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Бул “Интеллектуалдык менчик 

бизнес үчүн” сериясындагы 

экинчи басылма. Мында 

рыноктогу өнүмдөрдүн ийгилигин 

аныктаган негизги факторлордун 

бири  - өнөр жай үлгүлөрү каралат.   

 

Интеллектуалдык менчик (ИМ) 

өңүтүнөн алганда өнөр жай үлгүсү 

– бул өнүмдүн  көркөм жана 

эстетикалык жасалгаланышы. Бул 

анын иш-милдеттик  жагы эмес, 

бирок өнүмдү кооз, 

керектөөчүлөрдү өзүнө тартып 

тургандай болуусу.  

Визуалдык жана эстетикалык 

кооздук – бул керектөөчүлөрдүн 

бир катар окшош өнүмдөрдүн 

ичинен бирөөнү тандап алуу 

чечимине таасирин тийгизген 

башкы факторлор. Өнөр жай 

үлгүлөрү компанияларга 

атаандаштарынын өнүмдөрүнөн 

өзүнүн өнүмдөрүн өзгөчөлөнтүүгө 

жана өзүнүн брендинин кадыр-

баркын бекемдөөгө жардам берет. 

Башкача айтканда, өнөр жай 

үлгүлөрү – бул иштиктүү коргоого 

муктаж болгон баалуу актив.  

 

Бул басылма Бириккен Улуттар 

Уюмунун инновациялар жана 

ИМ маселелери менен 

алектенген адистештирилген 

мекемеси – Интеллектуалдык 

менчиктин бүткүл дүйнөлүк 

уюму (ИМБДУ) тарабынан 

даярдалган. Басылма чакан 

жана орто ишканаларга (ЧОИ) 

арналган. Бул басылмада өнөр 

жай үлгүлөрү деген эмне 

экендиги айтылат жана аларды 

коргоо тууралуу негизги 

маалыматтар берилет. Бул 

маалыматтардын негизинде 

ишканалар бул жааттагы 

чечимдерди кабыл алышат.  



 

 

 

 

Ошол эле учурда ар бир өлкөнүн 

өзүнүн өзгөчөлүгү бар, 

ошондуктан бул колдонмо 

кесипкөй юристтен кеңеш 

алууну алмаштыра албайт.  

 

Улуттук жана жергиликтүү 

мекемелер бул колдонмонун 

толук котормосун же өзүнө 

ыңгайлаштырылган котормосун 

тоскоолдуксуз чыгара алышат. 

Баса, алар эле эмес. Басылма 

Creative Commonsтун лицензиясы 

менен таратылат, ошондуктан 

которууга же ыңгайлаштырууга 

лицензия алуу үчүн кайрылбай 

эле койсо болот.  
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1. Өнөр жай үлгүсү деген 

эмне? 

 
Жөнөкөй тил менен industrial 
design – бул өнөр жай дизайны. Ал 
өнүмдүн жалпы сырткы көрүнүшүн 
жана иш-милдетин мүнөздөйт. 
Мисалы, эгер кресло ыңгайлуу жана 
кооз болсо, анын “дизайны жакшы” 
экен дешет. Ишканалар үчүн дизайн 
түзүү анын иш-милдеттик жана 
эстетикалык мүнөздөмөлөрүн иштеп 
чыгууну, рыноктогу 
мүмкүнчүлүктөрүн, аны чыгаруунун 
наркын, ташууга, сактоого, оңдоого 
жана таштандысын кайра иштетүүгө 
жарамдуулугун болжолдойт.  

 

 

Кресло — DM/096353 FONKEL 

MEUBELMARKETING 

 

Укуктук көз караштан алганда 
industrial design, же өнөр жай 

үлгүсү, өнүмдүн көркөмдүк 

жана эстетикалык 
мүнөздөмөлөрүн камтыйт.  

Белгилүү шарттар  сакталган 
учурда бул өңүттөрдү коргоону 
камсыздоого болот.  Бул үчүн 

өнөр жай үлгүсү деп аталган 
интеллектуалдык менчиктин 

(ИМ) формаларынын бир түрү 

колдонулат. Мындай коргоо 
өнүмдүн техникалык же иш-
милдеттик өзгөчөлүктөрүнө 

жайылтылбайт. Өнөр жай менчиги 
катары жогоруда берилген 

мисалда  креслонун тышкы 
көрүнүшү гана корголушу мүмкүн, 
ал эми техникалык жана иш-

милдеттик өңүттөрүн укуктук 
коргоо үчүн башка ИМ укуктары 

керек болот.  
Өнөр жай үлгүлөрү ар кандай 

жааттардагы өнүмдөр үчүн 
актуалдуу болушу мүмкүн: 

алеттерден жана медициналык 
жабдуулардан баштап, сааттарга, 
зергерчилик буюмдарын жана 

ашкере байлык буюмдарына чейин; 
ашкана буюмдарынан, оюнчук,  

эмеректерден жана турмуш-
тиричиликте колдонулуучу электр 
алеттеринен баштап, 

автомобилдерге жана 
объектилердин архитектурасына 
чейин; кездеменин сүрөттөрүнөн 

баштап, спорттук шаймандарга 
чейин. Ошондой эле алар таңгактар, 

контейнерлер жана өнүмдү 
жасалгалоонун ар кандай түрлөрү 
үчүн да маанилүү.  
Жалпысынан өнөр жай үлгүсү 

өзүнө төмөнкүлөрдү камтышы 

мүмкүн: 
• үч өлчөмдүү мүнөздөмөлөр, 

мисалы, өнүмдүн формасы; 

• эки өлчөмдүү мүнөздөмөлөр, 
мисалы, кооздоп жасалгалоо, 

оймо-чиймелер, сызыктар же 
өң-түсү; 

• бул мүнөздөмөлөрдүн айкалышы. 
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Үч өлчөмдүү үлгүнүн мисалы 
 

 
 

Атырдын флакону — DM/083330 

BULGARI SPA 

 

Эки өлчөмдүү үлгүнүн мисалы 

 
 

 

Баштыктардын кооз жасалгасы 

— DM/084887 CALCAGNI, 

BARBARA 

Бизнестеги чыгармачыл 

дизайндын иш-милдеттери  

 
Компаниялар өзүнүн өнүмдөрүнүн 

дизайнын сүйкүмдүүрөөк  кылыш 

үчүн көп убакыт жана ресурстарды 

коротушат. Адатта жаңы жана 

оригиналдуу үлгүлөр төмөнкү 

максаттарда жасалат: 

• Өнүмдү рыноктун конкреттүү 

бир сегментинин талаптарына 

ыңгайлаштыруу. Өнүмдүн 

мисалы, кол сааттын, дизайнын 

бир аз өзгөртүү, аны башка жаш-

курактагы, маданий же социалдык 

топтор үчүн кызыктуурак кылышы 

мүмкүн.   

• Рынокто жаңы текче түзүү. 

Атаандаштык шарттарында көп 

компаниялар жаңы өнүмдөрүнүн 

атаандаштардан өзгөчөлөнүп 

турууга мүмкүндүк берген 

чыгармачыл дизайнынын 

жардамы менен рынокто жаңы 

текче түзүүгө аракеттенишет. Бул 

адаттагыдай эле өнүмдөр (бүчү, 

кепич, чөйчөк, идиш) же кымбат 

товарлар (зергерчилик буюмдары, 

компьютерлер же автомобилдер) 

болушу мүмкүн.  

• Брендди чыңдоо. Чыгармачыл 

дизайн компаниянын брендин 

өзгөчөрөөк кылуу үчүн товардык 

белги менен айкалышта 

колдонулушу мүмкүн. Көп 

компаниялар өнүмдөрүнүн 

дизайнынын негизинде бренддерин 

түзүп же кайра өзгөртө алышты.  
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Кол саат — DM/091792 SWATCH 

AG 

2. Өнөр жай үлгүлөрүн 

эмне үчүн коргоо керек 

 
Үлгүлөрдү коргоо төмөнкү 
себептер боюнча кайсы болбосун 

дизайнердин же өндүрүүчүнүн 
ишкердик жана инвестициялык 
стратегиясынын бир бөлүгү 

болууга тийиш:  
 

• Катталган өнөр жай үлгүсү 

ээсине аны уруксатсыз 
көчүрмөлөөгө же окшоштурууга 

жол бербөө укугун берет, бул 
ээсинин рыноктогу атаандаштык 

позицияларын күчөтүп, өнүмдү 
жаратууга жана илгерилетүүгө 
салган инвестицияларынан 

адилеттүү кайтарым алууга 
мүмкүнчүлүк берет.  

