
Жакшы компанияда
Франчайзингдеги интеллектуалдык
менчик маселелери

«Бизнес үчүн интеллектуалдык 
менчик» сериясы 5-номер



«Бизнес үчүн интеллектуалдык менчик» 
сериясынын жарыялоолору

1. Белгини түзүү:
«Чакан жана орто ишканалар үчүн товардык
белгилер жана бренддер» темасына киришүү. 
ИМБДУнун № 900.1 жарыялоосу

2. Мыкты болууга умтулуу
«Чакан жана орто ишканалар үчүн өнөр жай
үлгүлөрү» темасына киришүү. ИМБДУнун №
498.1 жарыялоосу

3. Келечекти ойлоп табуу менен: 
«Чакан жана орто ишканалар үчүн
патенттер» темасына киришүү. ИМБДУнун
№ 917.1 жарыялоосу

4. Чыгармачыл туюнтуу:
«Чакан жана орто ишканалар үчүн автордук
укук жана чектеш укуктар» темасына киришүү.
ИМБДУнун № 918 жарыялоосу

5. Жакшы компанияда:
Франчайзинг чөйрөсүндөгү
интеллектуалдык менчикти башкаруу
маселелери. ИМБДУнун№ 10359 жарыялоосу

Бардык жарыялоолорду www.wipo.int/
publications сайтынан акысыз жүктөп алууга
болот



Жакшы компанияда
Франчайзингдеги интеллектуалдык менчик
маселелери

«Бизнес үчүн интеллектуалдык 
менчик» сериясы 5-номер



Пайдалануучу ИМБДУнун шилтемесин маалымат булагы
катары жана түп нуска контент өзгөрүүгө учурабагыдай,
ачык билдирилген макулдуксуз так көрсөтмөнүн шартта-
рында бул жарыялоонун контентин кайра коюуга, жайыл-
тууга, ыңгайлаштырууга, которууга жана эл алдында атка-
рууга укуктуу.

Эгерде бул документтер гана Уюм тарабынан ише-
нимдүүлүккө текшерилбесе жана бекемделбесе, ың-
гайлаштырылган божомолго/котормого/жалгашма чыгар-
маларга ИМБДУнун расмий эмблемасын же логотибин ко-
юуга уруксат берилбейт. Уруксат берүү үчүн Уюмдун веб-
сайтына ИМБДУга өтүнүч менен кайрылууга болот.

Кайсы болбосун материал төмөнкүдөй: «ИМБДУнун Кат-
чылыгы түп нуска контенттин кайра түзүлүшү же котормо-
су үчүн эч кандай жоопкерчиликте болбойт» деген укуктук
эскертмени камтышы керек.

Эгерде ИМБДУ тарабынан жарыяланган контент, масе-
лен, сүрөттөлүштөр, диаграммалар, товардык белгилер
же логотиптер үчүнчү жактын башкаруу чөйрөсүнө тие-
шелүү болсо, анда бул контентке укук ээсинен/ээслеринен
уруксат алуу үчүн бардык жоопкерчилик пайдалануучуга
жатат.
Бул лицензиянын нускасы төмөнкү даректе жайгашкан:
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/

Бул жарыялоолордо колдонулган белгилер жана матери-
алдын баяндоолору ИМБДУ тарабынан кайсы болбосун
өлкөнүн, аймактын, шаардын же райондун, же алардын
бийликтеринин укуктук статусу тууралуу, же алардын чек
араларын тактоого тиешелүү кандай болбосун пикирлерди
билдирбейт.

Бул жарыялоо мүчө-мамлекеттердин же ИМБДУнун Кат-
чылыгынын көз карашын чагылдырбайт.

Белгилүү өндүрүүчү тарабынан даярдалган тигил же бул
компаниялардын же продуктылардын эскертүүлөрү 
ИМБДУ аларды колдойт же сунуштайт жана жарыялоодо
аталбаган аларга окшош башка компаниялардын же 
продуктылардын алдында аларга жогору баа берет
дегенди билдирбейт.

© WIPO, 2019

Алгачкы жолу 2006-ж. жарыяланган.

Интеллектуалдык менчиктин бүт-
күл дүйнөлүк уюму

 34, chemin des Colombettes
Case postale 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

ISBN: 978-92-805-2491-8

Авторлугун көрсөтүү
менен 3.0
Өкмөттөр аралык уюм
3.0 IGO
(CC BY 3.0 IGO)

Мукабадагы сүрөт:  Juan Salvador 
Fernández Tamayo, parema, 
Mirjana Ristic / Getty Images

Швейцарияда басылган

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/ 


3

Мазмуну

Баш сөз    4
Ыраазычылык билдирүү  6

Киришүү 8

1. Ийгиликтүү бизнести кеңей-
түүнүн ар түрдүү ыкмалары 9

Франчайзинг               11
2. Франчайзинг жөнүндө макулда-
шуулардын ар кандай түрлөрү  15 
3. Эл аралык франчайзинг 17 
4. Франчайзингдин артыкчылыкта-
ры жана жетишпестиктери         19 
5.  Франчайзингдик
ассоциациялар                              21

Франчайзингге даярдоо            23 
6. Техникалык-экономикалык не-
гиздеме жана эксперименттик 
тестирлөө                                24 
7. Маалыматтардын ачылышы   25                                   
8. Сиздин франшиза үчүн сатуу 
рыногун кантип табууга болот? 30 
9. Франшизанын пайдалануучу-
лары: алар кимдер? 31 
10. Франшизанын жана анын мүм-
күнчүлүктүү пайдалануучулары-
нын юридикалык тазалыгын 
текшерүү                                       31

Франшиза жөнүндө макулдашуу
түзүү     35
1. Франчайзинг жөнүндө
мыйзамдар                                      36
2. Кокусунан болгон
франшиза                                        40
3. Франшиза жөнүндө
макулдашуу – жетектөөчү
принциптер                                     40
4. Франшиза жөнүндө
макулдашуунун негизги
жоболору                                        41

Фрашизанын алкагында өз ара ма-
милелерди жөнгө салуу  54 
1. Бизнес жүргүзүү боюнча кол-
донмо                                              55 
2. Жакшыртуу                            57 
3. Окутуу                                    57 
4. Сапатты контролдоо             59 
5. Биргелешкен брендинг         60 
6. Компаниялардын аталыштары, 
фирмалык аталыштар жана 
домендик аталыштар                     63 

Фрашиза жөнүндө макулдашууну
бузуу  67
1. Талаш-тартышдардын пайда
болушуна алып келүүчү
маселелер                                       68 
2. Контракттын күчүнүн
мөөнөтү                                          72 
3. Өткөрүп берүү шарттары     77 
4. Талаш-тартыштарды жөнгө 
салуу                                               78 
5. Макулдашуунун күчүн 
токтоткондон кийин пайда болгон 
маселелер                                       80 
6. Топтук доолор                       82

Тиркеме  83



4

Башы сөз

Алмасе  
лелеринбиркыйлатереңдетип

түшүнүүгө муктаж франшиза ээлери-
нин ичинен менеджерлер жана башка
жетектөөчү кызматкерлер үчүн кызы-
гууну пайда кыларына үмүттөнөбүз.
Мындан сырткары, ал бир топ татаал
теманы өздөштүрүүдө алар үчүн негиз
кылып алынган түйүн катары студент-
тер жана кеңири коомчулук үчүн кы-
зыкчылык пайда кылышы мүмкүн.
Бул максаттан алганда, биз, техника-
лык жана юридикалык терминдерди,
кесиптик жаргондорду пайдалануудан
мүмкүнчүлүктүн болушунча качып,
жөнөкөй жана түшүнүктүү тилди
пайдаланууга аракеттендик.

�[�b�a�g�_�k�b�g  �[�b�j  �d�u�c�e�Z  �l�_�a  �d�_���_�c�l����
�f���f�d���g�^���]���g  �[�_�j�_�l . �:�e

�n�j�Z�g�r�b�a�Z�g�u�g  �i�Z�c�^�Z�e�Z�g�m�m�q�m�k�m�g�Z
�[�_�e�]�b�e����  �l�h�\�Z�j�^�u�d  �[�_�e�]�b  �f�_�g�_�g

�d�h�e�^�h�h�]�h  �Z�e�u�g�]�Z�g  �d���q�l����  �[�j�_�g�^�^�b
�i�Z�c�^�Z�e�Z�g�m�m�k�m�a  �f���f�d���g  �[�h�e�[�h�]�h�g , �Z�a

�l�h�[�h�d�_�e�^�b�d�l�_  �[�b�j  �l�h�i  �`�h�]�h�j�d�m
�d�b�j�_�r�_�g�b  �d�Z�f�k�u�a�^�Z�c�l .�M�r�m�e �g�_�]�b�a�]�b  �i�h�k�l�m�e�Z�l�l�u  �w�k�_�i�d�_  �Z�e�m�m

�f�_�g�_�g , �d�h�e�^�h�g�f�h  �n�j�Z�g�q�Z�c�a�b�g�]

�Z�d�u�j�u�g�^�Z  �n�j�Z�g�r�b�a�Z  �`�'�g���g�^�'
�f�Z�d�m�e�^�Z�r�m�m�g�m�g  �d���q���g  �l�h�d�l�h�l�m�m

�f�_�g�q�b�d�l�b�g  �Z�d�l�b�\�^�_�j�b�g
�[�Z�r�d�Z�j�m�m�g�m�g  �f�Z�Z�g�b�e�����e���]��

�`�Z�j�u�y�e�h�h�g�m�g  �[�Z�j�^�u�]�u�g�^�Z  �[�h�e�h
�l�m�j�]�Z�g , �Z�g�u�g  �b�q�b�g�^�_  �[�j�_�g�^�^�b

�Z�c�u�j�f�Z�e�Z�]�Z�g , �'�g���d�l���j�]�'�g  �`�Z�g�Z
�[�_�d�_�f�^�_�]�_�g  �b�g�l�_�e�e�_�d�l�m�Z�e�^�u�d

�f�_�g�q�b�d�l�b�g  �`�Z�g�Z  �[�j�_�g�^�^�b�g  �Z�j  �l���j�^����
�m�d�m�d�l�Z�j�u�g  �`�_�l�_�d�q�b�e�b�d�d�_  �Z�e�m�m�^�Z

�g�_�]�b�a�]�b  �l�_�f�Z  �[�h�e�m�i  �k�Z�g�Z�e�Z�l .

Франчайзинг тараптар келечекте көз 
карандысыз, өз ара шартталуучу 
болуп саналган бизнестин өз ара көз 
каранды элементтеринин чынжыры 
менен бириктирилген, ар түрдүү 
түзүүчүлөрү бар татаал процессти 
элестетет.

Франчайзингдин негизинде өзүнүн
бизнес-моделдик негиздүүлүгүн
далилдөө менен айкалышкан
интеллектуалдык менчикти лицензиялоо
жатат. Франшизанын ээсине фран-
чайзинг анын бизнесин бир кыйла
тез кеңейтүү мүмкүндүгүн берет. Ал
франшизанын пайдалануучусуна
белгилүү товардык белги менен
колдоого алынган күчтүү брендди
пайдалануусуз мүмкүн болбогон, аз
тобокелдикте бир топ жогорку кирешени
камсыздайт.

Ушул негизги постулатты эсепке алуу 
менен, колдонмо франчайзинг 
процессинин ар түрдүү: даярдоо, фран-
шиза жөнүндө макулдашуу, франшизаны 
башкаруу жана акырында франшиза 
жөнүндө макулдашуунун күчүн токтотуу 
этаптарын окурманга түшүндүрөт.

Франчайзингде интеллектуалдык 
менчиктин активдерин башкаруунун 
маанилүүлүгү жарыялоонун 
бардыгында боло турган, анын ичинде 
брендди айырмалаган, өнүктүргөн жана 
бекемдеген интеллектуалдык менчиктин 
жана бренддин ар түрдүү укуктарын 
жетекчиликке алууда негизги тема болуп 
саналат.

Франчайзингдин бизнести
өнүктүрүүнүн каражаты катары күчөп
бара жаткан ролун, ошондой эле
булар менен байланышкан
интеллектуалдык менчиктин абдан
маанилүү ролун эске алуу менен, биз
эл аралык аудиторияга жана
иштиктүү чөйрөгө арналган
колдонмону жарыялоо актуалдуу
милдеттердин болуп саналат деп
эсептейбиз. Биз, бул колдонмо
франшизанын бүткүл дүйнөдөгү
мүмкүнчүлүктүү ээлерине жана
колдонуучуларына, айрыкча фран-
чайзинг чөйрөсүндө чектелген
тажрыйбаны жайылткан же
жайылтпаган өнүгүп келе жаткан
жана эң аз өнүккөн өлкөлөр үчүн
маанилүү жана пайдалуу ресурс
болуп калат деп ишенебиз.

Ал интеллектуалдык менчик
маселелерин бир кыйла
тереңдетип түшүнүүгө муктаж фран-
шиза ээлеринин ичинен менеджерлер
жана башка жетектөөчү кызматкерлер
үчүн кызыгууну пайда кыларына
үмүттөнөбүз. Мындан сырткары, ал
бир топ татаал теманы өздөштүрүүдө
алар үчүн негиз кылып алынган түйүн
катары студенттер жана кеңири
коомчулук үчүн кызыкчылык пайда
кылышы мүмкүн. Бул максаттан
алганда, биз, техникалык жана
юридикалык терминдерди, кесиптик
жаргондорду пайдалануудан
мүмкүнчүлүктүн болушунча качып,
жөнөкөй жана түшүнүктүү тилди
пайдаланууга аракеттендик.
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Бул жарыялоо франчайзингдин биз-
нести кеңейтүүдө, жумушчу орунда-
рын түзүүдө жана бүтүндөй экономи-
калык өнүгүүдө ойногон ролун терең
түшүнүүгө умтулгандар үчүн пайда-
луу ресурс болуп калуусу күтүлүүдө.
Мындан да маанилүүсү ал бул процес-
сте интеллектуалдык менчиктин ро-
лун түшүнүүнү жакшыртууга жана
маалыматтуулукту жогорулатууга
багытталган. Ошондуктан анда,
негизги көңүл, ийгиликтүү фран-
чайзинг үчүн интеллектуалдык
менчик укуктарын башкаруунун
маанилүүлүгүнө бөлүнүшү керек.

 

Франчайзингдеги интеллектуалдык менчик маселелери
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Ыраазычылык билдирүү

Бул долбоор тексти жазууга жана ре-
дакциялоого катышкан ЧОИ
Бөлүмүнүн директору Гурикбала Син-
гха Джайя мырзанынын стратегиялык
жетекчилигинин астында Интеллекту-
алдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк
уюмунун чакан жана орто ишканалар
(ЧОИ) бөлүмү тарабынан жүзөгө
ашырылган. ЧОИ Бөлүмүнүн кеңеш-
чиси Тамара Наняккара айым долбо-
ордун ишке ашыруу үчүн жооптуу
болгон, тексти, анын корректурасын
жана редакциялоосун даярдаган, баш-
ка өлкөлөрдүн эксперттеринин иште-
рин координациялаган жана алардын
оңдоолорун текстке киргизген, кол-
донмонун акыркы божомолун даярда-
ган. Конкреттүү темалардын/маселе-
лердин тизмесинин негизинде, башка-
лардын арасында франчайзинг масе-
лесине адистештирилген жана Улуу
Британиядагы Варвикада ишке ашыр-
ган «Hamilton Pratt», юридикалык
фирмасы, бул колдонмонун алгачкы
долбоорун даярдаган. ЧОИ бөлүмү та-
рабынан дярдалган текстти редакция-
лагандан кийин долбоор эл аралык ре-
цензиячы топторго таратылган, алар-
дын түшүндүрмөлөрү, тактоолору жа-
на толуктоолору акыркы варианттын
бир кыйла мазмундуу жана так болу-
шуна шарт түздү. Биз «Hamilton Pratt»
фирмасынын салымын жана айрыкча
Джона Праттын, Наталии Льюистин
жана Гурмит Джактын жеке
салымдарын абдан белгилейбиз.
Тиешелүү англис алфавитинин тарти-
бинде саналып өткөн төмөнкү рецен-
зиячыларга ыраазычылыгыбызды
билдиребиз.

