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КИРИШҮҮ 

 

Ушул товардык белгилер катары каттоого өтүнүлгөн белгилөөлөрдүн экспертизасы 

боюнча методикалык сунуштоолор (мындан ары – Сунуштоолор) Кыргызпатенттин 

эксперттери жана адистери үчүн арналган жана экспертиза практикасынын маселелери 

боюнча методикалык мүнөздөгү сунуштоолорду камтыйт. 

Сунуштоолор Кыргыз Республикасында (мындан ары – КР) колдонулуп жаткан 

товардык белгилерди укуктук коргоо жаатындагы төмөнкү ченемдик укуктук актылардын 

негизинде иштелип чыккан: 

– Өнөр жай үлгүлөрүн коргоо боюнча Париж конвенциясы  (мындан ары  – Париж 

 конвенциясы); 

– Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери боюнча макулдашуу  

(мындан ары  –ТРИПС Макулдашуусу); 

– “Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин  

аталыштары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (мындан ары – Мыйзам); 

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-октябрындагы №685 токтому менен 

бекитилген Товардык белгини жана тейлөө белгисин каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн 

жана кароонун эрежелери (мындан ары – Эрежелер); 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-февралындагы № 153 токтому 

менен бекитилген Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга 

укук берүүгө өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын 

пайдаланууга укук берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелери (мындан 

ары - Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө 

өтүнмөнү жана катталган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын пайдаланууга укук 

берүүгө өтүнмөнү түзүүнүн, берүүнүн жана кароонун эрежелери); 

Сунуштоолор товардык белгилерди каттоого экспертизанын маселелерин чечүүдө, 

негизинен, фирмалык аталыштарды, товарлар чыгарылган жерлердин аталышын, илим, 

адабияттын, искусствонун аталышын, Кыргыз Республикасынын тарыхынын жана 

маданиятынын дөөлөтү болуп саналган белгилүү адамдардын фамилиясын, атын, 

портреттерин калыбына келтирүүчү белгилөөлөрдү камтыган, товардык белгилерди каттоого 

байланыштуу улуттук жана эл аралык тажрыйбаны эске алып, даярдалган. 

Товардык белгилерди каттоого өтүнүлгөн белгилөөлөр Мыйзам менен белгиленген  

коргоого жөңдөмдүүлүк талаптарынын ар бирине ылайык келгендигине комплекстүү 

текшерүүгө тиешелүү болот. 

Мыйзам каттоодон баш тартуу үчүн негиздерди “абсолюттук” жана “башка” деп 

бөлүүнү караштырат, бул Мыйзам үчүн гана эмес, эл аралык келишимдер , ошондой эле 

дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрүнүн улуттук мыйзамдары үчүн дагы концептуалдуу болуп 

саналат. 

Мындай бөлүштүрүү “абсолюттук” жана “башка”негиздерге кирген жоболор таптакыр 

ар түрдүү максаттарды көздөгөнү менен түшүндүрүлөт. 
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Баш тартуу үчүн  «абсолюттук» негиздер үчүнчү жактардын башка объектилерине 

укуктар менен салыштырбастан, товардык белги катары каттоого өтүнүлгөн белгилөөнүн 

маани-маңызын, анын жекелештирүүчү негизги функциясы менен кошо, товардык белгинин 

функциясын аткаруу жөндөмдүүлүгүн баалоого мүмкүндүк берет. 

Баш тартуу үчүн  «башка» негиздер аны товардык белги катары каттаган учурда, 

өтүнүлгөн белгилөө (эгер айырмалоо жөндөмдүүлүгү  болсо, эгер ал керектөөчүнү 

жаңылыштырууга алып келбесе дагы) үчүнчү жактардын башка объектилерге, анын ичинде 

корголуучу товардык белгилерге  укуктарын бузбайбы деген суроого жооп бериши керек. 

 

I бап 

Өтүнүлгөн белгилөөнүн экспертизасы  

 

 Өтүнүлгөн белгилөөнүн экспертизасынын этабында каттоого өтүнүлгөн белгилөө 

коргоого жөндөмдүүлүк талаптарынын ар бирине ылайык келгендигин комплекстүү 

текшерилиши керек. 

 Талаптардын көпчүлүк бөлүгү ага окшош белгилөөгө карабастан, белгилөөнүн өзүнүн 

касиеттерине кирет. Ушул товардык белги катары каттоого өтүнүлгөн белгилөөнүн 

абсолюттук мүнөздөмөлөрүнө талаптар Мыйзамдын 4-статьясында баяндалган. 

 Мындан тышкары белгилөөгө мүнөзүнө карата талап коюлат, мында ал мурда 

катталган же каттоого өтүнүлгөн товардык белгилер (белгилөөлөр) менен окшош же бирдей 

болбошу керек, бир тектүү товарлар үчүн – жаңылыктуулук  талабы коюлат (Мыйзамдын 5-

статьясы). 

 Өтүнүлгөн белгилөөнүн экспертизасы ушул Сунуштоолордо этаптары кандай 

баяндалса, ошондой тартипте жүргүзүлөт. 

  

 

1. Каттоодон баш тартуу үчүн абсолюттук негиздер боюнча өтүнүлгөн белгилөөнүн 

экспертизасы 

 1.1. Мыйзамдын 4-статьясынын 1-бөлүгүнүн талаптары 

 

 Мыйзамдын 4-статьясына ылайык айырмалоо жөндөмгө ээ болбогон белгилөөлөрдү 

товардык белгилер катарында каттоого жол берилбейт. 

Айырмалоо  жөндөмүнө ээ болбогон белгилөөлөрдү товардык белгилер катарында 

каттоодон баш тартуу мындайча түшүндүрүлөт, ушундай белгилөөлөргө товардык белги 

катары укуктук коргоо берилген учурда, алар юридикалык же жеке жактардын товарларынын, 

аткарган жумуштарынын же кызмат көрсөтүүлөрүнүн жекелештирүү каражаты боло 

алышпайт, б.а. Мыйзамдын 2-статьясынын 1-бөлүгүндө камтылган товардык белгинин 

аныктамасына жооп бербейт. 

Каттоодон баш тартуу ошондой эле Париж  конвенциясынын 6
quinquie

  статьясында дагы 

каралган, ага ылайык “Товардык белгилер ...эгер белгилердин кандай бир айырмалоо  

белгилери болбосо, каттоодон баш тартылат же жараксыз деп таанылат”.  

Мыйзамдын 4-статьясынын 1-бөлүгү айырмалоо  жөндөмдүүлүгүнө ээ болбогон 

белгилөөлөрдү чечмелебейт. Чечмелөө Эрежелердин 6-пунктунун (а) пунктчасы менен жүзөгө 

ашырылган, ага ылайык айырмалоо  жөндөмдүүлүгүнө ээ болбогон белгилөөлөргө 

жалпысынан төмөнкүлөр кирет: 

– мүнөздүү графикалык аткарууга ээ болбогон, өзүнчө  тамгаларды, сандарды 

билдирген белгилөөлөр, үчтөн кем болгон өзүнчө тил бирдигинен турган, сөз мүнөзү 

болбогон, тамгалардын жана/же сандардын айкалышы (Эрежелердин 6-пунктунун (а) 

пунктчасы); 

– өз алдынча сызыктарды, жөнөкөй геометриялык фигураларды билдирген 

белгилөөлөр, ошондой эле ага кирген элементтерден айырмаланган, кабыл алууда 
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айырмаланган сапаттуу башка кабыл алууну билдирген композицияларды пайда кылбаган 

алардын айкалышы  (Эрежелердин 6-пунктунун (а) пунктчасынын төртүнчү абзацы); 

– ушул товарларды белгилөө үчүн товардык белгилер катары каттоого өтүнүлгөн 

товарлардын реализмге негизделген же схемалык сүрөттөрү  (Эрежелердин 6-пунктунун (а) 

пунктчасынын бешинчи абзацы); 

– үч өлчөмдүү объектилер, алардын формасы өзгөчө функционалдык багыты менен 

шартталган (Эрежелердин 6-пунктунун (а) пунктчасынын алтынчы абзацы); 

– эреже катары ушул товарларды белгилөө үчүн өтүнүлгөн товарлардын жөнөкөй 

көрсөтмөлөрүн билдирген жалпы кабыл алынган аталыштар; уюмдардын, ишканалардын, 

тармактардын жалпы кабыл алынган кыскартылган аталыштары жана алардын 

аббревиатуралары (Эрежелердин 6-пунктунун (а) пунктчасынын жетинчи абзацы). 

1.1.1. Эрежелердин 6-пунктунун (а) пунктчасынын үчүнчү абзацынын талаптары 

Өз алдынча мүнөздүү графикалык аткарууга ээ болбогон, өзүнчө  тамгаларды, 

сандарды билдирген белгилөөлөргө, үчтөн кем болгон өзүнчө тил бирдигинен турган, сөз 

мүнөзү болбогон, тамгалардын жана/же сандардын айкалышына сөз катары кабыл алынбаган 

же айтууга кыйынчылык келтирген тамгалар жана алардын айкалыштары кирет. 

Коргоого жөндөмдүү тамга айкалыштарынын санына өз алдынча аббревиатураны 

билдирсе дагы, үндүү жана үнсүз тыбыштардын өз ара жайгашуусунан улам, сөз 

белгилеринин категориясына кире алат. Милдеттүү шарт болуп аны жалпы кабыл алынган 

аббревиатуралардын ичинен бөлүүчү ушундай аббревиатуранын өзгөчө мүнөзү саналат. Өз 

алдынча аббревиатураларды билдирген, өтүнүлгөн белгилөөлөрдү талдоодо төмөнкү 

учурларды эске алуу керек: 

– үнсүз тыбыштардан гана турган белгилөөлөр, негизинен коргоого жөндөмдүү 

эместер. Мисалы: МДГ, КРШ; 

– мында үндүү тыбыш ортодогу позицияны ээлеген, дайыма коргоого жөндөмдүү  

белгилөөлөр. Мисалы: ВАЗ, ЗИЛ. 

Жогоруда айтылган учурлардын мисалы катары «м» жана «г» тамгаларынын 

айкалышын келтирсек болот, алардын ортосунда биринчи үндүү, андан кийин үнсүз тамганы 

жайгаштыруу керек. Эгер «у» үндүү тамгасын тандасак, анда  «муг» деген сөз болот, бул 

учурда окулуучу  неологизм келип чыкты. Ал продукцияны жекелештире алат. 

“Мугда ушул товар бар” деген сөздү элестетүү жеңил. Ушу сыяктуу белгилөө 

өндүрүүчү менен товарды жекелештире алат. Эгер ортоңку тамга катары мисалы; “д” 

тамгасын тандап алсак, анда “мдг” болуп ылайыксыз окулуп калмак, ал товарды  жекелештире 

албайт жана товардык белги катары катталбайт. 

– муундарга бөлүнүүчү белгилөөлөр дагы коргоо жөндөмдүүлүгүнө ээ. Мисалы: 

КАМАЗ, ORWO; 

– баштапкы же акыркы позицияда үндүү тыбышы бар белгилөөлөр конкреттүү учурга 

байланыштуу бааланат. Мындай учурда окшош фонетикалык сүрөтү менен табигый сөздөрдү 

тандоо аркылуу тандоо жүргүзүүнү сунуштоого болот. Мисалы: өтүнүлгөн AKS 

аббревиатурасы үчүн “акт” деген сөздү, SKO белгилөөсү үчүн “жүз” деген сөздү тандаса 

болот. Чен белги болуп мында ылайыктуу айтылышы жана үндөрдүн айкалышы эсептелет, 

мисалы: УДЧнын айкалышы айтылганда ылайыксыз жана коргоого жөндөмдүү эмес болуп 

каралат. 

Аббревиатуранын коргоого жөндөмдүүлүгүнө аббревиатуранын тамгаларынан кийин 

чекиттердин болушу таасир бере алат, эреже катары сөз мүнөзүн жоготот, өзгөчө шектүү 

учурларда. Мисалы: I.F., F.P.I., 

Окуганга ылайыксыз аббревиатура товардык белги катары катталышы мүмкүн, 

мисалы: эгер ал автомобилдер үчүн кассеталардын «TDK» белгилөөсү сыяктуу мурдагы 

белгилүүлүгү болмок. Бирок бул жерде жеке ыкма керек. Мында тамгалардын айкалышы, 

анын ичинде белгилүү аббревиатура менен коргоого жөндөмдүүлүгү дагы эске алынат. 

Мисалы: ИМБДУ деген тамгалардын айкалышы белгилүү аббревиатура болуп саналат, ал 

“Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюму” деп чечмеленет жана аны товардык 
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белги катары каттоого болбойт. Ошондой эле биринчи караганда, айырмалоо 

жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон «АТФ»  деген аббревиатура товардык белги болуп таанылбайт, 

анткени медицинада жалпыга белгилүү «аденоцин трифосфат кислотасынын» кыскартылышы 

болуп эсептелет. Мындай учурларда баш тартуу чечими коргоого жөндөмдүүлүктүн 

талдоодон өтүүчү талабына шилтемеге эмес, Эрежелердин 6-пунктунун (а) пунктунун 

сегизинчи абзацынын талабына негизделет.   

Товардык белги катары мүнөздүү графикалык аткаруудагы өзүнчө тамгалар, сандар 

катталса болот, мунун натыйжасында өз композициясы жана графикалык чечими боюнча 

белгилөө сүрөт белги болуп калат. Бул качан сүрөт чечими өз алдынча жүктү алып жүргөн 

жана белгилөө тамга жана сандык компоненттери менен гана жүргүзүлүүчү таасирден 

айырмалануучу жалпы таасир берген учурда болот. 

Товардык белгилер катары көпчүлүк учурда чет тилинен алынган тамгалардын 

айкалышы же чет элдик графикада аткарылган неологизмдер билдирилет, алар сөз-сүрөт 

белгилөөлөрү болуп саналат. Мындай белгилөөлөрдү шарттуу түрдө үч түргө бөлүүгө болот. 

Кириллицада аткарылган сөздөр. Мындай белгилөөлөр сөздөрдүн өтмө маанилерин, 

неологизмдерди, идиоматикалык маанилерди пайдаланат. Ушундай белгилөөлөрдүн 

мисалдары: «радиоаптека» (радио тетиктер дүкөнү үчүн), «ѐ–бельѐ» (ич кийим тигүү үчүн 

чеберкана үчүн), «колбасыр» (тамак-аш продуктулары үчүн), «Компро» («компьютердик 

программалар» деген сөздөрдүн айкалышынын аббревиатурасы) жана у.с. болот. 

Латиницада аткарылган сөздөр. Бул роман-герман тобунун тилдеринин реалдуу 

сөздөрү же латын жазылышына стилдештирилген башка топтогу тилдердин жазылышы боло 

алат. Ушундай белгилөөнүн мисалы болуп мисалы: самын үчүн «Duru» белгилөөсү саналат. 

Аны түрк фирмасы пайдаланат, ушуну менен бирге керектөөчүлөргө бул сөз Батыш 

өлкөлөрүнөн келген чет элдик сөз катары кабыл алынат. 

Латиница же кириллица графикасында аткарылган сөздөр. Бул мисалы: араб, армян, 

грузин, кытай же япон тилинен алынган сөз белгилөөлөрү. Келип чыккан өлкөнүн тилинде 

мындай сөз белгилөөсүнүн толук аныкталган мааниси бар. Ата мекендик керектөөчү үчүн ал 

кандайдыр бир стилдештирилген сүрөт болот, анын семантикасы алыскы өлкөлөрдүн 

маданияты менен байланыштуу. Ушу сыяктуу  учурларда эксперт ушундай белгилөөнүн 

котормосун эске алышы керек, анткени белгилөөнүн маанисине көнүл бурбай коюу тиешелүү 

чечимге алып келет. Ушундай ылайыксыз белгилөөлөрдүн мисалы болуп «Жигули» жана 

«Лада» автомобилдеринин аталыштары саналат, бул аталыштар латиницага 

транслитерациялануу менен, бир катар европа өлкөлөрүндө одоно угулуп, кабыл алынат. 

Экспертке баш тартуу чечимин берип жатканда ушул Сунуштоолордун каралуучу пунктунун 

талабына эмес, коомдук кызыкчылыкка, гумандуулук жана моралдык принциптерине карама-

каршы келген белгилөөлөргө байланыштуу Мыйзамдын 4-статьясынын 3-бөлүгүнүн 3-

пунктунун талаптарына таянуу керек. 

Өтүнүлгөн белгилөөдө башка тилдерди пайдаланууда эксперт белгилөөдөгү сөздүн 

окулушун же окулбашын аныктоосу зарыл. Мисалы араб стилизациясын пайдалануу менен 

аткарылган «Биокибернетика» деген сөз, орусча окулат, экспертиза тарабынан орус тилиндеги 

сөз белгилөөсү катары каралат. Грек орнаменти менен «Pallada» деген сөз накта сүрөт 

орнаменттик белгилөө катары талданат. 

Ушул Сунуштоонун бул пункту менен каралуучу белгилөөгө экспертиза жүргүзүүдө өз 

алдынча же тамгаларды жана/же сандарды камтыса, экспертизанын төмөнкү өзгөчөлүктөрүн 

эске алуу зарыл. 

Айырмалоо жөндөмдүүлүгүнүн жоктугу жөнүндө жыйынтыкты белгилөөдө 

тамгалардын жана/же сандардын жалпы саны же алардын ылайыксыз айтылышы менен 

негиздөө максатка ылайыксыз. 

Мисалы: өз алдынча тамгалардын жана/же сандардын эске калуучу кезектелип орун 

алышы менен мүнөздөлгөн белгилөөлөргө, ошондой эле белгилөөдө алардын мейкиндиктеги 

жайгашуусуна укуктук коргоо берилиши мүмкүн. 
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Өз алдынча тамгаларды, сандарды билдирген белгилөөлөрдүн айырмалоо 

жөндөмдүүлүгү белгилөөгө стилдештирилген шрифтти жана/же сүрөттөрдү пайдалануу менен 

күчкө ээ болот. 

Тамгаларга жана/же сандарга коргоо берүү үчүн алар толугу менен сыпаттоочу 

болбошу же товарларга карата жаңылыштырууга алып келбеши керек. Мисалы: товардык 

белги катары аббревиатуралар катталбайт: “ТВ”, “TV” – “телекөрсөтүүнүн”, жалпы кабыл 

алынган кыскартылган аталышы, ошондой эле “ЕЭС”, “Co” белгилөөсү (компания), “Ltd” 

ж.у.с. 

Ошону менен бирге Мыйзамдын 4-статьясынын 1-бөлүгүнүн 3-пунктуна ылайык эгер 

алар товардык белгинин айырмалоочу функциясын аткарбаса, товардын сапатын жана 

касиетин көрсөтүүчү тамгаларга жана/же сандарга укуктук коргоо берилет. 

Эгер белгилөөнүн бөлүгүн түзүүчү тамгалар  жана/же сандар айырмалоо 

жөндөмдүүлүкгүнө ээ болбосо, анда белгилөөгө укуктук коргоо Мыйзамдын 4-статьясынын 2-

бөлүгүнө ылайык корголбоочу элементтер катары ушундай тамгаларды/сандарды көрсөтүү 

менен берилет. 

Өтүнүлгөн тамгалардан/сандардан гана турган белгилөөгө эгер өтүнмө ээси тарабынан 

керектөөчү өтүнмө берген датага чейин өтүнүлгөн белгилөөнү өндүрүүчүнүн товарынын 

белгилөөсү катары кабыл алып тургандыгын тастыктаган материалдар берилсе, укуктук 

коргоо берилиши мүмкүн. 

Каралуучу пунктта маалымдама фонду болуп фонетика боюнча маалымат камтыган 

адабияттар, ар түрдүү тилдеги сөздүктөр, кыскартуулар сөздүктөрү саналат. 

1.1.2. Эрежелердин 6-пунктунун (а) пунктчасынын төртүнчү абзацынын талаптары  

Жөнөкөй геометриялык фигуралардан жана сызыктардан гана турган белгилөөлөргө 

үч бурчтуктун, тегеректин, квадраттын, сызыктын сүрөттөрүн, ошондой эле ушул 

элементтердин жөнөкөй айклыштарын өзүнүн жалгыз элементи катары камтыган  

белгилөөлөр кирет. Ушундай белгилөөлөрдүн коргоого жөндөмсүздүгү алардын көбүрөөк 

колдонуудан айырмачылык мүнөзүн жоготуу, ошондой эле алардын кабыл алуу жана эске 

тутуу кыйын болгондугу менен түшүндүрүлөт. 

Ушул элементтердин коргоого жөндөмсүздүгү абсолюттук мүнөзгө ээ эмес. Айтылган 

элементтердин композициясы алардын механикалык айкалышы болуп саналбайт, бирок анын 

курамына өзүнчө элементтердин киришин кабыл алуудан айырмалануучу белгини 

жалпысынан кабыл алуучу сапаттуу жаңы деңгээлди берүүчү органикалык биримдикти пайда 

кылат. Мындай белгилөөлөр катталышы керек. 

Талдануучу негизди автоматтык түрдө баш тартуу үчүн кабыл алууга болбойт. Ар бир 

учурда мурда катталган товардык белгилерде ушул элементтердин көбүрөөк кайталанышын 

эске алып, фигуранын же сызыктын айырмалануучу жөндөмдүүлүгүн баалоо керек. 

Жөнөкөй геометриялык фигуралардын композициясын билдирген белгилөөлөрдү 

товардык белги катары каттоо жөнүндө маселени чечүүдө товардын түрүн, анын өлчөмүн, ал 

жасалган материалды жана товардык белги коюу ыкмасын эске алуу керек. 

Тамгалардын айкалышына коргоо берүүдө алар толугу менен сыпаттоочу болбошу 

керек (Сунуштоонун 4.2-пунктун карагыла) же керектөөчүнү товарга же анын өндүрүүчүсүнө 

карата жаңылышууга алып келбеши керек (Сунуштоонун 4.5-пунктун карагыла). 

1.1.3. Эрежелердин 6-пунктунун (а) пунктчасынын бешинчи абзацынын талаптары  

Товарлардын реалисттик же схемалык сүрөтүн билдирген белгилөөлөргө өз алдынча 

товарлардын жөнөкөй сүрөтүн билдирген белгилөөлөр кирет. Мындай белгилөөлөр 

айырмалануучу функцияны аткара албайт, анткени бир эле товарлар ар түрдүү өндүрүүчү 

тарабынан жасалышы мүмкүн. Мында алардын ар бири таңгакта, жарнамада ж.у.с. 

чыгарылуучу буюмдун сүрөтүн эркин жайгаштырууга укугу бар. Мисалы отургучтун, 

пиджактын, кайчынын жөнөкөй сүрөтү. 

Ошону менен бирге, эгер товардын же анын өзүнчө курамдык бөлүктөрүнүн сүрөтү 

кандайдыр бир мүнөздүү аткарууда берилсе, б.а. эгер сүрөт айырмалануучу белгилерге ээ 
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болсо жана анын анык сүрөтүнө окшоштугу кабыл алууда аныктоочу  фактору болбой калса, 

анда сүрөттү товардык белги катары каттоого болот.  

Товардын реалисттик же схемалык сүрөтү белгилөөгө көрсөтүлгөн товарга 

байланыштуу товардык белги катары чыгат. Мисалы автомобилдин сүрөтү кийим же эмерек 

үчүн товардык белгинин ролун аткара алат. 

Сүрөттүн аныктык деңгээлин текшерүү үчүн маалымдама фонду болуп сүрөттөрү 

менен кандай болбосун маалымдама адабияты саналат. 

1.1.4. Эрежелердин 6-пунктунун (а) пунктчасынын алтынчы абзацынын талаптары  

Алардын формасы өзгөчө функционалдык арналышы менен шартталган үч өлчөмдүү 

объектилер катары,  өз алдынча товардын, товардын бөлүгүнүн же анын таңгагынын 

формасын көрсөткөн белгилөөлөргө өтүнмө берилет. Мисалы: көлөм белгилөөлөрү катары 

самындын, шишенин, флакондун, кутунун ж.у.с. өзгөчө формалары билдирилет. 

Көлөм белгилөөлөрдүн айырмалоо белгилөөлөрүн баалоодо, белгилөө формасы 

эмненин натыйжасында келип чыкты деген суроо – ал функционалдык арналышына гана 

шартталган болобу же ошондой эле белгилөөгө айырмалоо жөндөмдүүлүгүн берүүчү өзгөчө 

аткарылышыбы – ушулар негизи болуп саналат. Айырмалоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон 

көлөм белгилөөсүнүн формасынын өзгөчөлүгү так айырмаланат жана товардык белги катары 

кабыл алынат. 

Бирок товарга байланыштуу эң жөнөкөй көлөм белгилөөсү адаттагыдай эмес көрүнүшү 

мүмкүн жана ушул себеби боюнча айырмалоочу күчкө ээ. 

Эгер көлөм белгилөөсүн товардын түрүн көрсөтүүчүгө жана анын функционалдык 

арналышына киргизүүгө болсо, айырмалоочу жөндөмдүүлүгү бар экендиги жөнүндө маселени 

чечүүгө көнүл буруу менен мамиле кылуу керек. Товардын түрүн көрсөтүү жана анын 

функционалдык арналышын укуктук коргоо берүүгө тоскоолдук кылуучу катары кароо 

максатка ылайыксыз, эгер көлөм белги бир гана функияны аткаруу менен шартталбаган, 

өзгөчөлүгү менен айырмаланган жөндөмдүүлүккө ээ болсо. 

Мисалы: “шише” товарына карата каттоого өтүнүлгөн шишенин салттуу формасына ээ 

болгон белгилөө жана “шоколад” товарына карата каттоого өтүнүлгөн шоколаддын салттуу 

формасына ээ болгон белгилөө өзүнүн айырмаланган жөндөмдүүлүгү тиешелүү талаптарга 

ылайык келет деп таанылышы мүмкүн эмес. Ошону менен бирге эгер мисалы: шише лимон же 

батинкенин формасына ээ болсо, ал эми шоколад жырткычтын стилдештирилген сүрөтүнүн 

формасына ээ болсо, анда белгилөөлөр айырмалоочу жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон болуп 

таанылат. 

Көлөм белгилөөлөр ошондой эле анда товар сатылуучу таңгактын же идиштин 

формасына ээ. Бул учурда белгилөө товардын түрүнө жана арналышына көрсөтпөйт, бирок 

белгилөөнү айырмалоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон деп таануу үчүн шише аткарган кызматы 

менен шартталган, өзгөчө формага дагы ээ болушу зарыл. 

Көлөмдүк товардык белгинин жайылтылган мисалы –“RAMA” май үчүн кутусу. 

“RAMA” таңгактоо түрүндөгү товардык белги эске тутулуучу жана  өндүрүүчү менен 

жекелештирилген таңгактын формасы, “RAMA” деген сөз, фирманын логотиби, түстүү гамма. 

Төмөнкү ыкма жалпы болуп саналат. Эгер белгилөө формасы негизинен 

функционалдуулугу менен аныкталса, ушул эле багыттагы буюмдар үчүн салттуу жана 

альтернативасыз болуп саналат, белгилөөнү айырмалоочу жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон деп 

таануу максатка ылайыксыз. 

Товардын (анын бөлүгүнө) же таңгактын формасына укуктук коргоо берүү 

мүмкүнчүлүгүн тастыктоо үчүн өтүнмө ээси рынокто колдонулуп жаткан ушул эле товардын 

(анын бөлүгүнө) же таңгактын жасалышынын альтернативалуу формалары бар экендиги 

жөнүндө маалыматтарды бериши керек, алар үчүнчү жактар үчүн даярдоонун салыштырма 

наркында аткаруу формасын альтернативалуу тандоо мүмкүнчүлүгү жөнүндө күбөлөндүрөт. 

Көлөмдүк белгилөө формасы товарга (анын бөлүгүнө) же таңгакка тиешелүү 

функционалдык касиеттерине гана эмес, алардын арналышын шарттоочу, бирок форманын 
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өзгөчө аткаруу натыйжасы болуп саналган, утилитардык касиеттерине дагы шартталышы 

мүмкүн. 

Утилитардуулукту белгилөөгө укуктук коргоо берүүдөн баш тартуу үчүн негиз катары 

кароо максатка ылайыксыз. Мисалы: товардык белги катары өтүнүлгөн таблетканын өзгөчө 

формасы менен шартталган жеңил жана ооруксунтпай жутуу укуктук коргоо берүү үчүн 

тоскоолдук кылышы жана функционалдуулук катары каралышы деле мүмкүн эмес. 

Анын формасы өзгөчө же негизинен функционалдуулугу менен аныкталуучу, өтүнмө 

берилген көлөмдүк белгилөө салттуу жана ушундай багыттагы буюмдар үчүн 

альтернативалуу эмес болуп саналат, укуктук коргоо берилиши мүмкүн, эгер өтүнмө ээси 

тарабынан өндүрүүчүнүн товарынын белгилөөсү катары өтүнмө берген датага чейин 

керектөөчү өтүнүлгөн белгилөөнү кабыл алгандыгын тастыктаган материалдарды берсе. 

2.1.5. Эрежелердин 6-пунктунун (а) пунктчасынын жетинчи абзацынын талаптары  

Өз  алдынча жалпы кабыл алынган аталыштарды билдирген белгилөөлөргө, эреже 

катары, төмөнкү товарларды белгилөө үчүн өтүнүлгөн товарларды жөнөкөй көрсөтүү кирет, 

мисалы: «пальто», «компьютер», «ремонт». Товарлардын ушундай кадимки түрдүк 

аталыштары андан бөлүнгүс, объектинин өзүнүн зарыл болгон белгилөөлөрү болуп саналат. 

Башкача айтканда белгилөө качан аны колдонуусуз, товарды атоо мүмкүн болбогон учурда, 

товар үчүн зарыл болуп эсептелет. 

Бул ченемдин аракети башкалар пайдалангысы келген белгилөөлөрдү пайдаланууга 

кимдир бирөөгө монополиялык укукту берүүнүн алдын алуу үчүн багытталган. 

 Аталышы төмөнкүдөй болуп саналат, качан аны каралуучу товардын объектин 

белгилөө үчүн пайдаланышса же качан ал табиятта же ушул объектинин функциясы менен 

аныкталса. Отургуч отургуч эле болуп аталат жана эмерек үчүн товардык белги катары 

“отургуч” деген сөздү тандоого болбойт, анткени бардык отургучтар алардын келип 

чыгышына карабастан, отургуч болуп эле аталышат. 

Эгер белгилөө сүрөт болсо, анда товарды жөнөкөй сүрөттөөдө ал ошондой эле зарыл 

болуп эсептелет. Бирок ошол эле товардын типтүү эмес сүрөтү белгилөөгө айырмалоо 

мүнөзүн берет. 

 Белгилөөлөрдүн ушул түрүнө ошондой эле каралуучу товарды түздөн-түз белгилебеген 

ушундай аталыштар дагы кирет, ушул товардын түрүн же кирген категориясын көрсөтөт. Эгер 

отургуч деген сөз отургучту белгилөө үчүн зарыл болсо, анда “орундук” деген сөз отургучту 

белгилөө үчүн түрү болуп саналат, анткени отургуч орундуктардын категориясына кирет. 

 Ушул талапка тиешелүү белгилөө чөйрөсү товарлардын жалпы кабыл алынган 

аталыштары менен чектелбейт. Жалпы кабыл алынган аталыштарга ошондой эле уюмдардын, 

тармактык ишканалардын жалпы кабыл алынган кыскартылган аталыштары жана 

алардын аббревиатуралары кирет, мисалы: ИИИ, ЖОЖ, Салсактоомин, Финмин ж.у.с. 

 Айырмалоо жөндөмдүүлүгү айырмалоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болбогон эки элементти 

кошууда деле ишке ашырылат. Мисалы: географиялык аталыштар, товардын аталышы, 

жалпыга белгилүү термин же кыскартуу ж.у.с. Ошентип “Волгааэро” деген белгилөө 

авиациялык фирмалардын биринин авиация жаатындагы кызмат көрсөтүүлөрдү айырмалоого 

толугу менен жөндөмдүү, ал эми “Эльбрус–лизинг” белгилөөсү – кыймылсыз мүлк менен 

операциялар боюнча кызмат көрсөтүүлөр. 

 Үч жана андан көбүрөөк бөлүктөн турган белгилөө коргоого жөндөмдүү элементтер 

басымдуулук кылганда, ошондой алардын жайгашуусуна байланыштуу айырмалоочу мүнөзгө 

ээ болот. Мисалы: “ Диалогпроммаш ” белгилөөсү товарды айырмалай алат. Ал “диалог” 

деген негизинен жана эки жалпы белгилүү кыскартуудан турат, алар белгилүү бир товарларга 

карата коргоого жөндөмсүз болуп саналат. Белгилөө “диалог” деген элементтин лексикалык 

маанисине, ошондой эле анын жайгашуу ордуна карата (коргоого жөндөмсүз элементтер) 

карата айырмалоочу жөндөмдүүлүккө ээ болот, бул биринчи кезекте өзүнө керектөөчүлөрдүн 

көңүлүн бурат. 
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 Ушундай белгилөөлөрдү текшерүү үчүн маалымдама фонду ар түрдүү тилдер боюнча 

сөздүктөрдү, артыкча түшүндүрүү сөздүктөрүн жана кыскартуу сөздүктөрүн, техникалык 

маалымдамаларды,  энциклопедияларды камтыйт. 

 

1.2. Мыйзамдын 4-статьясынын 1-бөлүгүнүн 1-пунктунун талаптары  

 

Мыйзамдын 4-статьясынын 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык айырмалоочу 

жөндөмдүүлүккө ээ болбогон же товарлардын белгилүү бир түрүн белгилөө катары жалпы 

керектөөгө кирген белгилөөлөрдү товардык белги катары каттоого жол берилбейт. 

Ушундай белгилөөлөрдү каттоодон баш тартуу мүмкүнчүлүгү Париж конвенциясынын 

6
quinquie

 В.2 статьясы менен каралган, ага ылайык “ товардык белгилер эгер белгилер күндөлүк 

турмушта жалпы кабыл алынган же коргоо суралган өлкөнүн ак ниет жана соода салтында 

көндүм болгон белгилерден же көрсөтмөлөрдөн  түзүлсө, каттоодон баш тартылышы же 

жараксыз деп таанылышы мүмкүн”. 