• Өнүмдүн дизайны анын 

базардагы наркын бир топ 
жогорулатышы мүмкүн.  Ал 

өнүмдү сатып алуучуларга 
кызыктуу жана жагымдуу 
кылат, керек болсо өзгөчө 

артыкчылыгы дагы болуп бере 
алат.  

 

 
 

Автомобилдин макети (оюнчук) 

— DM/090181 RENAULT S.A.S 

• Катталган өнөр жай үлгүлөрү – 

бул компаниянын жана анын 
өнүмдөрүнүн коммерциялык 

наркын жогорулатуучу ишкердик 
активдер. 

• Үлгүгө катталган укуктардын 
өзгөчөлүгү анын ээсине акы 
төлөө менен үлгүнү 

пайдаланууга лицензия берүүгө 
же мындай укуктарын өткөрүп 

берүүгө, же сатууга мүмкүнчүлүк 
берет.   
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Үлгүлөргө чырак жагуу менен 

 
Түрдүү чырактардын иш-милдеттик 

элементтери адатта көп деле 

айырмаланбайт. Бирок алардын 

сырткы көрүнүшү рыноктогу 

ийгилигинин негизги факторлорунун 

бири болуп калышы мүмкүн. 

Ошондуктан көп өлкөлөрдүн өнөр 

жай реестрлеринде чырактар өңдүү 

турмуш-тиричиликте колдонулуучу 

түрдүү товарлардын көптөгөн 

үлгүлөрү бар.   

 
 

 

Полго коюлуучу чырак  — 

DM/081858 WIN SRL 



 

 

Стремление к совершенству 
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3. Өнөр жай үлгүлөрүн коргоо 

кандай укуктарды камсыздайт 

 
Коргоо алуу үчүн өнөр жай 

үлгүсүн тиешелүү ИМ 
ведомствосунда каттатуу 

керектиги өлкөлөрдүн 
көпчүлүгүнүн өнөр жай үлгүлөрү 
жөнүндө мыйзамдарында 

каралган.  Мындан кийин өнүмдү 
уруксатсыз көчүрмөлөөгө же 

окшоштурууга жол бербөөгө 
өзгөчө укук алууга болот.  
Бул мындай укуктун ээси 

катталган үлгү толугу менен же 

маанилүү бөлүгү көчүрмөлөнүп 
алынган үлгүнү чагылдырган же 
камтыган буюмдарды, эгер 

мындай аракеттер коммерциялык 
максатта көрүлсө, уруксаты жок 

үчүнчү жакка өндүрүүгө, сатууга 
же ташып келүүгө жол бербей кое 
алат дегенди түшүндүрөт. 

Өнөр жай үлгүлөрүн каттоо 

адилеттүү атаандаштыкка 
шыктандырат жана ак ниет соода 
жүргүзүү тажрыйбасын 

бекемдейт, өз кезегинде булар 
чыгармачылыкка шыктандырып,  

эстетикалык жактан кызыктуу 
өнүмдөрдү чыгарууну өнүктүрөт.  
 

 
4. Өнөр жай үлгүсүн коргоого 

өтүнмөнү кимдер бере алат 

 
Адатта үлгүнү жасаган адам же 

жалданма иште анын жумуш 
берүүчүсү каттоого өтүнмө бере 

алат. Өтүнүүчү жеке жак (дизайнер) 
дагы, юридикалык жак (компания) 
дагы болушу мүмкүн. Эки учурда 

тең өтүнмө түздөн-түз же ИМ 
боюнча патенттик ишенимдүү өкүл 

аркылуу жөнөтүлөт. Эгер өтүнүүчү 
чет элдик болсо, аны ИМдин 
тиешелүү ведомствосу тарабынан 

ыйгарым укук берилген ишенимдүү 
өкүл болушу керек. 
 

5. Өнөр жай үлгүсү каякта 

катталышы мүмкүн 

 
Өнөр жай үлгүсүн каттоо үчүн 

коргоо суралган өлкөнүн ИМ 
боюнча ведомствосуна улуттук 

өтүнмө жөнөтүү керек же Европа 
бирлиги, Интеллектуалдык менчик 

боюнча Африка уюму1 өңдүү 

өкмөттөр аралык уюмдун ИМ 

боюнча ведомствосуна региондук 
өтүнмө жөнөтүү керек.  
Башка ыкмасы – 

Интеллектуалдык менчиктин 
бүткүл дүйнөлүк уюмунун 

(ИМБДУ) Эл аралык бюросуна эл 
аралык өтүнмө берүү.  
Эл аралык өтүнмө берүү жана 

бүтүндөй Өнөр жай үлгүлөрүн эл 
аралык каттоонун Гаага 

системасы жөнүндө кененирээк 
“Өнөр жай үлгүлөрүн чет өлкөдө 
коргоо” бабында баяндалган.  
 

1  ИМ боюнча ведомстволордун 
тизмегин төмөнкү сайттан табууга 
болот:      
www.wipo.int/directory/en/urls.jsp 

http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
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6. Өнөр жай үлгүсү катары 

эмнени каттоого болот  
 

ИМ боюнча ведомство адатта өнөр 

жай үлгүсүнүн сапаттуу сүрөтүнүн 

болушу же тиешелүү алымдардын 
төлөнгөндүгү өңдүү өтүнмөнүн 

формалдуу талаптарга ылайык 
келишин карайт. Мындан тышкары, 
ИМ боюнча ведомстволордун көбү 

бул өнөр жай үлгүсүн дегеле 
каттоого мүмкүндүгүн аныктоо 

үчүн маңызы боюнча экспертиза 
жүргүзүшөт. 

 
Адатта каттоо максатында өнөр 

жай үлгүсү төмөнкү талаптардын 
бирөөнө же бир нечесине ылайык 
келиши керек: 

Эгер үлгүлөрдүн буга чейин 

белгилүү болгон үлгүлөрдөн же 

аларга мүнөздүү таанымал 

белгилеринин айкашынан маанилүү 
айырмасы жок болсо, алар 
оригиналдуу эмес.   

• Үлгү жеке мүнөзгө ээ болушу 
керек. Бул талап  маалыматтуу 

пайдалануучуга тийгизген жалпы 
таасири мындай пайдалануучунун 
буга чейин элге жарыяланган башка 

үлгүдөн алган таасиринен 
айырмаланса, аткарылат. Үлгүнүн 

жекелигин баалоодо автор аны 
иштеп чыгууда көрсөткөн 
эркиндиктин даражасы дагы 

көңүлгө алынат. 
 

Логотиптин мисалы 

• Үлгү колдонулуп жаткан 
мыйзамдарда бекитилген 

аныктамасына ылайык келиши 
керек. Мисалы, айрым 

юрисдикцияларда өнөр жай үлгүсү 
катары логотипти каттоого 

болбойт, аткени ал өнүм болуп 
саналбайт.  

• Үлгү жаңы болушу керек. 
  Мурда ага окшош үлгү элге  
  жарыяланбаган болсо,   ал жаңы                            _________________________________ 
  болуп саналат. Окшош деп анча   DM/086533 RP-TECHNIK GMBH 
  маанилүү эмес бөлүктөрү менен гана  
  айырмаланган үлгүлөр саналат.   
• Үлгү оригиналдуу болушу керек. 

Оригиналдуулук - бул автор 
тарабынан көз карандысыз 
жасалган жана башка үлгүнүн 

көчүрмөсү же окшоштуруусу эмес 
дегенди билдирет.  