Шариф Аккад, өнөктөш, “МАК”
юридикалык фирмасы, Джедда,
Сауд Аравиясы
• Правин Ананд, өнөктөш, “Anand

and Anand”, Нойда, Индия
• Наталья Бабенкова, “Nörr

Stiefenhofer Lutz” ЖЧКсы, Моск-
ва, Россия

• Лючиана Бассани, адвокат,
“Dannemann Siemsen”, Рио-де-
Жанейро, Бразилия

• Родниде Боос, консультант,
“Davies Collison and Cave”,
Мельбурн, Австралия

• Андра Филатов, адвокат,
“Drakopolous” юридикалык
фирмасы, Бухарест, Румыния

• Сильвия Фрайгнер жана Хубер-
тус Тум, “Frreygner
Rechtsanwalte”, Вена, Австрия

• Стюарт Германн, өнөктөш,
“Stewart Germann” юридикалык
фирмасы, Окленд, Жаңы Зе-
ландия

• Лю Нин, “Akin Gump Strauss
Hauer

& Feld LLP”, Кытай
• Кевин Б. Мерфи,   операциялык

директор, “Franchise Foundations,
APC”, Сан-Франциско, Калифор-
ния, АКШ

• Петер Орандер, “DLA Nordic
КБ”, адвокаттык фирмасы, Сток-
гольм, Швеция

• Марко Антонио Паласиос,
өнөктөш, “Palacios & Associados”,
Гватемала

• Катен Патель, “Church’s
Chicken”, Хемель Хемстед,
Бириккен Падышачылык
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• Джон К. Перала,“Perala Law
Office”, Чикаго, Иллинойс, АКШ 

• Тан Ти Джим, “Lee & Lee,
Advocates

& Solicitors”, Сингапур
• Филипп Ф. Зайдман, 

өнөктөш,“DLA Piper LLP”, Вашинг-
тон, АКШ

Бул колдонмо боюнча баалуу
түшүндүрмөлөр дагы ИМБДУнун
кызматкерлери: Бренддер жана
үлгүлөр секторунун Укук жана
укуктук консультациялар бөлүмүнүн
директору Маркус Хеппергер, Арбит-
раж жана ортомчулук боюнча
ИМБДУнун Укуктук өнүгүү борбору
секциясынын кенже кызматкери Джу-
дит Шалнау айым тарабынан жасалды.
Интеллектуалдык менчиктин бүткүл
дүйнөлүк уюмунун башкармалыгы
астында турган Америка Кошмо
Штатынын Патенттер жана товардык
белгилер боюнча ведомствосунун
максаттуу фонддору тарабынан
финансылоонун жардамында бул
эмгекти жарыялоого мүмкүн болду.

Жоопкерчиликтен баш тартуу 
Бул колдонмодон камтылган
маалыматтар профессионалдык
юридикалык консультацияларды
алмаштыра албайт. Анын негизги 
максаты базалык маалыматтарды
берхх менен чектелген.

Франчайзингдеги интеллектуалдык менчик маселелери



В хорошей компании

Киришүү

8

Жакшы компанияда
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1. Ийгиликтүү бизнести кеңейтүүнүн
ар түрдүү ыкмалары
Кеңейүүгө умтулган ийгиликтүү
коммерциялык ишканалар товарлардын
же кызмат көрсөтүүлөрдүн ошол
ассортиментин чыгарууну көбөйтүү же
ага жаңы, бир кыйла сапаттуу
товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү
кошуу пайдасын тандашат. Бул
варианттардын ичинен кайсынысын
болбосун тандоо, ушул бизнестин
алкагында же сырткы булактардан
алына турган финансылык капиталдын 
болушун болжолдошот. Сырткы 
каражаттар капиталды өздөштүрүү же 
тартуу жолу менен алынышы мүмкүн. 
Кароого мүмкүн болгон башка вариант 
болуп, өнөктөштүк  жөнүндө 
макулдашуу түзүү жана альянс түзүү 
саналат. Бул учурда жогоруда эске 
алынган варианттардан айырмаланып, 
ишкана кайсы болбосун кирешени жана 
тобокелдикти өнөктөшү менен бөлүшөт. 
Кызыкчылыктарга жана бизнестин 
стратегиясына жараша альянстардын, өз 
ара мамилелердин же өнөктөштүк 
байланыштардын агент, дилер дистри-
бьютор, брокер, трейдер, комплектөөчү 
сырткы өндүрүшчүлөр менен биригүү, 
биргелешкен ишканаларды ачуу 
мүмкүндүгү ж.б.у.с. абдан ар кандай 
түрлөрү болушу мүмкүн. Башка 
компаниялар менен биригүү же аны 
жутуп коюу – бул дагы карала турган 
варианттардын бири.
Франчайзинг, айрыкча ишкана өзүнүн 
жеке финансылык капиталын иштеткиси 
келбеген же аны пайдаланууну 
каалбаган        учурда         өтө             тез

өнүгүүчү жана кирешелүүлүгүн жого-
рулатуунун жана бизнести тез арада 
кеңейтүүнүн стратегиялары бел-
гилүүлөрдүн бири болуп саналат. Би-
рок ал бизнести кеңейтүүнүн башка,
жогоруда аталган стратегияларынын 
элементтерин айкалыштырат, фран-
чайзинг, франшизанын ээсинин баш-
ка жактагы иштиктүү операцияларын 
жүргүзгөн юридикалык жактан көз 
карандысыз ишкана (биргелешкен 
ишкана, франшизанын ээси менен 
юридикалык жактан өнөктөш болуп 
саналбаган) болуп саналат. Фран-
чайзингдин негизинде интеллектуал-
дык менчикти лицензиялоо жатат.
Бизнести өлкөнүн ичинде дагы, анын 
сыртында дагы аймактык кеңейтүүдө 
жогоруда келтирилген варианттарды 
кароо керек. Бир кыйла туура келген 
вариантка же варианттардын айка-
лыштарына карата чечим кабыл алуу 
процесси, албетте, алардын ар бири-
нин жакшы жана жаман жактарына 
тиешелүү талдоону божомолдойт.
Бирок кандай болгон күндө дагы ком-
мерциялык ишканалардын көпчүлүгү 
айырмаланган ченемдик же укуктук 
шарттардын таасири астында 
тереңдеп кетүүсү мүмкүн болгон гео-
графиялык алыстыкка (маселен, баш-
ка сааттык алкакта, башка ишкердик 
жана тилдик чөйрөдө иштөөгө шарт-
талган) байланышкан чектөөлөр ме-
нен айкалышкан, финансылык ресур-
старга жетүү мүмкүндүгү менен 
байланышкан көйгөйлөр, өз өлкөсүн-
дөгү         операциялардын      үстүнөн

Франчайзингдеги интеллектуалдык менчик маселелери
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сыяктуу эле, чет өлкөлүк операция-
лардын үстүнөн дагы контролдоо
деңгээлине ээ болууга умтулушат.

Жакшы компанияда
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Франчайзинг



Франчайзинг – бизнести жүргүзүүнүн
белгилүү ыкмасын иштеп чыккан чар-
бачылык кылуучу субъект (франшиза-
нын ээси) бизнести алгачкы жана ке-
зектеги төгүмдү төлөөгө алмашуу ме-
нен, франшизанын ээси белгилүү мез-
гил аралыгында башка жерде биз
нестин текшерилген моделин
пайдала-нуу укугун башка реалдуу же
мүмкүн-чүлүгү бар ишкерлерге
(франшизанын пайдалануучуларына) 
берүү жолу менен бул бизнести
кеңейткен система. Франшизанын
ээси бизнес-моделди пайдалануу
укугу менен бирге франшизанын
пайдалануучусуна франшизанын
ээсинин интеллектуалдык менчигин
жана ноу-хаусун пайдаланууга
мүмкүндүк берет, ошондой эле алгач-
кы жана кезектеги окууну камсыздайт
жана колдойт. Маңызы боюнча ийги-
ликтүү бизнес франшизанын ээсинин
көзөмөлү, контролу жана жардамы
астында франшизанын
пайдалануучусу тарабынан түзүлөт.

Бул бизнеске байланышкан интеллек-
туалдык менчик укуктарын пайдала-
нууга уруксат (б.а. лицензия) франши-
занынын пайдалануучусуна ал кийин-
черээк аны кайра ийгиликтүү
иштетүүсү үчүн берилет. Фран-
чайзинг жөнүндө макулдашууда ли-
цензияланган интеллектуалдык мен-
чик укуктары товардык белгилерге
жана автордук укуктарга дээрлик
дайыма, өнөр жай үлгүлөрүнө жана
патенттерге бизнестин мүнөзүнө жа-
раша жайылтылат жана көбүнчө ком-
мерциялык сырды камтыйт.

Франчайзинг продуктыны же кызмат
көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөргө жет-

кирүү ыкмаларынын бири болуп 
саналат.
Эгерде анын негизинде жаткан биз-
нес-модель жашоого жөндөмдүү
болуп саналса, иш жүзүндө кайсы
болбосун ишкана чыгымдардын көз
карашынан жаңы рынокко бир кый-
ла натыйжалуу образ менен чыгуу
ыкмасы катары франчайзингди
пайдалана алат. Бирок бизнестин
бардык эле түрлөрү “франчайзинг
үчүн пайдалуу” болуп эсептелбейт. 
Франчайзинг үчүн туура келген
бизнес кайра өндүрүлүүчү болушу
керек. Эреже катары, бизнестин
төмөнкү түрлөрү “кайра өн-
дүрүлүүчү” болуп эсептелбейт жа-
на франчайзингдик моделдин ал-
кагына дал келбейт:

• жеңил үйрөнүүгө болбой
турган көркөм жана
чыгармачылык мүнөздөгү өзгөчө
көндүмдөрдү талап кылган
чыгармачылык иш-мердүүлүк;
• франчайзинг үчүн туура
келбеген техникалык
ишмердүүлүк, т.а. көптөгөн
франчайзингдик систе-маларда
франшизанын ээси абдан кыска
мезгил аралыгында алгач-кы
окууну уюштурат. Бирок эгерде
техникалык көндүмдү, бул
франчайзингдин моделдеринде
акыркы убакта айрым келип чык-
кандай болгон, тышкы булактар-
дан алууга болсо, бул колдон кел-
бей турган тоскоолдуктар болуп
саналбайт.
• төмөнкү рентабелдүү бизнес,
ошон-дой эле аз дегенде беш жыл
иште-беген, же өзүнүн бизнес-
моделде-ринде негизги
жетишпестиктери  бар  ишкердик

Жакшы компанияда

Kubatova Syiynbyby
Стрелка
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Франчайзинг

иш-мердүүлүгү франчайзинг үчүн жа-
рабайт. Франчайзинг негизги
жетишпестиктерди четке кага албайт;
бизнесте аларды тереңдетип
жибериши мүмкүн.

Франчайзинг үчүн туура келген иш-
кердик ишмердүүлүгүнүн көпчүлүгү
үчүн франчайзингдин үч негизги мо-
дели бар, атап айтканда:

Продукцияга же бөлүштүрүүгө фран-
шиза

Франшизанын ээси (же анын атынан
башка ишкана) тарабынан өндүрүлгөн
продукт франшизаны пайдалануучуга
сатылат, ал өз кезегинде аны франши-
занын ээсинин соода маркасы менен
керектөөчүлөргө сатат. Франчайзин-
гдин мындай моделинин мисалы бо-
луп, «Ford», «GM», «Exxon» ж.б. сы-
яктуу автомобилдик жана мунай
компаниялары саналат. Адатта мын-
дай франшизалардын аракеттери бел-
гилүү аймактар менен чектелген, ал
эми франшизаны пайдалануучу фран-
шиздик пулга кирүү укугу үчүн алгач-
кы франшизалык алымды төлөйт. Бул
франчайзингдин системалары бул то-
вардык белгини пайдалануу менен
ишкердик ишмердүүлүгү менен алек-
тенүү укугу үчүн франшизанын ээси-
не кезектеги төлөмдөрдү караштыр-
байт. Анын ордуна франшизанын ээси
франшизанын пайдалануучусу берген
сатуудан түшкөн кирешенин бөлүгүн
алат.

Даярдоого, өндүрүүгө же иштеп чыгууга
франшиза

Франшизанын ээси франшизанын
пайдалануучусуна маанилүү курам
бөлүктү сатат же белгилүү ноу-хауну
өткөрүп берет, ал франшизанын ээси
тарабынан кезектеги сапаттуу
контролдоо менен, франшизанын
пайданауучусуна акыркы продуктыны
чыгарууга же иштеп чыгууга жана аны
чекене соода оператору, же айрым
учурларда, акыркы керектөөчү аркы-
луу сатууга мүмкүндүк берет. Ушун-
дай жол менен көптөгөн дүйнөлүк ры-
ноктордо «Coca-Cola» суусундугунун
(коммерциялык сыр катары корголгон) 
негизги компоненттерин франшизаны-
нын пайдалануучусуна жеткирүү ме-
нен, «Coca-Cola» компаниясы иштейт, 
бул аларга акыркы продуктыны чыга-
рууга, андан кийин чекене соода опе-
ратору аркылуу сатууга, өз кезегинде
аны акыркы керектөөчүгө сатууга
мүмкүндүк берет.

Иштиктүү форматтагы франшиза

Ишкананын ээси (франшизанын ээси) 
экинчи тарапка (франшизанын пайда-
лануучусу) баарыдан мурда аны менен
байланышкан интеллектуалдык мен-
чик, товардык белги укуктары камтыл-
ган конкреттүү бизнес-моделди пайда-
лануу укугуна лицензияны өткөрүп бе-
рет. «McDonald’s», «Hilton Inns», «7-
Eleven» сыяктуу дүйнөгө белгилүү
бренддер ушул моделди пайдалануучу
компанияларга мисал болуп саналат. 
Ошентип, иштиктүү форматтагы фран-
шиза бир кыйла  кеңири     пайдаланы-
луучу модел болуп саналат, ал эми
колдонмонун    калган  бөлүгү 
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франчайзингдин дал ушул түрүнө
арналат. Көптөгөн өлкөлөрдө
иштиктүү форматтагы франшиза
мыйзамдар менен жөнгө салынган
франчайзингдин бирден-бир түрү
болуп саналат.

Монтевидеодо жайгашкан «Memory
Computación» программалык
камсыздоосун өндүрүү боюнча
компания чакан жана орто
ишканаларда (ЧОИ) 
административдик башкаруу жана
бухгалтердик эсеп үчүн
программалык камсыздоого
адистештирилген, өзүнүн
коммерциялык ишмердүүлүгүн
кеңейтүү үчүн франчайзингди
колдонушат. Франшизанын
пайдалануучусунан ал капитал жа-
на жергиликтүү рынок жөнүндө
билим алат, ал эми франшизаны
пайдалануучу «Memory 
Computación’s»  ноу-хаусун,
бренддин жана репутациясын
пайдаланат.

