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In a market economy that encourages free and fair 
competition, everyone should have an opportunity to 

participate and succeed. 

Laws meant to regulate business should promote 
performance competition and combat economic 
exploitation. 

One downside of a competitive economy is the lack of a 
permanent ownership position: One may lose tomorrow 
that what she or he gained today. However, despite this 
insecurity, competitive economies give ordinary people the 
best chance for economic success, the most thrilling results 
of which are innovation, creativity, and an entrepreneurial 
spirit. Indeed, competition is far better than the alternatives 
we’ve seen, such as feudal, state-controlled, or political party 
cartel systems, in which only a few control the wealth of a 
country while the majority struggle with low wages and less 
opportunity.

And yet, 26 years since the collapse of the socialist system, 
the notion that the state should encourage free and fair 
competition is not very clear to many Mongolians. Luckily 
there is such a mechanism for the promotion of competition 
in the form of the current Trademark Law of Mongolia. 

Trademarks give individuals and businesses the 
opportunity to own a product or service name by obtaining a 
state registration. With a registration, one gains the position 
of excluding others from using the same or similar name 
for the same or similar product or service. In Europe, for 
example, this opportunity is not given out for free without 
obligation; the trademark owner should be an active 
participant in the economy by producing and selling goods 
or services under that trademark. If the trademark owner 
fails to produce or sell goods or services using the registered 
trademark within a period of time set by law (normally five 
years), she or he loses the ownership of the trademark. 
This then gives other businesses an opportunity to use the 
same or similar name (referred to as “non-use cancellation”). 

Essentially, with trademarks, it’s “use it or lose it”.

But in Mongolia the Trademark Law does not provide 
a non-use cancellation requirement. Additionally, the 
trademark registration, examination, and renewal fees are 
extremely low. One could say that the Mongolian state is 
offering the trademark registration services almost for free. 
Consequently, there is an increasing tendency for enterprises 
and individuals to register trademarks in Mongolia without 
a serious interest in actually participating in the Mongolian 
economy through the production and/or selling of goods or 
services using their trademark. 

Therefore, as a result of the current trademark 
registration system, enterprises might find out that 

their product or service names are already registered 
to someone else. 

In such cases, these enterprises might be forced to 
negotiate with the owner of the Mongolian trademark in 
order to obtain the registration, often by ownership transfer 
or consent. Start-up companies might end up spending 
most of their valuable time in legal disputes with a trademark 
registration owner who does not do any business at all. 

The belief that trademark registration is a money-
making opportunity seems to prevail. 

It is, therefore, not surprising when one encounters a 
Mongolian trademark registration owner who insists on 
trademark licensing against payment of annual fees, even 
though she or he did not establish a product or service 
brand, nor attempt to introduce goods or services to the 
market. 

Mongolia would do well to increase its awareness 
of the actual purpose and benefit of trademark 

protection—that it encourages fair competition and 
legitimate contributions to the economy. 

August 2018 
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд нь 
улс төрийн намын болон шашин номлох, 
дэлгэрүүлэх үйл ажиллагаа явуулах, 
бүх шатны сонгуульд нэр дэвшигчдэд 
эд хөрөнгийн болон бусад хэлбэрийн 
хандив өгөхийг хориглосон байна. Мөн 
терроризмыг санхүүжүүлэх, мөнгө угаахын 
эсрэг тодорхой зохицуулалтууд оруулжээ. 

Улс төрийн намууд дэргэдээ намын 
залуучуудын, эмэгтэйчүүдийн гэх мэт олон 
төрлийн ТББ ажиллуулж байгаа, төрийн 
өндөр албан тушаалтнууд олон төрлийн 
ТББ-ын тэргүүнээр ажиллах болсныг 
энэ хуулиар хязгаарлах зорилготой 
ажээ. Нийгэм хэт их улс төржих болсныг 
хязгаарлахыг оролдож байгаа ч иргэдийн 
холбоо, нэгдлийн яг ямар үйл ажиллагааг 
хориглох нь тодорхойгүй байгаа нь хуулийн 
энэхүү заалтын хэрэгжилтийн хамрах хүрээг 
бас тодорхойгүй болгож байна. 

ТББ-ын хамгийн чухал, тулгамдсан асуудал нь 
санхүүжилт. Ашгийн бус хуулийн этгээдийн тухай 
хуулийн төслийн үзэл баримтлалд ТББ-ын нийт 
санхүүжилтийн 3.9 хувь нь гишүүний татвар, 21.4 хувь 

нь хандив, 67.7 хувь нь олон улсын санхүүжилт, 7 хувь 
нь бусад эх үүсвэрээс санхүүжиж байна гэжээ. Энэ үзэл 
баримтлалд ТББ-ын санхүүжилтийн хувьд нэгдүгээрт 
төрийн шууд оролцоо бага (2 хувь), хоёрдугаарт мөнгө 

ТББ-УУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЯЗГААРЛАХ ЭРСДЭЛ

ТББ-УУДЫН САНХҮҮЖИЛТИЙГ БООМИЛОХ ЭРСДЭЛ

ГУРВАН ЭРСДЭЛ
ИРГЭНИЙ НИЙГЭМД ТУЛГАРЧ БУЙ

Монголын төр Төрийн бус байгууллагын (ТББ) тухай хуулийг Ашгийн бус хуулийн этгээдийн тухай хууль 
гэсэн  нэрээр шинэчлэн батлах гэж байна. Энэ тухай би хоёр долоо хоногийн өмнө “Бид ардчиллаас 
ухарч байна” нийтлэлдээ бичсэн. Хууль зүйн яамнаас бэлтгэсэн энэ хуулийн төсөлд монголын “Хараат 

бус судалгааны хүрээлэн”-ээс (IRIM)  дүн шинжилгээ хийжээ.

Шинэ хууль батлагдвал ардчиллын суурь багана болсон иргэний нийгмийн амьдралд эерэг сөрөг олон 
өөрчлөлт бий болох нь дамжиггүй. Бүх өөрчлөлтийг урьдчилан тооцох төвөгтэй ч гэсэн дараах гурван эрсдэл 
учрах магадлал өндөр байна. 