• Салт боюнча үлгүлөр өнөр жай 
товарларынын бут кийимдин 
формасы, сөйкөнүн дизайны же 
чайнектин кооздоп жасалгаланышы 
өңдүү мүнөздөмөлөрү менен 
байланышкан. Бирок санариптик 
дүйнөдө коргоо бара-бара жаңы 
өнүмдөргө жана үлгүлөрдүн 
типтерине дагы жайылтылууда.  
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Аларга, мисалы, компьютердик  
коддор аркылуу иштелип чыккан 

иш тактадагы ярлыктар, 

шрифттердин топтомдору, 

компьютердин жана смартфондун 

мониторундагы графикалык 
чагылдыруу ж.б. кирет.   

 
Графикалык символдордун 
мисалы 

 

 

DM/097710 KABUSHIKI KAISHA 

BIGWEST 

 
Тиркеменин ярлыгынын мисалы 

 

Бизнестеги 

өзгөчө укуктар  

 
Компания жемиш багынын бутагын 

кесүү үчүн колдонулуучу кайчынын 

(секатор) жаңычыл үлгүсүн иштеп 

чыгып, улуттук ИМ ведомствосунда 

каттатып, мындай дизайндагы 

секаторлорго өзгөчө укуктарды 

алды дейли. Бул толугу менен 

ушундай дизайндагы же көп бөлүгү 

окшош дизайндагы секаторлорду 

жасап, сатып же ташып келип 

жаткан атаандашы пайда болгон 

учурда катталган үлгүнүн ээси 

атаандашына аны пайдаланууга 

тыюу сала алат, ошондой эле, 

балким,  уруксатсыз пайдалануудан 

жоготуулары үчүн компенсация 

алышы да мүмкүн дегенди 

түшүндүрөт.  

 
Башкача айтканда, 

атаандаштарга атаандаш 

товарларды чыгарууга тыюу 

салууга болбойт, бирок аларга 

катталган үлгүлөрдү 

көчүрмөлөөгө же аларга өтө 

окшош өнүмдөрдү жасоого, 

башкача айтканда бирөөнүн 

чыгармачыл дараметин акысыз 

пайдаланууга тыюу салууга 

болот.   
 

Секатор — DM/077406 FISKARS 

FINLAND OY AB 

 

DM/098293 I.R.C.A. S.P.A 

INDUSTRIA RESISTENZE 

CORAZZATE E AFFINI 
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7. Кандай үлгүлөргө коргоо 

берилбейт 

 
Коргоо төмөндөгү үлгүлөргө 

жайылтылбайт: 

 
• Жогоруда баяндалган 

жаңычылдык, оригиналдуулук 

жана / же жекелик чен белгилерине 

ылайык келбеген үлгүлөр. 
• Өнүмдүн дизайны анын бир гана 

техникалык иш-милдети менен 

шартталган үлгүлөр. Экинчи 
жагынан алганда, мындай 

техникалык же иш-милдеттин 
мүнөздөмөлөрдү коргоо мүмкүн, 
бирок ИМдин башка укуктарынын  

жардамы (учурга жараша 
патенттер, пайдалуу моделдер же 

коммерциялык сыр) менен. 
• Курамына улуттук туу өңдүү 

расмий символдор же 

эмблемалар кирген үлгүлөр. 
• Коомдук тартипке жана адеп-

ахлакка карама-каршы келет 

деп саналган үлгүлөр.  
 

Мындан тышкары, айрым 

юрисдикцияларда коргоо 

чөйрөсүнөн кол өнөрчүлүк 

буюмдары алып салынган, анткени 

өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө 
жергиликтүү мыйзамдар өнөр жай 
үлгүсү колдонулган өнүм “өнөр жай 

өндүрүшүнүн буюму” же “өнөр 
жайлык ыкма” менен нускалана 

тургандай болушу керектигин талап 
кылат.  

 
Колдонулчу мыйзамдарга жараша 

өнөр жай үлгүсү катары каттоого 
башка чектөөлөр дагы келип 

чыгышы мүмкүн.  Ошондуктан  

өтүнмө берүүдө ИМ боюнча 
ишенимдүү өкүлдөн же ИМ боюнча 

тиешелүү ведомстводон 
консультация алуу сунушталат.  

 
8. Өнөр жай үлгүсүн каттоого 

өтүнмөнү кантип берүү керек 

 
Жогоруда айтылгандай, ИМ 
боюнча айрым ведомстволор 

үлгүнү административдик 
талаптарга ылайык келишин 
караган формалдуу 

экспертизанын гана жыйынтыгы 
боюнча катташат. Ошону менен 

бирге башка көптөгөн ИМ боюнча 
ведомстволор  өтүнмөнүн 
жаңычылдыгын жана/ же 

оригиналдуулун текшерип, 
реестрлерде болгон башка 

үлгүлөргө салыштыруу менен 
маңызы боюнча экспертиза 
жүргүзүшөт. Ошондуктан ар бир 

юрисдикцияда өнөр жай үлгүсүн 
каттоого өтүнмөлөрдүн мазмуну 

ар башка болушу мүмкүн.  
 

Башка жагынан алганда, улуттук / 

регионалдык өтүнмөлөргө айрым 

жалпы талаптар мүнөздүү. Эреже 

катары, өнөр жай үлгүсүн каттоо 
үчүн төмөнкү кадамдарды жасоо 
керек:  

• ИМ боюнча улуттук же 
регионалдык ведомство берген 

өтүнмөнүн бланкын өтүнүүчүнүн 

аты-жөнүн, анын байланыш 
маалыматтарын жана керек учурда 
анын мыйзамдуу өкүлү жөнүндө 

маалыматтарды көрсөтүү менен 
толтуруу керек.  
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Өтүнмөгө мыйзамдын талабы 

боюнча же өтүнүүчүнүн каалоосу 
боюнча  коргоо суралып жаткан 
өнөр жай үлгүсүнүн сүрөтү 

тиркелет, өтүнмөнүн бланкында 
үлгүнүн формасы/өлчөмдөрү 

көрсөтүлөт.  
 

• Айрым юрисдикцияларда 

башка шарттарды аткаруу талап 

кылынышы мүмкүн. Алсак, бир 

катар өлкөлөрдө өнөр жай 

үлгүсүн милдеттүү же 
факультативдүү жазуу түрүндө 
сыпаттоо каралган. Мындай 

сыпаттоо өнөр жай үлгүсүнүн 
мүнөздөмөлөрүнө же анын 

сүрөттөрүнө тиешелүү. Мындан 
тышкары, айрым өлкөлөрдө 
автордун анты же ойлоп 

табуунун авторлугунун 
декларациясы талап 

кылынышы мүмкүн.  
• Өтүнмө бергендиги үчүн 

тиешелүү алымды төлөө керек.  

• Өтүнүүчү өтүнмө берүүгө жана 
каттоодон өткөрүүгө жардам 

сурап же өкүлдөп берүүсү үчүн 
ИМ маселелери боюнча 
ишенимдүү өкүлгө кайрыла 

алат. Бул учурда ишенимдүү 
өкүлдү дайындоо үчүн ага 

ишеним кат берүү керек.  
 

Им боюнча ведомство өнөр жай 

үлгүлөрүнүн реестринде 

каттагандан кийин өтүнүүчүгө 
каттоо жөнүндө күбөлүк берет. 
ИМ боюнча ведомстволордун 

көпчүлүгү катталган өнөр жай 
үлгүлөрү жөнүндө маалыматтарды 

өзүлөрүнүн расмий 

бюллетендерине жарыялайт. 

Айрым юрисдикцияларда өнөр жай 
үлгүсүн сыр сактоо үчүн 
жарыялоонун мөөнөтүн белгилүү 

мөөнөткө кийинкиге калтыруу 
жөнүндө өтүнсө болот, анын 

узактыгы тиешелүү мыйзамдарда 
жазылган. Мындай мөөнөтүн 
узартуу кээде стратегиялык 

өңүттөн алганда жакшы болот.  
 

