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Киришүү

Алдыңыздарда “Интеллектуалдык
менчик бизнес үчүн” сериясындагы
колдонмолордун үчүнчүсү. Ал
жаңы технологиялык идеялардан
компаниянын максималдуу пайда
алуу мүмкүнчүлүгүн өстүрүүнүн
негизги каражаты болгон
патенттерге көңүл бурдурат.

Билим ресурстарын, өзгөчө жаңы 
идеялар менен концепцияларды 
башкаруу тез өзгөрүп туруучу ишкер 
чөйрөдө атаандаштык шарттарында 
кандай болбосун компаниянын 
өзгөртүп, ыңгайлаштырып, жаңы 
мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануусу 
үчүн чоң мааниге ээ.
Негизинде билим жаткан азыркы 
экономикада иш жүзүндо ар бир 
жаңычыл компания ишкер 
стратегиясынын негизги 
компоненти катары патенттик 
стратегияга муктаж. Бул колдонмо 
ишканалардын бардык түрлөрү 
үчүн жөнөкөй жана ыңгайлуу 
формада патенттик системанын 
коммерциялык пайдаларын 
түшүндүрөт. Патентке укук алуу, 
ал укукту пайдалануу же коргоо 
үчүн патенттик ишенимдүү өкүлгө 
кайрылуу сунушталса дагы, бул 
колдонмо ошондой адиске кеңеш 
алуу үчүн кайрылып жатып, ага 
туура суроо бериш үчүн 
негиздерин түшүнүүдө жардам 
беретурган тажрыйбалык 
маалымат берет.

Чакан жана орто ишканалар (ЧОИ) 
бул колдонмону технологиялар
жана патенттик коргоо жаатындагы
өз стратегияларын жалпы
ишкердик жигер-дүүлүк, маркетинг
жана экспорт стратегияларына
киргизүү максатында пайдалана
алышат. Интеллектуалдык
менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму
(ИМБДУ) бул колдонмого дүйнөнүн
бардык аймактарындагы
ЧОИлердин келип чыккан
муктаждыктарын
канааттандырууга жардам бере
турган тиешелүү тактоолорду
киргизүү үчүн эскертүүлөргө жана
сунуштарга ачык.
Бул колдонмо патенттер жөнүндө
кеңири маалымат берет. Бул жерде
айтылган бардык жарыялоолорду
жана башкаларды ИМБДУнун
www.wipo.int/publications
вебсайтынан жүктөп алууга болот, 
ошондой эле ИМБДУнун
IPPANORAMATM электрондук
окутуу ресурсун төмөнкү даректен
www.wipo.int/sme/en/ multimedia 
пайдаланууга болот. ИМБДУ бул
маалымат булактарынын
бардыгына акысыз кирүүнү
камсыздайт. Ошентсе да бул
колдонмо дагы, жогоруда аталган
башка булактар дагы кесипкөй
юридикалык кеңеш алууну
алмаштыра албайт.
Улуттук жана жергиликтүү
мекемелер бул колдонмону
которуп жана кайра өзгөртүп түзө
алышат. Иш жүзүндө аны кандай
болбосун жак жасай алат. Бул
колдонмо Creative Commons 
лицензиясы боюнча эркин
жеткиликтүү, ошондуктан аны
которуу же кайра өзгөртүп түзүү үчүн
уруксат алуу талап кылынбайт.

Келечекти ойлоп табуу менен
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Патенттер
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1. Патент деген эмне?
Патент жаңы, ойлоп табуучулук
деңгээли бар, өнөр жайда
колдонууга боло турган ойлоп
табууга мамлекет тарабынан 
берилүүчү өзгөчө укук болуп 
саналат.
Патент өзүнүн ээсине башка 
жактарга патенттелген ойлоп 
табуунун негизинде жасалган өнүмдү 
же ыкманы жасоого, пайдаланууга, 
сатууга сунуштоого, сатууга же 
ташып кирүүгө тыюу салууга 
мыйзамдуу укук берет.
Патенттелген ойлоп табууну 
пайдаланууга өзгөчө укуктун 
ордуна өтүнүүчү коомго ойлоп 
табууну ачыкташы керек жана 
патентке өтүнмөдө жазуу жүзүндө 
ойлоп табуунун кеңири, так жана 
толук сыпаттамасын бериши керек 
(№11 караңыз). Берилген патент, 
көп өлкөлөрдө патентке берилген 
өтүнмө дагы, расмий 
басылмаларда жарыяланат.
Патент компаниялардын жаңы 
өнүмгө же ыкмага өзгөчө укуктарды 
алуу, рынокто  ишенимдүү ордун 
ээлөө жана лицензиялык 
ишмердүүлүктүн натыйжасында 
кошумча киреше алуу максатында 
бизнес жүргүзүүнүн күчтүү аспабы
болуп саналат. Кинокамера, уюлдук 
телефон же автомобиль өңдүү 
татаал буюмдар ар кайсы ээлерге 
таандык бир нече патенттер менен 
корголгон бир катар ойлоп 
табууларды камтышы мүмкүн.
Патент ар бир өлкөнүн улуттук
патенттик ведомствосу же бир нече
өлкөнүн аймактык патенттик
ведомствосу тарабынан берилет. Ал
чектелген мөөнөт ичинде күчүндө 
болот, адатта  патентти күчүндө сактап
туруу үчүн белгиленген алымдарды өз
убагында төлөө шарты менен патентке
өтүнмө берген күндөн тартып 20 жыл
бою. Патент тиешелүү өлкөнүн же
аймактын географиялык 
чек аралары менен чектелген
аймактык укук болуп саналат.

Патенттелген ойлоп табууну
пайдаланууга өзгөчө укуктун
ордуна өтүнүүчү коомго ойлоп
табууну ачыкташы керек жана
патентке өтүнмөдө жазуу жүзүндө
ойлоп табуунун кеңири, так жана
толук сыпаттамасын бериши керек
(№11 караңыз). Берилген патент,
көп өлкөлөрдө патентке берилген
өтүнмө дагы, расмий
басылмаларда жарыяланат.

Аргентиналык ойлоп табуучулар
Уго Ольвера, Роберто Кардон
жана Эдуардо Фернандес
шуулдак суусундуктар үчүн
капкактарды чыгаргычка
№US6386069B1 патентин
алышкан, кийинчерээк ал ошол
эле ойлоп табуучулар
негиздеген компания тарабынан
ʺDescorjetʺ товардык белгиси
менен коммерциялаштырылган.

Келечекти ойлоп табуу менен
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№EP1661474B1 патент коргоочу 
баш кийимдин атайын 
бекиткичине берилген, ал 
калканычту баш кийимдин 
тулкусуна оңой бекитип чечүүгө 
мүмкүнчүлүк берет. 
Мотоциклисттердин баш 
кийимин чыгаруучу кореялык 
“HJC” компаниясы дүйнө жүзү 
боюнча анын жаңычыл баш 
кийимдерине берилген 42 
патентке ээ. Бул баш кийимдер 
тышкы рыноктордо чоң сурамга 
ээ, ошондуктан компания 
өнүмдөрүнүн 95%ын тышкы 
рынокко сатат.

Инновациялардын күчү
«Ойлоп табуу» менен
«инновациянын» ортосундагы
айырманы түшүнүү өтө
маанилүү. Бул колдонмодо 
инновация деп ойлоп табуунун
негизинде коммерциялык
өнүмдү түзүү процесси
түшүнүлөт. Башкача айтканда,
инновациялар жашоого бир
жаңы нерсени алып келет, ал
эми ойлоп табуулар пайдала-
нууга жаңы нерсени киргизишет.
Ошондуктан ойлоп табуунун
ийгиликтүүлүгүн баалоо үчүн
техникалык чен белгилер
пайдаланылат, ал эми 
инновациянын ийгиликтүүлүгүн
баалоо үчүн
коммерциялаштыруунун чен
белгилери пайдаланылат.

Ойлоп табуу  тигил же бул маселенин
техникалык чечилиши патенттөөнүн
укуктук талаптарына ылайык
келгенде пайда болот.
Инновациялар патентке жөндөмдүү
идеяларга да, башка бир нерселерге
да негиздениши мүмкүн.
Компаниялар техникалык
инновацияларга кызыкдар
болгондугунун көптөгөн себептери
бар, алардын ичинде:
•коромжуларды кыскартып,
өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу
максатында өндүрүштүк
процесстерди ылайыкташтыруу;
•кардарлардын керектөөлөрүн
канааттандырган жаңы өнүмдү
сунуштоо;
•атаандаштардын арасында
артыкчылыгын сактоо жана/же
рыноктогу үлүшүн көбөйтүү;
•бизнести жана клиенттердин
актуалдуу, өсүп жаткан керектөөлөрүнө
технологиялардын шайкеш келишин
камсыздоо жана
•башка компаниялардын
технологияларынан көз каранды
болбоо. Заманбап экономиканын
шарттарында техникалык
инновацияларды башкаруу
компаниянын өзүнүн чыгармачыл
жана ойлоп табуучулук дараметинен
максималдуу пайда алууну
камсыздоо, патент ээлери менен
абройлуу өнөктөштүк мамиле түзүү
жана башкалардын
технологияларын уруксатсыз
пайдаланууну болтурбоо үчүн
патенттик системаны жакшы билүүнү
талап кылат.
Салт боюнча ишканалар
инновацияларды өз күчү менен
башкарышат.

fiЧакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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Инновацияларга карата
ишканалардын мындай ʺжабыкʺ
мамилеси ойлоп табуучулук
процессти толук көзөмөлдөөнү
камсыздап келген жана
рыноктогу ийгилик жөнүндө бир
гана өзүлөрүнүн түшүнүктөрүнө
негизденет. Мындай стратегияга
тескерисинче, инновацияларга
карата ʺачыкʺ мамиледе тышкы
эксперттердин, башка 
инновациялык ишканалардын
жана дүйнөлүк илимий-
изилдөөчүлүк тажрыйбалык-
конструктордук
иштердин (ИИТКИ) эбегейсиз
күч-кубатынын алдында
компаниянын ичинде өзгөчө
инновацияларды өнүктүрүүнүн
артыкчылыктарынын жоктугу
моюнга алынат. Чакан жана
орто ишканалар 
бизнесстратегиясын иштеп
чыгууда “ачык” инновациялар
концепциясын эсинен
чыгарбашы керек. Эгер “ачык”
инновациялар концепциясы
коммерциялык жашырын
сырдын принциптерин (5-
пунктан кийинки таблицаны
караңыздар) сактоо менен
ишенимдүү жактардын
тарамынан чыккан жаңы
идеялардын аркасында рынокто
азыраак тобокелдиктер жана
сарптоолор менен  чоңураак
пайданы камсыздай алса, анда
мындай концепция баалуулукка
ээ болушу мүмкүн.

2. Ойлоп табуу деген
эмне?
Патенттик мыйзамдарда адатта
ойлоп табуу - техникалык көйгөйдүн
жаңы жана инновациялык чечилиши
деп аныктама беришет. Ал түп-
тамырынан жаңы түзүлүштү, өнүмдү,
ыкманы түзүүгө тиешелүү болушу
мүмкүн же буга чейин белгилүү
болгон өнүмдүн же ыкманын
кийинки жакшыртуусу болушу
мүмкүн.  Жаратылышта болгон
нерсени жөн гана ачуу адатта ойлоп
табуу деп саналбайт, анткени аны
жаратууга адамдын тапкычтыгын,
чыгармачыл жөндөмдөрүн жана
ойлоп табуучулукту салуу керек.

Азыркы ойлоп табуулардын
көпчүлүгү көп иштердин жана
илимий-изилдөөчүлүк тажрыйбалык-
конструктордук ишке (ИИТКИ) узак
мөөнөттүү инвестициялардын
натыйжасы болсо дагы, өтө жөнөкөй
жана кымбат эмес техникалык
жакшыртуулардын көпчүлүгү ойлоп
табуучуларга жана компанияларга
чоң киреше алып келет.

Келечекти ойлоп табуу менен
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3. Эмне үчүн ойлоп
табууларды патенттөө
жөнүндө ойлонуу керек?
Патент берүүчү өзгөчө укуктар
энергияны талап кылган,
тобокелчил жана тез өнүгүп жаткан
ишкер чөйрөдө инновациялык
ишканалардын ийгилигинде же
жолу болбогондугунда чечүүчү
мааниге ээ болушу мүмкүн.
Ойлоп табууларды патенттөөнүн
негизги себептери:
• Башка жактарга патенттөөгө
тоскоолдук кылуу. Патенттин
ээси патенттик коргоо алуу менен
дүйнөнүн кайсы өлкөсү болбосун
окшош ойлоп табууга патент
алууга тоскоолдук кылышы
мүмкүн.
• Рыноктогу абалын бекемдөө
жана атаандаштык
артыкчылыктар. Патент өзүнүн
ээсине башка жактар
патенттелген ойлоп табууну
пайдалануусуна жол бербөөгө же
тыюу салууга өзгөчө укук берет,
бул ишенимсиздикти,
тобокелдикти, ошондой эле
патенттелген өнүмдү мыйзамсыз
пайдаланып жаткан же
окшоштуруп жаткан жактардын
атаандаштыгын  төмөндөтөт.
Патенттелген ойлоп табуунун
пайдаланууга укуктар рынокко
чыгууну пландап жаткан
атаандаштар үчүн тоскоол
болушу мүмкүн. Бул патенттин
ээсине мындан ары дагы рынокто
басымдуулук кылган абалын
ишенимдүүрөөк ээлеп турганга
мүмкүнчүлүк берет.
•Кирешесин жана
инвестициялардан алган
кирешесин жогорулатуу. Компания
ИИТКИ жүргүзүүгө көп убакыт жана
каражат коротсо, жыйынтыгында
алынган ойлоп табуулардын
патенттик коргоосу мындай
сарптоолордун ордун толтурууга
жана салынган инвестициялардан

 жогорураак киреше алууга жардам
берет.
•Лицензиялык ишмердүүлүктөн
кошумча киреше алуу. Патент ээси
башка жактарга алардан бир жолку
төлөм жана/же лицензиялык
чегерүүлөрдү 
(роялти) алып, ойлоп табууларга
лицензияларды бере алат. Патентти
сатуу (же өткөрүп берүү) менчик
укугун өткөрүп берүүнү түшүндүрөт,
ал эми лицензиялоо ойлоп табууну
белгилүү шарттарда пайдаланууга
уруксат берүүнү 
гана билдирет (№31-39 караңыздар).
• Кайчылаш лицензиялоо аркылуу
технологияларга жетүү
мүмкүнчүлүгүн алуу. Компания
башкаларга таандык технологияны
алууга кызыкдар болсо, ал
кайчылаш лицензиялоо жөнүндө
макулдашуу түзүү боюнча
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн өзүнүн
патенттерин пайдалана алат. Анын
алкагында эки тарап тең бул
макулдашуу менен аныкталган
шарттарда бир же бир нече
патенттерди пайдаланууга өз ара
укуктарды алышат (№39
караңыздар).
• Жаңы рынокторго кирүү
мүмкүнчүлүгүн алуу. Башка
компанияларга патенттерди (бир катар өлкөлөрдө  патентке кароодо
турган өтүнмөлөрдү дагы)
лицензиялоо компаниялар үчүн жөнгө
салуучу тоскоолдуктардын айынан
жеткиликсиз болуп келген жаңы
рынокторго жол ачышы мүмкүн. Эл
аралык рыноктордо пайда алуу үчүн
ойлоп табуу чет өлкөдө тиешелүү
рынокто (рыноктордо) патенттик
коргоо алышы керек. Патенттик 
кооперация жөнүндө келишим
(РСТ) бир өтүнмөнүн негизинде
РСТге мүчө мамлекеттин
кайсынысында

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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болбосун ойлоп табууга коргоо 
алууга мүмкүнчүлүк берет (№27-
№30 караңыздар).
• Ойлоп табууну башка жактар 
мыйзамсыз көчүрмөлөө 
коркунучун азайтуу. Патенттик 
коргоо алуу ойлоп табуу жөнүндө 
маалыматты, үчүн жактар ал 
патенттелген экендигин билиши 
үчүн, жарыялоону талап кылат. 
Бул укук бузуулардын болуу 
мүмкүнчүлүгүн азайтышы мүмкүн 
же жок дегенде укук бузуп жаткан 
атаандаштардын ишмер-
дүүлүгүн токтото турууга жана 
келтирген зыяндын ордун 
толтурууну талап кылууга негиз 
болуп берет (№40 караңыздар).
• Финансылык каражаттарды
тартуу үчүн
мүмкүнчүлүктөрдүн кеңейиши. 
Компания тарабынан 
патенттерге (кароодо турган 
өтүнмөлөргө да) менчик 
укуктарын алуу өнүмдү рынокко 
илгерилетүү үчүн финансылык 
каражаттарды тартуудагы 
мүмкүнчүлүктөрдүн өсүшүнө 
жардам бериши мүмкүн.
Биотехнология өңдүү айрым 
тармактарда көп учурда 
венчурдук инвесторлорду тартуу 
үчүн бир катар патенттерди алуу 
муктаждыгы келип чыгат.
• Укук бузуучуларга каршы
чараларды көрүү үчүн күчтүү
каражат алуу. Патент берген 
өзгөчө укуктарды натыйжалуу 
коргоо максатында кээде болгон 
патенттери жөнүндө маалыматты 
башкаларга таандык патенттик 
укуктарды бузуп жаткан жактарга 
жеткирүү же керек болсо соттук 
териштирүүлөрдө муктаждыгы 
келип чыгышы мүмкүн. Патенттин 
болушу патенттелген өнүмдөрдү 
мыйзамсыз окшоштуруу менен 
алек болгон жактарга карата соттук 
иштерди ийгиликтүү карап 
чыгуунун мүмкүнчүлүктөрүн бир 
топ кеңейтет (№42 караңыздар).

• Ишкананын кадыр-баркын
бекемдөө. Бизнес боюнча
өнөктөштөр. Инвесторлор жана
кардарлар көп сандаган
патенттердин болушун компаниянын
компетенттүүлүгүнүн, адистигинин,
технологиялык мүмкүнчүлүктөрүнүн
жогорку деңгээлинин күбөсү катары
кабылдашат. Бул ишкер
өнөктөштөрдү издөөгө, аброюн
жогорулатууга жана компаниянын
рыноктогу наркын жогорулатууга
пайдасын тийгизиши мүмкүн.  Алсак,
айрым ишканалар кеңири
коомчулукта компаниянын
инновациялык ишкана катары
аброюн калыптандыруу же көрсөтүү
үчүн жарнамаларында өзүнүн
патенттерин да көрсөтүшөт.

№US2002137433  п а т е н т. 
Айнекте жана карапада тешик 
жасоо үчүн пайдаланылчу 
жаңычыл тешкич бургу, жогорку 
сыйлыкка ээ болгон, Перу ойлоп 
табуучусу Хосе Видаль Мартина 
тарабынан патенттелген. Патент
алуу ойлоп табуучуга буюмду 
сериялык өндүрүүгө чыгарууга 
жана ойлоп табуусун 
лицензиялоонун натыйжасында 
роялти алууга мүмкүнчүлүк 
берген.

�D�_�e�_�q�_�d�l�b  �h�c�e�h�i  �l�Z�[�m�m  �f�_�g�_�g
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4. Компаниянын активдерин
коргоо үчүн башка кандай
укуктук мүмкүнчүлүктөр бар?

Бул колдонмо көңүл борборун 
патенттерге бурат. Бирок компания 
тарабынан чыгарылган же жеткирилген 
өнүмдүн түрүнө жараша, инновациялык 
өнүмдөргө карата коргоого алууга 
тийиш болгон интеллектуалдык 
менчиктин төмөнкүлөр өңдүү башка 
объектилери дагы пайдаланылышы 
мүмкүн:

• Пайдалуу моделдер (ошондой эле 
“кыска мөөнөттүү патенттер”, “кичи
патенттер” же “инновациялык
патенттер” катары белгилүү). Көп 
өлкөлөрдө бар болгон өнүмгө 
салыштырмалуу чоң эмес же анча-
мынча жакшыртуулардын кээ бир 
түрлөрү пайдалуу моделдер катары 
коргоого алынууга жатат (№10 дон 
кийинки коюлманы караңыздар).

• Коммерциялык жашырын сыр. 
 Бизнес жүргүзүүгө байланышкан

жашырын маалымат, анын ичинде 
жашырын долбоорлор, жабдуулар 
жана өндүрүш ыкмалары бул 
маалыматка тиешеси бар башка 
жактар үчүн жалпыга маалым болуп 
саналбаса, алар коммерциялык

 катары корголушу мүмкүн; анын 
коммерциялык баалуулугу бар, 
анткени ал жашырын болуп саналат; 
анын сактоочусу жашырындуулугун 
сактоо үчүн туура чараларды көрөт 
(мисалы, мындай маалыматка “керек 
болгон учурда мүмкүнчүлүк алуунун” 
негизинде жетүүгө чектөө жана 
жашырындуулук жөнүндө же ойлоп 
табууну ачыктабоо жөнүндө 

  макулдашууларды түзүү менен) (№5 
тен кийинки коюуну караңыздар)1.

1    IP PANORAMATM 04-модулун караңыздар.

• Өнөр жай үлгүлөрү. Буюмдун
сырткы көрүнүшүнө байланышкан
көркөм конструктордук 

 чечилиштерге өзгөчө укуктар өнөр
жай үлгүлөрүн коргоо жолу менен
алынышы мүмкүн, айрым
өлкөлөрдө алар “өнөр жай үлгүсүнө
патенттер” деп аталат2.

• Товардык белгилер. Товардык белги 
ээсине бир ишкананын товарларын 
башка ишканалардын товарларынан 
айырмалоо үчүн колдонулчу 
сөздөргө, белгилөөлөргө же түстөргө 
өзгөчө укуктарды берет3.

• Автордук укук жана чектеш укуктар. 
Түп нускадагы адабий, көркөм 
чыгармаларга, ошондой эле 
техникалык мүнөздөгү чыгармаларга 
(мисалы, ЭЭМ үчүн программаларга) 
автордук укуктун же чектеш 
укуктардын алкагында коргоо 
берилиши мүмкүн4.

• Өсүмдүктөрдүн жаңы сорттору. Көп 
өлкөлөрдө өсүмдүктүн жаңы сортун 
чыгарган селекционер 
«селекционердин укугу» 
формасындагы коргоо ала алат5.

•Интегралдык микросхемалардын
топологиясы. Микросхемаларда 
жана жарым өткөргүч микро-
схемаларда пайдаланылган 
интегралдык микросхеманын түп 
нускадагы топологиясы 
көчүрмөлөөдөн корголгон болушу 
мүмкүн.

2 ИМБДУнун №498 “Мыкты болууга
умтулуу” жарыялоосун жана  IP
PANORAMATM 02-модулун караңыздар.
3 ИМБДУнун №900.1 “Белгини түзүү”
жарыялоосун жана IP PANORAMATM 02, 12-
модулдарын караңыздар.
4 ИМБДУнун №918 “Чыгармачыл көрүнүш”
жарыялоосун жана IP PANORAMATM 05-
модулун караңыздар.
5 www.upov.int. караңыздар.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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5. Эгер ойлоп табуу патентке
жөндөмдүү болсо, дайыма эле
патенттик коргоо
керек болобу?

Жок, дайыма эмес. Технологиялык 
идеянын жаңылыгынын өзү эле 
коммерциялык баалуулугу бар техноло-
гиянын же өнүмдүн түзүлүшүнө алып 
келет дегенди билдирбейт. Алсак, 
патенттелген ойлоп табуулардын 
басымдуулук кылган көпчүлүгүнөн эч 
кандай коммерциялык пайда алынбайт 
жана  көп учурда өнүмгө же 
технологияга карата инновация башка 
майнаптуураак каражаттардын 
жардамы менен коргоодо болушу 
мүмкүн. Ошондуктан патентке өтүнмө 
берүүгө чейин патенттөөгө “сарптоолор/ 
кирешелер” чен белгиси боюнча кылдат 
талдоо жүргүзүү керек жана мүмкүн 
болгон башка альтернативаларды да 
талдап чыгуу керек. Патент алуу, аны 
күчүндө кармап туруу жана патенттик 
укуктарды коргоо кымбат жана татаал 
иш болуп калышы мүмкүн. Чечим эң 
башкысы ойлоп табууга экономикалык 
жактан пайдалуу коргоо алуу 
мүмкүнчүлүгүнө негиздениши керек.
Патентке өтүнмө берүү керекпи/жокпу 
деген чечим кабыл алууда төмөнкү 
суроолорго жооп берүү керек:

•Ойлоп табуу үчүн рынок барбы? 
•Ойлоп табууга альтернативалар барбы 
жана алар ойлоп табууга
салыштырганда кандай?
•Ойлоп табуу  өнүмдү жакшыртуу
үчүн же жаңысын иштеп чыгуу 
үчүн жарактуубу?
•Эгер жарактуу болсо, анда ал
компаниянын бизнес-стратегиясына
кандай коошот?
• Ойлоп табууну рынокко илгеритүүгө

 түүгө катышкысы келчү лицензиаттар 
же мүмкүнчүлүктүү инвесторлор
барбы?
• Ойлоп табуу компания жана 
атаандаштар үчүн канчалык баалуу 
болот?
• Базарда сатылган өнүмдүн негизинде
“кайра долбоорлоо” ыкмалары менен
ойлоп табууну кайра жасоо жана 
“озуп кетүү” канчалык оңой?
• Сиз ойлоп тапкан нерсени башка
жактар, өзгөчө атаандаштар, ойлоп
таап, патенттеши канчалык мүмкүн?
• Рыноктогу монополиялуу абалдан 
тушкөн киреше патенттөөгө кеткен
чыгымдарды актайбы? (патенттөөгө
чыгымдар жөнүндө №17ни 
караңыздар)
• Алынган патенттик коргоонун жааты
канчалык кеңири жана ал 
экономикалык жактан пайдалуу
болобу?
• Патенттик укуктарды бузуу учурларын
аныктоо оңойго турабы (мисалы, 
өндүрүштүн патенттелген ыкмаларына
укуктарды билгизбей бузуу жеңил) 
жана Сиз патенттик укуктарды коргоого 
убактыңызды жана финансылык
каражаттарыңызды коротууга
даярсызбы?

