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Швейцарияда басып чыгарылган 

Пайдалануучу так билдирилген макулдугусуз, маалымат бу-

лагы катары ИМБДУга шилтеме берүү шартында жана кон-

тенттин туп нускасы өзгөргөндүгүн так көрсөтүү менен ушул 

жарыялоонун контентин кайра чыгарууга, жайылтууга, ыңгай-

лаштырууга, которууга  жана эл алдында аткарууга, анын 

ичинде коммерциялык максаттарда колдонууга укуктуу. 

Кайра иштелип чыккан/которулган/туунду чыгармаларда эгер 

бул документтер бекитилбесе жана Уюм тарабынан анык 

экендигине текшерилбесе, ИМБДУнун расмий эмблемасын же 

логотибин коюуга уруксат берилбейт. Уруксат алуу үчүн Уюм-

дун вебсайтында ИМБДУга кайрылсаңыздар болот. 

Кандай болбосун туунду материал төмөнкү эскертмени кам-

тышы керек: “ИМБДУнун Катчылыгы контенттин түп нускасын 

кайра өзгөртүү же которуу үчүн эч кандай жоопкерчилик тарт-

пайт”. 

Эгерде ИМБДУ жарыялоочу контент, мисалы: ойлоп табуулар, 

диаграммалар, товардык белгилер же логотиптер үчүнчү 

жактын тапшырмасынын чөйрөсүнө тиешелүү болсо, анда бул 

контентке ээсинен/укук ээлеринен уруксат алуу үчүн бардык 

жоопкерчилик пайдалануучуга таандык. 

Ушул лицензиянын нускасы төмөнкү дарек боюнча жайгаш-

тырылган: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/ 

Ушул жарыялоодогу колдонулуучу белгилөөлөр жана мате-

риалды баяндоо ИМБДУ тарабынан кандай болбосун өлкөнүн, 

аймактын же райондун же алардын бийлигинин укуктук стату-

суна же алардын чек араларынын делимитациясына байла-

ныштуу кандайдыр бир пикирди билдирүүнү түшүндүрбөйт. 

Ушул жарыялоо ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин же Кат-

чылыгынын көз карашын билдирүүгө багытталган эмес. 

Тигил же бул компанияларды же өндүрүүчүлөр даярдаган 

продуктуларды эскертүү ИМБДУ аларды колдойт жана сунуш-

тайт жана жарыялоодо аталбаган ушу сыяктуу башка компа-

ниялардын же продуктулардын алдында аларга артыкчылык 

берет дегенди билдирбейт.  

.
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Бул колдонмо “Бизнес үчүн интеллек-

туалдык менчик” сериясынан биринчи 

жарыялоо болуп саналат. Анын максаты 

бизнес чөйрөсүндөгү ар түрдүү кызыкдар 

жактарга товардык белгилерди натый-

жалуу башкаруунун маанилүүлүгүн жет-

кирүүдө турат. 

Товардык белгилерди башкаруу ири же 

чакан, кандай болбосун компаниянын 

брендинг стратегиянын ажырагыс бөлүгү 

болуп калышы керек. Жаңы рыноктордун 

жана Интернет тармагынын өнүгүшүн эске 

алып, азыркы убакта компаниялардын 

алдында баалуу товардык белгилерди жана 

бизнес-моделдерди түзүү үчүн мурдагыга 

караганда жаңы, бир кыйла кеңири мүм-

күндүктөр ачылууда, алар анын жагым-

дуулугун камсыздайт. Ошого карабастан 

бул мүмкүндүктөр товардык белгилерге өз 

укуктарын коргоого жана башкарууга жана 

товардык белгилерге башкалардын укук-

тарын бузуунун алдын алууга байланыш-

туу компаниялардын талаптарын бекем-

деди. 

Товардык белгилерди башкаруу стра-

тегиясы компаниянын көйгөйлөрүн жана 

өзгөчөлүктөрүн, анын максаттуу рынок-

торун жана тармактарын эске алышы ке-

рек. Ал укуктук, ошондой эле практи-

калык аспектилерин чагылдырышы керек, 

булар: бюджеттин жетиштүүлүгү, штаттык 

кызматкерлер менен башка товардык бел-

гилер жаатындагы жеткирүүчүлөрдүн ор-

тосундагы иш-милдеттерди бөлүштүрүү, 

тобокелдик деңгээли, камсыздандыруу, 

сатуучулар, франшиза алуучулар, дист-

рибьюторлор ж.б. менен өз ара иштешүү. 

Рыноктогу татаал атаандаштыктын шар-

тында компаниянын продукциясына ий-

гиликти камсыздоо үчүн бул стратегия 

атаандаштардын брендинги жана талдоо-

су боюнча компаниянын планы менен 

макулдашылышы керек. 

Бул колдонмо бизнес чөйрөсүндөгү ар 

түрдүү кызыкдар жактарга, тактап айт-

канда ишкерлерге жана чакан жана орто 

ишканалардын (ЧОИ) ээлери-

не/жетекчилерине төмөнкү маселелер 

боюнча жардам берүүгө арналган: 

• керектөөчүлөр үчүн жагымдуу жаңы 

товардык белгилерди түзүү, мында 

атаандаштарга аларга укуктарды сак-

тоону тоскоолдуксуз камсыз кылы-

шат; 

• белгилерди, жарнама ураандарын, 

слогандарын, логотиптерин жана 

башка ушу сыяктуу компоненттерди 

башка жактардын мыйзамсыз пайда-

лануусунан коргоо; 

• башка жактардын товардык белги-

лерге укук бузуу коркунучун жоюу; 

• атаандаштардын товардык белгиле-

ринин активдүү мониторинги; 

• брендинг стратегиясын күчөтүү үчүн 

өзүнүн товардык белгилеринен мак-

сималдуу пайда алуу; жана 

• Белгилерди эл аралык каттоонун 

Мадрид системасынын жардамы ме-

нен улуттук/региондук чектөөлөрдөн 

өтүү.  
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Бул колдонмо товардык белгилер жөнүндө 

кеңири түшүнүк берет, ошондой эле то-

вардык белгилерди каттоого байланыштуу 

башка булактар жөнүндө кошумча маалы-

маттарды камтыйт. Сиз текстте баяндалган 

ИМБДУнун бардык башка жарыялоолорун 

төмөнкү дарек боюнча жүктөп алсаңыз 

болот: www.wipo.int/publications, ошондой 

эле IP PANORAMATM: 

www.wipo.int/sme/en/multimedia электрон-

дук окутуу ресурсуна мүмкүндүк алсаңыз 

болот. Маалыматтын бардык ушул булак-

тары акысыз болуп саналат. Бирок ушул 

колдонмо дагы, башка маалымат булакта-

ры дагы кесиптик юридикалык жардамды 

алмаштыра албайт. 

Улуттук жана жергиликтүү мекемелер 

жана уюмдар өз өлкөсүндө колдонуу үчүн 

которууга жана ылайыкташтырууга жол 

берилет. Муну кайсы жак болбосун ишке 

ашыра алат. Ушул колдонмо Creative 

Commons лицензиясы боюнча эркин 

мүмкүндүк алуга болот, ошондуктан аны 

которуу же ылайыкташтырып колдонуу 

үчүн ИМБДУнун уруксаты талап кылын-

байт. 



 

 

Товардык белгилер 
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1. Товардык белги деген эмне? 

Товардык белги – бул бир ишкананын 

продуктуларын идентификациялоого жана 

рынокто башка ишкананын продуктула-

рынан айырмалоого мүмкүндүк берүүчү 

белги. Алар идентификациялоочу продук-

тулар товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 

боло алышат. Айрым өлкөлөрдө “товардык 

белги” термини товарларга карата пайда-

ланылат, ал эми кызмат көрсөтүүлөргө 

карата пайдаланылуучу белгилөөлөр тей-

лөө белгилери деп аталат. Бул колдонмодо 

биз товарларга, ошондой эле кызмат көр-

сөтүүлөргө  карата дагы жалпы терминдер 

катары “товардык белги” жана “белги” 

терминдерин пайдаланабыз. 

2. Сиз өзүңүздүн продуктуларды 

башка жактардын продуктулары-

нан айырмалоо үчүн кандай эле-

менттерди пайдалана аласыз? 

Товардык белги болуп сөздөр, жеке аттар, 

тамгалар, сандар, сүрөттөр, көлөмдүү бел-

гилөөлөр, түстөр, этикеткалар же алардын 

айкалыштары менен кошо, товарларды же 

кызмат көрсөтүүлөрдү айырмалоого жөн-

дөмдүү кандай болбосун белгилөөлөр са-

налат. Көпчүлүк өлкөлөрдө слогандар, 

жарнама ураандары жана аталыштар дагы 

товардык белгилер болуп эсептелет. 

Өлкөлөрдүн көпчүлүк саны ошондой эле 

товардык белгилердин салттуу эмес түр-

лөрүн каттоого дагы уруксат берет, алар 

өзүнө атайын түстөрдү, көлөмдүү белги-

лөөлөрдү (буюмдардын же тангактардын 

түрлөрү) жылуучу сүрөттөрдү, голограм-

маларды, үндөрдү, жыттарды, жаңдоолор-

ду, сезүү белгилөөлөрүн жана туруктуу 

эмес/өзгөрүүчү белгилөөлөрдү камтыйт. 

Бирок салттуу эмес белгилер чанда пайда-

ланылат жана көпчүлүк өлкөлөр товардык 

белги катары катталуучуларга чектөөлөрдү 

коюшуп, эреже катары көрүүчүгө кабыл 

алынганын же графикалык түрдө берилген 

белгилерди каттоого жол берилет. 

3. Товардык белги менен                       

бренддин ортосунда кандай 

айырмачылык бар? 

Көпчүлүк пайдалануучулар “товардык 

белги” менен “бренд” терминин так айыр-

малай алышпайт. “Бренд” термининин 

мааниси кеңири: бул компаниянын мен-

чигин элестетет, сарамжалдуу же маданий 

элесин билдирет, ал кардарларда атайын 

бир компанияны же продукцияны түшүн-

дүргөн сыяктуу элести калтырат.  Товардык 

белгилер бренддин маанилүү элементин 

билдирет, бирок бренд эреже катары, ди-

зайн, фирмалык стиль, слогандар, символ-

дор жана үндөр, ошондой эле керектөөчү-

лөрдүн аң-сезиминде атайын белгиленген 

товарлар менен байланыштуу болгон кон-

цепцияны, беделди жана абройду камтыйт. 

Мисалы: MERCEDES-BENZR сөзү жана үч 

саптуу жылдыз түрүндөгү белги немец 

өндүрүүчүсү Daimler AG белгилөө үчүн 

пайдаланылуучу эки товардык белгини 

билдирет. MERCEDES бренди автомо-

билдерди, технологияны, инновациялык 

дизайнды, товардык белгилерди камтыйт 

жана кардарлар жогору сапаттагы тандамал 

товарды алып жаткандыгы сыяктуу түшү-

нүк алышат.  
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Товардык белгилердин  
мисалдары  
 

Сөздөрдөн, тамгалардан, сандардан                      

же алардын айкалыштарынан турган 

товардык белги 

Мындай товардык белги кеңири укуктук 

коргоону көпчүлүк учурда камсыздайт, 

анткени ал ээсине атаандаштар тарабынан 

ушу сыяктуу товарларга же кызмат көрсө-

түүлөргө карата корголуучу товардык 

белгиге аралашып кетүү деңгээлине чейин 

окшош болгон товардык белгинин сүрө-

түнүн кандай болбосун жоромолдорун 

пайдаланууну чектөөгө мүмкүндүк берет.  

Ушуга байланыштуу сөздөр жана/же там-

галар же сандар корголот. 

Мисал: YAHOO!R сөздөн гана турган то-

вардык белги катары катталган. 

Сөздөн турган товардык белгинин 

стилдештирилген сүрөтү 

Эгерде товардык белгинин ээси тамгаларга 

гана эмес, алардын дизайнына, түсүнө жана 

айрым башка айырмаланган элементтерине 

укуктук коргоо камсыздагысы келсе, то-

вардык белгинин стилдештирилген сүрө-

түн пайдалануусу зарыл. Товардык белги-

лердин бул түрүн адатта “сөздөр плюс 

алардын жазылыш түрү” деп аташат.  

Ошого карабастан эгерде бул сүрөткө 

кандайдыр бир өзгөрүүлөр киргизилсе,  

анын каттоосу белгилүү бир деңгээлде 

күчүн жоготот, анткени ал ушул конкрет-

түү сүрөттүн каттоосуна байланыштуу 

болот (ошондой эле 37-бөлүмдү карагыла, 

анда шрифттин өзгөчө дизайнын, түсүн же 

жазылышын колдонуу менен аткарылган). 

Мисал: YAHOO!R ошондой эле товардык 

белгинин стилдештирилген сүрөтү катары 

катталган. 

 

 

Yahoo! Inc. ©2011 Yahoo! Inc. YAHOO!® 
ээсинин уруксаты менен кайра  
чыгарылган жана логотип YAHOO!® - 
Yahoo! Inc. компаниянын катталган 
товардык белгилери.  

 

Анык сүрөт товардык белгилери 

Ошондой эле логотиптин өзү деле товар-

дык белги боло алат. Мындай учурда то-

вардык белги сөздөрдү камтыбайт.  

 

 

«HELLO KITTY®» - бул персонаж,  
анын укугуна Sanrio Company, Ltd.  
япон компаниясы ээ.
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PENGUIN® логотиби Penguin 

Books Limited компаниясынын товардык 

белгиси болуп саналат жана ээсинин 

уруксаты менен кайра чыгарылган. 

Өзүнө сүрөт элементтерин, ошондой эле 

сөздөрдү камтыган товардык белгилер 

Айырмалоочу жөндөмдүүлүккө ээ болбо-

гон тамгаларды, сандарды жана слоган-

дарды айрым учурларда каттоо кыйын-

чылык келтирет (17-бөлүмдү карагыла), 

бирок мунун ордуна аларды айырмалоочу 

сүрөт элементи менен бирге каттоо аркы-

луу укуктук коргоону камсыздоого болот. 

OCEAN SPRAY® жана логотип Ocean Spray 

Cranberries, Inc. компаниянын катталган                   

товардык белгилери болуп саналат. 

О 
ТАТА 

Tata Sons Ltd,- товардык белгинин жана 

TATA® логотипке автордук укук ээлеринин 
уруксаты менен кайра чыгарылган. 

 

 
 

 

MCDONALD’S® 

Ээсинин уруксаты менен пайдаланылган, 

McDonald’s Corporation. 

© 1986 WWF- Жапайы жаратылыш  

дүйнөлүк фонду (мурдагы Жандуу  

жаратылыш дүйнөлүк фонду) 

WWF®  - товардык белгинин катталган ээси  

                                                 

 

 

 

VW® жана VW тегерекке алынган 

тамгалардын сүрөтү Volkswagen AG. 

компаниясынын катталган товардык 

белгилери болуп саналат.
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Салттуу эмес товардык белгилер 

Өзүнчө түстү, сырткы көрүнүшүн, фор-

масын, үнүн, жытын, даамын жана текс-

турасын билдирген товардык белгилерди 

каттоо кыйынчылык келтирет (ал эми 

көпчүлүк өлкөлөрдө каттоо мүмкүн эмес). 

Ошого карабастан айрым өлкөлөрдө ушу 

сыяктуу кабыл алынган товардык белги-

лердин бир нече мисалдары бар. 

 

Өзүнчө түс: 

 

Kraft® Foods компаниясынын көпчүлүк 

өлкөлөрдө катталган сирень түстүү 

(көгүлтүр) товардык белгиси бар, ал 

шоколад жана шоколад азыктары үчүн 

пайдаланылат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Көлөмдүү товардык белги (продук-

тунун жана таңгактын формасы): 

 

 

Heinz® кетчуптун шишесинин өзгөчө 

формасы H.J. Heinz Company жана ага 

жакын команиялардын катталган                 

товардык белгисин билдирет. 

4. Товардык белгилер эмне үчүн 

кызмат кылат? 

• Товардык белгилер пайдалануу-

чуларга өз продукциясын табууга 

мүмкүндүк берет. Товардык белги-

лер сиздин продукцияны (же товар-

ларды же кызмат көрсөтүүлөрдү) 

атаандаштардын продукциясынан 

айырмалоого жана сунушталган то-

вардык белги менен продукциянын 

өндүрүүчүсү катары идентифика-

циялоого мүмкүндүк берет. 

• Товардык белгилер маркетингдин 

жана коммуникациянын натый-

жалуу каражаты болуп саналат. 

Товардык белгилер керектөөчүлөр-

дүн көңүлүн буруу жана сиздин 

продукцияны бөлүп көрсөтүү үчүн 

күчтүү курал болуп саналат. Алар 

сиздин компания, анын кадыр-баркы 

жана продукциялары жөнүндө бар-
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дык интеллектуалдык жана эмоция-

лык мүнөздөмөлөрдү жана сиздин 

негизги керектөөчүлөрдүн каалоо-

лорун бириктирүүгө мүмкүндүк бе-

рет. Алар ошондой эле сиздин ком-

панияга Интернет тарамын натый-

жалуу пайдалануу үчүн мүмкүнчү-

лүктөрдү ачат (39-40-бөлүмдөрдү 

карагыла). 

• Товардык белгилер бренддин бе-

делин жана зоболосун көтөрүү үчүн 

негиз болуп саналат. Товардык 

белгилер керектөөчүлөргө алардын 

укканына, окуганына же сынап көр-

гөнүнө таянууларынын негизинде 

продукцияны сатып алуу жөнүндө 

чечимди кабыл алууга мүмкүндүк 

берет. Алар кардарлардын ишенимин 

арттырууга жана сиздин компания-

нын кадыр-баркын бекемдөөгө мүм-

күндүк берет. Керектөөчүлөр ушун-

дай товардык белгилер менен су-

нушталган алар каалаган сапаттары 

жана мүнөздөмөлөрү менен продук-

цияларга өздөрү жакын болуп, көнө 

башташат. Товардык белгилер 

ошондой эле компанияны өзүнүн 

продукциясынын сапатынын дең-

гээлин жогорулатууга, кадыр-баркын 

бекемдөөгө каражаттарды жумшоого 

шыктандырат. Кошумча маалыматты 

IP PANORAMATM алсаңыздар болот: 

Модуль 02, 1 үйрөнүп билүү үчүн 

суроо. 

• Товардык белгилер керектөөчү-

лөрдүн туура эмес багыт алуусунун 

алдын алууга жардам берет. То-

вардык белгилер продукциянын бу-

лагын (а), сапатынын туруктуу дең-

гээлин (Ъ) көрсөтүү менен керек-

төөчүлөрдү коргойт. Алар керектөө-

чүгө тигил же бул продуктуну кайра 

сатып алуу керекпи же жокпу, ушул 

тууралуу чечим кабыл алууга жардам 

берет. Эгер атайын товардык белги 

менен чыгарылган продукция жа-

раксыз болуп калса, керектөөчүлөр 

анын булагы (жеткирип берүүчү же 

өндүрүүчү) жөнүндө анык маалымат 

алышат. 

• Товардык белгилер компаниянын 

баалуу жана туруктуу активдери-

нин бири болуп саналат. Товардык 

белгилер көптөгөн жылдар колдону-

лушу менен бирге, сиздин компа-

ниянын узак мөөнөттүү артыкчы-

лыгын камсыз кыла алат. Алар сиз-

дин иштин негизги түрүнүн баалуу-

лугун гана билдирбестен,  продук-

циянын жаңы түрлөрүн колдонууга 

киргизүүнүн эсебинен бизнести ке-

ңейтүү үчүн негиз түзүшөт. Товар-

дык белгилерди пайдалануу укугуна 

лицензия берүүгө болот же аларды 

продукцияны илгерилетүү үчүн 

колдонууга болот, бул роялти тү-

рүндө кирешенин кошумча булагын 

берет (42-43-бөлүмдөрдү карагыла); 

товардык белгилер комплекстүү иш-

кердик лицензиянын келишиминин 

(франчайзинг) маанилүү элементи 

болуп саналат; жана аларды сиздин 

компания менен бирге же өзүнчө са-

тууга болот (47-бөлүмдү карагыла); 

Товардык белгилер сатуунун жана 

пайданын өтө туруктуу көлөмүн 

камсыздайт. Мындан тышкары алар 

каржылоону тартуу үчүн күрөөнү 

камсыздоо катары пайдаланылышы 

мүмкүн. Товардык белгилерди 

ошондой эле салыктык пландоо 

максатында пайдаланса болот, мында 
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товардык белгилер холдингдик ком-

панияларга берилет (өлкөнүн айма-

гында төмөн салыктар менен иште-

ген), ал өзүнүн өндүрүүчү компа-

нияларынан (өлкөнүн аймагында 

жогору салыктар менен иштеген) 

товардык белгилерди пайдаланган-

дыгы үчүн роялти алат. 

 

 

Diageo компаниясынын Guinness Foreign 
Extra Stout сыра этикеткасы, Ирландия. 

 

 Белгилүү товардык белгилер 

кызматкерлерди табууга жана 

кызмат ордунда кармап турууга 

жардам берет. Адамдар таанымал 

жана кеңири жайылтылган бренд-

дерге жана алардын компаниялары-

на иштөөнү каалашат.  

 Товардык белгилер атаандаштар 

менен күрөшүүдө маанилүү ку-

ралдардын бири болуп саналат. 

Товардык белгилер сиздин компа-

нияга атаандаштардын сиздин то-

вардык белгини мыйзамсыз пайда-

лануусуна тыюу салууга мүмкүндүк 

берет (15-бөлүмдү карагыла). Мын-

дан тышкары товардык белгилер 

параллелдик импорт (48-бөлүмдү 

карагыла) жана контрафактылык 

продукцияны импорттоонун алдын 

алуу үчүн пайдаланылат (15 жана 

52-бөлүмдөрдү карагыла. Товардык 

белгилер ошондой эле сизге домен-

дин аталышынын түзүүчүсү катары 

сиздин товардык белгини башка 

жактардын пайдалануусуна жол 

бербейт (39-бөлүмдү карагыла). 
 

Товардык белгилердин баалуулугу 

Кылдат тандалган жана иштелип 

чыккан товардык белги көпчүлүк 

учурда компаниянын баалуу активи 

болуп саналат. Ал анын өтө баалуу 

активи дагы боло алат. GOOGLE® то-

вардык белгиси дүйнөдө эң баалуу 

бренд болуп саналат жана АКШнын
 

229 миллиард доллар суммасына 

бааланат
1
 жана APPLE® товардык 

белгиси АКШнын
 
128 миллиард дол-

лар суммасына бааланат
1 

жана
 

Microsoft® товардык белгиси АКШнын
 

121 миллиард доллар суммасына 

бааланат. AT&T®, Facebook® жана 

VISA® сыяктуу башка ар бир жалпыга 

белгилүү товардык белгилердин баа-

лануучу наркы АКШнын
 
100 миллиард 

долларынан жогору болот. 

 

 

 

 

 

 

1 BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, 2016.
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Бул керектөөчүлөрдүн товардык 

белгилерди баалоосуна, алардын 

беделине, кадыр-баркына жана каа-

лаган сапаттардын топтомуна бай-

ланыштуу, булар атайын тандалган 

товардык белги менен айкалышып 

турат. Керектөөчүлөр товардык белги 

менен белгиленген продукт үчүн кө-

бүрөөк төлөөгө деле даяр, алар аны 

таанышат жана алардын талабын 

канааттандырат. Ошондуктан мыкты 

бедели менен товардык белгиге ээ 

болуу фактысы эле компанияга 

атаандаштыкка артыкычылык берет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таржымал 

• Сизде буюмдун товардык бел-

гисин, фирмалык стили жана/же 

формасы менен кошо, сиздин 

бренддин бардык корголуучу 

элементтеринин иретке келти-

рилген тизмеги барбы? Укуктук 

коргоо менен камсыздалуучу сиз-

дин активдердин толук тизмегин 

түзүү үчүн кийинки бөлүмдөрдөгү 

маалымат менен таанышыңыздар. 

• Товардык белгилер компания-

нын баалуу активи болуп сана-

лат. Товардык белгилер сиздин 

продукцияны өзүнчө бөлүп гана 

көрсөтпөстөн, сиздин зоболону 

жогорулатат. Товардык белгилер 

сизге атаандаштыккка артыкчы-

лыкты камсыздайт жана сизге ак 

ниет эмес атаандаштык менен кү-

рөшүүгө мүмкүндүк берет. 

• Товардык белгилер мыйзам 

менен корголот, ар түрдүү ком-

паниялдардын товарларды жана 

кызмат көрсөтүүлөрдү айырмалоо 

жана керектөөчүлөрдү алардын 

келип чыгышына тиешелүү жаңы-

лышуунун алдын алуу боюнча 

алардын функцияларын камсыз-

дайт. Товардык белгилер жөнүндө 

мыйзам ошондой эле аны окшош-

туруп чыгарган туурагыч эмес, то-

вардык белгинин ээси продукцияга 

байланыштуу алынган пайданы 

пайдалануусуна көмөктөшөт. 

• Кошумча маалымат.  

IP PANORAMATM: Модуль 02 

материалдарын карагыла, Билүү 

үчүн суроо 1.

 

 
IBM® Deutschland GmbH уруксаты менен 



 

 

Бирикмедеги 

мүчөлүккө 

көрсөтөт 

Товардык белгилердин 
түрлөрү

 

 

 

 

 

 

 

 

Товардык белги Тейлөө белгиси

 

Товардын  

коммерциялык 

келип чыгышын 

көрсөтөт  

Кызмат  

көрсөтүүлөрдүн 

коммерциялык 

келип чыгышын 

көрсөтөт

 

Белгиленген стандарттарды 

сактоону көрсөтөт

 

Жамааттык белги  Тастыктама белги
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5. Тейлөө белгиси деген эмне? 

Айрым өлкөлөрдүн мыйзамдары негизинен 

товардык белгилерди жана тейлөө белги-

лерин айырмалап бөлүп турат. Тигил деле 

жана башкасы деле айырмалоочу жөн-

дөмдүүлүккө ээ болгон, белгилөөлөр болуп 

саналат. Товардык белгилер бир компа-

ниянын товарларын башка компаниянын 

товарларынан айырмалоо үчүн кызмат 

кылат, ал эми тейлөө белгилери кызмат 

көрсөтүүлөргө карата ушул эле функцияны 

аткарат. Сөз финансылык, банктык, ту-

ристтик, жарнама кызмат көрсөтүүлөрү же 

коомдук тамак-аш кызмат көрсөтүүлөрү 

ж.у.с. кандай болбосун түрдөгү кызмат 

көрсөтүүлөр жөнүндө болушу мүмкүн. 

Укуктук көз караш менен караганда ушул 

эки терминдин ортосундагы айырмачылык 

деле жок: тейлөө белгилерин товардык 

белгилери сыяктуу эле каттоого, узартууга, 

жокко чыгарууга, өткөрүп берүүгө жана 

ошол эле шартта лицензия менен өткөрүп 

берүүгө болот. Тейлөө белгилерин көпчү-

лүк учурда ыңгайлуу болушу үчүн товар-

дык белгилер деп аташат, анткени көпчү-

лук өлкөлөрдө “тейлөө белгиси” деген 

термин жок. 

Мисал: 

 

National Westminster Bank Plc ээсинин макулдугу 

менен кайра чыгарылган. 

Жалпыга белгилүү белгилер 

Жалпыга белгилүү белгилер - 

бул өлкөнүн тиешелүү органдары 

тарабынан таанылган товардык 

белгилер, анда белгини укуктук 

коргоо суралат.  Убакыттын өтүшү 

менен кандай белги болбосун 

“жалпыга белгилүү” болуп калышы 

мүмкүн. Жалпыга белгилүү белги-

лер эреже катары, кошумча кор-

гоого муктаж. Мисалы: жалпыга 

белгилүү белгилер белгиленген 

аймакта алар каттталбаса дагы (же 

алар пайдаланылбаса дагы) корго-

лот. Мындан тышкары, ошол эле 

убакта белгилер адатта аралашып 

кетүү деңгээлине окшош белгилер-

ден, булар бирдей же окшош про-

дукцияда пайдаланылганда гана 

корголот, жалпыга белгилүү белги-

лер алар түрдөгү продуктуга карата 

пайдаланылганда дагы, аралашып 

кетүү деңгээлине окшош белгилер-

ден корголот, мында белгиленген 

шарттар сакталат. Мындай кошумча 

коргоонун негизги максаты компа-

ниялар тарабынан жалпыга белги-

лүү белгини укуксуз пайдалануунун 

жана/же анын ишкер беделине зыян 

келтирүүнүн алдын алуудан турат. 

Товардык белгинин ээси эреже ка-

тары, белгиленген аймакта белги 

коомчулук үчүн жалпыга белгилүү 

болуп саналарын тастыкташы керек. 

Айрым өлкөлөрдө белгини же ад-

министративдик же сот 

жол-жоболору түрүндө жалпыга 

белгилүү катары таануунун меха-

низмдери түзүлгөн. Сиздин жалпыга 
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белгилүү белгини эч болбогондо 

тиешелүү товарлар же кызмат көр-

сөтүүлөр үчүн каттоо сунушталат; 

(Ь) ушул белгини атаандаштардын 

каттоосуна жол бербөө; жана (с) 

товарларды сатуу жөнүндө маалы-

маттар, жарнама материалдары, 

жылдык отчеттор жана үчүнчү жак-

тардын белгилерди эскертүүсү 

сыяктуу сиздин белгилерди пайда-

ланууну жана беделин тастыктоону 

чогултуу. 

 

Мисал. WONDERCOLA – алкоголсуз 

суусундуктардын жалпыга белгилүү 

белгиси дейли. Мындай учурда 

Wondercola Inc. компаниясы жал-

пыга белгилүү белгилер ишенимдүү 

коргоо алган жана бул товардык 

белги алкоголсуз суусундуктардын 

жалпыга белгилүү белгиси болуп 

таанылган өлкөлөрдө бирдей же 

аралашып кетүү деңгээлине чейин 

окшош белгини пайдаланууга жол 

бербөөгө укуктуу. Мында укуктук 

коргоо ошондой эле алкоголсуз 

суусундуктарга, товарларга жана 

кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу 

болбогондорго дагы жайылтылат.  

 

 

 

Ошентип эгер башка компания 

WONDERCOLA товардык белгисин 

пайдалануу менен рынокто комп-

ьютерлерди же күндөн коргоочу көз 

айнектерди сунуштоону кааласа, ага 

Wondercola Inc. компаниясынан 

уруксат алуусу керек, болбосо то-

вардык белгиге укуктарды бузган-

дыгы үчүн доо коюлат. 

6. Жамааттык белгилер деген   

эмне? 

Жамааттык белги адатта бирикмеге же 

кооперативге тиешелүү, анын мүчөлөрү 

өзүнүн продукциясын ишке ашырууда 

жамааттык белгини пайдалана алышат. 

Эреже катары, бирикме жамааттык белгини 

пайдаланууга бир катар талаптарды бел-

гилейт (мисалы сапаттын стандарттары) 

жана өзүнчө компанияларга ушул стан-

дарттарды сактаган шартта ушул белгини 

пайдаланууга мүмкүндүк берет. Жамаат-

тык белгилер ишканалардын тобунун про-

дукцияны биргелешип ишке ашыруунун 

натыжалуу ыкмасы катары кызмат кылат, 

алардын ар бири үчүн өзүнчө жеке белги 

түзүү кыйынчылык келтирет, түзүлгөн 

белги керектөөчүлөр тарабынан колдоо 

тапмакчы жана/же негизги дистрибьютор-

лор пайдаланат. 
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7. Тастыктама белгилер деген 
эмне? 

