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2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС ЭХЛЭН ДАГАЖ МӨРДӨХ  

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ОНЦЛОГ ЗОХИЦУУЛАЛТ 

 

2020 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр, Улаанбаатар хот. 

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн 

газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”1-ийн үндсэн дээр Улсын их хуралд “Оюуны 

өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах тухай хууль” нэрээр өргөн баригдсан хуулийн төслийг 

2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэг2-ээр  хуулийн 

төслийн нэрийг “Оюуны өмчийн тухай” гэж өөрчилсөн. Ийнхүү 2020 оны 1 дүгээр сарын 23-ны 

өдөр оюуны өмчийг эдийн засгийг эргэлтэд оруулах харилцааг зохицуулах “Оюуны өмчийн 

тухай хууль” (цаашид “ОӨтХ” гэх)-ийг баталсан бөгөөд тус хуулийг 2020 оны 12 дугаар сарын 

01-ний өдөр дагаж мөрдөхтэй холбогдуулан “Өмгөөллийн Эм Ди Эс энд Хаанлекс” ХХН нь тус 

хуульд тусгагдсан гол онцлог зохицуулалтын талаарх мэдээллийг бэлтгэн үүгээр хүргэж байна. 

ХУУЛИА ШИНЭЧЛЭХ БОЛСОН ҮНДЭСЛЭЛ 

Оюуны өмчтэй холбоотой харилцааг Монгол Улсын Үндсэн хууль, Патентийн тухай хууль, 

Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хууль, Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын 

тухай хууль, Инновацийн тухай хууль, Технологи дамжуулах тухай хуулиар зохицуулж байна. 

Оюуны өмч бүтээхийг урамшуулах, хамгаалах, үнэлэмжийг өсгөх зорилго нь түүнийг эдийн 

засгийн эргэлтэд оруулж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд оршдог. Иймд дараах үндэслэлээр тус 

хуулийн төслийг боловсруулжээ.  

1. Монгол Улсын оюуны өмчийн салбарт мөрдөгдөж байгаа дээрх хуулиуд нь оюуны 

өмчийг төрөөс хамгаалах харилцааг голчлон зохицуулдаг ч хамгаалагдсан оюуны 

өмчийг хэрхэн эдийн засгийн эргэлтэд оруулж, үр шимийг нь хүртэхийг зохицуулаагүй 

байдаг3;  

2. Оюуны өмчийн байгууллагын эрх зүйн статус болон тус байгууллагын чиг үүргийг 

нэгдсэн байдлаар тодорхойлсон хууль байхгүй байна; 

3. Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, зохиогчийн эрхийн хувьд хамтын удирдлагын 

байгууллагын статусыг боловсронгуй болгох, оюуны өмчийн үнэлгээ болон зуучлалын 

үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдүүдийг оюуны өмчийн байгууллагаас олгосон эрхийн 

үндсэн дээр эрхлэх мэргэжлийн үйл ажиллагаа байхаар зохицуулах шаардлага байна. 

ЗОХИЦУУЛАХ ХАРИЛЦАА, ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Оюуны өмчийн тухай хуулиар оюуны өмчийн эрхээр хамгаалагдах бүтээл, оюуны өмчийг 

хамгаалах зарчим, оюуны өмчийн байгууллагын тогтолцоо, чиг үүргийг тогтоох, оюуны өмчийг 

эдийн засгийн эргэлтэд оруулахыг дэмжихтэй холбоотой харилцааг зохицуулж байна. Уг хууль 

нь нийтлэг үндэслэл, оюуны өмчийн байгууллагын тогтолцоо, удирдлага, чиг үүрэг, оюуны 

өмчийн эрхийг хамгаалах талаар иргэн, хуулийн этгээдийн оролцоо, оюуны өмчийн эрхийг 

эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, төрөөс үзүүлэх дэмжлэг, бусад гэсэн 5 бүлэг 27 зүйлээс бүрдэж 

байна.  

  

 
1 https://www.legalinfo.mn/law/details/12120 

2 http://forum.parliament.mn/projects/574 
3 Оюуны өмчийн тухай хуулийн төслийн танилцуулга http://forum.parliament.mn/projects/574 

https://www.legalinfo.mn/law/details/12120
http://forum.parliament.mn/projects/574
http://forum.parliament.mn/projects/574
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ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ТӨРӨЛ 

ОӨтХ-ийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-д “оюуны өмч” гэж оюуны бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд 

бий болсон зохиогчийн эрхийн бүтээл, зохиогчийн эрхэд хамаарах эрхийн объект болон аж 

үйлдвэрийн өмчийг ойлгох ба аж үйлдвэрийн өмчийн эрхэд4 шинэ бүтээл, ашигтай загвар, 

бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, газар зүйн заалт хамаарна гэж зохицуулж өгсөн. Өмнө 

аж үйлдвэрийн өмчөд дээрх зүйлс орно гэж хуулиар зохицуулж байгаагүй бөгөөд онолын 

түвшинд ойлгогддог байсан.  