Патенттерби же ойлоп
табуунун жашырындуулугу
жана ачыкталышыбы?

Эгер ойлоп табуу патентке
жөндөмдүүлүктүн талаптарына жооп
бериши мүмкүн болсо (№6ны
караңыздар), компания эки анжыга
кептелет: ойлоп табууну
коммерциялык жашырын сыр
режиминде сактап, патенттөө
керекпи же анын маңызын ачып
берүүнүн натыйжасында, ошону

Келечекти ойлоп табуу менен



менен аны “коомдук кенч” жаатына 
которуу менен бул ойлоп табууну эч 
ким патенттей албаган шарттарды 
камсыздоо керекпи (муну адатта 
“коргоочу жарыялоо” деп аташат).

Өлкөнүн укуктук системасына 
жараша коммерциялык жашырын 
сырды коргоо ак ниет эмес 
атаандаштык жөнүндө мыйзамдын, 
бир же бир катар мыйзамдардын 
атайын жоболорунун, жашырын 
маалыматты коргоого карата 
прецеденттик укуктун күчү менен, 
кызматкерлер, консультанттар, 
тапшырыкчылар жана өнөктөштөр 
менен макулдашуулардагы 
келишимдик жоболордун же 
жогоруда аталгандардын 
бардыгынын айкалышынын 
негизинде берилиши мүмкүн.

Коммерциялык жашырын сырды 
коргоо төмөнкү бир катар мүмкүн 
болгон артыкчылыктарга ээ:

• Ал каттоого эч кандай 
сарптоолорду талап кылбайт;

• Ал маалыматты ачып берүүнү 
же мамлекеттик ведомстводо каттоону 
талап кылбайт, мында ойлоп табуу 
жарыяланууга тийиш эмес;

• Ал убактысы боюнча 
чектелген эмес;

• Ал кечиктирилбестен күчүнө
кирет.

• Коммерциялык жашырын
сырды коргоо ошондой эл бир катар
мүмкүн болгон кемчиликтерге ээ

• Коммерциялык жашырын сыр
режиминин жардамы менен коргоо 
жашырын маалыматты мыйзамсыз 
алуу, пайдалануу же ачып берүүгө 
карата гана майнаптуу;
Эгер коммерциялык жашырын сыр 
коомго ачыкталса, аны алган кандай 
болбосун жак пайдаланууга укуктуу;

• Эгер инновациялык өнүмдө 
коммерциялык жашырын сыр 
пайдаланылса, башка жактар аны 
“кайра долбоорлоо” ыкмалары
менен ачып алышы мүмкүн, кийин 
ага уруксат албастан эле аны 
пайдаланууга укуктуу болуп 
калышат;
• Колдонуудагы мыйзамдарга жараша 
коммерциялык жашырын сырга 
укуктарга коргоону камсыздоо 
татаалыраак;
• Коммерциялык жашырын сырдын
мазмуну башка жактар тарабынан
патенттелген болушу мүмкүн,
ошондуктан кийин алар аны
пайдалануу боюнча сиздердин
ишмердүүлүгүңүздү токтотууга аракет
кылышы мүмкүн.

Патенттөө менен коммерциялык
жашырын сыр режимин ойлоп
табууларды коргоонун башка
каражаты катары караган менен,
алар көп учурда бири-бирин
толуктап турушат. Патенттик 
ведомство патентке өтүнмөнү
жарыялаганга чейин патенттик
өтүнмөлөр адатта ойлоп табууну
жашырын сактап турушкандыктан 
ушундай болот.  Мындан тышкары,
көп учурларда коммерциялык
жашырын сыр режиминде
патенттелген ойлоп табууларды
кантип ийгиликтүү колдонуу
керектигине тиешелүү өндүрүштүн
көптөгөн баалуу сырлары (“ноу-хау”)
сакталат.
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Практикалык мисал: 
коммерциялык жашырын сырды
патенттер менен катар натыйжалуу
пайдалануу – Ecoflora
Колумбиянын Ecoflora SAS
Corporation корпорациясы жеке
гигиена жана турмуш-тиричиликте,
айыл чарбасында, өнөр жайда
пайдалануу үчүн өсүмдүктөрдүн
негизиндеги өнүмдөрдү иштеп
чыгарат. Түштүк Американын бай
өсүмдүктөр дүйнөсүн пайдалануу
менен, компания инновациялык
турмуш-тиричиликтик жана өнөр
жайлык каражаттардын, анын
ичинде боегучтардын,
пестициддердин жана жуучу
каражаттардын портфелин
калыптандырган.

Ecoflora корпорациясы 
өнүмдөрүнүн портфелин кеңейтүү 
үчүн ИИТКИге маанилүү 
каражаттарды инвестициялайт, 
кийин бул баалуу инвестициялар 
интеллектуалдык менчиктин 
коргоосунда болгондугун кылдат 
көзөмөлдөйт.  Ecoflora 
корпорациясына кирген түрдүү 
компаниялар көптөгөн 
патенттерге ээлик кылат, анын 
ичинде РСТ жол-жобосун 
пайдалануу менен чет элдик 
патенттөөнүн натыйжасы болгон 
патенттер да бар.

Ошентсе да патенттелген ойлоп
табуулар – Ecoflora
компанияларынын интеллектуалдык
менчигинин жалгыз эле активи эмес.
Ошондой эле өнүмдөрдү жасоонун
ыкмалары да чоң мааниге ээ,
алардын  көбүн Ecoflora
коммерциялык жашырын сыр
режиминде сактайт6.

2 Караңыздар: IP Advantage – ИМБДУнун
түрдүү жааттардагы ИМди натыйжалуу пайдалануунун
практикалык мисалдарына тиешелүү маалыматтар
базасы, дареги: www.wipo.int/ipadvantage.

6. Эмнени патенттесе болот?

Өтүнмө берилген ойлоп табууга 
патенттик коргоо берүү үчүн ал 
төмөнкүдөй болушу керек:

• патентке жөндөмдүү объектти
камтышы

керек (№7ни караңыздар);
• жаңы болушу керек (жаңылык талабы)

(№8ди караңыздар);
• “ойлоп табуучулук деңгээли”
болушу
керек (айкын эместик талабы) (№9ду
караңыздар);

• өнөр жайда колдонууга боло турган
(пайдалуулук талабы) (№10ду 
караңыздар);

• патентке өтүнмөдө түшүнүктүү жана 
толук ачыкталышы керек 
(маалыматты ачып берүүгө карата 
талап) (№11ди караңыздар).

Бул талаптардын маңызын түшүнүү үчүн 
мыкты ыкма болуп техниканын тиешелүү 
жаатында мурда патенттелген нерсени 
изилдөө саналат. Бул үчүн патенттик 
маалымат базаларына кайрылуу керек
(№14 – №15ти караңыздар).

№ PCT/ IT2003/000428 эл аралык
өтүнмөсү. Негизинен жылытылган
суюктуктун жардамы менен тамак-
аш же суусундуктарды даярдоо үчүн
идиш.

Келечекти ойлоп табуу менен
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Пайдалуу моделдер

Пайдалуу моделдердин негизги
мүнөздөмөлөрү:

• пайдалуу моделдерге коргоо берүү 
үчүн ойлоп табууларга караганда 
талаптар анча катуу коюлбайт, анткени 
«ойлоп табуучулук деңгээлинин» 
болушуна карата талап жумшартылып 
коюлушу же такыр жок болушу мүмкүн;
• пайдалуу моделдерге коргоо берүү 
жол-жобосу  ойлоп табууга патентке 
караганда адатта кыскараак жана 
жөнөкөйүрөөк болот;
• эреже катары, патент берүү жана 
аны күчүндө кармап турууга алынуучу 
алым азыраак;
• адатта пайдалуу моделдерди 
коргоонун максималдуу мөөнөтү 
кыскараак;
• айрым өлкөлөрдө пайдалуу моделдер
техниканын белгилүү жааттары менен
чектелип, ыкмага эмес, өнүмгө карата 
гана болушу мүмкүн;
• эреже катары, пайдалуу моделге 
өтүнмөнү же катталган пайдалуу 
моделди ойлоп табууга өтүнмөгө 
айлантууга болот.

№ PCT/ AU1999/000598 эл аралык
өтүнмөсү өзгөчө түзүлүштөгү идишке
берилген, анда донордон кан
алынгандан кийин кандан сынамык
алуу үчүн ийнелер чыгарылган.
Башында 1994-жылы австралиялык
“ITL Corporation” стартапы бул ойлоп
табууну пайдалуу модель катары
каттаткан, кийинчерээк стандарттуу
патент алган.

Donorcare® соода белгиси менен 
чыгарылган бул өнүм эл аралык деңгээлде 
чоң ийгиликтерге жетип, дизайны үчүн
абройлуу сыйлыктарды алган.

7. Патентке жөндөмдүү объект
деген эмне?

Улуттук жана аймактык патенттик
мыйзамдардын көпчүлүгүндө
патентке жөндөмдүү объект чектөө
менен аныкталат, башкача айтканда,
патенттелиши мүмкүн эмес
болгодордун тизмегин көрсөтүү жолу
менен. Ар кайсы өлкөлөрдүн
мыйзамдарындагы бир топ
айырмаларга карабастан, патентке
жөндөмдүүлүктөн алып салынышы
мүмкүн болгон техниканын
жааттарынын мисалдары
төмөнкүлөр:

•ачылыштар жана илимий 
теориялар;
•эстетикалык керектөолөрдү 
канааттандырууга багытталган 
чечимдер;
•акыл-эс ишмердүүлүгүн аткаруунун 
схемалары, эрежелери жана 
ыкмалары;
•жаратылышта болгон заттар; 
•коомдук тартипке, адеп-ахлак 
принциптерине карама-каршы 
келген же коомдун 
саламаттыгына залал келтириши 
мүмкүн болгон ойлоп табуулар; 
•адамдарды же жаныбарларды 
дарылоонун дары аныктоочу, 
терапевттик жана хирургиялык 
ыкмалары;
•микроорганизмдерди 
санабаганда, өсүмдүктөрдүн 
сорттору жана жаныбарлардын 
породалары, биологиялык эмес 
жана микробиологиялык 
ыкмалардан тышкары, аларды 
алуунун биологиялык ыкмалары;
• компьютердик программалар.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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Программалык камсыздоону
коргоо

Айрым өлкөлөрдө программалык 
камсыздоонун иш-милдеттик 
мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуунун 
негизинде жаткан математикалык 
алгоритмдерге патенттик коргоо
берилиши мүмкүн, ошол эле учурда 
башка өлкөлөрдө алар патентке
жөмдөмдүү эмес объектилер 
катары патенттик коргоодон түздөн-
түз алып салынган. Бирок мындай 
өлкөлөрдүн бир катарында 
программалык камсыздоого 
тиешелүү ойлоп табуулар, 
программалык камсыздоо 
техниканын деңгээлине техникалык 
салым кошуп жаткан шартта 
патенттик коргоону пайдаланышы 
мүмкүн. Программалык 
камсыздоонун патентке 
жөндөмдүүлүк маселелери боюнча 
андан аркы маалыматты алуу үчүн 
тиешелүү өлкөнүн улуттук же 
аймактык патенттин ведомствосуна 
кайрылуу керек (патенттик 
ведомстволордун вебсайттарынын 
тизмегин бул даректен караңыздар: 
www.wipo.int/directory/en/ urls.jsp).

Өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө
компьютердик программалардын
объекттик жана баштапкы коду
автордук укук менен корголушу
мүмкүн. Автордук-укуктук коргоо
каттоонун болушунан көз каранды
эмес, бирок айрым өлкөлөрдө
компьютердик программаны каттоо
мүмкүн жана каттоо керек. Автордук-
укуктук коргоо патенттик коргоого 
караганда укуктардын көлөмү
боюнча көбүрөөк чектелген. Анткени
ал идеянын өзүнө эле эмес, идеяны
көрсөтүүнүн ыкмасына гана
тиешелүү. Көп өлкөлөрдо
компьютердик программалардын
объекттик коду автордук укук менен
корголот, ал эми баштапкы код
коммерциялык жашырын сыр
катары корголот.

8. Ойлоп табуунун жаңылыгы
кантип аныкталат?

Ойлоп табуу техниканын белгилүү
деңгээлинин бир бөлүгү болбосо, жаңы 
же жаңылыгы бар болуп саналат. 
Жалпысынан, техниканын белгилүү 
деңгээли деп техниканын белгилүү бир 
жаатындагы ойлоп табууга тиешелүү 
патент берүүгө биринчи өтүнмө 
берилген күнгө чейин дүйнөнүн кайсы 
жеринде болбосун, коомго жеткиликтүү 
болгон дүйнөдөгү техникалык 
билимдердин бардыгы түшүнүлөт. Ага 
патенттер, патентке өтүнмөлөр жана 
патенттик эмес адабияттардын бардык 
түрлөрү кирет.
Ар кайсы өлкөлөрдө техниканын
белгилүү деңгээлинин аныктамасы 
айырмаланышы мүмкүн. Көп
өлкөлөрдө кандай болбосун өлкөдө
жазуу же оозеки түрдө көрсөтүүнүн же
ачык пайдалануунун негизинде коомго
ачыкталган кандай болбосун маалымат
техниканын белгилүү деңгээлин түзөт. 
Ошентип, мисалы, ойлоп табуу жөнүндө
илимий журналда жарыялоо, аны 
конференцияда сунуштоо, 
коммерциялык ишмердүүлүктө
пайдалануу же компаниянын каталогуна
киргизүү, жалпысынан алганда, ойлоп
табуунун жаңылыгын жана патентке
жөндөмдүүлүгүн жоготуусуна алып
келиши мүмкүн. Ошондуктан башынан
эле ойлоп табууга коммерциялык 
жашырын сыр өңдүү мамиле кылган 
жакшы жана патентке өтүнмө бергенге
чейин анын маңызын капыстан ачыктап
алууга жол бербөө маанилүү.
Техниканын белгилүү деңгээлине эмне 
кирерин так аныктоо үчүн
квалификациялуу патенттик ишенимдүү 
өкүлдүн жардамы керек болушу мүмкүн.
Техниканын деңгээли көп учурда
“техниканын жашырылган деңгээлин”
камтыйт, ага кароодо турган,
кийинчерээк жарыялоо шарты менен 
жарыяланбаган патенттик өтүнмөлөр 
кирет.

Келечекти ойлоп табуу менен
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9. Ойлоп табуунун “ойлоп
табуучулук деңгээли” кандай
учурда болот?

Техниканын белгилүү деңгээлин эске 
алуу менен ойлоп табуу техниканын 
бул жаатындагы адис үчүн айкын 
эмес болсо, анын ойлоп табуучулук 
деңгээли бар болот (же айкын эмес
болуп саналат). Айкын эместик 
талабы патенттер буга чейин болгон 
чечимдердин негизинде бул 
жааттагы кадимки адис оңой эле 
сунуштай ала турган нерсеге эмес, 
чынында эле чыгармачыл жана 
жаңычыл иштелмелердин 
натыйжаларына гана берилишин 
кепилдейт.

Кээ бир өлкөлөрдө соттор чыгарган
чечимдерге ылайык ойлоп табуучулук
деңгээли бар деп саналышы мүмкүн
болбогон айрым мисалдарга
төмөнкүлөр кирет: өлчөмдөрдү
жөнөкөй өлчөө, буюмга көтөрүп
жүрүүгө оңтойлуу түр берүү,
тетиктердин ордун алмаштыруу,
материалдарын өзгөртүү же ошондой
эле тетикке же аткарылуучу 
иш-милдетин жөнөкөй алмаштыруу.

10. “Өнөр жайда колдонуу
мүмкүнчүлүгү” деген эмнени
билдирет?

Ойлоп табуу патентке жөндөмдүү
болушу үчүн ал өнөр жайлык же
коммерциялык максатта колдонууга
жөндөмдүү болушу керек. Ойлоп
табуу жөн гана теориялык мүнөздө
болбошу керек. Ал пайдалуу жана
кандайдыр бир практикалык пайда
алып келиши керек. Мында “өнөр
жайлык” деген термин кеңири
маанисинде таза интеллектуалдык
же эстетикалык ишмердүүлүктөн
айырмаланган, мисалы, айыл
чарбаны камтыган, бир нерсе
болушу керек. Кээ бир өлкөлөрдө
өнөр жайда колдонуу мүмкүнчүлүгү
чен белгисинин ордуна
пайдалуулук чен белгиси саналат.
Пайдалуулук талабы генетика
жаатындагы патенттер үчүн өзгөчө
маанилүү болуп калды, алардын
пайдалуулугу өтүнмө берип
жатканда белгисиз болушу мүмкүн.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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11. Ойлоп табууну ачып берүү
талабы эмнени билдирет?

Өлкөлөрдүн көбүнүн улуттук 
мыйзамдарына ылайык патентке 
өтүнмө техниканын бул 
жаатындагы кайсы болбосун 
адиске иш жүзүндө ойлоп табууну 
жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк 
берүү үчүн  ойлоп табууну 
жетишерлик так жана толук
ачыкташы керек. Айрым өлкөлөрдө 
патент мыйзамы ойлоп табуучу 
ойлоп табуусун жүзөгө ашыруунун 
“эң мыкты вариантын” ачып 
берүүнү талап кылат. 
Микроорганизмдерге тиешелүү 
патенттер болсо, көп өлкөлөр 
микроорганизм атайын
депозитардык мекемеде
депонирленишин талап кылышат.

Патент жана жашоо жөнүндө
илимдер

Акыркы жылдары жашоо жөнүндо 
илимдерге, атап айтканда 
биотехнологияга тиешелүү 
патенттердин санынын бир топ 
өскөнү байкалууда. Мында 
өлкөлөрдүн ортосунда кандай 
объектилер патенттелиши мүмкүн 
деген чоң пикир келишпестиктер 
келип чыгууда. Дээрлик бардык 
өлкөлөр микроорганизмдерге 
тиешелүү ойлоп табууларды 
патенттөөгө жол беришет жана 
микроорганизм коомго 
белгилүү болбосо жана 
тийиштүү түрдө сыпаттоого 
мүмкүн болбосо, анын үлгүсүн 
атайын депозитардык мекемеде 
депонирлөөнү талап кылат. Көп 
өлкөлөр өсүмдүктөрдүн сортторун 
жана жаныбарларлын 
породаларын

породаларын

патентке жөндөмдүү объектилерден
чыгарып салат, бирок тазаланган 
жана табигый чөйрөсүнөн бөлүнүп
алынган же техникалык иштетүүнүн
жардамы менен жасалган
биологиялык заттарды патенттөөгө
уруксат беришет.  Улуттук
мыйзамдар ошондой эле адамды
клондоштуруу ыкмалары же
адамдын түйүлдүгүнүн башатында
редакциялоо ыкмалары өңдүү
патентке жөндөмдүү эмес ойлоп
табуулардын айрым атайын
түрлөрүн көрсөтүшү мүмкүн.

Тигил же бул өлкөнүн шарттарына
жараша өсүмдүктөрдүн жаңы
сорттору патенттик системанын же
өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун
коргоонун атайын системасынын
алкагында (кошумча маалымат алуу
үчүн www.upov.int караңыздар) же
аталган эки системанын
айкалышында корголот.

Келечекти ойлоп табуу менен
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12. Патент кандай укуктарды
берет?

Патент ээсине ойлоп табууну башка 
жактар коммерциялык максатта 
пайдалануусуна жол бербөө укугун
берет. Бул укук ээсинин уруксатысыз
патенттелген ойлоп табуунун неигизинде 
жасалган өнүмдү же ыкманы жасоого, 
пайдаланууга, сатууга сунуштоого, 
сатууга же башка жактар тарабынан 
ташып келүүгө жол бербөө же тыюу 
салууга укукту камтыйт. Патент ээсине
«эркин пайдалануу» укугун же 
технологияны патент боюнча пайдалануу 
укугун бербегенин белгилей кетүү 
маанилүү, болгону  башка жактарга 
мындай пайдаланууга жол бербөө укугун 
гана берет.  Бул чоң деле эмес айырма 
деп элестеши мүмкүн, бирок ал 
патенттик системаны жана түрдүү 
патенттердин ортосундагы оз ара 
мамилелердин принциптерин түшүнүүдө 
чоң мааниге ээ.  Чынында башка 
жактарга таандык патенттер боюнча 
укуктар өз ара кесилиши, башка
жактардын патенттерин өзүнө камтышы 
же толукташы мүмкүн. Ошондуктан 
патенттин ээсине өзүнүн патенттелген 
ойлоп табуусун коммерциялык максатта 
пайдалануу үчүн башка жактардын 
ойлоп табууларын пайдаланууга
лицензия алуу керектелиши мүмкүн. 
Мындан тышкары, айрым ойлоп 
табууларды (фармацевтикалык 
дарыдармектер өңдүү) 
коммерциялаштырып баштоого чейин 
кандайдыр бир атайын уруксаттар 
керектелиши мүмкүн (мисалы, 
коммерциялык жүгүртүүгө киргизүүгө 
уруксат, ал өлкөнүн бул жаатта жөнгө 
салууну жүзөгө ашырган компетенттүү 
мамлекеттик органы тарабынан 
берилет).

компетенттүү мамлекеттик органы
тарабынан берилет).

13. Ойлоп табуучу ким болуп
саналат жана патентке
укуктар кимге тиешелүү?

Ойлоп табууну жараткан жеке жак 
ойлоп табуучу болуп саналат, ошол эле 
учурда патентке өтүнмө берген жеке жак 
(же компания) өтүнмө берүүчү, патент 
алуучу же патенттин ээси болуп саналат. 
Айрым учурларда ойлоп табуучу дагы 
өтүнмө берүүчү боло алат, көп учурда 
ойлоп табуучу менен өтүнмө берүүчү эки 
башка жак болуп саналат. Өтүнмө берүүчү 
болуп көп учурларда ойлоп табуучу 
иштеген компания же илимий-изилдөө 
институту саналат.

• Кызматтык ойлоп табуулар. Көп 
өлкөлөрдө кызматтык тапшырманы 
аткарууга байланыштуу жасалган 
ойлоп табуулар автоматтык түрдө 
жумуш берүүчүгө таандык болот. Кээ бир 
өлкөлөрдө  бул эмгек келишиминде 
каралган болсо гана бул эреже күчүндө 
болот. Бир катар учурларда (мисалы, 
эмгек келиши жок болгон учурда) ойлоп 
табуучу жасаган ойлоп табуусун 
пайдалануу укугун сактап калышы 
мүмкүн, бирок жумуш берүүчүгө ойлоп 
табууну ички максаттарга пайдаланууга 
өзгөчө эмес (“жумушчунун кызматтык 
ойлоп табуусуна жумуш берүүчүнүн 
укугу» деп аталган) укук берилет. 
Келечекте талаш-тартыштарды 
болтурбоо үчүн тиешелүү өлкөнүн 
мыйзамдарынын жоболорун жана эмгек 
келишимдери кызматтык ойлоп 
табууларга менчик укугунун маселелерин 
да белгилей турганын тактап алуу 
маанилүү.
• Көз карандысыз аткаруучулар.
Өлкөлөрдүн көбүндө жаңы
өнүмдү же ыкманы иштеп чыгуу
үчүн компания жалдаган көз
карандысыз аткаруучу алардын
ортосундагы макулдашууда
башкасы каралбаган болсо,
ойлоп табууга бардык укуктарга ээ
болот.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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Бул эгер аткаруучу компания 
менен ойлоп табууга укуктарын
өткөрүп берүү жөнүндө жазуу
түрүндөгү макулдашуу түзгөн эмес
болсо, ал компания
иштелмелерди жүргүзүүгө бардык
чыгымдарды көтөрсө дагы
жасалган ойлоп табууларга анын
эч кандай менчик укуктары жок
болот дегенди түшүндүрөт.

• Биргелешкен ойлоп табуучулар. 
Эгер ойлоп табуунун башатына же 
анын ишке ашырылышына бир нече 
жактын маанилүү салымы кошулса, 
алар биргелешкен ойлоп 
табуучулар катары каралышы керек 
жана патенттелген өтүнмөдө 
ошондой көрсөтүлүшү керек. Эгер 
биргелешкен ойлоп табуучулар 
өтүнмө берүүчүлөр дагы болсо, 

 анда аларга патент дагы бирге 
берилет.