Тастыктама белгилер белгиленген стан-

дарттарды сактаган учурда берилет, бирок 

мында аларды кандайдыр бир бирикменин 

мүчөлөрү гана пайдаланбастан, башка 

жактар дагы пайдалана алышат. Стандарт-

тар товарлардын же кызмат көрсөтүүлөр-

дүн касиетине же сапатына, товарларды 

чыгарууда же кызмат көрсөтүүдө жумуш-

тун шарттарына, товарларды чыгарууда же 

кызмат көрсөтүүдө иштеген жактардын 

түрүнө, продукциянын келип чыккан же-

рине ж.у.с. карата белгиленет. Тастыктама 

белгинин ээси башка жактарга продук-

циянын белгиленген стандарттарга ылайык 

келгендигин тастыктаган лицензияларды 

берет жана белгини кимдин продукциясы 

белгиленген стандарттарга ылайык келген 

жактар пайдалана алышат. Тастыктама 

белги продукция тастыктамалоо орга-

ны/белгинин ээси тарабынан белгиленген 

ыкманы колдонуу менен анын өндүрүүчү 

болуп саналбаган жак тарабынан текше-

рилгендигин, тестирлөөдөн өткөндүгүн, 

сыналганын же башкача контролдонгонун 

тастыктайт. Тастыктама белгилерге кою-

луучу маанилүү талап аны каттоого өтүнмө 

берген уюм тиешелүү продукцияга “тас-

тыктоо жүргүзүү үчүн компетенттүү” бо-

луп таанылышы керек. Тастыктама орган/ 

тастыктама белгинин ээси анын өзүнүн 

товарларына же кызмат көрсөтүүлөрүнө 

карата колдоно албайт. Көпчүлүк өлкө-

лөрдө жамааттык белги менен тастыктама 

белгинин ортосундагы негизги айырма-

чылык төмөнкүлөрдөн турат: жамааттык 

белгини белгиленген топко кирген ишка-

налар гана пайдаланышат, мисалы бирик-

менин мүчөлөрү, тастыктама белгини 

болсо тастыктама белгинин ээси тарабынан 

белгиленген стандарттарды сактаган кан-

дай болбосун жактар пайдалана алышат. 

Бардык эле өлкөлөрдө жамааттык белги-

лер, ошондой эле тастыктама белгилер 

тааныла бербейт. Ошондуктан бир өлкөдө 

жамааттык белги катары катталган белгини 

башка өлкөдө тастыктама белгини каттоого 

туура келет жана тескерисинче. 

 

Мисал: Australian Wool Innovation Ltd  

(AWI) жана ага байланыштуу компаниялар  

WOOLMARKR катталган товардык (тас-

тыктама) белгиге ээ. WOOLMARKR. бел-

гиси жогорку сапаттын кепилдиги болуп 

саналат жана пайдаланылуучу продукция 

100 пайыз таза жүндөн даярдалгандыгын 

жана AWI уюму тарабынан белгиленген 

өндүрүш процессине коюлган катуу та-

лаптарга ылайык келгендигин билдирет. 

Бул белги 140тан ашык өлкөдө катталган, 

ал эми аны пайдаланууга лицензиялар са-

паттын белгиленген стандартарын сактоого 

жөндөмдүү өндүрүүчүлөргө берилет. 
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WOOLМ А R K  

Australian Wool Innovation (AWI) жана ага 

байланыштуу жакын компаниялардын  

уруксаты менен. 

Географиялык көрсөткүчтөр 

Сиз эгерде ал географиялык баянда-

ма болуп саналса (15-бөлүмдү кара-

гыла), географиялык аталышты же 

белгилерди камтыган, товардык бел-

гини каттай албайсыз. Муну сиздин 

продукция үчүн товардык белгилерди 

тандоодо билүү зарыл. Көпчүлүк өл-

көлөрдө географиялык көрсөткүч-

төргө (ГК) төмөндө баядалган башка 

ыкма колдонулат, ошондуктан сиз 

географиялык баяндама болуп са-

налган, товардык белгини пайдала-

нууну пландап жатсаңыз, кылдат ка-

рап көрүңүз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГК белгиленген географиялык 

региондо чыгарылган жана ушул 

келип чыккан жери менен артыкча 

шартталган, сапаттарга, бе-

делге же касиеттерге ээ болгон, 

товардык белгилерде пайдала-

нылуучу белгини билдирет. Аны 

аталган географиялык жерде 

иштеген жана продукциясы бел-

гиленге сапаттарга ээ болгон 

бардык өндүрүүчүлөр пайдалана 

алат. Товардын келип чыккан 

жеринин аталышы (ТКЧЖ) – бул 

ГК өзгөчө түрү. Ал эреже катары 

товарларда пайдаланылуучу 

географиялык белгилөөдөн же 

салттуу көрсөткүчтөн турат, алар 

жаратылыш жана адам фак-

торлору менен кошо, артыкча 

алардын географиялык чөйрөсү 

менен аныкталган өзгөчө сапат-

тарга же касиеттерге ээ
2
. Товар-

дын келип чыккан жеринин ата-

лыштарын каттоонун эл аралык 

эрежелери Келип чыккан жеринин 

аталыштарын коргоо жана алар-

дын эл аралык каттоосу жөнүндө 

Лиссабон макулдашуусу менен 

жөнгө салынат жана аларга бай-

ланыштуу административдик 

функцияларды Интеллектуалдык 

менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму 

(ИМБДУ) аткарат. 

 

 

 

 

 

 

 

2  Келип чыккан жеринин аталыштарын коргоо 

жана алардын эл аралык каттоосу жөнүндө 

Лиссабон макулдашуусунун 2-беренеси. 
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Мисал. MELINDA® жамааттык белгиси 

Valle di Non и Valle di Sole (Италия) 

иштеген алмаларды өстүрүү боюнча 

16 кооперативдин 5200 мүчөлөрү 

тарабынан пайдаланылат, буларды 

Melinda консорциуму түзгөн.  

2003-жылы MELINDA® жамааттык 

белгиси келип чыккан аталышы ка-

тары укуктук коргоо алган. 

 

 

Айрым өлкөлөрдө ГКны жана ТКЖАны 

укуктук коргоо жамааттык же тастык-

тама белгилер аркылуу гана камсыз-

далат. Башка өлкөлөр ушул максаттар 

үчүн укуктук коргоонун атайын (sui 

generis) системасын пайдаланат. 

 

Мисалдар: Япон мыйзамдарына 

ылайык географиялык көрсөткүчтөр 

эгер товарлар белгиленген геогра-

фиялык региондун жалпыга белгилүү 

продукциясы болуп саналса, товар-

лардын белгиленген түрлөрү үчүн 

жамааттык белгилер катары катта-

лышы керек. Мисалы: KOBE BEEF® 

уйдун этинин товардык белгиси Япо-

нияда региондук жамаатык  белги 

катары катталган жана ири мүйүздүү 

малдын этин өндүрүүдө сертифика-

циялык стандарттарды сактаган ком-

паниялар тарабынан пайдаланылат 

жана Хѐго япон префектурасында 

жайгашкан. 

Индияда DARJEELING® tea сөздөрү 

жана тиешелүү логотип товардык 

белгилер жөнүндө улуттук мыйзам-

дардын жана укуктук коргоонун ата-

йын системасынын алкагында ГК 

катары тастыктама белгилер катары 

катталган. Бул атайын система мын-

дай пайдалануу керектөөчүлөрдү 

жаңылышууга алып келбесе дагы, бул 

аталышты атаандаштардын пайда-

лануусуна жол бербестен, абдан 

ишенимдүү укуктук коргоону камсыз-

дайт. Мисалы улуттук система эгерде 

продукцияда бул продукт 

DARJEELING® Tea маркасындагы 

чайга окшош экендиги көрсөтүлсө 

дагы, бардык башка компанияларга 

DARJEELING® аталышын пайдала-

нууга тыюу салат. Керектөөчү бул 

DARJEELING® tea накта чайы эмес 

экендигин түшүнө алат, бирок 

DARJEELING® сөздөрүн ушундай 

пайдаланууга жол берилбейт, анткени 

ал ушуга уруксат алган компаниялар 

тарабынан гана пайдаланылат. 
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Ошондой эле продуктулардын бел-

гиленген түрлөрү үчүн (мисалы: айыл 

чарба продукциясы жана тамак-аш 

продуктулары үчүн укуктук коргоонун 

атайын системасы жана товарлардын 

калган түрлөрү үчүн ак ниет эмес 

атаандаштык же товардык белгилер 

жөнүндө мыйзамдар) же конкреттүү ГК 

же ТЧЖА үчүн дагы (мисалы: шот-

ландия вискиси, Золинген ашкана 

буюмдары же швейцария сааты) ГК 

жана ТЧЖАга укуктук коргоо камсыз-

доочу ар түрдүү мыйзамдар колдону-

луучу өлкөлөр бар. Географиялык 

көрсөткүчтөрдү жана товарлар чыга-

рылган жерлердин аталыштарын 

коргоо жөнүндө кошумча маалыматты 

төмөнкү дарек боюнча ИМБДУнун 

вебсайтынан таба аласыз: 

www.wipo.int/geo_indications жана 

www.wipo.int/lisbon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мисал. PARMIGIANO REGGIANO® 

ЕСте укуктук коргоонун атайын сис-

темасынын алкагында товар келип 

чыккан жеринин корголуучу аталышы 

катары таанылган, ошол эле убакта 

АКШда атайын система жок, аталы-

шы, ошондой эле PARMIGIANO 

REGGIANO® аталышы менен логотип 

тастыктама белгилери катары  кат-

талган. Бул логотип Парма шаарынын 

аймагында жана Ред-

жо-Нель-Эмилияда жана алардын 

тегерегинде (Parmigiano Reggiano) 

Италияда чыгарылган сырлар катары 

тастыкталган сырларда гана пайда-

ланылат жана белгиленген талаптарга 

жооп берет. 
 

 

Мыкты даам 

 

 
Consorzio del Formaggio 

Parmigiano-Reggiano уруксаты менен 
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8. Товардык, жамааттык жана                    

тастыктама белгилердин ортосунда 

кандай өз ара байланыш бар? 

Белгилердин бардык ушул түрлөрү товар-

лардын келип чыгышын көрсөтөт, товар-

дык белгилер товардын коммерциялык 

келип чыгышын же чыгаруучу-уюмду 

көрсөтөт, ошол эле убакта жамааттык жана 

тастыктама белгилер товарлар бирикменин 

мүчөсү тарабынан чыгарылганын же 

тастыкталганын көрсөтөт. Башкача айт-

канда продукция компаниянын товардык 

белгиси менен сунушталат жана ушуга 

байланыштуу жамааттык же тастыктама 

белги менен белгилениши мүмкүн. Ошон-

дуктан сиздин компания жамааттык же 

тастыктама белги менен пайдаланса дагы, 

сиздин компаниянын товардык белгиси 

артыкчылыктуу болуп калышы керек. То-

вардык белги – бул продукциянын сиздин 

компания менен байланышты көрсөткөн 

жалгыз белги. 

Мисал: INTERFLORA® - дүйнөнүн ар 

түрдүү өлкөлөрүнүн флористтерин бирик-

тирип, бирдиктүү борборлоштурулган 

системаны пайдалануу менен жергиликтүү 

флористтер тарабынан кардарларга гүл-

дөрдү жеткирүүнү камсыздоого мүмкүндүк 

берет. INTERFLORA® брендинин неги-

зинде ушул системаны бардык флористтер 

пайдалануучу жамааттык белги турат. 

INTERFLORA® системанын мүчөлөрү өз 

вебсайттарында, жумушгта, жарнама ма-

териалдарында ж.у.с. өздөрүнүн жеке то-

вардык белгилерин жана бренддерин пай-

даланышат, адатта өздөрүнүн ушул систе-

мага тиешелүү экендигин билдирүү үчүн 

INTERFLORAR жамааттык белгисин дагы 

пайдаланышат. 

Таржымал 

• Сиздин белгилерге инвентари-

зациялоо жүргүзгүлө. Сиздин 

колдонулуп жаткан белгилерди 

талдагыла жана ар бир белгинин 

түрүн аныктагыла. 

• Сиздин компаниянын ар бир 

белгисин пайдаланасызбы? 

Сиздин компания пайдалана турган 

белгилердин түрүн (товардык белги, 

тейлөө белгиси, тастыктама же 

жамааттык белги) жана кайсы бол-

босун ГК же ТЧЖАны аныктагыла 

жана аларды жалпы брендингдик 

стратегияга киргизгиле. 



 

 

Товардык белгилерди түзүү
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Мисал: 

 

 

9. Эмне үчүн таасирдүү товардык 

белгинин болушу маанилүү? 

Товардык белгилер жөнүндө мыйзамдар 

айырмалоочу жөндөмдүүлүккө ээ бол-

гон белгилерди укуктук коргоону камсыз-

дайт. Белгинин айырмалоочу жөндөмдүү-

лүгү деп керектөөчүлөрдүн белгини жана 

ага байланыштуу продукцияны жеңил 

идентификациялай ала тургандыгы тү-

шүндүрүлөт. Айырмалоочу жөндөмдүү-

лүккө ээ болгон белгилерди айрым учурда 

“таасирдүү” деп аташат. Белги канчалык 

таасирдүү болсо, ошончолук аны каттоо 

мүмкүнчүлүгү жогору (17-бөлүмдү ка-

рагыла) жана сот тартибинде берилүүчү 

укуктук коргоо ишенимдүү (50-бөлүмдү 

карагыла) болот. Ошондуктан өз белгиңди 

туура тандоо үчүн таасирдүү жана таа-

сирдүү эмес белгилердин ортосундагы 

айырманы түшүнүү зарыл. Сунушталган 

товардык белгилерди беш категорияга 

бөлүү керек, алар айырмалоочу (таасирдүү) 

жөндөмдүүлүгү төмөндөгөн тартипте бе-

рилген:  

 Фантазиялык же «адаттагыдай 

эмес» белгилер кандайдыр бир 

реалдуу мааниге ээ болбогон ойлоп 

чыгарылган сөздөрдү же белгилөө-

лөрдү түшүндүрөт. Анткени алар 

сиздин кыялыңыздын гана продукту 

болуп саналат, ушу сыяктуу продук-

цияны сунуштаган сиздин атаанда-

шыңызда бирдей же окшош белгини 

пайдалануу үчүн негизи болбойт. 

Юридикалык көз караш менен фан-

тазиялык товардык белгилер эң таа-

сирдүү болуп саналат, анткени алар 

каттоо алууда жогору мүмкүндүк 

берет. Бирок алардын кемчилиги – 

аларды маркетинг боюнча адистер 

адатта аларды пайдаланууну жакшы 

көрүшпөйт. Фантазиялык белгилер 

керектөөчүлөр үчүн кандай продукт 

сунушталып жаткандыгы жөнүндө 

түшүнүк бере албайт, ушунун на-

тыйжасында ушундай сөздү эске ту-

туу кыйнчылык келтирет же белги 

менен сиздин продукциянын орто-

сундагы байланышты түшүнө алыш-

пайт. Ушундай товардык белгилерди 

жарнамалоо үчүн бир кыйла 

күч-аракеттер талап кылынат (бул 

бир кыйла сарптоолорду талап кы-

лат). Бирок качан ушундай белгилер 

жайылтылганда, алар чоң күчкө ээ 

болот. Натыйжада аларды сиздердин 

маркетинг боюнча адистер дагы 

жакшы көрүп калышат. 

Коdак 

 
KODAK® - Eastman Kodak Company товардык белгиси.  
Eastman Kodak Company уруксаты менен. 

 

 Шарттуу белгилер – бул мааниси 

бар сөздөр же белгилөөлөр, бирок 

алар ушул белгилер менен жарнама-

ланган продукция менен логикалык 

жактан байланыштуу эмес. Шарттуу 

белгилер ошондой эле өтө таасирдүү 

болуп саналат, ал эми укуктук кор-

гоону камсыздоо жеңил, эреже ка-

тары маркетинг боюнча адистер 

аларды фантазиялык белгилерге ка-

раганда жакшы көрүшпөйт. Мында 

себеп ошол эле: керектөөчүлөрдүн 

аң-сезиминде ушундай белги менен 

продукциянын ортосундагы байла-

нышты түзүүдө интенсивдүү жарна-

ма талап кылынат. Бирок фантазия-
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лык же “адаттагыдай эмес” белги-

лердин учурунда, шарттуу белгилер 

адатта каттоо алышат. 

 

Мисал: Мобилдик телефондорду жар-

намалоо үчүн “SUNNY” (күн) сөзү же 

или күндүн сүрөтү. Атаандаштарда те-

лефондордун кандайдыр бир мүнөздө-

мөлөрүн сыпаттоодо күндү пайдалануу 

үчүн негиздер келип чыкпай калат. 

• Ассоциативдик (сезим туудуруучу) 

белгилер бул сапаттарын сыпаттабастан, 

продукциянын мүнөзү, сапаты же ка-

сиеттери жөнүндөгү ойго келтирет. Алар 

керектөөчүдөн ушул касиеттерди анык-

тоо үчүн элес берүү ишин талап кылат. 

Бирок ассоциативдик белгилер продук-

циянын касиеттери жөнүндө ой жүргү-

зүүгө алып келишет, алар айырмалоочу 

жөндөмдүүлүгүнүн төмөн деңгээли ме-

нен мүнөздөлөт. Ошондуктан алар фан-

тазиялык же шарттуу белгилерге кара-

ганда, азыраак деңгээлде укуктук коргоо 

менен камсыздалат. Айрым өлкөлөрдө 

ассоциативдик белгилер белгиленген 

товарлар үчүн бир кыйла сыпаттама 

белгилер болуп саналат, ушуга байла-

ныштуу аларды товардык белгилер ка-

тары каттоого болбойт (17-бөлүмдү ка-

рагыла). Ассоциативдик белгилер мар-

кетинг үчүн жагымдуу экендиги шексиз, 

анткени алар жарнама катары кызмат 

кылат. Ушундай товардык белгиге 

укуктук коргоо берүү боюнча көйгөйдүн 

келип чыгышы, мында эгер сиздин белги 

сиздин продукцияны же анын касиетте-

рин сыпаттаса, сиз башка жактарга 

алардын атаандаш болуучу продукция-

сын сыпаттоо үчүн ошол эле сөздөрдү 

пайдалануусуна тыюу сала албайсыз. 

Мисал: Лампаларды жарнамалоо үчүн 

SUNNY (күн) товардык белгиси бул то-

вардын максаты – сиздин үйгө жарык 

берет деген ойго алып келет. 

• Сыпаттама белгилер анын сапаты, ар 

түрдүүлүгү, натыйжалуулугу, функция-

лары, формасы, саны, пайдалануу мак-

саттары, баасы, баштапкы чийки зат, 

келип чыгышы, сатуу орду, кызмат көр-

сөтүү түйүндөрүнүн жайгашкан орду, 

чыгарылган убактысы ж.у.с. тиешелүү 

продукциянын айрым мүнөздөмөлөрүн 

сыпаттайт. Сыпаттама белгилер айыр-

малоочу жөндөмдүүлүгүнүн төмөн дең-

гээлине ээ, эгерде алар узак мөөнөт 

пайдаланылгандан улам, айырмалоочу 

жөндөмдүүлүккө ээ болуп эле калбаса, 

укуктук коргоо алышпайт (“экинчи 

маанисине” арналган 17-бөлүмдөн кийин 

кошумча текстти карагыла). Маркетинг 

максаттары үчүн белгини пайдалануу 

жеңил экендиги шексиз, ал сиз аны сатып 

жатканыңызды түздөн-түз билдирет. Бир 

дагы компания сыпаттама белгилерге 

өзгөчө укуктарга ээ боло албайт. 

 

Мисал: Шоколад сатуу үчүн “SWEET” 

(таттуу) товардык белгисин каттоодо 

дагы баш тартылышы мүмкүн, анткени 

ал сыпаттама болуп саналат. Маркетинг 

максатында шоколад чыгаруучуга “тат-

туу” деген сөзгө өзгөчө укуктарды бе-

китүүдө акыйкат болбой калат. “Тез”, 

“мыкты”, “классикалык” же “иннова-

циялык” сыяктуу сапаттуу же мактоочу 

терминдердин учурунда ушу сыяктуу 

келишпестиктер келип чыгышы мүмкүн, 

эгер ушул терминдер белгинин бөлүгү 

болуп саналбаса эле, калганы айырма-

лоочу жөндөмдүүлүккө ээ. 
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• Түрдүк белгилөөлөр – бул продукция-

нын же объектилердин аталышы болуп 

саналган, сөздөр же белгилөөлөр. Алар 

айырмалоочу жөндөмдүүлүккө деги эле 

ээ болбойт жана товардык белгилер ка-

тары укуктук коргоо ала албайт, анткени 

ушундай белгилерге укуктук коргоо 

берген учурларда, атаандаштар аны 

тиешелүү термин менен атап, өзүнүн 

продукциясы жөнүндө айтуу укугунан 

ажыратылат. Эгерде айырмалоочу жөн-

дөмдүүлүгүнө ээ болгон товардык белги 

туура эмес пайдаланылса, убакыттын 

өтүшү менен ал түрдүк белгилөө болуп 

калып, өзүнүн ушул жөндөмдүүлүгүн 

жоготот жана ушуга байланыштуу 

укуктук коргоосун кошо дагы жоготот 

(35-бөлүмдү карагыла). 

Мисал: Отургучтардын маркетингинде  

“CHAIR” (отургуч) сөзүн пайдаланууда 

эч ким өзгөчө укуктар жөнүндө билдире 

албайт. Ушу сыяктуу эле алмалардын 

маркетингинде түрдүк символ болуп 

алма саналат, бирок компьютерлердин 

маркетингинде ал шарттуу белги болуп 

калат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгинин айырмалоочу жөндөмдүүлү-

гүн сактоо үчүн аны тиешелүү түрдө 

пайдалануу зарыл экендигин белгилей 

кетүү маанилүү. Белгинин таасирдүүлүгүн 

ойлонуштурулбаган иш-аракеттер менен 

алсыздандырбоо үчүн сиздин компания 

белгини туура пайдаланып жатканына 

ишенимдүү болушу керек (37-бөлүмдү 

карагыла). 

 

Таасирдүү белгилердин мааниси 

• Таасирдүү белгилер болгон учурда каттоо 

мүмкүнчүлүгү жогору. Алар чыр-чатак 

жараткан белгилер же жаңылышууга алып 

келүүчү белгилер менен көйгөйлөр келип 

чыккан учурларда мыкты корголот. Башка 

жактан таасирдүү эмес белгилердин учу-

рунда, атаандаштык бир кыйла жогору 

болот. Сиздин атаандаштарга таасирдүү 

эмес белгилерге окшош белгилерди пай-

далануу жеңилирээк болот жана бул таа-

сирдүү эмес белгини бузуу болуп эсеп-

телбейт. 

• Таасирдүү белгилер сиздин продукцияны 

жана атаандаштардын продукциясын так 

дифференциялайт. Алар башка белги-

лердин ичинен бөлүнөт. 

• Таасирдүү белгилер компанияга продук-

циянын аныктыгын илгерилетүү жана 

сызыктарын кеңейтүү үчүн жемиштүү 

пайдаланууга мүмкүндүк берет. 
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NIKE, Inc.  

 

Башка тарабынан айырмалоочу жөндөм-

дүүлүккө ээ болгон товардык белгилер аны 

жоготушу жана тиешелүү эмес түрдө пай-

далануунун натыйжасында түрдүк түшү-

нүккө айланып кетиши мүмкүн. Ошон-

дуктан белгини кайра пайдаланууну кам-

сыздоо жана аны коргоо укуктарын пай-

далануу маанилүү (37 жана 49-бөлүмдү 

карагыла). 

 

10. Белгини айырмалоочу 

жөндөмдүүлүгүн кантип                       

күчтөндүрсө болот? 

Белги канчалык айырмалоочу жөндөм-

дүүлүккө көбүрөөк ээ болсо, аны укук-

тук коргоонун деңгээли жогору болот. 

Белги өз жаратылышы боюнча 

айырмалоочу жөндөмдүүлүккө ээ 

болушу мүмкүн же ал айырмалоочу 

жөндөмдүүлүктү алууга жөндөмдүү. 

Фантазиялык, шарттуу жана ассоциа-

тивдик белгилер өз жаратылышы 

боюнча айырмалоочу жөндөмдүүлүккө 

ээ болот жана укуктук коргоонун жо-

гору деңгээлин алышат. Сыпаттама 

белгилер өз жаратылышы боюнча 

айырмалоочу жөндөмдүүлүккө ээ эмес 

жана алар “экинчи маанисин” алган 

шартта гана, укуктук коргоо алышат 

(17-бөлүмдөн кийин кошумча текстти 

карагыла). Белгинин айырмалоочу 

жөндөмдүүлүгүн күчөтүүнүн төмөнкү 

ыкмалары бар:  

 

• стандарттуу тамгаларды эмес, 

шрифттин атайын жазылышын 

пайдалануу; 

• өзгөчө түстөрдү тандоо жана пай-

далануу; жана 

• тамгаларды логотип же графика-

лык элементами. 

 

 

 

 

Колдонулган маркетинг менен ай-

калыштырууда узак жана интен-

сивдүү пайдаланылган учурларда 

“жөнөкөй” белгилер экинчи маани-

син алуунун негизинде укуктук 

коргоо алынат. Мисалы: Башталы-

шында NIКЕ® компаниясынын 

(Ника кудайынын канатын сүрөт-

төгөн) «ийрилме сызыкты» өз ал-

дынча товардык белги катары кат-

тоого мүмкүн эмес болгон, бирок 

убакыттын өтүшү менен экинчи 

маанисин алып, аны товардык белги 

катары каттоого жарактуу болуп 

калган жана азыркы убакта каттал-

ган белги болуп саналат. 
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11. Белгини тандоодо же иштеп 

чыгууда эмнени билүү керек? 

Ылайыктуу товардык белгини кантип 

тандоо керек? Бузулгус эрежелер бол-

бойт. Бирок сунуштардын төмөнкү 

тизмеги пайдалуу болушу мүмкүн. 

• Ушундай же аралашып кетүү деңгээ-

лине чейин окшош белгини башка эч 

ким каттабагандыгына ишенимдүү 

болуңуз. Издөөнү Интернет тарамын-

да жөн гана издөөдөн баштаңыз, андан 

кийин товардык белгилер боюнча 

кылдат издөө жүргүзүңүз (товардык  

белгинин коргоо жөндөмдүүлүгүн 

текшерүүгө тиешелүү 19-бөлүмдү ка-

рагыла). Муну өз өлкөңдө гана эмес, 

сиздин продукцияны саткан экспорт-

тук рыноктор болуп саналган бардык 

өлкөлөрдө дагы жүргүзүңүз. 

• Сунушталган белги аны товардык 

белги катары каттоо үчүн жаңылы-

гына бардык укуктук талаптарды 

канааттандырарына ишенимдүү 

болуңуз (17-бөлүмдөгү каттоодон баш 

тартуу үчүн себептерди карагыла). 

• Таасирдүү белгини тандоого аракет 

кылыңыз. Белгинин укуктук таасир-

дүүлүгү маркетинг боюнча сиздин 

адистер үчүн анын жагымдуулугуна 

тескери пропорциялуу болушу чанда 

эмес. Ушуга байланыштуу таасирдүү 

белги маркетингдин ишенимдүү узак 

мөөнөттүү куралы болуп кала тур-

гандыгын эстөө керек. Товардык бел-

гиге кеңири юридикалык укуктарды 

алуу үчүн фантазиялык же шарттуу 

белгини барыдан мурда тандоо керек. 

 

 

• Колдонулуп жаткан товардык 

белгилерди окшоштуруп туу-

роодон качкыла. Атаандаштын 

бир аз түрү өзгөртүлгөн товардык 

белгиси же бузулуп көрсөтүлгөн 

жалпыга белгилүү же белгилүү 

белги каттала тургандыгы шектүү. 

Мисалы: FRESH & EASYR  

АКШда өтө чоң болбогон та-

мак-аш дүкөндөрүнүн тарамынын 

катталган товардык белгиси болуп 

саналат. FRESH AND EZ белгисин 

пайдалануу менен окшош дүкөн 

ачууга аракет кылуу туура эмес, 

анткени ал барыдан мурда, кол-

донулуп жаткан белгиге арала-

шып кетүү деңгээлине чейин 

белги катары каралат жана аны 

каттоодон өткөрө тургандыгы шек 

жаратат, ал эми ал катталса дагы, 

натыйжада каршы пикирлер ке-

лип чыгышы мүмкүн. 

• Географиялык аталыштарды же 

белгилерди камтыган товардык 

белгини каттоого болгон чек-

төөлөрдү эске алгыла 

(17-бөлүмдү жана 6-бөлүмдөн 

кийин кошумча текстти карагы-

ла). 

• Белгиде сиздин өз тилиңизде же 

дараметтүү экспорттук рыноктор 

болуп саналган, өлкөлөрдүн кан-

дай болбосун тилдеринде туура 

эмес кабыл алынуучу мааниси 

жок экендигине ишенимдүү бо-

луңуз.  
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• Тиешелүү домендик аталыш (б.а. 

Интернеттеги дарек) каттоо үчүн 

жеткиликтүү экендигине ишенимдүү 

болуңуз (товардык белгилер менен 

домендик аталыштардын ортосундагы 

өз ара байланыш жөнүндө кошумча 

маалыматты 39-бөлүмдөн карагыла). 

Twitter, Facebook, LinkedIn ж.у.с.  ме-

нен кошо, сиз пайдалана турган со-

циалдык тарамдардын веб-сайттары 

үчүн пайдалануучунун тиешелүү аты 

жеткиликтүү экендигине ишенимдүү 

болуу керек. 

• Белги жеңил окуларына, жазыларына, 

тамгалар боюнча окулуп жана эсте 

каларына, ошондой эле жарнаманын 

бардык түрлөрүндө пайдалануу үчүн 

ыңгайлуу экендигине ишенимдүү 

болуңуз. 

• Сүрөт товардык белгилерин кор-

гоону камсыздагыла. Керектүү то-

варды издөөдө артыкча түсү жана 

графикалык сүрөтү боюнча багыт 

алышат. Ошондуктан көпчүлүк ком-

паниялар сөз белгисине кошумча 

кандайдыр бир символду, логотипти, 

сүрөттү же форманы кошумча пайда-

ланууну чечишет. Бул  элементтер 

ошондой эле өнөр жай үлгүлөрү же 

автордук укук жөнүндө мыйзамдарга 

ылайык корголот. Эгерде сиз логотип 

үчүн сүрөтчүнү жалдасаңыз, жазуу 

түрүндө келишим түзүү зарыл, ал 

ушул логотипке укуктарга сиз ээ 

экендигиңизди караштырат (төмөн-

дөгү жазып киргизилген текстти ка-

рагыла). 

 

Жаңы товардык белгилерди 

башкаруу  

• Жаңы товардык белгини түзүүдө 

бардык кызыкдар тараптар, б.а. 

маркетингдин, жарнаманын жана 

коомчулук менен байланышуу бө-

лүмдөрү, ошондой эле сиздин 

компаниянын юристтери менен 

жумушту жөнгө салгыла. Бул 

фантазиялык же “адаттагыдай 

эмес” белгини түзүү керекпи же 

сыпаттама белги менен токтоп 

калуу туура экендиги тууралуу 

маселелер боюнча та-

лаш-тартыштарды жөнгө салууга 

жардам берет. Товардык белгинин 

натыйжалуу стратегиясын иштеп 

чыгуу үчүн бардык ушул бөлүмдөр 

менен иштешүү өтө зарыл. 

• Фантазиялык же “адаттагыдай 

эмес” белги сыяктуу таасирдүү 

белгини пайдалануунун артыкчы-

лыктарына басым кылгыла, 

ошондой эле сиздин компаниянын 

көңүлүн узак мөөнөттүү страте-

гиясына бургула. Бул силердин 

адистерге жаңы белгини түзүүдө 

келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүдө 

туура чечим кабыл алууга жардам 

берет. 
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• Башка уюмдун товардык белгини 

түзүүгө тапшырык берүүсү пай-

далуу чечим болушу мүмкүн. Бул 

дизайнерди жалдоону, ошондой 

эле брендинг боюнча консуль-

тантты тартууну караштырат. 

Ошондой эле ушул башка адистер 

товардык белгинин комплекстүү 

стратегиясын даярдоо үчүн мар-

кетинг жана жарнама боюнча ты-

гыз байланышта иштеши керек. 