Эрежелердин 6-пунктунун (в) пунктчасына ылайык товарлардын белгилүү бир түрүн 

белгилөө катары, жалпы колдонууга кирген белгилөө катары белгилүү бир товар үчүн 

пайдалануучу белгилөө түшүндүрүлөт, ал бир эле товарды же ар башка өндүрүүчү чыгарган 

ошол эле товарды узак убакытка чейин колдонуунун натыйжасында товарлардын конкреттүү 

түрүнүн көрсөткүчү болуп калды. 

Ушундай белгилөөлөрдүн мүнөздүү белгиси болуп, узак убакытка чейин колдонуунун 

натыйжасында алар белгилүү бир товарлар үчүн керектүү белгилөөнүн касиетине ээ болот, 

б.а. товарлардын түрдүк аталыштары болуп калат. 

Ушундай кубулуунун өбөлгөсү болуп ушундай белги менен белгиленген товарда 

өзгөчө касиеттердин болушу саналат, анткени башка товарлардын арасынан ушул товарды 

жекелештирип, ага тиешелүү аталышты ыйгармакчы. Мында өндүрүүчүнүн каалоосу боюнча 

ушундай аталыш товардык белги катары каттоого билдирилет жана өзүнүн айырмалоочу 

жөндөмдүүлүгүнөн улам, тиешелүү укуктук коргоо ала алат. Мындай товардык белги адатта 

номенклатуралык болуп саналат, б.а. товарлардын кеңири диапазону үчүн эмес, конкреттүү 

түрү үчүн арналган. Бирок ар түрдүү өндүрүүчүлөрдүн аталыштарын узак убакыт 

колдонуунун натыйжасында ал негизги функциясын – бир өндүрүүчүнүн товарын ошол эле 

товарлардан же башка өндүрүүчүнүн товарларынан айырмалоо жөндөмдүүлүгүн жоготот 

жана өндүрүштүк, соода чөйрөсүндө товардын жалпы кабыл алынган аталышы болуп калат. 

Ушунун натыйжасында товардын түрдүк түшүнүгү катары ал товарларда, товардын коштомо 

документтеринде жазылып коюлат, товарды жарнамалоодо пайдаланылат; ал сөздүктөргө, 

энциклопедияларга, маалымдамаларга киргизилет, мезгилдүү басылмаларда,  радио– жана 

телекөрсөтүү берүүлөрүндө ж.у.с. пайдаланылат. 

Жалпы колдонууга кирген белгилөөлөрдүн мисалы болуп төмөнкүлөр саналат: 

маргарин, лимонад, ланолин, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон, 

новокаин, вазелин, сахарин, целлулоид ж.б. 

Жалпы колдонууга кирген белгилөөлөрдү мүнөздөөчү белгилери: 

– өндүрүштөрдүн адистери, соода жумушкерлери, керектөөчүлөр тарабынан 

белгилөөнү товарды аталышы катары пайдалануусу; 

– белгилөөнү бир эле товардын же ар башка өндүрүүчү чыгарган ошол эле товардын 

аталышы катары колдонуу; 

– белгилөөнү узак убакытка чейин колдонуу. 

Жогоруда айтылган белгилери болгондо гана белгилөө белгилүү бир товардын 

белгилөөсү катары жалпы колдонууга кирген категорияга киргизилиши мүмкүн. Мында 

жогоруда айтылган белгилердин бири дагы басымдуулук кылган болуп саналбайт. 

Башкача айтканда белгилөө качан ал керектөөчүлөрдүн кеңири колдонуусуна  жана 

өндүрштүн тиешелүү тармактарынын адистеринин жана соода чөйрөсүнүн өкүлдөрүнүн 

колдонуусуна кирген учурда, жалпы колдонууга кирген болуп саналат, мында эки акыркы 

категориянын ортосунда товардын аталышы катары белгилөөнү пайдалануу ошол эле тар 
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чөйрөдө пайдаланылган болуп эсептелбейт. Бардык айтылган категорияларда атайын бир 

белгилерге, касиеттерге, сапаттарга жана анын аталышы катары пайдаланылуучу товардын 

ортосунда туруктуу өз ара байланышы келип чыгат. 

Жогорудагы айтылган белгилердин экинчисинде ар түрдүү өндүрүүчүлөр деп башка 

өндүрүүчүдөн көз каранды эместер, б.а. туунду, көз каранды болбогон ишканалар,  өз ара 

уюштуруу-чарбалык байланышы жок жана тиешелүү макулдашуулар менен байланышы 

жоктор саналат. 

Товардын же белгилүү бир түрдүн товарларынын аталышына белгилөөнүн өтүүнүн 

үчүнчү белгиси болуп түрдүк аталыш катары ушундай белгилөөнү пайдалануунун узактыгы 

саналат. Ушуну менен бирге узактыгы товардын тигил же бул түрүнүн рыногун өнүктүрүүнүн 

динамикалык процесстери менен аныкталат. Бирок кандай учурда болбосун көз карандысыз 

өндүрүүчүлөр бир нече жолу товардын аталышы катары ушундай белгилөөнү пайдаланышы 

керек. 

Каралуучу негиз боюнча товардык белги катары каттоого баш тартуу шарты болуп аны 

товардык белги катары каттоого КРда товарлардын конкреттүү түрүнүн аталышы катары 

колдонуу саналат. Ушуга байланыштуу башка өлкөлөдө ал товардык белги катары 

функциясын аткара алат, негизинен эксперттин чечимине таасирин тийгизбеши керек.  

Мындан тышкары товарлардын белгилүү бир түрүн белгилөө катары жалпы колдонууга 

кирген  элементтерден гана турган белгилөөнү товардык белги катары каттоо ушул товардык 

белгинин ээлери болуп саналбаган көптөгөн өндүрүүчүлөрдү ушул белгилөөнү эркин 

пайдалануу  мүмкүнчүлүгүнөн ажыратмак. 

Белгилөөнүн товарлардын белгилүү бир түрүн белгилөө катары жалпы колдонууга 

кирген  элементтерден гана турган белгилөөнүн категориясына өтүү фактысын аныктоо үчүн 

маалымдама фондунун негизги элементтери болуп түшүндүрмө сөздүктөр (жалпы тилдердин, 

политехникалык ж.у.с.), энциклопедиялар жана энциклопедиялык сөздүктөр, атайын 

маалымдамалар, ошондой эле мезгилдүү басылмалар саналат. 

Ошону менен бирге жалпы колдонууга кирген белгилөөнү эгер өтүнмө ээси өтүнүлгөн 

белгилөө анын гана товардык белгиси экендигин тастыктаган материалдарды берсе жана ушул 

товардык белги керектөөчүлөр тарабынан конкреттүү өндүрүүчүнүн белгилөөсү катары дагы 

эле таанылып жатса, түрдүк белгилөө катары таануу максатка ылайыксыз. 

Белгилөөнүн товарлардын белгилүү бир түрүн белгилөө катары жалпы колдонууга 

кирген  категорияга өтүү фактысын аныктоо үчүн маалымдама фондунун кошумча 

элементтери катары чет тилдерде (биринчи кезекте өтүнмө ээсинин өлкөсүнүн тилинде) 

котормо сөздүктөр жана маалымдама адабияттар пайдаланылат. 

Өтүнүлгөн белгилөөгө талдоо жүргүзүүдө бул белгилөө алдын алуучу маркалоосуз же 

текстте товардык  белгини бөлүп кандайдыр бир белгилөөсүз, шилтемесиз эле бул белгилөө 

маалымдама адабиятта, мезгилдүү басылмада келтирилгенин тастыктоо зарыл. Мисалы: 

белгилөөнү өзгөчө шрифт, башкы тамга менен жазуу, аны тырмакчага алуу ж.у.с. 

Ошону менен бирге маалымдама адабиятта өтүнүлгөн белгилөөнү түрдүк түшүнүк 

катары байкоо ушул белгилөө жалпы колдонууга кирген факт катары тастыктоо үчүн дайыма 

эле жетишерлик негиз болбойт. 

Бирок маалымдама адабиятта товардык белгилер болуп саналган терминдер дайыма эле 

ушул фактыны көрсөтүү менен келтирилбейт. Мисалы: “Чоң Энциклопедиялык сөздүк” 

“Мерседес (Mersedes)” деген белгилөөнү камтыйт жана анын төмөнкү маанисин берет: 

Уругвайдагы шаар, Рио–Негоро дарыясындагы порт, Сорьяно департаментинин 

административдик борбору. 37 миңден ашуун киши жашайт (1985-ж.). Мында “Мерседес” 

белгилөөсү автомобилдер үчүн товардык белги катары катталганына карабастан, бул белгилөө 

товардык белги деп саналат деген көрсөтмө жок. 

Мезгилдүү басылмаларда белгилөөнү товардын түрдүк түшүнүгү катары пайдалануу 

анын белгилүү түрдөгү товарлардын товарлары катары жалпы колдонууга кирген категорияга 

өтүшүнүн талашсыз факты болуп саналат. 
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Мисалы: азыркы убакта жарнамалык кулактандырууларда, мезгилдүү басылмаларда 

айрым учурларда “памперстер” деген аталыш колдонулууда. Бирок жаңы төрөлгөн балдар 

үчүн товарлардын өндүрүүчүлөрү өздөрү бул аталышты товардын түрдүк аталышы катары 

колдонушпайт. Продуциянын ушул түрүн белгилөө үчүн алар “жалаяктар” деген сөздү 

пайдаланышат, ал эми өндүрүүчүнү жекелештирүү үчүн “hugies”, “libero”, “pampers” ж.у.с. 

товардык белгилери пайдаланылат. 

Башка мисал. “Дарек китептери. Маалымдамалар жана телефон китепчелери” үчүн 

товардык белги катары каттоого “yellow pages” белгилөөсү өтүнүлгөн. Маалымдама 

адабиятты талдоо “yellow pages”белгилөөсү англис-орус сөздүгүндө бар экендигин жана ал 

“сары маалымдаманы” (сары түстөгү кагазда чыгарылган телефон маалымдамасынын соода-

өнөр жай бөлүгү) билдирген мааниге ээ. “yellow pages” белгилөөсүнүн натыйжасында 

өтүнүлгөн товарлар үчүн түрдүк түшүнүк болуп таанылат, б.а. жалпы колдонууга кирген 

белгилөөгө кирет. 

Каралуучу белгилөөлөргө экспертиза жүргүзүүдө РВ тажрыйбасын – Роспатенттин 

1997-жылдын 27-мартындагы №26 буйругу менен бекитилген “Өтүнүлгөн белгилөөлөрдү, 

товардык белгилерди жана тейлөө белгилерин белгилүү бир түрдүн товарларынын жана 

кызмат көрсөтүүлөрүнүн белгилөөлөрүн жалпы колдонууга кирген категорияга киргизүү 

маселелери боюнча методикалык сунуштоолорду” пайдалануу сунушталат. 

 

1.3. Мыйзамдын 4-статьясынын 1-бөлүгүнүн 2-пунктунун талаптары  

  

 

Мыйзамдын 4-статьясынын 1-бөлүгүнүн 2-пунктунун талаптарына ылайык алар үчүн 

ушундай терминдерди же символдорду товардык белгилер катары пайдалануу сунушталган, 

жалпы кабыл алынган терминдер жана символдор болуп саналган элементтерден гана турган 

белгилөөлөрдү товардык белги катары каттоого жол берилбейт. 

Тандалган символ жана термин сыяктуу эле илим жана техниканын ошол эле 

тармагына кирген, жалпы кабыл алынган терминдерди жана символдорду товардык белги 

катары каттоого тыюу салынат. 

Эрежелердин 6-пунктунун (г) пунктчасына ылайык жалпы кабыл алынган терминдерге 

илим жана техниканын конкреттүү жааттары үчүн мүнөздүү лексикалык бирдиктер кирет. Бул 

белгилөөлөрдүн мисалына төмөнкүлөрдү келтирсек болот: укукта – “укукка жөндөмдүүлүк” 

жана “аракетке жөндөмдүүлүк”, экономикада – “насыя”, “ипотека” жана “акция”, 

электроаппаратуранын курамына кирген товарлар үчүн «ампер», «вольт», «герц» деген 

сөздөр. 

Эреже катары, ушундай негиз боюнча баш тартуу төмөнкүдөй учурда негизделген 

болуп саналат, качан термин мисалы: прибор жасоо чөйрөсүндө ишканалар үчүн «градус», 

«микрон» деген белгилөөлөр өтүнмө ээсинин ишине байланыштуу болгон тармакта 

колдонулса. Ошондуктан терминдерди түздөн-түз багыты боюнча пайдалануу товардын же 

кызмат көрсөтүүнүн мазмунуна  көрсөтмөнү гана билдирет. Мисалы: «юрист» деген 

терминдин так мааниси бар. Ошондуктан юридикалык кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө 

фирманын аталышында бул сөздү пайдаланууга жол берилбейт.  

Бирок кайсы бир тармакка байланыштуу термин “фантазиясыз” колдонулса болот. 

Мисалы: «катет» деген терминдин геометрия жаатында так мааниси бар.  Бирок эгер бул сөздү 

жарнама агенттигинин кызмат көрсөтүүсүн белгилөө үчүн пайдаланылса, анда башка мааниде 

пайдаланылат же «вектор» термини парфюмерия, косметика же эмерек үчүн катталышы 

мүмкүн. Ошондуктан белгилөө катары кандай болбосун термин билдирилсе, эксперт бул 

белгилөөнү термин катары пайдалануу жааты жана товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн 

жааты ар түрдүү экенин тастыкташы керек. 

Терминдин жалпы кабыл алынган фактысын аныктоо үчүн маалымдама фонду болуп  

маалымдамалар, энциклопедиялар жана политехникалык  сөздүктөр сыяктуу ар түрдүү 

техникалык адабияттар саналат. 
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Эрежелердин 6-пунктунун (г) пунктчасынын экинчи абзацына ылайык жалпы кабыл 

алынган символдорго  эреже катары алар үчүн товардык белгини каттоо суралган, 

товарлардын тизмесиндеги товарлар кирген, чарбанын трмагын же ишмердүүлүк жаатын 

билдирген белгилөө; илим жана техникада колдонулуучу шарттуу белгилер кирет. Мындай 

белгилөөлөр алгач товардык белгилер катары милдетин аткара алмак, бирок ар түрдүү 

өндүрүүчүлөрдүн колдонгонуна жана графикалык ыкмалардын чектелгенине карабастан алар 

жекелештирүү каражаты катары чыгуу жөндөмдүүлүгүн жоготушту жана тигил же бул 

тармактын жалпы кабыл алынган символу катары кабыл алынат. 

 Чарбанын тармактары боюнча сүрөттөрдүн мисалдары: 

– вино чыгаруу – шише, бокал, жүзүмдүн сабагы; 

– тоо кендерин казып чыгаруучу өнөр жай– кайчылашкан балка, элеватор; 

– медицина – жылан менен чөйчөк; 

– математика – тамырдын символу; 

– машина куруу – тиштүү дөңгөлөк; 

– эт-сүт өнөр жайы – ири мүйүздүү мал, жаныбарлардын башы; 

– нефть жана газ өнөр жайы – нефть мунарасы, кубур түтүк; 

– тамак-аш өнөр жайы – мөмөлөр, жемиштер, нан азыктары жана колбасалар, кант кызылчасы; 

– долбоордук уюмдар – циркуль, карандаш; 

–оңдоо – гайка ачкычы, көтөрүүчү кран; 

– тамекеи өнөр жайы – тамеки жалбырактары, сигареталар;  

– тигүү өнөр жайы – ийне менен жип, кайчы, кийим жана бут кийим предметтери, тигүү 

машинасынын силуэти; 

– пахтачылык – пахта кутусу ж.у.с. 

Жалпы кабыл алынган символдорго ошондой эле мааниси баарына түшүнүктүү болгон 

сүрөттөр кирет. Мисалы: тегеректеги жашыл жебе - грин-пункт экологиялык таза продуктуну 

билдирет. Өндүрүүчүлөр продуктулардын көпчүлүк таңгактарында бул таңгакты атайын 

ыргытуучу ордун көрсөткөн таңгакты таштанды себетине ыргытып жаткан адамдын сүрөтүн 

жайгаштырышат. Таңгактар чөйрөсүндөгү башка кабыл алынган символ болуп мисалы: 

“абайлагыла, айнек” деген белгилөө саналат. 

Мындан тышкары ар түрдүү ишканаларда жана уюмдарда кеңири колдонулуучу, 

чарбанын белгилүү бир тармагына кирбеген, жалпы кабыл алынган бир катар символдор бар. 

Бул мисалы: жебенин сүрөтү – прогресстин, кыймылдын; түтүктөрдүн сүрөтү- өнөр 

жай ж.б. символу. Азыркы убакта тиштүү дөңгөлөктүн сүрөтү машина курууда гана эмес, 

өнөр жайдын кайсы болбосун ишмердүүлүгүнүн символу катары колдонулат,  ошондой эле 

буудайдын машагы жалпысынан айыл чарбаны мүнөздөйт. 

Айрым учурларда жалпы кабыл алынган символ бир эле убакта товардын жөнөкөй 

сүрөтүн билдирет, мисалы: сигаретанын, нан азыктарынын ж.у.с. сүрөтү. Бул учурда товардын 

жөнөкөй сүрөтүн билдирген, айырмалоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болбогон, белгилөөнү 

каттоодон баш тартылышы мүмкүн. Бирок эгер товарлардын тизмеси белгилөөдөгү сүрөт 

чагылдырылган товарлардан башка дагы жайылтылса (мисалы: сигаретанын сүрөтү, тамеки, 

сигарета, ширеңке ж.у.с. билдирилсе), жалпы колдонууга кирген белгилөөлөрдү товардык 

белгилер катары каттоого жол бербөө жөнүндө Мыйзамдын 4-статьясынын 1-бөлүгүнүн 1-

пунктуна шилтемени негиздөө артыкчылыкка ээ.  

Жалпы кабыл алынган символдорду бир аз стилдештирүүдөн, түр өзгөртүүдөн жана  

башка элементтерди кошкондон же белгилөөгө экинчи маанисин жана экспрессивдик 

маанисин бергенден  кийин товардык белгилер катары колдонууга мүмкүн. Мисалы: жер 

шарынын сүрөтүн туристтик кызмат көрсөтүүлөр менен кошо, ар түрдүү товарлар жана 

кызмат көрсөтүүлөр же медицина үчүн аткаруунун ар түрдүү вариантындагы крест 

белгилөөсү үчүн каттоо мүмкүн. 

 Символдун жалпы кабыл алынгандыгын аныктоо үчүн маалымдама фонду болуп 

биринчи кезекте КРда катталган товардык белгилердин массиви, ошондой эле маалымдама 

жана жарнамалык мүнөздөгү ар түрдүү тармактык материалдар саналат, аларга мисал: 
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химиялык элементтердин белгилөөсү, бирдиктердин ар түрдүү системаларынын  символдору, 

жол белгилери, мындай учурда маалымдама фонду болуп ар түрдүү техникалык 

маалымдамалар саналат. 

 Мыйзамдын 4-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык жалпы кабыл алынган символдор жана 

терминдер болуп саналган белгилөөлөр корголбогон элементтер катары товардык белгиге 

киргизилиши мүмкүн, эгер алар басым кылуучу абалды ээлебесе (Сунуштоолордун 4.2-

пунктун карагыла). 

 

1.4. Мыйзамдын 4-статьясынын 3-пунктунун талаптары  

 

Мыйзамдын 4-статьясынын 1-бөлүгүнүн 3-пунктуна ылайык  

Товарлардын түрүн, сапатын, санын, касиетин, эмнеге пайдаланылаарын, баалуулугун, 

ошондой эле алардын чыгарылган жерин, өндүрүүнүн же сатып өткөрүүнүн убакытын жана 

ордун көрсөткөн айырмалоо жөндөмүнө ээ болбогон же элементтерден гана турган 

белгилөөлөрдү товардык белгилер катарында каттоого жол берилбейт. 

Айтылган белгилөөлөргө каттоодон баш тартууга мүмкүндүк берген жобо  ошондой эле 

Париж конвенциясынын 6 
quinquies 

 статьясынын В бөлүгүнүн 2-пункту менен каралган, ага 

ылайык: “Товардык белгилер каттоодон баш тартылышы же анык эмес деп таанылышы 

мүмкүн, эгер белгилердин түрүн, сапатын, санын, касиетин, эмнеге пайдаланылаарын, 

баалуулугун, ошондой эле алардын чыгарылган жерин, өндүрүүнүн же сатып өткөрүүнүн 

убакытын жана ордун көрсөткөн айырмалоо жөндөмүнө ээ болбосо”. 

Каралуучу ченемдин белгилөөлөрү алардын сыпатталышына карата коргоого 

жөндөмдүү эмес болуп саналат, анткени товардын түрүн,  товарды сыпаттоо жана  өндүрүүчү 

жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү үчүн пайдаланылат. 

Сыпаттама элементтеринен гана турган белгилөөлөргө укуктук коргоо берилбейт, ал 

эми өңдүрүүчүлөргө аларды пайдаланууга өзгөчө укук берилбейт, анткени кайсы жактын 

болбосун товарды сыпаттоочу белгилөөнү чарбалык жүгүртүмдө пайдалануу зарылчылыгы 

келип чыгат. 

1.4.1. Мыйзам ченемдери каралуучу жоболор товардын өзгөчө техникалык 

мүнөздөмөлөрү –товарлардын түрүн, сапатын, санын, касиетин, арналышын, баалуулугун 

көрсөткөн элементтерден гана турган белгилөөлөрдү товардык белги катары каттоого тыюу 

салууну камтыйт. 

Эрежелердин 6-пунктунун (д) пунктчасынын экинчи абзацына ылайык ушундай 

белгилөөлөргө негизинен төмөнкүлөр кирет: 

товарлардын жөнөкөй аталыштары;  

 товарлардын сапатынын категорияларынын белгилөөлөрү; 

 товарлардын касиеттерин көрсөтүү (анын ичинен мактоочу мүнөздөгүсү) 

товарлардын материалын же чийки затынын курамын көрсөтүү; салмагын, көлөмүн, 

баасын көрсөтүү. 

Ошентип товардын түрүн көрсөткөн, башкача айтканда “товарлардын жөнөкөй 

аталыштары”, мисалы: сүт продуктулары үчүн “сүт”, радитоварлар үчүн «батарейка», 

«радиотоварлар» деген белгилөөлөр товардык белгилер болуп саналбайт. 

 Товардын сапатын көрсөткөн белгилөөлөр коргоого жөндөмдүү эмес. Сапат – бул 

товар кандай экендигинин сапатынын бир тобун көрсөтүү. Ушуга байланыштуу өтүнмө ээси 

негизинен сапатынын оң мүнөздөмөсүн көрсөтөт. Мыйзам ченемине ылайык экспертиза 

мактоо мүнөзүндөгү белгилерди каттоодон баш тартуусу керек. Мисалы:  «ишенимдүү  

автомобиль», «жакшы кофе». Сапатын жалпы колдонулуучу мактоо көрсөткүчү катары 

«экстра», «люкс», «super» ж.у.с. мүнөздөмөлөрдү каттоого өзгөчө тыюу салынат. 

Санын, салмагын, көлөмүн ж.у.с. көрсөткөн белгилөөлөр ошондой эле коргоого 

жөңдөмдүүлүк талаптарына жооп бербейт. Бул позиция атайын сандарга өзгөчө укук алууга 
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болбой тургандыгына негизделген, мисалы: 33 же 7 санына, товардын салмагын, көлөмүн 

көрсөткөн көрсөтмөгө өзгөчө укук  берилбесе, товардын таңгагындагы “1 литр” деген 

көрсөтмөгө дагы өзгөчө укук алууга болбойт. Бирок качан сандар кайсы бир сөз менен 

айкалышса жана өзгөчө маанини берген композицияны түзсө, коргоо берилиши мүмкүн. 

Мисалы: «J7», «3 желания», «33 коровы», «777» деген белгилөөлөр жетишерлик өзгөчөлүү 

жана коргоого жөндөмдүү болуп саналат. 

Товардын касиетин көрсөткөн белгилөөлөр коргоого жөңдөмсүз. Товардын касиети 

товардын өзгөчө касиетин гана сыпаттабастан, продукт эмнеден жасалгандыгын дагы 

көрсөтүүсү мүмкүн, мисалы: «ак майдан йогурт», «жумшак мех», «колго жасалган иш» 

(«hand-worked»), товар жасалган материал же чийки затты, мисалы: «металл», «рure coton», 

«таза жүн», өндүрүш ыкмасын дагы көрсөтүшү мүмкүн, мисалы: «galvanal». 

Ошондой эле коргоого жөндөмсүз болуп товардын арналышын көрсөткөн белгилөөлөр 

саналат. Мисалы: «молочко для лица», «крем для загара», «for men» же «для приема внутрь». 

Ушундан улам, товардын баасын же баалуулугун көрсөткөн товардык белгини каттоого 

болбойт, мисалы:  «кымбат баалуу автомобиль», «50 сом», «баа жеткис подарок», «мыкты», 

«асыл таш» ж.у.с. 

Мыйзамдын каралуучу 4-статьясынын 1-бөлүгүнүн 3-пункту боюнча тиешелүү 

конкреттүү негиздемени түздөн-түз шилтеме менен негиздөөгө болбойт, мисалы: “Белгилөө 

товардын сапатын көрсөтүп тургандыктан, товардык белги катары каттоого болбойт”. 

Каттоодон баш тартуунун реалдуу себеби болуп, белгилөө товардын сапатын көрсөтүп турган  

факт эмес, анын сыпаттама мүнөзгө ээ болгону саналат. Ошондуктан баш тартууну 

төмөнкүдөй баяндоо артыкчылыктуу: “Белгилөө товарга карата сыпаттама мүнөзгө ээ 

болгондуктан товардык белги катары каттоого болбойт -  анын сапатын көрсөтүп турат”. 

Сыпаттама белгилөөлөрдүн экспертизасынын өзгөчөлүктөрүн Сунуштоолордун 5.3-

пунктунан карагыла. 

Каралуучу учурда маалымдама фонду болуп котормо сөздүктөр жана ар түрдүү 

маалымдамалар жардам берет, мисалы: белгилөөдөгү сөз чийки затты жана өндүрүш ыкмасын 

көрсөтүп турабы, аныкталат. 

1.4.2. Каралуучу пункттун талаптарына ылайык товарлардын чыгарылган жерине, 

өндүрүлүшүнө жана сатылышына көрсөткөн элементтерден гана турган белгилөөлөр дагы 

товардык белги катары катталбайт. 

Эрежелердин 6-пунктунун (д) пунктчасынын экинчи абзацына ылайык ушундай 

белгилөөлөргө негизинен “товар өндүрүүчүнүн турган ордун көрсөтүү катары кабыл алына 

турган жарым-жартылай же толугу менен географиялык аталыштардан турган” белгилөөлөр  

кирет. 

Ага ылайык географиялык ордун көрсөткөн белгилөөнү товардык белги катары 

каттабай турган жобону күндөлүк турмушта бардык башка өндүрүүчүлөргө зарыл болгон 

ушундай белгилөөлөрдү бир жакка өзгөчө менчикке берүүгө тыюу салуу деп түшүнсөк болот. 

Табигый тилдин маанилүү жана сөз жүгүртүлүшүнөн тышкары, бардык белгилөөлөр, 

ошондой эле мурдатан ойлоп табылган белгилөөлөр географиялык аталышы менен дал келүү 

мүмкүнчүлүгүн текшерүүгө алып келет. 

Географиялык аталыштар (топонимдер) – бул өлкөлөрдүн, шаарлардын, 

материктердин, океандардын, деңиздердин, дарыялардын, көлдөрдүн, аралдардын, 

шаарлардын, көчөлөрдүн жана жер үстүндөгү географиялык бардык башка объектилердин 

жеке аттары. 

Географиялык аталышы менен өтүнүлгөн белгилөөнүн экспертизасында экспертизанын 

ыкмасы географиялык белгилөөнүн түрүнө байланыштуу дифференцияланган мүнөздү алып 

жүрүшү керек. 

Географиялык аталыштарды шарттуу бир нече топко бөлсө болот. 

Биринчи топко континент, экватор, меридиан, параллель, тоолор, деңиз, океан ж.у.с. 

географиялык түшүнүктү камтыган белгилөөлөрдү киргизсек болот. 
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География жаатына кирген белгилөөлөрдүн – түшүнүктөрдүн өзгөчөлүгү алар 

конкреттүү географиялык ордун көрсөтпөйт, натыйжада алар товардын чыгарылган ордуна 

жана өндүрүүчүнүн турган ордуна көрсөткөн сыпаттама белгилөөнүн функциясын аткара 

албайт. Алар фантазиялык катары кабыл алынат жана Эрежелердин 6-пунктунун (д) 

пунктчасынын экинчи абзацына дагы туура келбейт. Ушундай белгилөөлөрдүн мисалдары - 

«муздаткычтар» товары үчүн «полюс», сууда сүзүү бассейндери үчүн «океан, туристтик 

агенттиктери үчүн «экватор». Эгер географиялык түшүнүк башка элементтер менен катар 

өтүнүлгөн белгилөөнүн курамына кирсе, белгилөөгө географиялык түшүнүктү корголбойт деп 

таануусуз укуктук коргоо берилиши мүмкүн. 

Экинчи топко өндүрүштүн ордуна же товарды сатууну жана өндүрүүчүнүн турган 

ордуна көрсөтмө катары кабыл алынбаган географиялык аталыштарды киргизсек болот. 

Ушундай географиялык аталыштар  иш жүзүндө кандай товарларга болбосун “фантазиялык” 

катары кабыл алынат. Мисалы: “балмуздак” товары үчүн “түндүк уюл”, “мунара крандары” 

товары үчүн “кызыл аянт”, “вино” товары үчүн “эски Арбат”, “чай” товары үчүн “Казбек”, 

“кондитердик буюмдар” товары үчүн “Эверест”, “кийим” товары үчүн “Горький атындагы 

парк”. 

Бул жерде географиялык аталыштарга көңүл буруу керек, алар бир товарга карата 

фантазиялык, ал эми башкаларга карата өндүрүштүн ордуна же товарды сатууну жана 

өндүрүүчүнүн турган ордуна көрсөтмө катары  кабыл алынат. Мисалы фантазиялык 

белгилөөлөргө “сигареталар” товарына карата өтүнүлгөн “Каспий”, “телевизорлор” 

товарларына ккарата “Карпат”, “чаң соргучка” товарына карата “Урал” белгилөөсүн киргизсе 

болот, ошол эле убакта ушул эле географиялык аталыштар өндүрүштүн ордуна же товарды 

сатууну жана өндүрүүчүнүн турган ордуна көрсөтмө катары  кабыл алынса болот, эгер алар 

төмөнкүдөй өтүнүлсө: “кара икра” товарына карата “Каспий”, “таш туз” товарына карата 

“Карпат”, «Уральские самоцветы» товарына карата “Урал”. 

Үчүнчү топту өндүрүштүн ордуна же товарды сатууну жана өндүрүүчүнүн турган 

ордуна көрсөтмө катары кабыл алынган географиялык аталыштар түзөт. Биринчи кезекте 

алардын санына өлкөлөрдүн, шаарлардын, райондордун аталышын киргизсек болот.  

Мыйзамдын жана Эрежелердин жобосунда ушундай кабыл алууга мүмкүн болгон, 

керектөөчү өндүрүштүн ордуна же товарды сатууну жана өндүрүүчүнүн турган ордуна 

көрсөтмө катары кабыл ала турган географиялык аталыштарды айырмалоо зарыл. Ушуга 

байланыштуу географиялык аталышты билдирген жана аны камтыган белгилөөнү каттоодо 

Мыйзам менен белгиленген талаптарга ылайык келгендигин текшерүү процессинде биринчи 

кезекте өтүнүлгөн географиялык аталыш өтүнмө ээси тизмекте көрсөткөн товарларга карата 

өндүрүштүн ордуна же товарды сатууну жана өндүрүүчүнүн турган ордуна көрсөтмө катары 

кабыл алынгандыгын талдоо сунушталат. 

Эгер өтүнүлгөн географиялык аталыш өтүнмө ээси тизмекте көрсөткөн товарларга 

карата өндүрүштүн ордуна же товарды сатууну жана өндүрүүчүнүн турган ордуна көрсөтмө 

катары кабыл алына турган болсо, мындан ары экспертиза өткөрүүдө ушундай географиялык 

аталыштардын төмөнкүлөрүн эске алуу зарыл: 

– алардын мүнөздөмөлөрү географиялык келип чыгышына байланыштуу товарларга 

карата өтүнүлсө. Ушундай учурда географиялык аталыш өндүрүштүн ордун же товарды 

сатууну жана өндүрүүчүнүн турган ордун, товардын географиялык келип чыгышын көрсөтөт; 

– алардын мүнөздөмөлөрү географиялык келип чыгышына байланыштуу эмес 

товарларга карата өтүнүлсө. 

Географиялык аталыштардын ар бир эки көрсөтүлгөн түрлөрүнүн экспертизасы 

Сунуштоолордун 4.4-пунктунда баяндалган өзгөчөлүктөрү бар. 

Өзүнүн кадимки формасынан тышкары географиялык аталыштар сын атооч түрүндө 

колдонулушу дагы мүмкүн, сейрек учурларда географиялык мүнөздөгү сүрөт катары дагы 

колдонулат, мисалы: тигил же бул өлкөнүн картасы, архитектуралык курулманын 

географиялык объектиси үчүн мүнөздүү улуттук герб ж.у.с. 
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Географиялык мүнөздөгү өтүнүлгөн белгилөөнү каттоо үчүн товарлар чыгарылган 

жерлердин аталышы берилиши мүмкүн. 