Франшизаны пайдалануучу макул-
дашылган алымды төлөөгө алма-
шуу менен франшизанын ээсине
таандык фирмалык аталышты, то-
вардык белгини, ноу-хауну пайда-
лануу жана башка интеллектуалдык
менчик укуктарын пайдалануу
укугуна ээ. «Memory Computación»
өздөрүнүн товардык белгилерин ар
бир өлкөдө каттаган, ошону менен
иштейт.

Бир кыйла толук маалымат үчүн
www.solucionesmemory.com/ду кара.

Иштиктүү форматтагы фаншиза төрт
негизги элементти камтыйт:

1. 	 Франшизанын ээси франшиза-
нын пайдалануучусуна лицензия-
нын негизинде анын интеллекту-
алдык менчигин, баарыдан мурда
анын товардык белгилерин,
ошондой эле анын үлгүлөрүн,
патенттерин, автордук укуктарын
жана коммерциялык сырларын
пайдаланууга мүмкүндүк берет.
Эреже катары, бир кыйла
маанилүү элемент болуп товардык
белги саналат, анткени ал өзүнөн
бренд түзүлгөн негизди көрсөтөт;
жана дал бренддин таанымалдыгы
кардарларды тартат жана сурамды
өбөлгөлөйт. Бул франшизанын
мүмкүнчүлүктүү пайдалануучула-
ры үчүн франшизаны жагымдуу
кылат. Эгерде «Джондун гамбур-
герлери» аталышында гамбургер-
лерди сатуу боюнча соода ишка-
насын кимдир бирөөгө ачпаса,
эгерде андай мүмкүн эмес болсо,
анда анын ийгиликтүүлүгүн жана
сатылуусунун жылдык көлөмүн
алдын ала айтуу кыйын болор эле.
Экинчи тараптан «McDonald’s»
брендин эксплуатациялоо укугуна
франшиза
1. Интеллектуалдык менчик боюнча бир кыйла

көбүрөөк маалымат алуу үчүн ИМБДУнун 
№450 «Интеллектуалдык менчик деген 
эмне?», ИМБДУнун № 900.1 «Белгини 
жаратуу: товардык белгиге, чакан жана орто
ишканалар үчүн бренддерге киришүү», 
ИМБДУнун № 498 «Мыктылыкка умтулуу: 
чакан жана орто ишканалар үчүн автордук
укукка киришүү» жарыялоосун жана
ИМБДУнун № 918 «Чыгармачылык туюнтма: 
чакан жана орто ишканалар үчүн автордук
укукка киришүү» жарыялоосун, ИМБДУнун 
№917.1. «Келечекти ойлоп табуу: чакан жана
орто ишканалар үчүн патентке киришүү» 
жарыялоосун карагыла;

Жакшы компанияда
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иш жүзүндө кепилденген ийгиликтер-
ди жана жыл сайын болжолдуу 2,3 
млн АКШ доллар сатуунун көлөмүн 
камсыздайт.
1. 	 Франшизанын ээси франшиза-

нын пайдалануучусу тарабынан 
коммерциялык ишкананын кандай 
уюштурулуп жана башкарылып 
жатканын контролдойт. Адатта 
бул баштапкы окуу программасы-
нын жүрүшүндө каралган бардык 
маселелер боюнча маалымат бир 
кыйла терең жана толук баяндал-
ган,  эксплуатациялоо боюнча 
баарын кучагына камтыган кол-
донмону  франшизанын 
пайдалануучусуна берүү жолу 
менен жасалат. Алар тарабынан 
иштелип чыккан «системаны» 
сактоону камсыздоо үчүн, 
франшизанын ээси, көчмө 
комиссиялар, «жалган сатып алуу-
чулар» жана опреативдүү 
текшерүүлөр сыяктуу ыкмаларды 
бир топ тезтез пайдаланат.

2. 	 Франшизанын ээси насаатчы-
лыкты камсыздайт жана франши-
занын пайдалануучусуна дайыма 
жардам көрсөтөт.

3. 	 Франшизанын пайдалануучусу 
франшизанын ээсине баштапкы 
жана мезгилдик төлөмдөрдү жүр-
гүзөт.

Эгерде кыскача айтсак, анда фран-
чайзинг бул бизнес-моделдерди 
пайдалануу укугу ишкердик
ишмердүүлүгү менен байланышкан 
интеллектуалдык менчик укуктарын 
пайдаланууга лицензия менен 
толукталган, лицензиялык 
макулдашуунун өзгөчө түрү болуп 
саналат.

2. Франчайзинг жөнүндө 
макулдашуулардын ар кандай 
түрлөрү
Түз франчайзинг
Франшизанын ээси ар бир ишкана 
(бир франшизаны пайдалануучу) 
менен франшиза жөнүндө жекече 
макулдашуу түзөт. Бул учурда 
франшизанын ээси франшизанын ар 
бир пайдалануучусунун 
ишмердүүлүгүнүн үстүнөн түз 
контролдоону жүзөгө ашырат жана ал 
башкалар менен бөлүшүүчү акча 
келип түшүүлөрүнүн агынын түзөт. 
Бирок түз франчайзинг ишкана башка 
өлкөдө жайгашкан учурларда эң 
сонун чечим болуп саналары күмөн. 
Кирешелерди кайтарып берүүгө, акча 
которуулардын чектелгенине2, салык 
залалдарына байланышкан көйгөйлөр, 
ошондой эле иштиктүү 
ишмердүүлүктү жүргүзүүдө тил, 
маданият, мыйзамдар, ченемдер жана 
практика көз карашынан өз алдынча 
өлкөнүн спецификасынан келип 
чыккан кыйынчылыктар пайда 
болушу мүмкүн. Ошондуктан, эл 
аралык операциялар үчүн кадимки 
модель болуп франшиза жөнүндө 
башкы макулдашуу саналат.
Айрым ийгиликтүү франшизанын 
пайдалануучусу башка коммерциялык 
ишканаларды сатып алууну улантуусу 
жана көптөгөн франшизалардын 
пайдалануучусу болушу керек.

2 Айрым өлкөлөрдө франшиза жөнүндө
макулдашуунун негизинде же башка
булактардан алынган роялтини которуу үчүн
бул макулдашуу тиешелүү мамлекеттик
мекемеде: интеллектуалдык менчиктин
жергиликтүү ведомствосунда же борбордук
банкта катталышы керек.
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Франшиза жөнүндө башкы 
макулдашуу

Франшизанын ээси экинчи субъект 
өнүгүүнүн графигине ылайык бел-
гилүү аймакта франшизанын ээсинин
иштиктүү концепциясынын субфран-
чайзингине  укук алган франшиза 
жөнүндө башкы макулдашууну 
түзүшү мүмкүн. Бул укук үчүн адатта 
франшизанын ээси өнүктүрүүгө баш-
тапкы алымды алат; алымдын өлчөмү 
бир нече жүз миң доллардан бир нече 
миллион далларга чейин өзгөрүшү 
мүмкүн. Башкы франшиза франшиза-
нын ээсине өзүнүн башкаруу аппара-
тын олуттуу көбөйтүүсүз өсүү 
мүмкүндүгүн берет. Мындай учурда 
франшизанын пайдалануучусу маңы-
зы боюнча өз алдынча алынган өл-
көдө франшизанын ээси катары чыга 
алат.

Бул мамиленин жетишпестиктери бо-
луп, субфраншизаны (франшизанын 
ээси келишим менен байланышпаган) 
пайдалануучулардын үстүнөн 
контролдуктун жоктугу, ошондой эле 
франшиза жөнүндө башкы макулда-
шуу аркылуудан сырткары, алар түз 
контролдонбогон башка коммерция-
лык ишканага франшизанын ээсинин 
катуу көз карандылыгы саналат. 
Ушул себептен «McDonald’s» жана 
«7-Eleven» сыяктуу эл аралык фран-
шизанын ээлери башкы франшизанын 
пайдалануучуларын абдан дыкат тан-
дашат.

Багыттарды өнүктүрүү жөнүндө ма-
кулдашуу

Багыттарды өнүктүрүү жөнүндө ма-
кулдашуу ишкерди белгиленген уба-
кыт ичинде бизнестин белгилүү тар-
магында бир нече коммерциялык иш-
каналарды (субпайдалануучуларды
дайындабастан) ачууга милдеттенди-
рет. Багыттарды өнүктүрүү жөнүндө
макулдашуу франшиза жөнүндө баш-
кы макулдашуудагыдай эле артыкчы-
лыктарга жана жетишпестиктерге ээ;
айырмасы франшизанын ээси, жада
калса франшиза жөнүндө башкы ма-
кулдашууга караганда чоң ыктымал-
дык менен, бир нече бөлүмчөлөрдү
ачуу боюнча милдеттемелерди бир
коммерциялык ишканага жүктөө ме-
нен «бардык жумурткаларды бир се-
бетке» салганында турат. Багыттарды
өнүктүрүү жөнүндө макулдашууда
франшизаны субпайдалануучуларды
дайындабастан, бул ролду өзүнө алса
да болчудай, коммерциялык ишкана-
ларды ачууну ишкерге жүктөгөндүк-
төн, ал, ошентип, ишкер менен ком-
мерциялык бөлүмчөнүн ортосунда
франшиза жөнүндө макулдашуу
түзүүнү караштырбайт, мында сөз
франшизанын ээси менен бул учурда
франшизаны пайдалануучу катары
чыгуучу ишкердин ортосундагы фран-
чайзинг жөнүндө жүрөт.

Жакшы компанияда
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3. Эл аралык франчайзинг 
Маңызы боюнча алардын жардамы 
менен франчайзинг системасын башка 
өлкөлөргө жайылтууга боло турган
беш ыкма бар:

1.Франшизанын ээси, же өзүнүн 
штаб-квартирасы, же чет өлкөлүк 
филиал аркылуу жеке 
франшизасын максаттуу өлкөдөгү 
франшизанын пайдалануучусуна 
берет.

2.Франшизанын ээси максаттуу 
өлкөдө филиал түзөт жана бул 
филиал франшизанын ээси ката-
ры чыгат.

3.Франшизанын ээси жана максаттуу 
өлкө жөнүндө маалыматы бар 
үчүнчү жак биргелешкен ишкана 
түзүшөт. Максаттуу өлкөдө бул 
биргелешкен ишкана 
франшизанын ээси катары чыгат.

4.Франшизанын ээси франшиза 
жөнүндө башкы макулдашуу 
түзөт.

5.Франшизанын ээси багыттарды 
өнүктүрүү жөнүндө макулдашуу 
түзөт.

Өзүнүн коммерциялык 
ишмердүүлүгүн 
интернационализациялоо контексинде 
маңызы боюнча  аймактык 
болуп 	 	 саналган, б.а. алар 
катталган/берилген  же  келип 
чыккан аймакта 	 бул укуктар

чектелген интеллектуалдык менчик
укуктары жөнүндө сөз болгону маа-
нилүү. Башка сөз менен айтканда, бул
өлкөдөгү же аймактагы колдонулган
укуктар ошол өлкөдө же региондо га-
на колдонулат; бул баарыдан мурда,
товардык белгилерге, үлгүлөргө жана
патенттерге тиешелүү. Ошондуктан,
эгерде коммерциялык ишкана өл-
көнүн чегинен тышкары франчайзин-
гдик операцияны пландаштырса,
ошол аймакта өзүнүн интеллектуал-
дык менчик укуктарын коргоо үчүн
чараларды көрүшү зарыл. Франшиза
жөнүндө макулдашуу түзөрдөн мурда
франшизанын ээси франчайзингдин
негизинде коммерциялык ишмер-
дүүлүк жүзөгө ашырыла турган өл-
көдө өзүнүн интеллектуалдык менчик
укуктарын каттоо үчүн чараларды
көрүүсү өтө маанилүү. Мындан сырт-
кары, франшизанын ээси келечекте
өзүнүн ишмердүүлүгүн кеңейтүү бо-
юнча стратегияларды жүзөгө ашыруу
мүмкүндүгүн эске алуу менен, бул өл-
көгө жанаша аймакка окшош чаралар-
ды көрүүсү зарыл. Айрым эл аралык
ири франшиза ээлери өз бизнестери
үчүн өздөрүнүн интеллектуалдык
менчик укуктарын бүткүл дүйнө
жүзүндө же франчайзингди пайдалан-
ганга чейин көп жылдарга айрым мак-
саттуу өлкөлөрдө катташат. Ката ке-
тирген жана баштапкы этапта максат-
туу өлкөдө өзүнүн интеллектуалдык
менчик укуктарын коргобогон ишкер-
лер белгисиз бир билерман үчүнчү
жак муну жасап койгонуна бир нече
ирет өздөрүнүн таң калгандарын бил-
диришет      жана    бул    гана      эмес.
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Мисалы, белгилүү товардык белгини
камтыган белгилүү домендик
аталыштарга укуктары катталган
болушу мүмкүн жана буга ылайык
ишкерлер өздөрүнүн укуктарын
сатып алуу үчүн өтө чоң чыгымдарга
барууга аргасыз болушу күтүлөт.

Жакшы компанияда
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Ысык бутерброддор эбактан бери
Кореяда жолдо тамактануу мада-
ниятынын негизги элементи болуп
калган. Акыркы он жыл аралыгын-
да жолдо тамактануу маданиятына
негизделген ысык бутерброддор-
дун салттуу рыногунчекене фрна-
чайзингдик ишканага айландыруу
менен, «Sukbong Toast» бул тар-
макта ысык бутерброддорду чыга-
руу боюнча алдыңкы компания бо-
луп саналат.

«Mukyodong Top5 Specialty» би-
ринчи бешинчи рейтингине кирген
«Sukbong Toast» тарабынан өн-
дүрүлгөн бутерброддор Сеулдун
иштиктүү борборунда мыкты про-
дуктылардын бири катары тааныл-
ган. «Sukbong Toast» катталган то-
вардык белги болуп саналат, ал
эми бул өзгөчө продуктыны жасоо
ыкмасы коммерциялык сыр болуп
саналат. Брендде кошулмалардын
жоктугу, ингредиенттердин жаңы-
лыгы белгиленет, ошондой эле жо-
горку сапаттагы бутербродду за-
манбап, өзүнүн ден соолугуна кам
көргөн кардарларга сунуштоого
умтулат. Түштүк Кореяда
«Sukbong Toast»тун 250 дөн ашык
ишканасы бар.

Товардык белгилерге укуктар жана
башка өлкөлөрдүн рынокторуна чыгуу

1. Товардык белгилер өзүнөн алар
катталган (белги кеңири белгилүү
болуп эсептелген учурлардан
тышкары) өлкөдө же региондо гана
жарактуу болуп саналган аймактык
укуктарды көрсөтөт.

2. Товардык белгини максаттуу
өлкөлөрдө аны каттоо аркылуу
коргоо керек. Белгини каттоого
өтүнмө берүүдө башка рынокторго
продуктыны ташып жеткирүүнүн
стратегиялык планын кабыл алуу
мүмкүндүгүн эске алгыла.

3. Чет өлкөлөрдө коргоого өтүнмө
берүүдө алты айлык артыкчылыктуу
мезгилди пайдалангыла.