9. Бир нече өнөр жай 

үлгүсүн коргоого бир 

өтүнмө берүүгө болобу 

 
Көп юрисдикциялар бир өтүнмөдө 

камтылышы мүмкүн болгон өнөр 
жай үлгүлөрүнүн максималдуу санын 

чектешет (мисалы, жүз үлгүгө чейин), 
ошол эле учурда алардын баары 
өнүмдөрдүн бир классына тиешелүү 

болушу керек. Алсак, чырак менен 
автомобилдин өнөр жай үлгүлөрүнө 

коргоо суралып жатса, анда аларга 
өтүнмөлөр өз-өзүнчө берилиши 
керек, анткени “чырактар” менен 

“автомобилдер” ар кайсы класстарга 
кирет.  

 
Эл аралык жиктеме  
 Издөө оңой болушу үчүн өнөр жай 
үлгүлөрүн адатта класстарга 
топтоштурушат. Өтүнмө берүүдө 
үлгүнү колдонуу болжолдонуп 
жаткан өнүмдүн классын көрсөтүү 
керек. ИМ боюнча 
ведомстволордун көпчүлүгү Өнөр 
жай үлгүлөрүнүн эл аралык 
жиктемесин (Локарно жиктемесин) 
колдонушат. Локарно жиктемеси 
жана Өнөр жай үлгүлөрүнүн эл 
аралык жиктемесин негиздөө 
жөнүндө Локарно макулдашуусу 
менен ИМБДУнун сайтынан 
таанышууга болот: https:// 
www.wipo.int/classifications/locarno/ru 

https://www.wipo.int/classifications/locarno/ru
https://www.wipo.int/classifications/locarno/ru
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Ошол эле мезгилде айрым 

юрисдикцияларда ар бир үлгүгө 

өзүнчө өтүнмө берүү талап 
кылынат. Ар кандай үлгүлөр 
мыйзам менен бекитилген үлгүнүн 

бирдиктүүлүгү деп аталган чен 
белгиге тиешелүү болуп калса гана 

башкача болушу мүмкүн. Адатта 
бул үлгүлөр бир эле чыгармачыл 
концепцияга тиешелүү дегенди 

билдирет. Көп юрисдикциялар, 
мисалы, өтүнмөдө бир үлгүдөн 

ашык көрсөтүүгө уруксат 
беришпейт, бирок анын 
“варианттары” болушуна жол 

берет; башкалары эгер бардык 
үлгүлөр “буюмдардын топтомуна” 

кирсе, бирдиктүү үлгү эрежесинен 
четтөөгө мүмкүнчүлүк беришет. 

Ошентип, конкреттүү шарттарга 

жараша бир өтүнмөгө киргизүүгө 

мүмкүн болгондордун топтому 
айырмаланат.  ИМ боюнча 

ишенимдүү өкүлдүн жардамы 
менен же ИМ боюнча тиешелүү 
ведомстводо акылга сыйган 

чыгымдоолор менен конкреттүү 
юрисдикцияда коргоону камсыз-

доого мүмкүнчүлүк берген 
шарттарды жана мүмкүн-
чүлүктөрдү так аныктоого болот.  

 
Топтомдун мисалы 

• Варианттар болуп, мисалы, 
кош дөңгөлөктүү ар кандай 
түстөгү гироскутерлер болушу 
мүмкүн. Жалпысынан 
варианттар бир эле буюм болуп, 
маанилүү айырмасы болбошу 
керек.  
 

• Топтом - жалпысынан бирдей 

мүнөздөгү буюмдардын 

белгилүү бир саны, алар адатта 
чогуу сатылат же колдонулат 
жана дизайны жалпы 

мүнөздөмөлөргө ээ. Мисал 
катары ашкана аспаптарынын 

топтомун (айрылардын, 
кашыктардын, бычактардын 
топтому) жана турмуш-

тиричиликте пайдаланылчу 
алеттерди (фен жана ага 

кийгизилүүчү учтарды) 
келтирсе болот. 

Ашкана аспаптарынын топтому — 

DM/080996 SAVIO FIRMINO DI 

SAVIO GUIDO E C. S.N.C 
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Варианттын мисалы 
 

 

Кош дөнгөлөктүү гироскутер — DM/089858 NINEBOT (BEIJING) TECH. CO., LTD 
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10. Өнөр жай үлгүсүн 

коргоо канча турат  

 
Өнөр жай үлгүсүн коргоого иш 

жүзүндөгү чыгымдоолор ар 
кайсы өлкөлөрдө бири-биринен 

өтө айырмаланат, ошондуктан 
бул процесске байланыштуу 
мүмкүн болгон коромжуларды да 

эске алуу маанилүү: 
 

1. ИМ боюнча ведомствого өтүнмө 

берүү үчүн алымды/каттоо 
жыйымын төлөө керек. Алардын 
өлчөмү каттата турган үлгүлөрдүн 

санына жана ар бир үлгүнүн 
сүрөттөрүнүн берилген санына 

жараша болот.  Алымдар жөнүндө 
кененирээк ИМ боюнча ишенимдүү 
өкүлдөн же ИМ боюнча тиешелүү 

ведомстводон билүүгө болот.  
 

2. Өтүнүүчү ИМ боюнча ишенимдүү 
өкүлдүн кызматынан 
пайдалангысы келсе же муну ИМ 

боюнча тиешелүү ведомство талап 
кылса, ИМ боюнча ишенимдүү 

өкүлдүн кызмат көрсөтүүлөрүнө 
кеткен чыгымдарды көтөрөт.  
 

3. ИМ боюнча ведомстволордун 

көпчүлүгү өнөр жай үлгүсүнө 

өзгөчө укукту узартуу үчүн алым 
төлөөнү талап кылат. Узартуу үчүн 
алым адатта беш жылда бир жолу 

төлөнөт.  

4. Эгер өнөр жай үлгүсү чет 
өлкөдө корголо турган болсо, 
тиешелүү документтерди 
которууга каражаттар 
керектелиши мүмкүн.

11. Үлгүнү каттаганга чейин 

жашыруун сактоо керекпи 

 
Коргоого укук алуу үчүн өнөр жай 

үлгүсү жаңы болууга тийиш. Бул 

деген ал жөнүндө маалымат сөзсүз 
түрдө сыр сакталышы керек 
дегенди билдирет. Үлгүнүн 

жашырын мүнөзү так жазылган 
макулдашуу болгон учурда гана 
аны көрсөтүү сунушталат.  

 
Үлгү ачыкталып калган болсо 
(мисалы, фирманын 
каталогдорунда же 

китепчелеринде), эгер 
колдонулуп жаткан мыйзамдарда 

“жеңилдик берилген мезгил” 
каралбаган болсо же мындан 
мурунку өтүнмөнүн 

артыкчылыгын сурап алууга 
мүмкүнчүлүк жок болсо, анда ал 

жаңы деп саналбай калат, коомдук 
кенчтин бир бөлүгү болуп, коргоо 
алууга укуктан ажырашы мүмкүн. 

 

12. Жеңилдик берилген мезгил 
деген эмне 

 

Айрым өлкөлөрдүн мыйзам-
дарында өнөр жай үлгүсүн каттоого 

тариздөө үчүн жеңилдик берилген 
мезгил каралган. Эреже катары, бул 

мезгил өнөр жай үлгүсү эл алдында 
ачыкталган күндөн тартып, алты 
айдан бир жылга чейин созулат. 

Башкача айтканда, эгер рынокко 
каттоого өтүнмө бериле элек 
дизайны бар өнүм чыгарылып 

жатса, ал жаңычылдыгын жоготкон 
болуп, өнөр жай үлгүсү катары
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коргоо алууга жатпайт деп 

эсептелет. 
 

Ошол эле учурда мындай мезгил 

берилген өлкөлөрдө жеңилдик 

берилген мезгил ичинде 
укуктарды алууга өтүнмө берилсе, 
үлгүнү эл алдында ачыктагандан 

кийин дагы ал жаңы болуп санала 
берет.  
 