• Кошо ээлик кылуучулар. Ар 
 кайсы өлкөлөрдүн жана институт-

тардын   бир нече юридикалык же 
жеке жактар ээлик кылган 
патенттерди пайдалануу же 
коргоо эрежелери да ар башка. 
Айрым учурларда кошо ээлик 
кылуучулардын бири дагы кошо 
ээлик кылгандардын баарынын 
уруксатысыз жалгыз өзү патентке 
лицензия бере албайт же үчүнчү 
жактар патенттик укуктарды 
бузгандыгы үчүн аларга каршы 
доо арызын бере албайт.

Өзүн-өзү текшерүү үчүн
жыйынтыктоочу
маалымат

•Ойлоп табууну патенттөө
керекпи? Патенттик коргоонун
артыкчылыктарын ойлонуңуз,
альтернативалуу чечимдерди
(коммерциялык жашырын сыр режими,
пайдалуу модель ж.б.) карап чыгыңыз
жана “сарптоолор/ кирешелер” чен
белгиси боюнча талдоо жүргүзүңүз.
Негиздүү чечим кабыл алууда
ишенимдүү болуу үчүн кийинки
бөлүмдөрдөгү патенттер жөнүндө
кошумча маалыматтар менен таанышып
чыгыңыз.
•Сиздин ойлоп табууңуз патентке
жөндөмдүүбү? Патентке 
жөндөмдүүлүккө карата талаптарды 
жакшы изилдеп чыгыңыз, өлкөдө эмне 
патентке жөндөмдүү экендиги жөнүндө 
так маалымат алыңыз жана 
техниканын белгилүү деңгээлин 
аныктоо үчүн издөө жүргүзүңүз (№14тү 
караңыздар).
•Ойлоп табууну иштеп чыгууга 
финансылык же техникалык жардам 
көрсөтө ала турган компанияга, анын 
кызматкерлерине жана кандай 
болбосун өнөктөшкө таандык ойлоп
табууга укуктар маселесин тактап
алыңыз.
•Кошумча маалымат. 
IP PANORAMATM 03-модулду 
караңыздар, изилдөө үчүн 
1–2-суроолор

Келечекти ойлоп табуу менен
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Введение в тему «Патенты для малых и средних предприятий»

Кантип патент алуу
керек
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14. Эмнеден баштоо керек?

Адатта биринчи этап техниканын
белгилүү деңгээлин аныктоодон 
турат. Патентке өтүнмө боюнча 
техниканын деңгээлин аныкташы 
мүмкүн болгон бүткүл дүйнө жүзү 
боюнча берилген 40 миллиондон 
ашуун патенттер жана миллиондогон 
басма жарыялоолор болгондо 
берилген патенттерге шилтемелерди 
издөөдө табылган кандайдыр бир же 
бир нече шилтеме ойлоп табууну 
жаңылыктан же айкындык эместиктен 
куру калтырышы мүмкүн болгон, ошону 
менен аны патентке жөндөмдүү эмес 
кылып салышы мүмкүн болгон олуттуу 
коркунуч бар.

Жасалган ойлоп табуунун патентке
жөндөмдүүлүгүн аныктоо үчүн 
техниканын белгилүү деңгээли жөнүндө
маалыматты издөө, эгер издөөнүн
натыйжасында ойлоп табуунун
патенттөөгө тоскоолдук жаратышы 
мүмкүн болгон шилтемелер табылып
калса, паткентке өтүнмө берүүдө курулай
чыгымдардан сакташы мүмкүн.
Техниканын белгилүү деңгээлин аныктоо
үчүн издөө жүргүзүү патенттик
адабияттарды, ошондой эле илимий-
техникалык журналдар, 
маалымадамалар, конференциялардын
материалдары, диссертациялар, веб-
сайттар, компаниялардын проспекттери,
коммерциялык жарыялоолор жана 
гезиттердеги макалалар менен кошо
патенттик эмес адабияттарды да 
камтышы керек.

Патенттик маалымат жиктелген 
техникалык маалыматтын уникалдуу 
булагы болуп саналат, ал стратегиялык 
бизнес пландаштыруу үчүн да өтө 
баалуу7. Эреже катары, патенттер 
жана патенттерге жарыяланган 
өтүнмөлөр соңку иштелмелердин жана 
инновациялардын жыйынтыктары 
менен тиешелүү инновациялык өнүм 
рынокто пайда болгонго чейин эле 
таанышууга мүмкүнчүлүк берет.

7 IP PANORAMATM 06-модулду караңыздар,
изилдөө үчүн 1-суроо.

Патенттик маалымат
базаларынан издөөнүн мааниси

Ойлоп табуунун патентке
жөндөмдүүлүгүн текшерүү менен
эле катар патенттик маалымат
базаларынан издөө төмөнкүлөр
жөнүндө өтө пайдалуу
маалыматтарды бериши мүмкүн:

•Болгон жана болочок
атаандаштардын ИИТКИ
жаатындагы ишмердүүлүгү;
•Техниканын ошол жаатын
өнүктүрүүдөгү заманбап
тенденциялар;
•лицензиялануучу технологиялар;
•дараметтүү жеткирип берүүчүлөр,
өнөктөштөр же изилдөөчүлөр;
•өлкөнүн жана чет өлкөлүк
рыноктордун мүмкүн болгон
сегменттери;
•сиздин өнүмдөрүңүз башка
жактардын укуктарын
бузбагандыгын текшерүү үчүн бул
жааттагы башка жактарга таандык
күчүндөгү патенттер
(“аракеттердин эркиндиги”);
•бул жааттагы күчүнүн мөөнөтү
өткөн  патенттер жана коомдук
кенчке өткөн технологиялар;
•учурда болгон технологиялардын
негизинде мүмкүн болгон жаңы
иштелмелер.

Келечекти ойлоп табуу менен
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Практикалык мисал: “L&R 
Ashbolt”тун интеллектуалдык
менчикти эстүү башкаруусу

«L&R Ashbolt» каптал беттерди 
иштетүү чөйрөсүндөгү кууш 
адистиктеги компания болуп 
саналат. Ал Австралияда иштейт, 
негизги ишмердүүлүгү 
компоненттердин беттеринин 
мүнөздөмөлөрүн жакшыртуу жолу 
менен компаниялардын 
каражаттарын үнөмдөөнүн мүмкүн 
болгон жааттарын аныктоого 
байланышкан. Ал өз 
кардарларына тоо кен өндүрүшү, 
кагаз фабрикалары, мунайзат -
химия өндүрүшү, экструзия жана 
электростанция ыкмалары менен 
пластик буюмдарды чыгаруу 
өңдүү оор машина курууга 
байланышкан чөйрөлөрдө 
беттердин бекемдигин 
жогорулатуунун, эскирүүнү жана 
дат басууну азайтуунун эсебинен 
бир топ суммаларды үнөмдөөгө 
жардам берет.
 «L&R Ashbolt» компаниясы
интеллектуалдык менчик 
объектилерин жаратууга
каражаттарды инвестициялаган 
жана азыркы учурда бир катар
ойлоп табууларды коргойт. Ошентсе
да патенттөөгө тиешелүү чечеимдер
кылдат баалоону талап кылат.
Компаниянын башкы менеджеринин
айтымында: “Бул маселе  эстүү
мамиле кылууну талап кылат. Атап
айтканда, компания патентке
өтүнмөнү бизнес жүргүзө турган 
конкреттүү өлкөлөрдө гана бериши
керек, анткени патент алуу аракети 
бекер эле акчаны коротуу болуп
калышы мүмкүн.  Сиз өнүмдүн
келечектеги рыногу кайда
жайгашканын эстүүлүк менен,
реалдуу баалашыңыз керек”8.

8 Караңыздар: IP Advantage – ар кайсы
жааттардагы ИМди майнаптуу пайдалануунун
практикалык мисалдарына тиешелүү
ИМБДУнун маалыматтар базасы, төмөнкү
даректе: www.wipo.int/ipadvantage.

15. Техниканын деңгээлин
аныктоо боюнча издөөнү
кантип жана кайда жүргүзсө
болот?9

Патенттик ведомстволордун көбү
жарыялоочу патенттер жана патентке
өтүнмөлөр онлайн режимде жеткиликтүү,
бул техниканын белгилүү деңгээлин
аныктоо үчүн издөө жүргүзүүнү
жеңилдетет.

ИМБДУ РСТ системасынын алкагында
тариздөөдөн өткөн эл аралык патент
алууга жарыяланган бардык
өтүнмөлөргө, ошондой эле көптөгөн
улуттук жана аймактык патенттик
ведомстволордун фонддорундагы
патенттердин көп санына www.wipo.int/
patentscope  дарегинде жайгашкан
өзүнүн PATENTSCOPE издөө
системасынын базасына онлайн
режимде акысыз кирүүнү сунуштайт.

Көп ИМ ведомстволору  дагы
өзүлөрүнүн патенттик маалымат
базаларына онлайн режимде эркин
кирүү мүмкүнчүлүгүн беришет.
Мындан тышкары, улуттук патенттик
ведомстволордун көпчүлүгү патенттик
издөө жүргүзүү боюнча акы төлөнүүчү
кызмат көрсөтүүлөрдү беришет.

Патенттик маалыматка жетүү Интернет 
тарамынын аркасында бир топ 
жеңилдейт. Бирок жогорку сапаттагы 
патенттик издөө жөнөкөй иш эмес. 
Патенттик терминдер көп учурда 
татаал жана бир маанини билдирбейт, 
ошондуктан кесипкой издөө жүргүзүү 
чоң билимдерди жана тажрыйбаны та-
лап кылат. Алдынала издөөнү акысыз
онлайн маалыматтар базаларынан 
жүргүзүүгө болсо да, акыркы чечим 
кабыл алуу үчүн (мисалы, ойлоп 
табууга патентке өтүнмө берүү 
керекпи-жокпу) патенттик маалыматка 
муктаж болгон компаниялардын көбү, 
эреже катары,

2Караңыздар:  IP PANORAMATM 
03-модуль, изилдөө үчүн 2 -3-суроолор.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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патенттик иш жаатындагы кесипкөй
адистердин кызматынан пайдаланышат
жана/же татаалыраак коммерциялык 
маалыматтар базаларын колдонушат.

PATENTSCOPE 
издөө
системасы

PATENTSCOPE издөө механизми –
бул ИМБДУ тарабынан түзүлгөн акысыз
издөө системасы. Бул системанын
негизги мүмкүнчүлүктөрүнө төмөнкүлөр
кирет:
•патентке эл аралык өтүнмөлөрдүн 
(РСТ) биринчи жарыялоолоруна 
жана системага катышкан улуттук 
жана аймактык патенттик 
ведомстволордун фонддорундагы 
патенттик документтерге жетүү 
мүмкүнчүлүгү;
•толук текстти издөө;
•маалымат базаларынан чет 
тилдерде издөө жүргүзүүгө 
мүмкүндүк берген тилдер аралык
издөө жана которуу аспаптары; 
•морфологиялык издөө (сөздүн 
бардык морфологиялык 
формаларынан автоматтык түрдө 
издөө, мисалы, электр, 
электротехникалык ж.б.);
•издөөнүн жыйынтыктарын 
графикалык талдоо;
•улуттук этапта катталуучу
маалыматтар, айрым өлкөлөрдөгү эл 
аралык өтүнмөнүн улуттук 
деңгээлдеги статусун байкаштыруу 
үчүн;
•камтылган сүрөттөр; ошондой эле 
•патенттик ишмердүүлүктү жана 
кызыкчылык жараткан жааттардагы 
жаңыланууларды мониторингдөө 
үчүн RSS-каналдары10.

10 RSS  “жыйнакталган маалыматты эң
жөнөкөй чогултуу” дегенди билдирет жана
сайтта же блогдо камтылган маалыматты
сыпаттоо үчүн колдонулат.

Техниканын деңгээлин аныктоо 
боюнча издөөнү негизги сөздөрдүн, 
патенттик жиктеменин индекстеринин 
же издөөнүн башка 
мүмкүнчүлүктөрүнүн негизинде 
жүргүзсө болот. Техниканын 
деңгээлин толук эмес аныктоо 
издөөнүн колдонулган стратегиясы-
нын, жиктөөнүн колдонулган 
системасынын, издөө жүргузгөн 
жактын техникалык даярдыгынын, 
ошондой  эле пайдаланылган 
маалыматтар базасынын айынан 
болот

Эл аралык патенттик жиктеме

Эл аралык патенттик жиктеме (ЭПЖ)
патенттик документтерди жиктөө 
жана издөө үчүн пайдаланылган
иерархиялык жиктөө системасын
элестетет. Ошондой эле ал аларды
иреттөө үчүн аспап, маалыматты
тандамал жайылтуу жана конкреттүү
жааттардагы техниканын өнүгүү
деңгээлин аныктоо үчүн негиз катары
кызмат кылат. ЭПЖ 120 класска, 628
классчаларга жана 70 миңге жакын
топторго бөлүнгөн сегиз бөлүмдөн
турат.

Сегиз бөлүм:

• Адамдын жашоодогу керектөөлөрүн 
канааттандыруу;
• Ар түрдүү технологиялык процесстер, 
ташуу;
• Химия; металлургия;
• Текстиль; кагаз;
• Курулуш;
• Механика; жарыктандыруу; жылытуу; 
куралжарак жана ок-дарылар; 
жардыруу иштери;
• Физика;
• Электр кубаты.

Келечекти ойлоп табуу менен
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Азыркы учурда 100дөн ашык өлкө
патенттерин жиктөө үчүн ЭПЖны
колдонушат. Кененирээк маалыматты
караңыздар: www.wipo.int/ classifications/ipc.

16. Патенттик коргоого
өтүнмөнү кантип берсе бо-
лот?

Техниканын деңгээлин аныктоо 
боюнча издөө жүргүзгөндөн жана 
патенттик коргоо алуу керектиги 
жөнүндө чечим кабыл алынгандан 
кийин патентке өтүнмөнү тариздеп, 
аны улуттук же аймактык
патенттик ведомствого берүү 
керек.

Өтүнмө ойлоп табуунун толук 
сыпаттамасын, патент боюнча 
укуктардын көлөмүн аныктачу ойлоп 
табуунун формуласын, чиймелерди 
жана рефератты камтыйт (№21ди 
караңыздар). Айрым патенттик 
ведомстволор өтүнүүчүлөргө Интер-
нет аркылуу өтүнмө берүү 
мүмкүнчүлүгүн беришет. Кээ бир 
өлкөлөрдө патентке алдын ала 
өтүнмө берүү мүмкүнчүлүгүнөн 
пайдаланса болот, ал үчүн тариздөө 
боюнча азыраак жол-жоболор талап 
кылынат (№20дан кийинки коюуну 
караңыздар).

Патентке өтүнмөнү тариздөөнү 
патенттик ишенимдүү өкүл же өтүнмө 
боюнча иш кагаздарды жүргүзүү 
процесинде сиздин 
кызыкчылыгыңызды коргогон агент 
жүргүзөт. Кийинки беттеги коюу 
өтүнмөнү кароонун этаптары жөнүндо 
жалпы түшүнүк берет. Ар кайсы 
өлкөлөрдө маанилүү айырмалар 
болушу мүмкүн экендигин белгилей 
кетүү керек жана жол-жоболор, 
алымдардын өлчөмү жөнүндө 
маалымат алуу үчүн улуттук патенттик 
ведомствого же патенттик-юридикалык 
фирмага кайрылуу сунушталат.

��

№PCT/ DE2003/003510 эл аралык
өтүнмөсү. Автомобилдин
коопсуздук жаздыкчасы камтылган
рулдук дөнгөлөгү.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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Патенттик өтүнмөлөр боюнча 
экспертиза жүргүзүү адатта 
төмөнкү этаптардан турат:

•Формалдуу экспертиза: Патенттик 
ведомство өтүнмөнүн формалдуу 
талаптарга ылайык келишин 
текшерет (мисалы, керектүү 
документтердин бардыгы 
болгонун жана өтүнмө бергендиги 
үчүн алым төлөнгөнүн).
•Издөө: Көп өлкөлөрдө патенттик 
ведомство ойлоп табуу тиешелүү 
болгон жааттагы техниканын 
белгилүү деңгээлин аныктоо үчүн 
издөө жүргүзөт. Издөө жөнүндө 
отчет өтүнмө берилген ойлоп 
табууну техниканын белгилүү 
деңгээлине салыштыруу үчүн 
маңызы боюнча экспертиза 
жүргүзүүдө пайдаланылат.
•Маңызы боюнча экспертиза:
Маңызы боюнча экспертизанын
максаты патентке жөндөм-
дүүлүккө талаптарды аткарууну
аныктоодо турат. Бардык эле
патенттик ведомстволор
өтүнмөнүн патентке жөндөм-
дүүлүгүнүн бардык талаптарына
ылайык келишин текшере
бербейт.  Айрым ведомстволор 
муну өтүнүүчүнүн ведомствого
белгиленген мөөнөттүн ичинде
жөнөткөн сурамынын негизинде гана
жасашат. Экспертизанын
жыйынтыктары өтүнмө берүүчүгө
(же анын патенттик ишенимдүү
өкүлүнө) жазуу жүзүндө
жөнөтүлөт, бул ага маңызы
боюнча экспертиза жүргүзүүнүн
жүрүшүндө келип чыккан каршы
пикирлерге жооп берүүгө жана/же
аларды жоюуга мүмкүндүк берүү
үчүн жасалат. Бул процесс көп
учурларда патентке өтүнмө
боюнча коргоонун көлөмүнүн
азайышына алып келет.

Өтүнмөнү кароонун этаптары •Жарыялоо: Көп өлкөлөрдө
патентке өтүнмө берилген
күнүнөн 18 айдан кийин
жарыяланат. Эреже катары,
патенттик ведомстволор, аны па-
тент берилгенден кийин
жарыялашат.
• Берүү: Эгер экспертиза оң 
чечимге келсе, патенттик ведом-
ство патент берүү жөнүндө чечим 
чыгарат жана патент берет.
•Каршы пикир: Патенттик 
ведомстволордун көпчүлүгү 
үчүнчү жактар ошонун 
аралыгында, мисалы, 
билдирилген ойлоп табуу жаңы 
эместигинин негизинде патент 
берилишине каршылыгын 
билдирүүсү атайын мөөнөт 
беришет. Каршы пикир берүү 
жол-жобосу патент бергенге 
чейин жана/же патент бергенден 
кийин да болушу мүмкүн жана 
белгиленген мөөнөттүн ичинде 
гана жүргүзүлөт.

Экспертиза жүргүзүүнүн 
жалпы схемасы11

Патентке өтүнмө берүү

Формалдуу экспертиза

Өтүнмөнү жарыялоо

Издөө жана маңызы боюнча экспертиза

Берүү жана жарыялоо

Каршы пикирлерди берүү
жана аларды кароо

11 Бул айрым патенттик ведомстволордогу патенттик
жол-жоболордун жөнөкөйлөтүлгөн схемасы. Бул жол-
жоболор ар кайсы патенттик ведомстволордо ар
кандай болушу мүмкүн.

Келечекти ойлоп табуу менен
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17. Ойлоп табууну патенттөө
канча турат?

Бул максаттарга чыгымдар ар кайсы
өлкөлөрдө бир топ айырмаланат, керек
болсо бир өлкөнүн ичинде дагы ойлоп
табуунун мүнөзү, анын татаалдыгы, 
патенттик ишенимдүү өкүлдүн гонорары,
өтүнмөнүн жана патенттик ведомство 
экспертиза жүргүзүп жатканда алган
каршы пикирлердин көлөмү өңдүү
факторлорго жараша айырмаланат. 
Өтүнмө берүүгө жана патент алгандан
кийин аны күчүндо кармап турууга
байланышкан сарптоолорду унутпай,
тийиштүү түрдө пландаштыруу
маанилүү:
• Эреже катары, бул чыгымдар 
техниканын деңгээлин аныктоо үчүн
издөө жүргүзүүгө байланыштуу болот, 
өзгөчө сиз адистин кызматтарынан 
пайдалана турган болсоңуз;
• Өтүнмо берүү үчүн мамлекеттик алым, 
анын өлчөмү ар кайсы өлкөлөрдө кыйла 
айырмаланат. Алымдарынын түзүмү 
тууралуу кеңири маалыматты улуттук 
жана аймактык патенттик ведомство 
бере алат. Кээ бир өлкөлөр чакан жана 
орто ишканаларга жана/ же онлайн 
режимде өтүнмө берген өтүнүүчүлөргө 
жеңилдетүүлөрдү беришет. Мындан 
тышкары, бир катар өлкөлөр кошумча 
алым төлөө шарты менен тездетилген 
экспертиза жүргүзүшөт;
• Өтүнмө берүүдо патенттик агенттин/ 
ишенимдүү өкүлдүн кызмат 
көрсөтүүлөрүн пайдалануу (мисалы, 
патентке жөндөмдүүлүгү тууралуу 
корутунду даярдоодо, патентке 
өтүнмөну тариздөөдө, чиймелерди 
даярдоодо жана патенттик ведомство

жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин,
эреже катары, жыл сайын патент күчүн 
сактап турушу үчүн керектүү болгон
патентти күчүндө кармап туруу же
күчүн узартуу үчүн алым төлөп туруу
керек;
• Ойлоп табууну чет өлкөдө патенттөө 
кошумча сарптоолорду талап кылат, 
анын ичинде ошол өлкөлөрдүн өтүнмө
берүү үчүн тиешелүү мамлекеттик
алымдарын төлөөгө, которууга жана 
ошол өлкөлөрдүн патенттик
ишенимдүү өкүлдөрүнүн кызмат 
көрсөтүүлөрүнө кеткен чыгымдарга 
байланышкан сарптоолор (көп 
өлкөлөрдө бул чет элдик өтүнүүчүлөр 
үчүн милдеттүү шарт болуп саналат) 
(№25ти караңыздар);
• Микроорганизмдерге тиешелүү ойлоп 
табууларда болсо, 
микроорганизмдерди же 
биологиялык материалды атайын 
депозитардык мекемеде депонирлөө
керек болгон учурда, анын жашоого 
жөндөмдүүлүгүн текшерүү, сактоо, 
берүү үчүн алым төлөө керек болот.

Маруланын майы жогорку
антиоксиданттык касиеттери бар табигый
зат болуп саналат, аны бүтүндөй Туштүк
Африкада өскөн марула дарагынын
(Sclerocary birrea) жемиштеринин
үрөндөрүнөн алат. Майдын өзү патент
менен корголбойт, бирок аны алуунун
Ubuntu деп аталган инновациялык
ыкмасы патент менен корголгон. Aldivia
аттуу франциялык компания менен
Африкадагы чийки затты өндүрүүчүлөр
патентке чогуу ээлик кылышат, алардын
кызыкчылыктарын Түштүк африкалык 
табигый өнүмдөрдү өндүрүүчүлөрдүн
соода өнөр жай ассоциациясы өкүлдөйт.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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18. Патентке өтүнмөнү качан
берүү керек?

Негизи патентке өтүнмө тариздөө үчүн
жетиштүү маалымат алгандай кийин
дароо патенттик коргоо сураган жакшы.
Өз убагында өтүнмө берүүнүн башка
негиздери болуп төмөнкүлөр саналат:

• Дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө (бир аз
убакыт мурда буга АКШ гана кирчү
эмес12, №19дан кийинки коюуну
караңыздар) патенттер “биринчи
өтүнүүчү” артыкчылыгын алуу
принцибинин негизинде берилчү.
Ошондуктан өтүнмөнү эрте берүү бул
ойлоп табууга укуктарды атаандаштар
колдонуп кетүүсүнө жол бербөөгө
жардам берет.
• Патенттик коргоо алууга өз убагында
кайрылуу, эреже катары, финансылык
колдоо алуу же ойлоп табууну
коммерциялык максаттарда пайдалануу
үчүн аны лицензиялоо  мүмкүнчүлүгүн
жеңилдетет.
• Жалпысынан,  өтүнмө  канчалык эрте
берилсе, патент да ошончолук эрте
алынышы мүмкүн жана патентке
укуктарды да  ошончолук эрте коргоого
болот; патент берүү жол-жобосу бир
нече жылга созулушу мүмкүн (№16ны
караңыздар).

12 2011-жылдын 16-сентябрында
кабыл алынган «Ойлоп табуулар
жөнүндө Америка акты»
аталышындагы Мыйзамга ылайык,
АКШ 2013-жылдын 16-мартынан
тартып биринчи ойлоп табуучуга 
патент берүү системасынан биринчи
өтүнмө берүүчүгө патент берүү
системасына өткөн.