4. Товардык белгини эл аралык
каттоого өтүнмө берүүнүн жол-
жоболорун жеңилдетүү үчүн Мад-
рид системасын3 пайдалангыла.

5. Жергиликтүү тилде белгини
тандагыла жана бардык
варианттарын каттагыла.
Лингвисттер менен кеңешкиле жана
милдеттүү түрдө жергиликтүү
керектөөчүлөрдө белгилүү болгон
күчтүү белгини тандагыла.

 3 Мындан ары 50-бетти караңыздар.

Жакшы компанияда
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6. Силердин укуктарыңарды
бузуучу белгилерди дыкат
көзөмөлдөгүлө. Силердин белгиге
үндүк жана визуалдык же
мааниси жанынан окшош бар
болгон чет өлкөлүк белгилерге
толук издөө жүргүзгүлө. Мурда
катталган домендик аталыштарды
дагы издөөнү жүзөгө ашыргыла.

7. Товардык белгинин
жергиликтүү системасы менен
таанышкыла. Башка өлкөдөгү
товардык белги жөнүндөгү
мыйзам силердин өлкөдөгү
мыйзам менен бирдей деп
эсептебөө керек. Жергиликтүү
системанын «суу астындагы
ташын» изилдегиле жана силер
ишенген юристтердин
кызматтарынан пайдалангыла.
Төмөнкү суроолорго берилген
жооптор силерге белгилүү экенине
ишенгиле. Бул өлкөдө биринчи
өтүнмө ээси же биринчи
пайдалануу принциби
колдонулабы? Товардык белги
боюнча ведомство салыштырма
экспертизаны жүргүзөбү? Каршы
пикирлер системасы кандай
иштейт экен? Белгини каттоо үчүн
канча убакыт талап кылынат?
Силерге товардык белгиге же
лицензиялоого укукту кайра
өткөрүп берүүгө уруксат керекпи?

5. Франчайзингдик ассоциациялар 

Көптөгөн өлкөлөрдө франчайзингдик 
ассоциациялар бар жана алардын 
көпчүлүгү Франчайзинг боюнча бүткүл 
дүйнөлүк кеңештин мүчөсү (WFC) болуп 
саналат. Мындай ассоциациялардын ролу 
коомчулук жана өкмөттүк чөйрөлөрдүн 
арасында ал жөнүндө кабарландырууну 
жогорулатууда жана фрначайзингдин 
артыкчылыктарын даңазалоодо турат. 
Ошого карабастан, франчайзингдик 
ассоциациялар франшизанын ээлери үчүн 
тармактык клубдар катары иштешет, бир 
кыйла өнүккөн ассоциациялар булар 
менен гана алектенишпейт. Алардын 
ишмердүүлүктөрү төмөнкүлөрдү камтышы 
мүмкүн:

• өздөрүнүн веб-сайттарынын жардамы 
менен франчайзингге көмөктөшүү;
• окуу курстарын уюштуруу;
• кеңеш берүү жана кесипкөй кеңештерди 
алууга боло тургандыгы жөнүндө өзүнүн 
мүчөлөрүнө маалымдоо;
• мамлекеттик органдар менен өз ара 
иштешүүнү жүзөгө ашыруу; мыйзамдарды 
жакшыртуу, программаларды жана 
стратегияларды иштеп чыгуу боюнча 
сунуштарды киргизүү;
• этикалуу франчайзинг практикасы же
өткөрүү кодексин иштеп чыгуу жана
аткаруу;
• мүчөлөрдүн арасында тартипти колдоо;
• талаш-тартыштарды жөнгө салуу үчүн
механизмдерди берүү.
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Мындан сырткары, франшизаларды же 
кооперативдерди пайдалануучулардын 
ассоциациясы бар, ал франшизаны пайда-
лануучуларынын кызыкчылыктарына 
көмөктөшөт жана аларды белгилүү 
франчайзин-гдик системанын алкагында 
же жалпы планда коргойт. Франшизанын 
пайдалануучуларын биргелешип 
аракеттенүү менен франшизанын ээси 
менен өз алдынча өз ара иштешүүгө кара-
ганда бир кыйла күчтүү позицияны 
ээлейт. Мындан сырткары, биргелешкен 
аракеттер бардык франчайзинг системасы 
козгогон маселелер боюнча 
коммуникациянын натыйжалуулугун 
жогорулатат.

Франшизаны пайдалануучулардын ассо-
циациялары франшизаны пайдалануучу-
лардын кызыкчылыктарын коргойт, алар-
ды кесипкөй консультацияларга жетүү
мүмкүндүгү менен камсыздайт жана жал-
пысынан алганда франшизанын пайдала-
нуучулары үчүн аларда пайда болгон
ошол конкреттүү маселелерди чечүүнү из-
дөөнүн форуму болуп саналат.

«Jawed Habib» компаниясы Инди-
яда чачка камкордук көрүү боюнча
косметикалык салондордун негизги
тармактарынын бири болуп сана-
лат. Ал иштиктүү франшизанын не-
гизги форматын пайдалануу менен
бардык Индия боюнча 21 штатта
жана 67 шаарларда болжолдуу 225
салондорду жана билим берүү ме-
кемелерин башкарат. Бул формат
турган жерин, дизайнды, кызмат-
керлердин санын, өбөлгөлөөнү,
жарнамалоону, инфраструктураны,
роялти ж.б.у.с. аныктайт. Компания
дараметтүү франшиза пайдалануу-
чуларына анын катталган товардык
белгисинин үч вариантын көргөзгөн
бизнестин мүмкүн болгон үч вари-
антын тандоону сунуштайт.

Жакшы компанияда
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6. Техникалык-экономикалык 
негиздеме жана 
эксперименталдык
тестирлөө
Өзүңдүн бизнесиң үчүн франчайзингди
пайдалануу мүмкүндүгүн кароо менен
техникалык-экономикалык негиздемени
даярдоо, ошондой эле франчайзинг
жаатындагы көз карандысыз
эксперттердин4 консультациялык
колдоосун жана жардамын күн мурунтан
алып коюу маанилүү. Анын ичинде
тиешелүү ченемдик-укуктук база менен
таанышуу жана жергиликтүү
франчайзингдик ассоциациянын жана
франчайзингдик коддордун бар
экендигин көңүлгө алууга боло
тургандыгын тактоо маанилүү.
Мүмкүнчүлүккө жараша бир нече
жерлерде франчайзинг концепциясынын
жашоого жөндөмдүүлүгүн текшерүү
үчүн, ошондой эле документтерди
даярдоо жана иштиктүү операцияларды
иштеп чыгуу үчүн коммерциялык
ишканаларга таандык компаниялардын
базасында шайкеш эксперименттик
тестирлөө керек. Бул техникалык-
экономикалык негиздемени жана
эксперименттик тестирлөөнү жүзөгө
ашыруунун жүрүшүндө алынган билим
жана тажрыйба франшизанын
пайдалануучусуна жашырын
маалыматты, коммерциялык сырды жана
ноу-хауну өткөрүп берүүнүн эки негизги
ыкмасы болуп саналган окутуу
программасы жана пайдалануу боюнча
колдонмону иштеп чыгуу үчүн
пайдаланылат.

Андан сырткары, 
эксперименталдык тестирлөө мыйзам
боюнча талап кылынбайт       жана
4 Корея Республикасында «франчайзинг боюнча 
эксперт» деп эсептелиш үчүн квалификациялуу эк-
замен тапшыруу керек.

бардык жерде колдонулбайт. Франчайзин-
гдин айрым концепциялары тийиштүү 
эксперименттик тестирлөө жүр-
гүзүлбөгөнүнө карабастан, өздөрүн ийги-
ликтүү көрсөтө алышты. 800 магазинге 
өсүп жеткен «ComputerLand» франчайзин-
гдик ишкананын тармагы 1970-жылдар-
дын аягында өзүнүн коммерциялык иш-
мердүүлүгүнө франчайзингди колдоно 
баштаган мезгилде бир да магазини жок 
болчу. Маңызы боюнча «ComputerLand» 
персоналдык компьютерлер үчүн жабдуу-
лардын чекене магазинин түзүү жөнүндө 
франчайзинг идеяларды жүзөгө ашырган. 
Керектүү мезгилде жана керектүү жерде 
пайда болгон бул идея өлчөмү боюнча 
олуттуу эл аралык франчайзингдик тар-
макты түзүүнү тез арада ишке ашырган. 
Албетте, мезгилдин өтүшү менен компью-
тердик рынок кардиналдуу өтө маанилүү 
өзгөрүүгө учурады, бирок бул тармак 
франчайзингдин тарыхында көрсөткүч ми-
сал болуп саналат.

Башка тармак – «iSOLDIt» – «eBay» тоору-
гунун товарларын сактоо боюнча компа-
ниясы 2003-жылдын ноябрында бирден-
бир компанияга таандык кампасын ачкан. 
Идея бир нерсесин «eBay» аркылуу сатуу-
ну каалаган адамдарга тиешелүү комисси-
ялык сый акылар үчүн товарларды сактоо 
үчүн чекене кампа берүүдө болгон. 
«iSOLD It» персоналы санариптик фото-
сүрөттөр боюнча кызмат көрсөтүү, «eBay» 
веб-сайтына товарларды жайгаштыруу, 
тоорук учурунда товарларды жеткирүүдө 
түшкөн акча каражаттарын алуу кызматта-
рын көрсөткөн.     2003-жылдын      онунчу
декабрында «iSOLD It» компаниясын
ачкандан бир  нече  жумадан  кийин

Жакшы компанияда
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ал Калифорния штатынын Корпора-
ция иштери боюнча департаментине 
Америка Кошмо Штаттарына өзүнүн 
магазин-кампасынын франшизасын 
сатууга өтүнмө берген. 2006-жылы 
компания «eBay» тооругунун 
товарлары үчүн болжолдуу 200 
«iSOLD It» франчайзингдик 
кампалары бар болгон. Бирок өтө тез 
көтөрүлүү операциясынан кийин өтө 
тез түшүүгө дуушар болгон. Олуттуу 
инвестицияларды жүзөгө ашырган, 
анын ичинде турак үйлөрүн күрөөгө 
коюп кредит алуунун, пенсиялык 
топтолмолордун эсебинен, көптөгөн 
франчайзингдик операторлор, 
концепциянын бир олуттуу катасы 
бар экенин – ал рентабелдүү эмес 
экенин табышкан. Франчайзингдик 
тармактын жарымынан көбү тез арада 
кыскарган.

Франчайзинг үчүн рынокто 
апробацияланбаган концепцияны 
пайдалануу франчайзингдин негизги 
принцибин бузуу болуп саналат. 
Кытайда франшизанын ээсине 
франшиза жөнүндө макулдашуу 
түзүүгө уруксат берүүгө чейин анык, 
бир жыл ичинде иштеген жок дегенде 
эки ишканасы болушу керек. Америка 
Кошмо штаттарында көп тажрыйбасы 
жок жана эксплуатациялык модель 
менен иштебеген компаниялар фран-
шиза жөнүндө макулдашуу түзө 
алышат, бирок муну жасоого сунуш 
берилбейт.

7. Маалыматтарды ачуу

Көптөгөн өлкөлөрдө франшиза 
жөнүндө маалыматтарды ачуу 
тууралуу       мыйзамдар          иштейт. 
Бул  мыйзамдардын  максаты

дараметтүү франшиза пайдалануучу-
ларга франшизанын алкагында инве-
стициялар жана кортракттар жөнүндө
сатуу алдында жеткиликтүү маалы-
маттарды берүүдө турат, аны менен
алар бир кыйла негизделген чечим ка-
был ала алышат.

Франшиза жөнүндө маалыматтарды 
ачууга жана каттоо тууралуу мый-
замдарга карата талаптар инвестор-
лордун пайдасыз же өзүнүн наркы-
нын бардыгын же олуттуу бөлүгүн 
жоготкон, иштебеген франшизаларын 
сатууларына реакция катары пайда 
болгон. Мисал катары Америка Кош-
мо Штаттарындагы «Minnie Pearl 
Fried Chicken» компаниясынын фран-
шизасын келтиришет. Компания 
2000ден ашык франшизаны ишкана-
ларга сатып, алардын ичинен 200ү га-
на ачылып, бирөө да жашап калган 
эмес. Маалыматты ачуу жөнүндө 
мыйзам болбогон өлкөлөрдө франши-
занын пайдалануучусу акылга сыяр-
лык ишкердик практикасын жетекчи-
ликке алуу менен, эгерде алар «бар-
дык толук фактыларды» билишсе гана 
юридикалык милдеттүү макулдашуу-
га кол коюшу керек. Макулдашууну 
тариздөөгө же кандайдыр-бир фран-
шизалык алымды алууга чейинки 
акылга сыярлык мезгил ичинде фран-
шизанын ээси, күтүлгөндөй, франши-
занын дараметтүү пайдалануучусуна 
алар бир кыйла ачык-айкын болуусу 
үчүн жазуу жүзүндө франшизага тие-
шелүү материалдар, толук жана так 
ачылган бардык маалыматтар менен 
камсыздоосу керек. Бирок практика 
көрсөткөндөй, франшиза ээси муну 
мыйзам боюнча  жасоого    милдеттүү
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болгон учурдан башка учурда, маалы-
мат толук көлөмдө берилбейт. Маалы-
матты алдын ала ачуудан башка фран-
шизанын ээсине карата ачылган маа-
лыматы менен документти мезгилдүү 
(эреже катары жыл сайын) жаңылоо 
талаптарын кошуп, маалыматты 
дайыма ачуу жөнүндө талап бар.
Төмөндө жалпы жонунан маалыматты 
ачуунун ченемдери жана практикасы 
бир өлкөдөн экинчи өлкөгө вариация-
лануусун эсепке алган маалыматтар-
ды «толук жана так жазуу жүзүндө 
ачуу» параметри берилет:

• Иштиктүү форматтын сыпатта-
масы (франшизанын кайсынысы 
сунушталууда – бирдигиби, 
көптүгүбү, башкысыбы же багыт-
ты өнүктүрүү жөнүндө франшиза-
бы), эксперименттик тестирлөө 
жөнүндө толук маалымат, фран-
шизанын ээсинин ишкердик иш-
мердүүлүгүнүн узактыгы, компа-
ниянын кызматкерлери франши-
занын ээси жөнүндө маалыматтар, 
франшизанын башка пайдалануу-
чулары жөнүндө толук маалымат, 
франшизанын мүмкүн болгон 
атаандаштары жана атайын 
лицензиялар же уруксаттама 
талаптары сыяктуу франчайзингге 
колдонулуучу кайсы болбосун 
атайын мыйзамдар.

• Франшизанын ээсинин алдында 
турган көйгөйлөр, анын ичинде 
франшизанын ээси же жетектөөчү 
кызматкерлерден  кимдир    бирөө

	

	

	

	

франчайзинг жөнүндө мыйзамды 
бузгандыгы же алдамчылык ме-
нен байланышкан кылмыштары 
үчүн соттолгондор барбы; фран-
шизанын ээси сот тартибинде 
франшизанын пайдалануучусун 
куугунтуктадыбы же мурда бо-
луп өткөн жылдар аралыгында 
франшизанын ээсине акыркы доо 
коюлбадыбы; соттун кароосунда 
франчайзингди зыянга учурата 
турган иштер барбы, бизнестин 
бул жаатында ийгиликсиз опера-
цияларды франшизанын пайдала-
нуучусу жүргүздүбү; франшиза-
нын ээси же анын кызматкерлери 
кудуретсиздикти жарыяладыбы.