Ингэснээр ардчилал, засаглал, хүний эрх чиглэлийн ТББ-
ын (ТББ-ын 20,3 хувь нь энэ чиглэлд ажиллаж байна, (Хараат 

Бус Судалгааны Хүрээлэн, 2016) үйл ажиллагаанд тодорхой 
хязгаарлалт үүсэх юм. Тэгвэл ТББ-аас төрийн үйлдэлд хяналт 

тавих, иргэдийн дуу хоолойг төрд хүргэх үйл ажиллагаа хумигдах 
эрсдэл гарна. Мөн төрийн эрх мэдлийг хянах, хязгаарлах, иргэдийн 
улс төрийн оролцоог дэмжих, ардчиллын үнэт зүйлийг хөгжүүлэх, 

сонгуулийн үйл явцад хяналт тавихад хязгаарлалт бий болно.

Түүнчлэн хуулийн төсөлд нийтэд тустай үйл ажиллагаа, түүний 
төрөл, нийтэд тустай үйл ажиллагааг дүгнэх, түүнд дэмжлэг 
үзүүлэх зэрэг зохицуулалтууд оржээ. Тухайн ТББ нь нийтэд 
тустай үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдгээ баталгаажуулаад 
татварын хөнгөлөлт эдлэх, төрийн дэмжлэг хүртэх зэрэг олон 
давуу олж авах ажээ. ТББ-ууд үйл ажиллагаагаа Засгийн газраас 
(ЗГ) баталсан чиглэлд нийцүүлэх, ингэснээр төрөөс дэмжлэг 
авах, татварын хөнгөлөлт эдлэхийг эрмэлзэх юм. Гэхдээ 
нийтэд тустай үйл ажиллагааг дүгнэх журмыг ЗГ батална. Энэ 
бол нийтэд тустай үйл ажиллагааны төрөл, хэлбэр, цар хүрээ 
зэргийг тогтоох хянахад ЗГ шууд оролцоно гэсэн үг.

http://jargaldefacto.com/article/bid-ardchillaas-ukharch-baina
http://jargaldefacto.com/article/bid-ardchillaas-ukharch-baina
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Энэ хуулийн төслийн бас нэг томоохон 
өөрчлөлт нь Иргэний нийгмийн хөгжлийг 
дэмжих зөвлөл гэх институтийг байгуулж, 
ажиллуулах тухай зохицуулалт. Хуулийн 
үзэл баримтлалд “Төрөөс иргэний 
нийгмийн хөгжлийг дэмжих суурь 
тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор иргэний 
нийгмийн хөгжлийн асуудлуудаар төртэй 
харилцах, зөвшилцөх, холбон ажиллах чиг 
үүрэг бүхий “Иргэний нийгмийн хөгжлийг 
дэмжих зөвлөл”- ийг байгуулах эрх зүйн 
үндсийг тогтооно” гэжээ.

Иргэний нийгмийн байгууллагуудыг хянах, 
хязгаарлах, ардчиллын суурь институтийг нураах, 
ардчиллаас ухрах үйл явц дэлхий дахинд явагдаж 
байна. Зөвхөн 2017 онд л гэхэд 60-аад улсад иргэний 
нийгмийг хязгаарласан хууль баталсан.

Мэдээж хууль тогтоомжийг сайжруулж болно. 
Тэгэх ч ёстой. Гэхдээ сайжруулахдаа судалгаанд 
үндэслэж, оролцоонд тулгуурлахгүй бол учир 
дутагдалтай болж дахин өөрчлөх ажил гардаг. Манайд 
хууль боловсруулахдаа иргэд, иргэний нийгмийн 
байгууллагуудын саналыг авч байгаа боловч хууль 
батлахдаа тухайн саналуудыг нь хэрхэн тусгасан бэ 
гэдгийг хянахад хэцүү. Ихэнх тохиолдолд тусгахгүй 
байх магадлал өндөр. Ийм зүйл ганц манайд ч биш, 

бусад улсуудад болж байна. Жишээлбэл Польшид 
Иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих үндэсний төв 
байгуулах хууль боловсруулахдаа ТББ-уудын саналыг 
маш сайн авсан боловч батлахдаа тухайн саналуудыг 
оруулахгүйгээр “хулгай”-аар баталсан ажээ. Монголын 
төр засаг ТББ-уудаа “цэгцлэх” их аянд мордож, иргэд 
бидний Үндсэн хуулиар олгогдсон эвлэлдэн нэгдэх эрх 
чөлөөг хязгаарлах нөхцөл байдал бүрдээд байна. 

Томас Жефферсон “Эрх чөлөөний үнэ бол  
мөнхийн сонор сэрэмж мөн” (Eternal vigilance is the  

price of liberty) гэж 200-аад жилийн өмнө сануулсныг  
бид мартах учиргүй.

2019.07.03

ТӨРИЙН ОРОЛЦОО НЭМЭГДЭХ ЭРСДЭЛ 

ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ ҮНЭ

НИЙТЛЭЛДеФакто 

угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл 
ажиллагаанд өртөх эрсдэлтэй гэж үзжээ. 

2016 оны судалгаагаар нийт ТББ-ын 
28.2 хувь буюу, хамгийн их хэсэг нь 
төрийн байгууллагуулын төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэхээс санхүүжилтийн гол эх 
үүсвэрээ бүрдүүлдэг гэж хариулсан 
байна (Хараат бус судалгааны хүрээлэн, 
2016). Судалгаанд оролцсон ТББ-уудын 
12.1 хувь нь л аж ахуйн үйл ажиллагааны 
орлогоос санхүүжилтийн гол эх үүсвэрээ 
олдог гэж хариулжээ. Тийм учраас 
манай төр засаг ТББ-уудыг төсвөөс 
шууд санхүүжүүлэх чиглэлээр хөгжүүлэх 
бодлого баримталж байгаа ажээ.