 Товарлар чыгарылган жерлердин аталышын бир жердеги бир нече өндүрүүчү 

пайдаланууга укугу бар болгондуктан, алардын ичинен бирине ушул аталышты каттоого баш 

тартылышы керек, анткени  ушул аталышты пайдаланууга ушул жерде жайгашкан башка 

ишканалардын укугу кемсинтелбеши керек. Эгер ушундай учурда келип чыккан жеринин 

аталышы негизинен кошулган белгилөөнүн коргоого жөндөмдүүлү курамына кирсе, анда ал 

ушул учурда коргоодон алып салынат. Товарлар келип чыккан жерлердин аталыштарынын 

мисалдары:  «Жалал – Абад», «Ак –Суу», «Ысык – Ата», «Арашан – Бешбельчир». 

Каралуучу учурларда маалымдама фонду болуп географиялык аталыштардын 

сөздүктөрү жана энциклопедиялары, географиялык атластар саналат. 

1.4.3. Каралуучу пункттун талаптары товарлардын чыгарылган убакытын көрсөткөн 

белгилөөлөрдү товардык белги катары каттоого тыюу салат. 

Товарлардын чыгарылган убакытын көрсөткөн белгилөөлөрдүн мисалы болуп төмөнкү 

сөздөр жана сөз айкалыштары саналат:  «Июлдагы сыр», «Эртең мененки сүт», «1957-

жылдагы Бордо», «1967» (мисалы: вино үчүн). 

1.4.4. Каралуучу белгилөөлөр керектөөчүнү товарга же анын өңдүрүүчүсүнө карата 

жалган же жаңылышууга алып келген географиялык аталыштарды камтыйт жана киргизет 

(Сунуштоолордун 4.5-пунктун карагыла). 

1.4.5. Мыйзамдын 4-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык каралуучу белгилөөлөр эгер алар 

анда басымдуулук абалды ээлебесе, товардык белгиге корголбогон элементтер катары 

киргизилиши мүмкүн (Сунуштоолордун 4.2-пунктун карагыла). 

 

2. Өтүнүлгөн белгилөөнүн Мыйзамдын 4-статьясынын 3-бөлүгүнүн талаптарына 

ылайык келишин текшерүү 

 

Мыйзамдын 4-статьясынын 3-бөлүгүнө ылайык мамлекеттик гербдер, желектер 

жана башка мамлекеттик эмблемалар, мамлекеттердин расмий аталыштары, эл аралык 

уюмдардын кыскартылган же толук аталыштары, алардын гербдери, желектери жана 

башка эмблемалары, расмий контролдук, кепилдик жана сынамык энтамгалары, мөөрлөрү, 

сыйлыктары жана башка айырмалоо белгилери же алар менен аралашып кетүү деңгээлине 

чейин окшош белгилер болуп саналган элементтерден турган белгилөөлөрдү товардык 

белгилер катары каттоого жол берилбейт.  

Мыйзамдын бул жоболору Париж конвенциясынын 6
ter 

статьясына негизделет, анын 

максаты өнөр жай менчик объектилери катары ушундай белгилөөлөрдү коргоону жөнгө 

салбоо, ушул белгилөөлөр белгилүү бир абалда ушундай объектилер болуп калышына жол 

бербөө керек, мында ар бир өлкө өзүнүн улуттук мамлекеттик символикасын коргойт жана ар 

бир эл аралык уюм өз кызыкчылыгы үчүн өзүнүн расмий аталышын коргойт. 

2.1. Мыйзамдын каралуучу пунктунун негизинде мамлекеттик символика – 

мамлекеттик гербдер, желектер  эмблемалары менен окшош же бирдей белгилөөлөрдү 

товардык белги катары каттоого жол берилбейт. Бул ыкма ушундай каттоо анын 

эгемендүүлүгүнүн айырмалоо белгилерине мамлекеттин укуктарын бузмак деп негизделген. 

КРнын мамлекеттик символикасын пайдалануу “Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик символикалары жөнүндө” КР Мыйзамы менен жөнгө салынат. 

Ошентип “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары жөнүндө” КР 

Мыйзамынын 10 – 14-1-статьяларында документтердин кайсы мөөрлөрү менен  бланктарында 

мамлекеттик герб жайгаштырылат, кайсы документтерде ал кайра даярдалат, кайсы 

имараттарда, кайсы залдарда жана кабинеттерде кандай жактар жайгаштырылат ж.у.с. так 

белгиленген. 

14-статьянын 4-бөлүгүнүн негизинде “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербин 

пайдалануунун башка учурлары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет”.  
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Жогоруда аталган Мыйзам КРнын мамлекеттик желегин пайдаланууга байланыштуу 

ушу сыяктуу жоболорду камтыйт. 

Мында 2-статьяда «Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик желегин, Кыргыз 

Республикасынын  мамлекеттик гербин жана Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик гимнин 

одоно шылдыңдаган жактар Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик 

тартат. 

Ушул негиз боюнча экспертиза өткөрүүдө мыйзамдын каралуучу статьясынын жобосун 

жетекчиликке алуу зарыл, ага ылайык мамлекеттик символиканын элементтери качан 

өтүнүлгөн белгилөө мамлекеттик символиканын элементине окшош болгондо гана эмес, ал 

аны менен аралашып кетүү деңгээлине чеийн бирдей болгондо дагы корголушу керек 

(Сунуштоолордун 6-пунктун карагыла). 

Ошондой эле Париж конвенциясынын 6
ter 

статьясынын (1)(а) пунктунун жоболорун 

жетекчиликке алуу керек, ага ылайык “Союздун өлкөлөрү жараксыз каттоодон баш тартууга 

же таанууга жана компетенттүү бийликтердин ушул гербдердин, желектердин жана Союз 

өлкөлөрүнүн башка мамлекеттик эмблемаларын товардык белги же элемент катары 

уруксатсыз пайдалануусуна, .....ошондой эле геральдика көз карашы менен ушуларды ар 

кандай окшоштуруп тууроого тиешелүү чараларды колдонуу аркылуу тыюу салууга 

келишимге келишет”.  

“Ар кандай окшоштуруп туроого” гербдин же эмблеманын геральдикалык 

фигураларын тууроону жана бир аз өзгөртүү менен пайдаланууну киргизсек болот. 

Ушуга байланыштуу гербдерге, желектерге жана эмблемаларга көпчүлүк учурда 

калкан, арстан, күн, бүркүт ж.у.с. элементтер кирерин эске алуу керек, алардын товардык 

белгилерде пайдаланылышына тоскоолдуксуз жол берилиши керек. Ошондуктан коргоого 

жөндөмсүз имитация болуп ушул элементтерди пайдалануу эмес, бир герб, желек же 

эмблеманы башкалардан айырмалоочу геральдикалык мүнөздөмөнү билдирген ушундай 

элементтердин топтомун колдонуу таанылат. 

Мыйзамдын каралуучу ченеминин жобосу товардык белгиге корголбогон элемент 

катары ушул ченемдин биринчи фазасында айтылган мамлекеттик гербди, желекти жана 

башка ушу сыяктуу элементтерди киргизүү мүмкүнчүлүгүн караштырат жана буга тиешелүү 

компетенттүү органдын макулдугу берилген шартта гана (Сунуштоолордун 4.2-пунктун 

карагыла). 

Ушуну менен бирге Мыйзам ченеми 4-статьянын 2-бөлүгүнөн айырмаланып, 

корголбогон элемент товардык белгиле басымдуулук кылган орунду ээлебеши керек деп 

айтпайт. Ошондуктан ушундай корголбогон элемент товардык белгиле басымдуулук кылган 

орунду ээлей алат деген жыйынтык чыгарууга болот. 

Каралуучу учурда маалымдама фонду болуп Париж конвенциясынын 6
ter 

статьясы 

менен корголуучу ар түрдүү өлкөлөрдүн мамлекеттик эмблемаларын жана белгилөөлөрдүн 

маалыматтар  базасын камтыган каталог саналат.  

2.2. Мамлекеттердин расмий аталышын билдирген же аралашып кетүү деңгээлине 

чейин бирдей элементтерден гана турган белгилөөлөрдү каттоого тыюу салуу төмөнкүлөргө 

негизделген, мындай өтүнүлгөн белгилөө товардын келип чыккан дерине, өндүрүшүнө же 

сатылуусуна көрсөтмө катары кабыл алынышы мүмкүн. Ушундай товардык белгини каттоо 

учурунда ошол эле жердеги калган чарбалык жүгүртүүнүн катышуучуларына зыян келтирип, 

ушул аталышты товардык белгинин бир гана ээси пайдалануусуна өзгөчө укук келип чыкмак, 

калганы бул белгилөөнү кадимки чарбалык иште пайдалануу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылат.  

Мындан тышкары ушундай белгилөөлөр айырмалоочу функцияны начар аткарат. 

Ушундай коргоого жөндөмсүз белгилөөлөрдүн мисалдары: Кыргызстан, Россия, 

Казакстан, Кытай ж.у.с. 

Каралып жаткан жоболор «Кыргыз оймолору", «Кыргыз тоолору», « Кыргызстандын 

гүлдөрү» деген типтеги белгилөөлөргө жайылтылбайт, алар товарлардын көпчүлүк бөлүгүнө 

карата фантазиялык белгилөөлөр болуп саналат. 
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Товардык белгилерге Кыргыз Республикасынын расмий толук  же кыскартылган 

аталашын киргизүү мүмкүнчүлүгү КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 13-февралындагы №94 

токтому менен бекитилген “Товардык белгилерде, тейлөө белгилеринде Кыргыз 

Республикасынын расмий толук  же кыскартылган аталышын жана анын негизинде түзүлгөн 

сөздөрдүн жана сөз айкалыштарын пайдалануу тартиби” менен белгиленген тартипте жүзөгө 

ашырылат. 

2.3. Мыйзамдын каралуучу ченеми товардык белги катары мамлекеттик символиканы 

гана эмес, эл аралык уюмдардын аталыштарын жана символикасын, тактап айтканда эл 

аралык уюмдардын кыскартылган же толук аталыштарын, алардын гербдерин, желектерин 

жана башка эмблемаларды  каттоого жана пайдаланууга жол бербөөгө багытталган. 

Бирок ушундай белгилөөлөр эгер буга тиешелүү компетенттүү органдын же алардын 

ээсинин макулдугу болсо, товардык белгиге корголбогон элементтер катары киргизилсе 

болот. 

Товардык белгинин жалгыз элементи катары эгер алар уюмдардын өзү болуп саналса, 

эл аралык уюмдардын аталыштары, алардын  гербдери жана башка элементтери гана 

каттала алат. Калган учурларда ушундай белгилөөлөр товардык белгинин курамдык элементи 

катары гана катталса болот. 

Ошентип БУУ, БСУ, ЮНЕСКО, ИМБДУ, Кызыл крест жана Кызыл жарым айдын, 

Кызыл арстандын жана Кызыл Күндүн ж.у.с.  сүрөттөрү сыяктуу белгилөөлөр буга тиешелүү 

компетенттүү органдын макулдугунун натыйжасында корголбогон элементтер катары 

товардык белгиге киргизилет. 

Мисалы: каттоого өтүнүлгөн белгилөөгө бир түстүү же көп түстүү аткарууда 

айкалышкан беш шакекти билдирген олимпиадалык символиканы, олимпиадалык желекти 

жана олимпиадалык девизди (тезирээк, бийик, күчтүүрөк) киргизүү учурунда ушундай 

макулдукту Эл аралык олимпиадалык комитет (ЭОК) бериши керек.  ЭОКтун макулдугун 

алуунун шарттары жана жол-жобосу алардын катышуучусу болуп 2004-жылдын 18-

ноябрынан тартып КР саналган, Олимпиада символун коргоо боюнча Найроби келишими 

(1981) менен белгиленген. 

Ушул негиз боюнча экспертиза өткөрүүдө Париж конвенциясынын 6
ter 

статьясынын 

(1)(b) пунктунун жоболорун жетекчиликке алуу зарыл, ага ылайык эл аралык уюмдардын 

мамлекеттик же башка эмблемалары ушуларга окшош товардык белгилерди каттоого 

байланыштуу гана эмес, товардык белгиге ушул эмблемалардын кандай болбосун 

имитацияларын киргизүүгө каршы дагы корголушу керек. 

Каралуучу учурда маалымдама фонду болуп ар түрдүү өлкөлөрдүн мамлекеттик 

эмблемалары камтылган каталог жана Париж конвенциясынын 6
ter 

статьясы менен корголгон 

белгилөөлөр менен каталог саналат. 

2.4. Каралып жаткан ченемге ылайык расмий контролдук, кепилдик жана сынамык 

энтамгалары, мөөрлөрү же башка айырмалоо белгилери же алар менен аралашып кетүү 

деңгээлине чейин окшош белгилер болуп саналган элементтерден турган белгилөөлөрдү 

товардык белгилер катары каттоого жол берилбейт. 

Товарларды айырмалоо үчүн кызмат кылган товардык белгилерден айырмаланып жана 

белгинин ээсинин өзгөчө укук объектиси болуп саналган аталып кеткен  энтамгалар жана  

мөөрлөр анын өндүрүүчүсүнө карабастан, артыкча техникалык мүнөздөгү атайын шарттарга 

канаатандырылган товарларды белгилөө үчүн колдонулат, мисалы: алтындын курамын 

көрсөткөн энтамгалар - “750”, “583” ж.у.с. 

Бул пунктчада расмий мамлекеттик энтамгалар жана мөөрлөр жөнүндө сөз болууда. 

Эгер ушундай элемент татаал товардык  белгинин курамына кирсе жана басым 

кылуучу болуп саналбаса, аны белгиге киргизүүгө укугу бар экендигин тастыктоо зарыл. Эгер 

ушундай тастыктоо берилсе, анда бул элемент коргоодон алып салынышы керек 

(Сунуштоолордун 4.2-пунктун карагыла). 

Эгер алар конкреттүү товарларды маркалоо үчүн арналса, расмий энтамгаларды жана 

мөөрлөрдү колдонууга тыюу салуу качан аралашып кетүү деңгээлине чейин окшош белгилөө 
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аларга ушул расмий энтамгалар жана мөөрлөр коюлуучу, бир түрдүү товарлар үчүн арналган 

учурда күчүндө болот. 

Бул учурда маалымдама фонду болуп КРда корголуучу энтамгалар менен мөөрлөрдүн 

сүрөттөрү камтылган каталог саналат. 

2.5. Сыйлыктардын жана айырмалоо белгилеринин сүрөттөрү эгер алар белгилөөнүн 

жалгыз элементи катары колдонулса, товардык белги катары каттоого болбойт.  

Мындай белгилөөлөрдү кимдир-бирөөгө өзгөчө пайдаланууга берүүгө болбойт, 

анткени алар менен ар түрдүү өтүнмө ээлеринин товарлары белгилениши мүмкүн жана 

натыйжада алар өз продукциясынын сапатын жогору белгилеши үчүн өз белгисинин 

курамына киргизүүгө бирдей укукка ээ.  

Эгер ушундай сүрөттөр өтүнүлгөн белгиге курамдык бөлүгү катары киргизилсе, анда 

өтүнмө ээси ушундай элементтерди пайдаланууга укукту тастыктаган документти бериши  

керек, ушундай болбосо белгилөөнү каттоодон баш тартылышы керек. Эгер белгиге ушундай 

элементтерди киргизүү атайын жол менен тастыкталса, анда ушул элементтер коргоодон алып 

салынат (Сунуштоолордун 5.2-пунктун карагыла). 

Сыйлыктардын жана айырмалоо белгилеринин сүрөттөрүнөн турган белгилөөлөр качан 

алар фантазиялык мүнөздө болгондо, товардык белги катары катталышы мүмкүн, б.а. 

колдонууда жок болгон сыйлыктардын сүрөттөрүн түшүндүрөт. 

 

 

3. Өтүнүлгөн белгилөөнүн Мыйзамдын 4-статьясынын  4-бөлүгүнүн талаптарына 

ылайык келишин текшерүү 
3.1. Мыйзамдын 4-статьясынын  4-бөлүгүнүн 1-пунктунун талаптары 

 

Мыйзамдын 4-статьясынын 4-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык товарга жана аны 

жасоочуга карата жалган же керектөөчүнү чаташтырууга дуушар кылууга жөндөмдүү болуп 

эсептелгендер товарды белги же алардын элементтери каттоого жол берилбейт. 

Ушул пункттун жобосу Париж конвенциясынын 6
 quinquius 

статьясынын В бөлүгүнүн 3-

пунктунун жоболоруна негизделет, ага ылайык “эгер белгилөө коомду адаштырууга алып 

келиши мүмкүн болсо, өтүнүлгөн белгилөөгө укуктук коргоо берилбейт”. 

Эрежелердин 7-пунктунун (а) пунктчасына ылайык жалган же адаштырууга алып 

келген белгилөөлөргө негизинен аныктыгына ылайык келбеген товардын белгилүү бир 

сапаты, анын өндүрүүчүсү же келип чыккан орду жөнүндө керектөөчүнүн сезимин билдирген 

белгилөөлөр кирет. Белгилөө эгер анын бир эле элементи жалган же адаштырууга алып келсе, 

жалган же адаштырууга алып келүүчү болуп саналат. 

Ушул пункт боюнча коргоого жөндөмдүүлүгүнүн жок экендигин белгилөөдө эксперт 

төмөнкү эки абалды эске алуусу зарыл: 

 – белгилөө орточо керектөөчүдө колдонулуучу ассоциациялар; 

 – товардын реалдуу мүнөздөмөлөрүнө же географиялык келип чыгышына 

байланыштуу ушундай ассоциациялардын анык негиздүүлүгү. 

3.1.1. Жалган болуп өтүнмөнү кароодо реалдуу фактыларга ылайык келбегендиги так 

билинген белгилөөлөр саналат. 

 Мисалы: жалган белгилөө болуп табигый материалдардын ар түрдүү 

алмаштыргычтарынан жасалган товарларга байланыштуу “Natural” (табигый) сөз белгилөөсү 

же чет өлкөдөн келип чыккан товарлар үчүн ”Kyrgyz” сөз элементи же өндүрүүчүгө 

байланыштуу “тоо суусу” деген сөз элементи саналат, эгер өндүрүүчү түздүктө болуп, 

артезиан скважинасынан суу куйса. 

Ушул пункттагы айтылган жалган белгилөөлөр деп товардык белгиде камтылган 

атайын бурмаланган көрсөтмөлөр түшүндүрүлөт, мында ар түрдүү талкуу жараткан, кыйыр 

дайындарды жалган эмес, керектөөчүнү адаштырууга алып келүүчү белгилөө деп түшүнүү 

керек. 

 Товардын түрүнө жана/же анын мүнөздөмөсүнө түздөн-түз көрсөткөн белгилөөлөрдүн 
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элементтери жана/же өндүрүүчү жөнүндө чындыкка дал келбеген маалыматтарды камтыса, 

жалган болуп саналат. Ал негиздөөнү талап кылбайт, б.а. белгилөөнү “жалган” категорияга 

киргизүү кыйынчылык келтирбейт. Эң эле жайылтылган учурлар болуп качан географиялык 

объектинин аталышы белгиге киргизилишин айтсак болот, мисалы: Чолпон–Ата ш., ал эми 

өтүнмө ээси Таласта; Бурана (Токмок ш.) мунарасынын сүрөтү пайдаланылат, ал эми өтүнмө 

ээси Ысык-Көлдө; белги “суюк самын” деген сөз айкалышын камтыйт, ал эми белгилөө 

ТКЭЖдин 3-классынын товарларынын бардык тизмеси үчүн билдирилет. 

 3.1.2. Адаштырууга алып келүүгө жөндөмдүү болуп маалыматтарды камтыбаган, 

чындыгына дал келбеген, бирок кыйыр түрдө ушундай мүмкүнчүлүктү билдирген 

белгилөөлөр таанылат. 

 Мисалы: Америкада турган өндүрүүчүлөрдү каттоого берген, Япониянын белгиси 

катары кимононун сүрөтүн билдирген белгилөө, Кыргызстандын өтүнмө ээси Россиянын 

белгиси катары матрешканын сүрөтүн, ал эми Германиянын өндүрүүчүсү Париждин белгиси 

катары Эйфель мунарасынын сүрөтүн билдирген белгилөө адаштырууга жөндөмдүү. 

Өз алдынча товардын сүрөтүн жана аталышын билдирген белгилөөлөр дагы 

адаштырууга алып келүүгө жөндөмдүү деп таанысак болот, мисалы: товарлардын кеңири 

тизмеси үчүн пиво. Вино жана алкоголсуз ичимдиктерди камтыган, “пиво” деген жазуусу бар 

шишенин сүрөтү. 

Товардын түрүнө жана/же мүнөздөмөсүнө көрсөткөн жана/же ассоциациялар аркылуу 

өндүрүүчү жөнүндө маалыматты ж.у.с. камтыган белгилөөлөрдүн элементтери адаштырууга 

алып келүүчүлөргө кирет. Элементтердин чаташтырууга алып келүүчү жөндөмдүүлүгү толугу 

менен ачык эмес. Ал болжолдуу мүнөзгө ээ. Мисалы: эгер ишкана ушул өлкөнүн аймагында 

катталбаса, «Аромат Венеции» деген белгилөөнү каттоо мүмкүн эмес. Ал керектөөчүнү 

товардын келип чыгышына жана касиеттерине байланыштуу адаштырууга алып келиши 

мүмкүн. 

3.1.3. Белгилөө жалганбы же адаштырууга алып келүүгө жөндөмдүүбү, бул белгилөөгө 

каттоо суралган товарларга байланыштуу каралат. Бир жана ошол эле белгилөө бир 

товарларга сыпаттама, экинчилерине – жалган, үчүнчүлөрүнө карата фантазиялык болуп 

таанылышы мүмкүн. Мисалы: “Няня” деген белгилөө балдар үчун нянялардын кызмат 

көрсөтүүсүнө байланыштуу сыпаттама катары таануу максатка ылайыктуу, массаж 

кылуучунун кызмат көрсөтүүсүнө байланыштуу жалган, “автомобилдерди оңдоо” кызмат 

көрсөтүүсүнө байланыштуу фантазиялык катары таануу максатка ылайыктуу. 

Эгер өтүнүлгөн белгилөө товар өндүрүүчүнүн же товардын чыгарылышына карата 

белгилөөнүн бардык тизмесине караштуу жалган же адаштырууга алып келген маалыматты 

камтыган, эң кем болгондо бир элементти камтыса, анда аны товардык белги катары каттоо 

мүмкүн эмес экендиги жөнүндө жыйынтык  чыгарылат. Эгер ушундай маалыматтар алар үчүн 

товардык белгини каттоо жөнүндө чечим кабыл алынуучу өтүнүлгөн товарлар жана кызмат 

көрсөтүүлөрдүн тизмесинен чыгарылса, анда өтүнүлгөн товарлардын жана кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бөлүгүнө кирет.  

Белгилөөнү “жалганга” киргизүү субъективдүү баалоодон көз каранды эмес, ал эми 

“адаштырууга алып келүүгө жөндөмдүүгө” киргизүү көптөгөн субъективдүү абалга 

байланыштуу. Белгилөөлөрдү “жалган” жана “чаташтырууга алып келүүгө жөндөмдүү” деп 

көпчүлүк учурда шарттуу түрдө бөлүнөрүн белгилей кетүү зарыл. 

“Жалган” жана “адаштырууга алып келүүгө жөндөмдүү” деп көпчүлүк учурда шарттуу 

түрдө бөлүнөрүн күбөлөндүрүүчү мисал катары теринин ордун алмаштыргычтан бут кийимге 

карата каттоого өтүнүлгөн белгилөөгө киргизилген “накта тери” деген сөз айкалышын 

келтирсек болот. 

Ушул мисалда каттоого өтүнүлгөн белгилөөнүн курамына чындыкка дал келбеген, 

коргоого жөндөмсүз сыпаттама көрсөтмө кирет. 

Эгер каралуучу белгилөөнү өзгөртсө, мисалы: теринин ордун алмаштыргычтан бут 

кийим үчүн арналган “ачык териге” , мында “ачык жалгандык” жок, б.а. анын белгилүү бир 

касиетин, материалын же сапатын сыпаттабайт: атнкени жаратылышта “ачык тери” кезикпейт. 
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Ошону менен бирге адамдардын айрым категориялары үчүн курамына “тери” деген белгини 

киргизүү товарды сатып алууда жардам берет жана жаңылышууга алып келет. 

Келтирилген мисал “адаштырууга алып кел” деген түшүнүктүн өзү эле белгилөөнү  

кабыл алуунун субъективдүүлүгун караштырат.  Адашуу деген жаңылышууга алып келет 

дегенди билдирет. Ар кандай адамдар мурдагы тажрыйбаларынын негизинде гана ой-пирин 

билдире алышат. Натыйжада адаштырууга алып келүү мүмкүнчүлүгү мурдагы билим 

топтомуна байланыштуу болот жана ошентип ачык субъективдүү мүнөзгө ээ.  

Жогоруда баяндалгандын негизинде белгилөөнүн жалган экен фактысын өтүнмөнү 

кароонун баскычында аныктоого болот, б.а. жалгандык тастыктоону деле талап кылбайт. Ал 

эми керектөөчүнү товарга же анын өндүрүүчүсүнө карата жаңылышууга алып келген 

белгилөөгө киргизүүдө төмөнкү жагдайларды эске алуу керек: 

1. керектөөчүнү товарга же анын өндүрүүчүсүнө карата жаңылышууга алып келүү 

товардык белгини пайдаланууда келип чыгат. Керектөөчүнү өтүнмөнү кароо баскычында 

жаңылышууга алып келүү мүмкүнчүлүгү ой жүгүртүүгө негизделген, ошондуктан так эмес 

болуп саналат;  

2. керектөөчү колдонулуп жаткан мыйзамдарда, “Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо 

жөнүндө” КР Мыйзамда каралгандай, өндүрүүчү жана сатуучу товарда, анын таңгагында 

товар чыгарылган орду жөнүндө көрсөтмөнүн документтерин  көрсөтсө, жаңылбайт; 

3. эксперт Мыйзам боюнча өзгөчө билимге ээ, өтүнүлгөн  белгилөөнү өзгөчө көңүл 

буруп баалайт, товардык белги менен маркаланган товарларды сатып албайт,  ошондуктан 

керектөөчү катары каралбашы керек, ал керектөөчүлөрдүн аны жаңылышууга алып келүү 

мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселелер боюнча өз пикирин билдире албайт. 

3.1.4. Өтүнүлгөн белгилөө жалган же жаңылышууга алып келүүгө жөндөмдүү 

экендигин аныктоо үчүн эксперт өтүнүлгөн белгилөөнүн курамына кирген ар бир элементтин 

маанисин талдоо максатка ылайыктуу. Бул сыпаттоочу, географиялык аталыштарга кирген 

элементтерди аныктоого мүмкүндүк берет жана керектөөчүнүн товардын түрү, анын 

мүнөздөмөсү, өндүрүүчү жөнүндө маалыматтар жөнүндө ассоциативдик сунушту берет. 

Ушундай талдоо өткөрүүдө адатта өтүнмөдөгү өтүнмө ээси, өтүнүлгөн белги, товарлардын 

тизмеси жөнүндө маалымат жана экспертке белгилүү болбогон түшүнүктөрдүн мазмунун 

билүүгө мүмкүндүк берген башка адабияттар пайдаланылат. 

Өтүнүлгөн белгилөөнүн ар бир элементине карата төмөнкү суроолорго жооп берүү 

максатка ылайыктуу: 

– элемент товарларды жалган сыпаттайбы; 

– элемент керектөөчүнүн жаңылышууга алып келүүгө жөндөмдүү болуп товар жөнүндө 

ассоциативдик көрүнүштү чакыра алабы. 

Эгер  элемент жалган жаңылышууга алып келүүгө жөндөмдүү деп таанылса, 

төмөнкүлөрдү баалоо максатка ылайыктуу: 

– жалган көрсөтмөлөр чындыкка окшогонбу; 

– ассоциативдик көрүнүштөр чындыкка окшогонбу; 

– керектөөчү жалган көрсөтмөлөргө жана ассоциативдик көрүнүштөргө ишенеби. 

Эгер эксперттин пикири боюнча белгилөө элементтерин жалган же  адаштырууга алып 

келген деп таануу максатка ылайыксыз. Башкача сөздөр менен айтсак, белгилөө эгер 

керектөөчүнү жаңылыштыра албай турган, анык эмес маалыматты камтыса, ассоциациянын 

анык эместигинен улам, ал коргоого жөндөмдүү болуп саналат. 

Мисалы: “минералдык суу” деген товарга карата “Сок” элементин киргизген 

белгилөөгө укуктук коргоо берүү максатка ылайыксыз, анткени мындай белгилөө жалган 

болуп саналат.  

“Минералдык суу” деген товарга карата «Нектар жизни» деген белгилөөгө укуктук 

коргоо берилиши мүмкүн, б.а. ал жалган (нектар – таттуу шире, бал ташуучу өсүмдүктөрдүн 

гүлүнөн алынат) болсо дагы, ушундай жалган көрсөтмө чындыкка окшошпойт. Ушундай 

белгилөөлөрдүн мисалдары болуп кандай болбосун товарлар үчүн «Северный полюс» 

белгилөөсү же кондитердик тамак-аштар үчүн автомобилдин сүрөтү саналат. Ушундай 
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белгилөөлөр фантазиялык катары кабыл алынат. Башка мисал – ширелер үчүн берилген, 

этикеткалардагы жарнамалык ураандар: «Кто больше пьет, тот лучше поет», «Тот, кто соки 

пьет зимой, будет вечно молодой». Бул жарнамалык ураандар жалган болуп таанылган, 

анткени алар тамашалуу фантазиялык мүнөзгө ээ.  

Тескерисинче эгер жалган же адаштырууга алып келген элементтер чындыкка окшош 

катары кабыл алынса, товардын түрүнө жана мүнөзүнө, өндүрүүчү жөнүндө маалыматтар 

ж.у.с. жалган же адаштырууга алып келген деп таанылышы мүмкүн. Мисалы: «соя 

сосискалары, сарделькалар, колбасалар» деген товарларга карата өтүнүлгөн этикеткадагы 

уйдун башынын сүрөтү баарыдан мурда адаштырууга алып келген элемент катары 

таанылышы мүмкүн, анткени ал тамак-аш азыктары уй этинен жасалгандыгы жөнүндө ой 

туудурат. 

Ушундай этикеткада “соядан продуктулар” көрсөтмө болсо, Эрежелердин 7-пунктунун 

(а) пункчасынын үчүнчү абзацына ылайык белгилөөнү адаштырууга  алып келүүчү деп таануу 

жана каттоодон баш тартуу үчүн адаштырууга алып келүүчү бир элементтин эле болушу 

жетишерлик. 

Мыйзамдын каралуучу жоболорун баалоодо Роспатенттин 30.11.09 № 170 буйругу 

менен бекитилген “Өз алдынча этикеткалардан жана полиграфиялык таңгактоолордон турган 

белгилөөлөрдүн экспертизасынын айрым маселелери боюнча сунуштоолордо” баяндалган 

методикалык ыкмаларды пайдалануу сунушталат. 

 

3.2. Мыйзамдын 4-статьясынын 4-бөлүгүнүн 2-пунктунун талаптары  

 

Мыйзамдын 4-статьясынын 4-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасы 

алардын катышуучусу болуп саналган, мыйзам менен белгиленген тартипте күчүнө кирген эл 

аралык келишимдер менен корголуучу винолордун же күчтүү спирттик ичимдиктердин келип 

чыккан ордуна көрсөтмөнү камтыган белгилөөлөрдү товардык белги же алардын элементтери 

катары каттоого жол берилбейт, эгер ушундай белгилөөлөр көрсөтүлгөн ордунан келип 

чыкпаган винолор  же күчтүү спирттик ичимдиктер үчүн арналса, ошондой эле товардын 

чындыгында келип чыкан жерин формалдуу көрсөткөн, бирок товар башка аймактан келип 

чыкандыгы жөнүндө жаңылыш билдирсе. 

Башкача айтканда ушул статьянын жоболору конкреттүү мамлекеттин (ушул 

мамлекеттин географиялык объектисинин чек арасында чыгарылган) аймагындагы винолорду 

же күчтүү спирттик ичимдиктерди идентификациялоочу катары Макулдашуунун катышуучу-

малекетинде корголуучу белгилөөлөргө тиешелүү. Мында ушул товарлар ушул аймактан 

келип чыгышы аныкталуучу винолор же күчтүү спирттик ичимдиктер өзгөчө сапатка, кадыр-

баркка же башка мүнөздөмөлөрүнө ээ. 

Ушул географиялык объектинин аймагынан келип чыкпаган винолорду же күчтүү 

спирттик ичимдиктерди коштоо үчүн арналган белгилөөлөргө товардык белгини каттоодон 

баш тартылышы керек. 

Бул ченем анын катышуучу-мамлекети 1998-жылдын 20-декабрынан тартып КР болгон, 

Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун алкагында (БСУнун Макулдашуусу) иштеп жаткан 

Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери жөнүндө макулдашуунун 23-

статьясынын талаптары саналат. 

Статья керектөөчүлөрдө жогору суроо-талапка ээ болгон же күчтүү спирттик 

ичимдиктерди салттуу өндүрүүчүлөрдүн укуктарын майнаптуу коргоону жогорулатууга 

багытталган. ТРИПС Макулдашуусунун 23-статьясынын 1-пункту ар бир мүчө-өлкө 

төмөнкүлөрдү аныктайт: кызыкдар жактарга ушул географиялык көрсөтмө менен белгиленген 

ордунан винонун келип чыкпагандыгын алдын алууга көмөк берүүгө укуктук каражаттарды 

караштырат же  кызыкдар жактарга ушул географиялык көрсөтмө менен белгиленген ордунан 

күчтүү спирттик ичимдиктер келип чыкпагандыгын алдын алууга көмөк берүүгө укуктук 

каражаттарды караштырат, эгер товардын  келип чыккан анык орду көрсөтүлгөн учурда дагы 
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же географиялык көрсөтмөнүн котормосу пайдаланылса же “түр”, “тип”, “стилинде”, 

“имитация” деген билдирмелер менен коштолсо дагы. 