Сүрөт белгилер же логотиптер 

ошондой эле автордук укук жө-

нүндө мыйзам менен корголушу 

мүмкүн. Белгини түзүү милдетин 

башка уюмга берүүдө баштапкы 

келишимде автордук укуктарга ээ 

болуу маселесин тактоо жана/же 

белгиге автордук укуктар сиздин 

компанияга расмий берилгендигин 

тастыктоо зарыл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таржымал 

 

• Сиздин товардык белги канча-

лык таасирдүү? Атаандаштардын 

белгилерине салыштырмалуу 

сиздин белгинин айырмалоочу 

жөндөмдүүлүгү канчалык олуттуу 

экендигин аныктагыла.  

• Жаңы белгини түзүү. 

Таасирдүү белгини түзүү жана 

анын дараметин болушунча пай-

далануу үчүн сиздин компаниянын 

маркетинг, жарнама жана коомчу-

лук менен байланышуу үчүн жооп-

туу бөлүмдөрү жана юристтер ме-

нен жумушту бирге алып баргыла. 

• Издөө. Мурда окшош белги кат-

талганбы, билүү үчүн жаңы белги-

ни, ошондой эле тиешелүү со-

циалдык тарамдардан домендик 

аталышты жана пайдалануучу-

лардын аттарын текшергиле 

(19-бөлүмдү карагыла). 

• Кошумча маалымат.  

IP PANORAMATM: Модуль 02 кара-

гыла, Билүү үчүн суроолор 1-2.



 

 

Товардык белгилерди 
коргоо 
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12. Сиздин компания өзүнүн  

товардык белгисин (товардык 

белгилерин) кантип коргой алат? 

 

Товардык белгини укуктук коргоо каттоо 

аркылуу алынышы мүмкүн, ал эми айрым 

өлкөлөрдө аны пайдалануунун негизинде 

дагы алууга болот. Товардык белгини кат-

тоо үчүн Товардык белгилер боюнча ве-

домствого тиешелүү өтүнмөнү бериши 

керек (айрым Товардык белгилер боюнча 

ведомстволор мындай өтүнмөнү элект-

рондук түрдө дагы кабыл алышат). Айрым 

учурларда товардык белгилер боюнча 

ишенимдүү өкүлгө кайрылуу дагы абдан 

пайдалуу, көпчүлүк өлкөлөрдө бул мил-

деттүү болуп саналат. Көпчүлүк өлкөлөрдө 

катталбаган, бирок рынокто пайдаланы-

луучу товардык белгилер дагы корголот. 

Ошого карабастан бул өлкөлөр катталган 

товардык белгилерге олуттуу коргоону 

камсыздашат. Ошондуктан аларды пай-

далануунун негизинде товардык белги-

лерге коргоо берилген өлкөлөрдө дагы 

товардык белгилерди каттоо ишенимдүү 

сунушталат (төмөндө жазып киргизилген 

текстти жана 14-бөлүмдү карагыла). 

 

“Биринчи өтүнмө ээсинин” же “би-

ринчи жолу пайдалануу” принци-

бинде түзүлгөн системалар 

 

Ар түрдүү өлкөлөрдүн каттоо систе-

малары “биринчи өтүнмө ээсинин” же 

“биринчи жолу пайдалануу “ принци-

бинде түзүлөт. Эки учурда тең бул 

системалар сиздин бизнес үчүн ар 

түрдүү шарттарды белгилейт, сиз иш-

төөнү каалаган ар бир өлкөдө сиздин 

товардык белгини канчалык эртерээк 

каттоону сунуштайт. 

Биринчи өтүнмө ээсинин 

принцибин колдонуучу өлкө-

лөрдө эгерде бул белги башка 

компания тарабынан пайда-

ланылса дагы, товардык бел-

гиге укуктар ушул товардык 

белгини каттоого биринчи бо-

луп өтүнмө берген компанияга 

тиешелүү болот. Жалпыга 

белгилүү болуп саналган то-

вардык белгилер гана мындай 

тартипте болбойт (5-бөлүмдөн 

кийин кошумча текстти карагы-

ла). 

 

Ошентип биринчи өтүнмө ээ-

синин принцибине негиздел-

ген система товардык белги-

нин күн мурун каттоосун шык-

тандырат. Катталбаган то-

вардык белгини пайдалануу 

кандайдыр бир укуктарды 

камсыз кылбагандыктан,  

атаандаштар бирдей же ара-

лашып кетүү деңгээлине чейин 

окшош белгиге биринчи өтүн-

мө берип, белгинин “чыныгы” 

ээсинин укуктарын жокко чы-

гара алат. 

 

Мисал. XYZ өлкөдө биринчи 

өтүнмө ээсинин принциби 

колдонулат. Бул айрым учур-

лардан тышкары, товардык 

белгиге биринчи пайдаланган 

эмес, биринчи өтүнмө берген 

юридикалык же жеке жак 

укуктук коргоо ала турганды-

гын билдирет. 
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Ошентип эгерде сиздин компания бут 

кийим чыгарса жана АВС аталышы 

менен иштесе, бирок башка компания 

бут кийим үчүн АВС товардык белги-

син каттаган, сиз XYZ өлкөдө акыркы 

үч жылдан бери бут кийим чыгарсаңыз 

деле, бул товардык белгиге укуктарды 

башка компания алат. Андан кийин 

ушул башка компания бул белгиге 

укуктарын пайдаланып, сиздерди бут 

кийимди чыгарууга  жана сатууга тыюу 

салуусу дагы мүмкүн. Эгерде сиз АВС 

жалпыга белгилүү белги болуп сана-

ларын тастыктай албасаңыз, биринчи 

өтүнмө ээсинин принцибине негиз-

делген системанын чектөөлөрүн же-

ңүү кыйынчылык келтирет.   

Биринчи пайдалануу принцибин 

колдонуучу өлкөлөрдө товардык бел-

гинин ээси болуп бул товардык белги 

катталганбы же катталган эмеспи, 

анысына карабастан рынокто биринчи 

болуп пайдаланган жак саналат. 

Ушундай пайдалануунун негизинде 

келип чыккан укуктар көпчүлүк учурда 

товардык белгиге “мурда пайдалануу 

укугу” же “катталбаган укук” деп ата-

лат. Бул өлкөлөрдө каттоо милдеттүү 

түрдөгү шарт болуп саналбаса дагы, 

сиздин товардык белгини каттоо 

ишенимдүү стратегияны билдирет, 

анткени ал адатта укуктарды коргоо-

нун каражаттарынын кеңири чөйрө-

сүнө мүмкүндүк берет.  

 

 

 

 

 

Эгерде сиз өлкөлөрдүн рынокторуна 

чыгып, бизнесиңизди кеңейте турган 

болсоңуз, ал эми ал жакта биринчи 

өтүнмө ээсинин принциби колдонулса, 

төмөнкүлөр туура болот: 

 

• Ушул өлкөдө кандайдыр бир то-

варларды анык ташып келгенге 

же даярдаганга чейин жана ушул 

өлкөлөрдө башка компаниялар 

менен жолугушууларды жана 

сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө че-

йин ушул өлкөлөрдө товардык 

белгини каттоодо өтүнмө берүү. 

Алар катталбаган болсо дагы, то-

вардык белгилердин артынан түш-

көн, иш жүзүндө пайдаланып жаткан 

же ушул белги менен дараметтүү 

иштей турган компаниялар дагы 

бар. Алар ушундай товардык бел-

гилерди каттоодон өткөрүшөт, ан-

дан кийин мыйзамдуу ээсинен 

компенсация төлөөнү талап кылы-

шат. 

• Сиз ушул өлкөлөрдө товарларды 

жөн гана чыгарып, сатууга ниет-

тенбеген шартта дагы, товардык 

белгини каттоого өтүнмө берүү. 

Эгерде ушул өлкөдө сиздин про-

дукциянын брендинги жүргүзүлсө, 

анда сиз ушул өлкөдө товардык 

белгини “пайдаланасыз” деп эсеп-

телет (34-бөлүмдү карагыла). 

Башка компаниялар же сиздин ли-

цензиат же дистрибьютор сиздин 

товардык белгини каттоодон өткө-

рүп алышы мүмкүн. 
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Мындай учурда ушундай компания сизге 

катталган товардык белги менен про-

дукцияны чыгарууга жана экспорттоого 

тыюу салууга укуктуу, анткени сиз өзү-

нүздүн товарларды бул өлкөдө сатпай-

сыз. 

13. Сиздин брендди же                         

сиздин продукциянын башка                              

аспектилерин коргоо үчүн                        

дагы кандай укуктук ыкмалар 

жеткиликтүү? 

Сиздин бренддин же сиздин продукциянын 

мүнөзүнө байланыштуу сиздин бизнестин 

кызыкчылыктарын коргоо үчүн интеллек-

туалдык менчиктин (ИМ) укуктарынын 

бир же бир нече төмөнкү түрлөрүн пайда-

ланууга болот: аны рынокко жөнөтүүдөн 

мурда буюмду тариздөө: 

 

 Фирмалык стиль/тышкы түрү. 

Айрым өлкөлөрдө продукциянын то-

вардык жана жалпы түрүн же бета-

чарын “фирмалык стиль”, ал эми 

башка өлкөлөрдө “тышкы түрү” деп 

аташат. Фирмалык стиль өзүнө бир же 

бир нече элементтерди камтыйт (ми-

салы: таңгактын түсү, өлчөмү жана/же 

түрү); же ал буюмдун бардык беделин 

же концепциясын, анын таңгагын 

жана/же тариздөөлөрүн камтышы 

мүмкүн жана бардыгын бирдиктүү 

аткарылышын камсыздайт, бул ком-

панияга тиешелүү болсо, көрнөктөргө, 

логотиптерге, бирдей формага, мер-

чандайзингге, вебсайттарга же эти-

кеткага тиешелүү. Ушуга байланыш-

туу фирмалык стиль деп стилдин 

элементтеринин бирдиктүүлүгүн тү-

шүнөбүз. Ушул мисалга пласт-

масса лимон түрүндөгү 

RЕАLЕМОN® ширеси үчүн таң-

гак кирет, СОСА-СОLА® ши-

шенин түзүлүшү жана алтын 

түстүү фольгага оролгон 

FЕRRЕRО RОСНЕR® шоколад 

конфеталары. Мындан тышкары 

ресторан белгини өз аталышын 

укуктук коргоо үчүн пайдалана 

алат жана өзүнүн өзгөчө сырткы 

түрүнө жана таризделишине 

байланыштуу фирмалык стилди 

укуктук коргоо үчүн кайрыла 

алат, бул өзүнө ресторандын та-

ризделишин, анын аш тизмесин, 

пландоосун жана тейлөө стилин 

камтыйт. Өзгөчө фирмалык стили 

менен ресторандардын мисал-

дары болуп MCDONALD’SR, 

WENDE’SR жана 

FUDDRUCKERSR. ресторандары 

саналат. Сиздин фирмалык 

стилди белгилөө жана коргоо өз-

гөчө брендди түзүү үчүн маани-

лүү элементтер болуп калат. 

Фирмалык стиль көпчүлүк учур-

да товардык белги аткарган 

функцияны эле аткарат, б.а. ры-

нокто продукцияны идентифи-

кациялайт, айрым өлкөлөрдө ал 

негизинен товардык белгилер 

жөнүндө мыйзамдардын алка-

гында корголот, ал эми айрым 

өлкөлөрдө аны товардык белги 

катары каттоого болот. Өлкөгө 

карата фирмалык стилди товар-

дык белги катары каттоого мүм-

күн болбосо, ак ниет эмес атаан-

даштык жөнүндө мыйзамдардын 
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алкагында же жаңылышууга алып 

келгендиги үчүн сот аркылуу укуктук 

коргоо алууга болот. 

 

FERRERO ROCHER® фирмалык стили – бул 
ага Ferrero компаниясы укуктарга ээ болгон 
товардык белги. 

 

• Өнөр жай үлгүлөрү. Атайын белги-

ленген чен белгилерди канааттанды-

руучу буюмдун эстетикалык мүнөздө-

мөлөрүнө (түзүлүшү, сүрөт, 

оюу-чийүүлөр, чиймелери же түсү) өз-

гөчө укуктарды өнөр жай үлгүсүн 

укуктук коргоонун алкагында алууга 

болот, бул айрым өлкөлөрдө “өнөр жай 

үлгүлөрүнө патенттер” менен белги-

ленет. Көпчүлүк өлкөлөрдүн улуттук 

мыйзамдарына ылайык укуктук коргоо 

алуу үчүн өнөр жай үлгүсү жаңы жа-

на/же өзгөчө болушу керек. Өнөр жай 

үлгүсү ал колдонулуучу объектинин 

кандайдыр бир техникалык мүнөздө-

мөлөрүн коргой албайт, ошондуктан 

анын түзүлүшү өзгөчө техникалык 

мүнөздөмөлөр менен гана белгилен-

беши керек. Өнөр жай үлгүсүнө укук-

тун күчү убакыт менен чектелет (эреже 

катары мындай укуктун күчү улуттук 

мыйзамдардын негизинде 10-25 жыл-

дан жогору болбойт), бирок ушуга 

байланыштуу укуктар өзгөчө болуп 

саналат. Бул керектөөчүлөрдүн пикир 

боюнча атаандаштар тарабынан 

сиздин продукция менен бирдей 

же окшош продукцияны рынокто 

сунуштоолоруна тоскоолдук кы-

лууга мүмкүндүк берет. Бул сиз 

түп нускасы көчүрүлдүбү жана 

керектөөчүлөр чын эле жаңылы-

шууга кабылдыбы, ага карабастан, 

ошол эле же ага окшош продук-

цияны сунуштоолоруна тоскоол-

дук кыла алат дегенди билдирет. 

Эгерде сиз өзүңүздүн өнөр жай 

үлгүңүзгө коргоону камсыз кыл-

гыңыз келсе, аны катоо учуруна 

чейин жашырын сыр бойдон кал-

тыруу керек3. 

• Автордук укук. Өзгөчө адабий же 

көркөм адабияттар автордук 

укуктун алкагында корголот. 

Ушуларды камтый турган чыгар-

малар мисалы: пайдалануучунун 

китептерин, журналдарын, кол-

донмолорун, сүрөттөрүн, жарна-

маны, логотиптерди, маалыматтар 

базаларынын айрым түрлөрүн, 

компьютердик программаларды 

ж.у.с. камтыйт. Автордук укук-

тарды коргоо автоматтык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 «Стремление к совершенству», ИМБДУнун № 498 

жарыялоосу жана IP PANORAMATM: Модуль 02 

карагыла. 
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түрдө берилет (башкача сөздөр менен 

каттоосуз) жана жаратуучу/автор өл-

гөндөн кийин 50 жыл бою күчүндө 

болот. Ошого карабастан, айрым өл-

көлөрдө автордук укукту коргоо ав-

тордук укуктун ээси автордук укукту 

бузуучуга каршы сотко даттануу үчүн 

зарыл4. 

• Патенттер. Патенттер жаңылыгы, ой-

лоп табуучулук деңгээли жана өнөр 

жайда колдонулуучулугу боюнча чен 

белгилерге ылайык келген ойлоп та-

бууларды коргоо үчүн пайдаланылат5. 

• Коммерциялык сыр. Купуя коммер-

циялык маалымат эгерде ал коммер-

циялык баалуулукка ээ болсо жана 

жалпыга белгилүү болуп саналбаса, ал 

эми анын ээси анын купуялуулугун 

сактоо боюнча күч-аракеттерди жум-

шаса, коммерциялык сыр катары кор-

голот. Алар пайдаланганга /катталганга 

чейин буюмдун же жаңы товардык 

белгилер жөнүндө купуя маалыматты 

камсыздоо үчүн чараларды көрүү за-

рыл6. 

• Керектөөчүлөрдү жаңылышууга 

алып келгендиги үчүн соттук териш-

тирүүдө же керектөөчүлөрдү коргоо 

үчүн ак ниет эмес атаандаштык жө-

нүндө мыйзамдар ак ниет эмес ара-

кеттери үчүн соттук тартипте атаан-

даштыктардын артынан түшүү мүм-

күнчүлүгүн    камсыздайт.    Бул   сиздин 

 

 
4  Карагыла. Творческое выражение, ИМБДУнун жа-

рыялоосу № 918 жана \ Р  РАNОВАМАТМ Модуль 05 
 

5  Изобретая будущее, ИМБДУнун № 917.1 жарыялоосу 
жана IР РАNОВАМАТМ Модуль 03 карагыла 
 

6  IР РАNОВАМАТМ Модуль 04 карагыла 

 

продукциянын ар түрдүү аспекти-

лерин көчүрүп алууга аракет кыл-

ган жактардан укуктук коргоону 

камсыз кылат. Бирок иш жүзүндө 

керектөөчүлөрдү жаңылышууга 

алып келгендиги жана алардын 

укуктарын коргоо боюнча ак ниет 

эмес атаандаштык жөнүндө мый-

замдардын негизинде соттук те-

риштирүү көпчүлүк учурда татаал, 

арзан болбогон жана узак мөнөткө 

созулган процесс болуп калат. 

• Коргоо ыкмаларынын топтому. 

Бренддин зоболосуна жана сиздин  

компаниянын продукциясына 

байланыштуу сиз ИМдин ар түр-

дүү укуктарын пайдалана аласыз. 

Ушуга байланыштуу сиздин ИМ 

объектилери түрүндөгү активдер 

тиешелүү укуктук коргоо менен 

камсыздалганына ишенимдүү бо-

луу үчүн ИМ маселелери боюнча 

ишенимдүү өкүлгө кеңеш алууга 

кайрылсаңыз болот: 

- Көпчүлүк өлкөлөрдө атайын 

белги автордук укук, өнөр жай 

үлгүлөрү жана товардык белги-

лер жөнүндө мыйзамдардын ал-

кагында уктук коргоонун топто-

му менен пайдалана алышат; 

ушуга байланыштуу ушу сыяктуу 

белги тиешелүү мыйзамдардын 

негизинде искусство чыгарма-

лары, жасалгалар же логотип 

сыяктуу классификацияланат. 

Ошондуктан ушундай топтомдуу 

укуктук коргоонун деңгээли жана 

камтылышы өлкөгө байланыш-

туу болот. 
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- Көпчүлүк өлкөлөрдө автордук укукту 

укуктук коргоо жана өнөр жай үлгү-

лөрүн укуктук коргоо бири биринен 

айырмаланат, б.а. искусствонун бел-

гиленген чыгармасы ал өнөр жай үл-

гүсү катары пайдаланылган учурдан 

тартып, автордук укуктун алкагында 

укуктук коргоону жоготот; ушул өл-

көлөрдө дагы бир эле убакта автор-

дук укук алкагында дагы жана то-

вардык белги катары корголушу 

мүмкүн. 

- Айрым учурда катталган товардык 

белгинин стилдештирилген жоромо-

лун өзүнө камтып, айкалыштырылган 

өнөр жай үлгүнү каттоого болот. 

 

ИМди топтомдуу укуктук 

коргоонун мисалдары  

Сүрөткө тартылган персонаждар ис-

кусство чыгармасы катары автордук 

укуктун алкагында корголот, бирок 

мында Warner Bros Entertainment ком-

паниясы TWEETY®, DAFFY DUCK® 

жана ELMER FUDD® сыяктуу сүрөткө 

тартылган персонаждардын таасирдүү 

коллекциясын товардык белгилер ка-

тары каттаган. 

 

Мисал. Филиппиндеги тез тамактануу 

JOLLIBEE® тарамы, өзүнүн талисманын 

товардык белги катары каттоодон өт-

көргөн. 

 

 

Jollibee 

JOLLIBEE® сөзү, логотип жана талисман Jollibee 
Foods Corporation катталган товардык белгилери 
болуп саналат. Бардык укуктар корголгон. 
 
 

14. Сиздин компанияга өзүнүн 

товардык белгисин (товардык 

белгилерин) каттоонун эмне 

кереги бар? 

Көпчүлүк өлкөлөрдө укуктарды берүү 

үчүн каттоо милдеттүү шарт болуп 

саналбайт, ал бир катар артыкчылык-

тарды берет: 

• Өлкөнүн же региондун (өлкө-

лөрдүн топтору) ичиндеги өз-

гөчө укуктар. Катталган бел-

гинин ээси каттоо алган өлкө-

нүн/региондун бардык айма-

гында ушул белгини коммер-

циялык пайдаланууга өзгөчө 

укукка ээ болот (29-бөлүмдү 

карагыла). Ушундан айырма-

ланганы ошол жерде колдону-

луучу, катталбаган товардык 

белгиге укуктар бул белги иш 

жүзүндө колдонулуучу жана 

ушундай пайдалануу аркылуу 

бир кыйла зоболого ээ болгон, 

өлкөнүн укугуна ээ болот. 

• Укуктарды коргоону жеңил-

детүү. Товардык белгини каттоо 

адатта сиз белгинин ээси болуп 

саналарыңызды караштырат 

жана натыйжада сиздин товар-

дык белгини үчүнчү жактардын 
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пайдалануусуна тыюу салууга укук-

туусуз. Бул сотто тастыктоо түй-

шүгүн жеңилдетет: башкача айтканда 

сиз белги анык экендигин, сиз анын 

ээси экендигиңизди же бул белги 

белгиленген ишкер бедел менен ай-

калыша тургандыгын тастыктабай-

сыз. Айрым өлкөлөрдө катталган то-

вардык белгиге укуктар бузулган 

учурда, бир кыйла акчалай компен-

сацияны алууга болот. 

• Эскертүү каражаты. Биринчиден 

каттоо товардык белгиден кийин ® 

символун пайдаланууга мүмкүндүк 

берет, бул башка жактарды бул белги 

катталгандыгын туура эскертет 

(35-бөлүмдөн кийин кошумча текстти 

карагыла). Экинчиден катталган то-

вардык белги башка компания бирдей 

же аралашып кетүү деңгээлине чейин 

окшош белгини каттагысы келип, 

издөө жүргүзүп, текшерүүдө бул 

белги табылат, бул башка компания 

үчүн ушундай товардык белгини 

пайдаланбоо үчүн эскертүү берип, 

туура жолго бурат (19-бөлүмдү ка-

рагыла). Үчүнчүдөн товардык бел-

гилер боюнча айрым ведомстволор 

алар товарлардын/кызмат көрсөтүү-

лөрдүн ошол эле тобу үчүн сиз кат-

талган белги менен бирдей же ара-

лашып кетүү деңгээлине чейин ок-

шош товарларга/кызмат көрсөтүү-

лөргө товардык белгини каттоодон 

автоматтык түрдө баш тартышат 

(28-бөлүмдү карагыла). 

• Баалуу актив. Катталган товардык 

белгини сатуу оңой же лицензиялоо 

жеңилирээк жана ушуну менен бирге 

ага өтө жогору баа сунушталат. 

Мындан тышкары көпчүлүк өл-

көлөрдө бул милдеттүү болбосо 

дагы, франчайзинг же мерчан-

дайзинг жөнүндө макулдашуу 

максатында товардык белгини 

пайдаланууну жеңилдетет (42 

жана 46-бөлүмдү карагыла). 

• Каржылоо. Кээде жакшы ка-

дыр-барктуу катталган товардык 

белги компаниянын ийгилиги 

үчүн брендге өтө жогору маани 

берген финансылык компания-

лар менен иштөөдө каржылоону 

тартуу же күрөө катары пай-

далануу үчүн пайдаланылышы 

мүмкүн. 

• Импорттун алдын алуу. Көпчүлүк 

өлкөлөрдө катталган товардык 

белгинин ээсине бир аз акы тө-

лөп, өз белгисин тизмеге кирги-

зүүгө мүмкүндүк берүүчү сис-

темалар түзүлгөн, аны бажы 

кызматтары пайдаланат. Ушуну 

менен бирге максаты бажы ор-

гандары тарабынан текшерүү 

жүргүзүлүп, катталган белгиге 

сиздин укуктарды бузган конт-

рафактылык товарларды текше-

рүүсүнө жана алып коюуга 

мүмкүндүк берүүдөн турат. 

Эреже катары, катталбаган бел-

гилер бажы органдары тарабы-

нан колдоо табышпайт (ошондой 

эле 52-бөлүмдү карагыла). 

Бардык тиешелүү рыноктордо товар-

дык белгилерди каттоону камсыздоо 

маанилүү. Товардык белгилерди кат-

тоодон өткөрбөсө, сиздин продук-

циянын маркетингине салымыңыз 

күткөн натыйжаны бербей коюшу 
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мүмкүн, анткени атаандаштар бирдей же 

аралашып кетүү деңгээлине чейин окшош 

белгилерди пайдаланышы мүмкүн. Керек-

төөчүлөр жаңылышып, сиздин продукция 

деп божомолдошуп, атаандаш компания-

нын продукциянын сатып алышы мүмкүн. 

Бул сиздин компаниянын пайдасын тө-

мөндөтүүгө жана сиздин кардарларды 

жаңылышууга алып келет, ошондой эле 

сиздин компаниянын кадыр-баркына зыян 

келтириши дагы мүмкүн, өзгөчө эгерде 

атаандаштар төмөн сапаттагы продукция-

ны сунуштаса. 

 

15. Товардык белгини каттоо 

кандай укуктарды камсыздайт? 

Товардык белгини каттоону камсыздоочу 

өзгөчө укуктар сизге башка жактардын 

бирдей же аралашып кетүү деңгээлине 

чейин окшош товардык белги менен 

белгиленген бирдей же окшош буюмдарды 

сунуштоолорунун алдын алат. Ушуга бай-

ланыштуу сиз атаандаштардын товарлар-

дагы же алардын таңгактарындагы ушун-

дай белгини пайдалануусуна (а); (Ъ) ушул 

белги менен товарларды же кызмат көр-

сөтүүлөрдү сактоого же сатууга; ушул 

белги менен товарларды импорттоого же 

экспорттоого (с) жана/же ишкер докумен-

тацияда, вебсайттарда жана жарнамада 

ушул белгини пайдаланууга тыюу сала 

аласыз. 

Ошого карабастан мындай өзгөчө укуктар 

чектөөлөргө ээ. Ушул укуктар төмөнкүдөй 

чектелген:  

 

 Товардык белги катталган өлкөнүн же 

өлкөлөрдүн чегинде (30-31-бөлүм-                           

дөрдү карагыла); 

• Алар үчүн катталган товарлар/ 

кызмат көрсөтүүлөр (28-бөлүм-                                   

дү карагыла); жана 

• Керектөөчүлөрдү укук бузуучу 

товардык белги менен жаңылы-

шууга алып келген кырдаалдар 

(50-бөлүмдү карагыла). 

 

16. Компаниянын аталышын / 

фирмалык аталышын каттоо 

товардык белгини каттоо               

болуп саналабы? 

Компаниянын аталышын жана анын 

фирмалык аталышын ишканалардын 

реестринде каттоодо бул аталыш же 

фирмалык аталыш товардык белги 

катары укуктук коргоо алат деген 

жаңылышуу кеңири жайылтылган. Бул 

туура эмес. Компаниянын, фирмалык 

аталыштын жана товардык белгинин 

ортосундагы айырманы билүү зарыл. 

• Компаниянын аталышы же 

расмий аталышы өз алдынча 

юридикалык аталышты билди-

рет, ал ишканалардын реестринде/ 

регистринде катталат. Ал сиздин 

компанияны белгилөө үчүн салык 

төлөгөн жана башка администра-

тивдик иш-аракеттерди жүзөгө 

ашырган шартта, мыйзам алдын-

дагы ченемдик документтерде, 

келишимдерде пайдаланыллат. Ал 

көпчүлүк учурда Ltd, Inc. ж.у.с. 

аббревиатурасы менен башталып, 

компаниянын уюштуруу-укуктук 

түрүн көрсөтөт. Мисалы: 

“Blackmark International Ltd”. 
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• Фирмалык аталыш же коммерциялык 

белгилөө - бул кардарлар менен иш-

төөдө сиздин компанияны белгилөө 

үчүн пайдаланылуучу аталыш жана 

компаниянын аталышы менен дал келет 

же дал келбейт. Көпчүлүк өлкөлөрдө 

сиз анын айкын пайдалануусунун эсе-

бинен компаниянын фирмалык ата-

лышына/коммерциялык белгилөөсүнө 

өзгөчө укуктарды аласыз (б.а. кандай-

дыр бир каттоосуз же тариздөөсүз). 

• Ал эми товардык белги же жөн гана 

белги – бул сиздин компаниянын про-

дукциясын атаандаштардын продук-

циясынан айырмалоо үчүн пайдала-

нылуучу белги. Чакан компаниялар 

дагы бир товардык белгиден көбүрөөк 

белгини пайдаланышат. Мисалы: 

Blackmark International Ltd компаниясы 

өзүнүн бир буюмун BLACKMARK то-

вардык белгиси, ал эми башка буюмун 

REDMARK товардык белгиси менен 

сата алат. Компаниялар буюмдардын 

айрым чөйрөсү же буюмдардын бел-

гиленген бир түрүнүн бардык продук-

циясын идентификациялоо үчүн ата-

йын белгилерди пайдалана алышат. 

Качан компаниялар өзүнүн фирмалык 

аталышын же анын бөлүгүн товардык 

белги катары пайдаланса. Аны ошон-

дой эле товардык белги катары каттоо 

керек. 

Мисалы: Industria de Diseno Textil, S.A. 

испан корпорациясы – дүйнөдө саркеч 

кийимди чыгаруу жана сатуу боюнча бел-

гилүү топтордун бири болуп саналат. Ал 

INDITEX®   фирмалык   аталышын    пайда- 

 

 

 

ланат жана ZARA®, BERSHKA® жана 

MASSIMO DUTTI®, ошондой эле 

INDITEX® жана GRUPO INDITEX® 

сыяктуу товардык белгилерге ээ. 

 

Industria de Diseno Textil, S.A 

Компаниянын аталышы 

 

Фирмалык аталыш жана товардык 

белги 

 

Товардык белги

 

Товардык белги 
ZARA® жана INDITEX® белгилери 

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A/ 

(INDITEX, S.A.) компанияларынын атына 

катталган. 

MASSIMO DUTTI® белгисине GRUPO 

MASSIMO DUTI, S.A. компаниясы ээ, ал 

INDITEX GROUP компаниясынын топторуна 

таандык. 

 

17. Каттоодон баш тартуунун 

негизги себептери кандай? 

Таасирдүү товардык белги эмне деген 

түшүнүктөн тышкары, ишкер ошон-

дой эле кандай товардык белгилер 

каттоого кабыл алынбай тургандыгы 

билиши керек. Эреже катары каттоо-

дон баш тартуу үчүн негиздин эки 

түрү бар: 

• абсолюттук негиздер – бул то-

вардык белгинин өзүнүн касиет-

тери менен шартталган себептер; 

 

• салыштырмалуу негиздер - бул 

үчүнчү жактардын мурда каттал-

ган же каттоого билдирилген бел-

гилеринин натыйжасында келип 

чыгат. 
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Товардык белгини каттоого өтүнмө тө-

мөнкү абсолюттук негиздер боюнча баш 

тартылышы мүмкүн: 

• Түрдүк терминдер товардык белгилер 

катары эч качан укуктук коргоо албайт 

(мисалы: мобилдик телефондор үчүн то-

вардык белги катары каттоого билди-

рилген PHONE (телефон) деген сөз; 

ошондой эле 9-бөлүмдү карагыла). 

• Айырмалоочу жөндөмдүүлүккө ээ 

болбогон белгилер (алар бир ишкананын 

продукциясын башка ишкананын про-

дукциясынан айырмалоого жөндөмдүү 

эмес дегенди билдирет), эгерде сиз алар 

экинчи маанисин алгандыгын тастыктай 

албасаңыз, каттоодон өткөрүлбөйт (тө-

мөн жактан кошумча текстти карагыла). 

Адатта төмөнкү белгилер айырмалоочу 

жөндөмдүүлүккө ээ болбойт: 

- Сыпаттама сөздөр же белгилер (ми-

салы 10-бөлүмдү жана төмөн жактан 

кошумча текстти карагыла). 