Энэ маягаар төрийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх нь юуны өмнө авлигын 
эрсдлийг дагуулах юм. 2016 оны энэхүү судалгаагаар хөрөнгө босгоход 
хамгийн тулгамдаж буй асуудлуудын нэг нь төрийн тендер нь нээлттэй 

ил тод биш гэж 18.4 хувь нь хариулсан. МУ-ын авлигын эрсдлийн 
үзүүлэлт өндөр хэвээрээ байгаа, тэгээд ч төрийн сангуудтай холбоотой 
саяхны хэрэг явдлуудаас үзэхэд Иргэний нийгмийн хөгжлийг дэмжих 

сан болон төрийн бусад дэмжлэгүүд зохих эзэндээ хүрэхгүй байх 
магадлал өндөр юм. 

Санхүүжилттэй холбоотой өөр нэг эрсдэл нь гадаад санхүүжилтийн 
эх үүсвэрийг хумих оролдлого. Юуны өмнө шашны болон улс 
төрийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг гэсэн шалтгаанаар тодорхой олон 
улсын байгууллагуудын үйл ажиллагаа, дэмжлэгийг хумих, олон 
улсаас босгож буй санхүүжилтийн эх үүсвэрээ нотлох шаардлага 
ТББ-уудад үүснэ. Ийм маягаар ТББ-уудын дуу хоолойг олон оронд 
хэрхэн хумиж байгааг өмнөх нийтлэлдээ дурдсан.

Гэвч энэ зөвлөл нь иргэний нийгмийн байгууллагуудын 
өөрсдийнх нь засаглалын бүтэц биш ажээ. Зөвлөлийн есөн 

гишүүний дөрөв нь хуульд тусгагдсан сайдын санал болгосноор, 
мөн зөвлөлийг ЗГ томилж чөлөөлөх бөгөөд ажлын алба нь ЗГХЭГ-т 

байна. ЗГ-ын нөлөө хүчтэй байх нь тодорхой. Мөн энэ зөвлөл 
нь Иргэний нийгмийг дэмжих сангийн зарцуулалтыг удирдах, 

нийтэд тустай үйл ажиллагааг дүгнэх гэх мэт чиг үүрэгтэй учир 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүн болон ажлын алба нь улс төрийн мөчлөгөөс 
хамааран өөрчлөгдөж,  тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй 

байх эрсдэлтэй юм. Хараат бус судалгааны төвийн судалгаанд 
оролцогчид ч бас иргэний нийгмийн байгууллагад төрөөс оролцож, 

хянах гэсэн оролдлогууд нэмэгдэж байна гэж үзжээ. 
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Х Ү Н  А М И Н Ы  Х Э Р Э Г 
ХҮНИЙ ЭРХИЙН АСУУДАЛ БИШ ШҮҮ

“Хүн амины хэрэг хүний эрхийн асуудал биш шүү” гэж намайг хэлэхэд олон улсын хуулийн фирмийн 
Улаанбаатар дахь салбарын хуульч найз минь гайхаж эргэлзсэн нүдээр харж билээ. “Human rights (хүний 

эрх), legal rights (хууль зүйн эрх), үндсэн эрх (fundamental rights) civil rights (иргэний эрх) гэдэг ойлголтуудын 
ялгааг тайлбарлаж бичээч” гэж хүний эрхийн өндөр мэргэшилтэй өөр нэг найз маань дээр үед сануулж 
байв. “Хүний эрх” гэдэг үнэнхүү хамелеон ойлголт л доо. Агуулга нь юун түрүүнд философи, хууль, улс 

төр, нийгэм-соёлын аль өнцгөөс харж байгаагаас хамаарна. Зөвхөн хууль зүйн хувьд гэхэд л энэ ойлголтын 
агуулга олон улсын эсвэл аль нэг улсын эрх зүйн үүднээс ярьж байгаагаас бас хамаарна. 

Энэ нийтлэлд зарим үед давхцах, ихэнхдээ 
ялимгүй гэмээр ондоошил нь агуулгын том 
ялгааг илтгэж болох “хүний эрх” хийгээд 

түүний төрөл ойлголтуудын хууль зүйн агуулгыг 
маш ерөнхий тайлбарлана. Хууль зүйн агуулга гэж 
би олон улсын эрх зүй, өрнөдийн улс орнуудын эрх 
зүйн тогтолцоонд хэвшиж тогтсон ерөнхий ойлголт, 
Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд ойлгогдох 
утга санааг хэлж байна. Энэ бичвэр “Хүний эрхийн 
Үндэсний Комиссоо чангаруулах уу?” хэмээх өмнөх 
нийтлэлийн үргэлжлэл, тайлбар болно.

Орчин үеийн олон улсын эрх зүйн үндсэн эх сурвалж 
бол олон улсын гэрээ юм. Түүний дотор НҮБ-ын хүрээнд 
байгуулагддаг гэрээнүүд тэргүүлэх байр суурьтай. 
Олон улсын гэрээний ойлголт, хэм хэмжээ ихэвчлэн 
улс орнуудын дотоодын хууль тогтоомжоос гаралтай. 
Өнөөгийн дэлхийн чиг хандлагыг тодорхойлж байгаа 
(гэхэд хэтрүүлэг болохгүй байх) учраас өрнөдийн 
улсуудын хууль тогтоомж олон улсын гэрээнд загвар 
болох нь түгээмэл. Ингэхдээ олон улсын эрх зүйд 
тогтсон зарчмууд, дипломат хэлэлцээ, гэрээг тойрсон 
улс төрийн үйл явцын үр дүнд үндэсний эрх зүйн 

ойлголт, хэм хэмжээ олон улсын эрх зүйд хөрвөхдөө 
язгуурын агуулгаа өөрчлөх нь цөөнгүй. Заримдаа 
“төрсөн эх нь танихгүй болтол” ондоо болно гээч!