ШИНЭ СУБЪЕКТ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ 

Оюуны өмчийн үндэсний зөвлөл. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын дэргэд “Оюуны өмчийн 

үндэсний зөвлөл” ажиллана. Оюуны өмчийн үндэсний зөвлөлийг Монгол Улсын Ерөнхий сайд 

даргалах ба дэд дарга нь оюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн байна. Оюуны 

өмчийн үндэсний зөвлөл нь оюуны өмчийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилт, 

салбар хоорондын уялдааг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, оюуны өмчийн эдийн засгийн 

эргэлтийг дэмжих бодлого боловсруулж, салбар хоорондын уялдааг хангах, зохиогчийн эрх 

болон түүнд хамаарах эрх, аж үйлдвэрийн өмчийн эрхтэй холбоотой хууль тогтоомжийг 

боловсронгуй болгох, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд нийцүүлэх талаар санал боловсруулах 

чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.  

Оюуны өмчийн зуучлалын үйл ажиллагаа. Тус үйл ажиллагааг Оюуны өмчийн байгууллагад 

бүртгэгдэн, түүнтэй гэрээ байгуулсан хуулийн этгээд эрхэлнэ. Оюуны өмчийн зуучлагчид 

тавигдах шаардлага, оюуны өмчийн байгууллагад бүртгүүлэх журмыг Оюуны өмчийн газар 

батална. 

Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч. 2020 оны 5 дугаар сарын байдлаар нийт 74 

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эрх олгосноос 7.4 орчим хувь нь хуулийн этгээдэд оюуны өмчийн 

итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажиллах тусгай зөвшөөрөл олгосон байдаг. Үүний 64 хувь буюу 

нийт 41 итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Монголын оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн 

холбооны гишүүнчлэлтэй байна5 гэх судалгааны үндсэн дээр Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн 

төлөөлөгч нь мэргэжлийн холбооны гишүүн байх зохицуулалтыг шинэ хуульдаа тусгаж өгчээ. 

Ингэснээр итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн үйл ажиллагаанд зохих хяналтыг хэрэгжүүлэх 

боломжтой болно гэж үзжээ. 

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

2015 онд батлагдаж 2017 оноос хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн 

бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн 7.1-д заасны дагуу “....шинжлэх ухаан, утга 

зохиол, урлагийн бүх төрлийн бүтээл, шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, барааны тэмдэг, 

ашигтай загвар болон бусад хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн бус хөрөнгө ....” барьцааны зүйл байж 

болохыг хуульчилсан. Ийнхүү тус зохицуулалтын хүрээнд барьцааны зүйлийг үнэлэх асуудал 

тулгарч байсан бол шинээр батлагдсан ОӨтХ-ийн 20.1-д “Оюуны өмчийг үнэлэхдээ Хөрөнгийн 

үнэлгээний тухай хууль, үнэлгээний олон улсын стандарт, оюуны өмч, биет бус хөрөнгийн 

үнэлгээний үндэсний стандарт, аргачлалыг удирдлага болгоно”, мөн хуульд өөрөөр заагаагүй 

бол “талууд оюуны өмчийн үнэлгээг харилцан тохиролцож тогтоож болно” гэж зохицуулж өгсөн 

нь оюуны өмчийн зохицуулалтын хувьд томоохон дэвшил болжээ. Оюуны өмчийн үнэлгээ нь 

 
4 Оюуны өмчийн тухай хуулийн 7.1 дүгээр зүйл 
5 
https://ipom.gov.mn/source/%D0%98%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BC%D0%B6%D0%BB%D1%8D%D0%B3%D0%B4%D1%81

%D1%8D%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D1%87%D0%B8%D0%B9%

D0%BD%20%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%8B
%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B

B%D1%86%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0.pdf 

https://ipom.gov.mn/source/%D0%98%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BC%D0%B6%D0%BB%D1%8D%D0%B3%D0%B4%D1%81%D1%8D%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%8B%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%86%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0.pdf
https://ipom.gov.mn/source/%D0%98%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BC%D0%B6%D0%BB%D1%8D%D0%B3%D0%B4%D1%81%D1%8D%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%8B%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%86%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0.pdf
https://ipom.gov.mn/source/%D0%98%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BC%D0%B6%D0%BB%D1%8D%D0%B3%D0%B4%D1%81%D1%8D%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%8B%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%86%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0.pdf
https://ipom.gov.mn/source/%D0%98%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BC%D0%B6%D0%BB%D1%8D%D0%B3%D0%B4%D1%81%D1%8D%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%8B%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%86%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0.pdf
https://ipom.gov.mn/source/%D0%98%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BC%D0%B6%D0%BB%D1%8D%D0%B3%D0%B4%D1%81%D1%8D%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D3%A9%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D1%87%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BC%D1%8B%D0%BD%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%86%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0.pdf
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хөдлөх эд хөрөнгө, үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээнээс онцлог шинжтэй, тодорхой мэргэшил 

ур чадвар шаардлагатай учир  оюуны өмчийн үнэлгээ хийх үнэлгээчин нь “...оюуны өмчийн 

үнэлгээ хийх сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсны үндсэн дээр оюуны өмчийн үнэлгээг хийх”-

ээр шинээр зохицуулжээ.   