Өнөр жай үлгүлөрү өтүнмө бергенге 
чейин эле көргөзмөлөрдө, 

экспозицияларда жана жарманке-
лерде көрсөтүлсө же алардын 
сүрөттөрү каталогдордо, китепче-

лерде, жарнамалык жарыяларда 
чыгарылса ушундай болот.  
 

Жеңилдик берилген мезгил 

бардык эле юрисдикцияларда 
каралбагандыгын түшүнүү керек, 
ал эми ал берилген жерлерде 

кандай болбосун анын убагы 
чектелген болот. Ошондуктан 

үлгүгө коргоо алууга өтүнмө 
бергенге чейин аны жашырын 
сактаган жакшы. Ошондой эле 

үлгүгө укуктарды жоготуп 
алгандан кийин дагы коргоонун 

башка варианттарын, мисалы, 
автордук укук жөнүндө же ак ниет 
эмес атаандаштыкка каршы 

күрөшүү жөнүндө мыйзамдардын 
алкагында карап көрсө болорун 
эстен чыгарбоо керек2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13. Өнөр жай үлгүсүнө 

укуктар кимге таандык 
 

Эгер башка өзгөчө шарттар жок 
болсо, үлгүнүн биринчи ээси болуп 

адатта анын автору саналат. Ошол 
эле учурда юрисдикциялардын 
көпчүлүгүндө жалданма жумушчу 

тарабынан эмгек келишиминин 
шарттары боюнча, башкача 

айтканда иш убагында, ишкананын 
аймагында, кадимки иш 
милдеттеринин алкагында 

жасалган үлгүгө укуктар 
автоматтык түрдө жумуш берүүчү-

гө таандык болот же автор ал 
укуктарды жазуу жүзүндө жумуш 
берүүчүгө өткөрүп берүүсү 

каралган болушу мүмкүн. 
   

Эгер үлгү келишим боюнча четтен 
ишке тартылган автор тарабынан 
жасалса, адатта укуктар тапшырык 

берген компанияга таандык болот. 
Мындай учурларда үлгү 

тапшырыкчынын пайдалануусу 
үчүн жасалган, демек, анын ээси деп 
саналат. Кийин пикир 

келишпестиктер келип чыкпашы 
үчүн башынан автор менен 

түзүлгөн келишимде укуктарга 
ээлик кылуу схемасын бекитип 
алуу керек. Үлгүнүн автору ага 

автоматтык түрдө автордук укук 
аларын эстеп, келишимде бул 

маселени да чагылдыруу керек.  
 

2 Автордук укук жөнүндө жана ак ниет эмес 

атаандаштыкка каршы күрөшүү жөнүндө 

мыйзамдардын алкагында өнөр жай үлгүлөрүн 

коргоо маселелери ушул колдонмонун                                  

5-бөлүмүндө каралат. 
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14. Өнөр жай үлгүсүн 

коргоо канча мөөнөткө 

күчүндө болот 

 
Өнөр жай үлгүсүнө укуктун 

күчүнүн мөөнөтү чектелген болот. 
Ар бир өлкө өнөр жай үлгүлөрүн 

коргоонун өз мөөнөтүн коет, бирок 
бардык жерде бул мөөнөт он 
жылдан кем эмес. Көп өлкөлөрдө 

коргоонун жалпы мөөнөтү 
баштапкы мөөнөттү көп жолу 
узартуудан  келип чыгат.  

 
15. Үлгүнүн иш-милдеттик 

мүнөздөмөлөрү эстетикалык 

мүнөздөмөлөрүнө айкалыш-

кан болсо эмне кылуу керек 

 
Жаңы өнүмдө анын иш-
милдеттерин жакшыртуу менен 
новатордук эстетикалык чечимдер 

айкалышканы чанда эмес. Өнүмдүн 

түрдүү өңүттөрүн ИМдин ар түрдүү 
укуктарынын жардамы менен 

коргоого болот. Өнөр жай 

үлгүлөрүнүн патенттер менен 
пайдалуу моделдерден негизги 

айырмасын эстей жүрүү керек: 

 Патенттер менен пайдалуу 
моделдер ойлоп табууларга 
арналган, алардын аркасы менен 

тигил же бул өнүм иш-милдеттик 
өңүтүнөн алганда жакшыраак 
болуп калат, ал эми өнөр жай 
үлгүсүндө болсо, коргоо анын 
тышкы көрүнүшүнө же өнүмдүн 
эстетикалык мүнөздөмөлөрүнө 
гана таандык болот. 
 Өнүмдүн иш-милдеттик мүнөз-
дөмөлөрүнө өзгөчө укуктарды 
алуу максатында патенттерди же 
пайдалуу моделдерди пайда-
лануу же болбосо өнүмдүн иш- 

милдети көз көрүнөө болбосо – 
коммерциялык жашырын сырды  
пайдалануу сунушталат.  

 
Ишкер стратегия: 

ИМдин ар түрдүү укуктарынын 

жардамы менен айкалышкан 

коргоо 

 
Жаңы мобилдик түзүлүш жасоонун 

мисалын карайлы. Бул түзүлүштүн 

жаңы жакшыртылган электрондук 

компоненттери патенттер менен, ал 

эми анын дизайны – өнөр жай 

үлгүсүнө укуктар менен корголушу 

мүмкүн. 

Бир эле өнүмгө өнөр жай үлгүсүнө 

жана патентке өтүнмөлөрдү берсе 

болобу? Ооба.  

 

Айкалышкан коргоонун мисалы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Лазердик жылып жүрмө  

тегиздегич — DM/082519 HILTI 

AKTIENGESELLSCHAFT 

 
Курулушта колдонулган Hilti лазердик 

жылып жүрмө тегиздегичи үлгүлөргө гана 

укуктар менен корголбостон, патенттик 

укуктар жана товардык белгиге укуктар 

менен корголот.  
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16. Өнөр жай үлгүлөрүн 

лицензиялоо 
 

Өнөр жай үлгүсүн лицензиялоо – 
бул анын ээси (лицензиар) башка 

жакка (лицензиатка) үлгүсүн 
макулдашылган максатта 

пайдаланууга уруксат бериши. 
Мындай учурларда лицензиялык 
келишим түзүшөт, анда 

лицензиянын шарттары жана 
камтуу чөйрөсү жазылат.  

 
Башка жактарга өнөр жай үлгүсүн 

пайдалануу укугун берүү 
лицензиарга кошумча киреше 
булагын түзөт.  Бул катталган 

үлгүлөргө өзгөчө укуктардан пайда 
алуунун көп колдонулган ыкмасы. 

Мындан тышкары, лицензиарлар 
мындай жол менен мурда 
жеткиликсиз болгон рынокторго 

чыга алышат.  
 

Лицензиялык келишимдерде 
белгилүү чектөөлөр макулда-
шылганы чанда эмес. Алар 

лицензиат үлгүнү пайдалана алган 
өлкөлөргө, лицензиянын күчүнүн 

мөөнөтү жана үлгү пайдаланыла 
турган товарлардын түрлөрүнө 
тиешелүү болушу мүмкүн. Башка 

өлкөлөрдө үлгүнү пайдаланууну 
лицензиялоо үчүн лицензиар алгач 

өнөр жай үлгүсүн ошол өлкөлөрдө 
каттатышы керек же жок дегенде 
каттоого өтүнмө бериши керек. 

Болбосо үлгү аларда  корголбойт, 
демек, ким болбосун аны 

пайдаланууга укук берүү маселеси 
келип чыкпайт.  
 

 

Өнөр жай үлгүлөрүн чет өлкөдө 

коргоо маселелери кийинки 
бөлүмдө каралат.  
 

Өнөр жай үлгүлөрүн лицензиялоо 
жөнүндө макулдашуулар  көп 

учурда тигил же бул өнүмдүн  
эстетикалык мүнөздөмөлөрүн эле 
эмес, бардык өнүттөрүн камтыган, 

андан кеңирирээк лицензиялык 
макулдашуулардын курамына 

кирет. 
 