Ийнхүү бүтсэн олон улсын гэрээний ойлголт, хэм 
хэмжээг шинэ орнууд өөрийн хуульд “нутагшуулах” 
нь түгээмэл. Жишээлбэл, Хүний эрхийн түгээмэл 
тунхаглал, Иргэний болон улс төрийн эрхийн пакт, 
Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн пакт зэрэг 
олон улсын хүний эрхийн баримт бичгүүд Монгол 
улсын Үндсэн хуулийн эрх, эрх чөлөөний заалтуудыг 
боловсруулах “шифи” болжээ. Ийм үед олон улсын 
эрх зүйгээс үндэсний эрх зүйд “нутагшсан” ойлголт, 
хэм хэмжээ тухайн улсын эрх зүйн онцлог, уламжлал, 
сэтгэлгээнээс хамаарч агуулгаа дахин өөрчилж 
болно. Олон улсын болон үндэсний эрх зүйн хооронд 
төдийгүй үндэсний эрх зүйн тогтолцоо хооронд ийм 
“хууль зээлэх” үзэгдэл явагддаг. Нөгөө талаас, нийгэм 
хөгжихийн хэрээр хууль зүйн ойлголт, хэм хэмжээ 
өөрөө хувьсан өөрчлөгддөг. 

Хүний эрх магадгүй хамгийн их “зээлэгдсэн”, органикаар 
хувьсаж өөрчлөгдсөн хууль зүйн ойлголт биз ээ. 

Өрнөдийн улс орнуудад тогтсон стандарт ойлголтоор олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөөг “хүний эрх”, аль 
нэг улсын Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан эрх, эрх чөлөөг “үндсэн эрх” гэж нэрлэдэг. Харин манай улсад эдгээрийг 

ялгадаггүй. Хүний эрх, үндсэн эрхийн гол ялгаа нь эрх эдлэгч нь хэн бэ гэдэг асуудал. Олон улсын гэрээний эрх хүн бүрт 
хамаатай байхад Үндсэн хуулийн эрхийн “эзэн” юуны өмнө тухайн улсын иргэн юм. Хүний эрх ба үндсэн эрхийн 

төсөөтэй төрлүүд өөр агуулгыг илэрхийлж болно1. Тухайлбал, Монгол улсын Үндсэн хуулийн “…хэнд боловч эрүү 
шүүлт тулгаж, хүнлэг бус, хэрцгий хандаж, нэр төрийг нь доромжилж болохгүй” гэсэн заалт нь Иргэний болон улс 
төрийн эрхийн пактын “хэнд ч эрүү шүүлт тулгах, хэрцгий, хүнлэг бусаар, нэр төрийг нь доромжлон харьцах буюу 

шийтгэхийг хориглоно” гэсэн заалтаас өөр утга санаа илэрхийлж болох юм.  
Ер нь ч өөр байгааг анзаараарай2. 
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1 Монгол улсын Үндсэн хуулийн эрх, эрх чөлөөний заалтуудыг олон улсын гэрээний  
заалтыг харгалзаж тайлбарлах Үндсэн хуулийн зарчим бий шүү. Тас өөр гэж хадуурав, та минь.

2 Пактад “эрүү шүүлт, хэрцгий, хүнлэг бус, нэр төрийг доромжилсон харьцаа буюу шийтгэл” гэсэн ойлголтод 3 түвшний, 7 
төрлийн үйлдлийг (эрүү шүүлт, хэрцгий харьцаа, хүнлэг бус харьцаа, нэр төрийг доромжилсон харьцаа, хэрцгий шийтгэл, хүнлэг 

бус шийтгэл, нэр төрийг доромжилсон шийтгэл) ялгасан. Үндсэн хуулийн заалтаас эрүү шүүлт, хүнлэг бус хандлага, хэрцгий 
хандлага, нэр төрийг доромжлох гэсэн 4 үйлдлийг ялгаж болохоор харагдаж байна. Хэрэг шийдвэрлэхдээ эрүү шүүлт, төсөөтэй 
үйлдэл бүрийг ялгах практикийн хувьд олон улсын шүүх, НҮБ-ын хүний эрхийн гэрээний хороонууд харилцан адилгүй. Жишээлбэл, 

Хүний эрхийн хороо үйлдлүүдийг нарийвчлан ялгадаггүй бол Европын хүний эрхийн шүүх нэг бүрчлэн тогтоодог.

3 Олон улсын эрх зүйн үүднээс эрүүдэн шүүх үйлдлийн босго өндөр, хууль зүйн болон ёс зүйн үр дагавар нь ноцтой. Иймээс олон 
улсын шүүхүүд аливаа тохиолдлыг эрүү шүүлт гэж тооцохдоо маш болгоомжтой ханддаг. Хохирогчид маш хүнд, ноцтой зовлон 
шаналал учруулсан тохиолдлыг эрүүдэн шүүсэн гэж үзэх бөгөөд үүнийг тогтооход хохирогчийн хувийн байдал хамаатай. Хүний 

эрхийн хороо, Европын хүний эрхийн шүүх бие махбод, сэтгэл санааг зовоосон үйлдлийг хохирогч насанд хүрсэн эрэгтэй хүн, балчир 
хүүхэд, өндөр настан хэн байхаас хамаарч ялгаатай шийдвэрлэжээ.

4 Эрүүгийн хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.12 дахь хэсгийн заалтыг харна уу.

5 Хөдөлмөрийн, эрүүгийн эрх зүйн зарим эрхүүдийг хүний эрх хэм хэмжээ, олон улсын  
гэрээгээр баталгаажуулсан. Гэвч давхцсан заалтуудын цар хүрээ хязгаарлагдмал.

6 Үндсэн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг, Монгол улсын Хүний эрхийн  
Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсгийн заалтуудыг тус тус харна уу.

7 Олон улсын эрх зүйд хүний эрхийг хүндэтгэх сахих (respect), хамгаалах (protect), нөхцлийг бүрдүүлэх (ensure/fulfil) төрийн гурван 
үндсэн үүргийг тогтоосон. Хамгаалах үүргийн хүрээнд хүний амь насыг хохироох үйлдлийг эрүүгийн гэмт хэрэгт тооцох, гэмт 

хэргийг мөрдөн шалгах тогтолцоог бүрдүүлэх үүрэгтэй боловч иргэн А, иргэн Б-ийн амь насыг хохироосон талаар төр шууд 
хариуцлага хүлээх эрх зүйн үндэслэлгүй.