• Баштапкы этапка жана франши-
заны эксплуатациялоого байла-
нышкан чыгымдар, анын ичинде
баштапкы инвестициялар, депо-
зиттер же компенсациялоого
жаткан франшиза алымдары; ин-
вентаризация, көрнөк, жабдуу
жана жарнамага чыгымдар
сыяктуу статьялар боюнча
чыгымдар. Фран-шизанын ээси
ачпай коюшу мүм-күн болгон
(конкреттүү өлкөнүн улуттук
мыйзамдарына жараша) башка
чыгымдарга роялтинин ке-
зектеги төлөмдөрү, жабдууга жа-
на камсыздандырууга чыгымдар
кирет.

• Франшизанын пайдалануучусуна 
кандай, эгерде ушундайлар бар 
болсо, ташып жеткирүүчүлөрдү 
тандоого, сатууга уруксат берил-
беген товарларга жана франшиза-
нын пайдалануучусу иштей тур-
ган районго («аймак») тиешелүү 
чектөөлөр киргизилет.

Жакшы компанияда
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•Франшизанын ээсине таандык
интеллектуалдык менчикти
(товардык белгилер, автордук
укуктар жана патенттер), анын
ичинде товардык белгилерди
жаңылоо даталары жана
патенттердин мөөнөтү бүткөндүгү
жөнүндө, ошондой эле франшиза
тарабынан камтылган
аймактардагы алардын статустары
жөнүндө, тиешелүү
интеллектуалдык менчикке
байланыштуу франшизанын ээси
катышуучу болуп саналган кайсы
болбосун талаш-тартыштар
жөнүндө бардык маалыматтарды
франшизага ылайык франшизанын
пайдалануучусу пайдалана алат.

•Франшизанын ээсинин кезектеги
финансылык абалы жөнүндө
маалыматтарды камтыган
финансылык отчеттор.

•Соода жана/же франчайзингдик
ассоциациялардагы мүчөлүк.

•Кайтарып берүү жөнүндө абал.
•Макулдашууда талаш-

тартыштарды жөнгө салуунун
кайсы ыкмалары жана талаш-
тартыштарды ушундай жөнгө
салууга кеткен чыгымдар үчүн
керектүү милдеттемелердин
кандай өлчөмү каралган.

•Франчайзинг жөнүндө
макулдашуунун колдонуудагы
үлгүсүнүн көчүрмөсү (жана
баарыдан мурда кайра баштоо
шарттары, укуктарды жана
милдеттерди токтотуу жана
өткөрүп берүү).

“Ya Kun”

«Ya Kun» компаниясы Интреллекту-
алдык менчик боюнча Сингапур ве-
домствосуна (IPOS) товардык белгиге
15тен ашык улуттук өтүнмө берген,
анын ичинде «Ya Kun» аталышына
дагы,  компаниянын тарыхын
баяндоолор менен ар түрдүү
плакаттарда, слогандарда жана
«Toastwich» сыяктуу белгилүү про-
дуктылардын аталышында дагы.
Мадрид системасынын алкагында
«Ya Kun» - биз 1944-ж. тартып кофе
жана гренокторду сатабыз” дегенди
түшүндүрөт, компания өзүнүн
аталышына жана слоганына эл
аралык өтүнмө берген.

«Ya Kun» компаниясынын интеллек-
туалдык менчигинин негизги 
компо-ненти – бул анын ноу-хаусу, 
ал анын коммерциялык сыры болуп 
саналат. Кокос джемин даярдоонун 
фирмалык рецеби катуу корголгон 
коммерциялык үй-бүлөлүк сыр 
болуп саналат, ал эми джемдин 
өзү үй-бүлө мүчөлөрүнүн өздөрү 
тарабынан гана үй-бүлөгө таандык 
ишканасында чы-гарылат. Лой 
мырза жана анын үй-бүлөсү бул 
рецептин сыры ачылбай калышы 
үчүн көп иштөөгө туура ке-лет. 
Экинчи коммерциялык сыр бо-луп, 
«Ya Kun» рецеби боюнча кофе 
саналат, аны даярдоо үчүн кофе 
дандарынын ар кандай сортторунун
өзгөчө аралашмалары колдонулуп,

Франчайзингге даярдык



өзгөчө жыпар             жытты 
жана              даамды берет.

Эңсөө «Ya Kun» ишканасынын көр-
көм таризделишинин олуттуу элемен-
ти болуп саналат, ошол себептен бар-
дык сатуу пункттарында «Ya Kun»
компаниясынын тарыхын баяндаган
мурда болуп өткөн күндөрдүн сти-
линдеги бирдей плакаттар илинген.
Ошого карабастан, бул плакаттар
улуттук деңгээлде товардык белгиге
өтүнмө менен корголгон, алар, «Ya
Kun» колдонуу боюнча жетекчилик
жана башка франчайзинг системасын-
да колдонулган материалдар автордук
укук менен корголот. «Ya Kun»
компаниясынын тарыхын жана про-
филинин баяндаган текст Сингапур-
дагы чекене соода пункттарында дагы
даңазаланат, ошентип, автордук укук
менен корголот.

«Ya Kun» компаниясынын
франшиздик пакети франшизанын
пайдалануучусуна «Ya Kun» ыкмасы
боюнча гренокту даярдоонун
концепциясын эксплуатациялоо, «Ya
Kun» товардык белгисинин
айырмаланган өзгөчөлүктөрүн
пайдалануу укугун, алгачкы жана
дайыма колдоону, жаңы идеяларды
акысыз алмашууну, изилдөөнү жана
иштеп чыгууларды (R&D), маркетинг
жана коомчулук менен байланыш
чөйрөсүндөгү мүмкүнчүлүктү,
ошондой эле «Ya Kun» расмий
продукцияларын туруктуу ташып
жеткирүүнү берет.

Франчайзингдин натыйжалуу систе-
масы менен айкалышта товардык бел-
гиден, автордук укуктан жана ком-
мерциялык сырдан турган, интеллек-
туалдык менчиктин көз карашынан
баалуу портфель «Ya Kun» компания-
сынын эл аралык ийгилигинин салы-
мы болуп калды. «Ya Kun» компания-
сынын интеллектуалдык менчиги
анын брендинин таанылуучулугу ме-
нен ийгиликтүү айкашат, ошондук-
тан,

«Ya Kun» продук-
циясы эңсөөнүн
сапаты жана кеңи-
ри популярдуу-
лукта пайдала-
нылган ата мекен-
дик компания ме-
нен ассоциацияла-
нат.
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Франшиза жөнүндө маалымат-
ты ачкан документтин болжол-
дуу мазмуну

1. Франшизанын ээси жана анын биз-
несинин түзүмү жөнүндө, анын ичин-
де туунду ишканалар жөнүндө маалы-
маттар, жетекчилик тууралуу, анын 
ичинде алардын квалификациялары 
жана бизнести жүргүзүү тажрыйбасы 
жөнүндө толук маалыматтар.

2. Убакыттын узак мезгил аралыгында 
франшиза  ээсинин (компания ката-
ры) ишкердик ишмердүүлүк тажрый-
басы.

3. Бул аймак үчүн сунушталган иштик-
түү формат.

4. Талаш-тартыштар (арбитраждык че-
чимдер) жана соттук териштирүүлөр 
(соттук чечимдер).

5. Франшизанын ээсине же франшиза-
нын башкаруучусуна карата жаран-
дык же жазык иштери жөнүндө толук 
маалыматтар.

6. Франшиза ээсинин банкроттуулугу же 
анын ишканасына тышкы башкаруу-
ну киргизүү же сот тарабынан кабыл 
алынган милдеттүү аткарылуучу че-
чимдер.

7. Чыгымдардын /төлөмдөрдүн резюмеси 
(франшиза боюнча баштапкы 
төлөмдөр, баштапкы инвестициялар-
дын сметасы) жана мындай чы-
гымдарды төлөөнүн жана төлөмдөрдү 
берүүнүн мөөнөттөрү.

8. Иштеп жаткан франшизанын 
пайдалануучуларынын тизмеси жана 
алардын байланыш маалыматтары.

9. Франшизанын мурдагы 
пайдалануучуларынын тизмеси 
(маселен, акыркы үч жылдагы), 
алардын байланыш маалыматтары 
жана бул франшизалар төлөп кайта 
алынды беле, токтотулду беле, 
сатылды беле ж.б.у.с.

10. Продукциялардын жана кызмат 
көрсөтүүлөрдүн булактарына карата 
франшиза пайдалануучуларына 
чектөөлөр; франшизанын ээлеринин 
же анын өнөктөштөрүнүн 
франшизанын пайдалануучусуна 
товарларды жана кызмат 
көрсөтүүлөрдү ташып жеткирүүлөрү 
жөнүндө маалыматтар.

11. Франшиза пайдалануучусунун башка 
милдеттери жана ага колдонулуучу 
тыюулар.

12. Финансылоодогу керектөөлөрдүн
резюмеси.

13. Франшизанын ээси тарабынан колдоо: 
жарнама, компьютердик система жа-
на окутуу.

14. Франшизанын объектиси же аймагы 
жөнүндө толук маалыматтар, анын 
ичинде франшиза ээсинин аймагы 
жөнүндө, объектини тандоо саясаты 
жөнүндө, ошондой эле эгерде 
ошондойлор жүзөгө ашырылса, бул 
жердеги мурдагы франчайзингдик 
операциялар жөнүндө маалыматтар.

15. Франшизанын ээсинин менчиги
тууралуу  маалыматтар  же

Франчайзингге даярдык
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Франшизанын ийгиликтүү иштеши
үчүн зарыл болгон интеллектуалдык
менчикти (товардык белгилер, ком-
мерциялык сырлар, автордук укуктар,
өнөр жай үлгүлөрү жана патенттер)
пайдаланууга анын укуктары.

16. Купуялуулукту жана тиешелүү учур-
ларда маалыматтарды ачпоо жөнүндө
макулдашуунун талаптарын сактоо
милдети.

17. Франшизанын негизинде бизнести
факт жүзүндө жүзөгө ашырууга каты-
шуу милдети.

18. Франшизаны пайдалануучусун сатуу-
нун ассортиментине чектөө

19. Кайрадан баштоо, токтотуу жана өт-
көрүп берүү.

20 Талаш-тартыштарды чечүү.

21. Финансылык көрсөткүчтөрдү берүү.

22. Франшизанын пайдалануучусу жөнүн-
дө маалымат жана коммерциялык иш-
каналардын тизмеси.

23. Финансылык отчеттуулук.

24. Контракттар (сунушталган контракт-
тардын тексти)

25. Тил каттар (маалыматты ачуу жөнүндө
документти алгандыгын тастыктоо).

8. Сиздин франшиза үчүн сатуу 
рыногун кантип табууга болот

Франшизанын пайдалануучусун издөө 
менен байланышкан кыйынчылыктарды 
баалабай коюуга болбойт; Франшизанын 
пайдалануучусун туура тандоо 
франчайзингдик системанын ийгиликтүү 
иштөөсү үчүн негизги мааниге ээ.

Франшизанын пайдалануучулары кантип
изилдөө жүргүзүшкөнүн жана
франшизаны тандаганын түшүнүү
маанилүү. Дараметтүү франшиза
пайдалануучулардын төрт бөлүгүнүн үч
бөлүгүнөн ашыгыраагы франшизанын
ээсинин веб-сайтына кирүүнү баштайт.
Алардын жарымынан көбү башка
бренддерди тереңдетип изилдей
башташат. Келечекте бул цифралар өсүшү
мүмкүн, демек, франшиза ээлери
дараметтүү франшиза пайдалануучулар
үчүн веб-сайттары тез табыла турган,
пайдаланууга жөнөкөй жана жеткиликтүү
болгондой камкордук көрүүлөрү керек.
Франшиза ээси баштапкы төгүм, туруктуу
төгүм, айлантуу жана кирешелүүлүк
жагынан анын негизги атаандаштарынын
сунуштары менен салыштырганда, ал
тарабынан сунушталуучу франшизанын
өзүнө тартуучулугун андан кем эмес
кылышы да керек. Мындан сырткары,
дараметтүү франшиза пайдалануучулар,
адатта, франшиза ээсинин улуттук
ассоциациясынан тартып бир нече ирет
франшизага арналган веб-сайттардын
жалпы мүнөздөмөсүн изилдешет. Ошону
менен бирге алар франчайзинг боюнча
семинарларды жана франчайзингдик
жарманкелерге келип турушат.
Ошондуктан алар, эреже катары фран-
чайзинг жана болгон системалар тууралуу
жакшы кабарландырылган.
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9. Франшизаны пайдала-
нуучулар: алар кимдер?

Типтүү франшиза пайдалануучу деген 
түшүнүк жок экендигине карабастан, 
төмөндө алардын мүнөздөмөлөрүнө 
өзгөчө тиешелүү тизме келтирилген. Алар 
төмөндөгүдөй болушу керек:
• өзүнүн үй-бүлөсүнүн колдоосун 
пайдаланган;
• чечкиндүү жана эмгекти сүйгөн;
• базалык иштиктүү алгырлыкка ээ 
болуу (же аны өнүктүрүү)
• белгилүү учурларда сатуу 
жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу;
• жеткиликтүү финансылык 
ресурстары бар болуу;
• франчайзинг системасынын 
талаптарын аткарууга даяр.
Айрым өлкөлөрдөгү мыйзам, 
маалыматтарды ачуу жөнүндө документте 
франшизаны пайдалануучусунда 
милдеттүү түрдө же болбосо жакшы боло 
турган, бул жаатта мурда болгон 
тажрыйбаларды, түзүлгөндүгү жөнүндө 
жана башка мүнөздөмөлөрдү камтыган 
«франшизанын идеалдуу 
пайдалануучусу» деген мүнөздөмө 
камтылышын талап кылат. Талап 
кылынган параметрлерди атап чыгуу 
менен, франчайзингдик тармак 
франшизанын пайдалануучусуна өзүнүн 
бизнесин туура тандоого багыт берет. 
Кирешелүү франчайзингдик бизнес 
шашылыш же туура эмес тандоо 
процессинин зыянынан көйгөйгө 
кабылышы мүмкүн. Дараметтүү франши-
за  ээси        франшиза     пайдалануучусун

тандоонун/тартуунун толук 
критерийлерин иштеп чыгышы керек; 
жеткиликтүү финансылык ресурстары бар 
дараметтүү франшиза пайдалануучусунан 
жөн эле келип чыгуусу жетишсиз. Фран-
шиза ээси франшиза жөнүндө өз ара 
алгылыктуу берилген кеңири 
параметрлердин алкагында түрүн өзгөртө 
ала турган өз ара пайдалуу мамилелерди 
өнүктүрүүнүн келечегин баалашы керек.