- Географиялык сөздөр же белгилер, 

эгерде алар географиялык сыпаттама 

болуп саналса. Мисалы Белгиядан келген 

оркестрдин учурунда БЕЛЬГИЯ 

ОРКЕСТРИ географиялык сыпаттама 

болуп саналат, анын натыйжасында ал 

айырмалоочу жөндөмдүүлүккө ээ бол-

бойт. Башка музыкалык продюсерлер 

өлкөдө ошондой эле өзүнүн продукция-

сынын келип чыккан ордун баяндоо үчүн 

“бельгия” сөзү пайдаланылышы мүмкүн 

(ошондой эле географиялык көрсөткүч-

төр жөнүндө 7-бөлүмдөн кийин кошумча 

текстти карагыла). 

 

 

 

 

- Жарнамалык лозунгдар, эгерде 

алар сыпаттамасы жогору деңгээлде 

жазылып жана материалдын айыр-

малоочу жөндөмдүүлүгүнө ээ бол-

босо жана булагын белгилөө үчүн 

пайдаланылбаса. Эреже катары сло-

гандын айырмалоочу жөндөмдүү-

лүгун камсыздоо жана аны товардык 

белги катары каттоо кыйынчылык 

келтирет, анткени анын функция-

сынын артыкчылыгы компания жана 

анын продукциясы жөнүндө маа-

лыматты ачып көрсөтүүдөн жана 

аны жайылтуудан турат. Жарнама-

лык ураандарды каттоодон көпчүлүк 

учурда айырмалоочу жөндөмдүүлү-

гү жок болгон себебине байланыш-

туу баш тартышат. Мисалы: Эме-

ректерди сыртынан каптоодо жар-

нама үчүн пайдаланылуучу “Эч ким 

түстөр боюнча бизден мыкты бил-

бейт” слоганы (жарнамалык ураан) 

барыдан мурда, товардык белги ка-

тары катталбайт, анткени ал жарна-

малоочу товарлар менен иштөө 

тажрыйбасы жөнүндө жөн гана 

мактоо менен тастыктап берет. 

Башка компаниялар ушу сыяктуу 

сүйлөмдөрдү пайдаланууга мүм-

күндүгү болушу керек. Айрым өл-

көлөрдө жарнама ураандарын то-

вардык белгилер катары каттоого эч 

кандай шартта жол берилбей тур-

гандыгын белгилей кетүү керек. 
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Пайдалануудан кийин келип 

чыккан айырмалоочу жөндөм-

дүүлүк же экинчи мааниси  

Көпчүлүк өлкөлөрдө эгерде сиздин 

белги аны пайдалануу аркылуу 

экинчи мааниге же айырмалоочу 

жөндөмдүүлүккө ээ болсо, айыр-

малоочу жөндөмдүүлүгү ээ болбо-

гондугуна байланыштуу белгини 

каттоого каршы пикирди жокко чы-

гарууга болот. Эгерде сиз керек-

төөчүлөр бул сыпаттама аталышты 

сиздин продукцияны билдирген 

товардык белги катары кабыл алып 

жаткандыгын далилдей алсаңыз, 

сыпаттама товардык белги экинчи 

мааниге ээ болот. Бул адатта узак 

убакыттын ичинде кеңири пай-

далануунун же маркетингдик 

блиц-кампаниянын натыйжа-

сында жүзөгө ашырылат. Мисалы 

HEALTHY CHOICE (мыкты тандоо) 

товардык белгиси туура тамактануу 

максатында даяр тамак-аштар үчүн 

“таасирдүү эмес” белги болуп са-

налат, ал Америка Кошмо Штат-

тарында айырмалоочу жөндөм-

дүүлүгүнө ээ болгон, анткени ке-

ректөөчүлөрдө негизинен туура 

тамактануу тамак-ашы менен эмес, 

ушул термин менен даяр та-

мак-ашты атайын жеткирүүчүнүн 

ортосундагы байланыш калыптан-

ган. 

 

 

 

 

 

 

Сыпаттама белги экинчи мааниге ээ 

болгондугун далилдөө үчүн бардык 

мүмкүн болгон далилдер эске 

алынат: эсеп- фактуралар; алууда 

тил каттар; тапшырык бланктары; 

эсептер; чектер; бухгалтердик ки-

тептер; жарнама баракчалары; 

жарнама мүнөзүндөгү басма мате-

риалдары; жарнамалык кулактан-

дыруулар; белгини пайдаланууну 

тастыктаган фотосүрөттөр; жарна-

ма агенттиги, соода өнөр-жай би-

рикмеси же кардар берген маа-

лымкаттар; керектөөчүлөрдү су-

рамжылоолор ж.у.с. 

Мисал: Слоган THE GREATEST 

SHOW ON EARTH® (Жер жүзундөгү 

мыкты шоу) слоганы (урааны) 

Америка Кошмо Штаттарында 

укуктук коргоо алган товардык белги 

болуп калган, анткени ушул белгиге 

ээ болгон Ringling Bros-Barnum & 

Bailey Combined Shows, Inc. ком-

паниясы ушул фразанын узак кол-

донулушунан жана кеңири тааны-

лышынан улам (100 жылдан жого-

ру) экинчи маанисин калыптан-

дырган жана рынокто товардык 

белги катары таанылган.  
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Анын болушун далилдөө кыйын-

чылык келтиргендиктен, экинчи 

маанисине ишенүү деле тобокел-

дикке алып келет. Мындан тышкары 

юридикалык көз караш менен бул 

маселени талдоого ыкмалар өлкөгө 

байланыштуу айырмаланышы 

мүмкүн. Ушуга байланыштуу бир 

өлкөдө укуктук коргоо алган белги-

лер башка өлкөдө сыпаттама бел-

гилер болуп эсептелет. Эреже ка-

тары товардык белги катары сы-

паттама сөздөрдү же белгилөө-

лөрдү пайдалануудан оолак бо-

луу керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Кимдир бирөөнүн жеке атына же 

фамилиясына негизделген товардык 

белгилер. Айрым өлкөлөрдө бул кат-

тоодон баш тартуу үчүн негиз болуп 

калышы мүмкүн, ал эми башка көпчү-

лүк өлкөлөрдө салыштырмалуу негиз 

болуп калат (б.а. жеке атты пайдаланган 

учурда, адаттагы сөз товардык белги-

лерге карата коюлган чен белгилер эле 

колдонулат), эгерде сөз жөн гана фа-

милия жөнүндө болсо. Ошого карабас-

тан айрым өлкөлөрдө эгерде ал экинчи 

мааниге ээ болсо, фамилияны товардык 

белги катары каттоого болот. Көпчүлүк 

өлкөлөрдө жеке же юридикалык жактын 

аты жана псевдоними дагы товардык 

белги катары катталат. 

• Жаңылышууга алып келген товар-

дык белгилер. Бул керектөөчүлөрдү 

продукциянын келип чыгышына, са-

патына же географиялык келип чыккан 

ордуна байланыштуу жаңылышууга 

алып келиши мүмкүн. Мисалы уйдун 

сүрөтү түшүрүлгөн маргарин үчүн то-

вардык белгини каттоодо баш тарты-

лышы мүмкүн, анткени ал керектөөчү-

лөрдү жаңылышууга алып келген ка-

тары эсептелет, анткени бул белги сүт 

продукциясы менен байланыштуу (б.а. 

жууган май менен) болот. 

• Функционалдык касиеттери. 

Кооз элементтерден айырмаланып, 

буюмдун түрүнүн же таңгагынын 

функционалдык элементтери адатта 

товардык белги катары укуктук коргоо 

менен камсыздалбайт. Качан буюмдун 

түрү маанилүү функционалдык касиет-

терге ээ болсо, мисалы кайчынын 

функционалдык багыттары менен 

аныкталган, кайчынын кармагычы жана 

кескич бөлүгү катары маанилүү функ-

ционалдык касиеттерине байланыштуу 

 

 
©2012 Feld Entertainment, Inc. 
RINGLING BROS. AND BARNUM & 
BQILEY® and THE GREATEST SHOW 
ON EARTH®  катталган товардык белгилер  
болуп саналат Ringling Bros-Barnum & Bailey 

Combined Shows, Inc. 
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аны товардык белги катары каттоого 

болбойт. Ушу сыяктуу сапты товардык 

белги катары каттоого мүмкүн эмес, 

мисалы: кофе кайнаткан чынынын сабы, 

анткени ал ысык чыныны кармоого 

мүмкүндук берүүчү негизги функцияны 

аткарат. Ошентип эгерде атаандаштар 

сабын пайдалана албаса, алардын на-

тыйжалуу атаандашууга жөндөмдүү-

лүгү төмөндөйт. 

• Коомдук кызыкчылыктарга же мо-

ралдык принциптерге каршы келген 

белгилер. Гумандуулук, моралдын жана 

диндин жалпы принциптерине каршы 

келген катары каралган сөздөр же сү-

рөттөр. 

• Тыюу салынган аталыштардын же 

символдордун тизмеги. Айрым өлкө-

лөрдө каттоого болбой турган өзгөчө 

белгилердин тизмеги бар. Алар төмөнкү 

бир же бир нече топторду камтыйт: ком-

паниялардын аталышы; белгилүү 

адамдардын аттары; жалпыга белги-

лүү товардык белгилер (5-бөлүмдөн 

кийин кошумча текстти карагыла); кор-

голуучу географиялык көрсөткүчтөр 

(7-бөлүмдөн кийин кошумча текстти ка-

рагыла); жергиликтүү элдерди белги-

лөөлөр, ошондой эле чет элдик сөздөр 

же билдирүүлөр. 

 

Качан товардык белги башка жактардын 

товардык белгилерине колдонулуп жаткан 

укуктарына карата укуктук чыр-чатакка 

кабылса, “салыштырмалуу негиздердин” 

күчүнөн улам каттоодон баш тартылышы 

мүмкүн. Бир түрдүү товарларга (же ара-

лашып кетүү деңгээлине чейин окшош) 

карата катталган эки бирдей товардык 

белгилердин болушу керектөөчүлөрдү 

жаңылышууга алып келиши мүмкүн. Ай-

рым товардык белгилер боюнча ведомст-

волор катталбаган жана жалпыга белгилүү 

белгилер менен кошо, колдонулуп жаткан 

белгилер менен ушундай чыр-чатактын 

болушуна экспертизаны милдеттүү түрдө 

жүргүзүшөт, ошол эле убакта көпчүлүк 

башка ведомстволор товардык белги аны 

жарыялагандан кийин үчүнчү тарап менен 

талаш-тартышка кабылган учурда гана 

ушул процессти  ишке ашырат. Эгерде 

товардык белги бирдей же окшош товар-

ларга карата колдонулуп жаткан товардык 

белгилер менен бирдей же аралашып кетүү 

деңгээлине чейин окшош болуп эсептелсе, 

өтүнмө берүүдөн баш тартылат же белгини 

каттоо жокко чыгарылат. 

 

Натыйжада көпчүлүк өлкөлөрдө эгерде ал 

башка колдонулуп жаткан укуктар ме-

нен талаш-тартышка кабылса, товардык 

белгини каттоодон ошондой эле баш тар-

тылат, мисалы өнөр жай үлгүсүнө укуктар, 

автордук укук, жеке же юридикалык жак-

тардын атына укуктар, коммерциялык 

белгилөө, географиялык көрсөткүчтөр же 

жергиликтүү элдердин белгилөөлөрү. 

 

18. Товардык белгини акысыз 

алууга же ага муктаж болбой                     

калган жактан сатып алууга                 

болобу? 

Балким сиз мурда жакшы эскерүүлөрдү 

тартуулаган, азыр пайдаланылбай кал-

ган, атаандашка таандык болгон товардык 

белгини пайдаланууну каалайсыз. Өзгөчө 

товардык белги менен байланыштуу ке-

ректөөчүлөрдүн эскерүүлөрү сиздин жаңы 

продукцияга сурамды тез эле камсыздоосу 

мүмкүн, бул жарнамага чыгымдарды кыс-

картат жана пайданы көбөйтөт. Анын ээси 

укугунан баш тарткан товардык белгини 

башка кайсы болбосун жак акысыз жана 
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кандайдыр бир уруксатсыз пайдалана алат 

35-бөлүмдү карагыла). Ошого карабастан 

укугунан баш тарткан товардык белгини 

пайдалануу тобокелдиктер менен байла-

ныштуу болушу мүмкүн. Өзгөчө керек-

төөчүлөр ушул белгилер жөнүндө эстеп 

жүрүшкөн болсо. Ушундай белгини кай-

радан пайдаланууга киргизүү коомчулукту 

жаңылышууга алып келиши мүмкүн. 

Мындан тышкары баштапкы ээси товардык 

белгини пайдалануу фактын далилдей (же 

пайдаланууга кайрылууга ниеттенүү) жана 

белгиге укуктардан баш тартуу жөнүндө 

сунушка каршы чыга алат. 

Эгер сиз ага ээси укуктан баш тарткан 

товардык белгини пайдаланууга кызыкдар 

болсоңуз, төмөнкүлөр  туура болот: 

 

• ушул маселе боюнча товардык бел-

гилер боюнча юрист менен кеңешүү; 

• баштапкы ээси ушул товардык 

белгини пайдаланбай калдыбы, ага 

укуктан баш тарттыбы, кылдат тек-

шерүү, ушул белгини пайдаланбаса 

жана ага укуктан баш тартса; 

• эгер товардык белги дагы деле кат-

талган болсо, каттоону жокко чыга-

рууга сунуш берүү; 

• өз максаттары үчүн товардык белгини 

каттоо; жана  

• бардык учурга ылайык баштапкы ээ-

сине товардык белгиге укуктардан 

баш тартуу үчүн белгиленген сумма-

ны төлөө жана соттук тартипте арты-

нан түшүү болбос үчүн сүйлөшүүлөр. 

 

 

Кээде башка компания ээ болгон жана 

пайдаланып жаткан товардык белгини 

сатып алууга болот. Эгерде товардык белги 

башка жактан алынса, төмөнкү аспекти-

лерди текшерүү керек: 

• Белги катталганбы? Ал кайсы өлкө-

лөрдө катталган? Товарлар-

дын/кызмат көрсөтүүлөрдүн кайсы 

класстары үчүн? 

• Азыркы убакта белгинин ээси ким? 

Мурдагы ээлери ким, эгерде ушундай 

бар болсо? 

• Аны пайдаланууга кандайдыр бир 

лицензиялар колдонулабы? Эгер кол-

донулса, ушул колдонулуп жаткан 

лицензиялык укуктардын камтуу 

чөйрөсү? Лицензия аркылуу конт-

ролдонобу, ал кандайча пайдаланылат 

(товарлардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн 

сапаты үчүн кандайдыр бир контрол-

суз)? 

• Белгиге коркунуч алып келген кандай 

болбосун күрөө укуктары, кармап ка-

луу укуктары, сот доолору же башка 

терс иш-аракеттер  болобу? 

• Атаандаштар ушул белгини талашкан 

учурлар болду беле? 

• Белгини алуу жөнүндө макулдашуу 

тиешелүү арызды жана сатуучунун 

кепилдиктерин камтыйбы? 

Айрым өлкөлөрдө анык болушу үчүн то-

вардык белгилерге укуктарды өткөрүп 

берүү ушул товардык белгиге байланыш-

туу ишкер беделин өткөрүп берүүнү кам-

тышы керек. 
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19. Сунушталган белги                        

атаандаштын товардык белгиси 

менен укуктук талаш-тартышка 

кабылбаганын аныктоого болобу? 

Сиз товардык белгини тандагандан кийин, 

товардык белгинин коргоого жөндөм-

дүүлүгүн кылдат текшериңиз. Белгини 

анын коргоого жөндөмдүүлүгүн текшерүү 

негизги тобокелдиктерди төмөндөтүүгө 

мүмкүндүк берүүчү бир катар максаттар-

дан турат, убакытты жана ресурстарды 

үнөмдөйт:  

 

• Коргоого жөндөмдүүлүгүн текшерүү 

сиз товардык белгиге башка компа-

ниянын укуктарын бузган жоксузбу, 

ишенимдүү болууга мүмкүндүк берет. 

Эгерде сиз товардык белгиге башка 

жактын укуктарын бузуучу товардык 

белгини пайдалансаңыз, анда сизге 

ишкер байланыштарда терс таасир гана 

бербестен, сизге аны пайдаланууга 

тыюу салышы дагы мүмкүн. Балким 

башка жактын укугун бузуучу белги 

менен бардык таңгактарды, жарнама-

лык жана башка материалдарды жок 

кылуу дагы талап кылынышы мүмкүн. 

Мындан тышкары сиздин компанияга 

товардык белгини толугу менен өзгөр-

түү жана мурдагы ишкер беделди жаңы 

бренд менен байланыштырууга аракет 

кылуу үчүн кошумча убакыт жана фи-

нансылык ресурстар талап кылынат. 

Кесипкөй эместердин негизги катачы-

лыгы “окшош” товардык белги каттал-

ганбы, ушун аныктоо үчүн эмес, так эле 

ушундай белги катталганбы, ошону 

аныктоо үчүн жүргүзүлөт (бул 

50-бөлүмдө түшүндүрүлөт). Эгерде 

сунушталган же аралашып кетүү дең-

гээлине чейин окшош белгиге бирдей 

же окшош продукцияга байланыштуу 

башка компания ээ болсо, товардык 

белгиге укуктар бузулган экендигин 

эске алуу керек. 

• Коргоого жөндөмдүүлүгүн текшерүү 

сизге сунушталган белгини каттоого 

болобу, ошону билүүгө мүмкүндүк 

берет. Эгерде сунушталган белгини 

тоскоолдуксуз пайдаланууга болобу же 

жокбу, аны мурдатан аныктоо мүмкүн 

болсо, сиз товардык белгини каттоого 

өтүнмө берүүгө байланыштуу чыгым-

дарды тартпайсыңар. 

• Эгерде сунушталган товардык белгини 

каттоого болсо, коргоого жөндөмдүү-

лүгүн текшерүү сизге укуктук жак-

тан анын таасирдүүлүгүнүн деңгээ-

лин аныктоого жардам берет. 

• Сиздин бизнеске тиешеси бар башка 

жактар сиз менен иш алып баруудан 

мурда, товардык белгинин коргоого 

жөндөмдүүлүгү жөнүндө отчетту талап 

кылышы мүмкүн. Мисалы: сиздин 

продукциянын дистрибьютору же 

камсыздандыруу компаниясы жоюуга 

мүмкүн болгон тобокелдикти сиздин 

беришиңизди каалабайт. 

Товардык белгинин коргоого жөндөмдүү-

лүгү кандай текшерилет? Сиз өз алдынча 

товардык белгилерге алдын ала издөө 

жүргүзүүнү баштай аласыз: 

• Катталган товардык белгилер жана 

кароодо жаткан товардык белги-

лерди каттоого өтүнмөлөр боюнча 

издөө жүргүзгүлө. Сиздин товардык 

белгилер боюнча улуттук ведомство 

(же маалыматтар базаларына кирүүгө 

мүмкүндүк берүүчү коммерциялык 

уюм) товардык белгилер боюнча акы-

сыз онлайн маалыматтар базаларын 
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пайдаланабы, текшергиле. Ар түрдүү 

өлкөлөрдүн ИМ ведомстволорунун 

тизмесин төмөнкү дарек боюнча 

ИМБДУнун вебсайтынан таба аласыз: 

www.wipo.int/ directory/en/urls.jsp. 

• Ошондой эле пайдаланылып жаткан 

катталбаган товардык белгилерге 

издөө жүргүзгүлө. Бул товардык 

белгилерди укуктук коргоо аларды 

пайдалануу аркылуу камсыздалуучу 

өлкөөрдө өзгөчө маанилүү 

(12-бөлүмдү карагыла). Интернетте 

Google, Yahoo жана Bing сыяктуу 

маалыматтык-издөө системаларын 

пайдалануу менен издөө жүргүзгүлө, 

ошондой эле тиешелүү онлайн дүкөн-

дөрдү, каталогдорду, тармактык ба-

сылмаларды ж.у.с. карагыла.  

• Товардык белгини каттоо үчүн тос-

коолдук келтирүүчү бирдей же окшош 

компаниялардын аталышын жана до-

мендик аталыштарды карап чыккыла 

(19 жана 39-бөлүмдөрдү карагыла).  

Эгерде ушундай бир баскычта сиздин белги 

сыноодон өтсө, мындан ары сиз издөө 

жүргүзүү боюнча кесипкөй фирманы же 

товардык белгилер боюнча ишенимдүү 

адисти жалдай аласыз, ал сүйлөшүлгөн 

акыга комплекстүү издөө жүргүзөт жана 

барыдан маанилүсү, издөөнүн жыйынтык-

тарын түшүндүрөт. Ишенимдүү адис тө-

мөнкү иштерди аткара алат: 

• Фонетикалык эквиваленттер, чет тил-

деги эквиваленттер, жазуу варианттары 

ж.у.с. боюнча издөө жүргүзүү; 

 

 

 

 

 

• Сунушталган товардык белги (товар-

дык белгилер) башка тилдеги вариантта 

көйгөй жаратпай турганына ишеним-

дүү болуңуз. Тиешелүү өлкөлөрдүн 

лингвисттери товардык белгинин жа-

гымдуулугу, анын мааниси, айтканда 

келтирилген кыйынчылыктар жөнүндө 

маалымат беришет; 

• Маалымдамалар, телефондук маа-

лымдамалар жана сиздин иштин чөй-

рөсүндөгү адистештирилген тармактык 

сөздүктөр боюнча компаниялардын 

аталышына же фирмалык аталышта-

рына издөө жүргүзүү. 

• Сиздин товардык белгинин бардык 

дараметтүү коллизияларын билдир-

ген коргоого жөндөмдүүлүк жөнүндө 

отчетту берет. 

Товардык белгилерди кандай болбосун 

издөө төмөнкүдөй жүргүзүлөрүн билүү 

керек: 

• тиешелүү өлкөлөргө карата (келечекте 

сиздин бизнести кеңейтүү боюнча 

пландарды эске алгыла); 

• тиешелүү продукцияга карата (то-

вардык белгилер товарлардын же кыз-

мат көрсөтүүлөрдүн түрүнө байла-

ныштуу “класстар” бобнча топто-

лот,алар ушуларды белгилөө үчүн 

пайдаланылат, ошондуктан сиз товар-

дык белгилердин ар түрдүү класстары 

менен таанышуудан баштаңыз – 

28-бөлүмдү карагыла); жана 
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• “аралашып кетүү деңгээлине чейин 

окшош” товардык белгилерине карата 

(мындай учурда товардык белгилер 

боюнча ишенимдүү адистин жардамы 

пайдалуу). 

Товардык белгинин коргоого жөндөмдүү-

лүгү канчалык кылдат текшерилиши керек? 

Издөө масштабдары сиздин тобокелдикке 

даяр болууңузга, ушул жумушту жүргүзүү 

үчүн жеткиликтүү бюджетке жана уба-

кытка байланыштуу болот. Башка өлкөлөр 

боюнча издөө учурунда ири чыгымдар гана 

болбостон, жыйынтыктардын так деңгээли 

дагы төмөн болуп калышы мүмкүн. Мын-

дан тышкары эч бир издөө катталбаган, 

бирок пайдаланылуучу товардык белги-

лердин мүмкүн болгон түрлөрүн аныктай 

алат. 

 

20. Товардык белгини иштеп 

чыгууга жана коргоого кандай 

чыгымдар жумшалат ? 

Товардык белгини түзүүгө жана аны кат-

тоого бюджетте чыгымдарды тиешелүү 

түрдө караштырууну эске алуу зарыл: 

• Логотипти, сөздү, жарнамалык ураанды 

же слоганды иштеп чыгууга чыгымдар 

бар, алар өзгөчө башка аткаруучу ушул 

милдетти аткаруу үчүн тартылган 

учурда, товардык белги катары пайда-

ланылат. 

• Товардык белгини коргоого жөндөм-

дүүлүгүн аныктоо үчүн издөө жүргү-

зүүгө байланыштуу чыгымдар бар. 

 

 

 

 

 

• Каттоо процессине байланыштуу чы-

гымдар бар, алар өлкөнүн санына жана 

продукциянын түрүнө (же товардык 

белгилерли класстарына)  байланыштуу 

бир кыйла өзгөрөт.  Товардык белгилер 

боюнча улуттук ведомстводон товар-

дык белгини каттоо жана анын күчүн 

узартуунун наркы жөнүндө толук 

маалымат алууга болот. Белгини каттоо 

үчүн товардык белгилер боюнча ке-

сипкөй адистин кызмат көрсөтүүсүн 

пайдаланууга артыкчылык берген 

компаниялар кошумча чыгымдарга 

кабылат, бирок каттоо процессинде бир 

кыйла убакытын жана күчүн үнөмдөйт. 

 

21. Ким товардык белгини                        

каттоого өтүнмө берүүгө укуктуу? 

Негизинен товардык белгини пайдаланууга 

же үчүнчү жактар тарабынан аны пайда-

ланууга уруксат берүүгө ниеттенген кандай 

жак болбосун аны каттоого өтүнмө берет 

алат. Бул жеке, ошондой эле юридикалык 

жак боло алат. Ошого карабастан, көпчүлүк 

өлкөлөрдө каттоого өтүнмө берүүчү жеке 

жак ушул өлкөдө жашашы керек. 
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22. Товардык белгиге өтүнмө                     

берүү үчүн товардык белгилер 

боюнча ишенимдүү адис                        

зарылбы? 

Эреже катары, көпчүлүк өлкөлөрдө эгерде 

сиз ушул өлкөнүн резиденти болуп санал-

саңыз, өтүнмө берүү үчүн товардык бел-

гилер боюнча ишенимдүү адистин кызмат 

көрсөтүүлөрүнө милдеттүү түрдө кайрылуу 

жөнүндө талап жок; сиз өтүнмөнү өз ал-

дынча бере аласыз. Бирок товардык бел-

гилер боюнча издөө жүргүзүү тажрыйбасы 

бар жана товардык белгилерди каттоо сы-

рын билген ишенимдүү адистин кызмат 

көрсөтүүлөрү убакытты үнөмдөө макса-

тында пайдаланылат жана товардык бел-

гинин тиешелүү классын (класстарын) 

туура көрсөтүүңүзгө кепилдик берет жана 

абсолюттук же салыштырма негиздер 

боюнча каттоодо баш тартуу четтетилет. 

Товардык белгини каттоого өтүнмө бе-

рүүнү адаттагы административдик 

жол-жобо катары кароого болбойт. Белги-

нин түрүнө жана тиешелүү товарларды же 

кызмат көрсөтүүлөрдү кеңири же чакан 

сыпаттоо керекби, ушуларга карата тие-

шелүү стратегияны иштеп чыгуу керек. 

Издөө натыйжасын жана боло турган та-

лаш-тартыштарын мүмкүн экендигин эске 

алуу керек. Ошондой эле өтүнмө бардык 

тиешелүү товарларды же кызмат көрсө-

түүлөрдү камтыйбы, ишенимдүү болуу 

үчүн товардык белгинин мынлан аркы 

пландарын ойлонуштуруу керек. Өтүнмө-

лөрдү кароодо ведомствонун 

иш-аракеттерин жөнгө салууда, өзгөчө 

каттоодон баш тарткан учурда, эң эле на-

тыйжалуу стратегияны аныктоо үчүн 

практикалык сунуштамалар жана тобо-

келдиктерди талдоо талап кылынышы 

мүмкүн. Ушул себептердин натыйжасында 

адатта товардык белгилер боюнча ише-

нимдүү өкүлдүн кызмат көрсөтүүлөрү 

менен пайдалануу сунушталат. Эгерде сиз 

чет өлкөдө товардык белгини каттоого 

өтүнмө берсеңиз, анда ушул өлкөдө жаша-

ган товардык ишенимдүү өкүлдүн кызмат 

көрсөтүүлөрүн милдеттүү түрдө пайдала-

нууңуз талап кылынат. Расмий түрдө бе-

китилген товардык белгилер боюнча ише-

нимдүү өкүлдүн тизмеги жөнүндө маалы-

матты тиешелүү товардык белгилер боюн-

ча ведомстводон ала аласыз. 

 

23. Товардык белгини каттоо 

үчүн канча убакыт талап                       

кылынат? 

Товардык белгини каттоо үчүн зарыл бол-

гон убакыт ар түрдүү өлкөдө башкача бо-

лот жана товардык белгилер боюнча ве-

домство маани-маңызы боюнча жа-

рым-жартылай же толук экспертиза жүр-

гүзөбү, ушуга байланыштуу болот жана 

эреже катары үч айдан эки жылга чейин 

болот (24-бөлүмдөн кийин кошумча 

текстти карагыла). Каттоо процессинин 

узактыгы рынокко жаңы продуктуну чы-

гаруу убакытына таасир берет. Товардык 

белгини каттоого өтүнмө эрте берилгенине 

ишенимдүү болуңуз, аны каттоо белгини 

жарнамалоого чейин жана тиешелүү про-

дукцияны сатып баштаганга чейин алы-

нышы зарыл. 
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24. Товардык белгини каттоого 

өтүнмөнү кантип берүүгө болот? 

Товардык белгиге издөө жүргүзүүгө чейин 

(19-бөлүмдү карагыла) товардык белгилер 

боюнча тиешелүү улуттук же региондук 

ведомствого товардык белгини каттоого 

өтүнмө берүү зарыл. 

Төмөндө келтирилген кошумча текстте 

товардык белгини каттоо процессинин 

базалык сереби берилет. Бул жол-жобо 

өлкөсүнө карата айырмаланат жана 

жол-жобо жана колдонулуп жаткан алым-

дар жөнүндө актуалдуу маалыматты алуу 

үчүн тиешелүү өлкөнүн товардык белгилер 

боюнча ведомствосуна же товардык бел-

гилер боюнча ишенимдүү өкүлгө кайрылуу 

керек. 

 

 

Товардык белгини каттоо:                       

кадамдан кийинки кадамдар 

Товардык белгилер боюнча ве-

домство 

Өлкөгө байланыштуу белгини каттоо 

үчүн товардык белгилер боюнча ве-

домстволор тарабынан ишке ашы-

рылган баскычтар, бирок алар окшош 

жол-жоболор менен коштолот. Эреже 

катары, товардык белгилер боюнча 

ведомстводо онлайн жеткиликтүү 

болгон экспертиза жүргүзүү боюнча 

атайын колдонмо бар. Бул колдон-

молор өтүнмөнү берүү жана карап 

чыгуу процесси жөнүндө түшүнүк-

төрдү берет. 
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1. Өтүнмөнүн формасы 

Биринчи кадам катары товардык 

белгини каттоого өтүнмөнүн тол-

турулган бланкы берилет, анда 

сиздин компания жөнүндө маалы-

мат, белгинин графикалык сүрөтү 

(форматка өзгөчө талаптар кою-

лушу мүмкүн), товарлардын жана 

кызмат көрсөтүүлөрдүн жана/же 

товарлардын жана кызмат көрсө-

түүлөрдүн классынын (класста-

рынын) өзгөчө талаптары коюлган, 

алар үчүн сиздин компания то-

вардык белгини каттагысы келет. 

Ошондой эле белгиленген алым-

дарды төлөө зарыл. Ушул бланк-

тарды товардык белгилер боюнча 

ведомстводон же онлайн алса бо-

лот, мында онлайн ала турган өл-

көлөрдүн саны өсүүдө. 

Товардык белгилер боюнча айрым 

өлкөлөр товардык белгини пайда-

лангандыгын же сиздин компания 

ушул белгини пайдаланууга ниет-

тенгендиги тууралуу далилди та-

лап кылышы дагы мүмкүн. Товар-

дык белгилер боюнча тиешелүү 

ведомство өтүнмөнү берүү 

жол-жобосу жөнүндө толук маа-

лыматты бере алат. 

 

2. Формалдуу экспертиза 

Товардык белгилер боюнча ве-

домство товардык белгинин фор-

малдуу же административдик та-

лаптарга өтүнмөнү экспертизадан 

өткөрөт (б.а. өтүнмөнү бергендиги 

үчүн алым төлөгөндүгү жана бе-

рилген өтүнмөнүн туура толтуру-

лушу текшерилет). 