Төсөөтэй төдийгүй ижил нэр томьёогоор 
илэрхийлэгдэх ойлголтууд ч эрх зүйн өөр тогтолцооны 
хувьд ялгаатай агуулга илэрхийлж болно. Олон улсын 
эрх зүйд хүний бие махбодь, сэтгэл санааг маш хүчтэй 
шаналган зовоосон үйлдлийг эрүү шүүлт гэж үздэг. 
Харин хүний биед халдсан, үг хэлээр доромжилсон, 
айлган сүрдүүлсэн үйлдэл хохирогчид тэсвэрлэшгүй 
бэрх шаналал учруулаагүй бол хэрцгий харьцаа юм уу 
шийтгэл гэж үзэх практик тогтжээ3. Манай улсын хувьд 
учруулсан зовинол, шаналлын хэр хэмжээ нь эрүүдэн 
шүүсэн мөн эсэхийг тогтооход хамаагүй4. 

Хуулиар баталгаажуулсан учраас хүний эрх, үндсэн 
эрх нь хууль зүйн эрхийн (legal rights) төрлүүд юм. 
Гэхдээ хууль зүйн эрх нь өмчлөгчийн эрх, гэрээний 
эрх, хэрэглэгчийн эрх, хөдөлмөрлөх эрх зэрэг эрх 
зүйн бусад салбаруудыг багтаасан өргөн ойлголт. 
Хүний эрх, үндсэн эрхийн хууль зүйн бусад эрхүүдээс 
үүрэг хүлээгчээрээ ялгаатай. Хүний эрхийн эрх зүй 
бол нийтийн эрх зүйн төрөл, хүний эрхийн хууль 
тогтоомж юуны өмнө төрд үүрэг оногдуулдаг. Иргэний, 
хөдөлмөрийн, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, 
оюуны өмчийн эрхүүд засагт гэхээсээ хувь хүн, 
хуулийн этгээдэд үүрэг хүлээлгэдэг учраас өрнөдийн 
улс орнуудад эдгээр салбар эрх зүйн эрхүүдийг хүний 
эрх, үндсэн эрхээс тусгаарладаг5. Харин манай улсын 
хуулиар төрөөс гадна байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
хувь хүн ч хүний эрхийн талаар шууд үүрэг хүлээгч 
байх тул хүний эрхийг бусад хууль зүйн эрхээс ялгах 
боломжгүй6.

Иргэний эрх (civil rights) гэдэг нэр томьёо зарим 
үед үндсэн эрхийг хэлэх боловч АНУ-ын эрх зүйн 
түүхтэй холбоотой ойлгогдох нь түгээмэл. Цагаан 
арьст эрэгтэйчүүд л зөвхөн иргэнд тооцогдож, 
өмчлөх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, хууль зүйн хүчинтэй 
гэрээ байгуулах, үзэл бодлоо илэрхийлэх, сонгуульд 
оролцох, гэмт хэрэгт сэжиглэгдсэн тохиолдолд эдлэх 
эрхүүдийг хүлээн зөвшөөрч байсан эрх зүйн уламжлал, 
тогтолцооны эсрэг хар арьстнууд, эмэгтэйчүүд, нутгийн 
уугуул хүмүүсийн явуулсан тэмцэл, иргэний дайнуудын 
үр дүнд АНУ-ын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт 
өөрчлөлтүүд, бие даасан хуулиудаар баталгаажуулсан 
эрхүүд бол иргэний эрх юм. “Иргэний эрх” нь чөлөөт, 
ардчилсан дэглэмтэй салшгүй холбоотой ойлголт 
бөгөөд хувь хүн өөрийнхөө амьдрал, хувь заяаг 
толгой мэдэн шийдэх эрх (private autonomy), төрийн 
хэрэг, нийтийн шийдвэрт хэнээс ч хараат бус оролцох 
эрх (public autonomy)-ийг чухалчилсан философид 
суурилдаг. Манай хуульчид энэ ойлголтыг Иргэний, 
улс төрийн эрхийн пакттай хамаатуулж ойлгох нь 
түлхүү юм шиг санагдсан шүү.

Аа тийм, хүн амины хэрэг хүний эрхийн асуудал 
мөн эсэх талаар хуульч найз бид хоёрын хэн 

хэн нь зөв л дөө. Мань хүн Монгол улсын хууль 
тогтоомжийн үүднээс, би олон улсын эрх зүйн 

үүднээс ярьсан хэрэг7.

2019 оны 6-р сар
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In a market economy that encourages free and fair 
competition, everyone should have an opportunity to 

participate and succeed. 

Laws meant to regulate business should promote 
performance competition and combat economic 
exploitation. 

One downside of a competitive economy is the lack of a 
permanent ownership position: One may lose tomorrow 
that what she or he gained today. However, despite this 
insecurity, competitive economies give ordinary people the 
best chance for economic success, the most thrilling results 
of which are innovation, creativity, and an entrepreneurial 
spirit. Indeed, competition is far better than the alternatives 
we’ve seen, such as feudal, state-controlled, or political party 
cartel systems, in which only a few control the wealth of a 
country while the majority struggle with low wages and less 
opportunity.

And yet, 26 years since the collapse of the socialist system, 
the notion that the state should encourage free and fair 
competition is not very clear to many Mongolians. Luckily 
there is such a mechanism for the promotion of competition 
in the form of the current Trademark Law of Mongolia. 