Ошентсе да патентке өтүнмөнү 
шашылып берүү, б.а. ойлоп табуу 
жасалгандан кийин эле патентке өтүнмө 
берүү төмөнкү себептер боюнча 
татаалдыктарды жаратышы мүмкүн:

• Эгер патентке өтүнмө өтө эрте берилсе, 
андан кийин ойлоп табууга өзгөртүүлөр 
киргизилсе, эреже катары, ойлоп 
табуунун баштапкы сыпаттамасына 
маанилүү өзгөртүүлөрдү киргизүү 
мүмкүн болбой калат.
• Өтүнмө бир өлкөдө же региондо 
берилери менен адатта өтүнүүчүгө 
биринчи өтүнмө берилген дата боюнча 
артыкчылыкты колдонуусу үчүн ошол 
эле ойлоп табууга башка өлкөлөрдө 
өтүнмө берүү үчүн 12 ай берилет 
(№28ди караңыздар). Бирок ар кайсы 
өлкөлөрдө өтүнмө берүүгө 
байланышкан чыгымдар өтө жогору 
болуп калышы мүмкүн, өзгөчө бул 
ойлоп табуу коммерциялык ийгиликке 
жетер-жетпеси али белгисиз болгон 
учурда. Бул маселени чечүүнүн бир 
жолу болуп өтүнмөнүн текстин 
которууга төлөмдөрдү жана улуттук 
алымдарды төлөөнүн мөөнөттөрүн
кошумча мөөнөткө жылдыруу
эсептелет, аны РСТни пайдалануу 
менен 18 айга жылдырса болот 
(№30дан кийинки коюлманы 
караңыздар).

Өтүнмө ойлоп табуу ачыкталганга
чейин берилиши керектигин да эске
алуу маанилүү. Өтүнмө берилгенге
чейин ойлоп табуунун маңызын кимге
болбосун кандай болбосун ачып берүү
(мисалы, сынамык маркетинг,
инвесторлорго же бизнес боюнча
өнөктөштөргө көрсөтүү) жашырын-
дуулук же маалыматты таркатпоо
жөнүндө макулдашуу тузгөндөн кийин
гана жүргүзүлүшү керек.

Келечекти ойлоп табуу менен
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19. Патентке өтүнмө бергенге
чейин ойлоп табууну
жашырын сактоо канчалык
маанилүү?

Өтүнмө бергенге чейин ойлоп табуунун
жашырындуулугун сактоо керек.
Өлкөнүн мыйзамдарында атайын
“жеңилдик берилген мезгил”
караштырылбаса эле көп учурларда
өтүнмө бергенге чейин ойлоп табууну
эл алдында ачып берүү ойлоп табуунун
жаңылыгын жоготот, аны патентке
жөндөмсүз кылып салат (№20ны
караңыздар).

Ошондуктан ойлоп табуучулар,
изилдөөчүлөр жана ишканалар
патентке өтүнмө бергенге чейин ойлоп
табууну кандай болбосун ачып
берүүдөн алыс болуулары өтө
маанилүү, анткени бул ойлоп табууну
патентке жөндөмсүз кылып салышы
мүмкүн.

№ PCT/ IB01/00706 эл аралык
өтүнмөсү, мобилдүү
телефондорду заряддоого
тиешелүү жакшыртуу.

“Биринчи өтүнүүчү” жана
“биринчи ойлоп табуучу”
системаларынын өз ара
катышы

Көп өлкөлөрдө ойлоп табууга
патенттер патентке биринчи
өтүнмө берген жакка берилет.
Бир гана Амери Кошмо
Штаттарында 2013-жылдын 15-
мартына чейин “биринчи
ойлоп табуучу” системасы
колдонулуп келген, ага ылайык
ойлоп табууну ойлоп таап, иш
жүзүндө жүзөгө ашырган ойлоп
табуучуга, ал өтүнмөнү биринчи
бердиби-жокпу, анысына
карабастан, патент ага
берилген. Мындай системанын
алкагында башка ишкана же
ойлоп табуучу менен талаш-
тартыш келип чыккан учурда
ойлоп табуунун авторлугун
далилдөө үчүн артыкчылыкты
коюуга далил катары 
пайдаланылышы мүмкүн болгон,
номерленген жана 
күбөлөндүрүлгөн 
лабораториялык
журналдарды сактоо маанилүү.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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20. “Жеңилдик берилген
мезгил” деген эмне?

Бир катар өлкөлөрдүн мыйзамдарында 
“жеңилдик берилген мезгил” 
каралган, ал ойлоп табуучу же өтүнүүчү 
ойлоп табуусун ачыктаган датадан 
тартып өтүнмө бергенге чейин алты 
айдан 12 айга чейин болот, бул мезгил 
ичинде ойлоп табуу ачыкталганына 
карабастан патентке жөндөмдүүлүгүн 
сактап турат. Мындай өлкөлөрдө компа-
ния  ой лоп  табуусун  ачыкташы  мүмкүн, 
мисалы, аны эл аралык көргөзмөгө коюу 
же каталогго чыгаруу же техникалык
журналга жарыялоо жолу менен, андан 
кий ин  ушул  жеңилдик  берилген 
мезгилдин ичинде патентке өтүнмө бере 
алат.

Бирок бул бардык эле өлкөлөрдө
болбогондуктан, сиздердин өлкөдөгү
жеңилдик берилген мезгилди эсепке алуу
ойлоп табууну мый замдарында жеңилдик 
берилген мезгилдин болушу
караштырылбаган башка чет өлкөлөрдө 
патенттөөгө жолтоо болушу мүмкүн.

№PCT/ EP02/05212 эл аралык
өтүнмөсү, кеңири таасир берүүчү
АИВ протеазасынын 
2-аминобензксазолсульфонамиддик
ингибиторлору.

Патентке алдын-ала өтүнмөлөр
Айрым өлкөлөрдө (Австралия, 
Канада, Индия жана АКШны кошкондо) 
өтүнүүчүлөр патентке алдын ала 
өтүнмө бере алышат. Патентке алдын 
ала өтүнмө патенттей баштоо үчүн 
анча кымбат эмес мүмкүнчүлүк катары 
сунушталат. Патентке алдын ала 
өтүнмө берүү системалары ар кайсы 
өлкөлөрдө бир катар 
айырмачылыктарга ээ, бирок алардын 
жалпы мүнөздөмөлөрү төмөнкүдөй:
• Артыкчылыктын эрте датасы. 
Патенттик коргоо алуу үчүн патентке 
алдын ала өтүнмөнүн ээси патентке 
алдын ала өтүнмө берген датадан 
тартып 12 айдын иичнде кадимкидей 
патенттик өтүнмө бериши керек. 
Кадимкидей өтүнмө берүүдө тиешелүу 
патентке алдын ала өтүнмөнүн 
негизинде артыкчылыкты коюуну 
сурай алат, бул кадимки патенттик 
өтүнмө патентке алдын ала өтүнмө 
берилген датага карата берилген 
өңдүү каралат дегенди билдирет.
• Өтүнмө берүүгө салыштырмалуу
аз сарптоолор. Патентке алдын ала 
өтүнмө берүү патенттей баштоо үчүн 
чыгымы азыраак мүмкүнчүлүк болуп 
саналат, анткени патентке алдын ала 
өтүнмө анын маңызына экспертиза 
жүргүзүүгө жатпайт жана анда ойлоп 
табуунун формуласынын болушу 
талап кылынбайт.  Болгону ойлоп 
табуунун толук сыпаттамасын берүү 
керек.
•Патенттөөнүн максатка
ылайыктуулугу жөнүндө чечим кабыл
алууга кошумча убакыт. Патентке
алдын ала өтүнмө бергенден кийин
өтүнүүчүнүн тиешелүү кадимки
патенттик өтүнмө бергенге чейин
идеяны текшерип көрүп, финансылык
каражаттарды тартууга 12 айы бар.

Келечекти ойлоп табуу менен
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Патентке алдын ала өтүнмөлөр
кечиктирбестен патенттөө керек болгон
иштелмелери бар стартап-
компанияларга өтө маанилүү болушу
мүмкүн, алар ошол эле учурда ал
иштелмелерин жакшыртууну,
өзгөртүүнү, толуктоону уланта бере
алышат. Патенттик коргоо стартап-
компаниялардын иштелмелерине
укуктарын бекитип берип, тышкы
инвесторлорду жана финансылык
каражаттарды издей баштоого
мүмкүнчүлүк берет.
• Ойлоп табууга өз укуктарын
билдирүү. Патентке алдын ала 
өтүнмө аны берүү фактысын 
жарнамада пайдаланып, башка 
жактарды ойлоп табууну 
көчүрмөлөөдөн сактоо үчүн өзүнүн 
өнүмдөрүнө “Patent Pending” 
эскертүүчү маркалооcун коюуга 
мүмкүнчүлүк берет.
Бирок патентке алдын ала өтүнмөлөр 
белгилүү тобокелдиктерди жаратып, 
кемчиликтери да бар, алардын 
ичинде: патент алуунун жалпы 
наркынын жогорулашы, 
коммерциялык сырды жоготуп алуу 
мүмкүнчүлүгү жана жалган коопсуздук 
сезими.

21. Патентке өтүнмөдө эмне
камтылат?

Патентке өтүнмө төмөнкү 
иш-милдеттерди аткарат:
• Патенттик укуктардын көлөмүн 
аныктайт;
• Ойлоп табууну иш жүзүндө жүзөгө 
ашыруу үчүн керектүү маалымат 
менен кеошо ойлоп табуунун 
маңызын сыпаттайт; жана
• Ойлоп табуучу, патент ээси 
жөнүндө жана башка юридикалык 
маалыматтарды берет.

Патентке өтүнмөлөрдүн мазмуну
бардык өлкөлөрдө бирдей болуп,
арызды, ойлоп табуунун
сыпаттамасын, ойлоп табуунун
формуласын, чиймелерди (керек
болсо) жана рефератты камтыйт.
Патенттик өтүнмөнүн көлөмү
билдирилген ойлоп табууга жана
техниканын жаатына жараша бир
нече беттен жүздөгөн беттерге
чейин болушу мүмкүн.

Арыз

Ойлоп табуунун аталышы, берилген 
датасы, артыкчылык датасы 
жөнүндө маалыматтарды, 
библиографиялык маалымдарды, 
мисалы, өтүнүүчүнүн жана ойлоп 
табуучунун атын жана дарегин 
камтыйт.

Ойлоп табуунун сыпаттамасы
Ойлоп табуунун жазуу жүзүндөгү 
сыпаттамасы аны техниканын ушул
жаатындагы кандай болбосун адис
кошумча чыгармачыл аракеттерди
көрүүсүз эле кайра жасап,
сыпаттаманын жана чиймелердин
негизинде жүзөгө ашыра ала
тургандай жетишерлик кеңири
болушу керек. Антпесе патент
берилиши мүмкүн эмес же ал сот
аркылуу жокко чыгарылышы мүмкүн.

Ойлоп табуунун формуласы

Ойлоп табуунун формуласы берилчү
патенттик коргоонун көлөмүн 
аныктайт. Ойлоп табуунун
формуласы чечүүчү мааниге ээ,
анткени ал туура эмес түзүлгөн
болсо, эң баалуу ойлоп табууга да
аны оңой эле айланып өтүп, 
башкалар пайдаланышы мүмкүн
болгон пайдасыз патент алып
калууга 
болот.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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Соттук териштирүүлөрдө ой лоп табуунун 
формуласын талдоо адатта патент 
боюнча укуктардын көлөмүн жана 
алардын бузулушун аныктоонун биринчи 
этабы болуп саналат. Ой лоп табуунун 
формуласын түзүүдө квалификациялуу 
адистин кыз-матын пай далануу 
сунушталат .

Ойлоп табуунун формуласынын
мисалы

АКШнын №4641349 “Каректин 
айланасындагы челди таануу 
системасы” патентине ойлоп 
табуунун формуласынын алгачкы 
эки пункту:

• Инсанды аныктоо ыкмасы, 
төмөнкүлөрдү камтыйт: эн жок 
дегенде адамдын карегинин 
айланасындагы чел кабыгына 
жана карегине тиешелүү сүрөт 
маалыматты сактоо; белгисиз 
адамдын көзүнүн карегинин 
айланасындагы чел кабыгын жана 
карегин жарыктандыруу; 
идентификацияланып жаткан 
адамдын карегинин 
айланасындагы чел кабыгынын 
жана карегинин эң жок дегенде 
ошол эле жагынын сүрөтүн алуу; 
жана идентификацияланып 
жаткан адамдын инсандыгын 
аныктоо үчүн сакталган сүрөт 
маалыматты алынган каректин 
айланасындагы чел кабыгынын эң 
жок дегенде бөлүгүнүн сүрөтү 
менен салыштыруу.
• 1-п. боюнча ыкма, мында 
жарыктандыруу көздүн карегин 
мурда белгиленген өлчөмдүн эң 
жок дегенде бирөөнө келтирүүнү, 
каректин айланасындагы чел 
кабыктын алынган сүрөтүнүн эң 
жок дегенде бир бөлүгүн мурда 
сакталган кареги бар көздөн 
алынган, мурда коюлган 
өлчөмдөгү сүрөт маалыматка 
келтирүү.

Чиймелер
Чиймелер ойлоп табуунун айрым
техникалык өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп,
түшүндүрөт. Алар ойлоп табуунун
сыпаттамасында берилген
маалыматты, пайдаланылган каражат-
тарды же алынган натыйжаны
сүрөттөйт. Адатта чиймелер өтүнмөнүн
милдеттүү бөлүгү болуп саналбайт.
Эгер ойлоп табуу бир нерсени жүзөгө
ашыруунун ыкмасына тиешелүү болсо,
анда чиймелер керек эмес. Эгер
чиймелер керек болсо, анда аларга 
карата талаптар белгиленген
эрежелер менен жөнгө салынат.

Чийменин мисалы:

Домкратка же “Дөңгөлөк алкакты 
чыгаруу үчүн түзүлүшкө” берилген №
DE10230179 патент. Ойлоп табуу 
автоунаанын рессорго коюлган 
дөңгөлөктөрүн көтөрүү үчүн жаңы 
домкратты сунуштайт. Ал 
дөнгөлөктөрдүн (1) тышкы алкагы (4) 
менен бириктирилген тирөөч 
конструкцияны (11) камтыйт. 
Домкрат автоунаанын кузовун эмес, 
дөңгөлөктөрүн гана жылдырат. 
Ошондуктан дөңгөлөктөрдү жерден 
көтөрүү үчүн домкратты чоң эмес 
бийиктикке көтөрүү жетиштүү.

Келечекти ойлоп табуу менен
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Реферат
Реферат - ойлоп табуунун маңызын
кыскача баяндоо. Эгер патент
патенттик ведомство тарабынан
жарыяланса, анда реферат титулдук
баракка жайгаштырылат. Айрым
учурларда реферат редакцияланышы
мүмкүн же тиешелүү патенттик
ведомствонун эксперти тарабынан
кайра түзүлүшү дагы мүмкүн.

22. Патенттик коргоо алууга
канча убакыт кетет?
Патент берүү үчүн патенттик ведомствого 
керектелчү убакыт ар кайсы өлкөлөрдө 
бир топ айырмаланат жана техниканын
жаатына жараша бир нече айдан бир 
нече жылга чейин созулушу мүмкүн, 
адатта эки жылдан беш жылга чейин 
кетет. Айрым патенттик 
ведомстволордун тездетилген 
экспертиза системасы бар, ал бир катар 
учурларда өтүнүүчү тарабынан кайрылуу 
болгондон кийин жүргүзүлөт.

№ PCT/ FR/2004/000264 эл аралык
өтүнмөсү. Гигроскопиялык кыймылга
келтиргичтердин жардамы менен
спутниктин учуу бийиктигин
башкаруу үчүн түзүлүш.

Патентти текшерүү

Патент берүү жөнүндө чечимден
кийин каталардын же калтырылып
кеткен сөздөрдүн жоктугун текшерүү
үчүн, өзгөчө ойлоп табуунун
формуласында, патенттин текстин
текшерүү максатка ылайык болот.

23. Ойлоп табуу кайсы
учурдан баштап корголот?
Укуктарды коргоо патент берилген
датадан баштап жүзөгө ашырылат.
Айрым өлкөлөрдө патентке өтүнмө
жарыяланган дата менен (адатта
өтүнмө берилгенден кийин 18 айдын
ичинде) патент берилген датанын
ортосундагы мезгилде орун алган укук
бузууга карата сот тартибинде укук
бузуучулардын артынан түшүү мүмкүн.
Бирок бардык эле өлкөлөрдө мындай
эмес (№40-43 караңыздар).

Айрым өлкөлөрдө бир эле ойлоп 
табууга патентке өтүнмө, ошондой эле 
пайдалуу моделге өтүнмө берүүгө 
болот. Бир катар учурларда бул ойлоп 
табууга патент берилгенге чейин 
пайдалуу моделге патент боюнча 
укуктарды алуу (эреже катары, берүү 
жол-жоболору тезирээк) максатында 
жасалат.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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24. Патенттик коргоонун
мөөнөтү канча?

Азыркы эл аралык стандарт өтүнмө
берилген датадан тартып, патентти
узартуу же аны күчүндө кармап туруу
үчүн алымдарды өз убагында төлөө
жана патентти жокко чыгаруу же аны
жараксыз деп табуу жөнүндө чечим
жок болгон шарттарда 20 жылга
барабар патенттик коргоонун мөөнөтүн
караштырат.

Жогоруда айтылгандар патенттин
күчүнө юридикалык көз караштан
тиешелүү болсо, патенттин
коммерциялык же экономикалык
жашоосу патенттелген технологиянын
коммерциялык ийгилиги менен
чектелгендигин белгилей кетүү керек.
Көп учурларда баалуулугу айкын
ойлоп табуу эскирип, кандайдыр бир
себептер менен коммерциялык
максатта ийгиликтүү пайдаланыла
албайт. Мындай учурлардын
бардыгында патент ээси патентти
узартуу же аны күчүндө кармап туруу
үчүн алымдарды төлөөнү токтотуу
жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн,
бул укуктук коргоону мөөнөтүнөн
мурда токтотууга жана бул өнүмдүн же
технологиялык инновациянын коомдук
кенчке өтүүсүнө алып келет.

Айрым өлкөлөрдө коргоо 20 жылдан
ашык мөөнөткө болушу мүмкүн же
айрым учурларда Кошумча коргоо
жөнүндө күбөлүк (SPC) берилиши
мүмкүн. Мындай коргоо адатта чыныгы
пайдалануу мөөнөтү азайышына
мүнөздүү патенттерге берилет,
мындай өнүмдөрдү чыгарууга өлкөнүн
компетенттүү органдарынан уруксат
алуу үчүн убакыт керектиги менен
шартталган (мисалы,
фармацевтикалык дары-дармектерге
же агрохимикаттарга патенттер).

Кошумча коргоо жөнүндө
күбөлүктөрдүн күчүнүн мөөнөтү
чектелген, эреже катары, 5 жылдан
ашпайт.

Кароону күтүүдөгү өтүнмөлөр

Көп ишканалар патенттик өтүнмө
берилген ойлоп табуу пайдаланылган
өзүнүн өнүмдөрүн “өтүнмө кароону
күтүүдө” же “патенттик коргоого
берилген” деген сөздөр менен
маркалашат, кээ бир учурларда андан
кийин мындай өтүнмөнүн номерин
кошо беришет. Патент берилгенден
кийин ишканалар көп учурларда өнүм
патенттелгендиги жөнүндө, кээде
патенттин номери менен
көрсөтмөлөрдү жайгаштырышат.
Мындай көрсөтмөлөр укуктарды
бузуудан эч кандай коргоо бербесе
дагы инновациялык өнүмдү толугу
менен же жарым-жартылай
көчүрмөлөөдөн башкаларды токтотуп
туруучу каражат болушу мүмкүн.
Ошондой эле алар аткарыла турган
өлкөнүн мыйзамдарына жараша  укук
бузгандыгы үчүн укуктук коргоонун
каражаттарын тандоого өз таасирин
тийгизиши мүмкүн.

Келечекти ойлоп табуу менен

25. Патентке өтүнмө берүү үчүн
патенттик ишенимдүү өкүл
керекпи?

Патентке өтүнмөнү тариздөө жана патент
берилгенге чейин иштерди жүргүзүү татаал
маселе болуп саналат. Патенттик коргоо
алууга кайрылуу төмөнкү этаптарды камтыйт:
• Ойлоп табууну патентке жөндөмдүүлүгүнөн
ажыратышы мүмкүн болгон белгилүү
техникалык чечимди аныктоо
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максатында техниканын деңгээлине ка-
рата издөө жүргүзүү (бул этап көп 
учурларда зарыл, бирок милдеттүү эмес,
анткени патенттик ведомство маңызы 
боюнча экспертиза жүргүзсө, издөө
патенттик ведомствонун эксперттери
тарабынан жүргүзүлөт);
• Формуланы жана ойлоп табуунун 
толук сыпаттамасын түзүү, аларда 
атайын юридикалык жана техниалык 
терминдер жана туюнтмалар
колдонулушу мүмкүн;

• Улуттук же аймактык патенттик 
ведомство менен кат алышуу, өзгөчө 
патентке өтүнмөнүн маңызына 
экспертиза жүргүзүү баскычында;
• Өтүнмөгө патенттик ведомство талап 
кылган зарыл өзгөртүүлөрдү киргизүү.

 № EP1165393 патент. Торбен
Фланбаумдун атына берилген
“Суюктукту бир эле учурда куюу 
жана аэрациялоо үчүн түзүлүшкө”
патент даниялык “Menu A/S”
ЧОИнин атына лицензияланган.
Бул түзүлүш ишкананын эң өтүмдүү
товары болууда.

Ишкананын интеллектуалдык
менчигин башкарууга жооптуу
кызматкерди дайындоо

Бизнестин өлчөмүнө жараша
тышкы патенттик ишенимдүү
өкүлдү ишке тартуудан
сырткары, ошондой эле
ишкананын патенттерин
башкаруу үчүн ички патенттик
жетекчи же координатордун
болушу пайдалуу. Бул жетекчи
тышкы эксперттер менен
координациялоо маселелери
менен алектениши керек, ошол
эле учурда ишкананын
ишмердүүлүгүнүн алкагында
алдыңкы тажрыйбаны туруктуу
колдонууну камсыздашы керек.
Мындай тажрыйбага патенттик
өтүнмөнүн жана тиешелүү
маалыматтын 
жашырындуулугунун керектүү
деңгээлин

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү

Мунун баары патенттик укукту,
патенттик ведомствонун иш
тажрыйбасын терең билүүнү, ошондой
эле ойлоп табуунун маңызын толук
түшүнүүнү талап кылат. Ошондуктан
эреже катары мыйндай юридикалык
жана техникалык жардам милдеттүү
эмес болсо дагы өтө сунушталат.
Тиешелүү юридикалык билими жана
тажрыйбасы, ойлоп табуу кирген
техниканын жаатында техникалык
квалификациясы бар патенттик
ишенимдүү өкүлгө кайрылуу максатка
ылайык болот. Өлкөлөрдүн көбүнүн
мыйзамдары чет элдик өтүнүүчүлөр өз
өкүлүн ошол өлкөдө туруктуу жашаган,
катталган  патенттик ишенимдүү
өкүлдөрдүн ичинен дайындоону талап
кылат.
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26. Бир өтүнмө берип, бир
нече ойлоп табууга коргоо
алса болобу?

Патенттик мыйзамдардын көпчүлүгү
бир патентке өтүнмөгө киргизилиши
мүмкүн болгон ойлоп табуулардын
санына карата белгилүү
чектөөлөрдү коет. Бул чектөөлөр
ойлоп табуунун бирдиктүүлүгү
деген талапты камтыйт. Айрым
өлкөлөрдө (мисалы, Америка Кошмо
Штаттарында) бул талапты аткаруу
катуу камсыздалат, ал эми
башкаларда (Европа патенттик
конвенциясы) жалпы “ойлоп
табуучулук ойду” камтыган ойлоп
табуулардын тобун бир өтүнмөгө
киргизүүгө уруксат берилген. Ойлоп
табуунун бирдиктүүлүгү жок болгон
учурда өтүнүүчүдөн же ойлоп
табуунун формуласын чектөөнү, же
негизги өтүнмөнү бир нече
өтүнмөлөргө бөлүүнү (өтүнмөнү
бөлүүнү) талап кылышы мүмкүн.
Укуктук ченемдердеги
айырмачылыктардын аркасында
айрым өлкөлөрдө патентке бир
өтүнмө берүү жетиштүү болсо, ошол
эле учурда башка өлкөлөрдө
укуктардын мындай көлөмүн алуу
үчүн эң жок дегенде эки патенттик
өтүнмө берүү керек болот. РСТ
системасы боюнча өтүнмө берүүдө
европалык мамиле боюнча адатта
бир өтүнмөгө ойлоп табуулардын
тобу киргизилет, андан кийин
өтүнмө улуттук фаазага өткөндө
керегине жараша өтүнмө бир нече
өтүнмөгө бөлүнүшү мүмкүн.

13 Караңыздар: IP PANORAMATM 03-модуль,
изилдөө үчүн 4-суроо.