3. Маани-маңызы боюнча экспер-

тиза 

Айрым өлкөлөрдө товардык бел-

гилер боюнча ведомстволор су-

нушталган белгини каттоодон баш 

тартуу үчүн абсолюттук негиз-

дердин болушу өтүнмөгө маа-

ни-маңызы боюнча жа-

рым-жартылай экспертиза жүргү-

зүшөт (11-бөлүмдү түшүндүрүл-

гөндөй, абсолюттук негиздер то-

вардык белгилер жөнүндө мый-

замдардын белгиленген жоболо-

руна ылайык абсолюттук негиздер 

каттоого болбогон белгилерге 

тиешелүү). Эгерде маани-маңызы 

боюнча толук экспертиза жүргү-

зүлсө, ал ошондой эле өзүнө кат-

тоодон баш тартуу үчүн салыш-

тырма негиздердин предметине 

экспертизаны камтыйт, б.а. то-

вардык белгилер боюнча ве-

домство ошондой эле сунушталган 

белги товарлардын тиешелүү 

классына (класстарына) карата 

катталган, колдонулуп жаткан 

белги менен талаш-тартышы жок-

пу, ушунусу текшерилет. 
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4. Жарыялоо жана каршы пикирди 

билдирүү  

Көпчүлүк өлкөлөрдө товардык 

белги расмий басылмада жарыя-

ланат, бул үчүнчү жактарга аны 

каттоого каршы пикирди белги-

ленген мөөнөттүн ичинде берүү 

үчүн мүмкүндүк берет. Башка бир 

катар өлкөлөрдө товардык белгини 

каттоону жокко чыгаруу жөнүндө 

талаптарды берүү үчүн белгилен-

ген мөөнөттү берүү менен аны 

каттагандан кийин гана жарыяла-

нат. 

5. Каттоо 

Баш тартуу үчүн негиздер болбогон 

учурда товардык белги ага катта-

лат жана эреже катары 10 жыл 

күчүндө болуучу каттоо жөнүндө 

күбөлүк берилет. 

6. Күчүнүн мөөнөтүн узартуу 

Белгинин каттоо күчүнүн мөөнөтү 

узартуу үчүн керектүү алымды тө-

лөө аркылуу чектелбеген жолу 

узартылса болот. Бирок эгерде 

товардык белги товардык белгилер 

жөнүндө тиешелүү мыйзамдар 

менен белгиленген мөөнөттүн 

ичинде пайдаланылбаса, толугу 

менен же айрым товарлар-

га/кызмат көрсөтүүлөргө карата 

жокко чыгарылышы мүмкүн 

(34-бөлүмдү карагыла). 

25. Катталган товардык белги 

канча мөөнөткө корголот? 

Каттоонун күчү ар кандай болгондугуна 

карабастан, көпчүлүк өлкөлөрдө катталган 

товардык белгилер 10 жыл бою корголот. 

Товардык белгини каттоонун күчүнүн 

мөөнөтү узартуу үчүн убагында алым тө-

лөнгөн шартта, чектелбеген жолу узар-

тылса болот (ар бир жолу эреже катары 10 

жылга). Сиздин компанияда сиздин биз-

нестин кызыкчылыгын билдирген, бардык 

өлкөлөрдө товардык белгилерди каттоону 

өз убагында узартуу үчүн жооптуу жак бар 

экендигине ишенимдүү болуңуз 

(32-бөлүмдү карагыла). 



Белгини түзүү 

56 

 

 

26. Окшош товардык белгилер 

бир убакта пайдаланылабы? 

Ооба. Окшош товарлар же кызмат көрсө-

түүлөр үчүн пайдаланылуучу окшош то-

вардык белгилер бул товардык белгилер 

жалпыга белгилүү болуп эсептелбеген 

шартта, ар түрдүү өлкөлөрдөгү башка 

жактардын укуктарын бузбастан, кошо 

пайдаланыла берет. Окшош же бирдей 

белгилер бир өлкөнүн ичинде кошо пай-

даланылышы мүмкүн, эгер: 

• алар жалпыга белгилүү товардык 

белгилерден тышкары, Ницца жик-

тештирүүсүнө ылайык (28-бөлүмдү 

карагыла) ар түрдүү класстарга тие-

шелүү болгон, ар түрдүү товарларга 

же кызмат көрсөтүүлөргө пайдала-

нылат (5-бөлүмдөн кийин кошумча 

текстти карагыла); же 

• рынокто ушул белгилерди чаташты-

руу мумкүнчүлүгү жок; же  

• окшош товардык белгилерди бир 

жолу пайдаланануу жөнүндө ма-

кулдашуу болгондо (төмөндө кара-

гыла). 

Мисал: DELTA® - Европа биримдигинде 

катталган товардык белги, ал авиташуулар 

кызматын көрсөтүүчү, каңдоочу аппарат-

тарды, бассейндерди жана сигареттерди 

чыгаруучу ар түрдүү компанияларга тие-

шелүү. 

 

 

 

 

 

 

Товардык белгилер боюнча убагында издөө 

жүргүзүүнүн эсебинен бир рынокто пай-

даланылуучу окшош же бирдей товардык 

белгилердин көйгөйүн чечүү учурунда, 

ушул кырдаалдан чыгып кетүүгө болот. 

Эгерде бардык күч-аракетке карабастан, 

товардык белги окшош же бирдей товар-

дык белги менен укуктук чыр-чактакка 

кабылса, ар бир конкреттүү учурда кайсы 

чечим эң артыкчылыктуу боло турганды-

гын аныктоо керек: 

• Варианттардын бири – та-

лаш-тартышка түшкөн товардык бел-

гинин ээси менен окшош товардык 

белгилерди бир убакытта пайдала-

нуу жөнүндө макулдашуу түзүү. 

Мындай макулдашуунун негизги 

максаты болуп бир рынокто тарап-

тардын аларды бир убакытта пайда-

ланылышын аныктап, товардык бел-

гилердин тынч ишке ашырылышын 

камсыздоо саналат. 

• Айрым учурларда жалгыз мүмкүн 

болгон чечим болуп ошол эле рынокто 

пайдаланылуучу бирдей же аралашып 

кетүү деңгээлине чейин окшош бел-

гилер менен болгон талаш-тартыш 

үчүн соттук териштирүү келип чы-

гышы мүмкүн. 

• Дагы бир вариант болуп товардык 

белгини алуу (же аны сатуу) же та-

лаш-тартышка түшкөн белгини ли-

цензиялоо саналат (төмөндө IV бө-

лүмдө талкууланууда). 
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SHELL® логотиби Royal Dutch Shell компаниялар тобунун жеке 

менчиги болуп саналат.  

27. Товардык белгидеги бир аз 

өзгөрүүлөрдү каттоого болобу? 

Компаниянын беделин бир кыйла заманбап 

кылуу же жарнаманын жаңы каражатта-

рында пайдалануу үчүн ыңгайлаштыруу 

үчүн көпчүлүк товардык белгилер уба-

кыттын өтүшү менен бир аз өзгөрүүлөргө 

дуушар болот.  

Сиз ушундай товардык белгиде өзгөрүүлөр 

болгондо аны каттоого жана ушуга бай-

ланыштуу алымды төлөөгө, маалымат-

тарды билүү үчүн товардык белги боюнча 

тиешелүү ведомство (ведомстволор) же 

ишенимдүү өкүл менен кеңешүүңүз зарыл. 

28. Эгерде сиз өзүңүздүн                       

товардык белгини продукциянын 

башка түрүнө пайдалансаңыз, 

эмне болот? 

Көпчүлүк өлкөлөрдө товардык белгини 

каттоого өтүнмө түзүүдө алар үчүн сиз 

товардык белгини каттагыңыз келген то-

варларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү 

көрсөтүүңүз зарыл, аларды класстар 

боюнча топтоо керек. Бул класстар то-

вардык белгилерди жиктештирүү сис-

темасында көрсөтүлгөн. Эгерде сиздин 

товардык белги буюмдун белгиленген түрү 

үчүн катталса, ал эми сиз башка катего-

риянын буюмдарына пайдалангыңыз келсе, 

сиз товардык белгини каттоого жаңы 

өтүнмө берүүңүз керек. 

Мисалды карай кетели. Эгер 

сиздин компания бычактарды 

жана аш айрыларды чыгарган 

болсо, сиздин товардык бел-

гини каттоого өтүнмө Ницца 

жиктештирүүсүнүн 

8-классынын тиешелүү товар-

ларын көрсөтүү менен түзүлү-

шү керек. Бирок эгерде сиз 

ошол эле товардык белгини 

пайдалануу менен башка аш-

кана буюмдарын (табак, казан 

ж.б.) чыгаргыңыз келсе, анда 

сиз 21-классынын тиешелүү 

класстарына карата дагы аны каттоодон 

өткөрүшүңүз керек. Айрым өлкөлөрдө 

товарлардын ар бир классына өзүнчө 

өтүнмө түзүү керек, ошол эле убакта башка 

өлкөлөрдө бир эле өтүнмөдө бир нече 

класстарды көрсөтүүгө болот. 
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Жиктештирүүнүн натыйжалуу            

системасы  

Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү жиктешти-

рүүнүн эл аралык системасын пайдала-

нышат. Ницца жиктештирүүсү белги-

лердин бардык түрү үчүн товарларды жана 

кызмат көрсөтүүлөрдү жиктештирүү сис-

темасын билдирет (товарлар үчүн 34 жана 

кызмат көрсөтүүлөр үчүн 11-классты 

камтыйт), ал эми Вена жиктештирүүсү 

белгилер үчүн жиктештирүү системасын 

билдирет, алар сүрөт элементтеринен 

турат же аларды камтыйт (29 категорияны 

камтыйт). Ницца жана Вена жиктешти-

рүүлөрү жөнүндө кошумча маалыматты 

төмөнкү дарек боюнча таба аласыз: 

www.wipo.int/classifications. 

Жиктештирүүнүн эл аралык системалары 

товарлардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн 

түрлөрү боюнча уюштурулган же алардын 

түрүнө негизделген тартипте катталган 

товардык белгилер жөнүндө маалыматты 

сактоого мүмкүндүк берет. Бул товардык 

белгилер жөнүндө маалыматтар базасы-

нан маалыматты алуу процессин жеңил-

детет. Сиз алар үчүн ушул белгини пай-

даланууну ниеттенген товарлардын жана 

кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык класстары 

үчүн сиздин товардык белгини каттоо өтө 

маанилүү.  

 

 

 

 

 

29. Буюмдун формасына укуктук 

коргоону кантип камсыздаса                           

болот? 

Буюмдун тышкы формасы сиздин  бренд-

дин маанилүү элементи болуп калышы 

мүмкүн жана ушул элементти укуктук 

коргоонун ар түрдүү ыкмалары бар. 

• Буюмдун формасы эреже катары өнөр 

жай үлгүсү катары корголушу мүм-

күн (13-бөлүмдү карагыла). Компа-

ниялар көпчүлүк учурда өнөр жай 

үлгүсү катары өз буюмунун формасын 

каттоодон өткөрөт, ал эми бул фор-

масы аны пайдалануудан улам, 

айырмачылык жөндөмдүүлүктү ал-

гандан кийин компаниялар аны кө-

лөмдүү товардык белги катары кат-

ташат. 

 

 

TOBLERONE®, таңгактын формасы 
TOBLERONE® жана шоколаддын  
формасы 
TOBLERONE® булар Kraft Foods  
катталган товардык белгилер болуп  
саналат.  
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• Көпчүлүк өлкөлөрдө бул форма рынокто 

товардык белгинин функциясын аткарган 

шартта, буюмдун тышкы түрүн көлөмдүү 

товардык белги катары каттоого болот. 

Бул үчүн буюмдун тышкы түрү айыр-

малоочу жөндөмдүүлүккө ээ болушу ке-

рек. Мындан тышкары бул тышкы түрү 

буюмдун функциялары менен белгиле-

ниши керек (11-бөлүмдү карагыла). Не-

гизинен жөнөкөй болгон жана кеңири 

пайдаланылган формалар жана сөлөкөт-

төр укуктук коргоо менен камсыздал-

байт. Айрым өлкөлөрдө буюмдун бел-

гиленген тышкы түрү өз алдынча ке-

ректөөчүлөр үчүн айырмалоочу жөн-

дөмдүүлүккө ээ болушу керек. Бул бел-

гиленген тышкы түрү буюмдар таанылма 

болушу керек жана керектөөчүлөрдө 

сиздин компания менен байланышты 

билдириши керек (TOBLERONE® шо-

коладынын үч бурчтуу формасы же 

Apple’s iPod® плеердин өзгөчө форма-

сы). Өнөр жай үлгүсү эмес, товардык 

белги катары укуктук оргоонун артык-

чылыгы ал чексиз күчүндө болушу 

мүмкүн, ал эми аны алуу арзаныраак 

болот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Айрым өлкөлөрдө товардык белгилер же 

ак ниет эмес атаандаштык жөнүндө 

мыйзамдардын алкагында фирмалык 

стилдин/тышкы түрүн укуктук коргоо 

камсыздалат, бул буюмдун таңгагынын 

же формасынын айырмалоочу жөндөм-

дүүлүгүнө ээ болгон коргоону карашты-

рат (13-бөлүмдү карагыла). Айрым өл-

көлөрдө товардык белгилер жөнүндө 

мыйзамдардагы эле талаптар белгилен-

ген, б.а. тышкы түрү айырмалоочу жөн-

дөмдүүлүккө ээ болушу керек, ал эми 

корголуучу белгилери функционалдык 

элементтер катары чыга албайт 

(17-бөлүмдү карагыла). 

• Буюмдун тышкы түрүнүн айрым өзгөчө 

варианттары автордук укуктун алкагын-

да корголушу мүмкүн (13-бөлүмдү ка-

рагыла). Укуктук коргоонун бул түрү 

товардык белгилерди же өнөр жай үлгү-

лөрүн коргоо сыяктуу өтө натыйжалуу 

эмес, бирок белгиленген учурларда ал 

өтө пайдалуу болушу мүмкүн: мисалы: 

сиз товардык белгини/өнөр жай үлгүсүн 

каттаган өлкөлөрдө же эгерде сиздин 

товардык белгини/өнөр жай үлгүсүн 

каттоо жокко чыгарылган болсо. 

• Айрым учурларда буюмдар ИМдин бир 

катар укуктарынын жардамы менен 

корголот (13-бөлүмдү карагыла). 
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Таржымал 

• Сиздин товардык белгини кат-

тоодон өткөргүлө! Көпчүлүк өл-

көлөрдө товардык белгини каттоо 

милдеттүү болбосо дагы, ал бир 

кыйла артыкчылыктарды берет. 

Товардык белгини каттоодо келип 

чыгуучу өзгөчө укуктар бардык 

башка жактар тарабынан бирдей 

же аралашып кетүү деңгээлине 

чейин окшош товардык белги ме-

нен белгиленген бирдей же ара-

лашып кетүү деңгээлине чейин 

окшош продукцияны сатуунун ал-

дын алууга мумкүндүк берет. 

• Сиздин бренддин же продук-

циянын беделин укуктук кор-

гоонун мүмкүн болгон ыкма-

ларын пайдаланасызбы? Ки-

йинки бөлүмдөрдөгү товардык 

белгини укуктук коргоонун, ошон-

дой эле биргелешкен укуктук кор-

гоонун альтернативалуу вариант-

тарын жана/же ыкмаларынын ар-

тыкчылыктарын билгиле (автордук 

укук, фирмалык стиль, өнөр жай 

үлгүлөрү ж.у.с.). Сарптоолорду 

жана пайданын катышын талда-

гыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сиздин белги атаандаштын то-

вардык белгиси менен та-

лаш-тартыш жаратабы? Товар-

дык белгинин коргоого жөндөм-

дүүлүгүн текшергиле, ошондой эле 

товардык белгилер боюнча ише-

нимдүү өкүлдүн кызмат көрсөтүү-

лөрүн пайдалануу жөнүндө ой-

лонгула. 

• Товардык белгини каттоого 

өтүнмө берүү. Өтүнмө берүүдө 

товардык белгилер боюнча ише-

нимдүү өкүлдү тартуунун маани-

лүүлүгү жөнүндө маселени кара-

гыла. 

•  Кошумча маалымат.  

IP PANORAMATM: Модуль 02,  

Үйрөнүп билүү үчүн суроолор 2-3 

карагыла.



 

 

Чет өлкөлөрдө товардык  
белгилер
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30. Бир өлкөдө катталган                       

товардык белгинин күчү башка 

өлкөлөргө жайылтылабы? 

Товардык белгини каттоодо келип чыгуучу 

укуктар эреже катары, анда товардык белги 

катталган аймак менен чектелген. Ошентип 

сиздин өлкөдө катталган товардык белгиге 

күбөлүк эгерде сиздин товардык белги 

жалпыга белгилүү болуп саналбаса, ушул 

өлкөнүн аймагында гана сиздин укуктарды 

камсыздайт (5-бөлүмдөн кийин кошумча 

текстти карагыла). 

31. Чет өлкөдө товардык                    

белгини коргоо жөнүндө ойлонуу 

зарылбы? 

Өзүңөрдүн өлкөдө товардык белгини кат-

тоо жана чет өлкөлөрдүн рынокторунда 

сиздин продукцияны коммерциялаштыруу 

үчүн бардык негиздер колдонулат. Эгерде 

сиз дүйнөлүк рынокко чыгууну пландап 

жатсаңыз, сиздин компания үчүн негизги 

рыноктор болуп саналган, б.а. сиз товардык 

белгиңизди пайдаланууну каалаган же аны 

пайдаланууга лицензия берүүнү каалаган  

өлкөлөрдө сиздин белгини каттоо жөнүндө 

ойлонушуңуз керек. Мадрид системасы 

товардык белгилерди каттоону жана бир 

эле убакта бир нече өлкөлөрдө башкарууну 

жеңилдетет (32-бөлүмдөн кийин кошумча 

текстти карагыла).  

 

 

 

 

 

32. Чет өлкөдө товардык белгини 

качан жана кантип каттоого болот? 

Сиз товардык белгиңизди чет өлкөдө кайсы 

убакытта болбосун каттай аласыз, бирок 

башка өлкөлөрдө товардык белгини кор-

гоого карата артыкчылык укугу менен 

пайдалануу үчүн, биринчи өлкөдө каттоого 

өтүнмө берген учурдан тартып, алты ай-

дын ичинде өтүнмө берүү керек. Башка сөз 

менен айтканда эгерде сиз башка өлкөдө 

товардык белгини каттоо үчүн алты айдын 

ичинде өтүнмө берсеңиз жана каттоо ий-

гиликтүү өтсө, анда бул белги биринчи 

өлкөдө белгини каттоого өтүнмө берген 

датадан тартып, ушул өлкөдө катталган 

болуп эсептелет. Ошондуктан эгерде сиз 

башка өлкөлөрдүн атаандаштарынан сиз-

дин товардык белгини “уурдоонун” алдын 

алууну кааласаңыз, чет өлкөдө ушул мез-

гилдин ичинде өтүнмө берүү сунушталат. 

Өнөр жай үлгүсүнө патенттерден же укук-

тардан айырмаланып, укукту сурап алуу-

нун мөөнөтү өткөрүлүп жиберилгенде 

кийинки өтүнмөлөрдү берүү мүмкүнчүлүгү 

жоготулат, товардык белгилердин учурун-

да эгерде алты айлык мөөнөт өткөрүлүп 

жиберилсе, өлкөнун чегинен тышкары 

берилген өтүнмө биринчи өтүнмө берилген 

дата менен эмес, анык берилген датасы 

белгиленет. 

Башка өлкөлөрдө сиздин товардык белгини 

каттоо үчүн үч негизги жол бар: 
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Улуттук жол-жобо: Сиз талап кылынган 

тилде өтүнмө берүү жана зарыл болгон 

алымды төлөө аркылуу сиз коргоо сураган 

өлкөнүн товардык белгилер боюнча ве-

домствого кайрыла аласыз. Мурда көрсө-

түлгөңдөй, ар бир өлкө ушул өлкөнүн то-

вардык белгилер боюнча ишенимдүү 

өкүлдүн кызмат көрсөтүүлөрүнө кайрылуу 

зарылчылыгын сүйлөшө алат (22-бөлүмдү 

карагыла). Айрым өлкөлөрдө улуттук сис-

темалар жок жана алардын ордуна товар-

дык белгилерди региондук каттоо систе-

малары пайдаланылат. 

Региондук жол-жобо: Эгерде сиз товардык 

белгилерди региондук каттоо системала-

рынын мүчөлөрү болуп саналган өлкөлөр-

дө коргоо алгыңыз келсе, сиз тиешелүү 

региондук ведомствого өтүнмө берүү ар-

кылуу системанын бардык катышуу-

чу-өлкөлөрүнүн аймагында күч жайыл-

тылган товардык белгини каттай аласыз. 

Товардык белгилер боюнча региондук 

ведомстволордун санына төмөнкүлөр ки-

рет: 

 

• Африка региондук интеллектуалдык 

менчик уюму (ARIPO) 

(www.aripo.org); 

• Белгияда, Нидерландыда жана Люк-

сембургда укуктук коргоону камсыз-

доочу Интеллектуалдык менчик 

боюнча Бенилюкс ведомствосу 

(ВО1Р), (www.boip.int); 

 

 

 

 

• Европа биримдигинин мү-

чө-өлкөлөрүндө Коомчулуктун то-

вардык белгисин каттоону камсыз-

доочу Европа биримдигинин Интел-

лектуалдык менчик боюнча ведомст-

восу (СТМ) Европа биримдиги 

(www.oami.europa.eu); 

• Африканын француз тилинде сүйлө-

гөн өлкөлөрүндө укуктук коргоону 

камсыздоочу Африка интеллектуал-

дык менчик уюму (ОАР1), 

(www.oapi.wipo.int); жана 

• Персия булуңунун Араб мамлекетте-

ринин кызматташуусунун жогорку 

кеңеши (ССАГПЗ) - ССАГПЗнын 

Жогорку кеңеши ССАГПЗнын То-

вардык белгилер жөнүндө мыйзамын 

(жоболорун) бекиткен, ал Персия бу-

луңунун алты араб мамлекети үчүн 

товардык белгилердин региондук 

системасын түзүүнү караштырат 

(иштелип чыгууда). 

Эл аралык жол-жобо: Эгерде сиздин өлкө 

Мадрид системасынын катышуу-

чу-өлкөлөрүнүн санына кирсе жана сиздин 

товардык белги улуттук же региондук 

системасынын алкагында катталган болсо 

же сиз аны катттого өтүнмө берген болсо-

ңуз, сиз ушул системанын 90дон ашык 

катышуучу-өлкөсүндө бул товардык бел-

гини каттоо үчүн Мадрид системасын 

пайдалана аласыз. 

 

http://www.boip.int/
http://www.oapi.wipo.int/
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Мадрид системасынын негизги 

мүнөздөмөлөрү  

• Сиз Мадрид системасын пайдала-

нуу үчүн ушул системанын мүчө-

лөрүнүн бири менен байланышта 

болушуңуз керек, б.а. Мадрид би-

римдигинин мүчө-өлкөлөрүнүн би-

ринин жараны болушуңуз керек же 

Мадрид биримдигинин мү-

чө-өлкөлөрүнун биринин аймагын-

да жашаган ордуңуз же компания-

ңыздын орду болушу керек 

(www.wipi.int/madrid/en/members). 

• Биринчи сиз байланышта болгон 

мүчө-өлкөнүн ведомствосунда 

сиздин белгини каттоодон өткөрү-

шүңүз керек (же аны каттоого 

өтүнмө берүү керек). Бул ведомство 

келип чыккан ведомство болуп 

аталат. Мындан кийин сиз келип 

чыккан ведомствону сиздин өтүн-

мөнү формалдык талаптарга ыла-

йык келгендигин текшерүү үчүн 

ИМБДУга эл аралык каттоого жө-

нөтүүнү сурана аласыз. Эл аралык 

өтүнмөдө белгинин укуктук коргоосу 

суралган, өлкөлөр көрсөтүлүшү 

керек. 

• Ар бир аталган Макулдашуучу 

тараптын ведомствосу өтүнмөнү 

түздөн-түз берген учурундагыдай 

эле, эл аралык каттоонун маа-

ни-маңызы боюнча экспертизасын 

жүргүзөт. Белгиге коргоо берген 

учурда, ал эгерде ушул белги ушул 

Макулдашуучу тараптын ведомст-

восу тарабынан катталган учурда-

гыдай эле болот. Ушуга байла-

ныштуу улуттук каттоолордун 

топтомуна эл аралык каттоо экви-

валенттүү. 

• Бул жалгыз каттоо болгонуна ка-

рабастан, айрым өлкөлөрдө коргоо 

чектелүү болот. Мында унитардык 

региондук укуктан айырмаланып, 

мисалы ага карата баш тартуу 

болбой турган, Европа биримдиги-

нин товардык белги менен болгон 

учурунда, ага карата баш тартуу 

болушу мүмкүн эмес, чектөөлөр же 

өткөрүп берүүлөр аймактын айрым 

бөлүгүнө колдонулат жана ушул 

аймактын кайсы бөлүгүндө болбо-

сун укук бузууну камтыган, бирдик-

түү укуктук аракет аркылуу дагы 

корголушу мүмкүн 

(oami.europa.en/ohimportal/en ка-

рагыла). 

• Эл аралык каттоо каттаган датадан 

тартып беш жылдык мөөнөттүн 

ичинде негизги белгиден көз ка-

ранды болуп калат (б.а. келип 

чыккан ведомстводо катталган 

белгиден же ушундай ведомствого 

өтүнмө берилгенге карта). Эгерде 

негизги белги ушул беш жылдык 

мезгилдин ичинде күчүн токтотсо, 

эл аралык каттоо жокко чыгарылат. 

Бирок сиз кошумча акы төлөп, 

сиздин эл аралык каттоону негизги 

белгини жокко чыгаргандан кийин, 

үч айдын ичинде аталган кайсы 

болбосун Макулдашуучу тараптан 

өзүнчө улуттук же региондук өтүн-

мөгө өзгөртүп түзө аласыз. Ар бир 

ушундай өтүнмө эгерде ал эл 

аралык каттоо датасына берил-

гендей эле, каралат (же кийинки 

көрсөтүлгөн учурга – ушундай көр-

сөтүлгөн датага). 
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Мадрид системасын пайдала-

нуунун артыкчылыктары 

ИМБДУ башкаруучу Мадрид сис-

темасы аны пайдалануучулар үчүн 

ылайыктуу болуп саналат, ал ком-

паниялардын ээлерине алардын 

товардык белгилерин чет өлкө-

лөрдө төмөнкүдөй коргоонун жана 

башкаруунун жөнөкөй жана 

үнөмдүү механизмдерин сунуш-

тайт: 

 

• товардык белгилердин бир ве-

домствосуна бир гана өтүнмө бе-

рүү, бул 90дон ашык өлкөлөрдө бир 

эле убакта белгини укуктук коргоону 

камсыздайт; 

• бир тилде (англис, француз же 

испан); 

• бир валютада алымды төлөө менен 

(швейцария франкы). 

• натыйжасы болуп эл аралык каттоо 

саналат. 

• кайсы убакта болбосун каттоодон 

кийин белгини коргоо үчүн өлкө-

лөрдүн тизмеси кеңейтилиши мүм-

күн. 

• эгерде сиз айрым аталган өлкө-

лөргө гана каттоону өткөрүп бер-

гиңиз келсе же айрым товарлар-

га/кызмат көрсөтүүлөргө карата 

болсо же айрым аталган өлкөлөр 

үчүн товарлардын жана кызмат 

көрсөтүүлөрдүн тизмесин чектөө, 

Мадрид системасы бул үчүн өтө 

ийкемдүү. 

• айрым товарларга же кыз-

мат көрсөтүүлөргө же айрым атал-

ган өлкөлөр үчүн гана товарлардын 

жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тиз-

мегин чектөө, Мадрид системасы  

жетишерлик ийкемдүү система бо-

луп саналат. 

• Каттоодон кийинки кандай болбо-

сун өзгөрүүлөр бир жөнөкөй 

жол-жоболук иш-аракеттер аркылуу 

катталышы мүмкүн. 

• Эл аралык каттоону узартуу жөнө-

көй жана арзаныраак. 

• Ведомстволор белгиленген мөө-

нөттө коргоо берүү жөнүндө чечим 

кабыл алышы керек (эл аралык 

каттоонун датасынан тартып 12 же 

18 айдын ичинде). 

• Башталышынан эле жергиликтүү 

ишенимдүү өкүлдү тартуунун за-

рылчылыгы болбойт (чет өлкөлүк 

ишенимдүү өкүл каттоодон баш 

тарткан учурда гана талап кылы-

нат). 

Ошентип Мадрид системасы көп-

чүлүк өлкөлөрдө товардык белги-

лерди каттоого жана аларды кү-

чүндө кармап туруууга байланыш-

туу административдик 

жол-жоболорду жеңилдетет жана 

чыгымдарды кыскартат. 

Мадрид системасын пайдалануу 

жөнүндө кошумча маалыматты 

төмөнкү дарек боюнча таба аласыз 

www.wipo.int/madrid. (ким жана 

качан өтүнмө бере алат, катышуу-

чу-мамлекеттердин тизмеси, өтүн-

мөлөрдүн бланктары, өтүнмөлөрдү 

берүү жөнүндө жалпы маалымат). 

 

http://www.wipo.int/madrid
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укуктук документтердин тексттери, 

онлайн кызмат көрсөтүүлөр ж.у.с. 

төмөнкү дарек боюнча таба аласыз: 

www.wipo.int/madrid. Мадрид систе-

масы жөнүндө айрым өнүгүп жаткан 

өлкөлөрдөн пайдалануучулар эмне 

дегенин вебсайттан таба аласыз: 

www.wipo.int/multimedia/en/madrid/ 

madrid-videos. 

® - бул 35 өлкөнү камтыган, белгини 

эл аралык каттоонун мисалы 

(Австралия, Ботсвана, Кытай, 

Корея Элдик Демократиялык 

Республикасы, Сингапур, Вьет-

нам жана Европа бирлигинин 28 

мүчө-мамлекети). Базалык кат-

тоо Мозамбикте жүргүзүлгөн. 

2016-ж. декабрына карата абалы боюнча 

статус. GRINGO, Lda. уруксаты менен 

Мозамбик. 

33. Товардык белгинин                      

транслитерациясы деген              

эмне жана мында кандай                     

кыйынчылыктар келип чыгат? 

Пайдалануучулар, эреже катары алынган 

продукциядан алфавитти пайдалануу ме-

нен жана өз өлкөсүнүн тилинде жазылган 

товардык белгилерди көргүсү келет. 

Ошондуктан компаниялар айрым негизги 

керектөөчү рыноктор үчүн котормонун же 

транслитерациянын татаал көйгөйлөрүнө 

кабылышат. 

 

Котормо бир тилдеги сөздөрдүн маанисин 

экинчи тилдеги сөздөргө мааниси боюнча 

которуп түшүндүрүү. Транслитерация, өз 

кезегинде угулушу боюнча түп нускасына 

максималдуу түрдө жакындатуу аркылуу 

бир тилден экинчисине которууну билди-

рет. Эреже катары, (а) бул вариант жеңи-

лирээк жана ыңгайлуу же (Ъ) тиешелүү 

маанилүү сөздөр жөн гана максаттуу тилде 

жок (бул көпчүлүк учурда аттын же ата-

лыштардын учурунда). 

Мисалы сунушталган товардык белги анг-

лисче эмес сөздөрдү же латын алфавитин-

деги эмес сөздөрдү камтыса, товардык 

белгилер боюнча ведомствого берүү үчүн 

ар бир сөздүн же белгинин, ошондой эле 

бирге алынган сөздөрдүн же белгилердин 

тиешелүү мамлекеттин расмий тилге ко-

тормосу талап кылынат. Бул өзгөчө Азия-

нын жана Жакынкы Чыгыштын, ошондой 

эле Грециянын, Израилдин жана Россия 

Федерациясынын көпчүлүк өлкөлөрдүн 

тилдерине тиешелүү. Эгерде товардык 

белгиде араб же рим сандарынан тышкары, 

башка сандар болсо, балким аларды араб 

же рим сандары менен алмаштыруу керек 

болот. 