Trademarks give individuals and businesses the 
opportunity to own a product or service name by obtaining a 
state registration. With a registration, one gains the position 
of excluding others from using the same or similar name 
for the same or similar product or service. In Europe, for 
example, this opportunity is not given out for free without 
obligation; the trademark owner should be an active 
participant in the economy by producing and selling goods 
or services under that trademark. If the trademark owner 
fails to produce or sell goods or services using the registered 
trademark within a period of time set by law (normally five 
years), she or he loses the ownership of the trademark. 
This then gives other businesses an opportunity to use the 
same or similar name (referred to as “non-use cancellation”). 

Essentially, with trademarks, it’s “use it or lose it”.

But in Mongolia the Trademark Law does not provide 
a non-use cancellation requirement. Additionally, the 
trademark registration, examination, and renewal fees are 
extremely low. One could say that the Mongolian state is 
offering the trademark registration services almost for free. 
Consequently, there is an increasing tendency for enterprises 
and individuals to register trademarks in Mongolia without 
a serious interest in actually participating in the Mongolian 
economy through the production and/or selling of goods or 
services using their trademark. 

Therefore, as a result of the current trademark 
registration system, enterprises might find out that 

their product or service names are already registered 
to someone else. 

In such cases, these enterprises might be forced to 
negotiate with the owner of the Mongolian trademark in 
order to obtain the registration, often by ownership transfer 
or consent. Start-up companies might end up spending 
most of their valuable time in legal disputes with a trademark 
registration owner who does not do any business at all. 

The belief that trademark registration is a money-
making opportunity seems to prevail. 

It is, therefore, not surprising when one encounters a 
Mongolian trademark registration owner who insists on 
trademark licensing against payment of annual fees, even 
though she or he did not establish a product or service 
brand, nor attempt to introduce goods or services to the 
market. 

Mongolia would do well to increase its awareness 
of the actual purpose and benefit of trademark 

protection—that it encourages fair competition and 
legitimate contributions to the economy. 

August 2018 

ARTICLE

Dr. Uyanga Delger, attorney-at-law

Use It or Lose It: 

FAIR COMPETITION 
AND TRADEMARK USE 

IN MONGOLIA

Алдартай брэндийн хамгаалалт:   
ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ОРУУЛАХ САНАЛ

Nike, Coca-Cola, Samsung, Facebook, Нарантуул 
гэх мэт алдартай нэр нь урьдчилсан 
бүртгэлгүйгээр хуулийн тусгай хамгаалалт 

Монгол улсад эдэлдэг. Чингэхдээ Монгол улсын 
хуулийн хамгаалалт нь олон улсын гэрээний 
стандартыг хангахгүй, түүнээс доогуур байдаг. 
Үүнээс үүдэж жишээ нь Монгол улсад “нүүрном” 
гэсэн нэртэй үйлчилгээг нэгэн монгол энтрепренер 
нээлээ гэж бодоход Facebook Inc. компани нь олон 
улсын гэрээний дагуу тус үйлчилгээг Монгол улсад 
хаалгах эрхтэй юм. Энэ эрх нь “нүүрном” гэсэн нэрийг 
“барааны тэмдэг”, “нийтийн хүртээл болсон тэмдэг” 
гэж Facebook Inc. компани Монгол улсад албан ёсоор 
бүртгүүлсэн эсэхээс үл хамаарч үүснэ. 

Харин, жишээ нь Нарантуул ХХК нь тус компанитай 

холбоогүй өөр нэг компани “Нарантуул Барилгын 
Материалын Дэлгүүр” гэсэн нэрийг дэлгүүртээ 
өгч, улмаар энэ нэрээ Оюуны өмчийн газар (ОӨГ) 
бүртгүүлэх үед үүний эсрэг шударга өрсөлдөөнийг 
хангуулах өөрийн зүй ёсны эрхээ эдлэхдээ нэлээд 
саадтай тулгарах боломжтой. Ингэхээр монголын 
компани хэдий ч Монгол улсдаа Facebook Inc.-ээс 
хавьгүй бага эрх эдлэх нөхцөл байдал үүсдэг. 

Өөрөөр хэлбэл, Монгол улсын иргэн, компани нь 
Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр “гадныхнаас” бага 
эрх эдлэж байгаа энэхүү бодит байдлыг арилгахын 
тулд одоо үйлчилж буй Барааны тэмдэг, газар зүйн 
заалтын тухай хуулийг (Барааны тэмдгийн хууль) 
олон улсын гэрээний стандартыг хангаж шинэчлэх 
зайлшгүй шаардлагатай байна. 

Одоо үйлчилж буй Барааны тэмдгийн хууль нь 
3.1.13-т “бүртгэсэн эсэхээс үл хамааран Монгол улсад 
тухайн салбарт нийтэд танил болсон тэмдгийг нийтийн 
хүртээл болсон тэмдэг гэнэ.” гэсэн тодорхойлолтыг 
агуулж, 5.2.8-т “бараа, үйлчилгээний төрлөөс үл 
хамааран нийтэд түгээмэл болсон барааны тэмдэгтэй 
ижил, төсөөтэйгөөс хэрэглэгчийг төөрөгдөлд оруулах” 
бараа, үйлчилгээний тэмдгийг ОӨГ бүртгэхгүй гэж 
заасан байна. 

Оюуны өмчийн бүртгэл бол олон тооны мэдүүлгийг 
нэг зэрэг бүртгэлд авч байх систем бөгөөд төрийн 
бүртгэлийн үйлчилгээг шуурхай хангахын тулд 100 
хувь найдвартай, алдаагүй бүртгэл хийх баталгаа 
гаргадаггүй, ийм боломж ч байхгүй. Иймээс дэлхий 
даяарх жишгийн дагуу Монгол улсад ОӨГ бүртгэл 
хийснийхээ дараа энэ тухайгаа нийтэлж, энэхүү 
нийтлэлийн дагуу мэдээллийг бизнес эрхлэгчид 

хянан үзэж, өөрсдийнх нь эрх зөрчигдөх эсэхийг 
өөрсдөө хянах боломж олгож, мөн эрхээ хангуулах 
хялбаршуулсан арга хэмжээг авах боломжоор хуулиар 
хангаж өгсөн байдаг. Үүний дагуу нийтэд танил 
болсон (алдартай) брэндийн нэр, лого, тэмдгийн 
эзэн нь Оюуны өмчийн газрын бүртгэлд шинээр 
орсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр, лого, тэмдэг 
нь тэдний алдартай брэндийг хуулсан, дуурайсан 
байна гэж үзвэл 32.1.2-р зүйлийн дагуу эрх зөрчсөн 
тэмдгийн бүртгэлийг хүчингүй болгох хүсэлт гаргах 
эрхтэй байдаг. Энэ эрхийг шинээр бүртгэл хийсэн 
тухай “Оюуны өмчийн мэдээлэл” сэтгүүлд нийтлэгдсэн 
огнооноос хойш нэг жилийн дотор хангах боломжтой 
гэж Барааны тэмдгийн хуулийн 32.3-р зүйлийг 
тайлбарлахаар байна. 