10. Франшизанын юридикалык 
тазалыгын анын дараметтүү 
пайдалануучулары менен 
текшерүү

Төмөндө юридикалык тазалыкты
текшерүү боюнча франшизанын
пайдалануучуларынын тизмесине
камтылышы керек болгон пунктардын
минималдык саны эсептеп коюлган:

1. Франшизанын пайдалануучусуна 
лицензиялана турган франшиза 
ээсинин интеллектуалдык 
менчигинин чындыгына ынаныңыз. 
Бул учурда товарлардын жана кызмат 
көрсөтүүлөрдүн тиешелүү классы 
үчүн товардык белгинин чындыгын 
текшерүү керек; автордук укуктарды 
жана коммерциялык сырларды 
талаптагыдай башкаруу; кайсы 
болбосун патенттердин, үлгүлөрдүн 
жана товардык белгилердин күчүнүн 
мөөнөтүнүн бүткөн датасы, ошондой 
эле франшизанын пайдалануучусу 
операцияны жүзөгө ашыра турган 
аймакта аларды коргоонун чындыгы.
Эгерде башка аймакта
ишмердүүлүктү кеңейтүү
ыктымалдыгы бар болсо,

жарактуулугу. Эгерде башка
аймакта ишмердүүлүктү кеңейтүү
ыктымалдыгы бар болсо
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ошол аймакта интеллектуалдык менчикти 
коргоонун камсыздалышы жөнүндө кам 
көрүү керек.

2. Иштеп жүргөн франшизанын пайдала-
нуучусун билгиле:

• Бизнес мурункудай эле рентабелдүү 
болуп саналат, эгерде андай болсо, кайсы 
факторлор ийгилик үчүн чечүүчү маани-
ге ээ болду.

• Рентабелдүүлүккө жетүү үчүн алар-
га канча убакыт талап кылынды. Ком-
мерциялык ишмердүүлүк жана чыгаша-
сыздыктын босогосуна жетүү үчүн баш-
талышында аларга каражаттын канча 
көлөмү талап кылынган.

• Эксплуатациялоо боюнча жетекчи-
лик тарабынан коюлган маалыматтар, 
ошондой эле баштапкы жардам, окутуу 
жана дайыма колдоо көрсөтүү жагынан 
франшиза ээси жөнүндө алардын пикир-
лери; алар франшиза ээсинин маркетинг 
чөйрөсүндө, ошондой эле окутуу жана 
колдоо көрсөтүү жаатында жеткиликтүү 
тажрыйбасы бар менеджерлерден ко-
мандасы бар деп эсептешеби.

3. Эгерде алар баарын кайрадан баштаса, 
ушул франшизаны кайрадан алышат 
беле жана эмнеге.

4. Бул системаны пайдаланууну токтоткон
франшизанын пайдалануучуларынын
максималдуу саны менен байланыш-
кыла жана эмне себептен алар мындай
кылганын тактагыла.

5. Франчайзингди баштоодон мурда
франшизанын ээси аны
эксперименттик тартипте
апробациядан өткөргөнбү,
тактагыла, эгерде өткөрсө, анда
кайсы мезгилге чейин бул схема
пайдаланылган. Франшиза
ээсинде экплуатациялоо жана
окутуунун жана жардам
көрсөтүүнүн расмий программасы
бар экендигин жана бул програм-
ма франчайзингдик бизнестин
иштешин камсыздоо үчүн
жеткиликтүүлүгүн тактагыла. Бул
бизнес канчалык иш жүзүнө
ашырылгандай болуп саналат, бул
бизнес-модель жашоого
жөндөмдүү болуп саналабы?
Кандай атаандаштар бар, эгерде
андайлар бар болсо бизнеске
таасир эте алат?

6. Кандай соттук доолордо, эгерде 
андайлар бар болсо, франшиза 
ээси  тараптардын бири 
болгондугун тактагыла; 
доолордун түрлөрү жана алардын 
ар бири боюнча акыркы чечим.

7. Франшиза жөнүндө маалыматты 
ачуу документи боюнча жана 
франшиза жөнүндө макулдашуу 
боюнча франчайзинг 
чөйрөсүндөгү тажрыйбалуу 
эксперттер/юристтер менен 
кеңешкиле. Франшизанын ээси 
тарабынан берилген/берилбеген 
кайсы болбосун финансылык 
маалыматтар боюнча 
финансылык адистер менен 
кеңешкиле.
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8. Бул аймакта канча франчайзингдик
ассоциация бар экендигин, эгерде
андайлар болсо жана франшизанын
ээси алардын мүчөсү болуп саналабы,
тактагыла. Мындан сырткары, бул
аймакта франшизанын
пайдалануучуларынын кандайдыр-бир
ассоциациясы же бирикмеси бар бекен
тактагыла, анткени мындай
ассоциациялардын жана
бирикмелердин болушу франчайзинг
системасынын бышып жетилүүсүнүн
белгилүү деңгээлге жетишүүсүнүн
белгиси катары кызмат кылат.

Товардык белгилерди башкаруу
чөйрөсүндөгү алдыңкы практи-
ка
Товардык белгини тандоо –
Товардык белгини тандоодо же
түзүүдө эмнени эске алуу керек?

• Күчтүү (так айырмалоочу 
белгилерди камтыган) товардык 
белгини тандагыла. Сунушталган 
белгини өтө айырмалоочудан 
(күчтүү) анча айырмалабоочуга 
(начар)  чейин беш категорияга 
бөлүүгө болот:
1. Жаңы түзүлгөн товардык белги 
болуп, маанилик мазмунга ээ 
болбогон ойлоп табылган сөз же 
белги саналат. Юридикалык көз 
караштан алганда, алар абдан
күчтүү товардык белги болуп 
саналат, ошентип алар үчүн 
каттоо алуу бир кыйла чоң. Мар-
кетинг көз карашынан алганда 
аларда сатылуучу продуктыга 
керектөөчүнүн кандайдыр-бир 
кыйытмасы камтылбайт,

демек, чоң күч жумшоону талап 
кылат, т.а. аларды 
жарнамалоого көп каражат 
сарпталат. Бирок бекем абройго 
ээ болгондон кийин мындай 
белгилер абдан «Kodak» жаңы/
түзүлгөн товардык белгинин 
мисалы болуп саналат.

2. Эркин товардык белги болуп, 
маанилик мазмунга ээ сөз же 
белги саналат, бирок мында бул 
белги алар жарнамалаган про-
дукт менен логикалык жактан 
байланышы жок. Алар үчүн 
белги менен продуктынын ор-
тосундагы байланышты керек-
төөчүнүн аң-сезиминде түзүү 
үчүн активдүү жарнама талап 
кылынышы мүмкүн. Бирок 
жаңы дагы, түзүлгөн дагы то-
вардык белгилер, алар адатта 
каттоого ээ болушат. Эркин то-
вардык белгинин мисалы ката-
ры «Apple» компьютердик 
компаниясынын товардык бел-
гиси кызмат кылат.

3. Продуктынын мүнөзүнө, сапа-
тына же өзгөчөлүгүнө кыйытма 
жасаган белгилер суггестивдик 
товардык белгилер болуп сана-
лат, бирок бул өзгөчөлүктөрдүн 
баяндоосун камтыбайт. Мын-
дай товардык белгилерде айыр-
малоочулук деңгээли төмөн. 
Айрым өлкөлөрдө суггестивдик 
товардык белги ошол продукты 
үчүн абдан баяндоочу болуп 
эсептелиши мүмкүн,
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ошол себептен белги катары 
каттоого жатпайт. Эгерде белги 
продуктыны же анын 
өзгөчөлүктөрүн баяндаса, өздөрүнүн 
продуктыларынын баяндоолору үчүн 
ошол эле сөздү башка жактардын 
пайдалануусуна тоскоолдук болушу 
мүмкүн эмес. Маселен, «Sunny» 
(«солнечный») белгиси маркетинг 
үчүн лампа, бул продукт силердин 
үйүңөрдү жарык кылуу үчүн 
арналган көрсөтмөнү камтыйт.
3. Баяндама терминдердин 

айырмалоочу жөндөмдүүлүгү 
абдан төмөн, ошол себептен 
рынокто кеңири пайдалануунун 
жүрүшүндө түзүлгөн алардын 
айырмалуу жөндөмдүүлүгүн 
далилдей ала турган учурдан баш-
ка учурларда алар коргоого 
жатпайт.

4. Тектик түшүнүк эч кандай 
айырмалоочу жөндөмгө ээ эмес 
жана товардык белги5 катары 
коргоого жатпайт.

• Сунушталган белги же чаташтыруу 
деңгээлине чейин аны менен 
окшош белгини эч ким 
каттабагандыгын (товардык 
белгилердин маалымат базасынан 
издөөнү жүзөгө ашыргыла) 
ырастагыла.

• Болгон белгилердин окшошторунан 
качкыла. Атаандаштын бир аз 
өзгөртүлгөн товардык белгиси

5 Бир кыйла толук маалыматты Интеллектуалдык 
менчик укуктары боюнча тиркемеден карагыла.

же жакшы белгилүү же өзгөртүлгөн 
жазуусу менен белгилүү белги 
катталышы мүмкүн эмес.
• Сунушталуучу белги каттоо үчүн 
бардык абсолюттук укуктардын 
талаптарына6 дал келерине 
ынангыла.
• Белги жеңил жазыларына, 
окуларына, тамгалап айтууга жана 
эсте каларлыгына, ал жарнаманын 
бардык түрлөрүндө пайдаланууга 
дал келерине ынангыла.
• Белги силердин эне тилиңерде же 
башка кайсы болбосун 
мүмкүнчүлүктүү экспорттук 
рыноктордогу элдердин тилдеринде 
коннотацияларды же кааланбаган 
белгилерди камтыбаганына 
ынангыла.
• Тиешелүү белгиге домендик 
аталыш (т.а. Интернеттеги дарек) 
каттоо үчүн жеткиликтүү 
экендигине ынангыла.
• Сүрөттөмө белгилерди коргоону
камсыздагыла. Эреже катары,
изделүүчү продуктынын түсү жана
сырткы көрүнүшү керектөөчүлөрдү
тартат. Дал ошол себептен көптөгөн
компаниялар өздөрүнүн товардык
белгилери катары же сөз белгисин
толуктоо катары символдорду,
логотиптерди, сүрөттөрдү же
фигураларды пайдаланууну артык
көрүшөт. Мындай элементтерди
коргоону камсыздоо өнөр жай
үлгүлөрү жөнүндө же автордук укук
жөнүндө мыйзамдардын жардамы
менен дагы мүмкүн.
 6 Ошол эле жерде
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11. Франчайзинг жөнүндө 
мыйзамдар
Франчайзинг жөнүндө атайын мыйзамдар
бардык эле өлкөлөрдө боло
бербегендигин эске алуу керек.
Колдонулуучу ченемдер ар кандай
мыйзамдарда, маселен, агенттик
ишмердүүлүк, жалдоо жөнүндө
мыйзамдарда, соода кодекстеринде,
монополияга каршы практика,
атаандаштык, керектөөчүлөрдүн
укуктарын коргоо, товардык белгилер жа-
на башка интеллектуалдык менчик
укуктары жөнүндө мыйзамдарда
камтылышы мүмкүн. Ошондуктан, кайсы
мыйзамдарды колдонууга боло
тургандыгы жөнүндө маселени тактоо
үчүн жергиликтүү мыйзам базасын
изилдөө маанилүү.
Франшиза жөнүндө маалыматты ачуу 
жөнүндө мыйзамдар
Маалыматты ачуу мыйзамдары жана
каттоо талаптары франчайзингдик
бүтүмдөрдү түзүүгө чейин колдонулган
ченемдер болуп саналат. Айрым
өлкөлөрдө маалыматты ачуу жөнүндө
мыйзам иштейт, аны дараметтүү франши-
за пайдалануучусунан кайсы болбосун
контракка кол коюлганга же төлөмдөр
төлөнгөнгө чейин (жаңы жана
франшизаны улантуучу) көрсөтүүсү талап
кылынат. Айрым юрисдикцияларда,
маселен, Америка Кошмо Штаттарында,
маалыматты ачуу жөнүндө талаптар абдан
толук жазылган.
Көптөгөн өлкөлөрдө мыйзамдарда фран-
шиза жөнүндө макулдашууга кол 
койгонго чейин конкреттүү маалыматты 
франшизанын пайдалануучусуна берүү 
милдети франшиза ээсинин милдеттемеси 
катары каралган эмес.

Бул өлкөлөрдө жана маалыматты ачуу та-
лап кылынган өлкөлөрдө дагы дал дара-
меттүү франшиза ээси берилген маалы-
матты тийиштүү түрдө изилдеши жана за-
рыл болсо, эксперттер менен кеңешүүсү 
керек.
Каттоо талаптары
Бир катар өлкөлөрдө ар түрдүү укуктук
макулдашууларды каттоо жөнүндө талап-
тар бар. Мындай өлкөлөрдө фрначайзин-
гдик компаниялар маалыматты ачуу жана
бардык кошумча тиркемелер (маселен, ке-
лишимдер, текшерилген финансылык от-
четтуулуктар, франшизанын менчик ээле-
ринин тизмеси жана башка тиешелүү до-
кументтер) жөнүндө алардын документте-
рин мамлекеттик мекемелерде каттоо бо-
юнча талаптар коюлушу мүмкүн. Бул өл-
көлөрдө тиешелүү каттоо жок болсо фран-
шиза пайдалануучусуна франчайзингдик
ишмердүүлүктү жүргүзүүдөн баш тарты-
лышы мүмкүн. Ушуга окшош түрдө бул
ченемдерде алардын күчүнө кирүү шарт-
тары катары интеллектуалдык менчикке
лицензияларды каттоо жөнүндө талаптар-
ды дагы камтышы мүмкүн. Франшиза
жөнүндө макулдашууну каттоо тууралуу
талаптарга карабастан, айрым өлкөлөрдө
мамлекеттик мекемелерде интеллектуал-
дык менчикке лицензияны атайын каттоо
талап кылынат.
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Франчайзингде өз ара 
мамилелерди жөнгө 
салуучу мыйзамдар7

Франчайзингдик өз ара мамилелерди
түзгөнгө чейин болуп өткөн аракет-
терге тиешелүү маалыматтарды ачуу
жана франшизаны каттоо жөнүндө
мыйзамга карабастан, франчайзингде
өз ара мамилелерди жөнгө салуучу
мыйзамдар франшиза жөнүндө макул-
дашууга кол койгондон кийин ишке
ашырылуучу аракеттерге кирет. Мын-
дай мыйзамдарда франшиза ээси тара-
бынан одоно жана адепсиз иштиктүү
практиканын варианты эске алынат.
Алардын айрымдары төмөндө кара-
лат:

Негизделбеген жараксыз кылуу
–	Эреже катары мыйзам франшиза
жөнүндө макулдашууну жараксыз 
кылуу үчүн негизделген себептердин 
бар экендигин талап кылат. Негиз-
делген себеп катары, адатта, көйгөй-
лөрдүн кабарламасында көрсөтүлгөн 
аларды аткарбоо жана оңдобоо (чет-
тетпөө) жөнүндө кабар алгандан ки-
йин келишимдин жоболорун 
сактабоо эсептелет. Жазыктуу 
кылмыш, ишти токтотуу жана 
төлөөгө кудуретсиз-дик сыяктуу 
олуттуу көйгөйлөр болгон учурда 
аларды оңдоо (четтетүү) үчүн 
мүмкүнчүлүк берүү зарыл бо-луп 
эсептелбейт.

 7 Кара. андан ары Pitegoff, Thomas M жана
Garner, W. Michael, “Franchise Relationship Laws” в
Fundamentals of Franchising редакциясы астында:
Barkoff, Rupert M и Selden, Andrew C, American Bar
Association, 2008, 5-глава.