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


“Чакан жана орто ишканалар үчүн товардык белгилер” темасына киришүү 
 

67 

 

 

Атайын белгиленген кырдаалдарда/айрым 

өлкөлөрдө эгерде баштапкы белги тиеше-

лүү түрдө катталса, транслитерацияланган 

белги автоматтык түрдө катталган болуп 

эсептелет, ошол эле убакта башка кыр-

даалдарда кайрадан каттоо, б.а. өзүнчө 

каттоо талап кылынат. Ушундай өлкөлөрдө 

товардык белгини ушул өлкөнүн тилинде 

дагы каттоо сунушталат. 

Белгилердин транслитерациясы өлкөнүн 

талаптарына байланыштуу оорураак же 

жеңилирээк милдеттер коюлат, мында ар 

бир өлкөдө өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. 

Белгинин транслитерациясында ошондой 

эле тиешелүү өлкөнүн тилинде код түрүндө 

катталуучу, тиешелүү домендик ата-

лыштын транслитерациясы сыяктуу ма-

селени эске алуу керек. Дайыма товардык 

белгилер боюнча жергиликтүү ишенимдүү 

өкүл менен кеңешүү зарыл, анткени бул 

маселе абдан татаал болушу мүмкүн жана 

аны чечүү үчүн эксперттин катышуусу 

талап кылынат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгилердин кытай тилине транс-

литерациясы  

Сиздин өзгөчө брендди коргоо жана 

продукцияны ийгиликтүү сатуу үчүн 

туура кытай белгисин тандоо татаал 

маселени билдирет. Ушуга байла-

ныштуу бир катар факторлорду эске 

алуу керек: 

• Кытайда диалектилердин көптөгөн 

саны бар. Көпчүлүк өлкөлөр кытай 

мандарин жана кантон тилдерине ба-

гыт алат, алар сүйлөөнүн эки негизги 

кытай диалектилери болуп саналат. 

• Кытай тилинде 50миңден ашык белги 

бар, алардын көпчүлүгү бирдей эле 

угулат. Эгерде транслитерация туура 

эмес аткарылса, сиз туура угулган 

белгини ала аласыз, бирок кытай ти-

линде мааниси жок же терс мааниси 

дагы бар. 

• Кытайда латын алфавити менен жа-

зылган белгилердин көпчүлүгү сүрөт 

товардык белгилер болуп эсептелет. 

Башка өлкөлөрдө кытай иероглифи 

менен жазылган товардык белгилер 

сүрөт товардык белгилер болуп сана-

лат. 
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• Кытай жана Сингапур каттын же-

ңилдетилген системасын киргиз-

ди. Ушул өлкөлөрдө салттуу (же-

ңилдетилбеген) кытай иероглиф-

терин пайдалануу кабыл алын-

баган болуп эсептелет. Башка 

жагынан Гонконгдо жана Тайван-

да мурдагыдай эле өлкөлөрдө 

салттуу кытай иероглифтери 

пайдаланылат. 

• Кытайда пайдалануучулар көп-

чүлүк учурда чет өлкөлүк бренд-

дерге кытай аталышын ойлоп 

табышат. Мисалы өзүнүн логоти-

бинен улам QUAKER® Oats 
бренди Кытайда (лао рен пай) 

карыянын бренди катары белги-

лүү, ал эми POLO® үч буттуу ат 

деп аташкан. Эреже катары кытай 

тилинде расмий товардык белги 

катары аталышты каттоого бо-

лот. 

• Өзгөчө товардык белгини кытай 

тилине транслитерациянын/ ко-

торуунун үч варианты бар: 

1.  Концептуалдык ыкма товардык 

белгинин өзгөчө маанисин так 

ачып берүүгө мүмкүндүк берет, 

бирок белгини кытайча айтылышы 

башкача болот. Мисалы SHELL® 

которуунун натыйжасында кы-

тайча «бей ке» деп угулат, бул 

үлүлдүн кабыгы дегенди билди-

рет. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Фонетикалык ыкма сиздин өз-

гөчө товардык белгинин айтылы-

шын берүү үчүн кытай иероглиф-

терин пайдаланууну билдирет, 

бирок ушуга байланыштуу кытай 

товардык белгисинин эреже ката-

ры, башка мааниси бар (же эч бир 

мааниге ээ болбойт). Мисалы 

транслитерациянын натыйжасын-

да SONY® “«суо ни» деп угулат, 

бул «кабель» жана «монах аял» 

(дар) дегенди билдирет. 

3. Фонетикалык концептуалдык 

ыкма мындан мурдагы эки ыкманы 

камтыйт жана эреже катары эң эле 

оптималдуу натыйжаларды берет. 

Ушуга байланыштуу кытай товар-

дык белгиси баштапкы белги ме-

нен фонетикалык жактан окшош 

жана сиздин продукциянын пай-

далуу жактарын көрсөтөт. Ушунун 

мыкты мисалдарынын бири болуп 

COCA-COLA® саналат, ал «ке коу 

ке ле» катары белгилүү болгон: 

ал түп нускасына окшош угулат 

жана “таттуу бакыт” дегенди 

билдирет. 
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YA KUN KAYA TOAST 

COFFEESTALL SINCE 1944® то-

вардык белги Сингапурдун Ин-

теллектуалдык менчик ведомст-

восунда (IPOS), ошондой эле 

Мадрид системасынын алкагында 

чет өлкөдө катталган. Товардык 

белгиде түшүрүлгөн кытай ие-

роглифтери англис тилинде «Ya 

Kun» катары окулат, бул транс-

литерациянын системасына 

ылайык ханьюй пиньинь «Ah 

Koon» негиздөөчүнүн атына 

ылайык келет.  

 

Чет өлкөдө иштөө үчүн товардык 

белгини тандоо  

Башка өлкөнүн рыногу үчүн ылайык-

туу товардык белгини тандоо көпчүлүк 

учурда татаал маселе болуп эсепте-

лет. Төмөнкү кеңештер пайдалуу 

болушу мүмкүн: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Жергиликтүү тилде белгини 

тандагыла жана анын бардык 

варианттарын каттагыла.  

Тандалган белги натыйжалуу бо-

лоруна жана жергиликтүү керек-

төөчүлөрдүн арасында колдоо таба 

тургандыгына ишенимдүү болуу 

үчүн лингвисттер менен кеңешүү 

керек. 

• Сиздин укуктарды бузуучу бел-

гилерди кылдат көзөмөлдөгүлө. 

Сиздин белгиге окшош жана ошол 

эле мааниге ээ болгон, чет өлкө-

лөрдүн товардык белгилердин 

арасында тиешелүү издөө жүргүзүү 

керек. 

Ошондой эле мурда катталган 

домендик аталыштардын ара-

сында издөө жүргүзүү керек. 

• Кеңири камтылган өтүнмөнү 

бергиле. Бардык тиешелүү жана 

зарыл болгон класстар үчүн өтүн-

мөнү берүү керек; мында сиз белги 

пайдаланган, продукция үчүн гана 

эмес, бирок жакынкы келечекте сиз 

пайдалана турган продукция үчүн 

дагы. Айрым өлкөлөрдө жиктеш-

тирүүнүн Ницца системасы колдо-

нулбайт же классчалардын өзгөчө 

системасы пайдаланылат. Товар-

дык белгилер боюнча жергиликтүү 

ишенимдүү өкүл каттоону толугу 

менен жана туура тариздөөдө сизге 

жардам бере алат.  
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• Товардык белгилердин жерги-

ликтүү системасы менен таа-

нышыңыз. 

Чет мамлекеттин мыйзамдары 

сиздин өзүңүздүн өлкөнүн мый-

замдары менен дал келет деп 

болжолдоого болбойт. Жергилик-

түү системадагы ыңгайсыздык-

тарды билүү жана сиз ишенген 

юристтердин кызмат көрсөтүүлөрүн 

пайдалануу керек. Өлкө биринчи 

өтүнмө ээсинин же биринчи пай-

далануунун принцибин пайдала-

набы? Товардык белгилер боюнча 

жергиликтүү ведомство баш тартуу 

үчүн салыштырма негиздемелер-

дин предметине экспертиза жүргү-

зөбү? Каттоого каршы пикирдин 

жол-жобосу кандай? Товардык 

белгини каттоого канча убакыт ке-

тет? Товардык белгиге укуктарды 

өткөрүп берүүгө же аны лицензия-

лоого уруксат алуу керекпи? Бул 

сиз милдеттүү түрдө билүү керек 

болгон, суроолордун кээ бирлери 

гана. 

 

 
• WAMDA® (учкунду же жарыкты 

билдирет) – бул ишкердикти ин-

вестициялоо жана анын Жакынкы 

Чыгыш жана Түндүк Африка өл-

көлөрүн колдоо үчүн үчүн плат-

форма (MENA). Араб каты жана 

латын алфавити менен аткарыл-

ган логотиптерге ээ. 
 

 

 

Таржымал 

• Аймактык укуктар. 

Эгерде сиздин белги жалпыга 

белгилүү болбосо, товардык бел-

гилер аймактык чектөөчү укуктарды 

берерин эске алгыла. 

• Артыкчылык мезгили. Чет өлкөдө 

укуктук коргоо алуу үчүн алты ай-

лык жеңилдетилген мөөнөт менен 

пайдаланыңыз. 

• Каттоого өтүнмөнү кайдан берүү 

керек. Ар түрдүү өлкөлөрдө укуктук 

коргоонун наркын эске алып, укук-

тук коргоо артыкчылыктарды  

береби, талдагыла. 

• Өтүнмөнү кантип берүү керек. 

Өтүнмөнү берүүнүн жол-жоболорун 

жеңилдетүү үчүн Мадрид систе-

масын пайдалануунун вариантын 

карагыла, ал товардык белгилерди 

каттоого жана көпчүлүк өлкөлөрдө 

аларды күчүндө кармап турууга 

байланыштуу административдик 

жол-жоболорду жеңилдетет жана 

чыгымдарды кыскартат. 



 

 

Товардык белгилерди 
пайдалануу
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34. Товардык белгини                             

“пайдалануу” деген эмне?                      

Товардык белгинин ээси үчүн              

бул эмнени билдирет? 

Ар түрдүү өлкөлөрдүн мыйзамдарында 

товардык белгини “пайдалануу” деген 

түшүнүктү көпчүлүк учурда ар кандай 

талкуулашат. Тиешелүү сунуштар үчүн 

товардык белгилер боюнча ишенимдүү 

өкүлгө кайрылууңуз керек. Ошого кара-

бастан компаниянын ээси үчүн мааниге 

болгон, товардык белгини “пайдалануу” 

терминин мыйзамдарда түшүнүүнүн айрым 

варианттарын келтирсе болот:  

• Катталган товардык белгинин ээси 

окшош же бирдей продукцияга карата 

башка жактардын товардык белгини 

мыйзамсыз пайдалануусуна тыюу сала 

алат (15-бөлүмдү карагыла); 

• Көпчүлүк өлкөлөрдө товардык бел-

гилер “биринчи пайдалануу” прин-

цибин колдонгон өлкөлөргө карата 

аларды каттоосуз пайдалануу аркылуу 

корголот (12-бөлүмдү карагыла); 

• Айрым өлкөлөрдө рынокто товардык 

белгини пайдалануу каттоо үчүн мил-

деттүү шарт болуп саналат 

(35-бөлүмдү карагыла); 

• Көпчүлүк өлкөлөрдө товардык бел-

гини бир нече жыл бою пайдаланбай 

коюу ага укуктан баш тартуунун кү-

бөлүгү болуп саналат (35-бөлүмдү 

карагыла); 

 

 

 

 

 

 

• Сыпаттама товардык белги анын ке-

ңири пайдаланылышынын эсебинен 

айырмалоочу жөндөмдүүлүккө ээ 

болушу мүмкүн (экинчи мааниси 

жөнүндө айырмалоочу жөндөмдүү-

лүккө ээ болушу мүмкүн (экинчи 

мааниси жөнүндө 17-бөлүмдөн ки-

йинки кошумча текстти карагыла). 

Башка жагынан айырмалоочу жөн-

дөмдүүлүккө ээ болгон товардык 

белги анын кеңири пайдаланылы-

шына байланыштуу аны жоготушу 

мүмкүн (түрдүк белгилөөлөргө бай-

ланыштуу 9 жана 37-бөлүмдөрдү ка-

рагыла); жана  

• Тастыктама белгилер алардын ээлери 

тарабынан пайдаланылбайт 

(7-бөлүмдү карагыла). 

 

Катталган товардык белгини пайдалануу 

түшүнүгү ар түрдүү өлкөлөрдө ар башка 

мааниге ээ. Бирок жалпысынан юридика-

лык көз караш менен катталган товардык 

белгини “пайдалануу” ал катталган түрүн-

дө гана пайдаланууну билдирет. Мындай 

пайдалануу анын ээси тарабынан сатуу 

процессинде же ээсинин макулдугу менен 

жүзөгө ашырылат. Товардык белги алар 

үчүн катталган товарларга же кызмат көр-

сөтүүлөргө карата жана каттоо күчүндө 

болгон аймакта пайдаланылышы керек. 

Өзүнчө элементтер менен айырмалануучу 

түрүндө белгини пайдалануу аны каттоо-

догу,   мурдагыдай   эле  айырмалоочу  жөн- 
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дөмдүүлүккө ээ болгон шартта, пайдала-

нылган болуп эсептелет. Пайдалануу анык 

болушу керек; “тим эле көрүнүш үчүн” 

пайдалануу көпчүлүк өлкөлөрдө пайдала-

нуу болуп эсептелбейт. Мындан тышкары 

белгиленген аймакта белгини пайдалануу 

болуп экспорт максаттары үчүн гана ушул 

аймакта товарларда же материалдарда 

белгинин  сүрөтүнүн болушу эсептелинет. 

Көпчүлүк өлкөлөрдө дагы деле бул кан-

дайдыр бир боз зона болуп калууда. То-

вардык белгини “пайдаланууга” юриди-

калык талаптар дагы деле өлкөгө байла-

ныштуу болот, бирок эреже катары, алар 

аткарылган болуп эсептелет, эгерде бел-

гини ээси: 

• алар үчүн товарларда же таңгактарда 

пайдаланат; 

• ушул белги менен товарларды сатууга 

сунуштайт же сатат, аларды рынокто 

сунуштайт же аларды ушул максат-

тарда сактайт же ушул белги менен 

товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү 

жеткирет; 

• ушул белги менен товарларды им-

порттойт же экспорттойт; 

• белгини эсеп-фактурада, вино кар-

тасында, каталогдо, ишкер каттарда, 

ишкер документтерде, прейскурантта 

же башка коммерциялык документ-

терде пайдаланат; же 

• белгини жарнамада пайдаланат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Мурда сиз пайдаланбаган                             

белгини каттоого болобу? 

Белгини каттоого өтүнмөнү сиз аны пай-

даланганга чейин берсе болот, бирок айрым 

өлкөлөрдө ал аны пайдалангандыгы 

тастыкталганга чейин расмий түрдө 

катталган болуп эсептелбейт. Ушул өл-

көлөрдө “пайдалануу” деген түшүнүк 

маанилүү ролду ойнойт, анткени “белгини 

коммерциялык максатта “пайдалануу” 

ушундай белгинин статусун башка тарап-

тардын белгиси менен салыштырмалуу 

жогорулатат. Ушундай өлкөлөрдө “пайда-

лануу” каттоо үчүн милдеттүү түрдөгү 

талап же укуктар бузулган себеби боюнча 

сотко каршы пикир же доо берүү үчүн шарт 

болуп саналат. 

Барыдан мурда, кандай учурда болбосун 

өлкөнүн мыйзамдарын мыкты билүү жана 

белгини болушунча эрте каттоо керек. 

Ошондой эле көпчүлүк өлкөлөрдө эгерде 

белги катталгандан кийин белгиленген 

мезгилдин ичинде (эреже катары, үчтөн 

беш жылга чейин) пайдаланылбаса, аны 

товардык белгилердин реестринен алып 

салышы мүмкүн, анткени ээси ага болгон 

укугунан баш тарткан болуп эсептелет. 

Бул сиз өзүңүздүн белгиге укуктарды жо-

готту дегенди билдирет. 
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ТМ же ®? 

®, ТМ, ЗМ сыяктуу символдорду 

же белгинин жанында алардын 

эквиваленттерин пайдалануу 

милдеттүү болуп саналбайт жана 

эреже катары, кошумча укуктук 

коргоону камсыздабайт. Ошого 

карабастан бул башка жактарга 

атайын белги товардык белги 

болуп эсептелинери тууралуу 

маалыматты камсыздабайт, бул 

укук бузуучулар жана контра-

фактылык продукцияны чыга-

руучулар үчүн алдын алуу кыз-

матын аткарат. ® символу эгерде 

белги катталган учурда гана 

колдонулат, ошол эле убакта ТМ 

символу адатта катталбаган то-

вардык белгилерге карата пай-

даланылат. ЗМ символу ТМ 

символуна аналогиялуу пайда-

ланылат, б.а. катталбаган бел-

гилер үчүн, бирок товарлар үчүн 

эмес, кызмат көрсөтүүлөр үчүн. 

Катталбаган товардык белги-

лерге карата ® символун пай-

далануу ак ниет эмес практика 

же рынокту жаңылышууга алып 

келген практика катары каралат. 

® символу пайдаланылбашы 

үчүн текшергиле, мисалы: өлкө-

лөргө экспорттолуучу товарлар-

да, мында товардык белги кат-

талган эмес. 

 

 

 

 

 

 

36. Ар түрдүү товарлар үчүн бир 

жана ошол эле товардык белгини 

пайдаланууга болобу? 

Продукциянын жаңы түрүн же буюмдун 

жаңы вариантын чыгарууда бул продукция/ 

буюмдун варианттары баштапкы продук-

циядан кантип айырмаланат жана рынокто 

алардын брендинги кандайча жүзөгө 

ашырыларын чечүү зарыл. Ар түрдүү ык-

малар бар, алардын ар биринин өз артык-

чылыктары жана чыгымда-

ры/тобокелдиктери бар. Төмөнкүлөр зарыл: 

• Ошол эле белгини пайдалануу. 

Жаңы продукцияга карата брендди 

колдонууну кеңейтүү ушул белгинин 

зоболосу жана кадыр-баркы менен 

пайдаланууга мүмкүндүк берет. Жаңы 

продукция үчүн аны пайдаланууга 

байланыштуу белгини каттоого жаңы 

өтүнмөнү берүү талап кылынарын эс-

ке алуу керек (28-бөлүмдү карагыла). 

• Жаңы белгини иштеп чыгуу. 

Жаңы буюм үчүн өзгөчө болгон жаңы 

белгини пайдалануу жаңы буюмду 

сунуштоодо керектөөчүлөрдүн мак-

саттуу тобуна багыт алууга (мисалы: 

балдарга, жаш балдарга ж.у.с.) жана 

продукциянын жаңы сызыгы үчүн 

өзгөчө беделди калыптандырууга 

жардам берет. 

 Биринчи белги менен айкалыштырып 

кошумча белгини пайдалануу. Көп-

чүлүк компаниялар ошондой эле 

колдонулуп жаткан белги менен ай-

калыштырып жаңы белгини пайда-

ланууну каалашат (мисалы: 

NUTELLAR адатта FERREROR пай-

даланылат). 
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• Продукциянын жаңы өнөр жай үлгү-

сүнө же анын таңгагына басым кылат 

(13-бөлүмдү карагыла). 

• Жаңы буюмга же буюмдун жаңы ва-

риантына керектөөчүлөрдүн көңүлун 

буруу үчүн буюмдун этикеткасынын 

же анын таңгагынын жаңы көркөм 

таризделишин пайдалануу; бул өнөр 

жай үлгүсүнүн автордук укугуна жа-

на/же укугуна ишеним артканыңызды 

билдирет (13-бөлүмдү карагыла). 

 

 

 

NUTELLA® жана тиешелүү каражат-

тар жана фирмалык белгилер 

FERRERO® компаниясы ээ болгон 

товардык белгилер болуп саналат. 

 

Ар түрдүү компаниялар өзүнүн брен- 

дингдик стратегиясына байланыштуу ар 

түрдүү ыкмаларды пайдаланат. Артыкчы-

лык берилген вариантка карабастан, сиздин 

белги алар үчүн пайдаланылган же пайда-

ланыла турган товарлардын/кызмат көр-

сөтүүлөрдүн бардык класстары үчүн кат-

талгандыгына ишенимдүү болуу керек. 

 

 

 

 

 

 

 

37. Товардык белгини кантип 

туура пайдалануу керек? 

Товардык белгини каттоо аркылуу укуктук 

коргоону алуу жетишсиз. Эгерде товардык 

белги туура эмес пайдаланылса, ал кор-

голбой калышы мүмкүн. Белги эгерде ал 

тиешелүү товарларды же кызмат көрсө-

түүлөрдү белгилөө үчүн пайдаланылуучу 

белгилүү аталыш болуп, кеңири пайдала-

нылса, түрдүк белгилөө болуп калат. 

Мындай учурларда товардык белги кат-

талбайт, ал эми товардык белгини мурда 

каттоо жокко чыгарылышы мүмкүн. Башка 

өлкөлөрдө ал түрдүк болуп таанылышы 

мүмкүн болгондугуна карабастан, айрым 

товардык белгилерди укуктук коргоо бел-

гиленген өлкөлөрдө сакталышы мүмкүн 

(түрдүк белгилөөлөр жөнүндө 9-бөлүмдү 

карагыла). 

Мисал: “Trampoline” (батут) белгиси Аме-

рика Кошмо Штаттарында түрдүк белгилөө 

болуп таанылган, ошондуктан башка ком-

паниялар ошондой эле бул аталышты се-

кирүү үчүн өзүнүн түзүлүштөрү үчүн пай-

даланылышы мүмкүн. 
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Товардык белгини тиешелүү 

түрдө пайдалануунун эрежелери 

Төмөнкү эрежелер сиздин белгини 

түрдүк белгилөөгө өткөрүүнүн ал-

дын алууга жардам бере алат: 

• Катталган белгини белгилөө үчүн ® 

символун пайдалангыла. 

• Жазуу тамгаларын, кочкул шрифтти 

же курсивди же тырмакчаларды 

пайдалануу менен калган тексттин 

фонунда белгини бөлгүлө. 

• Белгини ырааттуу түрдө пайда-

лангыла. Эгерде сиздин белги өз-

гөчө жазууну, сүрөттү, түстү же 

шрифтти пайдалануу менен бел-

гиленген вариантта катталган бол-

со, ал катталган түрдө пайдаланы-

ларына ишенимдүү болуу керек. 

Белгиге өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн 

кереги жок, мисалы: башка сөз-

дөрдү же кыскартууну айкалыш-

тырган дефистерди пайдалануу 

менен (мисалы: “калем саптар үчүн 

«MONTBLANC®  белгиси «Mont 

Blanc» вариантында пайдаланыл-

башы керек. 

• Белгини зат атооч катары пай-

даланбагыла. Белгини аныктама 

катары гана пайдалангыла (миса-

лы: “Лего” эмес, «конструктор 

LEGO®» деп айтуу керек. 

• Белгини этиш катары пайда-

ланбагыла 

(мисалы: “фотошоп кылуу” эмес, 

ADOBE® PHOTOSHOP®” програм-

малык камсыздоону пайдалануу 

менен иштеп чыгуу” деп айтуу ке-

рек). 

 

 Белгини көпчүлүк түрдө пайда-

ланбагыла (мисалы момпосуй-

ларды “тик-ташки” эмес, “TIC TAC®” 

деп айтуу керек. 

• Товардык белгини пайдалануу-

нун так жана катуу эрежелерин 

жана колдонмолорун пайдала-

нууга киргизгиле. Сиздин товардык 

белгини кандай пайдалануу керек, 

ушулар тууралуу жумушкерлерге, 

жеткирип берүүчүлөргө, дистриб-

ьюторлорго жана керектөөчүлөргө 

маалымат бергиле. Белгилерди 

пайдалануу боюнча саясат талап-

тарын жана колдонмосун сактоонун 

ырааттуулугун текшергиле. 

Ушундай күч-аракеттер белгини 

түрдүк белгилөөгө өтүп кетишине 

жол бербөө үчүн оң натыйжаларды 

бере алат же бербейт. Юридикалык 

көз караш менен караганда ушул 

иштеги ийгилик эмес, сиздин бел-

гини түрдүк белгилөөгө өткөрбөөгө 

күч-аракеттериңизди жумшайсыз 

(мисалы: сиздин белгини туура эмес 

пайдаланып жаткан авторлорго 

электрондук почта аркылуу каттар-

ды же кабарлоолорду жөнөтүү).  
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38. Атаандаштын белгисин             

өзүнүн жарнамасына                                   

пайдаланууга болобу? 

Атаандаштын белгисин өзүнүн жарнама-

сында пайдалануу коркунучтуу кадамды 

билдирет. Ар бир өлкөдө өз мыйзамдар-

дын жоболору колдонулат жана эгерде сиз 

атаандаштын белгисин өз жарнамаңызда 

пайдалануу зарыл деп эсептесеңиз, ки-

йинки аспектилерди эске алып, жерги-

ликтүү юрист менен кеңешүү керек: 

• Эгерде сиз жарнамада сиздин про-

дукция атаандаштын продукциясы-

нан мыкты экендигин билдиргиңиз 

келсе, кылдаттык менен аракет көрүү 

керек. Айрым өлкөлөрдө бул мый-

замсыз болушу мүмкүн. Ушул өлкө-

дөгү салыштырма жарнаманын 

маселелерин жөнгө салуучу мый-

замдарга жана жоболорго байла-

ныштуу жергиликтүү юрист менен 

кеңешүү керек. 

• Атаандаштын белгисин өз жарна-

маңызда пайдаланууда муну ади-

леттик менен жана тиешелүү түр-

дө кылгыла, анткени жарнаманын 

негизги максаты атаандаштыкка 

ыксыз айыптоо кылбастан, керек-

төөчүгө маалымат берүүдөн турат. 

• Атаандаштын белгисин ушул атаан-

даш сиздин продукцияны жарнама-

лап жана ага демөөрчүлүк кылып 

жаткандай кылып жаткандай, пай-

даланбагыла. Мындан тышкары 

өзүңүздүн компаниянын ишин ил-

герилетүү үчүн атаандаштын белги-

синин беделинин артыкчылыгын 

эмгек сиңирбестен пайдаланба-

гыла. 

• Салыштырма жарнаманы пайдала-

нууда өзгөчө эгерде бул белги лого-

тип болуп саналса, кылдат мамиле 

кылгыла жана атаандаштын белги-

син өзгөртпөгүлө, ошондой эле то-

вардык белгинин тиешелүү симво-

лун пайдалангыла. Атаандаштын 

белгисинин түрү өзгөртүлгөн вер-

сиясы тиешелүү продукцияны бел-

гилөөдө белгини жөндөмдүүлүгүн 

төмөндөтөт, анын натыйжасында 

ушундай түр өзгөртүү товардык 

белгиге укук бузуу болуп эсептелет. 

• Атаандаштын белгисинде логотип, 

ярлык, көркөм-конструктордук че-

чим же үч өлчөмдүү сүрөт сыяктуу 

бир же бир нече графикалык эле-

менттер боолушу мүмкүн. Бардык 

ушул элементтер ошондой эле ав-

тордук укук жөнүндө мыйзамдардын 

алкагында укуктук коргоо менен 

камсыздалат деген жоромолдор бар. 

Ошондуктан өзүңүздүн жарнамада 

ушул графикалык элементтерди 

пайдалануудан мурда, автордук укук 

ээсинен уруксат алуу керек. 
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39. Домендин аталышы деген 

эмне жана ал товардык белгилер 

менен кандайча байланыштуу? 

Товардык белгилер менен домендик ата-

лыштардын ортосундагы кара-

ма-каршылыктардан олуттук көйгөйлөр 

келип чыгат. Домендик аталыштар – бул 

вебсайттарды издөө үчүн Интернеттеги 

өзгөчө даректер. Мисалы: “wipo.int” до-

мендик аталышы www.wipo.int. дареги 

боюнча ИМБДУнун вебсайтын издөө үчүн 

пайдаланылат. 

Домендик аталыштар адатта өтүнмөлөр-

дүн келип түшкөн тартибинде катталат. 

Ушуга байланыштуу көпчүлүк өлкөлөрдө 

улуттук мыйзамдар же соттор башка 

компаниядагы товардык белгини каттоо-

догу кырдаалга байланыштуу, аны то-

вардык белгиге укук бузуу катары до-

мендик аталышты пайдалануу катары 

жиктештире алышат. Домендик атылыш-

тарды укуксуз жана ак ниет эмес каттоону 

жана пайдаланууну адатта «киберсквот-

тинг» деп аташат. Эгерде сиздин компа-

ния киберсквоттинг менен алектенгени 

аныкталса, анда сиз домендик аталышка 

укукту өткөрүп берүү же жокко чыгаруу 

гана чектелбестен, келтирилген зыяндын 

ордун дагы жабасыз.Ошондуктан сиз су-

нуштаган домендик аталыш башка ком-

паниянын товардык белгиси же товардык 

белгинин негизги бөлүгү болуп дагы са-

налбай тургандыгы маанилүү. 

 

 

 

 

 

 

Башка жагынан эгерде сиздин команияга 

тиешелүү товардык белги домендик ата-

лышта пайдаланылса же башка жак тара-

бынан «киберсквоттингге» кабылса, анда 

сиз сиздин белгини ушундай ак ниет эмес 

пайдаланууну токтотуу үчүн чара көрө 

аласыз. Мындай учурда пайдалануу жол-

дорунун бири болуп домендик аталыш-

тар жөнүндө талаш-тартыштарды 

жөнгө салуу боюнча ИМБДУнун эң ке-

ңири жайылтылган онлайн кызмат көрсө-

түүлөрүн төмөнкү дарек боюнча пайда-

лана аласыз: 

www.wipo.int/amc/en/domains/. Бул издөө 

колдонмосу доо арыздарынын типтүү 

үлгүлөрүн, ошондой эле та-

лаш-тартыштарды чечүүдөгү актуалдуу 

өзгөрүүлөрдүн серебин жана домендик 

аталыштар боюнча ИМБДУнун миңдген 

кабыл алнган чечимдерине байланыштуу 

юридикалык маалымдаманы камтыйт. Бул 

жол-жобо бүткүл дүйнөдөгү бренддердин 

ээлерине убакытты жана каражатты 

үнөмдөөгө мүмкүндүк берип, та-

лаш-тартыштарды соттон тышкары жөнгө 

салууга мүмкүндүк берет. Домендик 

атылышты каттаган жак жөнүндө маалы-

матты издөө үчүн домендик аталыштарга 

тиешелүү көптөгөн акысыз онлайндык 

колдонмолордун бири менен пайдаланууга 

болот, мисалы: www.whoisicann.org же 

www.internic.net. 

http://www.wipo.int/
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Домендик аталыштарга тиешелүү су-

нуштар 

 

• Сиз тандаган домендик аталыштын 

үчүнчү тараптын белгисине карата 

чыр-чатак келип чыккан жокпу, 

тактап алыңыз. Тандалган аталыш 

атаандаш тарабынан окшош товарлар 

же кызмат көрсөтүүлөр үчүн белги 

катары пайдаланылган жокпу жана ал 

жалпыга белгилүү товардык белги 

болуп саналбайбы, аныктоо үчүн то-

вардык белгилер боюнча издөө жүр-

гүзгүлө (19-бөлүмдү карагыла). 

• Сиздин белгини (белгилерди) до-

мендик аталыш катары каттоо жө-

нүндө маселени карагыла. Кардар-

лар эгерде сиз сиздин компаниянын 

аталышы же товардык белги менен 

окшош же бирдей аталышы менен 

домендик аталышты пайдалансаңыз, 

сиздин компаниянын вебсайтын оңой 

эле таба алышат. Ушуга байланыштуу 

муну башка бирөө ишке ашыра элек-

те, сиздин белгини (белгилерди) до-

мендик аталыш катары каттоого ум-

тулуңуз. Мындан тышкары өз про-

дукциясы үчүн жаңы товардык бел-

гини тандоодо ылайыктуу домендик 

аталыш барбы, текшергиле. 