Өзүн-өзү текшерүү үчүн жыйынтыктоочу
маалымат

• Ойлоп табуу патентке
жөндөмдүүбү? Биринчиден,
патенттелиши мүмкүн жана
патенттелиши мүмкүн эмес болгон
ойлоп табуулардын тизмегин
изилдеп чыгыңыз жана ойлоп табуу
көрсөтүлгөн категориялардын
бирине кирер-кирбесин аныктаңыз.
Экинчиден, техниканын белгилүү
деңгээлине карата издөө
жүргүзүнүз, патенттик маалыматтар
базаларын туура пайдаланыңыз.
• Патенттик өтүнмө берүү.
Техниканын тиешелүү жаатында
компетенттүү патенттик агенттин/
ишенимдүү өкүлдүн кызматтарын,
өзгөчө ойлоп табуунун формуласын
түзүү үчүн, пайдалануунун
маанилүүлүгүн ойлонуңуз.
• Өтүнмө берүү мезгилин
тандоо. Өз убагында берүүнү
аныктоочу себептерди ойлонуңуз
жана патентке өтүнмө берүү үчүн
талап кылынган даталарды көңүл
коюп изилдеп чыгыңыз.
• Патентке жөндөмдүүлүгүн жоготуп
алуу коркунучуна кептебөө үчүн
ойлоп табуу жөнүндө маалыматты
мөөнөтүнөн мурда ачыктабаңыз.
• Патентти күчүндө сактап туруу
үчүн алымдар. Патентти
(патенттерди) күчүндө кармап
туруу же күчүнүн мөөнөтүн
узартуу үчүн алымдарды өз
убагында төлөө керектигин эстен
чыгарбаңыз.
• Кошумча маалымат. Караңыздар:
IP PANORAMATM 03-модулдун 2-
темасы жана 06-модулдун 1-3-
темалары. 03-модуль, изилдөө
үчүн 3-суроо жана 06-модуль,
изилдөө үчүн 1-3-суроолор.

Келечекти ойлоп табуу менен

кармап туруу, кызматкерлерге алардын ИМди
коргоодогу ролун маалымдоо, ошондой эле
компаниянын коммерциялык жашырын сыр
объектилери, товардык белгилер жана автордук
укук өңдүү ИМдин башка активдерине
байланышкан патенттик ишмердүүлүктү
координациялоо кирет13.
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Введение в тему «Патенты для малых и средних предприятий»

Чет өлкөдө
патенттөө



40

27. Эмне үчүн ойлоп
табууларды чет өлкөдө
патенттешет?

Патенттер аймактык күчкө ээ
укуктарды элестетет, б.а. ойлоп
табуулар патенттер берилген өлкөлөрдө
жана аймактарда гана корголот.
Башкача айтканда, эгер кандайдыр бир
өлкөдө күчү бар патент алынбаса ал
өлкөдө ойлоп табуу корголбойт, бул
башка компанияларга ошол ойлоп
табуунун негизинде жасалган өнүмдү
чыгарууга, пайдаланууга, ошол өлкөгө
алып кирүүгө же сатууга мүмкүнчүлүк
берет.

Чет өлкөлөрдөгү патенттик коргоо патент
ээсине бул өлкөлөрдө патенттелген
ойлоп табууга өзгөчө укуктарын
пайдаланууга мүмкүндүк берет. Мындан
тышкары, чет өлкөлүк патенттөө патент
ээсине ойлоп табуусун чет өлкөлүк
фирмаларга лицензиялоого, тышкы
уюмдар менен байланыштарды
өнүктүрүүгө жана алар менен
биргелешип ошол өлкөлөрдүн
рынокторуна кирүү мүмкүнчүлүгүн берет.

	  

№ PCT/US02/12182 эл аралык
өтүнмөсү. Аралыктан башкаруу
сисетмасын модификациялоо үчүн
түзүлүш.

28. Чет өлкөдө патенттөөнү
качан баштоо керек?

Ойлоп табуга биринчи өтүнмө 
берилген дата артыкчылык
датасы деп саналат. Бул датадан 
баштап 12 айдын ичинде (б.а. 
артыкчылык мезгилинин ичинде) 
башка өлкөлөрдө анын негизинде 
берилген кийинки кандай болбосун 
өтүнмөлөр ушул артыкчылык 
датасын колдонот. Бул биринчи 
өтүнмө артыкчылык датасынан 
кийин башка жактар тарабынан 
ушундай эле ойлоп табууга 
берилген башка өтүнмөлөрдүн 
алдында артыкчылыкка ээ болот. 
Чет өлкөлөргө патентке 
өтүнмөлөрдү жогоруда айтылган 
артыкчылык мезгилинин ичинде же 
бул мөөнөттө РСТ системасы 
боюнча берүү сунушталат. РСТ 
системасы боюнча берүү РСТнин 
кайсы болбосун катышуучу 
мамлекетинде улуттук фазага 
кирер-кирбесин ойлонууга кошумча 
18 ай берет.

Артыкчылык датасы аяктагандан
кийин жана патент патенттик 
ведомство тарабынан алгачкы жолу
жарыяланганга чейин (адатта
артыкчылык датасынан 18 айдан
кийин) дагы деле ошол эле ойлоп
табууга башка өлкөлөрдө коргоо
алууга аракет кылса болот, бирок
мурда берилген өтүнмө боюнча
коюлган артыкчылыкты
пайдаланууга мүмкүн эмес болуп 
калат. Ойлоп табуу ачыкталгандан
же жарыялангандан кийин чет
өлкөлөрдө патенттик коргоо алуу
мүмкүн эмес, анткени ал
жаңылыгын жоготот. Жеңилдик
берилген мөөнөттөрдү талкуулоону
дагы караңыздар, №20.

Келечекти ойлоп табуу менен
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Практикалык мисалды талдоо.
ИМди эл аралык коргоо: 
“СОМАТЕКС”

1992-жылы Германияда түзүлгөн
ʺSomatex Medical Technologies
GmbHʺ (ʺСОМАТЕКСʺ) компаниясы
медициналык иш-аракеттер үчүн
инновациялык жана жогорку
сапаттуу бир жолку аспаптарды
иштеп чыгууга, өндүрүүгө жана
сатууга адистештирилген.
ʺСОМАТЕКСтинʺ  инновациялык
өнүмдөрү интервенциялык
радиологияда өзгөчө колдонулат,
анда эң аз кийлигишүү менен
жасалчу операциялар  врачтарга
дененин ички түзүлүшүнүн сүрөтүн
көрүүгө мүмкүндүк берген магниттик-
резонанстык томография (МРТ)
өңдүү ушундай технология-лардын
жардамы менен алынуучу
сүрөттөрдүн негизинде аткарылат.

ИМди башкаруунун маанилүүлүгүн
түшүнүү менен ʺСОМАТЕКСʺ жаңы
өнүм рынокко жылдырыла 
баштаганга чейин эле патенттик
өтүнмө берүү принцибин карманат.
Ошол эле учурда ʺСОМАТЕКСʺ
бардык эле техникалык
инновациялар патенттелиши керек
эмес деп эсептейт. Жаңы
иштелмелерге байланышкан
рыноктук мүмкүнчүлүктөргө жана
тобокелдиктерге жараша ар бир
жагдай өзүнчө бааланат, кайсынысы
пайдалуураак – сырды жашырын
сактап, коммерциялык жашырын
сырды сактоо жөнүндө макулдашуу
түзүүбү же патент алууга улуттук же
эл аралык өтүнмө берүүбү.

ʺСОМАТЕКСʺ тарабынан ИМге коргоо 
алууга берилүүчү өтүнмөлөрдүн көбү 
улуттук деңгээлде турат.
Интеллектуалдык менчикке коргоо 
алууга ʺСОМАТЕКСʺ тарабынан 
берилген өтүнмөлөрдүн көпчүлүгү 
улуттук деңгээлде турат. Бирок 
ʺСОМАТЕКСʺтин пикири боюнча, анын 
эл аралык рыноктордо сатылып жаткан 
жаңы өнүмдөрү үчүн патенттик 
өтүнмөлөрдү берүү милдеттүү болуп 
саналат. Эгер ойлоп табууга патенттик 
коргоо керек болсо, анда ʺСОМАТЕКСʺ 
алгач Германиянын патенттер жана 
товардык белгилер боюнча 
ведомствосуна улуттук өтүнмө берет, 
андан кийин РСТ системасы боюнча 
же Европа патенттик ведомствосуна 
(ЕРО) өтүнмөлөрдү берет.
Өзүнүн ири ата мекендик жана эл
аралык өнүмдөрүнө карата
интеллектуалдык менчиккти коргоону
камсыздоосу ʺСОМАТЕКСʺке бизнесин
үзгүлтүксүз жаңыртып, кеңейтип
турууга жардам берет. 2014-жылы
ʺСОМАТЕКСʺ Азиянын рынокторундагы
ээлеген ордун бекемдөө үчүн өзүнүн
туунду компаниясы - SOMATEX®HK
Ltd.ны түзгөн. Бир жолку медициналык
техниканын рыногунда ири эл аралык
корпорациялар басымдуулук кылса да
ʺСОМАТЕКСʺ ЧОИлер
инновациялардын жана 
интеллектуалдык менчикти коргоонун
негизинде ийгиликке жете аларын
далилдеген.

№ PCT/ EP2005/052935 эл аралык
өтүнмөсү. Жасалма муундарды
бекитүү үчүн колдонулган цементтүү
инъекция системасы,

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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ʺСОМАТЕКСʺтин эл аралык рынокто
ийгиликке жеткен өнүмү болуп саналат14.

29. Ойлоп табууну каякта
коргоо керек?

Ойлоп табууну коргоо көп өлкөлөрдө
кымбат турган иш болгондуктан,
ишканалар чынында патенттик коргоо
алуу керек болгон өлкөлөрдү кылдат
тандоосу керек. Патенттөө үчүн
өлкөлөрдү тандоодо төмөнкү негизги
учурларды эске алыңыздар:
a. Патенттелген өнүмдү каякта

коммерциялаштырууга болот?
b. Окшош өнүмдөр үчүн негизги

рыноктор кайсылар?
c. Ар бир өлкөдө патенттөө үчүн

кандай чыгымдаа бар жана бул
максаттарга бөлүнгөн каражаттар
кандай?

d. Негизги атаандаштар кайда
жайгашкан?

e.  Өнүм кайда жасалат?
f. Ар бир өлкөдө патенттик

укуктарды сактоону камсыздоо
канчалык оор болот?

№  PCT/IT98/ 00133 эл аралык өтүнмөсү.
Кездеме буласын иштетүүнүн жаңы
ыкмасын ойлоп табуу италиялык “Grindi
SRL” компаниясынын гүлдөп өсүшүнө
алып келген, ал патент тарабынан жаңы
кездемени коммерциялаштыруу үчүн
берилген өзгөчө укугуна таянат.

14 Караңыздар: IP Advantage на 
www.wipo.int/ipadvantage.

30. Чет өлкөдө патенттик
коргоону кантип алуу
керек?

Чет өлкөдө ойлоп табууга коргоо 
алуунун негизги үч жол-жобосу бар:

Улуттук жол-жобо. Өтүнүүчү
кызыктырган өлкөнүн улуттук патенттик
ведомствосуна патент алууга өтүнмө
бере алат. Өтүнмө ошол улуттук 
ведомство талап кылган тилде түзүлүп,
тариздөөгө коюлган талаптарга ылайык
келип, бекитилген алымдарды төлөө
менен коштолот. Патенттөө үчүн көп
сандагы өлкөлөр жөнүндө кеп болуп
жатса, бул жол оңой эмес жана кымбат
болушу мүмкүн.

Аймактык жол-жобо. Эгер өлкөлөр 
аймактык патенттик системанын 
мүчөлөрү болсо, тиешелүү аймактык 
ведомствого өтүнмө берүү менен 
мындай өлкөлөрдүн баарынын же бир 
нечесинин аймагында патенттик коргоо 
сураса болот.  Аймактык патенттик 
ведомстволорго төмөнкүлөр кирет:

a. Африка интеллектуалдык
менчик уюму (OAPI) (www.oapi.int);

b. Африка аймактык өнөр жай 
менчиги уюму (АRIPO) (www.aripo.org);

c. Евразия патенттик уюму (EAPO) 
(www.eapo.org);

d. Европа патенттик ведомствосу 
(ЕРО)15 (www.epo.org); жана

15 Унитардык күч-аракеттеги Еаропа
патенти жөнүндө кошумча маалыматты
караңыздар: www.epo.org/ law-practice/
unitary.html

Келечекти ойлоп табуу менен

https://www.epo.org/law-practice/unitary.html
https://www.epo.org/law-practice/unitary.html


43

a. Персия булуңундагы араб 
мамлекеттеринин кызматташтыгы 
боюнча кеңешинин патенттик 
ведомствосу (GCC Patent Office) 
(www.gccpo.org).

Эл аралык жол-жобо. Эгер ишкана
ойлоп табууга коргоону РСТге
катышуучу мамлекеттерден алуу
мүмкүнчүлүгүн колдонууну кааласа,
анда ал эл аралык РСТ өтүнмөсүн
берүү жөнүндө ойлонушу керек. Бул
укукка ээ болуу үчүн ойлоп табуучу
эң жок дегенде РСТге макулдашуучу
мамлекеттердин биринин жараны же
анын жашоочусу болушу керек,
болбосо ишкана мындай
мамлекеттердин биринде
жайгашкан, иштеп жаткан жана
чыныгы өнөр жай же соода
ишканасы болушу керек. РСТ
системасы боюнча бир эл аралык
өтүнмө берүү менен 150дөн ашуун
РСТге катышуучу-мамлекеттердин
кайсынысынан болбосун ойлоп
табууга патенттик коргоо алууга
болот16. Бул өтүнмө тиешелүү
улуттук же аймактык патенттик
ведомствого жана/же Женева/
Швейцариядагы алуучу
ведомствого берилиши мүмкүн.

№ PCT/ US 2001/ 028473 эл аралык
өтүнмөсү . « EnviroScrub Technologies
Corporation»- бул америкалык ЧОИ,
ал күйүү өнүмдөрүнөн жана өнөр
жайлык

16 Катышуучу-мамлекеттердин тизмеги:

www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html.

процесстерден булгоочу заттарды
жок кылуу боюнча технологиясына
РСТ системасын чет элдик бир катар
рыноктордо патенттик коргоо суроо
үчүн колдонот.  Чет өлкөдө патентке 
өтүнмө берүү үчүн РСТ системасын 
пайдалануу ʺEnviroScrubʺ 
компаниясына эл аралык деңгээлде 
технологиясын сатууга лицензиялык 
макулдашуу түзүүгө мүмкүндүк 
берген.

Өзүн-өзү текшерүү үчүн
жыйынтыктоочу маалымат

• Укуктардын аймактык мүнөзү.
Патенттер аймактык мүнөзгө ээ
укуктарды элестетерин унутпаңыздар.

• Артыкчылык мөөнөтү. Чет өлкөдө
коргоо алуу үчүн артыкчылык
мезгилин пайдаланыңыздар, бирок
белгиленген мөөнөттөрдү өткөрүп
жибербеңиз, бул чет өлкөдө
патенттик коргоо албай калуунун
себеби болушу мүмкүн.

• Өтүнмөнү кайда берүү керек. Ар
кайсы өлкөлөрдө кеткен
сарптоолорду эске алуу менен
патенттик коргоодон кайсы жерден
көбүрөөк пайда аларыңызды
ойлонуңуз.

• Өтүнмөнү кандай берүү керек.
Өтүнмө берүүнү оңойлотуу,
убакытты үнөмдөө жана патентке
жөндөмдүүлүк жөнүндө маалымат
алуу үчүн РСТ системасын
пайдалануу жөнүндө ойлонуп
көрүңүз, анын негизинде чет өлкөлүк
патенттөөнүн андан аркы жол-
жоболору жөнүндө чечим кабыл ала
аласыз.

• Кошумча маалымат. Караңыздар: IP
PANORAMATM 09-модуль, Изилдөө
үчүн 2-4-суроолор.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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өлкөдө патенттөөнү улантуунун максатка
ылайыктыгы жөнүндө чечим кабыл ала
турган маалыматты берет. Эл аралык издөө
жөнүндө отчет дүйнө жүзүндөгү бардык
өлкөлөрдүн техникасынын деңгээлине
тиешелүү документтердин тизмегин
камтыйт. Эл аралык издөө органынын жазуу
жүзүндөгү корутундусунда эл аралык издөө
жөнүндө отчеттун жыйынтыктарын эске алуу
менен ойлоп табуунун патентке
жөндөмдүүлүгү бааланат. РСТнин
алкагындагы бир эл аралык өтүнмө РСТнин
бардык көрсөтүлгөн катышуучу-
мамлекеттеринде юридикалык күчкө ээ. Бул
ар бир патенттик ведомствого өзүнчө
өтүнмө бергендегиге караганда алгачкы
сарптоолорду маанилүү азайтат. Айрым
аймактык патенттик системаалар аркылуу
өтунмөлөрдү берүү үчүн РСТ системасын
дагы пайдаланса болот. РСТ системасы
боюнча эл аралык өтүнмөнү кантип берүү
керектиги жөнүндө колдонмону улуттук
патенттик ведомстволордон жана
www.wipo.int/pct сайтынан алууга болот.
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РСТ системасын пайдалануу 12 айлык 
артыкчылык мезгилине дагы эң жок дегенде 
18 кошумча ай берет, бул убакыттын 
ичинде өтүнүүчүлөр ойлоп табуучун чет 
өлкөдө коммерциялык ишке ашыруунун 
келечегин изилдеп көрүп, патенттик коргоо 
алуу чынында максатка ылайык өлкөлөрдү 
аныктай алышат. Ошентип өтүнмөнү 
тандалып алган өлкөлөрдүн улуттук 
тилдерине которуу боюнча чыгымдарды 
жана алымдарды төлөө үчүн мөөнөт 
көбөйөт. РСТ системасы патенттөө 
өлкөлөрүн тандоо жөнүндө чечим кабыл 
алууга болушунча узагыраак мөөнөт алуу 
үчүн пайдаланылат. РСТ жол-жобосу 
боюнча өтүнүүчүлөр ойлоп табууларынын 
патентке жөндөмдүүлүгү жөнүндө баалуу 
маалымат алышат, ал РСТнин алкагында 
Эл аралык издөө жөнүндө отчетто жана 
Эл аралык издөө органынын жазуу 
жүзүндөгү корутундусунда камтылат. Бул
документтер РСТ системасы боюнча 
өтүнүүчүлөргө чет

PCT системасынын артыкчылыктары

– РСТнин бирдиктүү өтүнмөсү, ал РСТнин макулдашуучу мамлекеттеринин бардыгы үчүн
юридикалык күчкө ээ

– Бирдей формалдуу талаптар

– Стратегиялык чечимдерди кабыл алуу үчүн патентке жөндөмдүүлүк жөнүндө маалымат

– Улуттук фазада өтүнмөнү иштеп чыгууга кеткен маанилүү чыгымдар 18 айга жылдырылган

Артыкчылыктары

Эл аралык издөө жөнүндө отчетту кайра
салуу + жазуу жүзүндөгү корутунду

Эл аралык жарыялоо
Эл аралык
өтүнмөнү
берүү

Айлар

Эл аралык бюронун
документтерди улуттук /
аймактык ведомстволорго
жөнөтүүсү

Биринчи берүү РСТнин эл аралык фазасы РСТнин улуттук фазасы

Улуттук /
аймактык
патенттик
ведомствого
өтүнмө берүү
(артыкчылык
датасы)

РСТнин 19-беренесине
ылайык өзгөртүүлөр
(милдеттүү эмес)

Кошумча эл аралык
издөө жүргүзүү
жөнүндө өтүнүч
(милдеттүү эмес)

Алдын ала эл аралык экспертиза
жүргүзүүгө талап жөнөтүү

(милдеттүү эмес)

Кошумча эл
аралык издөө
жөнүндо отчет

(эгер өтүнүч
берилсе)

Патентке
жөндөмдүүлүк
жөнүндө алдын
ала эл аралык

корутунду
(РСТнин II-

главасы; эгер
өтүнүч берилсе)

Өтүнмөлөр тандалып алынган патенттик
ведомстволордо улуттук фазага өтүшөт
Улуттук же аймактык издөө жана экспертиза
жүргүзүү

C өлкөсү

В өлкөсү

А өлкөсү

Улуттук же аймактык

ведомстволордун
                             патент

берүүсү
                             же баш

тартуусу

РСТ боюнча өтүнмөлөрдү берүү жол-жобосунун схемасы

Келечекти ойлоп табуу менен
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Введение в тему «Патенты для малых и средних предприятий»

Патенттелген технологияны
коммерциялаштыруу
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31. Патенттелген
технологияны кантип
коммерциялаштыруу керек?

Патенттин болушу коммерциялык 
ийгиликке жетүүгө кепилдик бербейт. 
Патент ишкана үчүн өзүнүн өнүмүн же 
тхнологиялык инновациясын сатуудан 
киреше алууга мүмкүнчүлүк алуунун 
каражаты гана болуп саналат. 
Ишканага маанилүү пайда алып келүү 
үчүн патентти өтө майнаптуу 
пайдалануу керек. Эреже катары, 
патенти бар өнүм же процесс рынокто 
ийгиликке жеткенде гана патент 
киреше алып келет. Патенттелген 
ойлоп табууну рынокко илгерилетүү 
үчүн ишкананын бир катар 
альтернативалары бар:
a. Патенттелген ойлоп табуунун түздөн-
түз коммерциялаштыруу;
b. Патентти башка жактарга сатуу;
c. Патентти башка жактарга лицензиялоо;

жана
d. Биргелешкен ишкана түзүү же жеке

активдери бар башка ишканалар менен 
кызматташуунун башка түрүн табуу.

32. Патенттелген өнүм
рынокто кантип илгерилейт?

Жаңы өнүмдун коммерциялык ийгилиги 
анын техникалык мүнөздөмөлөрүнөн 
гана көз каранды болбойт. Техникалык 
көз караштан эң мыкты ойлоп табуу, 
эгер анын негизинде жасалган өнүм 
активдүү сурамга ээ болуп, рынокто 
илгерилетилбесе, сатып алуучуларды 
кызыктырары күмөн.
Ошондуктан коммерциялык ийгилик
дагы бир катар факторлого көз
каранды, аларга өнүмдүн тышкы
көрүнүшү, финансылык каражаттардын
болушу, натыйжалуу маркетинг
стратегиясын иштеп чыгуу жана
өнүмдүн атаандаш же

алмаштырчу өнүмдөрдүн баасына 
салыштырмалуу баасы кирет. 
Инновациялык өнүмдү рынокто 
илгерилетүү үчүн бизнес-план иштеп 
чыгуу пайдалуу болот. Бизнес пландар 
экономикалык идеянын ишке аша 
тургандыгын талдап көрүүнүн 
натыйжалуу каражаты болуп саналат. 
Бизнесплан патенттелген жаңы өнүмдү 
рынокто илгерилетүүгө көмөктөшүүчү 
инвестицияларды тартуу үчүн чоң 
мааниге ээ. Бизнеспланга патенттер 
жана ишкананын патенттик 
стратегиясы жөнүндө маалыматтарды 
киргизүү маанилүү, анткени бул 
маалымат ишкананын өнүмүнүн 
жаңылыгынын жана анын финансылык 
абалынын ишенимдүү далили болуп 
саналат, ошондой эле патенттик 
укуктарды башка компаниялар 
тарабынан бузуу мүмкүнчүлүктөрүн 
азайтат.

33. Патентти сатууга болобу?

Ооба. Патентти сатуу патенттен келип 
чыккан укуктарды өткөрүп берүүнү, б. а. 
патентке болгон менчик укуктарды 
башка жакка өткөрүп берүүнү 
түшүндүрөт. Мындай чечим өтө 
кылдат ойлонуштурулган болушу 
керек.

Патентти өткөрүп берүүнүн ордуна ага 
лицензия берүү патенттен келип чыккан 
укуктар роялти түрүндөгү сый акы төлөп 
бергендиги үчүн башка жакка ʺижарага 
берилетʺ. Ушул себептен финансылык 
көз караштан алганда лицензия берүү 
азгыруучу стратегия болуп саналышы 
мүмкүн. Башка жагынан алганда, 
патентти өткөрүп берүү лицензия 
боюнча патентти пайдалануу канчалык 
кирешелүү
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болгондугуна карабастан, роялти 
түрүндө келечекте  кандай 
болбосун чегерүүлөрсүз, 
белгиленген бир жолку  сый акы 
алууну билдирет.
Патентти дал өткөрүп берүү
пайдалуу болгон кырдаалдар дагы
болушу мүмкүн. Патентти
паушалдык (бир жолку) сый акыга
өткөрүп берүү мурда сүйлөшүлгөн
сумманы дароо, сый акынын бүт
суммасын бара-бара алуу үчүн 20
жыл (эң көп дегенде) күтпөстөн,
алууну түшүндүрөт. Бул ошондой
эле патент башка технология
тарабынан ʺсүрүп чыгарылышыʺ
мүмкүн болгон коркунучтан
четтөөгө мүмкүндүк берет.
Мындан тышкары, патентти жаңы
түзүлүп жаткан ишканага өткөрүп
берүү, эгер патент ишканага
тиешелүү эмес болсо, каржылоо
ачуу үчүн алдын ала шарт болушу
мүмкүн.

Кандай болбосун, бул чечим 
ишкананын керектөөлөрүнө жана 
артыкчылыктуу милдеттерине 
негизденет. Ишкананын бизнес-
стратегиясына кайсы варианты 
жакшыраак болору тууралуу 
патенттик ишенимдүү өкүлгө 
кеңеш алуу үчүн кайрылуу керек.