Франчайзингдик өз ара мамилелер-
ди жөнгө салуучу жоболорго өз-
гөртүүлөрдү киргизүү 
– Мыйзам франшизанын ээсине алар
тарабынан тиешелүү мамлекеттик
органга өтүн-мө берүүгө жана
жактыруу алганга чейин кайсы
болбосун колдонуудагы франшизага
олуттуу өзгөртүү киргизүүгө тыюу
салат. Бул процесс франшизанын
ээсине сунушталган өз-гөртүүлөр
жазылган маалыматтарды
минималдык ачуу менен документти
франшизанын бардык пайдалануучу-
ларына берүүнү милдеттендирет.
Узартууга укук – Франшизанын 
ээси франшизаны узартуудан баш 
тартуу үчүн маанилүү негизи болушу 
керек, бул франшизанын пайдалануу-
чуларын, алар тарабынан коммерция-
лык ишканалардан пайда алууга мүм-
күн эместиктен коргоого багыттал-
ган.
Мурастоо – Айрым мыйзамдар фран-
шизанын пайдалануучусу өлгөн учур-
да анын жолдошу, мураскери же укук 
мураскери ал өлгөндөн кийин 
ылайыктуу мезгил аралыгында фран-
шизаны эксплуатациялоого катышуу-
га жол берүүнү караштырат. Бул ара-
лыктын ичинде жолдошу, мураскери 
же укук мураскери бул франшизаны 
талаптарга дал келтирүүнү камсыздай 
алат же камсыздашы мүмкүн же бул 
талаптарды канааттандырган жакка 
франшизаны сатууга уруксат алат.
Тартып алууга аракет кылуу – 
Франшиза пайдалануучулар иштеп 
жаткан франчайзингдик ишканадан
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«негизделбеген жакын аралыкка» 
жаңы ишкана түзүү боюнча франшиза 
ээсинин аракеттеринен корголушу ке-
рек. Мындай учурда иштеп жаткан 
франчайзингдик ишканага же (а) су-
нушталган жаңы объектти артыкчы-
лыктуу сатып алуу укугу, же (б) бул 
жаңы ишкананын пайда болгондугуна 
байланыштуу себептер менен коро-
тулган рынок үлүшүнө компенсация 
берилиши керек.

Башка практика – Франчайзингде 
өз ара мамилелер жөнүндө мыйзамдар 
ассоциациянын эркиндигине франши-
занын пайдалануучуларынын укукта-
рын чектөө, франшизанын пайдала-
нуучуларын басынтуу, өндүрүштүк 
ишмердүүлүктүн негизделбеген стан-
дарттарына франшиза пайдалануучу-
ларын байлоо милдеттеринен жалпы 
бошотуу же кайсы болбосун жазуу 
жүзүндөгү же оозеки арыздардан баш 
тартуу алууну дагы жөнгө салышы 
мүмкүн. Франчайзингге тиешесиз 
башка мыйзамдар дагы франчайзин-
гдик өз ара мамилелерге таасир этиши 
мүмкүн. Маселен, Австралияда, фран-
чайзинг чөйрөсүндөгү талаш-тар-
тыштарды кароодо далай ирет таяна 
турган ак ниет эмес жүрүм-турумга, 
ошондой эле адашууга алып келген 
жана алдамчылык аракеттерге мый-
замдуу белгиленген тыюу бар.

Атаандаштыкка каршы практика 
жөнүндө мыйзамдар
Чектеген, бурмалаган эркин атаан-
даштыкка жол бербеген атаандаштык-
ка  каршы       практика  улуттук 
мыйзамдар             менен тез-тез 

тыйылып турат (Америка Кошмо 
Штаттарында монополияга каршы 
мыйзамдар же башка көптөгөн 
өлкөлөрдө ак ниет эмес атаандаштык-
ка карата ченемдер же мыйзамдар, 
адилет соода жөнүндө мыйзамдар же 
монополияга каршы мыйзамдар). 
Франшизанын ээси франшизанын 
пайдалануучусуна, акырында керек-
төөчүгө зыян келтирүүчү ар түрдүү 
кыянаттык менен пайдалануулар үчүн 
рынокто өзүнүн бир кыйла күчтүү по-
зициясын пайдалануусу керек. Фран-
шиза жөнүндө макулдашуу атаан-
даштык жөнүндө ар түрдүү мыйзам 
аракетинин чөйрөсүнүн таасирине 
туура келет.
Кийинки жобо аларды франшиза 
жөнүндө макулдашууга камтыган 
учурда атаандаштыкка каршы эсепте-
лиши мүмкүн:

Товарды алып сатууда бааны сак-
тоо (RPM) – Бул франшиза ээси ал та-
рабынан франшизанын пайдалануучу-
суна жеткирип берилген товарларды 
жана кызмат көрсөтүүлөрдү алып са-
тууда минималдык бааны белгилеген-
де бааларды бекитүүнүн 
варианттарынын бири. Эреже катары, 
франшизанын ээси товарды алып 
сатуунун баасын сунушташы же 
максималдуу бааны белгилеши 
мүмкүн, бирок аны сактоону талап 
кыла албай, өбөлгөлөй албайт, 
ошондой эле минималдык же 
бекитилген бааны белгилей албайт. 
Айрым юрисдикцияларда алып сатуу-
нун баасына карата сунуш аны атка-
руунун милдеттүү эместиги жөнүндө 
арыз менен коштолушу керектиги 
жөнүндө өзгөчө эскертме бар.
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Аймактык эксклюзивдик – Фран-
шизанын ээси франшизанын пайдала-
нуучусу аракеттене ала турган аймак-
тардын чегин бир нече ирет белги-
лейт; ал бул рынокто монополияны 
түзүүгө көмөктөшүү болушу мүмкүн. 
Окшош товарлар тарабынан атаан-
даштыктын көпчүлүк учурларында 
атаандаштыкка кайсы болбосун терс 
таасирлердин алдын алса дагы, фран-
шизанын пайдалануучуларына жерги-
ликтүү эксперттерге кеңеш алууга 
кайрылуу сунушталат.

Эксклюзивдик бүтүмдөр – Франши-
занын ээлери, эреже катары, франши-
занын пайдалануучулары белгиленген
товарларды жана кызмат көр-
сөтүүлөрдү франшизанын ээсинин
өзүнөн же же франшиза ээси тарабы-
нан бекитилген жеткирип берүүчүдөн
алууларын талап кылышат. Франшиза
ээси франшизанын пайдалануучула-
рына берилген товарлардын жана
кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын кам-
сыздоого кызыкдар, ошол себептен,
бул макулдашууга мыйзамсыз байла-
нышпаган шарттарда жеткирүүчүлөр
тарабынан колдонулгандарды ажы-
рата алышат (караңыз. төмөндө).
Франшизанын пайдалануучусу, эгер-
де буга франшиза ээсинин макулдугу
алынган болсо, башка булактардан ке-
ректүү товарларды алууга укуктуу.
Франшиза ээсинин макулдугу, эреже
катары жаңы ташып жеткирүүчүнү
баалоонун жана текшерүүнүн натый-
жалары менен шартталган жана ал,
эгерде франшиза ээсинин иштиктүү
аброюн жана сапаттын беделин сак-
тоого кепилдик берилгенде берилет.

Байланышкан макулдашуулар –
Макулдашуу, компания, сатып алуу-
чуга экинчи товарды, ал бул талап
жокто таптакыр сатып албаган же
башка жерден жана башка шарттарда
сатып алган, сатып алуу талаптары
менен товарды сатууга шарт
койгонуна байланышкан болуп
саналат. Франчайзинг контексинде
франшиза ээси франшиза
пайдалануучу экинчи продуктыны
(товарлар же кызмат көр-сөтүүлөр)
франшиза ээсинен же анын
өнөктөшүнөн сатып алгыдай шарттар-
да франшиза пайдалануучуга бир про-
дуктыны сатат.

Интернет аркылуу – Бул сатуунун 
пассивдүү формасы болуп эсептелет. 
Адатта франшиза ээлерине мындай 
сайттар франшизанын жогорку беде-
лин камсыздоо талаптарын камсызда-
гандай шарттарда франшизанын 
пайдалануучуларына өздөрүнүн веб-
сайттарын түзүүгө тыюу салууга 
уруксат берилбейт.

Башка мыйзамдар
Франчайзингдик операцияларга эмгек 
кодексин, салык мыйзамын, валюта-
лык операцияларды жөнгө салуу 
жөнүндө мыйзамдарды, камсыздан-
дыруу мыйзамдарын, тамак-аш про-
дуктыларынын коопсуздугун жөнгө 
салуучу мыйзамдарды жана башка ке-
ректөөчүлөрдүн укуктарын коргогон 
мыйзамдарды кошуп, мыйзамдардын 
башка түрлөрүнүн дагы тиешеси бар.
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12.  Кокусунан болгон франшиза
Жогоруда келтирилген мисалдардан
көрүнүп тургандай, франшиза ар түрдүү
мыйзамдар, анын ичинде маалыматты
ачуу жөнүндө талаптар,
катышуучулардын өз ара мамилелерин
аныктаган мыйзамдар менен жөнгө
салынышы мүмкүн. Бул мыйзамдар
франшизанын ээси тарабынан мүмкүн
болгон кыянаттык менен пайдалануудан
франшиза пайдалануучусун коргоого
багытталган. Алар франшиза жөнүндө
макулдашуу түзгөнгө чейин көп убакыт
мурда эле сунушталган өз ара
мамилелердин мүнөзү жөнүндө
адекваттуу маалыматты дараметтүү
франшиза пайдалануучусуна берүүсүн
франшиза ээсинен талап кылат. Мыйзам
тескери жагын караштыруучу
контракттык жобо менен өтүп кете
албаган же тоготпоо мүмкүн эмес
коргоонун ар кандай ыкмаларын
караштырат. Бул жоболор, эгерде
тараптар мындай каалоолору жок болсо
(же өздөрүнүн мамилелерин товардык
белгини жөнөкөй лицензиялоо деп атоо
менен, мындан качууну каалашса), өз
ара мамилелердин мүнөзү
франчайзингдин бар экендигин
болжолдогон учурда дагы колдонулат.
Ошентип, эгерде агенттик ишмердүк,
дистрибьютордук ишмердүүлүк,
товардык белгини лицензиялоо жана
биргелешкен ишканалар сыяктуу, өз ара
мамилелердин ар кандай түрлөрү өзүнүн
ниети жана максаты боюнча фран-
чайзинг болуп саналса, анда бул фран-
чайзинг жөнүндө ушундай атайын
мыйзамдарды колдонуу үчүн негиз
болуп калат жана “кокусунан болгон
фрашизанын” прецедентин түзөт.

Айрым өлкөлөрдө “кокусунан болгон
франшизанын” болушу товардык
белгини пайдаланууга укук келип
чыкканда алым төлөнөт, ал эми
“Франшизанын ээси” тарабынан
олуттуу жардам көрсөтүлгөн же
контролдоо жүзөгө ашырылган
учурларда божомолдонот. Мындай
кырдаал олуттуу зыяндуулукка алып
келиши мүмкүн. Мисалы, эгерде
товардык белгинин ээси дистрибьютер
менен макулдашууну токтотсо, бул
мамилелер факт жүзүндө франчайзинг
болуп саналгандыгы белгиленсе, анда
макулдашууну бузуу жөнүндө укук
франчайзинг жөнүндө мыйзамга
ылайык “жеткиликтүү негиздердин”
концепциясынын негизинде аныкталат.
Эгерде “жеткиликтүү негиздер” жок
болсо, анда макулдашууну бузуу
мыйзамсыз деп эсептелет; ошону менен
бирге, эреже катары, макулдашууну
түзгөнгө чейин маалыматты ачуу
жөнүндө талаптар дагы сакталбайт.
Ошентип, ушундай мурда ниет
кылынбаган франчайзинг ар кандай
формадагы жарандык жана жазык
жоопкерчилигине жана жазаларга алып
барышы мүмкүн.

13. Франшиза жөнүндө 
макулдашуу – жетектөөчү 
принциптер
Франшиза жөнүндө 
макулдашуу мүмкүнчүлүккө жараша 
теңдемделген болушу керек. Бирок иш 
жүзүндө алар көбүнчө франшиза ээси 
үчүн бир кыйла пайдалуу болуп 
саналат. Мындай кырдаалдын 
себеби болуп, франшиза ээси өзүнүн 
баалуу интеллектуалдык менчигин, 
анын ичинде купуя маалыматын 
жана        ноу-хаусун пайдаланууга
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башка бирөөгө берүү менен чоң тобо-
келдикке бараткандыгынын негизин-
де өзүнүн абалын коргоо зарыл деп 
эсептегендиги саналат.
Франшиза жөнүндө макулдашууда 
милдеттүү түрдө бизнести башкаруу 
боюнча колдонмого шилтеме жаса-
лат. Бул колдонмо франшиза жөнүндө 
макулдашуунун жоболоруна са-
лыштырмалуу артыкчылыктуу юри-
дикалык күчкө ээ болбошу керек; 
ошондуктан бардык негизги жоболор 
колдонмого эмес, франшиза жөнүндө 
макулдашууга камтылышы керек.

14. Франшиза жөнүндө макул-
дашуунун негизги жоболору

1.	 Тараптар
Макулдашуунун тараптарын аныктоо 
зарыл. Укук берүүчү тарап франшиза 
ээси деп аталат, ал эми укук алуучу 
тарап франшиза пайдалануучу деп 
аталат.

2.	 Аныктоо
Макулдашууда колдонулган термин-
дер аларды ар бир колдонууда бирдей 
мааниде түшүнүк бергендей аныкта-
лышы керек. Аныктама берилген тер-
миндерди франшиза жөнүндө макул-
дашуунун бардык тексттеринде баш 
тамгалар менен бөлүү керек.

3.	 Берилген укуктар
Бул бөлүмдө дал франшиза пайдалануу-
чуларга берилерин баяндоо керек.

	

	

	

•	 Франшиза өзгөчө, бирден-бир
же өзгөчө эмес болуп саналары
көрсөтүлөт.

•	 Алкагында франшиза
пайдалануучу тиешелүү
ишмердүүлүктү жүзөгө ашыруу
уруксат берилген аймак жана
алкагында франшиза ээси башка
франшиза ээсине укук бере албаган
аймак көрсөтүлөт.

•	 Бул франшиза ээси
пайдаланган интеллектуалдык
менчик укуктары көрсөтүлөт; айрым
юрисдикцияларда товардык белгини
(товардык белгилерди) лицензиялоо
жөнүндө өз алдынча макулдашуу та-
лап кылынышы мүмкүн.

4.	 Алымдар
Эреже катары, төлөөгө жаткан
алымдардын үч түрү бар. Авансылык
бир жолку төгүмдү өзүнөн көрсөткөн
баштапкы алым; аны франшиза алы-
мы деп аташат. Сатуунун дүң
көлөмүнөн пайыздык үлүш катары
төлөнүүчү роялтини өзүнөн
көрсөткөн кезектеги төлөмдөр. Ар
түрдүү бир жолку алымдар, алар
макулдашууну узартуу, жарнамалык
жыйымдар, административдик
жыйымдар ж.б.у.с. үчүн алымдарды
камтыйт.

5.	 Күчүнүн мөөнөтү
Эреже катары, макулдашуунун
күчүнүн баштапкы мөөнөтү
(ишкердик ишмердүүлүгүнүн
түрлөрүнө жараша) узартуу укугу
менен беш же он жылга түзүлөт.