• Сиздин домендик аталышты то-

вардык белги катары каттагыла. 

Домендик аталышты каттоо товардык 

белгиге автоматтык түрдө укуктарды 

бербейт. Мисалы: эгерде сиз 

«sunny.com» домендик аталышка укук 

алсаңыз, бул сиз продукцияны са-

тууда (Интернет аркылуу же андан 

тышкары) башка жактарга «sunny» 

пайдаланууга тыюу сала аласыз де-

генди билдирбейт, бул сизге Интер-

нетте ушул конкреттүү даректи пай-

даланууга укук берет. Сиз сиздин 

домендик аталышты (азыркы учурда 

«sunny») (домендин жогорку ждең-

гээлин кеңейтүү менен же кеңейтүүсүз 

«.com») белги катары каттоо жөнүндө 

маселени карооңуз керек. Товардык 

белгини каттоо ким бул аталышты 

окшош продукцияны сатуу үчүн пай-

далангыс келгендерден өз укуктарын 

коргоо боюнча мүмкүнчүлүктөрүңүздү 

кеңейтет; жана (Ь) башка жакка 

ушундай эле белгини окшош товар-

ларга же кызмат көрсөтүүлөргө бай-

ланыштуу товардык белги катары 

каттоого мүмкүндүк бербейт. Көпчүлүк 

өлкөлөрдө домендик аталышты 

эгерде ал айырмалоочу жөндөмдүү-

лүккө ээ болгон (б.а. түрдүк болуп 

саналбайт) жана рынокто продук-

цияны сунуштоо үчүн пайдаланылган 

шартта, белги катары каттоого болот. 

• Домендик аталышты кантип кат-

тоого болот? Домендик аталышты 

каттоо салыштырмалуу жөнөкөй, тез 

жана кымбат деле эмес жол-жобону 

билдирет. Ыйгарым укуктуу каттоо-

чулардын кайсынысында болбосун 

онлайн катталуу жеңил болот, алар-

дын тизмесин төмөнкү дарек боюнча 

табууга болот: www.icann.org же 

www.internic.net. Каттоо үчүн акы 

адатта болжол менен АКШнын 10-35 

долларын түзөт, ал эми каттоо 

жол-жобосунун өзү бир нече минута-

ны ээлейт. 

http://www.internic.net/
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40. Интернетте белгилерди 

пайдаланууда эмнени эстөө 

керек? 

Интернетте товардык белгилерди пайда-

лануу аларга байланыштуу жөнөкөй же 

бирдей чечим болбогондуктан, бир катар 

юридикалык көйгөйлөрдү жаратып келет:  

• Көйгөйлөрдүн бири товардык белги-

лерге укуктар аймактык мүнөзгө ээ 

болгондугуна байланыштуу келип 

чыгат (б.а. алар товардык белги кат-

талган же пайдалана турган өлкөнүн 

же региондун аймагында гана корго-

лот), ошол эле убакта Интернет аа-

ламдык тарам болуп саналат. Бул ар 

түрдүү өлкөлөрдө окшош же бирдей 

товарларга же кызмат көрсөтүү-

лөргө байланыштуу катталган ок-

шош же аралашып кетүү деңгээли-

не чейин бирдей товардык белги-

лерге укуктуу ээ болгон компания-

лардын ортосундагы та-

лаш-тартыштарды жөнгө салууда 

көйгөйлөрдү жаратат. Ушул жааттагы 

мыйзамдар азырынча иштелип жат-

кандыктан, ар түрдүү өлкөлөрдүн 

соттору бул маселени чечүүгө айыр-

малануучу ыкмаларды колдонушат. 

• Издөө жарнамасы – бул Интернет-

теги жарнаманын түрүнүн бири. 

Мындай жарнамада саптагы факты-

лык жооптордон өзүнчө жарнаманын 

сүрөтүн көрсөтүүчү, негизги сөздөргө 

басым кылынат. Маалыматтык-издөө 

системаларынын айрым операторлору 

компанияларга негизги сөздөрдү са-

тышат. Качан тарамды пайдалануучу 

издөө системасында ушул негизги 

сөздөрдү киргизгенде, экранда из-

дөөнүн анык натыйжаларынан тыш-

кары жарнама көрсөтүлөт. Мисалы: 

велосипеддерди чыгаруучу-компания 

маалыматтык-издөө системасынын 

операторунан MOUNTAINBIKE («тоо 

велосипеди») сөзүн сатып ала алат. 

Пайдалануучу издөө системасына ар 

бир жолу MOUNTAINBIKE сөзүн 

киргизгенден кийин, велосипеддерди 

чыгаруучу-компаниянын жарнамалык 

баннери көрүнүп турат. Мындан 

тышкары эгерде тарамды пайдала-

нуучу баннерди басса, аны ушул 

компаниянын вебсайтына жөнөтүшөт. 

Качан издөө системасы жарнаманы 

чыгаруу үчүн негизги сөз катары 

атаандаштын товардык белгисин сат-

са, көйгөй келип чыгат. Мисалы: жо-

горуда аталган велосипеддерди чыга-

руучу-компания CANNONDALER сө-

зүн сатып алды дейли. Качан тарамды 

пайдалануучу CANNONDALER сөзүн 

киргизгенде, издөө натыйжаларынын 

тизмесинде атаандаш компаниянын 

баннери көрүнүп турат. Айрым өлкө-

лөрдө негизги сөздөр менен боюнча 

жарнаманы чыгарган учурларда, 

маалыматтык-издөө системасынын 

оператору дагы, жарнамалоочу ком-

пания дагы жарнаманы жаңылышууга 

алып келген, товардык белгиге укук-

тарды бузгандыгы жана ак ниет эмес 

атаандаштыкка алып келгендиги үчүн 
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юридикалык жоопкерчиликти тарты-

шат. 

• Башка вебсайттарга тексттик шилте-

мелер – сиздин кардарлар үчүн пай-

далуу кызмат көрсөтүү, бирок көпчү-

лүк өлкөлөрдө ушундай шилтемелер-

ди качан жана кантип пайдалануу ке-

рек экендигин, жөнгө салуучу так 

мыйзамдар жок. Көпчүлүк учурларда 

шилтемелер мыйзамдуу жана анда 

шилтеме жайгаштырылган, сайттан 

уруксат алуу талап кылынбайт. Бирок 

шилтемелердин айрым түрлөрү юри-

дикалык жоопкерчиликти тартууга 

алып келишет, аларды пайдаланууга 

уруксат алуу же аларды пайдалануу-

дан качуу керек. 

Көйгөйлөр төмөнкүлөргө тиешелүү 

болушу мүмкүн: 

- мыйзамсыз мазмунду камтыган, 

сайттарга алып келүүчү шилтемелер; 

- кандай болбосун компаниянын ло-

готибинин беделин түшүрүүчү шил-

темелер; 

- сырткы шилтемелер (вебсайттын 

башкы бетинен сырткары, шилтеме-

лер, алар сайттын ичиндеги белги-

ленген бетке тез эле алып келет), 

эгерде алар жазылуудан же акы тө-

лөөдөн качуу механизми катары пай-

даланылса же эгерде сайттын өзү 

тыюу салган болсо; жана  

- фрейминг (башка сайттын мазмуну өз 

вебсайтынын алкагында көрсөтүлүшү) 

же кошуу (башка вебсайттан өз веб-

сайтына графикалык файлды кирги-

зүү). 

41. Товардык белгилердин                      

инспекторунун же                                         

координаторунун ролу кандай? 

Сиздин компаниянын өлчөмүнө жана 

анын товардык белгилеринин портфе-

лине байланыштуу сиздин товардык 

белгилердин портфелин башкарууну 

контролдоого атайын кызматкерлерди 

дайындоонун зарылчылыгы келип чы-

гышы мүмкүн. Товардык белгилердин 

штаттык инспекторунун же координа-

торунун негизги функцияларынын бири 

болуп тиешелүү практиканын талап-

тарын ырааттуулук менен сактоону 

камсыздоо саналат. Мындай инспектор 

визиттик карточканы, кеңсе буюмда-

рын, жарнама материалдарын, таңгакты 

жана башка документтерди даярдоонун 

алдында товардык белгини пайдалануу 

боюнча колдонмонун талаптарынын 

сакталышын текшерет. Инспектор 

ошондой эле белгинин көлөмүн жана 

пайдалануу мүнөзүнүн болжолдуу өз-

гөрүшүн жана товардык белгилер 

боюнча ишенимдүү өкүл каттоонун 

күчүнүн мөөнөтүн узартуунун за-

рылдыгы (эгерде мөөнөтү өткөрүлүп 

жиберилсе, каттоо жокко чыгарылат) же 

жаңы өтүнмөлөрдү берүү жөнүндө 

маалымат берилгенби, көзөмөлдөшү 

керек. Бул инспектор ошондой эле 

колдонулуп жаткан же сунушталган 

белгилерди башкарууга жана пайдала-

нууга байланыштуу бардык маселелер 

боюнча алгач ага кайрылуучу жак ка-

тары иштейт жана башка агенттер жа-
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на/же товардык белгилер боюнча ише-

нимдүү өкүлдөр менен ишти коорди-

нациялайт. Мындан тышкары товардык 

белгилер боюнча инспектор товардык 

белгилердин портфелинин аудити үчүн 

жооп берет. Портфелдин аудити тө-

мөнкү максаттарда пайдалуу болушу 

мүмкүн: 

 

• продуктулар, белгилер жана өлкөлөр 

боюнча бөлүштүрүү менен бардык 

катталган белгилердин жана берилген 

өтүнмөлөрдүн абалы жөнүндө отчѐтту 

даярдоо; 

• атайын белгилерди каттоону колдоо 

же катталган белгиге укуктардан жа-

рым-жартылай же толугу менен баш 

тартуунун эсебинен чыгымдарды 

үнөмдөө жөнүндө чечимдерди кабыл 

алуу; 

• аларды каттоонун шарттарына жана 

товардык белгилер жөнүндө мыйзам-

дардын колдонулуп жаткан жоболо-

руна ылайык компаниянын белгиле-

рин ырааттуулук менен пайдалануу-

дагы көз караш менен продукцияны 

жана коштомо маркетингдик мате-

риалдарды талдоо; 

• эгер ушулар керек болсо, катталбаган 

белгилерди, слогандарды, жарнама 

ураандарын жана логотиптерди жана 

аларды каттоонун ордуларын каттоо-

нун зарылчылыгын баалоо;  

• белгилерди тандоо жана каттоо жо-

болорун талдоо жана аларды өркүн-

дөтүү боюнча сунуштарды иштеп 

чыгуу; жана  

• анын комплекстүү юридикалык баа-

лоосун жүргүзүү жана активдер менен 

камсыздап, каржылоону тартууда кү-

рөө катары пайдалануу үчүн товардык 

белгилердин портфелин даярдоо. 

 

ИМ объектилери түрүндөгү актив-

дерди башкаруу жана бардык тие-

шелүү багыттар менен иштерди 

координациялоо үчүн жооп берүүчү 

кызматкерди дайындоо 

Сиздин товардык белгилердин порт-

фелин башкаруу үчүн жооп берүүчү жак 

компаниянын алкагында маркетинг, 

жарнама жана коомчулук менен бай-

ланышуу сыяктуу багыттарды жетек-

теген кызматкерлер менен өз ишин 

координациялашы керек. 

Мындан тышкары ушул эле жак башка 

агенттер жана ишенимдүү өкүлдөр 

менен ишти координациялап жана 

компаниянын кызматкерлерин ИМ 

жаатындагы иш практикасына үйрөтүү 

максатында жергиликтүү ченемдик ак-

тыларды иштеп чыгуу менен, компа-

ниянын бардык ИМин башкара алат. 

Максималдуу түрдө пайда алуу жана 

ИМдеги сиздин активдерди толугу ме-

нен укуктук коргоо максатында ушул 

бардык багыттардын ишин макулдашуу 

керек. 
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Таржымал 

• Сиз өзүңүздүн белгилерди 

тиешелүү түрдө пайдалана-

сызбы? Алар тиешелүү товар-

ларга же кызмат көрсөтүүлөргө 

карата туура пайдаланылабы, 

ишенимдүү болуу үчүн өзүңүздүн 

белгилерди үзгүлтүсүз текшерип 

тургула. 

• ®, ТМ жана SМ символдорун 

тиешелүү түрдө пайдалана-

сызбы? Ушул символдордун ор-

тосундагы айырманы билесизби, 

ишенимдүү болуңуз. Эгерде сиз 

өзүңүздүн белгини каттоодон өт-

көрбөөнү чечсеңиз же эгерде 

сиздин белги катталбаган өлкөгө 

өзүңүздүн продукцияны экспорт-

тосоңуз, көңул буруу менен ма-

миле кылуу жана ® символун 

пайдаланбоо керек, анткени бул 

ак ниет эмес коммерциялык 

практика же жаңылышууга алып 

келүүчү жарнама болуп эсепте-

лиши мүмкүн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Сиздин кызматкерлер товар-

дык белгилерди пайдалануунун 

эрежелерин түшүнөбү? Сиздин 

товардык белгилерди пайдала-

нуунун ырааттуулугун камсыздоо 

үчүн кызматкерлерге аларды 

пайдалануунун эрежелерин үй-

рөтүү керек. 

• Атаандаштардын белгилери. 

Атаандаштын белгисин пайдала-

нуудан мурда, товардык белгилер 

боюнча ишенимдүү өкүлдөн ке-

ңеш алыңыз.  

• Кошумча маалымат. 

IP PANORAMATM: Модуль 02, 4 
изилдеп үйрөтүү үчүн суроону ка-
рагыла.



 

 

Товардык белгилерди  
коммерциялаштыруу                                   
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42. Башка компанияларга                           

товардык белгини пайдаланууга 

лицензия берүүгө болобу? 

Товардык белгилерди пайдаланууга ли-

цензиялар башка компанияларга берилиши 

мүмкүн. Мындай учурда товардык белги-

нин ээси товардык белгиге жеке менчик 

укугун сактап калат жана белгини бир же 

бир нече компаниялардын пайдалануусуна 

уруксат гана берет. Бул адатта лицензия-

лык чегеримдерди (роялти) төлөөнүн не-

гизинде жүзөгө ашырылат жана лицен-

зиялык макулдашууда сүйлөшүлгөндөй, 

эреже катары, товардык белгинин ээсинин 

макулдугун алууга байланыштуу болот. 

Макулдашуунун мүнөзүнө байланыштуу 

лицензиар (лицензия берген тарап) лицен-

зиялык продукциянын сапатын сактоону 

кепилдендирүү үчүн лицензиаттын (ли-

цензия алган тарап) ишин контролдоп 

турат. 

Иш жүзүндө товардык белгилерди пайда-

ланууга лицензиялар көпчүлүк учурда 

мисалы: патенттер, ноу-хау жана белги-

ленген продукцияны чыгарууда техника-

лык жардамдын айрым көлөмү менен кошо 

ИМдин башка объектилерин лицензия-

лоону караштырган комплекстүү ишкердик 

лицензия келишими (франчайзинг) же 

макулдашуу сыяктуу өтө кеңири лицен-

зиялык макулдашуулардын алкагында 

берилет.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEMORY COMPUTACIÓN – Монтевидеодо 

иштеген программалык камсыздоону жана 

ЧОИ үчүн башкаруу жана бухгалтердик эсеп 

үчүн программалык камсыздоого адистеш-

тирилүүчү чыгаруучу компания, өз ишин 

кеңейтүү үчүн комплекстүү ишкердик ли-

цензиялардын (франчайзинг) системасын 

пайдаланат. Франшиза алуучу укук ээси 

ээлик кылган фирмалык аталышты, товар-

дык белгилерди жана тейлөө белгилерин, 

ноу-хау жана ИМ укуктарын макулдашылган 

акыга пайдаланууга укуктуу. Компания ал 

иштеген ар бир өлкөдө өзүнүн товардык 

белгилерин каттаган. 

www.solucionesmemory.com 

 

Товардык белгилерди лицензиялоонун 

өзгөчө кирешелүүү ыкмасы болуп мер-

чандайзинг саналат. Мерчандайзинг – бул 

маркетингдин түрү, мында ИМ укуктары-

нын объектилеринин сүрөтү (мисалы: то-

вардык белги, өнөр жай үлгүсү жана/же 

автордук укук) продукциянын жагымдуу-

лугун жогорулатуу үчүн түшүрүлөт. Уни-

верситеттердин логотиптеринин, сүрөтү 

тартылган персонаждардын, актерлордун, 

поп- жылдыздардын, спорт жылдыздардын 

сүрөттөрү, белгилүү картиналардын, ста-

туялардын жана көптөгөн башка сүрөттөр 

майка, оюнчуктар, канцеляриялык буюм-

дар, кофе ичүүчү кружкалар же плакаттар 

сыяктуу бир катар товарларда пайдаланы-

лат.  
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Мерчандайзингди жүзөгө ашыруу үчүн 

ушу сыяктуу товарларда сүрөтү түшүрүл-

гөн объектилерге ар түрдүү укуктарды 

пайдаланууга алдын ала уруксат алуу ке-

рек. Мерчандайзинг максатында белгилүү 

адамдардын сүрөттөрүн пайдаланууда өтө 

кылдат мамиле кылуу керек, анткени алар 

жеке жашоосунун кол тийбестик укугунун 

алкагында жана жалпы элдин алдында 

пайдалануудан корголушу мүмкүн. 

Товардык белгилерди мерчандайзинг кон-

текстинде лицензиялоо кирешенин ко-

шумча булагы болуп калышы мүмкүн: 

• Лицензиялоо келишими боюнча 

укуктарды берүү. Белгилүү товардык 

белгилерге (спорттук командалардын, 

университеттердин, реалдуу же сүрөт 

тартылган персонаждардын атрибут-

тары) ээ болгон компаниялар үчүн 

аларды пайдаланууга лицензиялоонун 

алкагында дараметтүү мерчандайзер-

лерге укук берүү лицензиялык тө-

лөмдөр жана роялти түрүндөгү кире-

шенин мыкты булагы болуп калышы 

мүмкүн. Бул ошондой эле компанияга 

салыштырмалуу төмөн тобокелдик 

жана чыгымдардын жогорку рента-

белдүүлүгү менен продукциянын 

жаңы рынокторунун эсебинен киреше 

алууга мүмкүндүк берет. 

• Лицензия келишими боюнча укук-

тарды алуу. Кофе ичүүчү кружкалар, 

момпосуйлар же майкалар сыяктуу 

арзан товарларды көп чыгаруу өндү-

рүшү менен алектенген компания 

ушул продукцияда белгилүү лого-

типти же белгини пайдалануунун 

эсебинен өзүнүн продукциясын абдан 

жагымдуу кыла алат. 
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43. Өзүңдүн белгиңин эсебинен 

кандай акы же роялти алууга                                

болот?  

Лицензиялык макулдашуулардын алка-

гында укук ээси адатта бир жолу төлөнүүчү 

төлөм жана/же үзгүлтүксүз төлөнүүчү 

роялти түрүндө сыйакыны алат, алардын 

өлчөмү лицензиялык продукцияны ишке 

ашыруунун көлөмүнө (бирдик менен 

эсептегендеги роялти) же таза түшкөн 

каражатка (таза түшкөн каражаттан роял-

ти) байланыштуу болот. Көпчүлүк учур-

ларда товардык белгиге лицензия алуу 

үчүн сыйакы бир убакта төлөнүүчү тө-

лөмдүн жана роялтини билдирет. Кээде 

роялти компаниянын уставдык каапита-

лындагы үлүш менен алмашуусу мүмкүн.  

Роялтинин тармактык стандарттуу ченем-

дери белгиленген тармактар үчүн колдо-

нулгандыгын жана аларды жетектөө менен, 

ар бир лицензиялык макулдашуу өзгөчө 

жана роялтинин коюму сүйлөшүүлөрдүн 

негизинде озгөчө жана абдан конкреттүү 

факторлоруна байланыштуу. Ошондуктан 

тармактык стандарттар маалымдама мате-

риалдар катары пайдалуу болушу мүмкүн, 

бирок көпчүлүк учурда абдан көңүл буру-

лат, бул жаңылыштык болуп эсептелет, 

анткени ар бир белгинин наркы башка 

белгилердин наркынан айырмаланат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Өзгөчө жана өзгөчөлүксүз 

лицензиянын айырмасы кандай? 

Мүмкүн болгон лицензиаттардын санына 

байланыштуу лицензиялык макулдашуу-

лардын үч түрү бар: 

• Өзгөчө лицензия: 

жалгыз лицензиат белгини пайдала-

нууга укугу бар, ошол эле убакта то-

вардык белгинин ээси дагы аны пай-

далана албайт; 

• Бирдиктүү лицензия: жалгыз ли-

цензиат жана товардык белгинин ээси 

белгини пайдаланууга укугу бар; жана 

• Өзгөчөлүксүз лицензия: бир катар 

лицензиаттар жана товардык белги-

нин ээси белгини пайдаланууга укугу 

бар. 

Бир лицензиялык макулдашууда өзгөчө 

негизде айрым укуктарды, бирдиктүү же 

өзгөчөлүксүз негизде башка укуктарды 

берүүчү жоболор каралышы мүмкүн. 
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Эфиопия интеллектуалдык менчик ве-
домствосу менен бирге иш алып баруу ме-
нен Эфиопияда жогорку сорттуу кофени 
чыгарууга кызыкдар тараптардын комитети 
эфиопия кофе чыгаруучулары үчүн товар-
дык белгилерди каттоонун жаана лицен-
зиялоонун демилгесин көтөргөн. HFRARTM, 
YIRGACHEFFETM и SIDAMOTM үч белгилүү 
эфиопия кофелеринин товардык белгилери 
36 өлкөдө катталган, ал эми дистрибью-
торлор ушул бренддердин кофелерин са-
тууга өзгөчөлүксүз лицензияны алышы керек 
болчу. Азыркы убакта дүйнөнүн 8 өлкөсүндө 
Эфиопиянын 110дон ашык лицензиаты бар. 

 

45. Өзгөчө жана өзгөчөлүксүз 

лицензияны өз белгиге берүүгө 

болобу? 

Бул сиздин компаниянын продукциясына 

жана бизнес-стратегиясына байланыштуу. 

Мисалы: эгерде сиздин бизнес-стратегия 

бизнести франшизага кайра өзгөртүп тү-

зүүнү караштырса, анда лицензиаттардын 

көптөгөн саны менен өзгөчөлүксүз лицен-

зия эң пайдалуу вариант болуп саналат. 

Эгерде сиздин продукцияны чыгаруу үчүн 

биргелешкен ишкананын ийгиликтүү иши 

үчүн бир компания чоң инвестицияларды 

кылышы керек экендиги зарыл болсо, анда 

дараметтүү лицензиат өзгөчө лицензияны 

алууну негиздеп, башка лицензиаттар ме-

нен атаандашкысы келбейт.  

46. Франчайзинг жөнүндө                     

макулдашуу кандайча товардык 

белгилер менен байланыштуу?
7
 

Комплекстүү ишкердик лицензиянын ке-

лишими (франчайзинг) бизнести жүргү-

зүүнүн белгиленген ыкмасын тандаган бир 

жак (укук ээси) кандайдыр бир сыйакыга 

алмашууга өзүнүн бизнес-моделин пайда-

ланууга башка ишкерлерге (франшиза 

алуучуларга) укук берүүнүн эсебинен 

өзүнүн ишин кеңейтет. Бизнес-моделди 

пайдаланууга укуктан тышкары, укук ээси 

ошондой эле франшиза алуучуга өзүнүн 

ИМин жана ноу-хау пайдаланууга укук 

берет, ошондой эле персоналды жана кол-

доону камсыздайт.  

 

7   Кошумча маалыматты жакшы компаниядан карагыла: 

франчайзинг чөйрөсүндө ИМди башкаруу маселелери, № 

1035 ИМБДУнун жарыялоосу.  
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Негизинен, башка ишкерлер, б.а. франшиза 

алуучулар көчүрүп алышат жана укук ээ-

синин көзөмөлдөөсү жана көмөктөшүүсү 

менен ийгиликтүү бизнести жүргүзүшөт. 

Ушул бизнес менен байланыштуу ИМди 

пайдаланууга укук ал ийгиликтүү иштеши 

үчүн франшиза алуучуга берилиши керек. 

Комплекстүү ишкердик лицензиянын ке-

лишимдин (франшизанын) алкагында бе-

рилүүчү ИМ укуктарына адатта белгилер, 

өнөр жай үлгүлөрү, автордук укук, па-

тенттер жана коммерциялык сыр кирет, 

башка сөз менен айтканда ИМ укуктары-

нын бардык спектри жөнүндө болуп жатат. 

Мисал: NANDO’SR белгиси менен тоок 

этинен жасалган тамак-ашты сунуштаган 

ресторан иштейт. Ал сатууга бирдиктүү 

ыкманы пайдалануу менен көп өлчөмдө 

сатылуучу, ушул продукцияны даярдоо 

жана сатуу системасын иштеп чыккан. 

Системага тамак-аштарды даярдоонун 

рецепттери жана технологиясы менен ко-

шо, NANDO’SR ресторандарынын ийгили-

гине көмөктөшүүчү ар түрдүү факторлор 

кирет, бул продукциянын сапатынын ту-

руктуу деңгээлин сактоону камсыздайт; 

жумушкерлердин униформасынын дизай-

ны; имараттардын, таңгактын дизайны; 

ошондой эле башкаруу системасынын жана 

бухгалтердик эсептин дизайны. NANDO’SR 

компаниясы өздөрү көзөмөлдөө жүргүзүү 

менен, франшиза алуучуларга өзүнүн би-

лимин жана тажрыйбасын өткөрүп берет. 

Франшизанын компоненттүү келишимде-

ринин эң маанилүү компоненти болуп 

төмөнкүлөр эсептелет, мында франшиза 

алуучулар ошондой эле NANDO’SR белги-

син пайдаланууга укуктуу жана милдеттүү. 

 

 

Nando’s International Holdings Ltd. уруксаты менен  
 

47. Башка компанияга сиздин 

белгиге укуктарды сатууда 

кандайдыр бир чектөөлөр 

болобу? 

Азыркы убакта ал тиешелүү болгон ком-

паниядан өзүнчө товардык белгиге укук-

тарды сатуунун же өткөрүп берүүнүн 

практикасы кеңири таралган. Товардык 

белгиге укуктар сатылган же өткөрүп бер-

ген учурларда товардык белгилер боюнча 

ведомствого макулдашуунун же анын бө-

лүктөрүнүн көчүрмөлөрүн көрсөтүү талап 

кылынат. 

 

щчяы, Гц УХ4С * ,С О. (А 
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Тажрыйбадан алынган учурлар. 

Белги кантип ишкерге пайда алып 

келет:  

JET® Mosquito Индиядан ишкер 

Матлани мырза өз алдынча чакан 

станок жасайт жана JET® товардык 

белгиси менен желимчиге каршы 

пластиналарды чыгара баштайт. 

Бул долбоорго бардык төлөмдөр 

АКШнын 65 миң долларын түзөт. 

JET® пластиналары жакын арада 

рынокто позициясын курчутуп алды. 

Он жылдан кийин Индиянын бир ири 

өнөр жай тобу Godrej Sarah Lee 

желимчилерге каршы каражаттарды 

рынокко чыгаруу жолдорун издеген. 

Godrej тобу Матлани мырзанын 

компаниясы менен JET®  белгиси-

нАКШнын 6,5 млн долларына алуу 

жөнүндө сүйлөшөт. Матлани мырза 

түзгөн заводдор, ошондой эле 

компаниянын башка материалдык 

активдери мурдагы ээсинде калган 

жана ошондон бери иштетилбейт. 

Godrej тобу Индиянын рыногунда 

мыкты артыкчылык берилген бел-

гини гана алган. Ошентип Матлани 

мырза алгач АКШнын 65 миң дол-

ларын салып, өз белгисин сатуунун 

эсебинен чоң пайда алган. Бул 

компания ээ болгон, бардык салттуу 

материалдык активдерге караганда, 

ИМдин туура стратегиясы жана 

ИМдин портфелин туура башкаруу 

бир кыйла маанилүү пайдаланып 

келет деген жыйынтыкты чыгарат. 

Товардык белги компаниянын 

өндүрүшкө салган инвестиция-

ларын жана сапаттуу продук-

циянын маркетингин символдош-

турат. Желимчилерге каршы плас-

тиналардын рыногу сыяктуу, жаңы 

рынокко чыгуу үчүн Godrej тобуна 

кардарлардын талаптарын канаат-

тандыруучу ишенимдүү ка-

дыр-баркы менен товардык белги 

талап кылынган. Матлани мырза 

үчүн анын товардык белгиси эң 

баалуу актив болуп калды, аны 

сатуу жагымдуу вариант болду, 

анткени ал компания өнүгүшүндө 

өсүү дараметинин жогорку чегине 

жакын деп караштырган. 

 

Түзүүчүлөр: Пан кай Джейн, ди-

ректор (ИМ укуктарынын бөлүмү), 

Майда товардык өндүрүш ми-

нистрлиги, Индия Өкмөтү. Ко-

шумча маалыматты ИМ жаатын-

дагы тажрыйбаларынан бир катар 

учурларды камтыган IP Advantage 

ИМБДУнун маалыматтар базасын 

төмөнкү дарек боюнча карагыла: 

www.wipo.int/ipadvantage. 
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48. Башка компаниялар сиздин 

уруксатсыз сиздин товардык                      

белги менен продукцияны сата 

алышабы? 

Башка компания эреже катары, ошол эле 

өлкөдө товардык белги менен жабдылган 

жана сиздин компаниядан алынган товар-

ларды кайрадан сата алышат жана ушуга 

байланыштуу сизден уруксат алуу үчүн 

кайрылбашы керек. Ошого карабастан, 

кимдир бирөө башка өлкөдө товардык 

белги менен жабдылган жана сиздин ком-

паниядан алынган товарларды мыйзамдуу 

негизде кайрадан сата алышабы деген су-

роого жооп тиешелүү мыйзамдарга бай-

ланыштуу болот (төмөндөгү кошумча 

текстти карагыла). Экспорттук стратегия-

ны иштеп чыгууда бул маселени тактоо 

керек, мында ушул үчүн укук боюнча 

адиске кайрылуу зарыл. Ушу сыяктуу эле 

эгерде сиздин компания башка компанияга 

тиешелүү болгон товардык белги менен 

жабдылган товарларды алууну пландаса, 

ушул товарларды чет өлкөдө сатуу үчүн 

товардык белгинин ээсинен алдын алуу 

уруксат алуу керекпи, текшерүү керек. 

Сизди ушул суроолорго жооптор татаал 

жана өлкөдөн өлкөгө карата өзгөрүлө тур-

гандыгы таң калтырат. Ар түрдүү өлкөлөр 

“укукту колдонуу” же “биринчи жолу са-

туу” деп аталган доктриналарды иштеп 

чыккандыгы анык, алар качан товардык 

белгинин ээси аны продукциясын кайра 

сатып жаткан жакка каршы чараларды 

көрөбү же көрө албайбы, учурларды жөнгө 

салат. 

 

 

 

 

Параллелдик импорт жана өзгөчө 

укугун пайдалана албай калуу док-

тринасы 

Параллелдик импорт деп рынокко им-

порттолуучу жана товардык белги менен 

жабдылган, рынокко импорттолуучу жа-

на анда товардык белгинин ээсинин 

уруксатысыз сатылуучу продукцияны 

түшүнөбүз. Бул “анык” (контрафактылык 

эмес) товарлар, б.а. товардык белгинин 

ээсинин тарабынан же анын лицензиясы 

боюнча чыгарылган. Ошого карабастан, 

алар атайын белгиленген өлкөнүн ры-

ногу үчүн чыгарылышы же таңгакталы-

шы мүмкүн, андан кийин товардык бел-

гинин ээсинин тарабынан арналбаган, 

башка өлкөнүн аймагына киргизилген. 