34. Патент башка жактарга
кантип лицензияланат?

Патент ээси (лицензиар) башка 
жакка (лицензиатка) өз ара 
макулдашылган шарттарда 
патенттелген ойлоп табууну 
пайдаланууга уруксат берет. 
Мындай учурларда эки тарап 
адатта лицензиялык келишим 
түзөт,  анда анын пайдалануунун 
шарттары жана күчүндө болуу 
жааты макулдашылат.

 

Башка жактарга лицензиялык 
келишим аркылуу патенттелген
ойлоп табууну
коммерциялаштырууга уруксат
берүү ишканага кошумча келип
түшүүлөрдүн булагын алууга
мүмкүндүк берип, ойлоп табууга
өзгөчө укуктун болушунан киреше
алуунун кеңири таралган каражаты
болуп саналат.
Ойлоп табууга ээлик кылган 
ишкананын өнүм чыгарууга, же 
аны конкреттүү рыноктун 
керектөөлөрүн канааттандыруу 
үчүн жетиштүү санда чыгарууга, 
же белгилүү географиялык 
аймакты өнүм менен камтууга  
такыр мүмкүнчүлүгү жок болсо, 
лицензиялоо өзгөчө пайдалуу 
болот.

Лицензиялык келишимдин 
долбоорун иштеп чыгуу жана анын 
шарттарын аныктоо практикалык 
тажрыйбаны жана 
компетенттүүлүктү талап 
кылгандыктан, лицензиялоо 
жаатында адистешкен 
квалификациялуу юристтин кызмат 
көрсөтүүлөрүнөн пайдалануу 
сунушталат. Айрым өлкөлөрдө 
лицензиялык келишимдер 
мамлекеттик органда каттоогу 
талап кылат.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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Ойлоп табууга лицензия берүүбү,
ойлоп табууга лицензия алуубу
же тигил да, бул дагыбы?

ИИТКИ жүргүзүү, өндүрүү же маркетинг 
үчүн ресурстары жетпеген ЧОИлер 
ойлоп табууларды лицензия боюнча 
алуу же өзүнүн ойлоп табууларына 
лицензия берүү боюнча 
мүмкүнчүлүктөрдү изилдеп чыгып, 
ʺачыкʺ инновациялар моделинин 
артыкчылыктарынан пайдаланса болот 
(№2ден кийинки коюуну

караңыздар). Ойлоп табууга лицензия
берүү ишкананын ойлоп табуусун
башка ишканаларга пайдаланууга
укук берүү дегенди гана түшүндүрөт. 
Ойлоп табууну лицензия боюнча
алуу тескерисинче, анын карама-
карышысын элестетип, башка
ишкананын ойлоп табуусун
пайдаланууга ишкананын
макулдугун билдирет.
Төмөнкү таблицада ар биринин 
артыкчылыктары жана кемчиликтери 
берилет.

Келечекти ойлоп табуу менен

Ойлоп табууга лицензия берүү

Артыкчылыктары Кемчиликтери

• Менчик укуктарын сактап калуу; 
• Ойлоп табууну келечекте жакшыртууга 

катышуу; 

• Өндүрүүгө катышуу талап кылынбайт; 
• Рынокко кирүүнүн жаңы жолдору; 
• Мүмкүн болгон укук бузуучуну/

атаандашты тарапташ кылуу. 

• Ойлоп табуунун ишкана өзү рынокко 
жайгаштырууда көбүрөөк киреше алуусу 
мүмкүн болгон учурда, алынган пайданын 
өлчөмүнүн чектелиши;

• Өзгөчө эмес лицензияны пайдаланганда 

мүмкүнчүлүктүү атаандаш жаратуу;

• Эгер технология аяктаган эмес болсо, 

келечектеги милдеттенмелер; 

• Лицензиат кирешенин жалгыз булагы 

болсо, лицензиатка өтө көз каранды 

болуу. 

Ойлоп табууга лицензияны сатып алуу 

Артыкчылыктары Кемчиликтери
• Рынокко тезирээк чыгууга болот; 
• Жүргүзүлүп жаткан ИИТКИлерди чектөө 

каражаттарды үнөмдөөгө алып келиши мүмкүн; 

• Технологияларды комплекстүү пайдалануу 

кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын 

жакшыртууга жана өнүмдүн көбүрөөк санын 

жаратууга көмөктөшөт. 

• Технология аяктаган эмес болушу 
мүмкүн;

• Коюлушу керек болгон баага рыноктун 

алы келбеген учурда кошумча чыгымдар; 

• Башка ишканалар иштеп чыккан 

технологияларга өтө көз каранды болуу. 
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35. Патентти
пайдалангандыгы үчүн
кандай өлчөмдөгү роялти
алса болот?

Лицензиялык бүтүмдөрдө укук ээси
адатта паушалдык төлөм жана/же
мезгил-мезгили менен төлөнүүчү 
роялти түрүндө сый акы алат, алар
лицензиялык өнүмдүн сатылуу көлөмүнө
(өнүмдүн бир даанасына роялти) же 
таза кирешеге (таза пайданын
негизиндеги роялти) негизделиши
мүмкүн. Көп учурларда патенттик
лицензияга сый акы паушалдык төлөм
менен роялтинини төлөөнүн айкалышын
элестетет. Айрым учурларда
лицензиаттын компаниясынын уставдык
капиталындагы үлүшү роялтинин ордун
басышы мүмкүн. Өнөр жайдын белгилүү
тармактары үчүн роялтинин стандарттык
коюмдары болгонуна карабастан, ар бир
лицензиялык келишим өзгөчө экендигин
жана роялтинин коюму белгилүү жана
айрым коммерциялык ишмердүүлүктүн
негизинде жаткан өтө конкреттүү
факторлорго жараша болорун эстен
чыгарбоо керек. Ошондуктан мындай
стандарттуу роялтилер пайдасыз болуп,
керек болсо жаңылышууга дагы алып
келиши мүмкүн.

Индиялык ойлоп табуучу, доктор 
Милинд Ране тарабынан берилген 
жылуулук алмаштыргыч түзүлүшкө 
патентке өтүнмө Мумбаи шаарындагы 
ЧОИ менен лицензиялык келишимдин 
предмети болуп калган. Келишимдин 
шарттары боюнча ойлоп табуучу 
макулдашуу түзүп жатканда бир 
сумманы, ошондой эле сатуулардын 
таза суммасынан 4,5% өлчөмүндөгү 
роялти  алган. Лицензиат ошондой 
эле өтүнмө берүүгө жана патентти 
күчүндө кармап турууга байланышкан 
чыгымдарды көтөрөт.

36. Өзгөчө, өзгөчө эмес жана
жалгыз лицензия эмнеси
менен айырмаланат?

Патентти пайдаланууга укук алып
жаткан лицензиаттардын санына
жараша лицензиялык
келишимдердин үч түрү болот:
a. өзгөчө лицензия – патенттелген

технологияны жалгыз лицензиат
пайдаланууга укугу бар, аны
керек болсо патент ээси өзү
пайдалана албайт;

b. жалгыз лицензия – патенттелген
технологияны жалгыз лицензиат
менен патент ээси гана
пайдаланууга укуктуу; жана

c. өзгөчө эмес лицензия –
патенттелген технологияны бир
нече лицензиат жана патент ээси
пайдаланууга укуктуу.

Бир лицензиялык келишимде
өзгөчө лицензиянын алкагында
укуктарды жана жалгыз же өзгөчө
эмес лицензиянын алкагында
укуктарды берген жоболор болушу
мүмкүн.

№ US6210578B1 патент. Мехиконун 
Улуттук көз карандысыз 
университетинин (UNAM) 
изилдөөчүлөрү тарабынан иштелип 
чыккан агын сууларды тазалоо 
ыкмасы университеттин агын 
сууларды тазалоо жаатындагы 
жаңычыл чечимдерди берүү 
максатында түзүлгөн спин-офф 
компаниясы IB-Tech менен түзүлгөн 
өзгөчө эмес лицензия берүү жөнүндө 
ийгиликтүү макулдашуунун предмети
болуп калган.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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37.  Өзгөчө же өзгөчө эмес
лицензияга патент берүү
керекпи?

Бул компаниянын өнүмүнүн түрүнө
жана бизнес-стратегиясына
жараша болот. Мисалы, эгер 
технология конкреттүу рыноктогу
өнүмдүн белгилүү түрүн
өндүрүүчүлөрдүн баары үчүн
өзгөчө стандарт боло алса, бир 
катар өзгөчө эмес лицензияларды
берүү пайдалуураак болот. Эгер
кандайдыр бир компаниянын
өнүмүн иштеп чыгуу жана
коммерциялаштыруу компаниядан
чоң инвестицияларды талап кылса
(мисалы, клиникалык сыноолорду
жүргүзүүгө инвестицияларды 
талап кылган фармацевттик
өнүм), мүмкүнчүлүктүү лицензиат
келечекте болушу мүмкүн болгон
лицензиаттардын
атаандаштыгына каршы болушу 
мүмкүн жана ал дал өзгөчө 
лицензия алууну талап кылууга 
укуктуу.

38. Ойлоп табуунун
лицензиялоого кайсы убакыт
жакшы?

Ойлоп табууну лицензиялоого эң 
ылайыктуу деген маал жок, 
анткени убакытты тандоо ар бир 
учурда конкреттүү жагдайларга көз 
каранды болот. Ошентсе дагы, көз 
карандысыз ишкерге же ойлоп 
табуучуга патенттөөгө кеткен 
чыгымдарды жабуу үчүн 
жетишерлик келип түшүүлөрдүн 
деңгээлин камсыздоо үчүн көп 
учурда эртерээк лицензиаттарды 
издей баштоо максатка ылайык 
болот. Мындан тышкары, бул үчүн 
патенттин берилишин күтүүнүн 
кажети жок.

Патенттелген ойлоп табууну 
коммерциялаштыруудан киреше 
алуу үчүн ыңгайлуу убакытты 
тандоо менен катар, ылайыктуу 
өнөктөш (өнөктөштөрдү) табуу 
маанилүүрөөк.

Патенттин наркын баалоо

Компанияга эмне үчүн 
патенттеринин наркын баалоо 
пайдалуу же керек болушу 
мүмкүндүгүнүн бир нече 
себептери бар, анын ичинде 
аларды бухгалтердик эсепке 
алуу, лицензиялоо, 
компанияларды бириктирүү же 
сатып алуу, ИМ активдерин 
өткөрүп берүү же сатып алуу, 
ошондой эле кошумча 
каражаттарды тартуу 
максатында болушу мүмкүн. 
Патенттердин наркын баалоонун 
бардык учурда бирдей 
колдонула турган ыкмасы жок 
болгонуна карабастан, төмөнкү 
ыкмалар кеңири колдонулат:

a.Киреше ыкмасы: патент ээси 
патент күчүндөгү мөөнөттүн 
ичинде алышы мүмкүн болгон 
күтүлгөн кирешелердин эсебине 
негизделген.

b.Сарптоо ыкмасы: ишкананын 
ичинде же андан сырткары 
ошондой активди иштеп чыгууга 
байланышкан сарптоолорду 
эсептөөнүн негизинде патенттин 
наркын аныктайт.

c.Рынок ыкмасы: рынокто 
салыштырылган бүтүмдөрдүн 
өлчөмүнө негизделген.

d.Опциялык ыкма: башынан
биржалык опциондордун
бааларын коюуда колдонуу үчүн
иштелип чыккан опциялык баа
коюунун ыкмаларына
негизделген.

Келечекти ойлоп табуу менен
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Ошондой эле сан түрүндө туюнтуу татаал 
болгон, бирок патенттин наркына 
таасирин тийгизиши мүмкүн болгон, 
ойлоп табуунун формуласынан көз 
каранды болгон коргоонун көлөмү же бул 
жаатта башка техникалык чечимдердин 
болушу өңдүү көптөгөн факторлор бар17.

39. Атаандаштын патентин
пайдаланууга кантип уруксат
алуу керек?

Мындай уруксатты алуу дайыма эле
жөнөкөй же мүмкүн иш эмес. Бирок
атаандаш компаниянын патенттерин
пайдаланууга кызыкдар болсо,
кайчылаш лицензиялоо жөнүндө
ойлонуп көрүү керек. Кайчылаш
лицензиялоо кошумча ойлоп
табуулардын катарына кирген бир
нече патент эки же андан көп
атаандаштарга таандык болгон өнөр
жай тармактарында кеңири
таралган. Мындай атаандаш
компаниялар ээси алардын
атаандаштары болгон патенттерди
пайдаланууга укук алуу аркылуу 
колу-жолун бошотууну камсыздоого
аракет кылышат, ошол эле учурда
алар атаандаштарына өзүнө
тиешелүү патенттерди пайдаланууга
укуктарды беришет.

17 Караңыздар: IP PANORAMATM 11-модуль.

Өзүн-өзү текшерүү үчүн
жыйынтыктоочу маалымат

•Коммерциялаштыруу. 
Патенттелген ойлоп табууну 
коммерциялаштыруунун түрдүү 
варианттарын ойлонуп көрүп, 
жакшы ойлонуштурулган бизнес-
планыңыз бар экендигине 
ишенимдүү болуңуз. 
•Лицензиялоо. Роялтинин 
коюмдары жана лицензиялык 
келишимдердин башка 
өзгөчөлүктөрү сүйлөшүүлөрдүн 
предмети болуп саналат, 
ошондуктан адистердин кызмат 
көрсөтүүлөрүн пайдалануу 
максатка ылайык.
•Өзгөчө эмеске салыштырмалуу
өзгөчө лицензия. 
Компанияңыздын бизнес-
стратегиясын жана өзгөчө 
технологиялардын өнүгүшүн эске 
алуу менен өзгөчө/өзгөчө эмес 
лицензия берүүгө негиздерди 
ойлонуп көрүңүз.
•Кайчылаш лицензиялоо.
Башка жактарга таандык керектүү 
технологияны алуу үчүн 
өзүңүздүн патентти 
(патенттериңизди) колдоно 
аласызбы, ойлонуп көрүңүз. 
•Кошумча маалымат. Караңыздар: 
IP PANORAMATM 06-модуль, 
Изилдөө үчүн 4-суроо жана 
07-модуль.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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Изобретая будущее

Патенттик
укуктарды коргоо
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40. Эмне үчүн
патенттик укуктарды
коргоо керек?

Эгер өндүрүшкө рынокто чоң
сурамга ээ болгон, жаңы
патенттелген өнүм чыгарылып
жатса, эртеби-кечпи атаандаштар
ошол өнүмгө окшош же бирдей
техникалык касиеттери бар
өнүмдөрдү чыгарууга аракет
кылышы мүмкүн. Ошол же
чыгымдарды көтөрүү же
тобокелчилликтерге баруу
муктаждыгына жолукпаган
атаандаштар артыкчылыктарга ээ
болушат жана ошону менен окшош
же бирдей өнүмдү арзаныраак
баада чыгара алышат. Бул патенти
бар ишканага ак ниет эмес
атаандаштар тарабынан олуттуу
кысым болушу мүмкүн.
Патент берген укуктар патент ээсине
атаандаштарына өнүмдү чыгарууга
жолтоо болууга же болбосо патент
ээсинин укугун бузган аракеттерди
токтотууга жана келтирилген
залалдын ордун толтурууну талап
кылууга мүмкүнчүлүк берет. Укук
бузуу фактысын далилдөө үчүн укук
бузуунун объектиси болгон өнүмдө
же аны колдонуу ыкмасында ойлоп
табуунун формуласындагы ар бир
сыпат же анын эквиваленти
пайдаланылганын көрсөтүү керек.
Атаандаштык күрөштө, рынок
сегментинде жана ишкананын
рентабелдүүлүгүндө
артыкчылыктарды сактап калуу үчүн
чечүүчү фактор болуп укуктарды
коргоо эсептелет.

Патенттик тобокелдиктерди башкаруу

Изилдөөлөргө жана инновациялык
технологияларды иштеп чыгууга кеткен акча
менен убакытты үнөмдөп, патенттик
укуктарды коргоо коммерциялык
тобоккелдиктерди башкаруунун бир гана
өңүтү болуп саналат.

Укук бузуу фактысына чейин эле күчтүү
стратегияны даярдоо кийинчерээк укуктарды
сактоону камсыздоого кеткен чыгымдарды
жокко чыгарышы мүмкүн.
1. Компаниянын патенттеринин
портфелин башкарууга ким жалпы
жоопкерчиликти аларын аныктагыла.
2. Компания тарабынан ыйгарым укук
берилген жакка же түзүмдүк бөлүмгө ойлоп
табууга тиешелүү бардык маалыматтарды
ачып берүүнү, ошондой эле аталган
маалыматты коммерциялык жашырын сыр
шарттамында сактоо керектиги, коргоо
максатында аны жарыялоо же болбосо
патенттер менен коргоо керектиги тууралуу
чечимдерди кабыл алууну камсыздай турган
системаны түзгүлө.
3. Патенттик өтүнмө бергенге чейин
патенттик-маалыматтык издөө жүргүзүү
керектигин аныктоо үчүн тобокелчилик
даражасына талдоо жүргүзгүлө жана эгер
керек болсо, мындай издөө эмнени камтышы
керек.
Патент берилген учурда, ал кандай
пайдаланыларын аныктагыла: а)
агрессивдүү; b) коргоо максатында же
болбосо c) негизинен брендинг/маркетинг
үчүн.
4. Өнөктөштүк мамилелерди түзүү же
лицензияларды сатып алуу
мүмкүнчүлүктөрүн тапкыла.
5. Жеке же лицензия боюнча сатылып
алынган патенттерге тиешелүү ишкананын
документтештирилген маалыматтарын
дайыма тактап тургула.
6. Патенттердин портфелинен жана
атаандаштардын патенттик
стратегияларынан келип чыккан
тобокелдиктерди мезгил-мезгили менен
талдап тургула.
7. Ойлоп табууну жаратуу, патент алуу,
патентти күчүндө сактап туруу, патентти
пайдалануу жана аны коргоо менен кошо
патенттердин портфелин калыптандырууга
байланышкан бардык сарптоолордун
финансылык стратегиясын иштеп чыккыла.
8, Дайыма же окуялар менен башкарылган
ИМ аудитинин алкагында патенттик
стратегияны мезгил-мезгили менен кайра
карап тургула.

8. Дайыма же окуялар менен
башкарылган ИМ аудитинин алкагында
патенттик стратегияны мезгил-мезгили
менен кайра карап тургула.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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41. Патенттик укуктарды
коргоого ким жоопкерчилик
тартат?

Патентти бузуучуларды аныктоо 
жана буга карата сот ишин 
баштоодогу негизги жоопкерчилик 
патенттин ээсинде болот. Албетте, 
кызматкерлерге укук бузуучуларды 
кантип аныктоо керектигин окутуу 
ишканага рыноктогу кырдаалды 
байкап турууга жардам бериши 
мүмкүн. Кандай болбосун, 
келечектеги патент ээси ойлоп 
табууну рынокто пайдаланууга, укук 
бузуучуларды аныктоого жана укук 
бузуучуларга каршы доо арыз берүү 
керекпи, эгер керек болсо, кантип 
жана кайда жөнөтүү керектиги 
тууралуу чечим кабыл алууга 
жооптуу болот. Көз карандысыз 
ойлоп табуучулар жана ЧОИлер бул 
жоопкерчиликти (же анын бир 
бөлүгүн) өзгөчө лицензиянын ээсине 
өткөрүп берүү жөнүндө чечим кабыл 
ала алышат.

Улуттук болобу, тышкы рынокто
болобу патентти коргоо боюнча
кандай болбосун иш-аракеттерди
жүргүзүп жатып, патенттик укук
жаатында адистешкен юристтин
кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланган
максатка ылайык. Мындай юрист бул
иш-аракеттерге байланышкан
чыгымдар жана тобокелчиликтер
боюнча дагы, ошондой эле эң мыкты
стратегияны тандап алууга жардам
берет

Практикалык мисалды талдоо.
Патентти коргоо: ʺAnanda
Computersʺ

Бангладештин улуттук тили - бенгали
дүйнөдөгү эң кеңири таралган
тилдердин ичинен жетинчи орунда
турса дагы, жакшы иштеген, бул тилде
текстти оңой жана жеңил терүүгө
пайдаланылган программалык камсыз-
доо 1980-жылдардын аягына чейин жок
болгон.  Бангладештик журналист 
Мустафа Джаббар мындай ойлоп
табуунун мүмкүнчүлүктөрүн көрүп, 
бенгали тилиндеги программалык
камсыздоону жана тиешелүү
клавиатуранын жайылма түрүн иштеп
чыгуу демилгесин көтөрүп чыккан, бул
Бангладештеги басма ишин өзгөрткөн.

Бенгали тилиндеги жайылма түрү бар
клавиатуранын жаңы интерфейсин
иштеп чыгып жатып, Джаббар мырза
клавиатуранын варианттарына
байланышкан көптөгөн чектөөлөрдү
алып салууну каалаган. Ийгилик бир
жарым жылдык тынымсыз эмгектен
кийин келген, ал эми ʺBijoyʺдун алгачкы
варианты 1988-жылдын декабрь
айында чыгарылган. Клавиатуранын
жайылма түрүн жана шрифттердин
кооздолушун Джаббар мырза өзү
иштеп чыккан, ал эми программалык
камсыздоону индиялык бир 
программист аткарган.

ʺBijoyʺду жараткандан кийин Джаббар
мырза ʺAnanda Computersʺ деген жеке
компаниясын негиздеп, ʺBijoyʺду
жакшыртуу, жаңы программалык
камсыздоо түзүү боюнча ишин
уланткан. ʺBijoyʺдун алгачкы
чыгарылышы ʺMacintoshʺ
компьютерлеринде гана пайдаланууга
иштелип чыккан болчу.

Келечекти ойлоп табуу менен
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Windows-сыйышуучу ʺBijoyʺ 
интерфейси рынокко 1993-жылы 
чыккан. Джаббар мырзанын 
жетекчилиги астындагы 
программисттердин жана 
изилдөөчүлөрдүн тобу ʺBijoyʺ 
программалык камсыздоосун 
жакшыртуунун  үстүндө дайыма 
иштеп келишет.

ʺBijoyʺ бенгали тилиндеги текстти
терүү үчүн интерфейстин скрипттер
системасы менен клавиатурасынын
экинчи чыгарылышы Бангладештин
патенттик мыйзамдарына ылайык
патенттелген. ʺBijoyʺдун таанымал-
дыгы жана ыңгайлуулугу 
программалык камсыздоонун
каракчылыгы тарашына жана чет
өлкөдөн импорттолуучу ʺBijoyʺ деп
жазылган жасалма жайылма түрү
бар клавиатуралардын эбегейсиз
көп саны пайда болгон.
Бангладештин Кирешелер боюнча
улуттук кеңеши (NBR) Джаббар
мырзанын арызы боюнча карап
чыккан. 2008-жылы баалоо жүргүзүп,
чынында эле Джаббар мырза 
бенгали тилиндеги жайылма түрү
бар клавиатурага патенттин ээси
экендигин тастыктап, NBR бажы
башкармалыгына импорттолуучу
каракчылык программаларга жана
ʺBijoyʺ маркасындагы
клавиатураларга тыюу салып,
аларды конфискациялоо жөнүндө
тикелей көрсөтмө берген18.

��

ʺBijoyʺ  клавиатурасынын
жайылма түрү (Сүрөт: ʺAnanda
Computersʺ)

18 Караңыздар: IP Advantage на 
www.wipo.int/ipadvantage.

42. Эгер патенттериңиз
алынган уруксаты жок башка
жактар тарабынан колдонулуп
жатса, эмне кылуу керек?

Эгер патент ээси башка жактар анын
патенттелген технологиясын
уруксатсыз пайдаланып жаткандыгын
болжолдосо, анда, биринчиден, укук
бузуучулар жөнүндө алар кантип укук
бузуп жаткандыгы жана бул патент
ээсинин ишканасына кандай
таасирин тийгизип жаткандыгы
жөнүндө маалыматты топтошу керек.
Бул маалыматты талдай ала турган
жана бул укук бузуу боюнча кандай
аракеттерди көрүү керектиги боюнча
чечим кабыл ала турган
компетенттүү юристти ишке тартуу
керек.

Айрым учурларда патент ээлери
болжолдуу укук бузуучуга анын
ишканасынын ишмердүүлүгүнүн
жүрүшүндө укуктар бузулуп
жаткандыгы мүмкүн болушу жөнүндө
маалымдаган кабарлама (“укук
бузуучу аракеттерди улантууга
тыюу салуу жөнүндө кат” деп
белгилүү) жөнөтүүнү тандашат. Бул
жол-жобо байкабастан укук бузуу
болгондо майнаптуу болот, анткени
мындай учурда, эреже катары, укук
бузуучу же мындай ишмердүүлүктү
токтотот, же лицензиялык келишим
түзүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү
баштоого макул болот.