ТРИПС Макулдашуусунун 23-статьясынын жоболоруна ылайык катышуучу-

мамлекеттер эгер ушундай географиялык көрсөтмөнү товардык белги катары пайдалануу 

коомду товардын анык келип чыккан ордуна байланыштуу адаштырууга алып келсе, 

көрсөтүлгөн аймактан чыкпаган товарларга байланыштуу географиялык көрсөтмөнү камтыган 

же билдирген товардык белгини катоодон же жокко чыгаруудан кызыкдар тараптарга баш 

тартуусу керек. 

ТРИПС Макулдашуусунун 22-статьясына ылайык катышуучулар төмөнкүлөрдүн алдын 

алуусу керек: 

– товардын келип чыгышы анын  анык ордунда эмес, башка географиялык райондон 

келип чыккандыгы көрсөтүлгөн же шек туудурган  жана ошону менен бирге коомду келип 

чыккан жеринин ордуна байланыштуу чаташтырууга алып келген белгилөө үчүн кандай 

болбосун каражаттарды пайдалануу; 

– ак ниет эмес атаандаштыкты билдирген, кандай болбосун актыны пайдалануу. 

Бул жобо конкреттүү аймакка байланыштуу укуктуу болгон дагы, географиялык 

көрсөтмөлөргө дагы, товар белгилүү болгондугунан улам, башка географиялык ордунан келип 

чыккандыгы жөнүндө жалган билдирүүгө дагы колдонулат. 

Каралуучу пункттун ченемдери Париж конвенциясынын 10 bis статьясынын ак ниет 

эмес атаандаштык жөнүндө ченемдерин колдонууда аналогия боюнча колдонулушу мүмкүн: 

– атаандаштын ишканасына, продуктуларына же өнөр жай же соода ишине 

байланыштуу кандай гана ыкма менен болбосун адаштырууга алып келген, бардык иш-

аракеттер; 

– дискредитациялоо ишканасын, продуктуларды же өнөр жай же соода ишин 

дискредитациялоого жөндөмдүү коммерциялык ишти жүргүзүүдө жалган бышыктоо; 

– аларды пайдалануу коммерциялык иш жүргүзүүдө товардын мүнөзүнө, ыкмасына, 

даярдалышын, пайдаланууга жарамдуулугуна же санына байланыштуу коомду чаташтырууга 

алып келүүчү көсөтмөлөр же бекитүүлөр. 

 

3.3. Мыйзамдын 4-статьясынын 4-бөлүгүнүн 3-пунктунун талаптары 

 

Мыйзамдын 4-статьясынын 4-бөлүгүнүн 3-пунктунун талаптарына ылайык Товардык 

белгилер же аларды белгилөөчү элементтер катары коомдук таламдарга, гумандуулуктун жана 

моралдын принциптерине карама-каршы келүүчүлөрдү каттоого жол берилбейт. 

Ушул пункттун жобосу Париж  конвенциясынын 6
quinquius  В статьясынын3-пунктунун 

жоболоруна негизделет, ага ылайык  “товардык белгилер ....эгер белгилер моралга жана айкын 

тартипке карама-каршы келсе, каттоодон баш тартылышы мүмкүн...”.  

3.3.1. Эрежелердин 7-пунктунун (в) пунктчасына ылайык коомдук таламдарга, 

гумандуулуктун жана моралдын принциптерине карама-каршы келүүчү белгилөөлөргө 

адепсиз мүнөздөгү сөздөр жана сүрөттөр, адамдын кадыр-баркын, диний көз-карашын 

кемсинтүүчү, гумандуулукка каршы мүнөздөгү чакырыктар ж.у.с. кирет. 

Булар мисалы: карикатуралык, адепсиз сүрөттөр, улуттар аралык чыр-чатакты күчөткөн 

мамлекетке каршы, расисттик, улуттук же аскер чакырыктар же ураандар, фашисттик 

уюмдардын эмблемалары жана аталыштары, мамлекеттик жана диний символикага, тарыхый 

эстеликтерге, ошондой эле Кыргыз  Республикасынын тарыхына кирген адамдарды эскерүүдө 

одоно шылдың катары кабыл алынган белгилөөлөр (аларды маркалоо үчүн арналган); уятсыз 

же одоно сөздөр, ошондой эле порнографиялык мүнөздөгү сүрөттөр жана тексттер; 

гумандуулукка каршы мүнөздөгү белгилөөлөр ж.у.с. 
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Моралга каршы келген товардык белгилердин мисалдары: “zaraza”, “сволочь”, “аспид”, 

“бестолочь”, “упырь” ж.у.с. белгилөөлөр боло алышат. Мындай сөздөрдү түнүндүрмө 

сөздүктөрдөн “тилдөө” белгиси менен табууга болот. 

Качан ушундай сөздөрдү сөздүктүн жардамы менен квалификациялоого мүмкүн 

болбогон учурда, адистерге кайрылуу же лингвистикалык экспертиза өткөрүү керек. 

 «Paranoia», «Mafia», «Cocaine» деген сөздөрдөн турган белгилөөлөрдү каттоодон баш 

тартуу шек келтирбейт. 

Белгилүү  бир категориянын белгилөөлөрү өзүнчө категорияны түзөт, мисалы: адамдын 

денесинде мителик кылган курт-кумурскалар (бит, бүргө), психикалык жана жугуштуу 

оорулардын аталыштары (чума, холера, шизофрения), анткени укуктук ченемдерден 

айырмаланып, моралдын ченемдери мамлекет бийлиги тарабынан эмес, рухий таасирдин 

ченемдери менен чечилет. Мисалы: нан же конфетанын таңгагында «шизофрения» деген сөздү 

окуу адамдын психикалык абалын бузууга алып келет, ал ден соолуктун компоненттеринин 

бири болуп саналат, тышкы чөйрө адамдын психикасына таасир бергендиги илим менен 

тастыкталган. 

Моралдын талаптары боюнча товардык белгинин коргоого жөндөмдүүлүгүн аныктоодо 

ушул белгинин сунушталган элементтеринин жеке адамга, б.а. керектөөчүнүн мүмкүн болгон 

адеп-ахлактуулуктун таасиринен келип чыгат. 

Моралдын “каршы келүү” предметине белгилөөнү текшерүүдө бул белгилер аларды 

маркалоо үчүн арналган, товарлардын түрлөрү менен алардын семантикасын мамилелештирүү 

керек. 

Ошентип жылаңачтанган адам денесин камтыган белгилөөлөрдү кароодо коомдун ар 

түрдүү катмарынын ой-пикирин маалыматка алуу керек. Мисалы: айрым адамдарда 

жылаңачтанган адамдын денеси эстетикалык ыракат алууга алып келсе, ал эми башкаларда 

порнографиялык аспект менен шартталган, жийиркенүү сезимине алып келет. 

Белгилүү адамдардын фамилияларын товардык белги катары каттоодо дагы абайлап 

мамиле кылуу керек. Товарлардын айрым категорияларына карата белгилүү адамдын 

фамилиясы болуп саналган сөз белгисин же белгилүү адамдын портретин каттоо жосунсуз 

болуп эсептелет, мисалы: спирттик ичимдиктер же тамеки үчүн арналган товардык белги 

катары, анткени ушундай белгилөөлөрдү каттоодо анын туугандарынын каалабаган 

ассоциациясынын келип чыгышына алып келет. 

Товардык белгини каттоодо анын башка тилдерде угулушун жана мааисин эске алуу 

зарыл. Мисалы: поляк тилинен “Урода” (поляк тилинен – “сулуу кыз”) деген маркасы менен 

кийим жакшы деле кабыл алынмак эмес.  

Товарга же анын өндүрүүчүсүнө карата адаштырууга алып келген белгилөөнү 

товардык белги катары каттоо сунушталбайт жана ошону  менен бирге моралга жана коомдук 

принциптерге каршы келет. Мисалы: эт продуктуларына - “Мечта вегетарианца” же жашылча 

пелмендерине - “Мясник” деген белгилөөлөрдү каттоодон баш тартуу зарыл. 

3.3.2. Диний семантиканын белгилери болуп белгилүү курулмалардын (мечиттер, 

чиркөөлөр, костелдер, кирхалар, синагогалар), диний символдордун сүрөттөрүн (ислам, 

православие дини, католиктик) билдирген белгилер, динчил адамдардын, ыйык христиан же 

мусулмандардын аттарын билдирген белгилөөлөр  саналат. 

Мисалы; АКШда вино үчүн “Мadonna”, кийим үчүн “jesus”, тамеки үчүн “senuss” 

(мусулман диний сектасынын аталышы) товардык белгилерин каттоого баш тартылган, 

анткени мындай белгилөөлөр динге ишенүүчүлөрдүн сезимин кемсинтет. Улуу Британияда 

аялдар кийими үчүн “hallelujah” товардык белгисин каттоодон баш тартылган, анткени 

сөздүктөгү сөздүн келип чыгышына “hebrew hallelu–yah” (“еврей, иегованы даңкта”) 

байланыштуу болгон.   

Ошондой эле мисал болуп Индиядагы америкалык фирманын Будданын сүрөтү менен 

маркаланган тапочкаларын сатууга байланыштуу  чатак саналат. 

Диний семантика менен белгилерге укуктук коргоо берүү мүмкүнчүлүгү өтүнмөдө 

көрсөтүлгөн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу  бааланышы керек.  Эгер 
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керектөөчүлөрдү жарнама жана товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү маркалоого 

колдонулуу үчүн ушундай товардык белги кемсинтсе, диний семантика менен белгилерди 

моралга каршы келген деп кабыл алуу керек. Мисалы: алкоголдук ичимдиктерге карата 

“Аллах” деген сөз менен этикетка түрүндөгү товардык белги, ошондой эле чочко этинен 

жасалган колбасаны маркалоо үчүн мечиттин сүрөтүн чагылдырган белги ислам дининдеги 

адамдардын сезимин кемсинтет (гипотетикалык учурлар).  Ал эми бойго бүтүрбөгөн 

каражаттарды маркалоо үчүн арналган “Радонежский” белгилөөсү христиан дининдеги 

адамдардын сезимин кемсинтет. 

Диний семантика менен товардык белгилердин экспертизасында товар өндүрүүчү ким 

экендигин, ал кандайдыр бир конфессияга түздөн-түз байланышы барбы, кайсы товарлар үчүн 

каттоо суралууда жана акырында белгиде камтылган символдор, терминдер, сүрөттөр аларга 

каттоо суралган товарлар менен кандай жайгаштырылат, эске алуу зарыл. 

 Эгер товардык белгилер өзүнө белгилүү диний символдорду камтыса, аларды 

буюмдардын ушул түрүнө киргизүү туурабы, алар керектүү ассоциация жана элестетүү 

береби, ушуларды талдоо керек. 

  Православие символикасын жана терминдерди камтыган товардык белгилерди 

каттоолор белгилүү, алар негизделген болуп таанылган. Мисалы: курамына “Радонежское 

братство” коомунун атына  крест жана  “Радонеж” сөзүн товардык белги катары каттоосу. 

 Кондитердик азыктар үчүн “Пасхальное”, “Рождественские” деген товардык 

белгилердин каттоосу негизделген. 

 Ошону менен бирге арак үчүн “Причастие”, “Исповедальная”, вино үчүн “Исповедь 

грешницы”, контрацептивдер үчүн “Великий пост”, чочко этинен эт консервалары үчүн 

“Курман–айт” сыяктуу белгилөөлөрдү товардык белги катары каттоого болбойт. 

Өзгөчө топту “вино” товарына байланыштуу өтүнүлгөн “монастырдык” темага 

товардык белгилер түзөт, мисалы: “Монастырская изба”, “Душа монаха”, “Старый монах”, 

“Два монаха”, “Монах” жана башкалар. Винолор үчүн этикеткаларда “Монастырдык” тема 

биринчи кезекте, Батыш Европада, өзгөчө Францияда жүзүм өстүрүү жана вино жасоону 

өнүктүрүүдө чиркөөнүн салымынын белгилүүлүгү менен шартталган. Мындай товардык 

белгилер вино  жасоонун классикалык технологиялары менен, вино даярдоонун тарыхына 

байланыштуу романтикалык ассоциацияларды билдирет. Ушул себеп боюнча алардын 

каттоосу диний көз  караштагылардын сезимин кемсинтпей турган товрдык белгилерге 

киргизсек болот.  

“Арак” товардык белгисине байланыштуу өтүнүлгөн “Исповедальная” же  “Причастие” 

белгилөөлөрүн айтсак, мында ассоциацияларга тиешелүү көз караш менен караганда башкача. 

Чиркөөдө сырларын ачык айтуу (исповедь)   бул – жашырын сырларын айтып берүү, 

жеңилдөө. Арак мындай учурларда пайдаланылбайт, ошондуктан “арак” товардык белгиси 

үчүн бул динге ишенгендердин сезимин кемсинтүүчү ой-пикирди калтырат. 

Диний семантика менен белгилөөлөрдү караганда эксперт тарабынан диний сезимдерге 

жана атеисттердин сезимдерине бирдей мамиле кылуу керек. 

 

4. Каттоодон баш тартуу үчүн абсолюттук негиздер боюнча өтүнүлгөн белгилөөнүн 

экспертизасынын өзгөчөлүктөрү 

4.1. Белгилөөлөрдүн айырмалоо  жөндөмдүүлүгү 

 

Мыйзамдын 4-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык айырмалоо жөндөмдүүлүккө ээ болгон 

же төмөнкү элементтен гана тургандарды товардык белги катары каттоого жол берилбейт: 

1) товарлардын  белгилүү түрүнүн белгилөөсү катары жалпы колдонууга киргендер; 

2) алар үчүн белги катары ушундай терминдерди жана символдорду пайдалануу 

сунушталган, товарларга карата жалпы кабыл алынган терминдер жана символдор; 
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3) товарлардын түрүнө, сапатына, санына, касиетине, арналышына, баалуулугуна, 

ошондой эле убакытына жана келип чыккан ордуна, өндүрүшүнө же сатылышына 

көрсөткөндөр.  

Аталган статьянын 1-бөлүгүнүн 1-3-пункттарында көрсөтүлгөн элементтер эгер алар 

анда басымдуулук кылган абалды ээлебесе, товардык белгиге корголбогон элементтер катары 

киргизилиши мүмкүн. 

Айырмалоо  жөндөмдүүлүгү  товардык белгини коргоого жөндөмдүү деп таанууга жана 

аны каттоого негизги талап болуп саналат. 

Ушундай талап товардык белгинин аныктамасында камтылат, б.а. товардык белги жана 

тейлөө белгиси – бул бир юридикалык же жеке жактардын товарларын жана тейлөө 

кызматтарын башка юридикалык же жеке жактардын бир түрдүү товарларынан жана тейлөө 

кызматтарынан айырмалоого жөндөмдүү белгилөөлөр. 

Ошондуктан товардык белгинин негизги функциясы жүзөгө ашырылышы үчүн, 

белгилөө ал белгиленген товарларды айырмалоого жөндөмдүүлүгү болушу керек, башкача 

айтканда белгилөөгө укуктук коргоо берүү үчүн ал айырмалоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болушу 

керек. 

Айырмалоо жөндөмдүүлүгү – бул белгилөөнүн таанылуучу, айырмалануучу жана эсте 

калуучу жөндөмдүүлүгү. Айырмалоо жөндөмдүүлүгү – бул анын структурасы жана адамдын 

түшүнүп билүүсү менен шартталган, белгилөөнүн ички касиети.  Мында айрым идеяны 

билдирген белгилөөлөр, сөз же сүрөт элементтери түшүндүрүлөт, продукт же кызмат 

көрсөтүү менен түздөн-түз ассоцияланбайт же жаңы сөздөрдү билдирген фантазиялык 

белгилөөлөр, эч бир идеяны билдирбеген сөз айкалыштары, мисалы: компьютерлер үчүн 

«Apple», шоколад үчүн «ШОК», дарылар үчүн «Агри». 

Айырмалоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон белгилөөнү таануу үчүн ал анын сөздү 

мааниси менен керектөөчүлөрдү адаштырбай, товардык белги катары кабыл алынышы керек.  

Бул белгилөө маркаланган товарга карата көз карандысыз болушу керек. 

Товардык белги товар өзүнчө жеке билиниши жана керектөөчүнү сезиминде товар 

менен келип чыккан булагы бекемделиши үчүн өзгөчөлүккө, айырмалоочу  белгилерге ээ 

болушу керек. Айырмалоо белгилери белгинин формасы жана мазмуну менен байланыштуу 

болот жана ачык, көңүлдү тарткандай болушу керек жана ошону менен бирге айырмалоо 

функцияларын аткарууга жардам берет. Көпчүлүк учурда колдонулуучу жана бардыгына 

белгилүү белгилөө деле ойдогудай товардык белги боло алат.  

Мындай жөндөмдүүлүккө төмөнкүнү билдирген белгилөөлөр  ээ болбойт: 

– мүнөздүү графикалык аткарууга ээ болбогон кадимки жазылган өзүнчө тамгалар, 

сандар, тамгалардын айкалышы; 

– сызыктар, жөнөкөй геометриялык фигуралар, ошондой эле аларга кирген 

элементтерден айырмаланып, кабыл алуунун сапаттуу деңгээлин билдирген, композицияны 

билдирбеген, алардын айкалыштары;  

– ушул товарларды белгилөө үчүн товардык белги катары каттоого өтүнүлгөн 

товарлардын реалисттик же схемалык сүрөттөрү; 

– алардын формасы өзгөчө функционалдык арналышы менен шартталган, үч чендүү 

объектилер; 

– ушул товарларды белгилөө үчүн  өтүнүлгөн товарлардын жөнөкөй көрсөтмөсү 

сыяктуу жалпы кабыл алынган аталыштар: уюмдардын, ишканалардын, тармактардын жалпы 

кабыл алынган кыскартылган аталыштары жана алардын аббревиатуралары ж.б. 

Элементтин айырмалоо жөндөмдүүлүгүн аныктоо үчүн маалымдама фонду болуп орус 

тилинин фонетикасы боюнча маалымат камтыган адабияттар, артыкча түшүндүрмө жана 

кыскартуулар сөздүктөрү, белгилөөлөрдүн маалымат базасы, ошондой эле сүрөттөрү менен 

маалымдама адабияттар саналат. 
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4.2. Товардык белгилердин корголбогон элементтери 

 

Корголбогон элементтер – бул белгилөөнүн товардык белги катары катталган бөлүгүн 

түзгөн элементтер; бул элементтер товардык белгинин курамында пайдаланылат, бирок 

товардык белгиге өзгөчө укук бузулгандыгы жөнүндө талаш-тартыш келип чыкканда, бул 

элементтер товардык белгиден алып салынат, алар товардык белгиге укук бузулгандыгы 

жөнүндө талаш-тартыштын жыйынтыгына таасирин тийгизбейт. 

Практикада товардык белгинин корголбогон элементтери баш тартылган элементтер 

(disclaim деген англис сөзүнөн – умтулудан баш тартуу) болуп аталат; туунду билдирүүлөр 

дагы колдонулат – дискламация, дискламация формуласы. 

4.2.1. Мыйзамдын 4-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык товардык белгиге эгер анда 

басымдуулук абалды ээлебесе, корголбогон элементтер катары элементтер киргизилиши 

мүмкүн: 

– белгилүү бир түрдөгү товарларды белгилөө катарында жалпы керектөөгө киргендер; 

– ушундай терминдерди же символдорду белгилер катарында пайдалануу үчүн сунуш 

кылынган товарларга карага жалпы кабыл алынган терминдер жана символдор болуп 

саналгандар; 

– товарлардын түрүн, сапатын, санын, касиетин, эмнеге пайдаланылаарын, 

баалуулугун, ошондой эле алардын чыгарылган жерин, өндүрүүнүн же сатып өткөрүүнүн 

убакытын жана ордун көрсөткөндөр. 

Мыйзамдын 4-статьясынын 3-бөлүгүнө ылайык  айырмалоо белгилери же алар менен 

аралашып кетүү деңгээлине чейин окшош белгилер болуп саналган элементтерден турган 

белгилөөлөрдү товардык белгилер катары каттоого жол берилбейт: 

 

– мамлекеттик гербдер, желектер жана башка мамлекеттик эмблемалар; 

– мамлекеттердин расмий аталыштары; 

– эл аралык уюмдардын кыскартылган же толук аталыштары, алардын гербдери, 

желектери жана башка эмблемалары; 

– расмий контролдук, кепилдик жана сынамык энтамгалары, мөөрлөрү, сыйлыктары 

жана башка айырмалоо белгилери. 

Ушул элементтерди белгиге корголбогон катары эгер буга тиешелүү компетенттүү 

органдын же алардын ээсинин макулдугу болсо, киргизилет. 

Мында Мыйзамдын 4-статьясынын 1-бөлүгүнүн ченемдери 2-бөлүгүнүн ченемдерине 

ылайык корголбогон элемент  товардык белгиде басымдуулук кылган абалды ээлебеши керек  

деп айтылбайт. Ушундан мындай корголбогон элемент  товардык белгиде басымдуулук 

кылган абалды ээлеши керек  деген жыйынтык чыгарылат. 

Аларга коргоодон чыгаруу жана белгилөөнүн курамында коргоо жайылтылган 

белгилөөлөрдүн эң жайылтылган категориялары болуп төмөнкүлөр саналат: 

– товардык белги катталуучу товарлардын аталыштары, мисалы:  «сигареталар», 

«духи», «brandy», «индпошив»; 

– алар үчүн товардык белги катталуучу товарлардын сүрөттөрү  (эгер товардык белги 

стилге салынбаса); 

– айырмалоо белгилерине ээ болбогон фирмалык аталыштар же фирмалык 

аталыштардын бөлүктөрү, мисалы: Ltd., Co., SA, gmbH; 
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– товарлардын убакытын, ордун, даярдоо ыкмасын, түрүн, сапатын, касиетин, курамын, 

колдонуу максатын, товардын баасын көрсөткөн  сыпттама белгилөөлөр, мисалы: “made in 

Italy”, “профилактикалык тиш пастасы” ж.у.с.; 

– айырмалоо мүнөзүнө ээ болбогон, жалпы мааниси бар сөздөр, мисалы: “formula”; 

– ишкана жөнүндө кандайдыр бир маалыматты билдирген белгилөөлөр, мисалы: 

товардын чыгарылгандыгы же ишкананын тарыхы, ишкана түзүлгөн датасы ж.у.с.; 

– мактоочу мүнөзгө ээ болгон товардын сапатынын көрсөтмөсү, мисалы: “finest quality 

cofe”, “lexus class”; 

– белгилөө товардык белгини же катталган товардык белгини билдирген көрсөтмө, 

мисалы: “R”, “TM”, “registered trade mark”; 

– качан алар товардын келип чыккан жерин көрсөткөн учурда, географиялык 

белгилөөлөр, мисалы: “Canadian”, географиялык картада өлкөнүн сүрөтү; 

– атайын аткаруусуз, өзүнчө тамгалар жана сандар, оңтойсуз айтылган тамгалардын 

айкалышы; 

– тегерек, үч бурчтук,  квадрат ж.у.с. сыяктуу жөнөкөй геометриялык фигуралар. 

4.2.2. “Басымдуулук кылган абал” деген түшүнүк Эрежелердин 54-пунктунун төртүнчү 

абзацында аныкталган, ага ылайык белгилөөдөгү корголбогон элементтин басымдуулук 

кылган абалын аныктоодо “анын маанилик жана/же мейкиндиктик мааниси эске алынат”. 

Мейкиндиктик мааниси – корголбогон элемент белгилөөнүн бардыгынын борборунда 

болбошу же 50%да жогору ээлебеши керек, б.а. анын салыштырмалуу кичирээк өлчөмү 

болушу керек, сөз белгилери үчүн майда шрифт менен жазылышы жана белгилөөнүн 

композициясында перифериялык позицияны ээлеши керек. Тескерисинче качан корголбогон 

элемент өзүнүн борбордо жайгашканына жана чоң өлчөмүнө байланыштуу белгилөөнү кабыл 

алууда аныктоочу болуп саналат, акыркысына коргоодон  баш тартылат. Товардын коргоого 

жөндөмсүз аталышы басымдуулук кылган, этикеткаларга карата өзгөчөлүккө жол берсе болот. 

Корголбогон элементтин маани-маңызын аныктоо – корголбогон элемент эч бир 

мааниге ээ эмес, ал эми белгинин корголуучу бөлүгү кандайдыр бир мааниге ээ экендигин 

тактоо. 

4.2.3. Товардык белгинин курамында коргоого жөндөмсүз элементтерди колдонуу ар 

түрдүү ыкмалар менен таризделиши мүмкүн жана каттоодо коргоого жөндөмсүз элементтер 

жөнүндө маалыматтарды киргизүү өзгөчөлүгү бар. 

4.2.4. Качан корголбогон элемент өтүнүлгөн белгилөөнүн композициясына 

байланыштуу болгон жана белгиден өзүнчө кабыл алынган учурда, белгилөө негизине 

кандайдыр бир кошумча шылтоосуз катталат. 

Мисалы: сөз белгилөөнүн курамында корголбогон элемент белгилөөнүн башка сөздөрү 

менен  грамматикалык жана маанилик жактан байланыштуу болгон сөздү билдирет. Мисалы: 

“Royal eagle» (королдук бүркүт) деген өтүнүлгөн белгилөөдө Royal» деген сөздүн өзү 

көпчүлүк учурда колдонулуп жүргөндүктөн, коргоого жөндөмсүз, грамматикалык жана 

маанилик жактан “eagle” деген сөз менен байланыштуу жана өтүнүлгөн белгилөө негизине 

шылтоосуз катталышы керек. 

4.2.5. Качан корголбогон элемент өтүнүлгөн белгилөөнүн композициясына кирген  

учурда, бирок ошого карабастан өзүнчө кабыл алынса, белгилөө ушул элементке өзүнчө 

коргоо бербестен, белгилөө катталат. Бул сүрөт, ошондой эле сөз товардык белгилерге 

байланыштуу болот. 

Ошентип адатта коргоого жөндөмдүү компоненттен дефис менен бөлүнгөн, коргоого 

жөндөмсүз сөз белгисине өзүнчө коргоо бербестен, негизинен белгинин курамында катталат., 

мисалы: Mentor–Control. Ошондой эле белгинин курамында айырмалоочу компоненттер менен 

кошулган, коргоого жөңдөмсүз тамга жана сан элементтери корголот, мисалы: Mentor–Control. 

Товардык белгинин курамында мааниси боюнча коргоого жөндөмдүү компонент менен 

бир бүтүндү билдирген жана синтаксисттик аны менен байланышкан, ачык эле коргоого 

жөндөмсүз белгилөөлөр корголот, мисалы: Styleman of Germany.  
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Же мисалы: “Эл аралык панорама” деген өтүнүлгөн белгилөөдө “эл аралык” деген 

сөздөрдүн өзү көпчулүк учурда колдонулгандыктан, айырмалоо жөндөмдүүлүгү 

жоголгондуктан, коргоого жөндөмсүз, грамматикалык жактан жана мааниси боюнча 

“панорама” деген сөз менен байланыштуу жана өтүнүлгөн белгилөө негизинен шылтоосуз 

катталышы керек. Белгилөөдө дагы бир сөздүн болушу көпчулүк учурда салттуу маанисинен 

фантазиялык сөз айкалышына өтүүгө мүмкүндүк берет. 

4.2.6. Өз ара грамматикалык жактан байланыштуу болбогон товардык белгинин 

корголбогон элементтери каттоодо сөз, тамга, сан элементтерин, символдордун аталышын, 

сүрөттөрдү жана башка элементтерди санап берүү аркылуу көрсөтүлөт. 

Ушундай көрсөтмөнүн мисалы болуп этикеткалардын корголбогон элементтерин санап 

берүү саналат. 

4.2.7. Эгер товардык белгинин корголбогон элементтери белгинин корголбогон бөлүгүн 

пайда кылуу менен (элементтердин тобу), грамматикалык жактан байланыштуу болсо, 

товардык белгинин ушундай корголбогон бөлүгү жөнүндө маалымат сөз айкалышы катары 

келтирилет. 

Мисалы: “пиво” товары үчүн "Navigator small beer" товардык белгисинде корголбогон 

сөз айкалышы катары Small beer (күчсүз пиво) көрсөтүү максатка ылайыктуу. 

4.2.8. Качан корголбогон элементтер коргоого жөндөмдүү болуп саналган белгинин 

башка элементтери менен композициялык байланыштуу болбосо, корголбогон элементтер 

каттоодо коргоодон алып салынат. 

Коргоодон алып салуунун эң эле жайылтылган учуру болуп этикетканын курамында 

корголбогон элементтерди пайдалануу саналат (мисалы: “арак”, “нан”, “суу” деген сөздөр). 

Бирок коргоого жөндөмсүз элементтерден ошондой эле өз ара байланышпаган 

компоненттердин топтомун билдирген белгилөөнү коргоодон алып салуу мүмкүн. 

Мисалы:  ALGINA DERM 

4.2.6. Эгер товардык белги сөз белгилөөсүн камтыса же билдирсе, ал мааниси боюнча 

корголбогонго кирсе, бирок ушуга байланыштуу өзгөчө шрифттик манерада аткарылса жана 

ушуга ылайык айырмалоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болсо, корголбогон элемент катары соз 

белгилөөсүн гана көрсөтүү максатка ылайыктуу. 

 

4.3. Сыпаттоо белгилөөлөрдүн экспертизасынын өзгөчөлүктөрү  

 

Сыпаттоо белгилөөлөр  – бул техникалык мүнөздөмөлөрдөн гана турган белгилөөлөр, 

б.а. товардын түрүн көрсөтүү, товардын мүнөздөмөсүн сыпаттоо жана өндүрүүчү жөнүндө 

маалымат  үчүн пайдаланылуучу белгилөөлөр. 

Сыпаттоо элементтерине ушул Сунуштоонун 1.1.5 жана 1.4-пунктунда аталган 

түшүнүккө туура келген сөз белгилөөлөр кирет. 

Сыпаттоочу белгилөөлөрдүн негизги категориялары болуп төмөнкү белгилөөлөр 

саналат:   

– товарлардын түрүн, сапатын, санын, касиетин, эмнеге пайдаланылаарын, 

баалуулугун, ошондой эле алардын чыгарылган жерин, өндүрүүнүн же сатып өткөрүүнүн 

убакытын жана ордун көрсөткөндөр (Мыйзамдын 4-статьясынын 1-бөлүгүнүн 3-пункту); 

–  эреже катары, ушул товарларды белгилөө үчүн өтүнүлгөн товарлардын жөнөкөй 

көрсөтмөлөрү (Эрежелердин 6-пунктунун (а) пунктчасынын жетинчи абзацы); 

– уюмдардын, ишканалардын, тармактардын жалпы кабыл алынган кыскартылган 

аталыштары жана алардын аббревиатуралары (Эрежелердин 6-пунктунун (а) пунктчасынын 

жетинчи абзацы). 

Сыпаттоо элементтеринен гана турган өтүнүлгөн белгилөөлөргө укуктук коргоо 

берилбейт, ал эми өндүрүүчүлөргө аларды пайдаланууга өзгөчө укук берилбейт, анткени укук 

берүү башка жактарга товарды сыпаттоочу белгилөөлөрдү чарбалык жүгүртүүдө 

пайдаланууга тыюу салынгандыгы катары кабыл алынат. Белгилөөнү сыпаттоого ал кайсы 

тилде берилгендиги таасирин тийгизбейт. 
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Сыпаттоо белгилөөсүн жана керектөөчүнүн сезиминде ассоциациялар аркылуу 

өндүрүлгөн товарлар жөнүндө билдирген белгилөөнү айырмалоо зарыл, аларга укуктук коргоо 

берилиши мүмкүн. Сыпаттоо менен ассоциативдик белгилөөлөрдүн ортосунда чектөө деле 

жок жана белгилүү бир эреже киргизүү мүмкүн эмес. Ошондуктан чечимдер ар бир 

конкреттүү учурдун бардык аспектилерин эске алуу менен кабыл алынышы керек. 

Экспертизанын жүрүшүндө элемент сыпаттама болуп саналабы деген суроо келип 

чыккан учурда, төмөнкүдөн келип чыгышы максатка ылайыктуу. 

Талдоодон өтүүчү элемент эгер товардын сыпаттоо мүнөздөмөсүн же өндүрүүчү 

жөнүндө маалыматтын мүнөздөмөсүн түзүүдө кошумча ой-пикирлер же ассоциациялар 

пайдаланылса, сыпаттоочу болуп саналбайт. Эгер кадимки керектөөчүгө элементтин  мааниси 

кошумча ой-пикирлерсиз эле түшүнүктүү болсо, ошондой эле керектөөчү элементти товарды 

сыпаттоочу түр, мүнөздөмө, өндүрүүчү жөнүндө маалымат катары кабыл алса, анда талдоодон 

өтүүчү элемент сыпаттоочу болуп саналат. 

Ошентип мисалы: өтүнүлгөн «шпатлевка» товарына карата «айнекшпат» сөз элементи 

сыпаттоочу болуп саналат, мында кадимки керектөөчүгө «айнекшпат» деген белгилөөнүн 

мааниси түшүнүктүү деле эмес болушу керек. Белгилөөнүн маанисин талкуулоо ой 

жүгүртүүнү талап кылат, алар ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы: бул – шпатлевка дейли, 

анын курамына айнек кирет же бул – айнектин үстүн жылмалоо үчүн арналган шпатлевка 

ж.у.с. 

Ошону менен бирге сыпаттоо элеметинен орфографиясы менен айырмалануучу, бирок 

керектөөчү аны сыпаттоо катары кабыл алышы мүмкүн. Мисалы: «100% пахта” көрсөтмөсү, 

«Таза продукт» сыпаттоо катары таануу керек, анткени алар «100% пахта” жана «Таза 

продукт» катары кабыл алынышы мүмкүн. 

Белгилөөлөр сыпаттоочуга кирет жана эгер алар басым кылуучу сыпаттоо 

элементтерин камтыган болсо. Ушундй белгилөөлөргө укуктук коргоо берилбейт. 