 

Параллелдик импорт эки себепти кам-

тышы мүмкүн: (1) ар түрдүү рыноктордо 

сатуу үчүн товардын ар түрдүү ва-

рианттары чыгарылат; жана (2) компа-

ния ар түрдүү рыноктордо сатылуучу 

өзүнүн продукциясына ар түрдүү баа-

ларды коѐт. Параллелдик импорт менен 

иштеген компаниялар адатта бир өлкө-

дөн продукцияны башка баа менен алып, 

башка өлкөдө сатылат (Р2), ушул про-

дукцияны экинчи өлкөгө ташып барышат 

жана Р1 жана Р2 бааларынын ортосун-

дагы деңгээлде коюлуучу баа менен 

сатылат. 
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Товардык белгиге укуктарды кол-

донууну чектөө болуп ИМдин өзгөчө 

укуктарын чектөө каражаттарынын 

бири саналат. Товардык белги анын 

ээсине эгерде мындай пайдалануу 

керектөөчүнү жаңылышууга алып 

келген болсо, окшош же бирдей про-

дукцияга байланыштуу башка жак-

тарга корголуучу белгини пайдала-

нууга тыюу салууга укук берет. То-

вардык белгинин ээсинин укугу башка 

жактардын аны жарандык жүгүртүүдө 

пайдалануусун чектөө доктринасын 

колдонуу менен түшүндүрүлөт. Ушул 

доктринага ылайык товардык белги-

нин ээси товардык белги менен 

жабдылган продукцияны саткан бол-

со, эреже катары, ушул өлкөдө бул 

продукцияны кайрадан сатууга тос-

коолдук кыла албайт, анткени то-

вардык белгиге укуктар аны биринчи 

жолу сатуу аркылуу ушул продукцияга 

карата “колдонулган”. 

 

Ушундай контролдоону токтотуу 

кайсы болбосун рыноктук экономи-

канын иштеши үчүн өтө маанилүү, 

анткени ал товарларды жана кызмат 

көрсөтүүлөрдү эркин ташууну кам-

сыздайт. Укуктардын колдонууну 

чектөө доктринасынын жок болушу 

товардык белгинин баштапкы ээси 

товардык белги менен белгиленген 

продукцияны сатууну, ташууну же 

пайдаланууну чектөөгө чексиз мүм-

күнчүлүк алмак жана контролдоо 

жүргүзүлүп турат. 

 

Мисал үчүн мобилдик телефондор 

үчүн белгилүү iPHONE®  товардык 

белгисин карап көрөлү. Apple компа-

ниясынан тышкары, башка бир дагы 

компаниянын iPHONE® товардык 

белгиси менен жаңы мобилдик те-

лефондорду сатууга укугу жок. Бирок 

керектөөчү авторлоштурулган ди-

лерден iPHONE® алгандан кийин, 

ушул iPHONE®  башка бирөөгө кай-

радан сатып жибере алат. Качан 

Apple компаниясы биринчи жолу 

конкреттүү мобилдик телефонду 

саткандан кийин, ал аны мындан ары 

жайылтуу үчүн контролдоо укугун 

жоготту. Ушул конкреттүү мобилдик 

телефонго карата анын iPHONE® 

товардык белгисине укугу керектөө-

чүнүн телефон алгандан кийин “кол-

донулуп бүткөн” болуп эсептелет. 

Укуктарды колдонууну чектөө докт-

ринасы бардык өлкөлөрдө колдону-

лат, бирок практикада укуктарды 

колдонууну чектөөнүн үч ар түрдүү 

шарттамы бар: улуттук, региондук 

жана эл аралык. Кайсынысы артык-

чылыктуу тууралуу маселе боюнча 

өтө кызуу талкуу жүргүзүлүүдө, ант-

кени бул олуттуу экономикалык ке-

сепеттерге алып келет. 

• Эгерде өлкө укуктарды улуттук 

чектөө доктринасын колдонсо, кан-

дайдыр бир товарларды же кызмат 

көрсөтүүлөрдү ташуу үчүн контролдоо 

качан ушул товар же кызмат көрсөтүү 

улуттук аймакта коммерциялык жү-

гүртүүгө киргизилгенде, алып салы-

нат. 
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 Мындай өлкөлөрдө параллелдик 

импорттоого тыюу салынган. 

Товардык белгинин ээси товар-

ларды же кызмат көрсөтүүлөрдү 

ташууга бөгөт коюуга жана ры-

нокторго жетүүнү чектөөгө укук-

туу. Укуктарды чектөөнүн ре-

гиондук принцибине ылайык то-

вардык белгинин ээсинин укугу 

белгиленген региондун кайсы 

өлкөсүндө болбосун кайсы бир 

товар же кызмат көрсөтүү ком-

мерциялык жүгүртүүгө киргизил-

генде, жокко чыгарылат. Мисалы 

Европа биримдигинин. Ушундай 

өлкөлөрдө параллелдик им-

порттоого уруксат берилген, 

бирок региондун аймагында 

коммерциялык жүгүртүүгө кир-

гизилген товарларга гана кол-

донулат. 

 Эгерде өлкө укуктарды эл арлык 

чектөө доктринасын колдонсо, то-

вардык белгинин ээсинин укугу 

кайсы бир товардын же кызмат 

көрсөтүүнүн биринчи сатылышы же 

биринчи жолу коммерциялык жү-

гүртүүгө киргизилиши дүйнөнүн бир 

жеринде ишке ашырылса, жокко 

чыгарылат. 

 Мындай өлкөлөрдө параллелдик 

импорттоого уруксат берилген, 

товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 

биринчи сатылышы же биринчи 

жолу коммерциялык жүгүртүүгө 

киргизилиши дүйнөнүн бир жерин-

де ишке ашырылгандан кийин, чек 

арадан эркин өткөрүлөт.. 

 

Таржымал 

• Коммерциалиялаштыруу.  

Сиздин белгини коммерциялаш-

тыруунун ар түрдүү варианттарын 

карап чыгуу керек. Бул сиздин 

бизнести кеңейтүүнүн пайдалуу 

жолу болуп калат.  

• Лицензиялоо. Роялтинин өлчөмү 

жана лицензиялык макулдашуу-

лардын башка мүнөздөмөлөрү 

сүйлөшүүлөр аркылуу аныкталат. 

Лицензиялык макулдашууларды 

иштеп чыгууда жана алар боюнча 

сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө то-

вардык белгилер боюнча ишеним-

дүү өкүлгө кеңеш алууга кайрылуу 

сунушталат. 

• Комплекстүү ишкердик лицен-

зиянын келишимдери (фран-

чайзинг). Товардык белгилер 

коммерциялык сыр, патенттер жана 

автордук укук сыяктуу эле ком-

плекстүү ишкердик лицензиянын 

келишиминин (франчайзинг) негизи 

болуп калышы мүмкүн. 

• Сиздин белгинин баалуулугу 

жөнүндө билгиле. Сиздин белгини 

коммерциялаштырууга аракеттен-

генде сиздин белги менен чыга-

рыла турган товарлардын жана 

кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын 

контролдоону сактоо мүмкүнчүлү-

гүн дайыма эске алуу зарыл. 

• Кошумча маалымат. 

IP PANORAMATM карагыла. Модуль 

12.



 

 

Товардык белгилерге  
укуктарды коргоо 
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49. Эмне үчүн укуктар бузулган 

учурларын аныктоо маанилүү? 

Сиздикине окшош белгилерди пайдаланып, 

атаандаштар өз продукциясын сиздики 

катары сунушташы мүмкүн. Мындай 

учурда эки көйгөй келип чыгат. Биринчи-

ден атаандаш сиздин кадыр-баркыңызды 

пайдаланат, бул сиздин сатууларды тө-

мөндөтүүгө алып келет.  Экинчиден, эгерде 

атаандаш өтө төмөн сапаттагы продук-

цияны сунуштаса, сиздин ка-

дыр-баркыңызга зыян келтирет. Ушуга 

байланыштуу сиздин белги менен бирдей, 

аралашуу деңгээлине чейин окшош белги-

лерди башка компаниялардын пайдала-

нуусун дайыма көзөмөлдөө керек. Бул үчүн 

төмөнкү иш-чараларды жүзөгө ашыра алат: 

• товардык белгилер боюнча издөө 

жүргүзүү (19-бөлүмдү карагыла); 

• Интернетте жана сиздин адаттагы са-

туу рынокторунда мониторинг жүр-

гүзүү; 

• Товардык белгилерге укуктардын ма-

селелери боюнча сиздин кызматкер-

лердин даярдоону камсыздоо жана 

аларга укук бузууларды көзөмөлдөөнү 

сунуштоо; жана  

• Сиздин товардык белгиге (товардык 

белгилерге) укуктар бузулган учур-

ларды аныктоо үчүн адистештирилген 

уюмдардын кызмат көрсөтүүлөрүн 

пайдалануу. 

 

 

 

 

 

Товардык белгилерди пайдаланууга 

байланыштуу тобокелдиктерди                           

башкаруу 

Товардык белгилерге укуктарды коргоо – 

бул тобокелдиктерди башкаруу аспекти-

синин бири, анын максаты болуп неги-

зинен сиздин брендди түзүүгө кеткен 

убакытты жана жана негизинен сиздин 

белгилерди каражаттарды коргоодон ту-

рат. Укуктар бузулганга чейин ишенимдүү 

стратегияны иштеп чыгууда укуктарды 

коргоого жумшалган чыгымдарды мини-

мумга чыгаруу керек.  

Пландоо 

• Сиздин белгилерге үзгүлтүксүз ин-

вентаризациялоо жүргүзгүлө жана 

алардын тиешелүү таризделишин 

камсыздагыла. 

• Сиздин компаниянын ИМ активдерин 

башкаруу үчүн жооптууну дайында-

гыла. 

• Күчүндө кармап туруу үчүн алым, 

камсыздандыруу жана агенттер же 

товардык белгилер боюнча ишеним-

дүү өкүлдөр катары башка эксперт-

терди тартуу сыяктуу маселелерди 

камтыган сиздин белгилерди башка-

руу үчүн финансылык стратегияны 

иштеп чыккыла. 

• Сиздин белгилерди ырааттуулук ме-

нен пайдаланууну (маркетингде, 

жарнамада ж.у.с.) камсыздоо үчүн 

сиздин кызматкерлердин ишин 

координациялагыла жана белгилерди 

пайдаланууну докуметтештирүү сис-

темасын иштеп чыккыла. 
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50. Кандай учурларда башка           

товардык белги сиздин                      

укуктарды бузат? 

Эгерде атаандаш сиздин белги укуктук 

коргоо менен камсыздалган өлкөдө бирдей 

же окшош продукцияда бирдей же ара-

лашып кетүү деңгээлине чейин окшош 

белгини пайдаланса, товардык белгиге 

сиздин укуктар бузулган болуп саналат 

(15-бөлүмдү карагыла). Сиз укук бузул-

гандыгын далилдөө үчүн керектөөчүлөрдү 

жаңылышууга алып келүүчү сиздин белги 

менен окшоштугун далилдешиңиз керек. 

Атаандаштын продукциясы сиздикине 

окшош же атаандаштын бизнеси сиздин 

компания тарабынан каржыланат деген 

анык эмес маалымат калыптанышы мүм-

күн. Кийинки факторлор “жаңылышууга 

алып келүү мүмкүндүгүн” күчөтүүгө алып 

келет: 

• Эгерде сиздин белги таасирдүү болсо. 

Укуктук жактан алып караганда, бел-

гинин таасирдүүлүгү белги катталган-

бы, сунушталган продукцияга байла-

ныштуу белгинин айырмалоочу жөн-

дөмдүүлүгү кандай (9-10-бөлүмдөрдү 

карагыла), белги узак мөөнөттөн бери 

пайдаланылабы жана продукция кан-

чалык тез жарнамаланып жатат, ушу-

лары менен аныкталат. 

 

 

Укуктарды камсыздоо 

• Ресурстардын жана биз-

нес-стратегиянын жеткиликтүүлү-

гүнө байланыштуу, сиздин белги-

лерди тиешелүү продукцияны чы-

гарганы же сатканы ниеттенип 

жаткан, ар бир өлкөдө каттоодон 

өткөргүлө.  

Укуктарды коргоо жана монито-
ринг 

• Мониторинг жүргүзгүлө 

Сиздин укуктардын мүмкүн болгон 

бузулууларын аныктоо үчүн кы-

зыкчылык туудурган жаңы компа-

нияларга жана белгилерге, ошон-

дой эле жарыялануучу реестрлер-

де жана башка маалымат булак-

тарындагы атаандаштардын про-

дукцияларына мониторинг жүргүз-

гүлө.  

• Алар силерге сиздин тармакка 

мониторинг жүргүзүүгө жардам 

бериши үчүн укук бузуулардын 

маселелери боюнча сиздин кыз-

маткерлердин даярдыгын кам-

сыздагыла. 

• Өз укуктарыңарды коргоо үчүн 

башка эксперттерге  сунуш алуу 

үчүн кайрылгыла. 

• Сиздин бизнес өркүндөп жана өз-

гөрүп жаткандыктан, өз страте-

гияңыздын шайкештигин дайыма 

баалагыла. 
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• Эгерде эки белги абдан окшош 

болсо. Белгилердин окшоштугу 

тышкы көрүнүшү (эки окшош лог-

тип), угулушу (LIGHT и LITE - эки 

сөз тең англис тилинде «лайт» болуп 

окулат) жана мааниси (WHITE 

HORSE и CHEVAL BLANC – “АК 

АТ” сөздөрүнүн тиешелүү түрдөгү 

англисче жана французча вариант-

тары) боюнча байкалат. 

• Эгерде продуктулар абдан окшош 

болсо. Эгерде продукция рынокто 

түздөн-түз атаандашса, керектөөчү-

лөр аны чыгаруучулар кандайдыр бир 

өз ара байланышта деген жаңылы-

шуунун тобокелдиктери бар. 

• Эгерде анык жаңылышууга алып 

келгенди күбөлөндүрүү болсо. Поч-

таны, факстарды, электрондук поч-

таны жана телефондук чалууларды 

туура эмес даректөөнүн бардык учу-

рунда, ошондой эле керектөөчүлөр 

тарабынан даттануулар керектөөчү-

лөрдү жаңылышууга алып келүүчү 

деңгээлин баалоодо пайдалуу. Коом-

чулукту жаңылышууга алып келген-

диги көрсөтүү үчүн керектөөчүлөргө 

териштирүү жүргүзүү пайдалуу. 

• Эгерде продукцияны сатуу үчүн бир 

жана ошол эле каналдар пайдала-

нылса. 

Бул укуктук коргоонун салттуу деңгээли 

жалпыга белгилүү белгилерди алардын 

кадыр-баркы менен ак ниет эмес пайдала-

нуудан же жолуна бөгөт коюудан коргоо 

үчүн жетишсиз. Айрым өлкөлөрдө мындай 

белгилер абдан күчтүү укуктук коргоо 

алышат (5-бөлүмдөн кийин кошумча 

текстти карагыла). 

 

51. Компания анын товардык 

белгисин башка жактар                                

уруксатсыз пайдаланган учурда 

кандай аракеттерди көрөт? 

Эгерде сиз кимдир бирөө сиздин товардык 

белгиге укуктарды бузуп жатат деп эсеп-

тесеңиз, дайыма адистин кеңешин алуу 

пайдалуу болот. ИМ чөйрөсүндөгү адис-

тештирилген юрист сизге контрафакцияга 

жана укуктарды бузууга каршы иш козгоо 

үчүн болгон мүмкүнчүлүктөр жөнүндө 

маалымат берет жана сиздин укуктарды 

коргоо үчүн колдонулуучу чаралар боюнча 

кеңеш берет. Ал эгерде сизге жеткиликтүү 

болгон административдик 

жол-жоболордун варианттары болсо, жа-

рандык колдонулуучу чаралар жөнүндө 

маалымат берет. 

Эгерде сиз сиздин товардык белгиге 

укуктарды бузууларга кабылсаңыз, бол-

жолдуу бузуучуга даректелген  доомат-кат 

жөнөтө аласыз (“укукка каршы 

иш-аракеттерди улантууга тыюу салуу 

жөнүндө кат” деген аталыш менен белги-

лүү) жана ага ушундай укук бузуулардын 

болгону тууралуу маалымат бере аласыз. 

Каттын тексттин түзүү үчүн товардык 

белгилерге адистештирилген юристтин 

кызмат көрсөтүүлөрүн пайдалануу су-

нушталат. 

Эгерде сиздин компания укук бузуулар 

атайын билип туруп кылынган деп 

эсептесе жана укук бузуучунун турган 

орду жөнүндө билсе, укук бузуучуга кү-

түүсүз иш-аракеттерди көрүүгө болот,  

мисалы: тинтүү жүргүзүү жан алып коюу 

(эреже катары компетенттүү соттон же 

полициядан) жана болжолдуу укук бузуу-
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чуну алдын ала кабарлоосуз рейд жүргү-

зүү). Жазык куугунтуктоо, негизинен 

ниеттенген контрафакциялык же коммер-

циялык масштабда каракчылык ишке 

ашырылган учурда башталышы мүмкүн. 

Сот бийликтери укук бузуучуну контра-

фактылык товарларды же кызмат корсө-

түүлөрдү чыгарууга жана аларды жайыл-

тууга катышкан жактар, ошондой эле 

ушундай продукцияны жайылтуу канал-

дары тууралуу маалымат берүүгө маж-

бурлай алышат. Сиздин өтүнүч боюнча сот 

бийликтери мындан ары укук бузуулардын 

алдын алуу үчүн контрафактылык товар-

ларды жана материалдарды жоготуу же 

кандайдыр-бир компенсация төлөбөстөн, 

коммерциялык каналдардан тышкары 

пайдалануу үчүн токтом чыгара алышат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тажрыйбадан алынган учурлар. Атаан-

даштар укуктарды бузган учурларда 

коргоо үчүн ИМ укуктарынын система-

сын пайдалануу: Saigon Cosmetics 

Corporation (SCC) корпорациясы  
 

Saigon Cosmetics Corporation (SCC) 

корпорациясы Вьетнамда парфюме-

рия, косметика жана жеке гигиена 

каражаттарын алдыңкы өндүрүүчүлөр 

болуп саналат. Вьетнамдан жана 

башка өлкөлөрдөн ИМ боюнча ке-

сиптик агенттиктердин кызмат көр-

сөтүүлөрүн пайдалануу менен SCC 

корпорациясы кандай болбосун 

буюмдарды рынокко чыгарганга че-

йин ИМдин өз активдерин укуктук 

коргоо менен камсыздаган. SCC 

корпорациясы ушунун натыйжасында 

200дөн ашык белгини жана өнөр жай 

үлгүлөрүн камтыган портфелге ээ 

болот, алардын көпчүлүгү эл аралык 

деңгээлде катталган. 

 

Бир катар учурларда айрым жактар 

жана ишканалар SCC корпорация-

сынын бренддерин анын укуктарын 

бузуп, акысыз колдонууга аракетте-

нишкен. SCC корпорациясы өз укук-

тары бузулган учурда ИМ ведомст-

восуна, ошондой эле эксперттерге 

юридикалык кеңеш алуу үчүн кайры-

лат, андан кийин жагымдуу жыйынтык 

алууга, укуктарды коргоого байла-

ныштуу күтүлгөн коромжуларга, 

мүмкүн болгон компенсацияга, 

ошондой эле кардарларга жана ры-

нокторго таасир берүүгө байланыш-

туу чечим кабыл алат. 
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ИМ укуктарын коргоо үчүн SCC кор-

порациясы кабыл алган конкреттүү 

иш-аракеттер болуп контрафактылык 

товарларды сатуучу дүкөндөргө жи-

берилүүчү эскертүүлөр, кардарларга 

укук бузуулар жөнүндө маалымат 

берүү, буюмдардын түпнускасын 

аныктоо үчүн товарлардагы этикет-

каларга өзгөртүүлөрдү киргизүү, 

маркетинг ишин күчөтүү/ бренддерге 

кардарлардын лоялдуулугун бекем-

дөө максатында товарларды илге-

рилетүү, ошондой эле администра-

тивдик жана укуктук жол-жоболор 

дагы саналат. 

Баштапкы баскычтарда ИМ систе-

масын натыйжалуу пайдалануунун 

маанилүүлүгүн билүү SCC корпора-

циясынын ийгилиги үчүн негизги 

ролду ойноду: “ИМ объектилеринин 

идеясында активдердин укуктук кор-

гоосуна каражаттарды кошпостон, 

биздин укуктарды бузуучуларга биз-

дин чеберчиликтин, чыгармачылык-

тын жемишин жана беделин пайда-

лануу өтө жеңил болмок, бул эгерде 

Вьетнамда косметика чыгаруучу-

лардын арасында алдыңкы пози-

цияны ээлөө мүмкүн эмес болсо, 

компания үчүн өтө татаал болмок” – 

деп SCC корпорациясынын жетекчи-

лери айтышат. 

 

Кошумча маалыматты ИМ жаатын-

дагы тажрыйбаларынан бир катар 

учурларды камтыган IP Advantage 

ИМБДУнун маалыматтар базасынан 

төмөнкү дарек боюнча карагыла:  

www.wipo.int/ipadvantage. 

 

52. Компания анын товардык 

белгиси менен контрафактылык 

товарлардын импортуна кантип 

тоскоолдук жаратат? 

Сиздин товардык белги менен контра-

фактылык продукцияны импорттоонун 

алдын алуу үчүн улуттук бажы органда-

рынын көмөктөшүүсү менен чек арада 

товардык белги ээлеринин укуктарын 

коргоо үчүн көпчүлүк өлкөлөрдө жетки-

ликтүү болгон чараларды колдонууга 

мүмкүн. Көпчүлүк бажы органдары аларга 

байланыштуу товардык белгилерге укук-

тарды бузуу жөнүндө күмөн саноо келип 

чыккан товарларга (же ИМдин башка 

укуктары) издөө жүргүзөт, териштирет 

жана конфискациялайт. Бажы органда-

рынын иш-аракеттери негизинен өлкө-

нүн аймагына ташып киргизилүүчү то-

варлардын учурунда колдонулат. Айрым 

бажы органдары ошондой эле өлкөнүн 

аймагы аркылуу өткөрүлүүчү же андан 

ташып чыгарылуучу шектүү товарларды 

токтотуп, чара көрүшөт. Бажы кызмат-

керлери компаниялардын өздөрү өз укук-

тарын коргоо боюнча жумуштарды өткө-

рүү зарыл болгон пайдалуу маалыматты 

берүү менен товардык белгилердин ээле-

рине жардам көрсөтө алышат. Системанын 

мүмкүнчүлүгүн натыйжалуу пайдалануу 

үчүн төмөнкү кадамдарга баруу сунушта-

лат: 

• Өлкөнүн бажы шарттамы жөнүндө 

маалымат алуу үчүн тиешелүү бажы ор-

гандары менен байланышуу; 

• Абдан таасирдүү ыкмага байланыштуу 

сунуштарды алуу үчүн ИМ боюнча 

юрист менен байланышуу; 

 

 



Белгини түзүү 

100 

 

 

• Бажы органдарында өз белгиңиздерди 

каттоодон өткөрүү; 

• Бажы кызматкерлерине маалыматтын 

максималдуу көлөмүн берүү жана конт-

рафактылык продукцияны аныктоодо, 

алардын милдеттерин жеңилдетүү үчүн 

алар менен биргелешип иштешүү (бул 

мисалы сиздин белги колдонулган то-

варлардын чөйрөсү тууралуу, анык то-

варлар менен контрафактылык продук-

циянын айырмаланышы, контрафакты-

лык продукциянын үлгүлөрү, контра-

фактылык товарлардын турган орду жа-

на арналышы жөнүндө маалымат); жана  

• Тиешелүү алымды төлөө. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Укуктарды бузууга                           

байланыштуу дооматтарды                         

соттон тышкары жөнгө салуунун 

мүмкүнчүлүктөрү кандай? 

Айрым учурларда укук бузуу көйгөйүн 

чечүүнүн натыйжалуу ыкмалары болуп 

арбитраж же ортомчулук саналат. Ар-

битраждын соттук териштирүүлөргө ка-

раганда, жол-жоболору бир аз формалдуу, 

кыскараак жана арзаныраак, ал эми эл 

аралык талаш-тартыштын учурунда бей-

тарап соттун чечимин аткарууну камсыз-

доо жеңилирээк. Ортомчулуктун артык-

чылыгы, мында тараптар талаш-тартышты 

жөнгө салуу процессин контролдоп турат. 

Бул өз алдынча сиздин компания келечекте 

кызматташууну каалаган, башка ишкана 

менен жакшы ишкер мамилени сактоого 

жардам берет. Кошумча маалыматты 

ИМБДУнун Арбитраж жана ортомчулук 

боюнча борборунун вебсайтынан төмөнкү 

дарек боюнча карагыла: www.wipo.int/amc. 
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Таржымал 

• Ишенимдүү болгула. Мүмкүн бо-

лушунча сиздин укуктардын бузул-

гандыгын аныктоо үчүн атаандаш-

тарыңыздарды көзөмөлдөгүлө. 

Мониторингдин натыйжалуулугун 

жогорулатуу үчүн сиздин кызмат-

керлерди укуктардын бузулганды-

гын аныктоо ыкмаларына үйрөткү-

лө. 

• Тобокелдиктерди башкаруу. То-

бокелдиктерди болтурбоо жана 

пайда алууну жогорулатуу үчүн то-

вардык белгилерди башкаруунун  

Стратегиясын иштеп чыккыла.   

• Сунуштар үчүн кайрылгыла. 

Кандайдыр бир аракеттерди ишке 

ашыруунун алдында товардык 

белгилер боюнча ишенимдүү өкүл 

менен кеңешиңиз, анткени ссиздин 

кандай болбосун аракетиңиз соттук 

териштирүүнүн натыйжаларына 

таасир этиши мүмкүн. 

• Айыптоолорду тоотпой койбогу-

ла. 

Эгерде атаандаштар товардык 

белгиге укуктарды бузууда сизди 

күнөөлөп жатышса, товардык бел-

гилер боюнча ишенимдүү өкүлгө 

жардамга кайрылыңыз. Сиз аларды 

негизсиз деп эсептесеңиз дагы, 

атаандаштын дооматын тоотпой 

коюуга болбойт. 

• Талаш-тартыштарды жөнгө са-

луунун альтернативалуу ыкма-

лары. Бардык лицензиялык ма-

кулдашууларга ортомчулук  жа-

на/же арбитраж жөнүндө тиешелүү 

жобо менен кошо, та-

лаш-тартыштарды соттон тышкары 

жөнгө салуунун ыкмаларын ка-

раштыргыла (кошумча маалыматты 

төмөнкү дарек боюнча карагыла: 

www.wipo.int/amc). 

 

Товардык белгилер жаатында-

гы натыйжалуу стратегияга 

байланыштуу сунуштардын 

жыйынды таржымалы 

1. Анык жана таасирдүү белгини 

тандагыла. Келечектеги экспорттук 

рынокторду аныктагыла. 

2. Өз өлкөсүндө жана дараметтүү 

экспорттук рыноктор катары кызы-

гууну арттырган жана бизнести 

кеңейтүүнү багыттоочу өлкөлөрдө 

товардык белгилер боюнча издөө 

жүргүзгүлө. 

3. Белгини күн мурун каттагыла 

(маркетинг башталганга жана про-

дукцияны рынокко чыгарганга че-

йин). 

Чет өлкөдө каттоого өтүнмө берүү 

үчүн 6 айлык жеңилдетилген мөө-

нөт жөнүндө эстегиле. 

Зарыл болсо каттоонун күчүнүн 

мөөнөтүн узарткыла. 

4. ® символун пайдалангыла жана 

сиздин белгинин түрдүк белгилөөгө 

өтүп кетишине жол бербегиле. 

5. Өзүңүздүн белгини лицензиялоо 

мүмкүнчүлүгүн пайдалангыла.

http://www.wipo.int/amc
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6. Үчүнчү жактарга керектөөчүлөрдү 

жаңылышууга алып келүүсүнө 

мүмкүндүк бербегиле. Сиздин 

белгини тиешелүү эмес түрдө 

пайдаланылган учурларды көзө-

мөлдөгүлө жана укук бузуучудан 

бейукук аракеттерди токтотуусун 

өз убагында талап кылгыла. Су-

роо-талап аткарылбаган учурда, 

укук бузуучуга каршы соттук те-

риштирүүнү козгогула. 

7. Контрафактылык продукциянын 

импортуна/экспортуна тоскоолдук 

кылуу үчүн эгерде мүмкүн болсо, 

бажы кызматтары менен бирге-

лешип иштегиле.  
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Тиркеме: Пайдалуу вебсайттар
 
 

Кошумча маалыматты төмөнкү вебсайт-

тардан табууга болот: 

Бизнестик көз караш менен ИМдин 

маселелери www.wipo.int/sme  

 

Товардык белгилердин жалпы масе-

лелери  www.wipo.int/trademarksl 

www.inta.org (Товардык белгилер 

боюнча эл аралык ассоциация) 

Товардык белгилерди каттоого бай-

ланыштуу практикалык аспектилер, 

товардык белгилер боюнча улуттук 

жана региондук ведомстволордун 

вебсайттарынын тизмесин төмөнкү 

дарек боюнча карагыла: 

www.wipo.int/directory/en/urls.jsp 

Белгилерди эл аралык каттоонун 

Мадрид системасы 

www.wipo.int/madrid 

Ницца жиктештирүүсү 

www.wipo.int/classifications/nice 

Вена жиктештирүүсү 

www.wipo.int/classifications/vienna 

ИМБДУнун Арбитраж жана ортом-

чулук боюнча борбору: 

www.wipo.int/amc 

 

 

 

 

 

Домендик аталыштар  менен товардык 

белгилердин ортосундагы карама- 

каршылыктар жана домендик ата-

лыштар боюнча талаш-тартыштарды 

чечүүнүн альтернативалуу жол-                           

жоболору: 

www.wipo.int/amc/en/domains 

Укуктарды коргоого тиешелүү масе-

лелер, ошону менен бирге социалдык 

кызыкчылыктардын жана өнүгүү 

көйгөйлөрүнүн кеңири чөйрөсүнүн 

контекстинде укук коргоо маселелери, 

ошондой эле контекстте ишканалар-

дын социалдык жоопкерчилигинин 

укуктарды коргоо натыйжаларына 

мүмкүн болгон таасири:          

www.wipo.int/enforcement 

Дүйнөнүн ар түрдүү өлкөлөрүнүн ИМ 

боюнча ведомстволорун башкаруучу, 

товардык белгилер боюнча онлайн 

маалыматтар базаларынын тизмеси: 

www.wipo.int/amc/en/trademark/output.

html 

Бренддер боюнча ааламдык маалы-

маттар базасы: көптөгөн маалыматар 

жыйындысындагы бренддерге тие-

шелүү маалыматты акысыз издөөгө 

мүмкүндүк берет:  

www.wipo.int/reference/en/ 

branddb

http://www.wipo.int/trademarksl
http://www.wipo.int/amc
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Madrid Monitor - Мадрид системасы 

аркылуу катталган бардык товардык 

белгилер жөнүндө толук маалымат: 

www.wipo.int/madrid/en/romarin 

Жалпыга белгилүү белгилерди коргоо 

жөнүндө жоболорго тиешелүү 

ИМБДУнун сунуштамасы: 

https://www.wipo.int/ 

publications/en/details.jsp?id=346 

Товардык белгилерге лицензияларга 

тиешелүү ИМБДУнун биргелшкен 

сунуштамасы https://www.wipo.int/ 

publications/en/details.jsp?id=344 

Интернетте белгилерди жана белги-

лөөлөргө өнөр жай менчигинин башка 

укуктарын коргоого тиешелүү жобо-

лор жөнүндө ИМБДУнун биргелеш-

кен сунуштамасы: 

https://www.wipo.int/ 

publications/en/details.jsp?id=345  

https://www.wipo.int/
https://www.wipo.int/
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