ТАТВАР 

Төрөөс оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахтай холбогдуулан төрөөс дэмжлэг 

үзүүлэх бодлогын хүрээнд дараах татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг татвар төлөгчид олгожээ: 

1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 

20.2.8-д Оюуны өмчийн эрх борлуулсны орлогод 5 хувиар тооцож албан татвар 

ногдуулах; 

2. Түүнчлэн оюуны өмчтэй холбоотойгоор олсон дараах орлого нь аж ахуйн нэгжийн 

орлогын албан татвараас чөлөөлөхөөр хуульчилжээ6:  

a. Оюуны өмчийн эрхийн зуучлалаас олсон орлого; 

b. Оюуны өмчийн эрхийг барьцаалсан зээлийн хүүгийн орлого. 

 

ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ АЛХМУУД 

Оюуны өмчийн тухай хууль шинээр батлагдсантай холбогдуулан “Оюуны өмчийн үндэсний 

зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам”, “Аж үйлдвэрийн өмчийн эрхийн Маргаан шийдвэрлэх 

зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам”, “Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн 

зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам”, “Лицензийн гэрээ, оюуны өмчийн ашиглалттай 

холбоотой бусад гэрээг бүртгэх журам”, “Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийг 

хэрэгжүүлэх, хамгаалах үйл ажиллагаа явуулахад хамтран ажиллах гэрээний загвар”, “Оюуны 

өмчийн зуучлагчид тавигдах шаардлага, оюуны өмчийн байгууллагад бүртгүүлэх журам”, 

“Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн ажиллах журам”, “Оюуны өмчийн бүртгэлийн 

мэдээллийн нэгдсэн санг цахим хэлбэрт оруулах, мэдээллийн сан үүсгэх, ашиглах, түүний 

байнгын тасралтгүй үйл ажиллагаа, хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалын найдвартай байдлыг 

хангах журам” зэрэг журмууд дагаж шинээр батлагдах юм байна. Эдгээр нь оюуны өмчийг эдийн 

засгийн эргэлтэд оруулах практик ач холбогдолтой юм. 

Ийнхүү Оюуны өмчийн газраас 2020 оны 12 дугаар сараас хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх Оюуны 

өмчийн тухай хуульд нийцүүлэн Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн эрх үүрэг, сонгон 

шалгаруулалт болон мэргэжлийн холбооны гишүүнчлэл болон эрх, үүрэг, мэргэжлийн үйл 

ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох, цуцлах, түдгэлзүүлэх харилцааг зохицуулсан журмын 

төслийг боловсруулж тус журмын төсөлд санал авч байгаа тул энэхүү линк-ээр журмын төслийн 

танилцуулга, журмын төсөлтэй танилцаж саналаа өгнө үү.  

Энэхүү нийтлэлтэй холбоотой илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг тус хуулийн фирмийн Партнер 

Д.Дүгэржав, ассошейт М.Ариунзул нараас авна уу.  Утас: +(976) 11330048; email: 

dugerjav@mdsa.mn; ariunzul@mdsa.mn   

 

САНАМЖ: 

  

Өмгөөллийн ЭмДиЭс энд ХаанЛекс хуулийн фирм нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд 

заасан журмын дагуу үүсгэн байгуулагдаж, Монгол Улсын хуулийн асуудлаар хуульчийн 

мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл юм. 

 

 
6 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл. 

https://www.ipom.gov.mn/index.php?pid=40&nid=518&fbclid=IwAR0WDgPPzind0zCm9N3v7V_vWJsALmloDiJpBb_Oh7oBoDfngodVK5sg-_A
mailto:dugerjav@mdsa.mn
mailto:ariunzul@mdsa.mn
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Энэхүү мэдээлэл нь мэдээлэлд хамаарах үндсэн чухал асуудлыг бүрэн хамаараагүй байж болох 

бөгөөд гагцхүү үйлчлүүлэгч болон сонирхогч этгээдэд ерөнхий тойм мэдээлэл өгөх зорилготой 

болно. Энэхүү мэдээллийг хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд өгсөн эрх зүйн зөвлөх 

үйлчилгээ гэж үзэхгүй. 

 

~oOo~ 

 