Барааны тэмдгийн хуулийн 3.1.13-т “бүртгэсэн 
эсэхээс үл хамааран” гэсэн үгийг агуулдаг ч 5.5-д 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

НИЙТЛЭЛ
ДЭЛГЭРИЙН УЯНГА

Өмгөөлөгч, хууль зүйн доктор
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Нэгдүгээрт алдартай брэндийн нэр, тэмдэг (лого 
гэх мэт) нь Монгол улсад урьдчилж бүртгүүлсэн эсвэл 
тус улсын нутаг дэвсгэр дээр ийм нэр, тэмдэгтэй 
бараа, үйлчилгээ худалдаанд нэгэнт гарсан 
эсэхээс үл хамаарч хамгаалалт эдлэх ёстой байдаг 
(Парисын конвенцын 6bis-р зүйл, 1-р заалт, ТРИПС-
ын хэлэлцээрийн 16-р зүйл, 2-р заалт). Одоогийн 
Барааны тэмдгийн хуулиар тухайн нэр, тэмдгийг 
“нийтэд түгээмэл болсон (алдартай)” гэж МШК 
зарлана гэж байна. Энд анх дээрх хоёр олон улсын 
гэрээнээс санаа авч, шаардлагыг нь биелүүлэх гэж 
баталсан Барааны тэмдгийн хуулиа буцаагаад энэ 
хоёр гэрээгээ зөрчиж хэрэглэх эрсдэл гарч байна. 
Аливаа нэг “хийсвэр” жагсаалт нь бүтээлч сэтгэлгээ, 
хөдөлмөрийг хамгаалах бус харин ч “боомилох” 
хэрэгсэл болох нь бий. Ийм эрсдлийг бодолцож 
үзвэл 32.1.4-р зүйлийг одоогийн хуулиас нэг мөсөн 
хасвал зохилтой.

Хууль зүйн яам, Хууль тогтоогч нь МШК-т 
“алдартай тэмдэг” гэж тодорхойлох эрх заавал өгч 
байж санаа амармаар байна гэж байгаа бол 5.5-ын 
жагсаалт нь жинхэнэ утгаараа “алдартай” тэмдгийг 
хамгаалахад саад болохгүй байх ёстой. Алдартай 
тэмдгийн хамгаалалт нь ямар нэг бүртгэлгүйгээр 
үүснэ, алдартай тэмдгийн өмчлөгч нь энэ эрхээ 
хамгаалуулахаар ямар нэг улсын бүртгэл байхгүй 
байсан ч ОӨГ, Гаалийн байгууллага, шүүхэд хандаж 
эрхийн зөрчил таслан зогсоох ажиллагаа явуулах, 
өөрт учирсан хөрөнгө мөнгөний хохирлоо нөхөн 
төлүүлэх эрхээ эдэлнэ гэж хуульдаа маш тодорхой 
зааж өгөх хэрэгтэй байна.

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ

НИЙТЛЭЛ

“Энэ хуулийн 3.1.13-т заасан нийтэд түгээмэл болсон 
барааны тэмдгийн жагсаалтыг төрийн захиргааны 
байгууллага батлаж, энэ хуулийн 3.1.14-т заасан албан 
ёсны тогтмол хэвлэлээр нийтэд мэдээлнэ.” гэж, 32.1.4-т 
нийтэд түгээмэл болсон гэж хүлээн зөвшөөрүүлэхийн 
тулд ОӨГ-ын дэргэдэх “Маргаан шийдвэрлэх комисс 

(МШК)” гэдэгт хандаж хүсэлт гаргана гэж тус тус 
заажээ. Одоо олон нийтээр хэлэлцүүлж байгаа Хууль 
зүй, дотоод хэргийн яамнаас санал болгож буй төсөлд 
ийнхүү МШК-оор “алдартай брэндийн нэр, лого, 
тэмдэг мөн” гэж хүлээн зөвшөөрүүлэх хүсэлт гаргахад 
хураамж төлөх зохицуулалт нэмж оруулжээ.

Оюуны өмчийн эрхийн худалдааны асуудлаарх хэлэлцээр (ТРИПС-ын хэлэлцээр) болон Аж үйлдвэрийн өмчийг 
хамгаалах тухай Парисын конвенц (Парисын конвенц) гэх Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын бүх гишүүд даган 

мөрдөх ёстой олон улсын гэрээнүүдэд Монгол улс нэгдэн ороод даруй хоёр, гурван арваныг өнгөрөөж.

Энэ хоёр олон улсын гэрээний наад захын шаардлагыг хангахын тулд:

Хоёрдугаарт, хуулсан, дуурайсан нэр, лого, тэмдгийг 
ОӨГ бүртгэсэн тохиолдолд алдартай тэмдгийн эзэн 
бүртгэлийг хүчингүй болгуулах хүсэлтийг гаргах эрхийг 
эдлэх ёстой байдаг. Ийнхүү хүчингүй болгуулах хүсэлт 
гаргах эрхийг Парисын конвенцын дагуу алдартай 
тэмдгийн эзэн “эрх зөрчсөн” бүртгэлийн тухай Оюуны 
өмчийн мэдээлэл сэтгүүлд нийтэлснээс хойш таван 
жилийн дотор эдэлдэг (Парисын конвенцын 6bis -р зүйл, 
2-р заалт). Ингэхдээ дээрх жишээнд дурдсан овсгоотой 
энтрепренер маань ямар ч интернет хэрэглэдэггүй, 
Facebook гэж огт мэдэхгүй, саяхан уулнаас бууж ирсэн 
тул “нүүрном” гэдэг үгийг би өөрөө зохиосон гэдгээ 
нотлож чадаж байсан ч түүний энэ нотолгоо хэрэгт ямар 
нэг ач холбогдолгүй байх олон улсын хууль, дүрэмтэй 
юм (Парисын конвенцын 6bis -р зүйл, 2-р заалт).