Эгер өтүнүлгөн белгилөө басым кылбаган сыпаттоо элементтерин камтыса, аны 

курамдык бөлүктөргө бөлбөстөн, анын айырмалоо жөндөмдүүлүгүн жалпысынан баалоо 

керек. Айырмалоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон, бирок ошону менен катар басым кылбаган 

сыпаттоо элементтерин камтыган, өтүнүлгөн белгилөөгө коргоо берилбеген катары сыпаттоо 

элементтерин көрсөткөн шартта, укуктук коргоо берилиши мүмкүн (Сунуштоонун 4.2-

пунктун карагыла). 

Мисалы: «cola» – тропиктик дарактын аталышы, анын жемиши сергитүүчу алкоголсуз 

ичимдиктерге карата сезим ойготуучу натыйжага ээ болуучу катары сыпатталган. Бирок «Coca 

Cola» жана «Pepsi Cola» белгилөөлөрү жогоруда аталган ичимдиктер үчүн сыпаттоочу эмес 

жана көптөгөн өлкөлөрдө коргоого жөндөмдүү белгилер болуп саналат. 

“Сыпаттоо мүнөзүнө ээ болгон белгилөөлөр” деген түшүнүк сүрөт белгилерине дагы 

бирдей колдонулат. Мисалы: керектөөчүгө товарлардын маани-маңызы жөнүндө түшүнүк 

берген “уйдун сүрөтүнүн” белгилөөсү сүт азыктары үчүн  сыпаттоочу болуп саналат. 

Товарларды маркалоо үчүн өтүнмө берилген сыпаттоо белгилөөлөр айырмалоо 

жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон деп таанылат, аларга карата алардын сыпаттоо касиеттери 

билинбейт. Мисалы: шуулдап турган винолордун касиетин көрсөткөн «брызги шампанского» 

деген белгилөө алар менен духилерди маркалоодо “сыпаттоосун”  жоготот, ал эми 

«бесконечное путешествие» деген белгилөө саякаттарды жана экскурсияларды уюштурууга 

байланыштуу кызмат көрсөтүүлөргө карата сыпаттоочу болот, бул көрсөтүлгөндөр менен бир 

түрдүү эмес, башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн коргоого жөндөмдүү болуп таанылышы мүмкүн, 

мисалы: финансылык. 

Ушундай белгилөөлөрдүн башка мисалы болуп ураандар –слогандар саналат. 

Слогандар – товарга же товардын түрүнө же анын касиетине тиешелүү кайрылууну, 

өзгөчө калыптандырылган идеяны ж.у.с. камтыган конкреттүү мааниси бар сөз айкалышын 

билдирген сөз белгилөөлөрү. Образдуулук керектөөчүлөрдүн абстракттуу категорияларына 

товарлардын арналышын көрсөткөн сөздөрдүн белгилөөсүнө киргизүү аркылуу ишке 
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ашырылат, мисалы: «Сладости Востока – мечта каждого». Бул мисалда ушундай сөз болуп 

«сладости» саналат. 

Ураанга атайын образды товардын белгилерине кыйыр көрсөткөн элементтер берет: 

касиети, түр, сапаты, арналышы ж.у.с., мисалы: алардын жемиштери жана ичимдиктери үчүн 

“Жаңы бышкан жемиштерге жаңы көз караш” же абстракттуу өндүрүүчүгө көрсөткөн «чоң 

эненин рецепттери» деген сөздөр. 

 Элементтин сыпаттоосун аныктоо үчүн маалымдама фонду болуп талдоодон өтүүчү 

сөз элементине тиешелүү кандай болбосун маалымат: энциклопедиялар, маалымдамалар, 

анын ичинен маалыматтар базасынан алынган атайын, техникалык адабияттар, түшүндүрмө 

жана башка сөздүктөр, маалыматтар. 

 

4.4. Географиялык аталыштан турган же кирген белгилөөлөрдүн экспертизасынын 

өзгөчөлүктөрү  

 

4.4.1. Товарларга карата өтүнүлгөн географиялык аталыштардын экспертизасынын 

өзгөчөлүктөрү, алардын мүнөздөмөсү географиялык келип чыгышына байланыштуу 

Географиялык келип чыгышы бар товарларга алардын сапаты, бедели жана башка 

мүнөздөмөлөрү географиялык келип чыгышына, алар өндүрүлгөн региондун жаратылыш 

шарттарына байланыштуу болгон товарлар кирет, мисалы: баткен өрүгү, өзгөн күрүчү, 

донбасс көмүрү, марроккан мандариндери, уралдын асыл таштары ж.у.с. 

Эгер каттоого өтүнүлгөн товардын географиялык келип чыгышына көрсөткөн 

географиялык аталыш берилген, эгер өтүнмө ээси белгилөөнү  керектөөчү өндүрүүчүнүн 

товардык белгиси катары кабыл алат деген ишенимдүү тастыктоо берсе дагы, ага укуктук 

коргоо берүү максатка ылайыксыз.  

 Мындай ыкма товардын географиялык келип чыгышына көрсөткөн географиялык 

аталыш товар өндүргөн ар түрдүү өндүрүүчүлөрдүн пайдаланышы үчүн эркин болушу керек, 

алардын сапаты, бедели жана башка мүнөздөмөлөрү товар чыгарган жердин өзгөчөлүгү, анын 

жаратылыш шарттары менен байланыштуу. 

 Мисалы: “кара икра” товары үчүн “Каспий” деген белгилөөгө укуктук коргоо берүү 

негизделген болуп таанылбайт, эгер өтүнмө ээси белгилөөнү керектөөчү товардык белги 

катары кабыл алса дагы, б.а. ушул региондогу кара икра өндүрүүчүлөр Каспий деңизине 

байланыштуу бедели бар, алар өндүргөн кара икраны мүнөздөө үчүн “икра” белгилөөсү товар 

чыгарылган жерди көрсөткөн үчүн пайдаланууга мүмкүнчүлүк бар. 

 Ушу сыяктуу талкуулоо Токтогул районунда даярдалган “бал” товарына карата 

«Токтогул» белгилөөсүнө, “дары чөптөр” деген товарга карата  «Тянь-Шань» белгилөөсүнө 

ж.у.с. дагы колдонулат.  

 Экспертиза процессинде таза продуктулардын келип чыгышын көрсөткөн 

белгилөөлөргө өзгөчө көңүл буруу сунушталат. 

 Эгер географиялык келип чыгышы болгон, товарларга карата өтүнүлгөн географиялык 

аталыш өтүнүлгөн белгилөөнүн бөлүгүн түзсө, анда аны корголбогон элемент катары 

көрсөтүү менен катталат. 

4.4.2. Товарларга карата өтүнүлгөн географиялык аталыштардын экспертизасынын 

өзгөчөлүктөрү, алардын мүнөздөмөсү географиялык келип чыгышына байланыштуу эмес 

Товарларга карата өтүнүлгөн географиялык аталыштардын экспертизасынын 

өзгөчөлүктөрү, алардын мүнөздөмөсү географиялык келип чыгышына байланыштуу эмес 

болсо, маалымат булагында камтылган маалымдардын көлөмүнө байланыштуу төмөнкүлөргө 

шарттуу бөлүнөт: 

 – өндүрүүчүнүн турган орду катары кабыл алына турган, белгилүү географиялык 

аталыш болуп саналган;  

 – өндүрүүчүнүн турган орду катары кабыл алына тургандыгы мүмкүн деле болбогон, 

белгилүү деле болбогон аталыш болуп саналган.  
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 Аталган географиялык аталыштардын коргоого жөндөмдүүлүгүн белгилөө максаттары 

үчүн төмөнкү натыйжалар максатка ылайыктуу. 

 1. Эгер өндүрүштүн ордуна же товардын сатылышына жана өңдүрүүчүнүн турган 

ордун көрсөткөн географиялык аталышты каттоого өтүнүлсө жана ушуну менен катар 

маалымат булактарында ушундай аталышы менен турган орду жөнүндө маалыматтар 

камтылса, белгилөөгө укуктук коргоо берүү максатка ылайыксыз, мында керектөөчү 

тарабынан өтүнүлгөн белгилөө өндүрүүчүнүн товарларынын белгилөөсү катары өтүнмө 

берген датага чейин кабыл алынгандыгын тастыктаган материалдарды өтүнмө ээси берген 

учурдан тышкары. 

 Мисалы: «самоварлар» жана «пряниктер» товарлары үчүн “Тула” деген белгилөөгө 

укуктук коргоо берүү максатка ылайыксыз, анткени эчактан бери эле Тула самоварларды жана 

пряниктерди даярдап чыгаруунун орду катары белгилүү. “Мезгилдүү басылмалар” деген товар 

үчүн «Бишкек» белгилөөсүнө укуктук коргоо берүү максатка ылайыксыз, анткени Бишкекте 

жалпыга маалымдоо каражатынын негизги басмалары жана редакциялары жайгашкан. Бирок 

эгер өтүнмө ээси керектөөчү өтүнүлгөн белгилөөнү өтүнмө берген датага чейин 

өндүрүүчүнүнүн товарын белгилөө катары кабыл алгандыгын тастыктаган материалдарды 

берсе, өтүнүлгөн белгилөөгө укуктук коргоо берилиши мүмкүн. 

 Бул эреже колдонулат жана эгер каттоого өтүнүлгөн географиялык аталыш алардын 

чыгарылган жерине, өндүрүүнүн же сатып өткөрүүнүн убакытын жана ордун көрсөткөндөр 

товарды өндүрүүнүн же сатып өткөрүүнүн жана көрсөтүлгөн ордуна дал келбесе. Башкача 

айтканда эгер өтүнмө ээси өндүрүүчүнүн анык турган ордунун аталышына туура келбеген 

географиялык аталышты керектөөчү өтүнмө берген датага чейин өндүрүүчүнүн товардык 

белгиси катары кабыл алгандыгын тастыктаган материалдарды берсе, өтүнүлгөн белгилөөгө 

укуктук коргоо берилиши мүмкүн. 

 Эгер ушундай географиялык аталыш өтүнүлгөн белгилөөнүн бөлүгүн түзсө, анда 

белгилөөнү корголбогон элемент катары географиялык аталышын көрсөтүү менен каттоого 

болот (Сунуштоолордун 4.2-пунктун карагыла). 

 2. Эгер каттоого алардын чыгарылган жерин, өндүрүүнүн же сатып өткөрүүнүн ордун 

көрсөткөн географиялык аталыш өтүнүлсө, бирок маалымат булактары ал тууралуу 

маалыматты камтыбаса же маалыматтар атайын басылмаларда гана камтылса, бул өтүнүлгөн 

географиялык аталышты кадимки керектөөчүгө белгилүү эмес кылып таанууга мүмкүндүк 

берет, ага укуктук коргоо берилиши керек. 

Мисалы: “дары чөптөр” деген товарга карата өтүнүлгөн «Ак-сай», “жыгач идиштер” 

деген товарга карата өтүнүлгөн «Мутовки» белгилөөсүнө укуктук коргоо берилиши мүмкүн. 

 Эгер ушундай географиялык аталыш өтүнүлгөн белгилөөнүн бөлүгүн түзсө, анда аны 

корголбогон элемет катары көрсөтпөстөн каттоого болот  (Сунуштоолордун 4.2-пунктун 

карагыла). 

  

4.5. Керектөөчүнү товарга же анын өндүрүүчүсүнө карата адашууга же жаңылышууга алып 

келген белгилөөлөрдүн экспертизасынын өзгөчөлүктөрү  

4.5.1. Географиялык аталыш кирген белгилөөлөрдүн жалган экендигин баалоонун 

өзгөчөлүктөрү 

Белгинин элементи болуп саналган географиялык аталыш жалганбы  деген суроого 

жооп алуу үчүн биринчи кезекте, ал өтүнүлгөн товарларга карата товар чыгарылган жердин 

ордуна жана өндүрүүчүнүн ордуна көрсөтмө катары кабыл алынабы, ошону баалоо керек 

(Сунуштоолордун 4.2-пунктун карагыла). 

Эгер географиялык аталыш өтүнүлгөн товарга фантазиялык белгилөө болуп  

саналгандыктан, ушундай кабыл алынбай, ошондуктан аны жалган жагынан кароо максатка 
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ылайыксыз. Ушундай белгилөөлөргө географиялык аталыштарды камтыган, кошулган 

белгилөөлөр киргизилиши мүмкүн: “сигареталар” деген товар үчүн «Азия», «Памир», “арак” 

товары үчүн «Кара–Балта» сөз белгилөөлөрү, “кийим” товары үчүн « Панфилов атындагы 

парк». 

Эгер географиялык аталыш алардын чыгарылган жерин, өндүрүүнүн же сатып 

өткөрүүнүн ордуна көрсөтмө катары кабыл алынышы мүмкүн болсо, ал жалган болуп 

саналабы, баалоо максатка ылайыктуу. 

Географиялык аталыш эгер ал өндүргөн ордунун же товар сатып өткөрүүнүн же 

өндүрүүчүнүн турган ордунун аталышы болуп саналса, жалган болуп таанылбайт. 

Тескерисинче эгер географиялык аталыш өндүргөн ордунун же товар сатып өткөрүүнүн же 

өндүрүүчүнүн турган ордунун аталышы болуп саналбаса, бирок ушундай кабыл алнышы 

мүмкүн болсо, ал ылайыгына карата жалган болуп таанылат. 

Мисалы: кыргыз эмерек цехинин “жумшак эмерек” деген товарына карата кошулган 

белгилөөнүн курамында өтүнүлгөн «Беларусь» жалган элемент болуп таанылышы мүмкүн. 

Ушундай белгилөөгө адаштырууга алып келүүгө жөндөмдүү катары укуктук коргоо берүү 

максатка ылайыксыз. Мисалы: керектөөчү «Балтика» деген сөздө бул регионду балтика 

региону, Балтика деңизинин жээги менен ассоциациялайт. Ушул региондогу өндүрүүчү өз 

продукциясын белгилөө үчүн ушул сөздү пайдаланууга укуктуу, ал эми Кыргызстандын 

өндүрүүчүсүнүн укугу жок, анткени бул керектөөчүнүн ишенимин алдаган болуп саналат. 

Жалган географиялык аталыштан турган же аны камтыган, өтүнүлгөн белгилөөгө эгер 

өтүнмө ээси керектөөчү тарабынан өтүнүлгөн белгилөө өтүнмө берген датага чейин 

өндүрүүчүнүн товарынын белгилөөсү катары кабыл алынгандыгын тастыктаган 

материалдарды берген учурда, укуктук коргоо берилиши мүмкүн. 

4.5.2. Керектөөчүдө өндүрүштүн же  сатып өткөрүүнүн орду жөнүндө жалган маалымат 

жараткан элементтер кирген белгилөөлөргө экспертизанын өзгөчөлүктөрү 

Бул топко биринчи кезекте чет тилдердин сөздөрүнөн турган же артыкча англис, 

немис, италия, француз, испан тилдериндеги сөздөрдөн турган белгилөөлөр, ошондой эле 

латын алфавитинин тамгалары менен жазылган сөз мүнөзүнө ээ болгон белгилөөлөр кирет. 

Белгилүү бир кырдаалдарда чет тилдердин сөздөрүн пайдалануу конкреттүү географиялык 

районго шилтемесиз эле жалган болуп саналышы мүмкүн. Сөздүн атайын спецификалык чет 

тилинен алынгандыгы эле керектөөчүдө товар ушул тилде сүйлөгөн өлкөдөн алынат деген 

ойду калтырат. Ошондуктан керектөөчүлөр эгер тигил же бул өлкө тигил же бул товарлар 

үчүн коммерциялык бедели болсо, жаңылышууга дуушар болушат. 

Өндүрүштүн же товарды сатып өткөрүүнүн орду жөнүндө жалган түшүнүк сүрөт 

элементтеринен, чет элдердин сөздөрүнөн жана айрым учурларда тиешелүү шрифттерден 

келип чыгат. Сүрөт элементтери катары белгилүү архитектуралык объектилердин, 

скульптуралардын, улуттук костюмдардын ж.у.с. сүрөттөрү пайдаланылат.  

Мисалы: кыргыз өтүнмө ээси “фарфор буюмдары” деген товарга карата берген 

өтүнмөсүндө Улуу кытай дубалынын сүрөтүнөн жана кытай иероглифтерин туураган 

графикалык манерада жасалган «Фарфор» сөз элементинен турган белгилөө жаңылышууга 

алып келет деп таанылышы мүмкүн, анткени Кытай фарфор чыгаруунун негиздөөчүсү катары 

белгилүү. 
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Белгилөөдө  жаңылышууга алып келүү  белгилөөдө чет тилдерин пайдалануудан улам 

келип чыгат, ал айрым учурларда керектөөчү тарабынан ассоциация аркылуу географиялык 

көрсөтмө катары кабыл алынат. 

Мисалы: эгер бул этикетканы кыргыз өтүнмө ээси берсе, грузин винолору үчүн 

«Солнце гор» деген аталышы көрсөтүлүп, салттуу аткарылган жана грузин тилинде сыпаттоо 

элементтери менен вино этикеткасына укуктук коргоо берилбейт. 

Чет тилдери пайдаланылган бардык эле учурларды жаңылышууга алып келгендерге 

киргизүүгө болбойт. Товарлардын чоң топторуна чет тилдерди пайдалануу толугу менен 

акталган болуп таанылат. Коргооого жөндөмдүүлүгүн баалоодо керектөөчүлөрдүн 

контингенти жана товардын спецификасы эске алынат. Чет өлкөлөрдө Мадрид системасы 

боюнча өтүнүлгөн белгилөөлөрдү болжонгон каттоосунда чет тилдерди пайдалануунун оң 

таасири байкалган. Айрым учурларда латын алфавитинин же орус (кыргыз) жана латын 

алфавитинин менен гана тамгалары менен аткарылган белгилөөнүн өзү өндүрүүчүнүн ата 

мекенден экендигин тастыктап турат, «Usenov Akylbek» деген өзгөчө шрифттик белгилөө, 

“ШОРО SHORO” этикеткасы. 

Айрым өндүрүүчүлөр товарын экспорттого ниеттенгендиктен, каттоого эки белгилөөнү 

–расмий (мамлекеттик) жана тил тилде каттоого берет.  

Экспертиза тарабынан чет тилдердин сөздөрү менен белгилөөлөрдү каттоодон баш 

тартуу жөнүндө чечим чыгаруу максаты көздөлөт. Ар бир учурларда, маселе өзүнчө каралат, 

жалпысынан өтүнмө ээси берге суроо-талапка жооптун мазмуну эске алуу менен каралат.Чек 

ара учурунда, эреже катары өтүнмө ээсинин ой-пикири кабыл алынат. Суроо-талаптын 

негизги максаты – суралган каттоо чет тилдерин  пайдалануу ишенимсиз болгон учурда, 

өтүнмө ээсинин көңүлүн буруу зарыл. 

4.5.3. Жаңылышууга алып келген белгилөөлөрдү каттоодо баш тартууну 

мотивациялоонун өзгөчөлүктөрү 

Өтүнүлгөн белгилөөгө экспертиза өткөрүү практикасында тиешелүү чечимдерде  

товардык белгини каттоодон баш тартуу үчүн негиз болуп анын товарга же анын 

өндүрүүчүсүнө байланыштуу керектөөчүнү жаңылышууга алып келүү жөндөмдүүлүгү саналат 

жана ушуну менен бирге  экспертиза корголуучу  товардык белгиге  укуктарга, б.а. 

Мыйзамдын 5-статьясынын 1-бөлүгү менен каралган баш тартуу үчүн негизге таянат. 

Мындай учурда товарлар менен ассоциацияланган белгилөөнүн маанисинин 

жалгандыгына тест өткөрүлөт. Бул тестти окшош же бир түрдүү товарларга окшош же бирдей 

товардык белгилерди пайдаланууда керектөөчүлөрдү аралашуу коркунучуна тесттен 

айырмалоо керек. 

Азыркы убакта биринчи кезекте, Европа коомдоштугуна кирген, дүйнөнүн алдыңкы 

өлкөлөрүнүн мыйзамдарынын ченемдери товардык белгилерге коюлуучу талаптар бөлүгүндө 

максималдуу  шайкештелген жана товардык белгилерди каттоодон баш тартуу үчүн 

абсолюттук жана салыштырма негиздерге байланыштуу жоболорду камтыйт. 

Ушуга байланыштуу улуттук мыйзамдарда белгилөөнүн керектөөчүнү товарга жана 

анын өндүрүүчүсүнө карата мурда артыкчылыгы бар, башка жактардын корголуучу товардык 

белгиси бар жакка карата керектөөчүнү жаңылышууга алып келүүчү      жөндөмдүүлүгүн 

тастыктоого мүмкүндүк берүүчү жоболор жок. 

Ошону менен  бирге мыйзамдар жаңылууга алып келген товардык белгилерди каттоого 

тыюу салган абсолюттук негизди камтыйт. Бул жобо жаңылышуу белгинин өзүнө 

байланыштуу келип чыккан учурларда колдонулат. Ал мурда катталган белгилер менен 
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окшош болгондугунун натыйжасында каттоодон баш тартуу үчүн пайдаланылышы мүмкүн. 

Мындай маселелер баш тартуу үчүн башка негиздер менен гана жөнгө салынат. Ошондуктан 

товардык белгиге кандайдыр бир мурда катталган товардык белги менен карама-

каршылыктын негизинде абсолюттук негиздер боюнча баш тартылышы мүмкүн. 

Ошентип товардык белгини каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарууда 

төмөнкүлөрдү жетекчиликке алуу зарыл: 

1. Өтүнүлгөн белгилөө керектөөчүнү үчүнчү жактардын башка объектилери, анын 

ичинде корголуучу товардык белгилер менен салыштыруусуз товарга же анын өндүрүүчүсүнө 

байланыштуу жаңылыштырууга алып келүү жөндөмдүүлүгү талдоодон өтүшү керек. 

2. Айтылган талдоону Эрежелердин 7-пунктунун (а) пунктчасыны жоболорун 

жетекчиликке алуу менен жүргүзүү керек, аларга ылайык жалган же адаштырууга алып келген 

белгилөөлөргө негизине, аныктыгына дал келбеген, керектөөчүнүн ой-пикиринде 

товарлардын түрүн, өндүрүүчүсү же келип чыккан ордун жөнүндө билдирген белгилөөлөр 

кирет. Белгилөө эгер анын элементтеринин эч болбогондо бири ушундай болуп саналса, 

жаңылышууга алып келген болуп таанылат (Сунуштоолордун 3.1-пунктун карагыла). 

3. Товардык белгини каттоодон баш тартуу үчүн негиздерди колдонууда белгилөөнү 

корголуучу товардык белги менен аралашуу деңгээлине чейин окшоштугунун натыйжасында 

тиешелүү чечимдерди кабыл алууга укуксуз, анткени айтылган негиз  мыйзамдын 5-

статьясынын 1-бөлүгүн ишке ашыруунун алкагында гана колдонулушу мүмкүн. 

 
II бап. 

Каттоодон баш тартуу үчүн башка негиздер боюнча өтүнүлгөн белгилөөнүн 

экспертизасы 

 

Мыйзамдын 5-статьясында каралган товардык белги катары каттоодон баш тартуу үчүн 

негиздер шарттуу түрдө эки топко бөлүнүшү мүмкүн. 

Биринчи топ – өтүнүлгөн белгилөөгө экспертиза жүргүзүлүүчү, Мыйзамдын 5-

статьясынын 1 жана 3-бөлүктөрү менен белгиленген негиздер. 

Экинчи топ – аларга карата экспертиза жүргүзүлбөйт, 4-бөлүгүндө белгиленген 

негиздер, аларга Мыйзамдын 25-статьясынын негизинде товардык белгиге укуктук коргоо 

берүүнүн укуктуулугунун анык эместигин талашып-тартышуу жана таануу үчүн себеби 

болушу мүмкүн. 

Негиздердин аталган топторуна байланыштуу өнөр жай менчик, автордук укук  

объектилерине,  жеке мүлктүк эмес укугуна үчүнчү жактардын укугун бузууга мүмкүн 

болгон, белгилөөлөрдү товардык белгилер катары каттоодон баш тартуу Париж 

конвенциясынын 6
quinquies

 статьясы менен караштырылган. Ушул статьянын В пунктунун 1-

пунктчасынын натыйжасында товардык белгилер “эгер белгилер коргоо суралган өлкөдө 

үчүнчү жактар алган укуктарды козгосо”, каттоодон баш тартылат.  

 

5. Товарлардын бир түрдүүлүгүн аныктоо 

 

5.1. Мыйзамдын 5-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык аралашып кетүү деңгээлине чейин 

окшош же бирдей белгилөөлөрдү товардык белгилер катары каттоого болбойт: 

1) бир түрдүү товарларга карата Кыргыз Республикасында башка адамдын атына мурда 

катталган же каттоого өтүнүлгөн жана кыйла мурдагы артыкчылыкка ээ болгон товардык 

белгилер менен; 
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2) иштин бирдей же окшош түрлөрүнө же товарларга же кызмат көрсөтүүлөргө карата - 

Кыргыз Республикасында катталган же каттоого берилген фирмалык аталыштар; 

3) бир түрдүү товарларга карата Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, 

мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен корголгон жана 

кыйла мурдагы артыкчылыкка ээ болгон башка адамдардын товардык белгилери менен. 

Мыйзамдын бул жобосу товарды өндүрүүчүнүн, ошондой эле керектөөчүнүн 

кызыкчылыгын  ар түрдүү өндүрүүчүлөрдүн бир түрдүү товарларын окшош же бирдей 

белгилер менен маркалоо мүмкүнчүлүгүн болтурбастан,  ак ниет эмес атаандаштыктан 

коргоого арналган, бул керектөөчүнү туура эмес багытка салмак. 

Ошол эле убакта Мыйзам ар түрдүү жактардын аралашып кетүү деңгээлине чейин 

окшош же бирдей бир түрдүү товарларды, б.а. аларды маркалоодо керектөөчү товарларга же 

өндүрүүчүгө байланыштуу жаңылышууга алып кебей турган товарларды каттоого тыюу 

салууну караштырбайт. 

 

5.2. Бир түрдүү товарлар же кызмат көрсөтүүлөр – бул ошол эле түргө кирген товарлар 

жана/же кызмат көрсөтүүлөр, алар бирдей товардык белгилер менен маркалоодо керектөөчүдө 

бир эле өндүрүүчүгө тиешелүү деген ой-пикирди калтырат. 

Товарлардын бир түрдүүлүгүн аныктоо үчүн товарлардын бир түрдүүлүгүнүн 

белгилери  эске алынат, алар негизги жана кошумча болуп бөлүнөт. 

 

Товарлардын бир түрдүүлүгүнүн белгилери   

Негизги белгилери Кошумча белгилери 

товарлар

дын түрү  

Товарлард

ын 

арналыш

ы 

товарлар жасалган 

материалдын түрү  

товарды 

сатуу 

шарттары  

керектөөчүл

өр чөйрөсү 

пайдалануу 

мөөнөтү 

 

5.2.1. Товарлардын “түрү” деген түшүнүк ошол эле бир топко тиешелүү экендигин 

билдирет. Мисалы: бир түрдүү товарлар болуп «пальто, көйнөктөр, блузкалар, юбкалар, 

жакеттер, шымдар, пиджактар» саналат, б.а. ушул товарлар “кийим” деген бир түрдүк топко 

кирет. 

Бирок бир түрдүү эмес товарлар болуп “электрдик жана электрдик эмес тиричилик 

шире сыгып чыгаргычтар” таанылышы керек, алар товарлардын бир түрүнө кирсе дагы, бир 

катар маанилүү айырмачылыктары бар. Электрдик тиричилик шире сыгып чыгаргыч өз 

алдынча татаал эмгек түйшүктүү алетти билдирет. Ал атайын турмуш тиричилик 

дүкөндөрүндө жана универмагдардын чарбалык бөлүмдөрүндө сатылат. Ошол эле убакта 

электрдик эмес тиричилик шире сыгып чыгаргычтар – бул өтө эле жөнөкөй түзүлүш. Ал 

чарбалык дүкөндөрдүн майда ашкана буюмдары бөлүмүндө сатылат. Мындан тышкары эки 

товар тең эки башка наркка ээ (электрдик тиричилик шире сыгып чыгаргыч электрдик эмеске 

караганда бир кыйла кымбат товар болуп саналат). 

5.2.2. “Товардын арналышы” деген түшүнүк аны колдонуу жааты жана аткарган 

функциясын камтыйт. Мисалы: бир түрдүү товарлар деп айыл чарба үчүн химиялык 

продуктуларды (ТКЭЖдин 1-кл.) жана айыл чарба зыянкечтерин жоготуу үчүн каражаттарды 

(ТКЭЖдин 5-кл.) түшүнсөк болот. Бул товарлар бир эле тармакта (айыл чарбасында) 

колдонулат жана жалпы бир топко (химиялык товарлар) кирсе болот. Ошол эле убакта айыл 

чарба машиналары жана айыл чарба кол аспаптары бир түрдүү болуп таанылышы мүмкүн 

эмес, анткени бул товарлар ар түрдүү топко киришет. Алар ошондой эле баасы, тирчилик 

шарты боюнча айырмаланат. 
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Бир түрдүү товарлар  болуп гигиеналык максаттар үчүн жугушсуздандыруучу 

самындар жана жугушсуздандыруучу каражаттар саналат, анткени алардын максаты бирдей 

(жугушсуздандыруу) жана бир жана ошол эле топко (химиялык товарлар) кириши мүмкүн. 

Бирок жугушсуздандыруу үчүн аппараттар жогоруда аталган товарлар менен бир 

түрдүү болуп таанылбашы мүмкүн, анткени башка түрдүк топко киришет (алеттер, 

техникалык түзүлүштөр). 

Алардын арналышын эске алуу менен товарлардын бир түрдүүлүгүн аныктоодо 

керектөөчүлөрдүн чөйрөсүнө байланыштуу товарлар төмөнкү топторго бөлүнөрүн билүү 

зарыл: 

– кеңири колдонулуучу товарлар жана өндүрүштүк-техникалык багыттагы товарлар; 

– узак жана кыска мөөнөткө пайдаланылуучу товарлар; 

– медициналык багыттагы товарлар. 

Кеңири колдонулуучу товарларга карата товарлардын бир түрдүүлүк деңгээлин 

баалоодо өндүрүштүк-техникалык багыттагы товарларга салыштырмалуу эң жоопкерчиликтүү 

ыкма колдонулат. Кеңири колдонулуучу товарларды керектөөчүлөр конкреттүү түрдүн 

товарлары жана алардын белгилери менен сейрек кездешет жана аларда белгилерди 

аралаштыруу мүмкүнчүлүгү жогору. Ошондуктан кеңири колдонулуучу товарларга карата 

товардык белгилер катары косметикалык жана гигиеналык буюмдар, тамак-аш продуктулары, 

үй буюмдары, бут кийим, вино-арак жана тамеки ж.у.с өтүнүлгөн белгилөөлөр үчүн аралашуу 

деңгээли жогору. 

Өндүрүштүк-техникалык багыттагы товарларга карата аралашуу коркунучу азыраак, 

анткени бул товарлар керектөөчү-адистердин чектелген чөйрөсү үчүн арналган, эреже катары 

тиешелүү тармактарда продукцияны чыгаргандар жакшы белгилүү ушундай түрдөгү 

товарларга станоктор, чийки зат материалдары, алеттер, курулуш материалдары ж.у.с. кирет. 

Бир түрдүүлүгүн аныктоодо товарларга төмөнкүлөргө карата ар түрдүү талаптарды 

коюу керек: алар узак мөөнөт пайдаланууга арналганбы же кымбат турабы, мисалы: 

автомобилдер, муздаткычтар, тиричилик электр алеттери, эмеректер ж.у.с., мында сатып 

алуучулар абдан көңүл бурушат жана аралашуу деңгээли аз. 

Тескерисинче, кыска мөөнөт пайдаланылуучу жана арзан товарларга карата сатып 

алуучулардын көңүл буруу деңгээли төмөндөйт, ал эми аралашуу деңгээли жогорулайт.  

Ушундай түрдөгү товарларга тамаш-аш продуктулардын, косметикалык жана гигиеналык 

буюмдардын, канцеляриялык товарлардын ж.у.с. бөлүгү кирет. 

5.2.3. “Материалдын түрү” деген түшүнүк ар башка түргө кирсе дагы, материалдын бир 

түрүнөн даярдалганын билдирет. Мисал катары материалдын сүрөтүнүн мааниси жана 

товарлардын бир түрдүүлүгү жөнүндө маселени чечүүдө: териден үстүңкү кийимди тигүү 

жана галантерея буюмдарын жасоо. Алардын арналышы ар башка экендигине карабастан, 

ушул буюмдарды чыгарган  ар түрдүү өндүрүүчүлөрдүн атына окшош белгилерди каттоо 

керектөөчүнү товардын өндүрүүчүсүнө карата жаңылышууга алып келиши мүмкүн. 

Мисалы: ошондой эле алардын арналышы ар башка экендигине карабастан,  “асыл 

металлдардан жасалган портсигаралар жана портмоне” сыяктуу товарларды бир түрдүү 

эсептөөгө болот. Бул товарлар материалдын бир түрү – асыл металлдан жасалат (бул материал 

абдан кымбат болуп саналат жана алар товарларды даярдап, чыгарууда сейрек учурда гана 

пайдаланылат). Товардын эки түрү тең баасы кымбат жана бирдей түрдө сатылат (зер 

буюмдар дүкөндөрүндө жана универмагдардын  зер буюмдар бөлүмдөрүндө). Ошол эле 

убакта “резина ийкем түтүктөрү жана көл жээкте кийүүчү резина бут кийимин” бир түрдүү 

деп таанууга болбойт. 

Асыл металлдардан айырмаланып, резина арзан, кеңири пайдаланылуучу материал 

болуп саналат. Азыркы учурда бир түрдүүлүктү аныктоодо башка белгилери (товардын түрү, 

аны колдонуунун максаты, товарды сатуу шарттары) эске алынышы керек. 