17. Катталбаган үлгүнү 

коргоо 

 
Айрым юрисдикцияларда 

катталбаган өнөр жай үлгүсүнө 

чектелген коргоо алуу 
мүмкүнчүлүгү бар, бирок кыска 

мезгилге гана.  Мисалы, Европа 
бирлигинде ушундай, ал жерде 

катталбаган үлгүнү коргоо бул 
үлгүнү Европа бирлигинин 
аймагында элге алгачкы көрсөткөн 

күндөн үч жылга созулат.  
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Үлгүнү коргоо жана 

ишкер стратегия 

 
Компания өнөр жай үлгүлөрүн 

кайда, качан жана кантип коргоону 

камсыздоосу керектиги жөнүндө 

маселе үлгүлөрдү башкаруунун 

башка өңүттөрүнө маанилүү 

таасирин тийгизиши мүмкүн. 

Ошондуктан үлгүлөрдү коргоо 

маселелерин ишкананын жалпы 

ишкердик стратегиясында эске алуу 

өтө маанилүү. Мисалы, коргоонун 

түрү, чыгымдар, коргоонун 

майнаптуулугу жана үлгүлөргө 

менчик укуктарынын маселелери 

төмөнкү чечимдерди кабыл алууда 

маанилүү болушу мүмкүн: 

• үлгүнү кантип иштеп чыгуу керек – 

өз күчү мененби же тышкы 

аткаруучуга иштеп чыгууга 

тапшырык берүү аркылуубу;  

• үлгүнү жарнамада, маркетингде же 

көргөзмөлөрдө коомдук көрсөтүүгө 

качан пайдалана баштаса болот;  

•  кайсы экспорттук рынокторго чыгуу 

керек; 

• лицензиялоого болобу же үлгүнү 

коммерциялык пайдалануу үчүн 

башка компанияларга экономика-

лык сый акысына алмашуу менен 

берүүгө болобу (эгер болсо, качан 

жана кантип). 



 

 

25 

Өнөр жай үлгүлөрүн чет 
өлкөдө коргоо 
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18. Өнөр жай 

үлгүлөрүн эмне үчүн чет 

өлкөдө коргоо керек 

 
Эгер компания өз продукциясын 

экспорттоого же сатууга, болбосо 
чет өлкөдөгү башка фирмаларга 

аны жасоого лицензия берүүгө  
ниеттенсе, өз өнөр жай үлгүлөрүн 

ошол өлкөлөрдө коргоону 
камсыздашы керек.   

 
19. Өнөр жай үлгүлөрү 

чет өлкөдө кантип корголот 

 
Өнөр жай үлгүлөрүн коргоо 
аймактык мүнөзгө ээ. Бул деген 

өнөр жай үлгүлөрүн коргоо ошол 
үлгү катталган өлкөнүн же 

аймактын (б.а. өлкөлөрдүн тобу) 
чеги менен чектелет дегенди 
билдирет.  

Чет өлкөдө коргоо алууга өтүнмө 
берүүдө артыкчылыкка укук 

деген нерсе пайда болот. Өнөр жай 
үлгүсүнө укукту каттоого 
баштапкы өтүнмө берилгенден 

тартып алты айдын ичинде 
өтүнүүчү башка өлкөдө дагы бир 

өтүнмө бере алат, ошондо бул эки 
өтүнмө тең биринчи өтүнмө 
берилген күнү берилди деп 

саналат. Бул мезгилде өтүнүүчүнүн 
башка бардык андан кийин  ошол 
эле же башка ага окшош үлгүгө 

өтүнмө бергендердин алдында 
артыкчылыгы бар. Артыкчылык 

мезгили өткөндөн кийин үлгү 
жаңы деп саналбай калат жана 
башка аймактарда аны коргоого 

алууга мүмкүн болбой калат.  

Чет өлкөдө өнөр жай үлгүлөрүн 

коргоону камсыздоонун үч жолу 
бар.  

 
1. Улуттук жол-жобо. Ар бир 

өлкөнүн ИМ боюнча улуттук 

ведомстволоруна өз алдынча 

өтүнмөлөр берилет. Бул жол-жобо 

бир топ түйшүктүү жана чыгымга 
учуратышы мүмкүн: эреже катары, 
өтүнмөнү улуттук тилге которуу 

керек жана ар бир өлкөдө өлчөмү 
айырмаланышы мүмкүн болгон 

административдик алымдарды 
төлөө керек болот. 

 
2. Аймактык жол-жобо. Эгер 

өтүнүүчүнү өкмөттөр аралык 

бирикмеге кирген өлкөлөрдүн тобу 
кызыктырса, бул бирикменин 
аймактык ведомствосуна бир 

өтүнмө берүүгө болот, мисалы:   

 
• Эгер Африка өлкөлөрүнүн бир 

катарында коргоо керек болсо, 
Интеллектуалдык менчиктин 
Африка аймактык уюмуна 

(ИМААУ); 
• Интеллектуалдык менчик 

боюнча Бенилюкс 
ведомствосуна, ал Бельгия, 
Нидерланддар жана 

Люксембургдун аймактарында 
коргоону камсыздайт; 

• Европа бирлигинин 
интеллектуалдык менчик 
ведомствосуна (ЕБИМВ), ал 

Европа бирлигинин мүчө-

мамлекеттеринин аймагында 
Коомчулуктун үлгүлөрүн каттоо 

жүргүзөт; 
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• Африка интеллектуалдык 
менчик уюмуна (АИМУ), ал 

өзүнө мүчө-мамлекеттердин 
аймагында коргоо берет.  

 
Улуттук жана аймактык ИМ 

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

сайтынан табууга болот.  
 

3. Эл аралык жол-жобо. 

ИМБДУга бир эл аралык өтүнмө 
берүү менен географиялык 

камтууну андан да кеңейтсе болот.  
Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык 
каттоонун Гаага системасы ар 

кайсы өлкөлөрдөн, ЕБ жана АИМУ 
өңдүү өкмөттөр аралык уюмдардан 
өнөр жай үлгүлөрүнө коргоо 

суроонун эң жөнөкөй жана үнөмдүү 
механизми болуп саналат. Бир эл 

аралык өтүнмө берүү аркылуу бир 
эл аралык каттоонун алкагында   
бир нече өлкөлөрдө же аймактарда 

күчкө ээ укуктардын топтомун 
алууга болот. Мындай жол менен 

берүү этабында эле үнөмдөөгө 
болот. Мындан тышкары,   үлгү 
кызмат кылган мөөнөт бою 

каттоону күчүндө кармап туруу 
үчүн керек болгон күч-кубатты, 

убакытты, каражаттарды да 
сактап калса болот, анткени Гаага 
системасынын борборлош-

турулган башкаруу мехнизмдери 
бар жана кадимки операцияларды 

(укуктардын күчүнүн мөөнөтүн 
узартуу, каттоого өзгөртүүлөрдү 
киргизүү ж.б.) түздөн-түз 

ИМБДУга жөнөтүлчү бир 
өтүнүчтүн жардамы менен 

аткарса болот.  

20.  Гаага 

системасынын 

алкагында эл 

аралык өтүнмөнү 

кимдер бере алат 

 
Өтүнүүчү Өнөр жай үлгүлөрүн эл 

аралык каттоо жөнүндө Гаага 
макулдашуусунун келишим 

түзүүчү тарабы менен 
байланышкан жеке же юридикалык 
жак болушу керек3. 

 
Гаага системасы жөнүндө 

кененирээк маалыматты 
www.wipo.int/hague/ru сайтынан 

алууга болот. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Өнөр жай үлгүлөрүн эл аралык катоо жөнүндө Гаага 

макулдашуусунун келишим түзүүчү тараптарынын 

тизмеги төмөнкү даректер берилген: 

www.wipo.int/hague/ru 

http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru/
http://www.wipo.int/hague/ru
http://www.wipo.int/hague/ru
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Стремление к совершенству 
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21. Үлгүгө укуктар бузулган 

учурда укуктарды кантип 

коргоо керек 

 
Эгер үчүнчү жак корголуучу үлгүнү 
укук ээсинин уруксатысыз толугу 

менен же анын маанилүү бөлүгүн 
көчүрмөлөп алган үлгүнү камтыган 

же элестеткен буюмдарды чыгарып, 
сатып же ташып кирип жатса,  
үлгүгө укуктар бузулуп 

жаткандыгы.  