Ошентсе да, дал кокустук элементи
укук бузуучуга далилдерди
жашырууга же жок кылууга убакыт
бербөө үчүн эң мыкты тактика болуп
саналат. Мындай жагдайларда  укук
бузуучуну алдын ала эскертпестен,

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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укук коргоо органдарынын 
катышуусу менен кызматтык 
жайларын текшерүү үчүн укук 
бузуучуга күтүлбөгөн  текшерүү 
жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алуу үчүн 
сотко кайрылып, “убактылуу 
соттук тыюу” салуу жөнүндө доо 
арыз берүү туура болот. Сот 
болжолдуу укук бузуучудан соттук 
териштирүүлөрдүн жыйынтыктары 
чыкканча (ал көптөгөн айларга же 
жылдарга созулушу мүмкүн) 
мыйзамсыз аракеттерин 
токтотууну талап кылышы мүмкүн. 
Бирок патент бузулганбыжокпу 
деген маселе өтө татаал болушу 
мүмкүн, ошондуктан тиешелүү 
чечим ошол ишке гана тиешелүү 
сот өндүрүшүнүн алкагында эле 
чыгарылышы мүмкүн.
Эгер компания жарандык доо арыз
берүүнү чечсе, соттор адатта 
патенттик укуктардын ээлерине 
келтирилген залалдын ордун 
толтуруу жөнүндө маселени чечүү 
үчүн соттук коргоонун бир катар 
жарандык укуктук каражаттарын 
сунушташат. Патенттик укук 
жаатында адистешкен компетенттүү 
юрист бул маселе боюнча тиешелүү 
маалыматты бере алат.
Сот укук бузуучудан контрафактылык
товарларды же кызмат
көрсөтүүлөрдү өндүрүүгө жана
бөлүштүрүүгө катышкан жактарды
жана аларды бөлүштүрүү
каналдарын атап берүүгө чакыра
алат. Сот ошондой эле укук
бузуулардан кармап туруучу
натыйжалуу каражат катары патент
ээсинин арызы боюнча
контрафактылык товарларды жана
материалдарды компенсация
төлөтпөстөн жок кылуу же керекке
жаратуу жөнүндө чечим чыгарышы
дагы мүмкүн.
Патенттерди бузган товарларды
алып кирүүгө бөгөт коюу
максатында айрым өлкөлөр
өзүлөрүнүн бажы органдарын
колдонуу менен патент ээлерине
мамлекеттик чек арада чара
колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн бере

алышат.  Ошону менен бирге, көп 
өлкөлөр башка бирөөлөрдүн 
товардык белгилери менен 
маркаланган контрафактылык 
товарларды жана автордук укукту 
бузган “каракчылык” товарларын 
алып кирүүдө гана өзүлөрүнүн эл 
аралык милдеттенмелерине ылайык 
чек аралык чараларды көрүү 
мүмкүнчүлүгүн беришет.
Укук бузуу фактылары аныкталган 
учурда жалпы эреже катары 
кесиптик юридикалык 
консультация алуу үчүн кайрылуу 
керек.

43. Патенттик укуктарды бузууга 
байланышкан
талаш-тартыштарды соттон
тышкары жөнгө салуунун кандай 
мүмкүнчүлүктөрү бар?

Эгер бузуучу менен келишим бар
болсо (мисалы, лицензиялык
келишим), биринчиден, анда
арбитраж же ортомчулук тууралуу
берене баржогун текшергиле.
Арбитраж менен ортомчулук талаш-
тартыштарды чечүүнүн соттук
териштирүүлөргө караганда башка
жолу жана эреже катары чыгымы
азыраак  формасы болуп саналат.
Келишимде тиешелүү берене же
келишимдин өзү дагы жок болгон
күндө дагы, тараптардын өз ара
макулдугу бар болгон шартта, талаш-
тартыштарды башка жол менен жөнгө
салуунун бул жол-жоболорун
пайдаланууга болот.
Эреже катары, арбитраждын
артыкчылыгы бар, ал сот өндүрүшүнө
караганда кыска мөөнөттүү жана
чыгымы азыраак жол-жобо болуп
саналат; мындан тышкары, эгер
тараптардын бирөө чет элдик болсо,
эл аралык деңгээлде арбитраждык
чечимди мажбурлап аткартууга
көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар.
Ортомчулуктун артыкчылыгы - ал
формалдуу эмес жүргүзүлгөндүгүндө

Келечекти ойлоп табуу менен
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жана анын жүрүшүндө тараптар
эки жакка тең пайдалуу чечимге
келгендигинде. Ортомчулуктун
өзү жагымдуу ишкер
мамилелерди сактап калууга
жардам берет. ИМБДУнун 
Арбитраж жана ортомчулук
боюнча борбору талаш-
тартыштарды альтернативалуу
жөнгө салуу кызматтарын
көрсөтөт. Арбитраж жана
ортомчулук боюнча кошумча 
маалыматты www.wipo.int/amc
сайтынан алууга болот.

№ GB2266045 патенти. Рынокто
Anywayup® чөйчөгү катары белгилүү
“Машыгуу чөйчөгү катары
пайдаланууга жарактуу ичүү үчүн
идишʺ 1992-жылы ойлоп табуучу,
ишкер Мэнди Хаберман (Улуу 
Британия) тарабынан патенттелген.
Атаандашы өнүмдү пайдалануу
укугун буза баштагандан кийин
Хаберман айым патентке укукту
андан ары бузууга сот аркылуу тыюу
салууга жетишкен, акырында соттон
тышкаркы териштирүүнүн алкагында
бул ишти жөнгө салган. Ал кийин
Европада жана Америка Кошмо
Штаттарында соттук
териштирүүлөрдү демилгелеген,
алардын жүрүшүндө патенттеринин
аныктыгы тастыкталып, ага лицензия
берүү өтүнүчү менен кайрылган
компаниялардын саны өскөн.

Хаберман айым бизнесстратегиясынын 
ийгилигин камсыздоодо патенттери 
негизги элемент болгондугуна ишенет.

Өзүн-өзү текшерүү үчүн
жыйынтыктоочу маалымат

• Көңүл буруңуздар. Укуктарыңызды 
бузушу мүмкүн болгон учурларды 
аныктоо үчүн атаандаштардын 
ишмердүүлүгүн байкап туруңуздар.
• Тобокелчиликтерди башкаруу
жүргүзүңүз. Тобокелчиликтерди 
болушунча азайтуу жана кирешени 
болушунча көбөйтүү үчүн патенттерди 
стратегиялык башкаруу 
жүргүзүңүздөр.
• Консультациялык жардам алууга
аракет кылыңыздар. Укуктарыңызды 
болжолдуу бузууга карата кандайдыр 
бир иш-аракеттерди көрүүдөн мурда 
патенттик ишенимдүү өкүл менен 
кеңешип көрүңүз.
• Талаш-тартыштарды жөнгө
салуунун башка жолдору. Талаш-
тартыштарды соттон тышкары жөнгө 
салуунун ыкмаларын ойлонуңуз жана 
лицензиялык келишимге арбитраж 
жана ортомчулук жөнүндө тиешелүү 
жоболорду киргизиңиз.
• Кошумча маалымат. Караңыздар: IP 
PANORAMATM 03-модуль, Изилдөө 
үчүн 3-суроо.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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Изобретая будущее

Тиркемелер
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Тиркеме I. Пайдалуу
вебсайттар

Төмөнкүлөргө тиешелүү
кошумча маалыматтар:

Бизнес үчүн ИМ маселелери:
www.wipo.int/sme

Патенттер жөнүндө жалпы маалымат:
www.wipo.int/patents

Ойлоп табууларга өтүнмөлөрдү берүүгө
тиешелүү практикалык өңүттөр, сай ттан 
улуттук жана ай мактык патенттик 
ведомстволордун сай ттарынын тизмегин 
караңыздар: www.wipo.int/directory/en/
urls.jsp

Патенттик кооперация жөнүндө келишим
(PCT):
www.wipo.int/pct

Эл аралык патенттик жиктеме: www.wipo.int/
classifications/ipc

ИМБДУнун Арбитраж жана ортомчулук
борбору:
arbiter.wipo.int/amc

ИМБДУнун интеллектуалдык менчик боюнча
глобалдык маалыматтар базалары жана издөө
системалары: www.wipo.int/reference

ИМБДУ администрациялык иш-милдеттерин
аткарган келишимдердеги мүчөлүк:
www.wipo.int/treaties

Баалуулуктар менен алмашуу – лицензиялык
келишимдерди түзүү жөнүндө сүй лөшүүлөрдү 
жүргүзүүнүн усулу: окуу куралы, ИМБДУнун
№906 жарыялоосу:
www.wipo.int/sme/en/documents/guides/
technology_licensing.html

Технологияны ийгиликтүү лицензиялоо, 
ИМБДУнун №903 жарыялоосу: 
www.wipo.int/ publications/en/etails.jsp?id=296

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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Тиркеме II. Глоссарий

21,	28

Патенттик кооперация 

жөнүндө келишим (PCT)

Административдик иш-милдеттерин Интеллек-
туалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму
(ИМБДУ) аткарган эл аралык келишим. РСТ
дүйңө жүзү боюнча патенттик өтүнмөлөрдү
берүүгө көмөктөшүүчү система болуп саналат,
ал өтүнмө ээлерине аягында кайсы өлкөлөрдө
патенттик коргоо алууну каалаганын чечүү үчүн
көбүрөөк убакыт берет. РСТ системасы бир ʺэл
аралык өтүнмөʺ берүүгө, издөө жөнүндө отчет
даярдоого жана патентке жөндөмдүүлүк
жөнүндө алдын ала корутунду (ʺэл аралык 
органʺ катары дайындалган негизги патенттик
ведомстволордун биринен) алууга мүмкүнчүлүк
берет. Андан кийин өтүнүүчү улуттук деңгээлде
өтүнмө берүү керекпи-жокпу эгер керек болсо,
анда кайда бериш керек деген негиздүү чечим
чыгара алат. Өтүнмөнү которуу жана
жергиликтүү салыктарды төлөө ушул этапта 
гана талап кылынат. РСТ өтүнмөсү бюнча
алынган патенттер жергиликтүү патенттик
мыйзамдарга ылайык жергиликтүү компетенттүү
патенттик ведомство тарабынан берилген
улуттук патенттерди элестетет. Бирок ар бир
катышуучу-мамлекет артыкчылыкты, анын
ичинде патентке жөндөмдүүлүк талдоосунда
аныкталган техниканын белгилүү деңгээлин
коюу максатында алгачкы берилген өтүнмөнүн
датасын таанышы керек. Кошумча маалыматты
караңыздар: www.wipo.int/ pct.

27-30

Келечекти ойлоп табуу менен

Термин Түшүндүрмө Тандалган
шилтемелер

Ошондой эле өтүнмөнүн чыныгы берилген
датасы деп аталат.
Эң биринчи берилген өтүнмөнүн датасы, ал
боюнча артыкчылык аныкталат. Бул дата
жаңылыгын жана ойлоп табуучулук деңгээлди
баалоо үчүн техниканын тиешелүү белгилүү
деңгээлин аныктоо үчүн өзгөчө маанилүү.

Артыкчылык датасы



61

Европа патенттик  

конвенциясы (EPC)

Европа патенттерин берүү үчүн Европа патенттик
уюмун (EPOrg) негиздеген келишим. Бирок европалык
патент берилгенден кийин ал унитардык укук болуп
саналбайт, алар иш жүзүндө бири-бирине көз
карандысыз патенттердин тобун элестетет, алар
улуттук деңгээлде корголот жана кайра чакыртылып
алышы мүмкүн. Кененирээк маалыматты
караңыздар: www.wipo.int/ wipolex/en/ other_treaties/
details.jsp?group_id=21&treaty_id=226.

26, 30

Коргоочу 

жарыялоо 

Ошондой эле коргоочу ачып берүү деп дагы 
аталат. Үчүнчү жактар ойлоп табууга патенттик 
укуктарды албашын камсыздоого багытталган 
ИМ жаатындагы стратегия.  Бул стратегияда 
ошол ойлоп табуу техниканын белгилүү 
деңгээлинин объектиси болуп калып, ошонусу 
менен башка жактарды ага патент алуу 
мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу үчүн ойлоп табуунун 
сыпаттамасы жана (же) чиймелери жарыяланат.

5 (коюу)

Техниканын 

белгилүү 

деңгээли 

Патентке өтүнмөнүн артыкчылык датасына чейин
болгон бардык тиешелүү билимдер. Айрым
өлкөлөрдө басылма жарыялоолор менен оозеки
ачыктоонун, алдын ала пайдалануу менен
жарыялоолор кайда жайгаштырылган же ойлоп
табуу кайда ачыкталгандыгынын ортосунда
айырмалар бар. Жаңылыгы менен ойлоп табуучулук
деңгээли техниканын белгилүү деңгээлин эске алуу
менен бааланышы керек.

15

Ойлоп табуучулук 

деңгээл

“Айкындык эмес деңгээли” деп дагы аталат. 
Патентке жөндөмдүүлүктүн чен белгилеринин бири, 
ага ылайык ойлоп табуу тиешелүү техникалык 
жааттагы стандарттуу көндүмдөргө ээ жак үчүн 
ачык-айкын болбошу керек.

1, 6, 9

2

Интеллектуалдык 

менчик (ИМ) 
Интеллектуалдык менчик интеллектуалдык ойлоп 
табууларга тиешелүү: ойлоп табууларга, адабий 
жана көркөм чыгармаларга, аталыштарга, 
коммерциялык ишмердүүлүктө пайдаланылган 
сүрөттөргө жана жасалгага.

4 

Ойлоп табуу Техникалык жааттагы конкреттүү көйгөйдү
чечүү. Ойлоп табуу өнүмгө же ыкмага 
тиешелүү болушу мүмкүн.
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Өзгөчө укук  Патент ээсине (же менчик укугун өткөрүп берген 
кандай болбосун жакка) берилген укук, ал боюнча
чектелген убакыттын ичинде ал башка жактарга 
өзүнүн макулдугусуз ойлоп табуусун жасоого, 
пайдаланууга, сатууга, сатууга сунуштоого же 
алып кирүүгө тыюу сала алат.

1,	3,	12

Лицензиялык 

келишим

Патенттик укуктун ээси (лицензиар) жана башка 
жактын (лицензиат) ортосундагы келишим. Лицензи-
атка мындай укуктарды, мурда сүйлөшүлгөн шарт-
тарда, мисалы, төлөмдөр (лицензиялык төлөмдөр 
же роялти) түрүндөгү сыйакыга алмашуу менен 
пайдалануу укугу берилет.

3,	33-35,	39

Өтүнмөнү биринчи 
берген жак (алгачкы 
өтүнүүчү)

Бир эле ойлоп табууга укуктарын бир нече жак
билдиргенде, анын алкагында патент биринчи
патенттик өтүнмө берген жакка берилген система.

18 (12-шилтеме),
19 (коюу)

Ойлоп табууну 
биринчи жараткан 

жак (биринчи ойлоп 
табуучу)

18 (12-шилтеме),
19 (коюу)

Бир эле ойлоп табууга укуктарын бир нече жак 
билдиргенде, анын алкагында патенттик коргоого 
технологияны же ойлоп табууну иш жүзүндө таап, 
колдонгон биринчи ойлоп табуучу укуктуу болгон 
система. АКШда «биринчи ойлоп табуучу» системасы 
2013-жылдын 15-мартына чейин же ошол датада 
берилген патенттик өтүнмөлөргө карата колдонулуп 
келет. 2013-жылдын 16-мартынан бери АКШ, башка 
өлкөлөрдөй эле, өтүнмөнү биринчи берген жакка 
берүү системасына өткөн. .

19,	20

Келечекти ойлоп табуу менен

Айрым өлкөлөрдүн мыйзамдары ойлоп табуучу же
өтүнүүчү өтүнмө бергенге чейин ойлоп табууну
ачыктаган учурдан баштап алты же 12 ай бою
созулган жеңилдик берилген мезгил, бул
убакыттын ичинде ойлоп табуу мындай ачып
берүүнүн натыйжасында өзүнүн патентке
жөндөмдүүлүгүн жоготпойт. Жеңилдик берилген
бул мезгил өтүнүүчү үчүн артыкчылыктын
мурдараак датасын белгилебейт.

Жеңилдик берилген
мезгил
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Эл аралык өтүнмө Ойлоп табууга Патенттик кооперация жөнүндө
келишимдин (РСТ) системасы боюнча коргоо
берүүнү сураган өтүнмө.

30

Эл аралык 

патенттик
жиктеме (ЭПЖ)

15 (коюу)

6, 8, 19, 28

Коомдук мурас Эреже катары, ойлоп табуу же чыгармачыл ишти
коомчулук пайдаланууга эч кандай юридикалык
чектөөлөр жок болсо, алар коомдук мурас деп
саналат.

5 (коюу),
14 (коюу),
24

Ойлоп 

табуунун 

сыпаттамасы

Техникалык сыпаттама деп дагы белгилүү. 
Билдирилген ойлоп табуунун маңызын 
техниканын бул жаатындагы адис түшүнүп, 
ашыкча экспериментсиз колдоно алышы үчүн 
ойлоп табууну түшүнүктүү жана толук ачыктаган
патенттик өтүнмөнүн бөлүгү. Сыпаттама ойлоп 
табуунун формуласы үчүн негиз болуп саналат, 
ал ойлоп табуунун укуктук алкактарын
аныктайт. Сыпаттама объектти  формулага 
караганда  кеңирирээк сыпатташы мүмкүн, 
бирок формула эч качан сыпаттамадан кеңири 
боло албайт.

21

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү

Патенттерди жана пайдалуу моделдерди жиктештирүү
үчүн техниканын бардык жааты бөлүмдөргө, класстарга,
классчаларга жана топторго бөлүштүрүлгөн
иерархиялуу система. ЭПЖ техниканын белгилүү
деңгээлинин маалымат базаларынан патенттик
документтерди издөө үчүн алмаштырылгыс аспап болуп
саналат. Кошумча маалыматты төмөнкү сайттан
караңыздар: www.wipo.int/classifications/ ipc.

Айкын эместик Караңыздар: ойлоп табуучулук деңгээл. 1, 6, 9

Патентке жөндөмдүүлүктүн чен белгилеринин бири,
ал техниканын белгилүү деңгээлине салыштырмалуу
ойлоп табуу жаңы болушун талап кылат. Жок
дегенде бир шилтеме ойлоп табууну техниканын
белгилүү деңгээли менен байланышы бардыгын
көрсөтсө, аны «жаңылыгына шек келтирет» дешет.
Жаңылык далилдениши же белгилениши мүмкүн
болгон нерсе эмес. Болгону анын жоктугу гана
далилдениши мүмкүн.

Жаңылык
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Өнөр жай менчигин
коргоо боюнча Па-
риж конвенциясы

1

5,	8,	11,	14,15,	
16,	18,19,	21,	
25,	26,	28

Патенттик 

маалымат
Патенттик ведомстволор тарабынан мезгил-
мезгили ме-нен жарыяланып турчу патенттик
документтердеги техникалык жана укуктук
маалыматтар. Патенттерде көрсөтүлгөн техникалык
маалыматтардын үчтөн экисине жакыны эч качан 
башка эч жерде жарыяланбайт. Бул патенттик
маалыматтарды жашырын технологиялык 
маалыматтардын эң толук жалгыз фонду кылат.

14-15

Патентке жөндөмдүү 

объект
Өлкөнүн мыйзамдарына ылайык патенттик коргоо
уруксат берилген технологиялардын чөйрөсү.
Эреже катары, техниканын бардык жааттарындагы
ойлоп табууларга коргоо берүү жалпы шарты менен,
патентке жөндөмдүү объект мыйзам тарабынан
белгиленет жана көп учурда патентке жөндөмсүз
объекттерди алып салуу өңүтүнөн аныкталат.

6,	7

Келечекти ойлоп табуу менен

Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму
(ИМБДУ) тарабынан административдик иш-
милдеттери аткарылган Париж конвенциясы, ал
патенттер менен кошо өнөр жай менчигине укуктарды
коргоого тиешелүү биринчи эл аралык ири
макулдашуу. Мисалы, Париж конвенциясы бир
өлкөнүн адамдарына башка өлкөлөрдө өздөрүнүн
интеллектуалдык өнүмдөрүнө коргоо жана
артыкчылык укугун (караңыздар: артыкчылык укугу)
алууга жардам берген эрежелерди бекитет. Кошумча
маалыматты төмөнкү сайттан караңыздар:
www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/index.html.

Ойлоп табууну сыпаттаган жана өнүмдү же 
ыкманы өндүрүүгө, пайдаланууга же сатууга 
убакыты чектелген өзгөчө укук берген 
мамлекеттик орган (же бир катар өлкөлөр үчүн 
иштеген аймактык ведомство) тарабынан 
өтүнмөнүн негизинде берилген
документ.

Патент

Ойлоп табуунун коргоого тиешелүү патенттик
ведомствого берилген өтүнмө. Өтүнмө арыздан, ойлоп
табуунун сыпаттамасынан, ойлоп табуунун бир же бир
нече пункттарынан турган формуласынан, бир же бир
нече чиймеден (керегине жараша) жана рефераттан турат.
Бул термин патентке өтүнмө берүү процессине дагы
тиешелүү болушу мүмкүн.

Патенттик 
өтүнмө
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15

Кайчылаш 

лицензиялоо
Компаниялар бири-бирине таандык айрым
патенттерди пайдаланууга укуктарды алмашканда
кайчылаш лицензиялоо болот. Көп учурда
компаниялардын ар бирине таандык патенттер
коммерциялык өнүмдүн түрдүү өңүттөрүн
камтышат. Кайчылаш лицензиялоо жолу менен ар
бир компания рынокко өзүнүн өнүмүн чыгарууга
укуктуу. Кайчылаш лицензия өткөрүлүп берилген
укуктардын наркын ʺтең салмактооʺ үчүн бир
тарап экинчи тарапта төлөп берчү компенсацияны
камтышы да, камтыбашы да мүмкүн.

3, 39

Укукка каршы иш-

аракетин 

улантууга тыюу 

салуу жөнүндө кат 

ИМ ээсинен же анын юристинен болжолдонуп
жаткан укук бузууну кечиктирбестен токтотуу
талабы коюлган кат.  Антпесе, иш сотко
өткөрүлөт.

42

4, 6 (коюу),
23

10

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү

РСТ системасы боюнча бардык өтүнмөлөрдү,
ошондой эле катышуучу мамлекеттердин
улуттук жана ймактык ведомстволору тарабынан
жарыяланган патенттик документтерди камтыган
акысыз онлайн издөө системасы. Кошумча
маалыматты төмөнкү сайттан караңыздар:
www.wipo.int/patentscope.

PATENTSCOPE

Пайдалуу модель Кыска мөөнөттүү патент, кичи патент же
инновациялык патент деп да аталат. Пайдалуу 
моделдер - айрым өлкөлөр тарабынан ойлоп 
табуучуга же анын укук мураскерине ойлоп 
табууга ИМ укуктарынын чектелген убакытка 
берген өзгөчө түрү. Кадимки патентке караганда 
коргоо мөөнөтү кыскараак жана пайдалуу моделге 
укуктарды берүү шаттары анча катуу эмес. 
Пайдалуу моделдер алар пайдаланылып жаткан 
өлкөлөрдө патенттердин маанилүү 
алмаштыруучусу боло алат.

Пайдалуулук Айрым өлкөлөрдө өнөр жайда пайдалануу мүмкүн-
чүлүгүнүн ордуна пайдаланылчу чен белгилердин
бири. Ойлоп табуу алдын ала белгиленген иш-
милдеттерди аткарып, айкын аныктоого мүмкүн болгон
айрым пайдаларды алып келсе, ал пайдалуу деп
саналат
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Аймактык күчкө 

ээ укук
Укук жаратылган жана күчкө ээ өлкөлөрдө
же аймактарда гана камсыздалышы мүмкүн
болгон укук.

1

21,	28

Патентке алдын 

ала өтүнмө (РРА)

РРАны ʺпатентке алгачкы убактылуу жана 
арзан өтүнмөʺ катары кароого болот. Анда 
стандарттуу патентке өтүнмөгө талап
кылынган маалыматтардын бир бөлүгү гана 
камтылып, ал өтүнүүчүгө баштапкы өтүнмө 
берүү датасын тез бышыктап алууга 
мүмкүнчүлүк берет. Бирок патентке алдын ала 
өтүнмөдө негизги сөз ʺалдын алаʺ дегени. 
Патент алууга стандарттуу өтүнмө бир жылдын 
ичинде берилиши керек, антпесе өтүнмө жокко 
чыгарылат.

16,
20 (коюу)

Өнөр жайда колдонуу 

мүмкүнчүлүгү

Ойлоп табуу кеңири маанисинде түшүнүлгөн 
өндүрүштүн кайсы болбосун тармактарында 
жасалышы же пайдаланылышы мүмкүн
болуусун талап кылган патентке 
жөндөмдүүлүктүн чен белгилеринин бири. 
Айрым өлкөлөрдө өнөр жайда колдонуу 
мүмкүнчүлүгүнүн ордуна пайдалуулугу талап
кылынат.