Салыштыруучу товарлар жасалган материалдардын окшоштугу  ушул товарлардын бир 

түрдүүлүгүнө кепилдик бербейт. 
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Мисалы: текстиль материалдарынан бут кийим даярдап чыгаруу (ТКЭЖдин 25-кл.) 

мүмкүнчүлүгү бут кийим даяр буюм катары жана текстиль материалы даяр буюм 

(декорациялар, дасторкондор, гардиналар (ТКЭЖдин 24-кл.) катары бир түрдүү товарлар 

болуп калды дегенди билдирбейт. 

5.2.4. Товарларды “сатуу шарттары” деген түшүнүк товарды сатуу шарттарын – сатып 

алуу жана сатуу жолдорун камтыйт. Бул түшүнүк товарлардын бир түрдүүлүгүнүн кошумча 

белгилеринин бири болуп саналат. Мисалы: боѐкторго, лактарга соодада тазалоо, жылмалоо 

каражаттары коштойт. Каралуучу белгинин алкагында буюмдарды сатуу жолдорун эске алуу 

зарыл. Тузүлгөн келишимдерге ылайык жайылтылуучу буюмдарга караганда, чекене тарамдар 

аркылуу сатылуучу буюмдар үчүн товардык белгилердин аралашуу коркунучу жогору. 

Товарлардын бир түрдүүлүгүнүн  кошумча белгилеринин башка түшүнүгү болуп 

“керектөөчүлөр чөйрөсү” деген түшүнүк саналат. Керектөөчүлөр чөйрөсүнө байланыштуу 

товарлар эки топко бөлүнөт: кеңири колдонулуучу товарлар жана өндүрүштүк-техникалык 

багыттагы товарлар.  

Кеңири колдонулуучу товарларга карата товарлардын бир түрдүүлүк деңгээлин 

баалоодо өндүрүштүк-техникалык багыттагы товарларга салыштырмалуу эң жоопкерчиликтүү 

ыкма колдонулат. Кеңири колдонулуучу товарларды керектөөчүлөр конкреттүү түрдүн 

товарлары жана алардын белгилери менен сейрек кездешет жана аларда белгилерди 

аралаштыруу мүмкүнчүлүгү жогору. Ошондуктан кеңири колдонулуучу товарларга карата 

товардык белгилер катары косметикалык жана гигиеналык буюмдар, тамак-аш продуктулары, 

үй буюмдары, бут кийим, вино-арак жана тамеки ж.у.с өтүнүлгөн белгилөөлөр үчүн аралашуу 

деңгээли жогору. Өндүрүштүк-техникалык багыттагы товарларга карата аралашуу коркунучу 

азыраак, анткени бул товарлар керектөөчү-адистердин чектелген чөйрөсү үчүн арналган, 

эреже катары тиешелүү тармактарда продукцияны чыгаргандар жакшы белгилүү ушундай 

түрдөгү товарларга станоктор, чийки зат материалдары, алеттер, курулуш материалдары ж.у.с. 

кирет. 

Товарлардын бир түрдүүлүгүнүн кошумча белгилеринин үчүнчү түшүнүгү болуп 

“пайдалануу мөөнөтү” деген түшүнүк саналат. Бир түрдүүлүгүн аныктоодо товарларга 

төмөнкүлөргө карата ар түрдүү талаптарды коюу керек: алар узак мөөнөт пайдаланууга 

арналганбы же кымбат турабы, мисалы: автомобилдер, муздаткычтар, тиричилик электр 

алеттери, эмеректер ж.у.с., мында сатып алуучулар абдан көңүл бурушат жана аралашуу 

деңгээли аз. Тескерисинче,  кыска мөөнөт пайдаланылуучу жана арзан товарларга карата 

сатып алуучулардын көңүл буруу деңгээли төмөндөйт, ал эми аралашуу деңгээли жогорулайт.  

Ушундай түрдөгү товарларга тамаш-аш продуктулардын, косметикалык жана гигиеналык 

буюмдардын, канцеляриялык товарлардын ж.у.с. бөлүгү кирет. 

5.3. Товарлардын бир түрдүүлүгүн аныктоо, издөө чегин белгилөө үчүн аспап болуп 

белгилерди каттоо үчүн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү эл аралык жиктөө саналат 

(ТКЭЖ). ТКЭЖдин негизине товарлардын бир түрдүүлүгүнүн белгилери киргизилген. Бирок 

ТКЭЖдин бир классына товарлардын тиешелүүлүгү товарларды бир түрдүү деп таануу үчүн 

негиз болуп саналбайт, бардык коммерциялык практиканы 45 багытка так бөлүүгө 

мүмкүнчүлүк жок  (ТКЭЖдин класстары):  

а) бир класстын товарлары бири бирине бир түрдүү эмес болушу мүмкүн; 

Мисал: 16-класс, китептер – 16 класс, бөлмө аквариумдары. 

б) ар түрдүү класстын товарлары бир түрдүү болушу мүмкүн; 

Мисал: 16-класс, кийим үчүн үлгүлөр – 25-класс, кийим – 26-класс, кийим үчүн жылтырак 

кооздуктар. 

в) товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн корреспонденциясы ачык көрүнүп турат 

(товар менен кызмат көрсөтүү бир түрдүү); 

Мисал: 25-класс, кийим – 40-класс, кийим тигүү; 

г) бир класстын кызмат көрсөтүүлөрү бир түрдүү эмес болушу мүмкүн; 

Мисал: 42-класс, булуттарды таратуу – 42-класс, автордук укук боюнча башкаруу.  

д) бир класстын кызмат көрсөтүүлөрү бир түрдүү болушу мүмкүн; 
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Мисал: 37-класс, кездеме басуу – 40-класс, кездемелерди жана башка текстиль буюмдарын 

иштеп чыгуу. 

Издөө чектерин аныктоодо бир түрдүү товарларды камтыган, төмөндө келтирилген 

корреспонденциялоочу класстардын болжолдуу тизмесин эске алуу керек. 

 

1 – 2, 3, 5, 17, 9.   17 – 1, 2, 6, 19. 

2 – 1, 3, 17.    18 – 25. 

3 – 1, 2, 5, 21.    19 – 1, 17. 

5 – 1, 3, 10.    20 – 6. 

6 – 7, 9, 11, 17, 20, 21.  21 – 3, 6. 

7 – 6, 8, 9, 11, 12.   24 – 25. 

8 – 7.     25 – 18, 24. 

9 – 6, 7, 10, 11, 12.   29 – 30. 

10– 5, 9.    30 – 29. 

11– 6, 7, 9.    32 – 33 

12-  7, 9.    33– 32. 

Корреспонденциялоочу класстарда бир түрдүү товарлардын мисалдары 

1-кл. – винолорду ачытуу үчүн пайдаланылуучу химиялык заттар жана 2- кл. – 

ликерлор, ичимдиктер үчүн боѐктор; 

 1-кл. – даярдоо процессинде терини иштетүү үчүн майлар жана 3- кл. – тери үчүн 

аппараттар; 

 1-кл. – өнөр жай максаттары үчүн щелочтуу металлдардын йоддору жана 5- кл. – 

фармацевтикалык максаттар үчүн щелочтуу металлдардын йоддору; 

 1-кл. – бак-дарактардын жарылган жерлери үчүн замазкалар жана 17- кл. –замазкалар; 

 2-кл. – тери үчүн күйдүрүп сүрөт түшүргүчтөр  жана 3- кл. – тери үчүн аппараттар; 

 2- кл. –боѐктор, лактар жана 17- кл. – боѐктор, обочолонтуучу лактар; 

 3- кл. – косметикалык каражаттар сиңиртилген кол аарчыгычтар  жана 5-кл. –

гигиеналык кол аарчыгычтар; 

 3- кл. –косметикалык топтомдор жана 21- кл. –косметикалык буюмдар; 

 5- кл. –бинттер (таңуучу материал) жана 10- кл. – ийкемдүү бинттер; 

 6- кл. – пружиналар (майда-барат металл буюмдар) жана 7-кл. –пружиналар 

(машиналардын тетиктери); 

 6- кл. –металл капкактар жана 21-кл. – идиштер үчүн капкактар; 

 6- кл. – челектер үчүн крандар жана 11-кл. – суу түтүктөрү үчүн аралаштыргыч 

крандар; 

 6- кл. – түтүктөр үчүн металл бириктиргич кошкучтар жана 17-кл. – түтүктөр үчүн 

металл эмес бириктиргич кошкучтар; 

 6-кл. – эмерек үчүн металл фурнитура жана 20-кл. – эмерек үчүн металл эмес  

фурнитура, металл эмерек, эмерек; 

 7- кл. – соргучтар (машиналар) жана 9-кл. – өрт өчүргүч соргучтар; 

 7- кл. – кыймылдаткычтар үчүн желдеткичтер жана 11-кл. – желдеткичтер; 

 7- кл. – кеме кыймылдаткычтары жана 12-кл. – кемелер; 

 9- кл. – жылуулукту жөнгө салуучу түзүлүштөр жана 11-кл. – жылытуу алеттери; 

 17- кл. –синтетикалык чайырлар жана 19-кл. – кара май; 

 18- кл. – тери батектер жана  25-кл. – бут кийим; 

 24- кл. –сари жана 25-кл. – кийим; 

 29- кл. – томат пастасы жана 30-кл. – томат соусу; 

32- кл. – сыра жана 33- кл. – алкоголдук суусундуктар ж.у.с. 
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5.4. Товарлардын бир түрдүүлүгүн аныктоодо Роспатенттин 31.12.09 №198 буйругу  

менен бекитилген “Товардык белгилерди жана тейлөө белгилерин мамлекеттик каттоого  

өтүнмөлөрдү экспертизадан өткөрүүдө товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бир 

түрдүүлүгүн аныктоо боюнча методикалык сунуштоолордо” баяндалган методикалык 

ыкмаларды пайдалануу сунушталат. 

6. Өтүнүлгөн белгилөөнүн окшоштугун жана бирдейлигин текшерүү 

 

6.1. Өтүнүлгөн белгилөөлөрдүн жана товардык белгилердин чаташып кетүү деңгээлине 

чейин окшоштугун жана бирдейлигин текшерүүнүн укуктук негиздери. 

6.1.1. Мыйзамдын 5-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык адашып кетүү деңгээлине чейин 

окшош же бирдей белгилөөлөр товардык белгилер катары каттоого алынбайт: 

– бир түрдүү товарларга карата Кыргыз Республикасында башка адамдын атына мурда 

катталган же каттоого өтүнүлгөн жана кыйла мурдагы артыкчылыкка ээ болгон товардык 

белгилер менен; 

- иштин бирдей же окшош түрлөрүнө же товарларга же кызмат көрсөтүүлөргө карата - 

Кыргыз Республикасында катталган же каттоого берилген фирмалык аталыштар; 

- бир түрдүү товарларга карата Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, 

мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер менен корголгон жана 

кыйла мурдагы артыкчылыкка ээ болгон башка адамдардын товардык белгилери менен. 

6.1.2. Мыйзамдын 5-статьясынын 3-бөлүгүнө ылайык адаштырганга чейинки деңгээлге 

жеткен бир түрдүү же окшош бардык товардык белгилерди товардык белги катары каттоого 

болбойт: 

– Кыргыз Республикасында белгиленген тартипте таанылган жалпыга белгилүү товардык 

белгилер. Кыргыз Республикасында товардык белгинин жалпыга таанымал болуу 

критерийлери жана жалпыга белгилүү болуу тартибин таануу Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан белгиленет; 

- ушундай аталышта аны пайдалануу укугуна ээ болгон адамдын ысымына катталган 

товардык белгидеги корголбогон элементтер катары киргизилгенден башка учурларда ушул 

Мыйзамга ылайык корголгон товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштары. 

6.1.3. Мыйзамдын 41-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык товардык белгини же бир түрдүү 

товарларга карата товардык белгиге окшош белгилөөнү, ошондой эле жалпыга белгилүү 

товардык белгини же аларга окшош белгини же товардын чыккан жеринин аталышы же ушул 

Мыйзамга карама-каршы келүүчү ар кандай товарларга карата товар чыккан жердин аталышы 

менен окшош белгини пайдалануу Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык 

граждандык, административдик жана кылмыш жоопкерчилигине кириптер кылат. 

 

6.2. Адашып кетүү деңгээлине чейин окшоштугуна жана бирдейлигине түшүнүк 

 

Эрежелердин 55-пунктунун экинчи абзацына ылайык белгилөө эгер ал бардык 

элементтери менен дал келсе, башка белгилөө менен адашып кетүү деңгээлине чейин окшош 

болуп эсептелет. 

Белгилөөнүн окшоштугун баалоо корголбогон элементтерди эске алуу менен 

калыптанган, жалпы сезимдин негизинде жүзөгө ашырылат. Ушуну менен бирге жалпы 

сезимди калыптандыруу белгилөөнүн кандай болбосун өзгөчөлүктөрү , анын ичинде басым 

кылуучу сөз же графикалык элементтерге жана композициялык жана түстүү-графикалык 

чечимге ж.б. байланыштуу болот.  
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Белгилөөнүн (сөз, сүрөт, үн ж.у.с.) ар түрдүүлүгүнүн жана/же аны пайдалануу 

ыкмасынын натыйжасында жалпы таасир көрмө жана/же укма болушу мүмкүн. 

 Белгилөөлөрдүн окшоштугу аларга карата (каттоого) өтүнмө берилген белгилөөгө 

байланыштуу товарлардын (кызмат көрсөтүүлөрдүн) бир түрдүүлүгүнө байланыштуу. 

Товарлардын (кызмат көрсөтүүлөрдүн) окшоштугунда, ошондой эле алардын бир 

түрдүүлүгүндө, окшошко жакын - товарларды (кызмат көрсөтүүлөрдү) жекелештирүү үчүн 

пайдаланылуучу белгилөөлөрдүн аралашуу мүмкүндүгү көбүрөөк. 

 

6.3. Окшош жана бирдей белгилөөлөрдү издөө 

 

Товардык белгилерге экспертиза өткөрүүдө белгилөөлөрдүн окшоштугун аныктоо 

кыйынчылык келтирбейт. Эң татаал болуп адашуу деңгээлине чейин белгилөөлөрдүн 

окшоштугун аныктоо саналат.  

Эрежелердин 55-пунктунун төртүнчү абзацына ылайык окшоштугуна жана 

бирдейлигине текшерүүдө төмөнкү иш-аракеттер жүзөгө ашырылат: 

– окшош жана бирдей белгилөөлөргө издөө жүргүзүлөт; 

– өтүнмө берилген жана издөө жүргүзүүдө табылган белгилөөнүн окшоштук деңгээли 

аныкталат; 

– алар үчүн табылган окшош же бирдей товардык белгилер (белгилөөлөр) катталган 

товарларга өтүнмө берилген товарлардын бир түрдүүлүгү аныкталат. 

Ушуну менен бирге мыйзамдын 5-статьясынын 3-бөлүгүнө ылайык өтүнүлгөн 

белгилөөнү КРда корголуучу товардык белгилер жана товарлар келип чыккан жерлердин 

аталыштары менен салыштыруу үчүн товарлардын бир түрдүүлүгү эске алынбайт. 

Эрежелердин 56-пунктуна ылайык салыштырылуучу белгилөөлөрдүн адашып кетүү 

деңгээлине чейин окшош жана бирдей фактын аныктоо үчүн эксперт төмөндөгү 

белгилөөлөрдүн ичинен издөө жүргүзөт: 

- бир түрдүү товарларга карата Кыргыз Республикасында башка адамдын атына мурда 

катталган же каттоого өтүнүлгөн жана кыйла мурдагы артыкчылыкка ээ болгон товардык 

белгилер менен. Ушуну менен бирге Мыйзамдын 26-статьясына ылайык алардын каттоосу 

жокко чыгарылган товардык белгилер, аларды каттоого өтүнмөлөр Мыйзамдын  8-

статьясынын 4-бөлүгүнүн, 9-статьясынын 3-бөлүгүнүн же 10-статьясынын 6-бөлүгүнүн 

негизинде кайра сурап алынган товардык белгилер, ошондой эле Мыйзамдын 12-статьясында 

каралган баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган, талашып-тартышуу мүмкүнчүлүгү 

болбогон өтүнмөлөр  же алар боюнча өтүнмө ээсинин дарегине товардык белгини каттоо жана 

күбөлүк алуу үчүн алымды төлөбөгөндүгүнө же өз убагында төлөбөгөндүгүнө байланыштуу 

кабарлама жиберилген өтүнмөлөр эсепке алынбайт; 

- Кыргыз Республикасында катталган же каттоого берилген фирмалык аталыштар; 

- белгиленген тартипте Кыргыз Республикасында жалпыга белгилүү товардык белгилер 

деп таанылгандар. Кыргыз Республикасында товардык белгинин жалпыга белгилүүлүгүнүн 

чен белгилери жана жалпыга белгилүүлүгүн таануунун тартиби Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү тарабынан белгиленет; 

- Мыйзамга ылайык корголуучу товарлардын келип чыккан жерлеринин аталыштары. 

Белгилөөлөрдүн окшоштугун аныктоодо экспертке өтүнмө берилген белгилөөнүн 

түрүнө карата Эрежелердин жоболорун жетекчиликке алуусу керек: төмөндөгү толуктоолорду 

эске алып,  (57-пункт), сүрөт, көлөм (58-пункт) же кошулган (59-пункт). 

6.4. Сөз белгилөөлөрдүн бирдейлигин аныктоо  

Сөз белгилөөлөрү салыштырылат: 
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– сөз белгилөөлөрү менен; 

– кошулган белгилөөлөр менен, алардын композициясына сөз элементтери кирет. 

Сөз белгилөөлөрдүн окшоштугу тыбыштык (фонетикалык), графикалык (көрмө) жана 

маанилик (семантикалык) болушу мүмкүн. 

Төмөндөгү сөз белгилөөлөрүнүн белгилери ар бири өзүнчө, ошондой эле ар түрдүү 

айкалышта эске алынышы мүмкүн. 

6.4.1. Тыбыштык  (фонетикалык) окшоштук 

Тыбыштык  окшоштук төмөнкү белгилердин негизинде аныкталат: 

 –  салыштыруучу белгилөөлөрдө жакын жана дал келүүчү тыбыштардын болушу; 

– белгилөөлөрдү билдирген тыбыштардын жакындыгы; 

– бири бирине карата жакын тыбыштардын жана үн айкалыштарынын жайгашышы; 

– дал келген муундардын болушу жана алардын жайгашышы; 

– белгилөөлөрдөгү  муундардын саны; 

– белгилөөлөрдүн курамында дал келүүчү үн айкалыштарынын орду; 

– үндүүлөрдүн курамынын жакындыгы; 

– үнсүздөрдүн курамынын жакындыгы; 

– белгилөөлөрдүн дал келген бөлүктөрүнүн мүнөзү; 

– бир белгилөөнүн башкага өтүшү; 

– басым. 

 

 

Тыбыштык  окшоштуктун кеңири жайылтылган учурлары болуп төмөнкүлөр саналат: 

1) белгилөөлөрдүн угулушундагы 

окшоштук 

Арашан – Аршан  

Пейджерком – Pagercom 

Ethyol - Этиол 

Kris - Criss 

Максимум – Макс 

 

 

и Мум  

 

2) белгилөөлөрдүн баштапкы бөлүктөрүнүн окшоштугу жана акыркы бөлүктөрүнүн 

угулушунун бирдейлиги 

Белоком - Belocon 

Megalong - Megalomk 

3) белгилөөлөрдүн баштапкы бөлүктөрүнүн угулушунун окшоштугу жана акыркы 

бөлүктөрүнүн угулушунун бирдейлиги 

            Келечек – Элечек 

Берекет – Аракет  

Aton - Eaton 

Dalso - Delso 

Komstar - Kanstar  
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4) белгилөөлөрдүн баштапкы жана акыркы бөлүктөрүнүн угулушунун окшоштугу жана 

ортоңку бөлүктөрүнүн угулушунун бирдейлиги 

 

Almonofen - Almunafen 

 

5) белгилөөнүн ортоңку бөлүктөрүнүн угулушунун окшоштугу жана баштапкы жана 

акыркы бөлүктөрүнүн угулушунун бирдейлиги 

 

Aribolt - Oribold 

6) бир белгилөөнүн башкага фонетикалык өтүшү 

Альфа - Альфабанк 

Заман – Замана 

Diamant - Abi Diamant 

Сөз белгилөөлөрүнүн курамына күчтүү, ошондой эле күчсүз (алсыз) элементтер кирет.  

Күчтүү элементтер өзгөчө, алар сыпаттоо мүнөздөмөсүнө ээ эмес. Күчсүз (алсыз) 

элементтерге негизинен коргоого жөндөмсүз белгилөөлөр (мисалы: Auto, Эко, Fito, Инфо, 

Плюс, Soft, Media) жана  -мат, -ол, -дент, -кард түрүндөгү форманттар ж.у.с. кирет. Megaspell 

Mega  белгилөөсүндө - күчсүз элемент, Spell - күчтүү элемент.  

Сөз белгилөөлөрүнө экспертиза өткөрүүдө так ушул күчтүү элементтердин 

окшоштугун эске алуу зарыл. 

Эгер жогоруда айтылган элементтерден турган сөз белгилөөнүн мааниси болсо, анда 

бул белгилөөнү бөлүктөргө бөлбөстөн, жалпы баалоо керек (мисалы: ПЛАЗМОН, СЕЛЕНИТ). 

  Көпчүлүк учурда күчтүү элемент ага ар түрдүү форманттардын кошулушу аркылуу 

белгилердин сериясынын негизине кирет (мисалы: Leptadent, Leptanor, Leptakon, Leptalon)  

күчсүз элементтер (Метастрой, Метаинфо, Метатранс, Метатур, Мета-Инвест).  

 Өз курамында белгилердин сериясынын негизинде жаткан, күчтүү элементти 

камтыган белгилөө ушул серияны түзгөн айрым белгилөөлөр менен адашып кетүү деңгээлине 

чейин окшош болушу мүмкүн эмес (мисалы: Leptakar жана жогоруда көрсөтүлгөн Lepta 

элементин камтыган белгилер), бирок белгилердин бардык жоромолдору менен окшош болуп 

саналат. 

Ошентип, мисалы: Colper жана Conter белгилөөлөрү өз алдынча окшоштугу 

жетишерлик эмес, бирок derm деген коргоого жөндөмсүз компонентти кошумчалоо 

окшоштукка алып келип жатат:  Colperderm - Conterderm. Башка жагынан айырмалануучу 

корголбогон элементтердин же алардын биринин болушу өзүнөн өзү айырмалоо 

элементтеринин окшош болгон учурунда, белгилөөлөрдү окшош эмес деп таануу үчүн негиз 

болбойт, мисалы: Sason-lab жана Sason-test. Бирок талаш-тартыш келип чыккан учурларда, бул 

белгилөөлөрдүн жалпысынан окшош эместигин билдирет жана ошону менен бирге 
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белгилөөнү каттоо жөнүндө чечимди кабыл алууга алып келиши мүмкүн, мисалы: Colperderm 

- Contermatic.  

6.4.2. Графикалык (көрмө) окшоштук 

Графикалык окшоштук төмөнкү белгилердин негизинде аныкталат: 

– жалпы көрүү сезими; 

–шрифттин түрү; 

– тамгалардын мүнөзүн эске алып, графикалык жазуу (мисалы: басма же жазуу 

түрүндө, башкы тамга же саптык); 

– бири бирине карата тамгалардын жайгашышы; 

– анын тамгалары менен сөз жазылган алфавит; 

– түс же түстүк айкалыш. 

Графикалык окшоштук белгилөөлөрдүн окшоштугун күчөтүшү же тескерисинче 

төмөндөтүшү мүмкүн. Мисалы: бирдей алфавитти пайдалануу сөз белгилөөлөрдүн 

окшоштугун күчөтөт. Жазууда ар түрдүү алфавиттин белгилөөлөрүн колдонуунун 

натыйжасында алар адашуу деңгээлине чейин окшош эмес деп таанылышы мүмкүн. Мисалы: 

бирдей алфавитти пайдалануу белгилөөлөрдүн окшоштугун күчөтөт SCHUMANN жана  

SCHAUMAN, LANCOME жана LONCAME. 

Globo жана Globe белгилөөлөрүн адаттагыдай жазуу алардын окшоштугун күчөтөт. 

Globe белгилөөсүн өзгөчө графикалык түрдө жазуу Globo белгилөөсү менен окшоштугун 

азайтат. 

Мисалы: РСК белгилөөсүн өзгөчө графикалык түрдө жазуу RSK белгилөөсү менен 

окшоштугун азайтат (1-сүрөт). 

 

 
 

 

                                                               1-сүрөт. 

 

Сөз белгилөөнүн  өзгөчө графикалык аткарылышы алардын сөздүк мүнөзүн жоготууга 

алып келиши мүмкүн. Өзгөчө графикалык түрдө аткарылган сөз белгилөөнүн сүрөтү сөздүк 

мүнөзүн жоготушу жана сүрөт болушу мүмкүн. 

 Мисалы: 2-сүрөттө өзгөчө графикалык түрдө аткарылган FUJI сөз белгилөөсү 

келтирилет. 3-сүрөттө белгилөө келтирилген, анда СОК деген сөз алманын стилдештирилген 

сүрөтү түрүндө аткарылган. 
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2-сүрөт. 

 
 

 
 

 

3-сүрөт. 

 

Ушу сыяктуу белгилөөлөрдүн экспертизасы сүрөт белгилөөлөргө карата коюлган 

талаптарга ылайык келтирилиши керек. 

6.4.3. Маанилик (семантикалык) окшоштугу 

Анын себебине байланыштуу маанилик окшоштуктун мисалдары төмөнкүлөр боло 

алат: 

– мисалы: белгилөөдөгү түшүнүктөр, идеялар учурунда – Three monks (үч монах) - 

Three nuns (үч монахиня); Pages jaunes (сары барактар) - Page soleil (күн барактары); 

негизинен, ар түрдүү тилде белгилөөлөрдүн маанисинин дал келиши – amor - amour ( сүйүү); 

“норд” - “түндүк”; 

– мисалы: ага логикалык басым келтирилген жана өз алдынча мааниси бар, 

белгилөөнүн элементтеринин бирине дал келген учурда – Marquise de Pompadour suprime - 

маркиза де Помпадур; conti - paolo conti, мында аталган элементтин мааниси башка сөз 

элементтери менен айкалышкандан улам, өзгөргөн учурдан тышкары (мисалы: ДОЛИНА – 

ОРЕХОВАЯ ДОЛИНА); 

– мисалы: белгилөөгө киргизилген түшүнүктөрдүн, идеялардын карама-каршы келген 

учурунда–  Наш покой - Ваш покой. 

Графикалык окшоштуктан айырмаланып белгилөөлөрдүн маанилик окшоштугу өз 

алдынча чен белги катары чыга алат. Белгилөөнүн мааниси болсо (же тескерисинче болбосо) 

алардын тыбыштык окшоштугуна карабастан, салыштыруучу белгилөөлөрдүн окшош 

эместигине көмөктөшө алат (мисалы: Маг (сыйкырчы, арбоочу) - Мак (гүл); Үкү (куш) - Савва 

(эркектин аты); Компас (алет) - Конпас (ойлоп табылган сөз). 

Ошентип, мисалы: Улуу Британиянын патенттик ведомствосу тарабынан бир түрдүү 

товарлар үчүн катталган “IKEA” жана “IDEA” деген белгилер фонетикалык жактан окшош 
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деген чечим кабыл алынган, бирок кийинки жагдайга байланыштуу жаңылышууга алып 

келбейт. Салыштыруучу белгилөөлөр бир гана тамга менен айырмаланат (“K” жана “D”). 

Бирок “K” үнсүз тамгасы үндүү тамгалардын арасынан ачык бөлүнүп, “IKEA” белгисине 

күчтүү “скандинавия жыпар жытын” берет, ошол эле убакта “IDEA” белгилөөсү жаңы ой же 

ниет менен айкалышып турат. 

   

 6.4.4. Эгер сөз белгилөөсү эки же андан көбүрөөк сөздөн турса, экспертиза ар бир 

сөзгө өзүнчө, ошондой эле жалпы белгилөөгө жүргүзүлөт. Elixir D'Amour, Шапка Мономаха 

деген туруктуу сөз айкалыштары өзгөчөлүктөргө ээ, аларга экспертиза жүргүзүүдө өзүнчө 

элементтерге эмес, бардык белгилөөнүн окшоштугу талдоодон өткөрүлөт. 

Эгер сөз белгилөөсү коргоого жөндөмдүү жана коргоого жөндөмсүз элементтерден 

турса (мисалы: Промест инжиниринг; Дельта инвест), анда экспертизада так ушул коргоого 

жөндөмдүү элементтердин окшоштугу жана бирдейлиги эске алынат (FASHION COLOURS –  

COLORS). Бирок ушундай элементтердин дал келиши белгилөөлөрдүн окшоштугун күчөтөт 

(Kalpol international - Kolpal international) жана тескерисинче коргоого жөндөмсүз 

элементтердин  айырмасы белгилөөлөрдүн окшош эместигин жогорулатууга көмөктөшөт 

(Elkom plus - Elikom trusn). 

6.4.5. Эгер экспертизанын жүрүшүндө өтүнүлгөн сөз белгилөөсү кошулган товардык 

белгинин композициясына кирген сөз элементи менен окшош же бирдей болсо, анда эксперт 

төмөнкүдөй жолго барышы керек: 

а) эгер бул элемент кошулган белгинин коргоого жөндөмдүү компоненти болуп 

саналса, анда өтүнүлгөн белгилөөнү каттоодон баш тартылышы керек; 

б) эгер 6.5. сүрөт жана көлөм белгилөөлөрдүн бирдейлигин аныктоо бул элемент 

коргоого жөндөмсүз болуп саналса, өтүнүлгөн кошулган белгинин  ушул элементи менен 

окшош сөз белгилөөсү товардык белги катары катталышы керек. 

6.5. Сүрөт жана көлөм белгилөөлөрдүн окшоштугун аныктоо 

 Сүрөт жана көлөм белгилөөлөр төмөнкүлөр менен салыштырылат: 

– сүрөт белгилөөлөр менен; 

– көлөм белгилөөлөр менен; 

– кошулган белгилөөлөр менен, алардын композициясына сүрөт жана көлөм 

элементтери кирет. 

Сүрөт жана көлөм белгилөөлөрдүн окшоштугу төмөнкү белгилердин негизинде 

аныкталат:   

– тышкы формасы; 

–  симметриянын болушу же жоктугу; 

– мааниси; 

– сүрөттөрдүн түрү жана мүнөзү (натуралисттик, стилдештирилген, карикатуралык 

ж.у.с.); 

– түстөрдүн жана тондордун айкалышы. 

Аталган белгилери ар бири өзүнчө, ошондой эле ар түрдүү айкалышта эске алынат. 

Сүрөт жана көлөм белгилөөлөрдүн окшоштугун аныктоодо белгилөөлөрдү 

салыштырууда алынган биринчи ой-пикир эң маанилүү болуп саналат. Так ошонусу 

керектөөчүлөр тарабынан жакын кабыл алынат, эреже катары, товардык белгини эсте калган 

образ менен салыштырышат. Ошондуктан эгер эки белгилөөнү салыштырганда биринчи ойдо 

окшоштук калса, ал эми кийинки талдоо өзүнчө элементтердин айырмаланышынан 

белгилөөлөрдүн айырмасын тапса, анда белгилөөлөрдүн окшоштугун баалоодо биринчи ой-
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пикирди жетекчиликке алуу керек. Айтылгандар сүрөт белгилөөлөргө карата мисалдар менен 

сүрөттөлгөн, алар адашуу деңгээлине чейин окшошторго кириши мүмкүн (4,5-сүрөт). 

 

 

  
 

 

                                                                       4-сүрөт. 

 

 

 

 

5-сүрөт. 

 

Көрүп кабыл алууда объектини тышкы контурунан кароо башталат, анткени ал 

биринчи кезекте эсте калат. Ошондуктан белгилөөлөрдүн окшоштугун баалоо белгилөөлөрдүн 

ички тетиктериндеги анча деле билинбеген айырмачылыкты көңүлгө албастан, алардын 

тышкы формасынын окшоштугуна негизделет. 

Сүрөт жана көлөм белгилөөлөрдүн окшоштугуна алардын мааниси таасирин тийгизет. 

Белгилөөлөрдүн бирдей мааниге ээ болушу алардын окшоштугун күчөтөт, ал эми ар башка 

мааниси азайтат. Мисалы: тегиздикте ар түрдүү жайгашкан  бир жана ошол эле белгилөө ар 

түрдүү мааниге ээ болушу мүмкүн. 

Сүрөт жана көлөм белгилөөлөрдүн түстөрүнүн жана тондорунун  окшоштугу кошумча 

белги болуп саналат. Аталган окшоштук өз алдынча конкреттүү эмес сүрөттү билдирген, 

сүрөт белгилөөлөрүн салыштырууда эреже катары негизги ролду ойнойт, ал эми түстөрдүн 

жана тондордун айкалышы (мисалы: тондор түрүндө), ушундай белгилөөлөрдүн айырмалоо 

жөндөмдүүлүгү белгилүү бир түстөрдүн жана/же тондордун айкалышына негизделет. 

Товардык белги катары түстөрдү пайдалануунун ачык мисалы: “SHELL” мунай 

компаниянын товардык белгилери – кызыл жана сары түстөрдүн айкалышы жана “British 

Petrolium”- сары жана жашыл. Бензин куюучу станцияларда ачык күйүп, алар бизнес 

керектөөчүлөрдүн алдында компанияны жекелештирип турат. 
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Эки жана андан көбүрөөк элементтерден турган сүрөт жана көлөм белгилөөлөрдүн 

окшоштугун баалоодо чечүүчү болуп төмөнкү элементтердин окшоштугу же бирдейлиги 

саналат:  

– басымдуулук кылуучу элементтер; 

– керектөөчүлөрдүн көңүлү көбүрөөк бурулган элементтер (мындай элементтерге, 

биринчи кезекте, адамдын, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн сүрөттөрү жана адамды курчаган 

башка объектилер, ошондой эле тамгалардын, сандардын сүрөттөрү); 

– керектөөчүлөр жакшы эстей турган элементтер (мисалы: абстракттуу эмес, 

конкреттүү объектилердин сүрөттөрүн билдирген  симметриялык элементтер). 