 
Укук бузууларды аныктоо жана 
аларга каршы туруу -  биринчи 

кезекте өнөр жай үлгүсүнө 

укуктардын ээсинин милдети. 
Башкача айтканда, үлгүнүн 

физикалык жана онлайн 
рыноктордо пайдаланылышын 
көзөмөлдөөгө, кандай болбосун 

укук бузууларды аныктоого жана 
аларга каршы кандай жана качан 

чара көрүү маселесин чечүүгө дагы 
дал ошол ээси жооп берет.  
 

Башка ИМ укугундай эле өнөр жай 
үлгүсүнө укуктарды сактоо 

татаалдыктар менен коштолушу 
мүмкүн. Эгер укук 
бузулгандыгына шек пайда болсо, 

кесипкөй юрист менен кеңешкен 
жакшы. Иш-аракеттерге өтө 

баштаганда  укук бузууну токтотуу 
жөнүндө жазуу жүзүндөгү талапты 
түзүүдөн баштаса болот, анда 

болжолдуу укук бузуучу эки 
үлгүнүн ортосунда мүмкүн болгон 

талаш жөнүндө маалымдалышы 
керек. Ошол эле учурда ээси анын 
укуктары күчүндө экендигине ише-  

нимдүү болуп, укук бузууну 

далилдеп бере ала тургандай 
болушу керек, анткени көп 
юрисдикцияларда болжолдуу укук 

бузуучу укуктарды мажбурлап 
ишке ашыруу жөнүндө негизсиз 

коркутуулар факты боюнча сотко 
бериши мүмкүн.  

Эгер үлгүгө укуктардын бузулушу, 

мисалы, интернет-дүкөндө 
аныкталса, укук ээси  ошол сайттын 

атайын ушундай бузуулар жөнүндө 
маалымдоо жол-жобосун пайдала-
на алат; соода платформаларында 

жана башка сайттарда “эскертүү 
жана жок кылуу” жол-жобосу 

иштейт, ал аркылуу укук ээлери өз 
укуктарын бузуп жаткан 
материалдар тууралуу кабарлай 

алышат жана мындай 
материалдарды алып салдыра алат. 

Эгер жок кылуунун белгиленген 
жол-жобосу жок болсо, укук ээси 
кызмат көрсөтүүчү менен түздөн-

түз байланыша алат (б.а. интернет-
дүкөндүн оператору менен).  

 

Эгер болжолдуу укук бузуучуга 

жазылган укук бузууну токтотуу 
жөнүндө талаптын жардамы менен 
эскертүү аракеттери натыйжа 

бербесе жана укук бузуу 
четтетилбесе, анда сотко кайрылуу 

муктаждыгы келип чыгышы 
мүмкүн. Укук ээсинин карамагында 
бир катар чаралар бар. Мисалы, 

укук бузулуп жаткан жер белгилүү 
болсо, тинтүүгө же товарларды 

алып коюуга ордер (адатта 
тиешелүү сот органынан же поли-
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 циядан) алып, болжолдуу укук 

бузуучуну алдын ала эскертүүсүз 
барып, рейд жүргүзүп,   “күтүлбөгөн 
аракеттерди” көрүүгө болот. 

Көп өлкөлөрдө болжолдуу 
жасалма (контрафакт) товар-

ларды ташып кирүүнү болтурбоо 
максатында улуттук бажы 

органдарынын күчү менен эл 
аралык чек арада чараларды көрсө 
болот. 

Ошондой эле жалпысынан алганда, 
катталган үлгүлөрдү сактоо үчүн 

үчүнчү жактар так өзүндөй же 
ошого окшош үлгүнү каттоого 

аракет кылбашын дайыма байкап 
туруу керек.  Мындай байкоо 
жүргүзүүгө тиешелүү адистер,  
мисалы, юристтер же ИМ 
жаатындагы адистер жардам бере 

алат. Мындан тышкары, өнөр жай 

үлгүлөрүнүн реестрлери боюнча 
издөө жүргүзүүнүн аспаптарын 
колдонсо болот. Алардын ичинен 

ИМБДУнун үлгүлөр боюнча 
глобалдык маалыматтар базасын 
жана DesignViewну белгилөөгө 

болот. Үчүнчү жак бар үлгүгө 
окшош же жалпысынан ошого 

окшош таасир калтырган үлгүнү 
каттатканын же каттатууга 
аракеттенип жатканын аныкталса, 

укук ээси кырдаалга жараша мурда 
буга чейин катталган укугуна 

шилтеме берүү менен кийинки 
үлгүнү каттоого каршы чыгышы 
мүмкүн же болбосо  кийинки 

каттоону анык эмес деп таанууну 
талап кыла алат.  

 
 

 

https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
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Бул басылма өнөр жай үлгүлөрүнө 
болгон укуктарга  арналса дагы, өнөр 
жай үлгүлөрүн автордук укук, 
товардык белгилер жана ак ниет эмес 
атаандаштык жөнүндө 

мыйзамдардын алкагында коргоонун 
альтернативдүү жана/же кошумча 
ыкмалары бар экендигин эстен 
чыгарбоо керек.   

- Автордук-укуктук коргоо 
жалпысынан адабий жана 

көркөм чыгармаларга өзгөчө 
укуктарды берет.  Айрым 
юрисдикцияларда кээ бир 

үлгүлөр искусство же колдонмо 
искусство чыгармалары деп 
таанылып, автордук укук менен 
корголушу мүмкүн. Бул вариант 
чакан жана орто ишканалар үчүн 
кызыктуу, анткени автордук укук 
өнөр жай үлгүсүнө укукка 
караганда, эреже катары, 
узагыраак корголот жана 
каттоону талап кылбайт. Бирок 
төмөндө көрсөтүлө тургандай, 
башка өңүттөрдүн бир катарында 

автордук укуктун артык-
чылыктары өнөр жай үлгүсүнө 
укуктарга караганда азыраак 
болуп калышы мүмкүн. 

- Эгер өнөр жай үлгүсү рынокто 
товардык белги катары 
пайдаланылса, ал ошол катары 
катталышы мүмкүн.  Мисалы, 
буюмдун же анын таңгагынын   
формасы айырмалуу деп 

эсептелсе, өнөр жай үлгүсү үч 
өлчөмдүү белги катары 
катталышы мүмкүн. Мындай 
учурдун пайдасы – белги 
пайдаланылып, анын каттоосун 
узартуу үчүн мезгил-мезгили 
менен алым төлөп туруу шарты 
менен белги мөөнөтсүз 
корголушу мүмкүн. 

 

- Ак ниет эмес атаандаштыкка 

каршы күрөшүү жөнүндө 
мыйзамдар өнөр жай үлгүсүн 
атаандаштар окшоштуруп 
чыгаруудан коргоонун дагы бир 
каражаты боло алат.  

  
22. Катталган өнөр жай үлгү-
сүн коргоо менен автордук -
укуктук коргоонун айырмасы 
кандай 

 
Айрым өлкөлөрдүн мыйзамдарында 
кээ бир өнөр жай үлгүлөрүнө автордук 
укукту коргоо мүмкүнчүлүгү 
жазылган, мисалы, кездемелердин 
беттерине же токулма буюмдарга 
киргизилген үлгүлөргө.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
Кездеменин оймо-чиймелери — 

DM/094167 IPEKER 

TEKSTIL 

 
Көп өлкөлөрдө бир эле өнөр жай 
үлгүсүнө жыйынды коргоо алууга 
мүмкүн болсо (б. а. автордук укуктун 
алкагында жана өнөр жай үлгүсүнүн 
жардамы менен), бир катар өлкөлөрдө 
коргоонун бул эки формасы бири-
бирине карама-каршы болуп саналат.  
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Коргоонун кандай формасын тандап 

алууну чечүү үчүн алардын 
айырмасын түшүнүү маанилүү. 