10

Келечекти ойлоп табуу менен

Артыкчылык 
укугу

Патентке өтүнмөнү биринчи жолу берүүдө 
демилгеленген, убактысы боюнча чектелген 
укук. Артыкчылык укугу ошол эле ойлоп табууга
башка өлкөнүн биринде артыкчылык мезгили 
өткөнгө чейин кандай болбосун дагы патентке 
өтүнмө берүү ошол эле мезгил аралыгында 
жасалган кандайдыр бир иш-аракеттердин 
аркасында, атап айтканда, башка өтүнмө 
берүүнүн негизинде, жараксыз деп табылышы 
мүмкүн эместигин билдирет. Өтүнүүчү кийинки 
өтүнмөсүн берүүдө артыкчылык укугун 
пайдалануу үчүн биринчи өтүнмөсүнүн 
“артыкчылыгын суроосу” керек. Артыкчылык 
укугуна доомат коюуга негиз болуп Париж 
конвенциясынын 4-беренеси саналат
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5 (коюу),
16 (коюу),
23

Ойлоп табууну 

ачып берүү 

Ойлоп табууну ачып берүү төмөнкүлөргө 
тиешелүү болушу мүмкүн:
1. Патентке жөндөмдүүлүккө карата талап 
катары ойлоп табуунун маңызын жетиштүү 
ачып берүүгө (кийинки пунктту караңыздар), же
2.Өтүнмө бергенге чейин кеңири
коомчулукка ойлоп табууну ачып берүү, бул
ойлоп табуунун жаңылыгын жоготуп, аны
патентке жөндөмсүз кылып коюшу мүмкүн.

5 (коюу),

8, 11, 18-20

Патентке 

аймактык өтүнмө
30,

III тиркеме

33, 35

14 (коюу)

Маалыматты таратпоо жөнүндө
макулдашуу деп дагы белгилүү. Бир же эки
тарап тең белгилүү бир маалыматты
ачыктабоого жана (же) бул маалыматты
чектелген максаттар үчүн гана пайдаланууга
милдеттенген келишим.

4, 18

Ойлоп табууну 

ачыктабоо жөнүндө 

макулдашуу (NDA)

Караңыздар: Жашырындуулук жөнүндө 
макулдашуу.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү

Жарыялоо Жарыялоо патентке өтүнмө боюнча өндүрүштүн ар 
кайсы этаптарында орун алышы мүмкүн. Айрым

өлкөлөрдө патенттик документ патентти
бергенден кийин гана жарыяланат. Башка
өлкөлөрдө патентке өтүнмөлөр өтүнмө
берилгенден же эгер артыкчылык билдирилсе,
өтүнмөнүн артыкчылык датасынан 18 айдан
кийин  жарыяланат. Патентке өтүнмөнү
жарыялоо өтүнмөнүн мазмуну кеңири
коомчулукка белгилүү болуп калган учурду
билдирет.

Ойлоп табууну коргоо үчүн аймактык патенттик
ведомстволордун бирине берилген өтүнмө.

Макулдашуунун алкагында, эреже катары,
патентти лицензиялоо жөнүндө макулдашуунун
алкагында бекитилген, кирешеден же чекене
сатуунун көрсөткүчтөрүнөн пайыздын
негизинде сый акылардын түрү.

Роялти

Иш-аракеттердин
эркиндиги

Белгилүү бир иш-аракет, мисалы, өнүмдү сыноо
 же коммерциялаштыруу башка жактардын
күчүндөгү патенттик укуктарын бузбастан
жүргүзүлүшү мүмкүн болгон шарттар.

Жашырындуулук 
жөнүндө макулдашуу

4, 18
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Техниканын бул 

жаатындагы адис

Гений эмес, бирок конкреттүү техникалык 
чөйрөдө ченемдүү көндүмдөргө жана билимге ээ 
кандай болбосун адам. Патенттик мыйзамдардын 
көпчүлүгүндө техниканын бул тармагындагы адис 
ойлоп табуунун ойлоп табуучулук деңгээли 
барбы-жокпу, жок дегенде патенттин 
сыпаттамасында же патентке өтүнмөдө ойлоп 
табуу жетишерлик ачыкталгандыгын баалай 
алган же аныктай алчу эталон катары 
пайдаланылат.

9,	11,	21

Ойлоп табуунун 

бирдиктүүлүгүнө 

талап

Патенттик мыйзамдардын көпчүлүгү боюнча ар
бир   өтүнмө бир ганан ойлоп табууга тиешелүү 
болушу керек. Эгер бардык ойлоп табуулар бир 
жалпы ойлоп табуучулук ойду түзүп, бири-бири
менен ушунчалык тыгыз байланышта болгон 
учурда гана, бир нече ойлоп табууну бир 
өтүнмөгө киргизүүгө уруксат берилет. Бул талап 
алымдардын бир топтомун гана төлөп, бир нече 
ойлоп табууга бир эле патентке өтүнмө берүүнү
болтурбоого багытталган. Ойлоп табуунун
бирдиктүүлүгүнө карата талап патенттик 
документтерди жиктөөнү оңойлотот.

26

Ойлоп табууну 

ачып берүү 

жөнүндө талап 

Патенттик мыйзамдар жалпы өтүнүүчүлөргө 
билдирилген ойлоп табууну техниканын бул 
жаатындагы адис түшүнүп, ашыкча экспериментсиз 
жүзөгө ашыра ала тургандай кылып, ойлоп табуусун 
жетишерлик түшүнүктүү жана толук ачып берүүнү 
милдеттендирет. Айрым өлкөлөрдун патенттик 
мыйзамдары ойлоп табуучудан ойлоп табуусун 
ишке ашыруунун же пайдалануунун эң мыкты 
вариантын ачып берүүнү талап кылат.

11

Ойлоп табууну жүзөгө 
ашыруунун «эң мыкты 
вариантын» ачып берүү 
талабы 

Патент берүүгө өтүнмө боюнча өтүнүүчүгө карата
ойлоп табууну жүзөгө ашыруунун өтүнмө берип
жаткан учурдагы эң мыкты ыкмасын ачып берүү
талабы. Бул талап айрым өлкөлөрдө бар.
Ошондой эле караңыздар: ойлоп табууну ачып
берүү талабы.

11

Келечекти ойлоп табуу менен
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8, 9, 14-16

16,

20 (коюу),
21

21

* Берилген түшүндүрмөлөр бир гана патенттик мыйзамдарга тиешелүү.

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү

Техниканын деңгээли

Ойлоп табуунун 
формуласы

Чийме

Бул тармакта белгилүү объекттер, анын
ичинде берилген патенттер, жалпыга
жеткиликтүү жарыялоолор жана билимдер,
соода көндүмдөрү, соода тажрыйбасы ж.б.
өңдүүлөр.  Ошондой эле караңыздар:
техниканын белгилүү деңгээли.

Ойлоп табуунун формуласы патенттин
аягындагы номерленген пункттарды билдирет,
алар патенттик коргоо суралып жаткан ойлоп
табууну аныктайт. Эреже катары, ал так,
түшүнүктүү болушу керек жана ойлоп табуунун
сыпаттамасы менен бышыкталышы керек.

Патенттик өтүнмөдөгү сүрөттөр, алар ойлоп
табууну түшүндүрүү үчүн же түшүндүрүүгө
жардам берүү үчүн керек болушу мүмкүн.
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Тиркеме III. Болумуштар жана
патенттерди жакшы
түшүнбөгөндүк

Мен идеяны патенттей алам.

Идея патенттелиши мүмкүн эмес,
анткени ал болгону техникалык
жактан чечилиши жана ишке
ашырылышы керек болгон маселе
(№ 1ди караңыздар). Мисалы, Сиз
кирди колго жууганды жаман
көрөсүз, ошого өзүңүзгө мындай дей
аласыз:
ʺМенин кир жууган машинам 
кийимдеримди суусу жок жууй алса 
гана, атаганат, айлана-чөйрөнү да 
азыраак кирдетмекʺ. Бул учурда 
Сиздики ойлоп табуу эмес, болгону 
муктаждыкты же көйгөйдү аныктоо. 
Ойлоп табуу – бул ошол көйгөйдүн 
чечилиши (№ 2ни караңыздар). Сиз 
тактарды суу колдонбостон, жакшы 
кетирген кир жуугуч машинаны 
долбоорлоп чыгышыңыз керек. 
Ойлоп табуулар материалдык 
объектти дагы бирөө жасай 
алгыдай кылып, анын жетиштүү 
сыпаттамасын берет. Сиз идеяны 
же жаңы ыкма, машина, өндүрүш 
ж.б. үчүн сунушту патенттей 
албайсыз. Сиз чыныгы ойлоп 
табууну гана патенттей аласыз 
жана Сиз патенттик ведомствого 
ойлоп табуунун иш жүзүндө 
иштөөсүнүн толук техникалык 
сыпаттамасын беришиңиз керек 
(№11ди караңыздар).

Идеяларды башка жактар илип 
кетиши мүмкүн, ошондуктан 
идеяңызды ойлоп табууда ишке 
ашырып, патенттик өтүнмө бергиче 
жашырын сактап же сыр катары 
бирөөгө айтсаңыз болот. Эгер 
идеяңызды башка жакка айткыңыз 
келсе, анда башында аны

Менин идеям ойлоп табууда
ишке ашканга чейин патентке
өтүнмө беришим керек.

Патенттөөнү дайыма өз убагында
ишке ашыруу керек. Патентке
өтүнмө бергенге чейин төмөнкү иш-
аракеттерди аткарыңыз:

• Идеяңызды техникалык жүзөгө 
ашыруу мүмкүндүгүн жана ойлоп 
табуу баскычына чейинки ишке 
ашыруусун ойлонуңуз;

• Ойлоп табуунун коммерциялык 
дараметин баалаңыз, б.а. ойлоп 
табуу патентке өтүнмө берүүгө 
жана патент берилгенге чейинки 
тиешелүү жол-жоболорго кеткен 
күч-аракеттерди, убакытты жана 
чыгымдарды актай алабы, ошол 
убакыт ичинде жетишерлик 
баалуулугун сактап турабы, 
ошону чечиңиз (№5ти 
караңыздар);

• Патентке жөндөмдүүлүккө издөө 
жүргүзүңүз (№ 6, 14 жана 15ти 
караңыздар) жана

• Өтүнмө толтуруу үчүн керектүү 
бардык маалыматтарды чогултуңуз 
(№ 18ди караңыздар).

Патентке өтүнмө бергенден кийин
менин ойлоп табуум токтоосуз
патенттин коргоосуна кирет.

Ойлоп табуу патентке өтүнмө
берилген күндөн эмес, патент 
берилген күндөн баштап гана толук
корголот (№23тү караңыздар).

Мындан тышкары, патент берилет
деген эч кандай кепилдик жок,
патенттик ведомство өтүнмөңүздү
бир катар себептер менен
канааттандырбай коюшу мүмкүн.
Мисалы, билдирилген өтүнмө
патентке жөндөмдүүлүк
шарттарына

Келечекти ойлоп табуу менен
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ылайык келбейт (№6ны караңыз-
дар) же кимдир бирөө ойлоп табуу
жөнүндө макала жазып, аны кеңири
коо-мчулукка ачып берип салды
(№19ду караңыздар). Бирок айрым
өлкөлөрдө ʺубактылуу коргооʺ бар,
б.а. укуктар жарыяланган патентке
өтүнмө боюнча берилет, бирок 
патент алына элек.

Патент берилиши мамлекеттик
башкаруу органдары ойлоп табуу
иштейт жана/же ал коммерциялык
жактан пайдалуу деп тастыктайт
дегенди билдирет.

Мамлекеттик башкаруу органдары 
ойлоп табуу иштейт жана/же ал 
коммерциялык жактан пайдалуу 
экендигин көрүү үчүн сыноого 
кийлигишпейт. Айрым патенттик 
ведомстволор расмий 
документтерди жана билдирилген 
ойлоп табуу мыйзамга ылайык 
патентке жөндөмдүү объект 
экендигин текшерет. Патенттик 
ведомство өтүнмөлөрдүн 
административдик талаптарга 
шайкеш келишин карайт, ал эми 
айрым өлкөлөрдө патентке 
жөндөмдүүлүгүн дагы карайт, бирок 
ал сунушталган ойлоп табуунун ишке 
жарамдуулугун текшерип көрүү үчүн 
жасабайт (экспертиза процесси 
жөнүндө кошумча маалыматты 
№16дан караңыздар).

Патент мени байытат. 

Патенттелген ойлоп табуу 
сатыларына эч кандай кепилдик 
жок. Иш жүзүндө 90%дан ашык 
патенттер эч кандай киреше алып 
келбейт. Мунун бир катар себептери 
бар, мисалы, ойлоп табуунун 
коммерциялык дараметин туура 
эмес

баалоо жана/же жетишсиз 
жарнамалоо жана илгерилетүү. 
Ойлоп табууларды патенттөө чоң 
сарптоолорду жана аны рынокко 
илгерилетүү үчүн андан да чоң 
сарптоолорду талап кылгандыктан, 
ойлоп табууңуздун патенттик 
коргоосуна каражаттарды салуудан 
мурда ʺсарптоо-лор/кирешелерʺ чен 
белгиси боюнча патенттөөгө талдоо 
жүргүзүү өтө маанилүү (№17, 31 жа-
на 32ни караңыздар).

Патент мага менин ойлоп
табуумдун негизинде иштелип
чыккан өнүмдү чыгарууга, 
пайдаланууга жана сатууга
сунуштоого укук берет.

Патент патенттелген ойлоп табуунун 
формуласына тап-так дал келген 
өнүмдү башка жактарга өндүрүүгө, 
пайдаланууга же сатууга жол
бербөөгө мүмкүнчүлүк гана берет. 
Андан эртерээк алынган, 
формуласы кеңирирээк патенттин 
ээси патенттелген ойлоп табуусунун 
формуласы куушураак ойлоп 
табуучуну өзүнүн патентин 
пайдалануу мүмкүнчүлүгүнөн 
ажыратышы мүмкүн (№1ди 
караңыздар).

Патент  мага ойлоп табуумдан
болушунча пайда көрүү үчүн
керек.

Мындай болушу милдеттүү эмес. Иш
жүзүндө ойлоп табуунун мүнөзүнө
жараша бизнесстратегияңызга
жакшыраак ылайык келген, пайдалуу 
моделдер же коммерциялык жашырын
сырлар өңдүү укуктук коргоонун башка
түрлөрү дагы колдонулушу мүмкүн
(№4тү караңыздар). Бирок патенттин
көптөгөн артыкчылыктарына 
карабастан, патентке өтүнмө бергенге
чейин патентти күчүндө кармап туруу
үчүн мезгил-мезгили

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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менен төлөнүп турчу алымдардын 
наркын жана коротулчу убакытты 
эске алуу менен ʺсарптоолор/ 
кирешелерʺ чен белгиси боюнча 
патенттөөгө талдоо жүргүзүү 
маанилүү (№3тү караңыздар).

Менин ойлоп табуум
патенттелгенден кийин патенттик
ведомство башка жактарга  менин
патенттик укуктарымды бузууга
жол бербейт.

Патенттик ведомство сиздердин 
патенттик укуктарыңыздын 
сакталышын камсыздабайт. Бул 
патенттин ээси катары, өз 
укуктарыңызга көз салып, коргоо 
сиздин милдетиңиз (№41ди 
караңыздар). Укуктарыңыз 
бузулган учурда улуттук сотко 
кайрылууга туура келет.

Өз өлкөмдө патент алсам, менин
патенттик укуктарым бүткүл
дүйнө жүзүндө корголот.

Азыркы учурда “дүйнөлүк патенттер”
же “эл аралык патенттер” деген жок.
Жалпысынан, сиз ойлоп табууңузга
патенттик коргоо сурап жаткан
өлкөдө ошол өлкөнүн
мыйзамдарына ылайык патент
берүүгө өтүнмө берилиши, патент
берилиши жана ошол патент боюнча
укуктарыңыз корголушу керек.
Айрым аймактык патенттик
ведомстволор ар, мисалы, европа
патенттик ведомствосу (ЕРО) жана
Африка аймактык интеллектуалдык
менчик уюму (ARIPO), булар ошол
аймактык уюмга мүчө
мамлекеттерде берилген өтүнмөлөр
же берилген патенттер сыяктуу эле
күчкө ээ аймактык патенттик
өтүнмөлөрдү кабыл алышат жана
патенттерди беришет (№27-30ду
караңыздар).

“Европа патенти” термини – бул 
маңызы боюнча, Европа патенттик 
конвенциясынын (ЕРС) алкагында 
патент берүүгө өтүнмө берүүнүн 
бирдиктүү жол-жобосунун 
натыйжасы болгон көптөгөн улуттук 
жана аймактык патенттердин 
кыскартылган белгилемеси.
Ушунусу менен бүтүндөй Европа 
Бирлигинин аймагында бирдиктүү 
болуп саналган Европа патентинин 
коргоо шарттамы Европа 
коомчулугунун товардык белгиси 
үчүн же Европа коомчулугунун өнөр 
жай үлгүсү үчүн коргоо 
шарттамдарынан (жана “Европа 
коомчулугунун патентинин” күтүүчү 
чечиминен) айырмаланат.
Мындан тышкары, Патенттик 
кооперация жөнүндө келишимге 
(РСТ) кол койгон мамлекеттин кайсы 
болбосун жашоочусу же жараны РСТ 
системасы боюнча эл аралык
өтүнмө бере алат.

Бул система боюнча өтүнмө РСТге 
мүчө-мамлекеттерде берилген 
улуттук өтүнмөлөрдөй эле күчкө ээ 
(№30ду караңыздар). РСТ эл аралык 
системасы боюнча өтүнмө берүү “эл 
аралык” патент бербейт, бирок ар 
кайсы өлкөлөрдө патенттерди алуу 
процессин камсыздайт.
РСТ өтүнмөсү боюнча патенттер
жергиликтүү патенттик мыйзамдарга
ылайык компетенттүү жергиликтүү
патенттик ведомство  берген улуттук
же аймактык патенттерди
түшүндүрөт. Бирок бул патенттердин
бардыгы түпкүлүгүндө бир эле ойлоп
табуу көрсөтүлгөн бир эле өтүнмөгө
негизденгендиктен, РСТ өтүнмөсү
боюнча патенттердин формуласы
жана башка мазмуну, эреже катары,
маңызы боюнча окшош эле болот
(улуттук фазада жол-жобону жүзөгө
ашыруунун жүрүшүндөгү
өзгөртүүлөрдү эске алуу менен).

Келечекти ойлоп табуу менен
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Сиздин ойлоп табууңуз ар бир 
өлкөдө корголгон болушу керек. Эгер 
сиздер өнүм чыгарылган, 
жайылтылган жана сатылган 
өлкөлөрдө жана ыкма колдонулган 
жерде патенттик коргоо алгыңыздар 
келсе, ушул патенттерге өтүнмө 
берүүнүн аймактык жана эл аралык 
системалары көп улуттуу өтүнмө 
берүү процессин жеңилдетип, 
тартипке салышы мүмкүн. Патент 
берүүгө жол-жоболук жана 
предметтик-мазмундук талаптар, 
ошондой эле алымдардын 
суммалары ар кайсы өлкөлөрдө 
жана аймактарда айырмаланат. 
Ошондуктан сиздерди кызыктырган 
өлкөлөрдөгү патенттик агент же 
ишенимдүү өкүл, юрист же интеллек-
туалдык менчик ведомствосу менен 
кеңешүү сунушталат.  Улуттук жана 
аймактык интеллектуалдык менчик 
ведомстволорунун сайттарынын 
тизмеги жана каталогу менен 
төмөнкү сайттан таанышууга болот:
www.wipo.int/directory/ en/urls.jsp. 

Ойлоп табуумду коргогум келген
бардык өлкөлөрдө эрте берүү
датасынан артыкчылык алуу
үчүн өтүнмөлөрдү бир күндө
беришим керек.

Патенттик өтүнмө бир өлкөдө 
берилгенде, ошол биринчи
өтүнмөнү берген дата артыкчылык
датасы деп аталат. Париж
конвенциясынын жана/же Бүткүл
дүйнөлүк соода уюмунун мүчөлөрү
болгон башка өлкөлөрдө 12 айдын
ичинде берилген жана ошол эле
объектти камтыган кандай 
болбосун кийинки өтүнмөлөр
биринчи берилген өтүнмөнүн
датасынан артыкчылык алышат,
мисалы, РСТнин алкагында эл
аралык өтүнмө берүү үчүн.

Бул (артыкчылык мөөнөтүнүн ичинде 
берилген) кийинки өтүнмөлөргө ошол 
эле ойлоп табууга артыкчылык 
датасынан кийин башка жактар 
тарабынан берилген башка 
өтүнмөлөрдүн алдында артыкчылык 
алууга мүмкүндүк берет (№28ди 
караңыздар).

Патентке өтүнмөңүз патенттик
ишенимдүү өкүл тарабынан
түзүлүп, берилиши керек.

Жергиликтүү өтүнмөлөр болгондо, 
өтүнмөнү ким кааласа даярдап, 
өткөрсө болот, бирок патенттик 
агенттин же патенттик ишенимдүү 
өкүлдүн жардамысыз бул өтө 
татаал жана кооптуу маселе болуп 
саналат. Көпчүлүк мыйзамдар чет 
өлкөлүк өтүнүүчү ошол өлкөдө 
жашаган патенттик ишенимдүү өкүл 
же агент тарабынан өкүлдөнүшүн 
талап кыларын белгилей кетүү керек 
(№25ти караңыз-дар).

Патент чиймелерде
сүрөттөлгөндөрдүн бардыгын
коргойт.

Патент боюнча коргоонун көлөмү
чиймелер менен эмес, патентке 
өтүнмөнүн формуласы менен
аныкталат. Чиймелер ойлоп 
табуунун техникалык майда-
чүйдөлөрүн сүрөттөшү мүмкүн, 
бирок алар дайыма эле өтүнмөнүн
зарыл бөлүгү болуп саналбайт.
Өтүнмө үчүн формула чечүүчү
мааниге ээ, ал ойлоп табууңуздү
тийиштүү түрдө коргоо үчүн өтө
кылдат түзүлүшү керек (№21ди
караңыздар).

“Чакан жана орто ишканалар үчүн патенттерʺ темасына киришүү
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Менин ойлоп табуума бар болгон
өнүмдөрдүн кандайдыр бир
элементтери көчүрмөлөнгөн эмес, 
ошондуктан мен эч кимдин
патенттик укуктарын
бузбагандыгыма ишенимдүүмүн.

Патенттик укуктарды бузуу 
жөнүндө доо арыздар укук 
бузуучулар патент жөнүндө 
билген-билбегени же патенттелген 
ойлоп табууну атайын көчүрүп 
алганына негизделбейт. Укук 
бузуучу патент бар экендигинен 
түшүнүгү жок болсо да башкка 
жактардын патенттери бузулушу 
мүмкүн. Мына ошондуктан ойлоп 
табууга жана аны рынокто сатууга 
даярдоого чоң каражаттарды 
салуудан мурда техниканын 
белгилүү деңгээли боюнча издөө 
жүргүзүү өтө маанилүү (№14, 15ти 
караңыздар).

Менин ойлоп табуум бар
технологияны эле жакшыртуу
болуп саналат, ошондуктан мен
патент ала албайм.

Патенттелген ойлоп табуулардын
көпчүлүгү бар технологиялардын
жакшыртуусу болуп саналат. Ойлоп
табуу патентке укук алуу үчүн бир
тармактагы ачылыш болушу керек
эмес. Эгер ойлоп табуу патентке
жөндөмдүүлүк талаптарына ылайык
келсе, патентке өтүнмө бере аласыз
(№6ны караңыздар). Бирок ойлоп
табууңузда патенттелген
технологияларды колдонсоңуз, 
анда өзүңүздүн патенттелген
ойлоп табууңузду сериялуу
өндүрүшкө чыгаруу үчүн башка
патенттин ээсинен лицензия
алышыңыз керек болот (№12ни
караңыздар).

Патентке алдын ала өтүнмө – бул
патент алуу жолундагы кадимки
же артыкчылыктуу алгачкы
кадам.

Патенттерге алдын ала өтүнмөлөр
бардык эле өлкөлөрдө бериле
бербейт жана мындай өтүнмөлөрдү
берүүгө алымдар азыраак болгону
менен, алдын ала мезгилди түзгөн
12 айдан кийин ойлоп табуунун
коргоо үчүн баары бир патентке
толук өтүнмө берүүгө туура келет.
Бизнес-стратегияңызга жараша
патентке алдын ала өтүнмөнү
пайдалануу сарптоолорго алып
келиши жана киреше бериши
мүмкүн. Ар бир өлкөнүн бул
процесси кандай иштей турганы
боюнча өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар.
Бул маселе боюнча патенттик агент
же ишенимдүү өкүл менен кеңешүү
керек.

Күчүнүн мөөнөтү өтүп кеткен
патентте сыпатталган кандайдыр
бир элементтерге кайталап патент
алууга болот.

Патенттин күчүнүн мөөнөтү
бүткөндөн кийин ойлоп табуу
коомчулук тарабынан эркин
колдонула алат жана ага кайталап
патент алууга болбойт. Мындан
тышкары, күчүнүн мөөнөтү өтүп
кеткендигине байланыштуу
патенти күчүн жоготкон ойлоп
табуу патентке берилген өтүнмөдө
эл алдында ачып берилгендиктен,
ойлоп табуу ʺжаңылыгыʺ деген
патенттик талапка жооп бербей ка-
лат (№28ди караңыздар).

Келечекти ойлоп табуу менен
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