Эгер сүрөт белгилөөсүн баалоого болбосо, анда мындай учурда өтүнмө ээсинин ой-

пикирин билүүгө жардам берген өтүнүлгөн белгилөөнүн сыпаттоосу тартылат. 

Эгер эксперт өтүнүлгөн сүрөт белгилөөсү кошулган товардык белгинин негизги 

айырмалоо элементтери менен адашуу деңгээлине чейин окшош же бирдей экендигин 

аныктаса, анда мындай белгилөө товардык белги катары катталышы мүмкүн эмес. 

Эгер кошулган товардык белгинин композициясына кирген сүрөт элементи белгиде 

перифериялык позицияны ээлөө менен, экинчи негизги эмес орунда болсо жана өзүнө көңүл 

бура албаса, анда ушул элемент менен окшош же бирдей өтүнүлгөн сүрөт белгилөөсү 

товардык белги катары катталат. 

 

6.6. Кошулган белгилөөлөрдүн окшоштугун аныктоо  
 

Кошулган белгилөөлөр төмөнкүлөр менен салыштырылат: 

– кошулган белгилөөлөр менен; 

– текшерилүүчү кошулган белгилөөлөргө элемент катары кирген белгилөөлөрдүн түрү 

менен. 

Кошулган белгилөөлөрдүн окшоштугун аныктоодо ушул Сунуштоолордун 6.4 жана 

6.5- бөлүмдөрүндө келтирилген белгилер жана жоболор пайдаланылат. 

Кошулган белгилөөлөрдүн окшоштугун баалоодо өтүнүлгөн белгилөөдө окшош же 

бирдей элементтин ээлеген абалынын маанилүүлүгүн эске алып, бүтүндөй белгилөөнүн, 

ошондой эле түзүүчү элементтеринин окшоштугу аныкталат. 

Корголбогон элементтерди камтыган, кошулган белгилөөлөрдү салыштырууда 

корголбогон элементтер калыптандырган, жалпы көрүү сезиминин негизинде алардын 

окшоштугу бааланат, мисалы: 6-сүрөттөгү «ТРИУМФАЛЬНАЯ ВОДКА» жана 

«ТРИУМФАЛЬНАЯ ЧАША» деген сөз элементтерин камтыган, кошулган белгилөөлөр. 

 

 

 
 

6-сүрөт. 
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Кошулган белгилөөдө сөз жана сүрөт элементинин жайгашуу абалын текшерүүдө 

элементтердин биринин визуалдык басымдуулук кылган фактору эске алынат. Мындай 

басымдуулук кылуу элементтин ири өлчөмдөрүнүн, ошондой эле композицияда көрүү  үчүн 

ыңгайлуу жайгашышынан улам келип чыгат (мисалы: элемент белгилөөнү кароо башталган 

борборунда орун алышы мүмкүн). Элементтердин биринин түстүк сүрөтү ушул элементтин 

композицияда басымдуулук кылышына көмөк берет. 

Мисалы: 7-сүрөттө келтирилген “пиво” деген товарга карата пайдалануу үчүн арналган 

кошулган белгилөөлөр, алардын бири «ТЕПЛО» деген сөздү камтыйт, ал эми экинчиси 

«TEPLOIMPORT» деген сөз айкалышын камтыйт, эки белгилөөдө тең «TEPLO» деген сөз 

элементинин басымдуулук кылгандыгынан улам, адашуу деңгээлине чейин окшош катары 

каралат. 

 

 
 

 

7-сүрөт. 

 

Кошулган белгилөөдө элементтин жайгашуу маанилүүлүгү ошондой эле элемент 

кандай деңгээлде белгилөөгө өзүнүн негизги милдетин – юридикалык жактардын же жеке 

ишкерлердин товарларын жекелештирүүнү жүзөгө ашырууга көмөктөшөт, ушуга 

байланыштуу болот.  

Сүрөт жана сөз элементтеринен турган кошулган белгилөөнү керектөөчү кабыл алууда, 

анын көңүлү эреже катары, сөз элементине бурулат. Сөз элементи сүрөт элементине караганда 

тез эсте калат.  

Эгер кошулган белгилөөлөрдү салыштырууда алардын сөз элементтери адашуу 

деңгээлине чейин окшош же бирдей экендиги аныкталса, анда мындай кошулган белгилөөлөр 

адашуу деңгээлине чейин окшошторго киргизилет. Мисалы: 8-сүрөттө келтирилген 

белгилөөлөр адашуу деңгээлине чейин окшош катары каралат, анткени алар тыбыштык жана 

маанилик белгилери боюнча окшош болгон «ОМЕГА» сөз элементтерин камтыйт. 

 

  
 

8-сүрөт. 

 

Эгер кошулган белгилөөнүн сөз элементин салыштырууда сөз товардык белгиси менен 

адашуу деңгээлине чейин окшош же бирдей болуп аныкталса, анда кошулган белгилөө ушул 

товардык белги менен адашуу деңгээлине чейин окшош болуп таанылышы мүмкүн. Мисалы: 

«mobicard» сөз элементин камтыган кошулган белгилөө (9-сүрөт) «MOBICARTE» сөз 

товардык белгиси менен адашуу деңгээлине чейин окшош катары каралат. 
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          MOBICARTE 
 

 

9-сүрөт. 

 

Кошулган белгилөөнүн сүрөт элементи сөз элементи менен катар товарды 

жекелештирүүдө маанилүү ролду ойнойт.  

Кошулган белгилөөдөгү сүрөт элементинин маанилүүлүгүнүн деңгээли бул элемент сөз 

элементине салыштырмалуу канчалык оригиналдуу, анан өлчөмдөрү жана мейкиндиктеги 

абалы кандай, ушуларга  байланыштуу. Аталган факторлор ар бири өзүнчө, ошондой эле 

топтому менен эске алынышы мүмкүн. 

Эгер кошулган белгилөөлөрдү салыштырууда белгилөөлөрдүн сүрөт элементтери 

адашуу деңгээлине чейин окшош же бирдей жана товарларды жекелештирүү үчүн маанилүү 

экендиги аныкталса, анда ушундай кошулган белгилөөлөр ар түрдүү сөз элементтеринде 

адашуу деңгээлине чейин окшош катары каралат (10-сүрөт). 

 

 

 

 

 
 

10-сүрөт. 

 

Эгер кошулган белгилөөнүн сүрөт элементин сүрөт товардык белгиси менен 

салыштырууда адашуу деңгээлине чейин окшош же бирдей экендиги аныкталса, анда 

өтүнүлгөн кошулган белгилөө табылган сүрөт белгиси менен адашуу деңгээлине чейин 

окшошко киргизилиши мүмкүн (11-сүрөт). 

 

  
 

11-сүрөт. 
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Товардык белгилерде ар түрдүү жактар көпчүлүк учурда пайдалануучу, ушуга 

байланыштуу айырмалоо жөндөмдүүлүгүн жоготкон (мисалы: жер шарынын, беш жылдыздын 

сүрөтү) сүрөт элементтери бар экендигин эске алуу керек (12-сүрөт). 

 

 
12-сүрөт. 

 

Эгер кошулган белгилөөгө экспертиза өткөрүүдө белгилөөнүн жалпы композициясына 

кирбеген анын элементи бир түрдүү товарларга карата Кыргыз Республикасында корголуучу 

башка жактын товардык белгисине окшош болгон учурда, өтүнүлгөн белгилөөнүн коргоого 

жөндөмдүүлүгүн баалоо товардык белгини каттоодон баш тартуу үчүн башка негиз боюнча 

жүргүзүлөт, тактап айтканда керектөөчүнү товарды өндүрүүчүгө карата жаңылышууга алып 

келүү жөндөмдүүлүгү аныкталат.  

Өтүнүлгөн белгилөөнү окшош жана бирдей экендигин текшерүүдө Роспатенттин 

31.12.09 № 197 буйругу менен бекитилген “Өтүнүлгөн белгилөөлөрдү окшош жана бирдей 

экендигине текшерүү боюнча методикалык сунуштоолордо” баяндалган методикалык 

ыкмаларды пайдалануу сунушталат. 

 

7. Өтүнүлгөн белгилөөнүн Мыйзамдын 5-статьясынын 1-бөлүгүнүн талаптарына 

ылайык келишин текшерүү 

 

7.1. Мыйзамдын 5-статьясынын 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык бирдей же 

адаштырганга чейинки деңгээлге жеткен окшош белги коюу үчүн товардык белги катары  бир 

түрдүү товарларга карата Кыргыз Республикасында башка адамдын атына мурда катталган же 

каттоого өтүнүлгөн жана кыйла мурдагы артыкчылыкка ээ болгон товардык белгилер каттоого 

алынбайт. 

Эрежелердин 56-пунктунун экинчи абзацына ылайык окшош жана бирдей экспертиза 

өткөрүүдө төмөнкүлөр эске алынбайт: 

– Мыйзамдын 26-статьясына ылайык алардын каттоосу жокко чыгарылган товардык 

белгилер;  

– аларды каттоого берилген өтүнмөлөр кайра сурап алынган же  Мыйзамдын 8-

статьясынын 4-бөлүгүнүн, 9-статьясынын 3-бөлүгүнүн же 10-статьясынын 6-бөлүгүнүн 

негизинде сурап алынган товардык белгилер; 

– алар боюнча талаш-тартыш мүмкүнчүлүгү чечилген, баш тартуу жөнүндө чечим 

кабыл алынган өтүнмөлөр; 

– өтүнмө ээлеринин дарегине Мыйзамдын 12-статьясы менен караштырылган товардык 

белгини каттоо жана күбөлүк берүү үчүн алым төлөбөгөндүгүнө же өз убагында 

төлөбөгөндүгүнө байланыштуу товардык белгилерди каттоо мүмкүн эместиги жөнүндө 

кабарлоо жиберилген өтүнмөлөр. 
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Каралуучу пункттун жобосуна ылайык товардык белгиге өтүнмө берген өтүнмө ээсине 

өтүнмө каршы коюлушу же башка жактын кыйла мурунку укугу болушу мүмкүн.  

Бул өтүнмө же өтүнмө ээсинин өзүнүн товардык белгисин кыйла мурда каттоосу 

карама-каршы коюлбайт. 

Мыйзам өтүнмөнү биргелешип берүүнү жана эки жана андан көп жактын укуктарды 

биргелешип ээлегенге жол берет. Ушундай учурларда “башка жак” деген түшүнүккө 

шектенүүлөр келип чыгышы мүмкүн. 

Эгер өтүнмө ээлери менен укук ээлерин салыштырганда биргелешкен өтүнмө ээлердин 

же биргелешкен укук ээлердин бирөө эле жаңы болсо, анда өтүнмө ээси болуп “башка жак” 

саналат. 

7.2. Мыйзамдын 5-статьясынын 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык ишмердүүлүктүн же 

товарлардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн окшош же бирдей түрлөрүнө карата – Кыргыз 

Республикасында катталган же каттоого сунушталган фирмалык аталыштар менен адашуу 

деңгээлине чейин окшош же бирдей белгилөөлөр товардык белгилер катары катталбайт. 

Колдонулуп жаткан мыйзам бир эле сөз белгиси товардык белги жана фирмалык 

аталыш катары дагы укуктук коргоо алууга уруксат берет. Ошентип КР ГКнын II бөлүгүнүн V 

бөлүмүнүн 1105-статьясына ылайык “ юридикалык жактын фирмалык аталышы ага тиешелүү 

товардык белгиде пайдаланылса болот” жана “Фирмалык аталыштар жөнүндө” КР 

Мыйзамынын 21-статьясына ылайык “фирмалык аталыш товардык белгинин, тейлөө 

белгисинин белгилөөлөрүнүн курамдык бөлүгү катары пайдаланылса болот, көрсөтүлгөн 

белгилөөлөр менен толугу менен дал келиши мүмкүн, ошондой эле бир эле ээсине тиешелүү 

бир же бир нече катталуучу белгилөөлөрдүн бөлүгү болушу мүмкүн”. 

Эгер фирмалык аталыштын ээси жана товардык белгинин ээси бир түрдүү товарларды 

чыгарса жана аларды керектөөчүлөргө сунуштаса, анда натыйжада керектөөчулөрдү 

жаңылышууга алып келүү коркунучу пайда болот. Ушундай коллизиянын келип чыгышы 

жаратылышы боюнча ушул эки укук тең абсолюттук жана өзгөчө болуп саналат. Фирмалык 

аталыштын жана товардык белгинин “тең укуктуулугу” аларды интеллектуалдык менчик 

объектилери деп атаган Париж конвенциясынын 1(2) статьясынан, ошондой эле аларды 

интеллектуалдык менчик объектилери, тактап айтканда жарандык жүгүртүү катышуучуларын, 

товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жекелештирүү каражаттары деп атаган  

КР ГКнын II бөлүгүнүн V бөлүмүнүн 1037-статьясынан келип чыгат. Мындай талаш-

тартышты чечүүдө белгилөөлөрдүн кайсынысы – фирмалык аталыштын же товардык 

белгинин кыйла мурда артыкчылыгы болсо, ошого түздөн-түз байланыштуу болот. 

Мыйзамдын каралуучу пункту боюнча товардык белгинин экспертизасы 

ишмердүүлүктүн окшош же бирдей түрү үчүн арналган фирмалык аталыштарга карата 

өткөрүлөт. 

Чарба жүргүзүүчү субъекттердин “ишмердүүлүктүн түрү” деген түшүнүгү товарлардын 

продукцияларынын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн бир  түрдүү топтомун алууга алып келүүчү 

процесс катары аныкталат. Экономикалык ишмердүүлүктүн ар бир түрү  эреже катары, ага 

мүнөздүү товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн өндүрүшү катары саналат. Бирок бир 

катар учурларда, чыгарылуучу продукцияга караганда, өндүрүштүк процесс же 

пайдаланылуучу чийки зат ишмердүүлүктүн тиешелүү түрүн аныктоочу белгилери болуп 

саналат.  

Ишмердүүлүктүн окшош же бирдей түрлөрү – бул ошол эле түргө кирген 

ишмердүүлүктүн түрлөрү, алар окшош белгилөөлөр менен маркалоодо  керектөөчүдө алардын 

бир эле чарба жүргүзүүчү субъектиге тиешелүү экендиги жөнүндө ой калтырат.  

Ишмердүүлүктүн түрлөрүнүн окшош же бирдей экендигин аныктоо үчүн курал катары 

Экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрүн мамлекеттик жиктөө (ИТМЖ), товарлардын жана 

кызмат көрсөтүүлөрдүн бир түрдүүлүгүн аныктоо үчүн ТКЭЖ колдонулат.  

Ишмердүүлүктүн окшош же бирдей түрлөрүнө карата Мыйзамдын 5-статьясынын 2-

бөлүгү товарлардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн окшош же бирдей түрлөрүнө карата – 

Кыргызпатентте катталган же каттоого сунушталган фирмалык аталыштар менен 
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адаштырууга чейинки деңгээлге чейин окшош же бирдей белгилөөлөрдү ушул белгилөөнү 

каттоого ушундай фирмалык аталыштын ээсинин макулдугу берилген шартта,  каттоого 

уруксат берет (Сунуштоолордун 8-пунктун карагыла).  

7.3. Мыйзамдын 5-статьясынын 1-бөлүгүнүн 3-пунктуна ылайык бир түрдүү жана бир 

кыйла мурда артыкчылыкка ээ болгон товарларга карата Кыргыз Республикасы катышуучусу 

болуп саналган, мыйзам менен белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдер 

менен корголгон башка жактардын товардык белгилери менен адаштырганга чейинки 

деңгээлге жеткен окшош же бирдей  белгилөөлөр товардык белгилер катары катталбайт. 

КРнын эл аралык келишимдерине ылайык КРда корголуучу товардык белгилер менен 

адаштырганга чейинки деңгээлге жеткен окшош же бирдей экендигине издөө төмөнкүлөрдүн 

арасында жүргүзүлөт: 

– Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусунун негизинде КРда 

өтүнмө берилген же укуктук коргоо алган эл аралык белгилердин; 

– КР катышуучусу болуп саналган, Мадрид макулдашуусунун протоколунун негизинде 

КРда өтүнмө берилген же укуктук коргоо алган эл аралык белгилердин. 

 

 

8. Мыйзамдын 5-статьясынын 2-бөлүгүнүн жобосу 

 

8. Мыйзамдын 5-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык товардык белгинин ээсинин 

макулдугу берилген шартта, төмөнкүлөр менен бир түрдүү товарларга карата адаштырууга 

чейинки деңгээлге чейин окшош же бирдей белгилөөлөрдү каттоого жол берилет: 

- бир түрдүү товарларга карата Кыргыз Республикасында башка адамдын атына мурда 

катталган же каттоого өтүнүлгөн жана кыйла мурдагы артыкчылыкка ээ болгон товардык 

белгилер менен; 

-КРда мурда катталган же каттоого өтүнүлгөн фирмалык аталыштар менен; 

- КРда  Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусунун негизинде 

укуктук коргоо берүүгө өтүнүлгөн же алган эл аралык белгилер менен; 

- КРда  Мадрид макулдашуусунун Протоколунун негизинде укуктук коргоо берүүгө 

өтүнүлгөн же алган эл аралык белгилер менен; 

- Париж конвенциясынын 6 bis статьясына ылайык корголуучу КРда белгиленген 

тартипте жалпыга белгилүү болуп таанылган товардык белгилер менен. 

Мыйзамдын каралуучу ченеми өтүнмө ээсинин “макулдук-катын”, б.а. адаштырууга 

чейинки деңгээлге чейин окшош же бирдей кенже белгилерди каттоого улук укуктардын 

ээлеринен “уруксаттарын” берүү мүмкүнчүлүктөрүн берет, б.а. алардын атаандашы өтүнмө 

берген кошулган белги менен окшош сүрөт, ошондой эле сүрөт сыяктуу белгилерди 

фирмалары-ээлери ушундай белгини каттоого макулдугун берүүсүнө  уруксат берилет. 

Ушуну менен бирге экспертиза өтүнмө ээсинин пайдасына макулдук-каты эске алынат 

жана качан ушундай белгилөө жана карама-каршы келген товардык белги адаштырууга 

чейинки деңгээлге чейин окшош, ал эми товарлардын тизмеси бир түрдүү болуп саналбаса, 

өтүнмө берилген белгилөөнү товардык белги катары каттоо жөнүндө чечим чыгарууга болот. 

Качан өтүнмө берилген белгилөө менен карама-каршы келген товардык белги 

адаштырууга чейинки деңгээлге чейин окшош, ал эми  товарлардын тизмеси бир түрдүү болуп 

саналган учурда, экспертиза берилген макулдук-катты эске албайт.  

Макулдук-каттар эркин түрдө жазылып, бирок төмөнкүлөрдү камтышы керек: 

– өтүнмөнүн номери; 

– кенже товардык белгинин сүрөтү; 

– аларды кенже белги менен маркалоо үчүн улук белги ээсинин макулдугу берилген 

товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр; 

– улук товардык белгинин номери жана сүрөтү. 

Эгер макулдук-катта келтирилген товарлардын (кызмат көрсөтүүлөрдүн)  диапазону 

кенже белгиге берилген тизмеде көрсөтүлгөн товарлардын (кызмат көрсөтүүлөрдүн)  
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диапазонунан кеңири эмес болсо, анда тизме макулдук-катта көрсөтүлгөн товарларга (кызмат 

көрсөтүүлөргө)  ылайык келтирилиши керек. 

Макулдук катты текшерүүдө Роспатенттин 30.12.2009 г. № 190 буйругу менен  

бекитилген окшош товардык белгини каттоого укук ээсинин макулдугуна тиешелүү Россия 

Федерациясынын Граждандык кодексинин жоболорун колдонуу боюнча сунуштоолордо” 

баяндалган методикалык ыкмаларды пайдалануу сунушталат. 

 

 

9. Өтүнүлгөн белгилөөнүн Мыйзамдын 5-статьясынын 3-бөлүгүнүн талаптарына 

ылайык келишин текшерүү 

 

9.1. Мыйзамдын 5-статьясынын 3-бөлүгүнүн 1-пунктунун талаптары 

 

9. Мыйзамдын 5-статьясынын 3-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык кайсы товарларга 

карата болбосун КРда белгиленген тартипте жалпыга белгилүү товардык белгилер болуп 

таанылган адаштырууга чейинки деңгээлге чейин окшош же бирдей белгилөөлөр  товардык 

белгилер катары катталбайт. 

Жалпыга белгилүү болуп аларды интенсивдүү пайдалангандын натыйжасында 

белгилүү бир юридикалык же жеке жактын товарына карата тиешелүү керектөөчүлөрдүн 

арасында кеңири белгилүү болгон товардык белгилер таанылат, б.а жалпыга белгилүү болуп 

керектөөчүлөрдүн таануусуна ээ болгон жана алар кепилденген сапаттагы товар катары 

бааланган товарларды маркалаган товардык белгилер саналат. 

Товардык белги катары белгилөөнү каттоого жалпыга белгилүү товарлар менен 

адаштырууга чейинки деңгээлге чейин окшош же бирдей экендигин издөө Париж 

конвенциясынын 6 bis статьясына ылайык КРда белгиленген тартипте жалпыга белгилүү 

болуп таанылган товардык белгилердин арасында жүргүзүлөт. 

Товардык белгилерди каттоого өтүнүлгөн белгилөөлөрдү жалпыга белгилүү товардык 

белгилер менен талаш-тартышты чечүүнүн укуктук базасы төмөнкүлөрдү камтыйт: 

1. Жалпыга белгилүү товарлар жөнүндө 6 bis статья  

6 bis статьясы Союздун өлкөлөрүнө эгер ал кайра жаратууну, тууроону же башка 

белгини которуп алууну билдирсе, ал каттоо өлкөсүнүн же колдонуу өлкөсүнүн компетенттүү 

органы тарабынан ушул Конвенциянын артыкчылыктарын пайдаланган жактын белгиси 

катары бул өлкөдө жалпыга белгилүү болуп саналган, башка товардык белги менен 

аралашууга алып келсе жана окшош же ушу сыяктуу продуктулар үчүн пайдаланылса, аны 

каттоодон баш тартууга же жокко чыгарууга, ошондой эле  товардык белгини колдонууга 

тыюу салууга милдеттендирет. Б.а. жалпыга белгилүү  менен адаштырууга алып келген 

белгини пайдаланууга же каттоого тыюу салынышы керек. Ушуну менен бирге жалпыга 

белгилүү товардык белгинин ээсинен анын белгисин суроочу өлкөнүн аймагында каттоо же 

пайдалануу талап кылынбайт. Коргоо берүү үчүн негиз болуп каттоо факты эмес, каттоо же 

пайдалануу өлкөсүндө же коргоо суралган өлкөдө белгинин жалпы белгилүүлүгүн таануу 

саналат. 

2. Бир түрдүү эмес товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата жалпыга 

белгилүү белгилерди коргоо жөнүндө ТРИПСтин 16(3) статьясы 

Бул  статья Париж конвенциясынын 6 bis статьясынын тейлөө белгилерине 

жайылтылышын караштырат, ошондой эле бир түрдүү эмес товарларды жана кызмат 

көрсөтүүлөрдү маркалоо үчүн жалпыга белгилүү болуп катталган окшош белгилерди үчүнчү 

жактардын пайдаланышына тыюу салуу аркылуу жалпыга белгилүү белгилердин ээсинин 

укуктарынын көлөмүн кеңейтет. 

ТПИПСтин 16 (3) статьясы аралашуу болбогон учурда дагы колдонулат, бирок 

белгилүү бир түрдүү товарлар  жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн катталган жалпыга белгилүү 

белгиге жагымсыз ассоциация түзүлөт же чектерин бузуу келип чыгат. Мисалы: качан тирүү 
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роза гүлүн маркалоо үчүн «Mercedes», пианино үчүн  «Kodak», радио тетиктери үчүн «Rolls-

Royce», үн сактагычтар үчүн «Marlboro» белгиси пайдаланылса. 

Бул  статья ошондой эле белгилүү белгинин ээси менен башка жактардын ортосунда 

атаандаштык же аралашуу же жаңылышууга алып келүү барбы, буга карабастан, начарлаган, 

б.а. жалпыга белгилүү белгинин товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү айырмалоого жана 

жекелештирүүгө жөндөмдүүлүгү төмөндөгөн учурда, бир түрдүү эмес товарларга карата 

колдонулушу мүмкүн. 

Ушунун натыйжасында эксперт өтүнүлгөн белгилөө жалпыга белгилүү товардык белги 

менен окшош же бирдей экендигин байкап, аны Мыйзамдын 5-статьясынын 3-бөлүгүнүн 1-

пунктуна шилтеме кылуу менен негиздеп, каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим чыгарышы 

керек. 

3. Мыйзамдын 5-статьясынын 3-бөлүгүнүн 1-пункту 

Ушул пунктка ылайык “адаштырганга чейинки деңгээлге жеткен бир түрдүү же окшош 

бардык товардык белгилерди товардык белги катары Кыргыз Республикасында белгиленген 

тартипте таанылган жалпыга белгилүү товардык белгилерди каттоого болбойт.  Кыргыз 

Республикасында товардык белгинин жалпыга таанымал болуу критерийлери жана жалпыга 

белгилүү болуу тартибин таануу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 24-

августундагы №520 токтому менен бекитилген “Жалпыга белгилүү товардык белгилер 

жөнүндө” жобо менен белгиленет. 

Мыйзамдын ушул пунктунун жоболору көпчүлүк деңгээлде эл аралык 

макулдашуулардын ченемдерине жооп берет. КРда жалпыга белгилүү товардык белгилер 

жөнүндө жобонун I бөлүмүнүн 3-пунктунун 2-абзацына ылайык “кандай товарларга болбосун 

карата” деген түшүнүк төмөнкүдөй такталат: “жалпыга белгилүү товардык белги аларга 

байланыштуу белги белгилүүлүккө ээ болгон товарларга карата гана эмес, бардык товарларга 

карата дагы корголот”. 

4. Жалпыга белгилүү товардык белгилер жөнүндө жобонун IV бөлүмүнүн 18-пункту  

Ушул пунктка ылайык «товардык белги эгер ал же анын маанилүү бөлүгү жалпыга 

белгилүү товардык белгинин кайра жаратуусун, тууроосун, котормосун же 

транслитерациясын билдирсе жана аралашууга алып келсе, чыр-чатактуу болуп саналат, эгер 

бул белги же анын маанилүү бөлүгү пайдаланылса, аларга жалпыга белгилүү товардык белги 

колдонулуучу, товарлар менен окшош же бирдей болуп саналган, товарларга карата каттоого 

өтүнмө берилген же катталган өтүнмө предмети болуп саналса. 

Аларга карата товардык белги пайдаланылган, ал каттоого өтүнмө предмети болобу же 

катталганбы, аларга карабастан бул белги жалпыга белгилүү товардык белги менен карама-

каршы турган болуп саналат, эгер ал бардыгы же анын маанилүү бөлүгү жалпыга белгилүү 

белгинин кайра жаратуусун, тууроосун, котормосун же транслитерациясын билдирсе жана 

эгер: 

– ушул белгини пайдалануу аларга карата ушул белги пайдаланылган, товарлардын 

ортосундагы байланышка көрсөтөт, каттоого өтүнмө предмети же катталган жана жалпыга 

белгилүү товардык белгинин ээси болуп саналса жана анын кызыкчылыгына зыян келтирсе; 

– ушул белгини пайдалануу зыян келтирет же жалпыга белгилүү белгинин айырмалоо 

мүнөзүнө ак ниет эместик түрдө алсыздандырат;  

– бул белги ак ниет эместик түрдө жалпыга белгилүү белгинин айырмалоо мүнөзүнүн 

артыкчылыктарын пайдаланат. 

Ушуну менен бирге чыр-чатактуу товардык белгилерге ушул шарттар аларга карата 

белги пайдаланган товарларга карабастан колдонулат, каттоого өтүнмө предмети болуп 

саналат же катталган. 

Ушундай белгини үчүнчү жактын колдонулушу керектөөчүнү ушул белги менен 

маркаланган товарлардын келип чыгышы жөнүндө жаңылыш жыйынтыкка алып келиши 

мүмкүн. Керектөөчүлөрдү жаңылышуга алып келүүдөн тышкары, мындай пайдалануу 

жалпыга белгилүү белгинин кадыр-баркын түшүрүшү мүмкүн. 
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9.2. Мыйзамдын 5-статьясынын 3-бөлүгүнүн 2-пунктунун талаптары  

 

Мыйзамдын 5-статьясынын 3-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык адаштырганга чейинки 

деңгээлге жеткен бир түрдүү же окшош бардык товардык белгилерди товардык белги катары 

ушундай аталышта аны пайдалануу укугуна ээ болгон адамдын ысымына катталган товардык 

белгидеги корголбогон элементтер катары киргизилгенден башка учурларда ушул Мыйзамга 

ылайык корголгон товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштарын каттоого болбойт. 

Бир түрдүү товарларга карата гана эмес, кандай товарларга болбосун принциптүү түрдө 

КРда корголуучу товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштары менен адаштырганга 

чейинки деңгээлге жеткен бир түрдүү же окшош белгилөөлөрдү товардык  белги катары 

каттоого  жол берилбейт. 

Чыгарылган жеринин аталышы – бул ушул өлкөдөн же жерден (облустан) келип 

чыккан товарды белгилөө үчүн пайдаланылуучу өлкөнүн же жердин (облусун) географиялык 

аталышы, эгер бул товардын касиети же өзгөчөлүктөрү өлкөгө же жерге (облуска) мүнөздүү 

жаратылыш шарттары жана/же адам факторлору менен өзгөчө же жетишерлик чегинде 

айырмаланып турса.  

Товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштары чоң экономикалык мааниге ээ, 

анткени өзү товарды коштойт, өзгөчө спецификалык касиеттерге ээ, анын келип чыккан 

географиялык чөйрөсү менен шартталган. 

Товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштарынын жардамы менен товарларды 

жекелештирүү аларды сатууну, демек пайдалануу укук ээлеринин пайдасын көбөйтөт. 

Ушуга байланыштуу товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштарын мыйзамсыз 

пайдалануу учурлары дагы мүмкүн, айрымдары географиялык объектинин чегинде 

чыгарылбайт, алардын аталышы товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштарынын 

курамына кирет жана ага ылайык өзгөчө, спецификалык касиеттерге ээ эмес. 

КРда катталган товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштары, мисалы:  

Ысык-Ата, Жалал-Абад, Ак-Суу, Арашан-Бешбелчир, өзгөн күрүчү.  

Чыгарылган жерлеринин аталыштары сатып алуучуга бул продукт белгилүү бир 

географиялык региондон келип чыккандыгын түшүндүрөт. Ошондуктан ушундай аталыштан 

келип чыккан товардык белгини эгер мүнөзү боюнча товардык белги коомду жаңылышууга 

алып келүүгө жөндөмдүү болсо, каттоодон баш тартылышы мүмкүн.  

Карама-каршы коюлган товардын чыккан жеринин аталышы конкреттүү товар үчүн 

мыйзамдын негизинде катталышы керек жана ошондо гана башка жактардын кеч  өтүнүлгөн 

товардык белгилеринин экспертизасында эске алынышы мүмкүн.  

Мыйзам жана Эрежелер бир эле убакта товарлардын чыгарылган жерлеринин 

аталыштары болуп саналган, белгилөөлөрдүн сөз товардык белгилери катары каттоого түздөн-

түз же кыйыр тыюу салынган укуктук ченемдерди камтыбайт (ушундай аталышты 

пайдаланууга укуктуу жактар үчүн). Товар чыккан жеринин аталышын пайдаланууга укуктуу 

жак болуп Товарлар чыгарылган жерлеринин аталыштарынын мамреестрине киргизилген жак 

саналат. 

Мыйзамдын 5-статьясынын 3-бөлүгүнүн 2-пунктундагы ыкма каралуучу жекелештирүү 

каражатынын спецификасы менен түшүндүрүлөт. Товар чыккан жеринин аталышы жеке 

абалында эч кимге тиешелүү эмес. Өндүрүүчү аны пайдалануу укугун гана алат. Бул ушул 

объектинин географиялык чөйрөсү аныктоочу (жаратылыш шарттары жана/же адам 

факторлору) бир эле негизги өзгөчө касиеттерине ээ болгон бир жана ошол эле товарды 

чыгарган бир жана ошол географиялык объектиде турган өндүрүүчүлөргө өз товардык 

белгилерине корголбогон элемент катары ар бир ушунда өндүрүүчү ушул аталышты 

пайдаланууга укук алган шартта, тиешелүү товар чыккан жеринин аталышын киргизүүгө 

мүмкүндүк берет. 
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Ошентип корголуучу товар чыккан жеринин аталышы кандай жакка болбосун 

тиешелүү болгон өзгөчө укуктун объекти боло албайт; бул эреже ушул товар кандай товарлар 

үчүн арналгандыгына карабастан, колдонулат. 

Башкача айтканда КРнын аймагында корголуучу товар чыккан жеринин аталышы 

товардык белгини объекти катары чыга албайт. Бирок товар чыккан жеринин аталышы эреже 

катары, кошулган белгинин курамында товардык белги катары катталат, б.а. товар чыккан 

жеринин аталышы корголбогон элемент катары товардык белгинин курамында катыша алат, 

бирок төмөнкү шарттарды сактаганда гана: 

  1) эгер ушундай белгинин укук ээси бул аталышты пайдаланууга укуктун күбөлүк ээси 

болуп саналса; 

2) эгер товар чыккан жеринин аталышы аларды жекелештирүү үчүн товардык белги 

катталуучу товарларга карата корголот. 