Төмөндө алардын айрымдары 
саналды.  

 
Каттоо 

 
• Өнөр жай үлгүлөрү жаатындагы 

мыйзамдарга ылайык, өнөр жай 

үлгүсү жарыяланганга, ачыктал-
ганга же коомдук пайдаланууга 

берилгенге чейин өтүнүүчү 
тарабынан жок дегенде коргоо 
суралган өлкөдө катталышы 

керек.  Өнөр жай үлгүлөрү 
жөнүндө мыйзамдарга ылайык 

үлгүнүн коргоосун тастыктаган 
каттоо жөнүндө күбөлүк 
укуктарды бузууга каршы 

күрөшүүдө керек болуп калышы 
мүмкүн, анткени ал доо арыз 

берүү үчүн жана өзгөчө 
укуктарды сактоо үчүн 
ишенимдүү негиз болуп саналат.   

• Оригиналдуу деп эсептелген 
чыгармаларга автордук укуктар 
өзүнөн-өзү пайда болот жана 
формалдуулуктарды сактоону 
талап кылбайт. Автордук-
укуктук коргоо үчүн каттоо 
керектелбесе дагы, айрым 
өлкөлөрдө ыктыярдуу каттоо 
системалары жана депонирлөө 
органдары бар. Алар чыгарманы 
каттоого жана/же депонирлөө 
жүргүзүүгө жана күбөлүк алууга 
мүмкүндүк беришет.  

 
Узактыгы 

 
• Коргоо суралып жаткан өлкөгө 

жараша өнөр жай үлгүсүн коргоо, 

 

адатта 10дон 25 жылга чейин 

созулат. Өнөр жай үлгүсүн каттоо 
убакытты талап кылышы мүмкүн, 

бул тез өтүп кетчү тенденциялар-
дын (мисалы, мода индустриясы-
нын)  таасирине көп дуушар өнүм-

дөргө дайыма эле ыңгайлуу эмес.  

•  Өлкөлөрдүн көбүндө автордук 

укук чыгарманын авторунун 
көзү тирүүсүндө жана анын 

көзү өткөндөн кийин 50 же 70 
жыл күчүндө болот.   

 
Коргоонун көлөмү 

 
• Өнөр жай үлгүсүн каттоо менен 

камсыздалуучу укук абсолюттук 
болуп саналат, б. а. аны бузуу 
фактысы көчүрмөлөө атайын 

жасалган-жасалбагандыгынан 
көз карандысыз.  

• Автордук укук жөнүндө мыйзам 

боюнча, эгер чыгарма атайын же 
байкоостон жарым-жартылай же 

толугу менен мурда жаратылган, 
автордук укук менен корголгон 
чыгарманы кайталаса, укук 

бузулгандыгы. Эреже катары, 
бул укуктарды коргоону 

татаалдантат жана укук бузулган 
учурда - кымбаттатат.  

 

Өнүмдүн түрлөрү 
 

• Өнөр жай үлгүлөрү автордук 
укук жөнүндө мыйзамдарга 

ылайык кандайдыр бир 
даражада корголгон өлкөлөрдүн 
көпчүлүгүндө бардык эле 

үлгүлөр мындай коргоого 
жатпайт, искусствонун өзгөчө 

чыгармалары катары каралган-
дары гана корголот.  
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Бул айырма дайыма эле айкын 

эмес, бирок айрым үлгүлөр 

(мисалы, өнөр жай үлгүлөрүнүн 
формасы) автордук укук 

тарабынан чанда корголот, ошол 
эле учурда башка үлгүлөр 
(мисалы, кездеменин үлгүлөрү) 

коргоонун эки формасына тең 
кирет.  

 
Сарптоолор 

 
• Өнөр жай үлгүсүн каттоо үчүн  

алым төлөө керек жана өтүнмөнү 
тариздөө жана берүү боюнча 
кызмат көрсөтүүлөрүн кошумча 
төлөө керек болушу мүмкүн4. 

• Автордук укук жөнүндө улуттук 

мыйзамдардын көпчүлүк бөлүгү 
автордук укук менен корголгон 

чыгармаларды расмий каттоону 
талап кылбайт. Ошондуктан 

мындай коргоого тикелей 
чыгымдар, эреже катары, жок.  
Ошол эле учурда төмөнкүлөргө 

байланыштуу чыгымдар келип 
чыгышы мүмкүн:  

• (а) мындай мүмкүнчүлүк бар 
өлкөлөрдө чыгарманы 

ыктыярдуу каттоо системасында 
каттатууга жана/же чыгарманы 

ыктыярдуу депонирлөө 
органына өткөрүүгө  жана  

• (б) талаш-тартыштар келип 

чыккан учурда менчик укугун 

далилдөөгө.  
 

 
4 Өтүнмө берүү же Гаага системасынын алкагында 

күчүнүн мөөнөтүн узартуу үчүн алымдын 

өлчөмүн төмөндөгү алымдар калькуляторунун 

жардамы менен эсептөөгө болот:  

      https://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp 

Жыйынтыктап жатып, 
коргоону камсыздоонун эки 

ыкмасы тең мүмкүн экендигин 

белгилей кетүү керек, бирок өнөр 
жай үлгүсүн каттоо жолу менен 

коргоо ишенимдүүрөөк жана 
натыйжалуураак. Ал атайын, 

атайын эмес, байкоостон жасалган 
укук бузууларга карата дагы 
иштейт жана каттоо жөнүндө 

күбөлүк алууну болжолдойт, ал 
күбөлүк сотко доо арыз берген 

учурда далил болуп саналат. Ошол 
эле учурда коргоонун бул түрүн 
камсыздоо үчүн чоң финансылык 

жана административдик чыгымдар 
талап кылынат, каттоо жол-жобосу 

убакытты талап кылат, ал эми 
коргоонун күчүнүн мөөнөтү 
автордук укукка караганда азыраак 

болот. 

Кандай болбосун – өзгөчө өнөр 

жай үлгүсү катталбаган болсо – аны 
иштеп чыгуунун ар бир этабында 
тийиштүү эсепке алууну 

жүргүзүү сунушталат. Бардык 
эскиздерди, алардын ар бирине кол 

тамгасын жана датасын коюу 
менен, архивдөө ашыкча эмес 
болуп калышы мүмкүн.    
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23. Ак ниет эмес 

атаандаштыкка каршы күрөшүү 

жөнүндө мыйзамдардын 

жардамы менен үлгүлөрдү 

коргоону камсыздоого болобу 

 
Көп өлкөлөрдө өнөр жай үлгүлөрү 

көп учурларда ак ниет эмес 

атаандаштык жөнүндө мыйзам-
дардын алкагында корголот.  Бул 
деген өнөр жай үлгүсү, атап 

айтканда толугу менен көчүрмөлөө 
жана адашууга алып келиши 

мүмкүн болгон аракеттер, 
окшоштуруу же үчүнчү жактын 
аброюн пайдалануу өңдүү ак ниет 

эмес атаандаштыктын аракет-
теринен коргоно алат дегенди 

билдирет. Бирок мындай коргоо, 
эреже катары, өнөр жай үлгүлөрү 
жөнүндө мыйзамдардын алкагын-

да коргоого караганда бир топ 
алсызыраак, ал эми мындай 

учурларда укук бузууну далилдөө 
кыйыныраак болот.  



 

 

 



 

 

Төмөндө сайттын тематикалык 

бөлүмдөрүнө шилтемелер берилди:  

 
Чакан жана орто ишканалар 
(ЧОИ) жана ИМБДУ — 
www.wipo.int/ sme/ru 

 
Гаага системасы — 

Үлгүлөрдүн эл аралык 
системасы —  
www.wipo.int/ hague/ru 

http://www.wipo.int/sme/ru
http://www.wipo.int/sme/ru
http://www.wipo.int/hague/ru
http://www.wipo.int/hague/ru
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