“Нүүрном” гэсэн үгийг монголын хамгийн алслагдсан 
цэгт ч малчны хотхонд ч мэднэ. Ингэхээр “нүүрном” 
гэсэн нэрийг бүртгүүлсэн нь Facebook брэндийн нэрийг 
шударга бусаар ашиглах, шударга бус сэдэлтэй болж 
таарах тул гэж Facebook Inc.-ийн эрх нь таван жилээр 
бус ямар нэг цаг хугацааны хязгааргүйгээр бүхий 
л хугацаанд хүчинтэй байх юм (энэ талаар өмнөх 
нийтлэлийг харна уу: Дефакто Газет № 5 (97). Иймээс 
Facebook Inc. нь “шударга бус сэдэлтэй (in bad faith)” 
гэдгийг нотлох бараг шаардлагагүйгээр (энтрепренер 
маань уулнаас саяхан бууж ирээгүй нь тодорхой бол) 
эхний таван жилийн хугацаанд гомдол гаргаагүй 
байсан ч “нүүрном” гэсэн нэрийн бүртгэлийг хүчингүй 
болгуулах эрхийг эдэлнэ (Парисын конвенцын 6bis -р 
зүйл, 3-р заалт).  
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ТРИПС-ын хэлэлцээр, Парисын конвенц нь тус 
конвенцоор хамгаалагдсан гадаад улсын харьяатыг 
тус олон улсын гэрээний гишүүн улсад (жишээ нь: 
Монголд) хамгаалах зорилготой юм. Энэ нь 19-р зууны 
“зохицуулалтгүй” капитализмын цаг үед улс орнууд 
өөрсдийн харьяатын эрхийг дотооддоо хамгаалдаг 
атал гадныхны хийсэн бүтээснийг дураараа хуулж, 
дуурайж, нэрийг нь ашигладаг байсан ба ингээд 
харилцан хуулаад, хулгайлаад байвал шинийг бүтээх 
мөнгө хөрөнгө босохгүй, ахиц дэвшил гарахгүй 
байх юм байна гэдгийг эхнээсээ ойлгож, ухаарснаас 
үүдэлтэй. Ингээд улс орнууд гадаадын харьяатын 
эрхийг харилцан зөвшөөрч, эрх хангах олон улсын 
стандарт бий болгосон юм. Парисын конвенцыг анх 
1883 онд баталсан тул өдгөө 136 дахь жилдээ хүчинтэй 
үйлчилж байна.

Гадаадын харьяатын эрхийг хангах олон улсын 
гэрээний зохицуулалтын нэг ач холбогдол нь улс 
орнууд олон улсын гэрээнд нэгдэж орсны дараа 
гэрээг амьдралд хэрэглэхгүй “мартах” боломжгүй байх 
нөхцөл юм. ТРИПС-ын хэлэлцээр, Парисын конвенц 
нь Монгол улсад дотоодын хуулийн адил хүчин 
төгөлдөр үйлчилнэ. Барааны тэмдгийн хууль нь олон 
улсын гэрээний стандартыг хангахгүй бол олон улсын 
гэрээний хамгаалалт эдлэх эрхтэй Facebook Inc. нь 
Монгол улсад өргөн эрхээ эдлээд, харин олон улсын 
гэрээгээр эрх нь хамгаалагдаагүй Нарантуул ХХК 
“бага”, “доогуур” эрхтэй хэвээр байх юм. 

Энэхүү бодит байдал нь – онолын хувьд – Монголын 
хууль тогтоогчийг дотоодын хуулиа олон улсын гэрээнд 

нийцүүлж өөрчлөх “маш том шахалт” болох учиртай юм.

2019 оны 6-р сар

FACEBOOK INC. НЬ НАРАНТУУЛ ХХК-ААС ИЛҮҮ  
ЭРХИЙГ МОНГОЛ УЛСАД ЭДЛЭХ ХУУЛИЙН ШАЛТГААН 

Харин Нарантуул ХХК-ийн хувьд Барааны тэмдгийн хуулийн 32.1.2, 32.3-р зүйлд заасны дагуу “Нарантуул 
Барилгын Материалын Дэлгүүр” гэсэн нэрийг хэн нэгэн хүн ОӨГ-т бүртгүүлсэн байлаа гэхэд энэ нэрийн 
бүртгэлийг хүчингүй болгуулах эрхийг Парисын конвенцтой ижил таван жилийн дотор буюу ямар нэг 
хугацааны хязгаарлалтгүйгээр эдлэх бус харин ганцхан жилийн дотор л эдлэх эрхтэй байхаар хуулийг 

тайлбарлах боломжтой байна. Олон улсын гэрээний үүрэг биелүүлэх гэж, Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын 
шаардлагаар 1990-ээд оны үед хуулиа өөрчилж, шинэчилсэн гэдгийг бодолцож үзэхгүйгээр хуулиа 

тайлбарлавал Нарантуул ХХК нь эхлээд “Нарантуул” нэрийг нийтэд танил болсон (алдартай) тэмдэг гэж МШК-
оор хүлээн зөвшөөрүүлсэн байх шаардлагатай болох нь. Ингээд ОӨГ, Гааль, шүүх нь МШК-ын тодорхойлолт 

хүлээгээд “сар, жилээр хөдлөхгүй” байх эрсдэл байна.
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