 Географиялык объектилердин аталыштарын товардык белгилер катары каттоо товарлар 

чыккан жеринин аталыштары менен чыр-чатакка алын келиши мүмкүн, анткени корголуучу 

товардык белгинин болушу товар чыккан жеринин аталышы катары белгилөөнү каттоо үчүн 

тоскоолдук болуп саналбайт. Белгилөө эгер ал Мыйзамдын 27-статьясынын 1-бөлүгүнө, б.а. 

товар чыккан жеринин аталышынын аныктамасына ылайык келсе, коргоого алынат. 

Чыр-чатак ошондой эле эгер товардык белгини каттоого өтүнмө бергенге чейин 

катталган товардык белгилерге же аларга берилген өтүнмөлөргө карата издөө жүргүзүүдө 

дараметтүү өтүнмө ээси товарлар чыгарылган жерлеринин аталыштарына тиешелүү 

маалыматты алып албаса, келип чыгышы мүмкүн. Корголуучу товар чыккан жеринин 

аталышы кыйла мурда артыкчылыкка ээ болгон товардык белгиге өтүнмөгө дагы каршы 

коюлушу мүмкүн. 

Бирок эгер товардык белги товар чыккан жеринин аталышы укуктук коргоо алганга 

чейин катталган болсо, анда товардык белгинин каттоосу күчүн сактап калат. Ушундай издөө 

жүргүзүүдө Мыйзамдын 5-статьясынын 3-бөлүгүнүн 2-пунктунун жоболорунун негизинде 

кайсы товарларга болбосун катталган товарлардын чыгарылган жерлеринин аталыштары 

жөнүндө маалыматтарды талдоо керек. 

Ошондой эле экспертиза өткөрүүдө товардык белги менен товар чыккан жеринин 

аталышынын ортосунда чыр-чатак келип чыгышы мүмкүн, эгер: 

– товардык белгини каттоого өтүнмө товар чыккан жеринин аталышы катары товар 

чыккан жеринин аталышы аталган жерден келип чыккан белгилүү бир товарга карата 

керектөөчүнүн кеңири белгилүүлүгү келгенден кийин келип түшсө же каттоо жүргүзүлсө. 

Ушуну менен бирге бул товар чыккан жеринин аталышы катталганбы же жокпу, мааниси жок. 

Товар чыккан жеринин аталышынын кыйла мурда катталган факты бул объектиге улук укукту 

тастыктоону жеңилдетет: 

– белгилүү бир товарга карата товар чыккан жеринин аталышынын белгилүүлүгү 

товардык белги укуктук коргоо алгандан кийин болгон; 

– эки окуя тең бир убакта болгон. 

Эл аралык практиканын натыйжасында, биринчи учурда эл аралык макулдашуулар 

жана мыйзамдык актылар менен кызыкдар жактар үчүн эгер ал товар чыккан жеринин 

аталышына зыян келтирүү менен чыгарылса, товардык белгини талашып-тартышууга 

мүмкүнчүлүгү караштырылат. 

Товар чыккан жеринин аталышын каттоого өтүнмө берген датага чейин катталган 

товардык белгилерди айта турган болсок, анда аларды пайдаланууга уруксат берилет жана 

товардык белгилер коргоого жөндөмдүүлүк талаптарына жооп берген шартта, товарлар 

чыгарылган жерлеринин аталыштары катары ушул белгилөөлөрдү каттоого карабастан күчүн 

сактайт. 

Товардык белги менен товар чыккан жеринин аталышынын ортосундагы чыр-чатак 

көпчүлүк учурда “убакыт боюнча биринчи – укук боюнча биринчи” деген принцип боюнча 

чечилет. 



 59 

Товардык белги менен товар чыккан жеринин аталышынын ортосундагы катыш 

ошондой эле Париж конвенциясы менен жөнгө салынат. 

 

Париж конвенциясынын  6 
quinquies

 статьясында төмөнкүлөр көрсөтүлгөн: тиешелүү 

түрдө чыгарылган өлкөдө катталган ар бир товардык белги Союздун башка өлкөлөрүндө дагы 

билдирилсе болот жана кандай болсо, ошондой корголот. 

Мисалы: эгер товардык белги элемент катары чыгарылган өлкөдө тиешелүү түрдө 

катталган, аталышы минералдык суунун аталышы менен дал келген  Товар чыккан жеринин 

аталышын киргизсе, мындай белги Союздун башка өлкөлөрүндө дагы билдирилиши керек. 

Эгер кызыкдар жактар – товардык белгилердин ээлери Мыйзамдын 43-статьясын 

колдонушса, ага ылайык эгер эл аралык келишимдер менен ушул Мыйзамда камтылгандан 

башка эрежелер КРда орнотулса, анда эл аралык келишимдин эрежелери колдонулат. Талаш-

тартышты кароодо Париж конвенциясынын  жоболору эске алынары шексиз.  

Париж конвенциясынын  6 
quinquies

 статьясынын А-(1) пунктуна ылайык ушундай 

белгилөөнү каттоодо чыгарылган өлкөдө ушул эле белгини каттоо жөнүндө күбөлүк талап 

кылынышы мүмкүн. 

Бул учурда маалымдама фонду болуп географиялык аталыштардын сөздүктөрү жана 

энциклопедиялары, географиялык атластар саналат. 

 

 

 

10. Өтүнүлгөн белгилөөнүн Мыйзамдын 5-статьясынын 4-бөлүгүнүн талаптарына 

ылайык келишин текшерүү  

 

 10.1. Мыйзамдын 5-статьясынын 4-бөлүгүнүн 1-пунктунун талаптары  

 

Мыйзамдын 5-статьясынын 4-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык бир түрдүү товарларга 

карата товардык белгиге өтүнмөнүн артыкчылык алган датасына чейин ушул аталыштарга 

укук алган башка жактарга тиешелүү бир түрдүү товарларга карата Кыргыз Республикасынын 

аймагында белгилүү фирмалык аталыштарды (же алардын бөлүгү) кайталап көрсөткөн 

белгилөөлөр товардык белги катары катталбайт. 

Белгилүү фирмалык аталыштар менен товардык белгилерди каттоого өтүнүлгөн 

белгилөөлөрдүн чыр-чатагын чечүүнүн укуктук базасы төмөнкүлөрдү камтыйт:  

1. Париж конвенциясынын  ак ниет эмес атаандаштыкты тыюу жөнүндө 10 bis статьясы 

Париж конвенциясынын  10 bis статьясына ылайык белгилүү фирмалык аталышты 

үчүнчү жактын пайдаланышын сатып алуучуда жаңылыш ишеним жаратууга багытталган ак 

ниет эмес атаандаштык катары кароо керек, анткени товар өндүрүүчү болуп белгилүү фирма 

же анын филиалы же ага байланыштуу ишкана саналат. Ушуну менен бирге товарлардын бир 

түрдүү болушу зарыл деле эмес. 

2. Мыйзамдын 5-статьясынын 4-бөлүгүнүн 1-пункту 

Мыйзамдын каралуучу пунктуна ылайык “бир түрдүү товарларга карата товардык 

белгиге өтүнмөнүн артыкчылык алган датасына чейин ушул аталыштарга укук алган башка 

жактарга тиешелүү бир түрдүү товарларга карата Кыргыз Республикасынын аймагында 

белгилүү фирмалык аталыштарды (же алардын бөлүгүн) кайталап көрсөткөн белгилөөлөр 

товардык белги катары катталбайт”. 

Мыйзам менен КРда фирмалык аталыштардын белгилүүлүгүнүн чен белгилери ким 

тарабынан жана кандай аныкталары каралган эмес. 

Өтүнүлгөн белгилөөгө экспертиза өткөрүүдө каралуучу пункт боюнча баш тартуу үчүн 

негиз талдоодон өткөрүлбөйт, бирок ал Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңешинде каршы 

пикирди кароодо эске алынышы мүмкүн. Ушуну менен бирге экспертиза баскычында өтүнмө 

ээси товардык белгини каттоого укуктуу экендигин кызыкдар жактар менен талашып-

тартышуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маалыматы болушу керек. Б.а. Мыйзамдын 25-статьясына 
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ылайык кайсы жак болбосун Апелляциялык кеңешке расмий бюллетенде товардык белгини 

каттоо жөнүндө маалыматтар жарыяланган датадан тартып беш жылдын ичинде товардык 

белгинин каттоосуна каршы пикирин бере алат, анын чечими сотто даттанылат. 

Мыйзамдын каралуучу пунктунда аталган кайсы жак болбосун деп анын укуктары же 

мыйзамдык кызыкчылыктары бузулду деп эсептеген жакты түшүнөбүз. Башка сөздөр менен 

айтканда, бул катталган товардык белги ага же башка жакка тиешелүү, бирок товардык 

белгинин ээсине караганда башкага тиешелүү КР аймагында белгилүү фирмалык аталышты 

(же анын бөлүгүн) кайталап чыгарылган деп эсептеген жак. Ушуну менен бирге фирмалык 

аталышка укук товардык белгиге өтүнмө келип түшкөн датадан мурда келип чыкандыгы 

түшүндүрүлөт. 

 

10.2. Мыйзамдын 5-статьясынын 4-бөлүгүнүн 2-пунктунун талаптары  

 

Мыйзамдын 5-статьясынын 4-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык автордук укуктун ээсинин 

же анын укук мураскорунун макулдугусуз Кыргыз Республикасында белгилүү болгон 

илимдин, адабияттын жана искусствонун чыгармаларынын, алардан алынган персонаждар же 

цитаталар, искусство чыгармалары же алардан фрагменттер  товардык белги катары 

катталбайт. 

10.2.1. Каттодон баш тартуу үчүн жогоруда баяндалган негиз товардык белгилер 

катары катталбай турган белгилөөлөрдү аныктайт, анткени алар үчүнчү жактарга тиешелүү 

автордук укук объектилери болуп саналат. 

Товардык белгинин милдетин аткарууга жөндөмдүү автордук укук объектилеринин 

санына белгилүү болуп калган адабий чыгармалардын, фильмдердин аталыштары, ушул 

чыгармалардан алынган персонаждар же цитаталар кирет. 

Белгилүүлүктүн негизги көрсөткүчтөрү болуп негизинен энциклопедияларга жана/же 

маалымдамаларга, сөздүктөргө киргизүү факты, мезгилдүү басылмаларда, радио-

телекөрсөтүүлөрдө кеңири берүүлөр саналат. 

Мыйзамдын талдоодон өтүүчү ченеми “Кыргыз Республикасында белгилүү” деп 

белгиленген чыгармаларды үчүнчү жактардын атына товардык белги катары каттоого жол 

бербейт. Ушуну менен бирге экспертиза практикасы ушундай, белгилүү деп белгилүүлүк гана 

эмес, кеңири белгилүүлүк, мындан тышкары жалпыга белгилүүлүк түшүндүрүлөт. 

Чыгарманын аталышына өзгөчө укуктардын атыйын чектөөлөрү үчүнчү жактардын 

коммерциялык максаттарда белгилүү аталышты колдонуусун чектөө үчүн керек. Башкача 

айтканда качан чыгарманын аталышы чыгармага карабастан, өз алдынча, товардык белгилер 

үчүн коммерциялык максаттарда колдонулган учурларда, автордун чыгарманын аталышын 

кайра чыгарууга тыюу салууга укугу бар. Ушуну менен бирге автордун укуктары талашсыз 

болуп саналбайт, тескерисинче чыгарманын өзүнүн, ошондой эле анын аталышынын кеңири 

белгилүүлүгүнүн натыйжасында, акыйкатсыз пайда алуу максатында, алдын ала 

ойлонуштурулуп, анын чыгармасынын атылышы менен дал келген товардык белгини үчүнчү 

жактардын каттоосу тастыктоону талап кылат. 

Ошону менен бирге “белгилүүлүк” шарты илим, адабият же искусство 

чыгармаларынын аталыштарына, ушундай чыгармалардын персонажына же цитатасына 

колдонулат, бирок искусствонун чыгармасынын өзүнө же анын фрагментине колдонулбайт, 

анткени чыгарма укук объекти менен товардык белгиге карата бирдей, тең укуктуу болуп 

саналат. Башкача айтканда, түп нуска болуп саналган чыгарманын кайсы болбосун өзүнчө 

бөлүгү өзүнөн өзү автордук укук менен корголот, мисалы: мультфильмдин персонажынын 

образы (мисалы: “Карышкыр”, “Коѐн”) автордук укук менен корголот, б.а. сүрөт – бул 

образдын формасы. 

Мындай учурда товардык белги катары каттоого тыюу салуу искусствонун кайсы 

чыгармасына болбосун же анын фрагментине жайылтылышы керек. 
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10.2.2. Жогоруда аталган белгилөөлөрдү каттоо мүмкүнчүлүгүнүн шарты болуп буга 

автордук укуктун баштапкы ээсинин (автордун) же туунду ээсинин (мураскор же башка укук 

улантуучу) макулдугу саналат. 

Документтин жоктугу – автордук укук ээсинин макулдугу товардык белги катары 

өтүнүлгөн белгилөөнү каттоо мүмкүнчүлүгүн алып салат. 

Товардык белгини каттоого колдонулуучу автордук укук жайылтылуучу объектилер 

гана тоскоолдук кыла алышат. Эгер ушундай келип чыкпаса же өзүнүн күчү токтогон болсо, 

убакыт менен мыйзам менен чектелген  болсо, анда автордук укук объектисин товардык белги 

катары каттоого болбойт. Ошентип автордук укук менен төмөнкүлөр корголбойт: 

– чыгармалар, алардын коргоо мөөнөтү өткөн, б.а. коомдук дөөлөт болгондор  

 (“Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” КР Мыйзамынын 28-статьясы); 

–  эл чыгармачылык чыгармалары (анткени алардын авторлору белгисиз), 

Чыгарманы товардык белги катары каттоо үчүн автордук укук ээсинин өзү тоскоолдук 

кылбайт. Укуктарды зарыл учурда бөлүү жөнүндө маселе качан автордук укук ээси товардык 

белгинин ээси (же өтүнмө ээси) менен келишпеген  учурларда, келип чыгат. 

10.2.3. Каралуучу белгилөөлөр менен дал келүүчү товардык белгилерди каттоого 

өтүнмөлөрдү кароодо товардык белги катары кандай болбосун белгилөөнү каттоосу  алардын 

айырмалоо жөндөмдүүлүк талаптарына ылайык келишине экспертиза өткөргөндөн кийин 

жүзөгө ашырылышы керек экендигин билүү зарыл (Сунуштоолордун 1.1-пунктун карагыла). 

Айырмалоо жөндөмдүүлүгүнө мисалы: КРда кеңири белгилүү адабият жана искусство 

чыгармалары ээ:  «Ак кеме», «Плаха» (Ч. Айтматовдун романдары), «Золотая осень» (Т. 

Океевдин фильми), «Боз салкын» (Э. Абдыжапаровдун фильми). 

Жалпы колдонуудагы белгилөөлөр башкача бааланышы мүмкүн, мисалы: А. Гладков, 

Н. Гоголь, Т. Драйзерге карата жетишерлик белгилүү чыгармалардын аталыштары болуп 

саналган «цемент», «ревизор», «финансист». Мыйзамдын талаптарынын негизинде курулуш 

уюмунун товарларына, салык кызматынын жана банктын кызмат көрсөтүүлөрүнө карата бул 

белгилөөлөр тиешелүү уюмдардын ишинин мүнөзүн көрсөткөн коргоого жөндөмсүз катары 

каралышы мүмкүн. 

Т. Үмөталиевдин “Кубат” деген белгилүү поэмасынын, К. Каимовдун “Атай” деген 

белгилүү романынын аталыштары популярдуу персонаждардын  аттары боюнча берилген 

жана анын укук мураскорлорунун макулдугусуз товардык белги катары катталса болот, 

анткени алар сүйлөп жаткан тилдин сөздөрү менен гана дал келет. Ушул эле мисалы: «Бугу 

Эне», «Чоочун кыз», «Салтанат» деген фильмдердеги популярдуу персонаждардын аттарына 

тиешелүү. 

 

10.3. Мыйзамдын 5-статьясынын 4-бөлүгүнүн 3-пунктунун талаптары  

 

 Мыйзамдын 5-статьясынын 4-бөлүгүнүн 3-пунктуна ылайык белгилүү адамдардын 

фамилиялары, аттары, жашыруун аттары жана алардын уйкаштары, ошондой эле портреттери 

менен факсимилелери - өздөрүнүн же алардын мураскорлорунун макулдугусуз, ал эми 

мындай белгилөөлөр Кыргыз Республикасынын тарыхы менен маданиятынын энчиси болуп 

эсептелген учурларда - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн уруксатысыз товардык белги 

катары катталбайт. 

 10.3.1. Фамилияларды, аттарды, жашыруун аттарды жана алардын уйкаштарын, 

ошондой эле портреттерди менен факсимилелерди (мындан ары фамилиялар) кайра чыгарган 

белгилөөлөрдү  эгер фамилиядан турган же фамилияны камтыган белгилөө айырмалоо 

жөндөмдүүлүгүнө ээ болсо жана керектөөчүнү өндүрүүчүгө карата керектөөчүнү 

жаңылышууга алып келүүгө жөндөмдүү болбосо, товардык белгилер катары каттоо мүмкүн. 

Айырмалоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон белгилөөлөр болуп төмөнкүлөр саналат: 

– фамилиянын аты же атасынын аты менен айкалышы түрүндө; 

– белгилөө үчүн конкреттүү образды түзгөн кандай болбосун сөз элементтери менен 

аттардын гана комбинациясы түрүндө, мисалы: «Татьянанын сүйүүсү»; 
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– ал жалпыга белгилүү аббревиатура менен дал келбеген шартта, жеке аттарынын 

башкы тамгаларынан, ошондой эле сөз бөлүктөрүнөн (татаал сөз түрүндө) түзүлгөн 

аббревиатура; 

– анын кандай болбосун аткарылышындагы жеке кол коюу түрүндө, өзгөчө башка 

элементтер менен айкалышта. 

Эгер маалымат булактарынан өтүнүлгөн белгилөө фамилия гана болуп саналса, 

Мыйзамдын каралуучу пункттун таасирине дуушар болбосо жана сөздүктөгүдөн башка 

мааниси жок болсо, ж.у.с. эксперт фамилия айырмалоо жөндөмдүүлүгүнө ээ эмес деген 

жыйынтык чыгара алат. Мындай натыйжаны каттоого өтүнүлгөн фамилия канчалык 

жайылтылган болсо, ошончолук ишенимдүү катары таануу керек. Ушуну менен бирге 

айырмалоо жөндөмдүүлүгү жок экендиги тууралуу жыйынтык фамилия көптүк түрүндө 

көрсөтүлгөнбү, ага байланыштуу эмес, мисалы: “Петровдор” же кайсы бир жөндөмөдө 

“Петровдон”. 

Жайылтылган фамилияларга айырмалоо жөндөмдүүлүгүн берүү негизинен фамилияга 

атын же атасынын атын кошуу менен өзгөчө шрифт менен жазуу, ошондой эле түстөрдү 

пайдалануу аркылуу жүзөгө ашырылат. Фамилия камтылган белгилөөгө аны менен айкалышта 

болгон элемент канчалык өзгөчө болсо, укуктук коргоо берилиши мүмкүн. Аларга карата 

товардык белгини каттоо суралган, товарлардын жана/же кызмат көрсөтүүлөрдүн 

көрсөтмөсүн жөнөкөй кошуу фамилиянын айырмалоо жөндөмдүүлүгүн күчөтүүчү абал 

болушу ыктымал. Сүрөт элементи же өзгөчө графикалык түрдө товарларды сыпаттоо 

фамилиянын таасирин азайтуу менен белгилөөнүн айырмалоо жөндөмдүүлүгүн күчөтүшү 

мүмкүн. 

Айырмалоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болгон белгилөөлөр болуп төмөнкүлөрдөн тургандар 

эсептелет: 

– аялдын же эркектин гана атынан; 

 – өлкөдө белгилүү, ошондой эле белгисиз фамилиядан гана турган. 

10.3.2. Фамилияны камтыган же фамилиядан турган өтүнүлгөн белгилөөнү 

экспертизадан өткөрүүдө маселени чечүү үчүн белгилөө фамилия катары кабыл алынабы, 

төмөнкү чен белгилер бар: 

 – фамилиянын «сейрек кездешүү» деңгээли; 

 – кимдир-бирөөнүн өтүнүлгөн фамилиясы барбы; 

 – өтүнүлгөн белгилөөнүн башка мааниси барбы; 

 – өтүнүлгөн белгилөө фамилия катары кабыл алынабы; 

 – өтүнүлгөн фамилиянын жазылышында стилдештирүүнүн жогорку деңгээли барбы. 

Экспертиза  өткөрүүдө төмөнкүлөрдү эске алуу керек: 

– өлкөдө жалпыга белгилүү аттар бир түрдүүлөрдүн арасынан товарларды айырмалоого 

жөндөмдүү; 

– өтүнмө берген датага чейин белгилүү болбогон ат жеке жактын конкреттүү жана 

толук жеке аты болуу менен, убакыт өтүшү менен айырмалоо жөндөмдүүлүгүнө ээ боло алат, 

ал ошондой эле ушул жактын товарын же ушул ат менен сатылып жаткан товарды 

айырмалоого жөндөмдүү; 

– жеке жактын аты менен ага карата айкалыш келип чыккан, өлкөдөгү жалпыга 

белгилүү жактын жеке жактын аты дал келген учурда, мындай аты кандай болбосун 

аралашууну четтетүүчү башка элементтер менен айкалышта белги боло алат. Мисалы: 

«Ельцин – бут кийим чебери»; 

– жалпыга белгилүү ат менен аралашууну болтурбоо үчүн адамдын сүрөтү түрүндө 

айырмалоо элементин кошуу керек (фотография, сүрөт, кол коюу ж.у.с.). 

Маалымат булактарынын жардамы менен фамилияны камтыган белгилөөлөргө 

экспертиза өткөрүүдө фамилияны камтыган же фамилиядан турган, товардык белги катары 

каттоого өтүнүлгөн белгилөө төмөнкү мыйзамдын жоболорунун таасирине кабылбайбы, 

аныктоо зарыл: 
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 – Мыйзамдын 5-статьясынын 4-бөлүгүнүн 3-пунктуна, б.а. белгилөө тарыхтын жана 

маданияттын кенчи болуп саналган фамилияны кайра чыгарган болуп саналбайбы; 

– Мыйзамдын 4-статьясынын 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна, б.а.мамлекеттик же расмий же 

башка тилде фамилия окшош болбойбу, мисалы: англис, немис, француз, испан, италия 

тилинде сыпаттоо белгилөөгө жалпы кабыл алынган символго же терминге же кандайдыр бир 

башка белгилөөгө, кайсы бир белгилүү товарларга жана/же кызмат көрсөтүүлөргө карата аны 

каттоого жол берилбейт.  

Фамилияны кайталап чыгарган белгилөөнү товардык белги катары каттоого өтүнүлгөн 

белгилөөгө эгер ал жеке ат гана болуп саналбастан, мааниси боюнча сөздүктө мааниси болгон 

учурда, укуктук коргоо берилет, ал колдонулуп жаткан мыйзамдарга ылайык өтүнүлгөн 

товарларга жана/же кызмат көрсөтүүлөргө карата каттоо үчүн тоскоолдук келтирбейт. 

Мисалы: “музыкалык аспаптар” деген товарга карата өтүнүлгөн «Муха» деген фамилияга, 

саякаттарды уюштуруу боюнча кызмат көрсөтүүлөргө карата өтүнүлгөн «Перекати-поле» 

деген фамилияга, адвокаттык кызмат көрсөтүүлөргө карата өтүнүлгөн «Скрытный» деген 

фамилияга укуктук коргоо берилет. 

Эгер фамилия белгилөөдө башка элементтер менен бириксе, белгилөөдөгү анын 

маанилик жана мейкиндиктик абалын баалоо керек (ал басымдуулук кылуучу же басымдуулук 

кылбоочу абалды ээлейт). 

Өтүнүлгөн белгилөөгө эгер ал туура эмес жазылган фамилияны билдирсе, бирок ал 

мааниси боюнча сөздүктө мааниси болгон учурда, укуктук коргоо берилиши мүмкүн, ал 

өтүнүлгөн товарларга карата товардык белги катары колдонулуп жаткан мыйзамдарга ылайык 

катталышы мүмкүн. 

Эгер фамилиянын мааниси боюнча сөздүктө мааниси болбогон учурда, белгилөөнүн 

бөлүгүн түзөт жана өтүнмө ээси тарабынан  фамилияны өндүрүүчү  товарларынын белгилөөсү 

катары кабыл алынгандыгы тастыкталган материалдар берилбесе, белгилөө фамилияны 

корголбогон элемент катары көрсөтүү менен катталышы мүмкүн. 

10.3.3. Белгилүүлөрдүн фамилиясын билдирген, товардык белги катары белгилөөлөргө 

экспертиза өткөрүү өзгөчө ыкманы талап кылат. Ушундай фамилиялар жарнама жана башка 

коммерциялык максаттар үчүн жигердүү пайдаланылат, ошондой эле аларды каттоо 

керектөөчүнү анын товарына же өндүрүүчүсүнө карата жаңылышууга алып келиши мүмкүн. 

Мисалы: товардык белги ага ушул инсан байланыштуу болгон, өлкөнүн аймагына 

ассоциацияны чакырган белгилүү адамдын фамилиясын билдирсе (өзүнө ушундай фамилияны 

камтыса). Ушунун натыйжасында башка өлкөнүн аймагындагы өтүнмө ээсинин ушундай 

инсандын фамилиясын каттоого өтүнмө берүүсү керектөөчүнү товар өндүрүүчүнүн турган 

ордуна карата  жаңылышууга алып келиши мүмкүн. 

Ошону менен бирге конкреттүү өлкөнүн тарыхый адамы катары белгилүү болгон 

адамдын аты дайыма эле карата  жаңылышууга алып келүүгө жөндөмдүү эмес. Айрым 

учурларда бул жөн гана ачык образ боло алат. Мисалы: белгилүү француз жазуучусунун аты 

«Жюль Верн» аны басма кызмат көрсөтүүлөрү үчүн каттоо учурунда туристтик кызмат 

көрсөтүүлөргө карата жаңылышууга алып келмек, бирок туристтик кызмат көрсөтүүлөргө 

карата саякат романтикасы менен ассоцияланган образды түзөт. 

10.3.4. Өлкөнүн тарыхында жана маданиятында белгилүү ролду ойногон жана 50дөн 

ашуун жыл мурда каза болгон жактарга карата алардын атын товардык белги катары 

тандоодон баш тартууга деле болбойт. Азыркы убакта жашап жаткандар үчүн – бул тигил же 

бул доордун белгилүү бир символдору. Ушундай белгилөөлөрдүн мисалдары:  «Петр I», 

«Суворов», «Степан Разин», «Шабдан баатыр», «Байтик баатыр» ж.у.с., б.а. өлкөнүн 

тарыхында жана маданиятында белгилүү ролду ойногон жактардын фамилиялары. 

Ушуну менен бирге этиканын принциптерин сактоо керек, б.а. өлкөдө белгилүү аттар 

кордолсо, белгилөөлөрдү каттоого жол берилбейт. Сигареталарды же спирттик  ичимдиктерди 

маркалоо үчүн товардык белги катары фамилияны каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим 

кабыл алынышы мүмкүн, эгер өтүнүлгөн белгилөө өлкөдө кадыр-баркка ээ болгон белгилүү 

адамдын атын ждана фамилиясын билдирсе, мында аны каттоо Мыйзамдын 5-статьясынын  4-
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бөлүгүнүн 3-бөлүгүнө ылайык коомдук кызыкчылыктарга карама-каршы келет деп 

түшүндүрүлөт. 

Фамилиядан турган же фамилияны  камтыган белгилөөлөрго экспертиза өткөрүү 

процессинде энциклопедиялардагы, түшүндүрмө жана башка сөздүктөрдөгү маалыматтарды, 

анын ичинде эгер бар болсо, маалымдамалардагы негизинен, жеке телефондук 

маалымдамалардагы, катоо дайындардагы аттарды жана фамилияларды пайдалануу максатка 

ылайыктуу. 

10.4. Мыйзамдын 5-статьясынын 4-бөлүгүнүн 4-пунктунун талаптары  

 Мыйзамдын 5-статьясынын 4-бөлүгүнүн 4-пунктуна ылайык эгерде өнөр жай үлгүсү 

каттоого өтүнмө берилген товардык белгиге салыштырганда бир кыйла эртерээк 

артыкчылыкка ээ болсо, Кыргыз Республикасында укугу башка адамга таандык өнөр жай 

үлгүлөрү товардык белгилер катары катталбайт. 

 Өнөр жай үлгүлөрүн кайра кайталаган белгилөөлөрдү товардык белгилер катары 

каттоого тыюу салуу товардык белгиге укук менен патенттелген өнөр жай үлгүсүнө укуктун 

ортосунда коллизиянын келип чыгышынын алдын алуу үчүн каралган. 

Товардык белгилер жана өнөр жай үлгүлөрү боюнча мыйзамдарга салыштырма талдоо 

бул өнөр жай менчик объектилери жарыш укуктук коргоосу менен “чектеш” болуп саналарын 

көрсөтүп турат. 

Ошентип Мыйзамдын 2-статьясынын 3-бөлүгүнүн жоболоруна ылайык товардык белги 

катары негизинен, сөз, сүрөт, көлөм жана башка белгилөөлөрүн же алардын айкалыштарын 

каттоого болот.  

Эрежелердин 5-пунктунун үчүнчү абзацына ылайык сүрөт белгилөөлөргө товардык 

белгилерге тирүү жандыктардын, предметтердин, жаратылыш жана башка объектилердин 

сүрөттөрү, ошондой эле кандай формалардын болбосун фигуралары, сызыктардын, тактардын  

композициялары, тегиздиктеги фигуралар кирет. Ушул эле Эрежелердин 5-пунктунун 

төртүнчү абзацына ылайык көлөм белгилөөлөргө үч чендүү объектилер, сызыктардын 

фигуралары жана айкалыштары кирет. 

Патент мыйзамынын 7-статьясынын 1-бөлүгүнө ылайык өнөр жай үлгүлөрүнө анын 

тышкы түрүн аныктоочу буюмдун көркөм-конструктордук чечими кирет. Өнөр жай 

үлгүлөрүнө Эрежелердин 3.1-пунктунун жоболору менен өнөр жай үлгүлөрү көлөмдүк 

(моделдер), тегиздиктик (сүрөттөр) же алардын айкалышын түзө ала тургандыгы белгиленген. 

Көлөм өнөр жай үлгүлөрү анын негизинде көлөмдүк-тегиздиктик түзүм жаткан композицияны 

билдирет. Тегиздиктеги өнөр жай үлгүлөрү элементтердин сызыктык-графикалык катышы 

менен мүнөздөлөт жана негизинен көлөмгө ээ эмес.  

Төмөндө товардык белги катары, ошондой эле өнөр жай үлгүлөрү катары укуктук 

коргоо үчүн бир жана ошол эле объектилердин ар түрдүү тизмеси келтирилген: 

Көлөмдүк буюмдар  (идиш, таңгак, бөтөлкөлөр): 

– шишелер, флакондор, банкалар; 

– контейнерлер, кутулар; 

– тюбиктер, капсулалар; 

– челектер, флягалар; 

– штофтор, лафитниктер. 

Тегиздиктик буюмдар: 

– ярлыктар, эмблемалар, бандеролдор, этикеткалар, оромолор; 

– маркалар, жылнаамалар, почта конверттери, открыткалар; 

– китеп мукабалары, супер мукабалар, шмуцтитулдар; 

– кирүү билеттери, лотереялык; 

– насыя, визит карточкалары . 

Товардык белгинин ээси менен өнөр жай үлгүсүнүн патент ээсинин кызыкчылыктарын 

кагылышууга алып келген кырдаалдын мисалы болуп РФда “Визир” өндүрүштүк-басма 
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фирмасынын атына “арак үчүн таңгактоо” өнөр жай үлгүсүнө берилген патент саналат. 

Таңгактоодо “Аракты «КРИСТАЛЛ» Орлов акионердик коому чыгарган” деген жазуу бар. 

Керектөөчүгө узак мезгилден бери “Кристалл” Москва заводунун ликер-арак продукциясы 

жакшы белгилүү, анын “Кристалл” сөз элементи товардык элементи катары катталган. 

Өнөр жай үлгүсүнүн маанилүү белгилеринин тизмесинде «КРИСТАЛЛ» сөз 

элементинин жок экендигине карабастан, аны арак үчүн таңгактоодо пайдалануу товардык 

белгинин ээсинин - “Кристалл” Москва заводунун өзгөчө укугун бузат.  

Өтүнүлгөн белгилөөнүн каралуучу пункттун талаптарына ылайык келишине экспертиза 

өткөрүүдө текшерүү товардык белгилердин арасында гана эмес, өнөр жай үлгүлөрүнүн 

ортосунда дагы жүргүзүлөт: 

 – кыйла мурдагы артыкчылыгы менен катталган; 

 – алардын эл аралык каттоосунун негизинде корголуучу. 

Белгилөөлөрдү текшерүүдө, акыркылары буюмдардын ошол эле түрүнө кирген өнөр 

жай үлгүлөрү менен салыштырылат. 

Мында экспертизанын жалпы принциптери сүрөт жана көлөм белгилөөлөрүнүн 

экспертизасындагы эле (Сунуштоолрдун 6.5-пунктун карагыла). 

Өтүнүлгөн белгилөөнүн өнөр жай үлгүсү, корголуучу патент менен окшоштугун 

табууда, эксперт төмөнкүдөй кадамга барышы керек: 

– эгер өнөр жай үлгүсү патент менен корголсо, анда өтүнүлгөн белгилөөгө каттоодон 

баш тартылышы керек, б.а. товардык белгиге укуктун өзгөчө мүнөзү патент менен корголуучу 

өнөр жай үлгүсүн пайдалануу принциби менен карама-каршы чыгат; 

– эгер окшош белгилөө өнөр жай үлгүсүнө патенттин ээси тарабынан берилсе, анда аны 

товардык белги катары каттоого болот. 

 