Франшиза жөнүндө макулдашуу түзүү
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6.	 Франшиза ээсинин системага
дал келүүсүнүн объективдүү стандар-
ты
Франшиза системасына дал келүүнү
камсыздоо максаттарында франшиза
ээси франшиза системасынын
стандартарын дайыма сактоого
ишенүү жана франшиза
пайдалануучу бул үчүн эмнени
жасашы керек жана эмнени
жасабашы керек экендигин аныктоо
үчүн алдын ала кабарлабастан
текшерүүгө укугу бар.
7.	 Агенттин статусунун жоктугу
Бул жободо франшизаны
пайдалануучу франшиза ээсинин
агенти болуп саналбай тургандыгы
көрсөтүлөт, франшиза
пайдалануучусу өзүнүн
милдеттерине өзү жооп бере
тургандыгы так болушу керектигине
франшиза ээси кызыкдар.
8.	 Франшиза ээсинин милдеттери
(жетекчиликке жана жардам
көрсөтүүгө тиешелүү)
Франшиза ээси франшиза
пайдалануучусуна башталышында
төмөнкү баштапкы аракеттерди
көрсөтүү менен коммерциялык
ишмердүүлүктү жүзөгө ашырууга
көмөктөшөт:
• имаратты издөө маселелери

боюнча кеңеш берүүлөр;
•	 имаратка жабдуулар, куралдар

жана керек-жарак маселери
боюнча кеңеш берүүлөр;

•	 франшизанын негизинде
ишмердүүлүктү өнүктүрүү
маселелери боюнча жалпы кеңеш
берүүлөр;

	

	

	
	

	

•	 коомчулук менен байланыш
чөйрөсүндө иш-чараларды 
өткөрүү;

•	 бизнести жана система
боюнча документацияларды
жүргүзүүнүн колдонмосунун
нускасын берүү;

•	 баштапкы окутуу жүргүзүү;
•	 интеллектуалдык менчик

укуктарын франшиза 
пайдалануучусу тарабынан 
бузулушу боюнча үчүнчү жактын 
кайсы болбосун дооматтарынан 
коргоо процессинде франшизанын 
пайдалануучусуна компенсация 
төлөп берүү же башка колдоо 
көрсөтүү;

•	 товардык белги 
франчайзингдик келишим 
түзгөнгө чейин ошол аймакта 
катталышы керек. Ошону менен 
бирге, эгерде улуттук 
мыйзамдардын талаптарынын, 
анын ичинде бул аймакта аны 
пайдаланып баштаганга чейин 
белгини каттоого тоскоолдук 
кылган себептер боюнча же башка 
проблеманын күчү менен ал 
катталбаса, франшиза ээси фран-
шиза пайдалануучусуна товардык 
белгини каттоого көмөк 
көрсөтүүсү керек (аны франшиза 
ээсинин атына каттоону 
камсыздоо менен).

Мындан сырткары, франшиза ээси 
туруктуу негизде төмөнкү 
жардамдарды көрсөтөт:

• бул коммерциялык 
ишмердүүлүктү жүргүзүү 
маселелери боюнча кеңеш берет 
жана сунуш берет;

• франшиза пайдалануучусуна
товарларды жеткирип берет;

Жакшы компанияда
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• франшизанын пайдалануучусунун 
персоналын окутат;
• франшиза ээсинин интеллектуалдык 
менчигин пайдалануу менен франши-
за пайдалануучусуна берилген 
товарлардын жана кызмат 
көрсөтүүлөрдүн тийиштүү сапатын 
кантип камсыздоо керектигине карата 
франшиза пайдалануучусуна 
сунуштарды берет жана көмөк 
көрсөтөт.
9. Франшиза пайдалануучусунун 
милдеттери
Франшиза пайдалануучусу ушундай 
түрдө, эреже катары, анын ичинде 
төмөнкү аракеттерди жүзөгө 
ашырууга милдеттүү:
• франчайзингдик ишмердүүлүк үчүн 
имараттарды /объектини(лерди) 
менчикке алууну тариздөө жана
ижаралоо. Франшиза ээси, адатта, ал 
тарабынан имараттарды /
объектини(лерди) бекитүү үчүн 
объективдүү / конкреттүү 
критерийлер (турган орду, 
конфигурациясы, пландаштыруусу, 
жабдуулары, инвентарлары, керек-
жарактары, көрнөктөрү ж.б.у.с.) 
сакталдыбы, ошону талап кылат. 
Франшиза ээси объектини/имаратты 
бекитүүгө жана текшерүүгө укукту ал 
ачылганга чейин сактай алат.
• бизнести жүргүзүү боюнча 
жетекчиликке ылайык коммерциялык 
ишмердүүлүктү жүргүзүү;
• франшиза ээсинин талаптарына
ылайык имаратты жаңылоо жана
жабдуу;
• франшиза ээлери жеткирип берген

же алар тарабынан бекитилген
ошол кеңсе товарларын, эсеп-
фактураларды, бланктарды жана
материалдарды гана пайдалануу;
•	 франшиза ээсинин көрсөтмөсү 
боюнча бекитилген жеткирип 
берүүчүдөн франшиза ээсинен түз 
жеткирилип берилбеген башка 
буюмдарды сатып алуу;
• коммерциялык ишмердүүлүктүн 
алкагында франшиза ээси 
тарабынан бекитилген 
символикаларды жана таңгактоочу 
материалдарды гана пайдалануу;
•	 имараттын франшиза ээсинин 
стандартына дал келишин 
камсыздоо жана франшиза 
ээсинин макулдугусуз кандайдыр-
бир өзгөртүүлөрдү киргизүүдөн 
өзүн-өзү токтотуу;
• бизнести өнүктүрүү жана 
кеңейтүү үчүн бардык мүмкүн 
болгондорду жасоо;
• франшиза ээси тарабынан 
белгиленген жумушчу сааттарында 
коммерциялык ишмердүүлүктү 
жүргүзүү;
• персонал ылайыктуу түрдө 
кийинишин тыкан жана сылык 
камсыздоо (зарылдыгына жараша 
бирдей форманы пайдалануу);
• франшизанын ээлеринин 
курстарында окуудан өтпөгөн жана 
алар тарабынан бекитилбеген 
адамдарды менеджер катары 
жалдабоо;
•	франшизанын ээсинин суранычы 
боюнча дараметтүү франшиза 
пайдалануучуларына маалымат 
берүү;
• франшиза ээсинин коммерциялык 
сырын жана башка менчик 
маалыматтарын сактоо;
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• франшиза ээсинин интеллектуалдык 
менчикке үчүнчү жактын кайсы 
болбосун факт жүзүндө же 
мүмкүнчүлүктүү кол салуулары 
тууралуу франшиза ээсине 
маалымдоо;

• франшиза пайдалануучусуна үчүнчү 
жактан коюлуучу кайсы болбосун 
талаптары жөнүндө франшиза ээсине 
маалымдоо;

• алымды өз убагында төлөө;
• франшиза ээсинин жана тиешелүү

товардык белгинин(лердин) жакшы 
атын жана аброюна зыян келтирүүчү 
аракеттерди жасабоо.

10. Бухгалтердик эсеп
Франшиза пайдалануучудан 
бухгалтердик эсеп жүргүзүү жана 
франшиза ээсине отчетторду 
үзгүлтүксүз берип туруу талап 
кылынат. Франшиза пайдалануучудан 
франшиза ээсине бир нече франшиза 
пайдалануучунун ишмердүүлүктөрүн 
баалоого мүмкүндүк берген, ал 
белгилүү бир отчеттуулук системасын 
пайдалануусу талап кылынышы 
мүмкүн. Мындан сырткары, франшиза 
пайдалануучудан франшиза ээси ошол 
отчеттуулукка жетүү мүмкүндүгүн жа-
на аны текшерүү мүмкүндүгүн берүү 
талап кылынат.

11. Жарнама

Франчайзингдик макулдашуулардын 
көпчүлүгүндө франшизанын 
пайдалануучуларынан бардык 
франчайзингдик системанын бүтүндөй 
маркетинги  жана  жарнамасы    үчүн

франшизанын ээси пайдаланган 
атайын түзүлгөн маркетингдик жарна-
ма фонддоруна төгүмдөрдү үзгүл-
түксүз жасоо талап кылынат. Фран-
шиза пайдалануучусунан өлчөмү, эре-
же катары, сатуунун дүң көлөмүнө 
пайыздык үлүш катары аныкталган 
жергиликтүү жарнамага минималдык 
чыгым кетирүү дагы талап кылынат. 
Эгерде кандайдыр-бир атайын жарна-
ма акциясы талап кылынса (маселен, 
конкреттүү жарнама ишканасы), анда 
ал франшиза ээси тандаган жарнама 
агенттиги тарабынан санкцияланышы 
керек. Альтернатива болуп, франшиза 
ээси аларды жайылтуу башталганга 
чейин жарнама материалдарын рецен-
зиялоо укугун жана мүмкүн, аларды 
тыюу укугун өзүндө сактап калган 
учурдагы кырдаал саналат. Ошентип, 
франшиза пайдалануучулар франшиза 
ээлери тарабынан берилген же жакты-
рылган жарнама материалдарын га-
на пайдаланууга милдеттүү.

12. Камсыздандыруу

Франшиза ээси, адатта франшиза
пайдалануучуларын, алардын аракет-
тери үчүн аларга коюла турган доо-та-
лаптардан шайкеш камсыздандыруу
коргоосун камсыздоого кызыкдар.
Франшиза пайдалануучуга өзүнүн
ишкердик ишмердүүлүгүн камсыздан-
дыруу жана франшиза ээсине камсыз-
дандыруу полисинин жана камсыз-
дандыруу төлөмдөрүн төлөгөндүгүн
тастыктаган документтердин көчүр-
мөсүн берүү милдети жүктөлөт.
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13. Бизнести сатуу
Адатта франшиза пайдалануучу фран-
шиза ээсинин макулдугусуз 
франшизаны өткөрүп берүүгө укугу 
жок; франшиза ээси биринчи баш 
тартуу укугуна ээ. Башка сөз менен 
айтканда, франшиза пайдалануучусу 
өзүнүн бизнесин башка сатып 
алуучуну издегенден мурда франшиза 
ээсине сунушташы керек. Франшиза 
ээси франшиза пайдалануучу 
тарабынан көрсөтүлгөн кайсы 
болбосун дараметтүү сатып алуучунун 
талапкерлигин бекитүүгө же баш 
тартууга укуктуу. Бирок, эгерде фран-
шиза ээси франшизаны анын 
пайдалануучусунан сатып алууну 
каалабаса, анда ал негизделбеген баш 
тартууга чуркап баруусу жана 
эгерде сатып алуучу франшиза 
ээсинин минималдык талаптарын 
канааттандырса жана иштеп жаткан 
франшиза пайдалануучусу тарабынан 
макулдашууну бузуу болбосо аны 
өткөрүп берүүгө макулдугун берүүсү 
керек эмес. Эгерде франшиза ээси 
өзүнүн бизнесин сатса, анда франшиза 
пайдалануучуга карата франшиза 
ээсинин укуктары жана милдеттери 
анын бизнесин улантуучуга өтөт.

14. Атаандаштыктан баш тартуу

Бул франчайзингдик системаны 
коргоо максаттарында франшиза 
пайдалануучу франшизанын күчүнүн 
мөөнөтү аяктаганга чейин жана ал 
аяктагандан кийин окшош 
коммерциялык ишмердүүлүк менен 
алектенүүгө тыюу салынат. Иш 
жүзүндө франшиза пайдалануучуга, 
эреже катары
Иш жүзүндө франшиза 
пайдалануучуга,     эреже  катары, 
франшиза  жөнүндө

макулдашуунун күчүнүн мөөнөтү
бузулгандан же бүткөндөн кийин
бир жылдан эки жылга чейин кон-
креттүү коммерциялык ишмер-
дүүлүк жүргүзүүгө тыюу салынат.
Бул жоболор сот органдары тарабы-
нан белгилүү күмөн саноолорго
байланыштуу кабыл алынат; мындай
жоболор, айрыкча франшизанын
күчүнүн мөөнөтү аяктагандан кийин
аракеттенүүчү чектөөлөргө тие-
шелүү «акылга сыярлык» болушу
маанилүү. Эгерде тыюулар белгилүү
мөөнөттөр жана аймактар менен чек-
телген болсо, анда алар ыктымал-
дыктын чоң үлүшү менен акылга сы-
ярлык деп эсептелет.

15. Интеллектуалдык менчик 

Франшиза пайдалануучусуна аны 
эксплуатациялоого укук берген жо-
болор, ал пайдалануучуга бул фран-
шизага тиешелүү интеллектуалдык 
менчикти пайдалануу укугу кепил-
дейт. Башка жоболор интеллектуал-
дык менчикти – товардык белгилер-
ди, үлгүлөрдү, автордук укукту, ком-
мерциялык сырды жана франшизага 
тиешелүү патенттерди аныктайт – 
жана ал франшиза ээсинин менчиги 
болуп саналарын же франшиза ээси-
не лицензияланганын белгилейт. Бул 
укуктарды бузуулардан коргоо үчүн 
коргоо механизмдери пайдаланылат; 
мындай механизмдерге коммерция-
лык сырдын жашыруундуулугун 
камсыздоо жана коммерциялык сыр-
ды коргоо программасынын неги-
зинде мындай камсыздоо ыкмалары 
кирет.

Франшиза жөнүндө макулдашуу түзүү
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Франшиза жөнүндө макулдашуу 
франшиза ээсине таандык патентке 
франшиза пайдалануучусу тарабынан 
киргизилген кайсы болбосун жак-
шыртууларды пайдаланууга лицензи-
ялык укуктарды франшиза ээсине 
«өткөрүп берүү» жөнүндө франшиза 
пайдалануучусуна талаптарды дагы 
камтыйт. Айрым юрисдикцияларда 
мындай эксклюзивдик лицензиялар 
атаандаштыкка каршы деп эсептел-
гендиктен бул жобону түзүүдө бул 
аймактын колдонуудагы мыйзамда-
рынын талаптарын абдан дыкат түрдө 
эске алуу  керек.

Эгерде франшиза пайдалануучу ли-
цензияланган товардык белгини
пайдалануу чөйрөсүн франшиза ээси-
нин иштеп жаткан катталган товар-
дык белгиси камтыбаган товарлардын
же кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңы
класстарына кеңейтсе, бул жаңы то-
варларга же кызмат көрсөтүүлөргө то-
вардык белгини укуктук коргоону
жайылтуу үчүн чараларды көрүүсү
керек. Франшиза жөнүндө макулда-
шууда белгини укуктук коргоону
кеңейтүү жөнүндө арызды кайсы та-
рап бере тургандыгы жана кайсы та-
рап бул белгинин ээси боло турганды-
гы так көрсөтүлгөн. Тиешелүү чара-
ларды ким кабыл алары аныкталган
франшиза ээсинин интеллектуалдык
менчигин үчүнчү тараптын бузуусу-
на; франшиза ээсинин аракетсиздиги
учурларында эмне боло тургандыгы-
на; франшиза ээсинин аракетсиздиги
болгон учурда франшиза пайдалануу-
чусу компенсация ала алабы; 

реакция жасоонун механизмдеринин
болушун дагы караштыруу керек.
Айрым юрисдикцияларда франшиза
пайдалануучу франшиза ээсинин ал-
дын ала макулдугусуз бузуу жөнүндө
доо бере албайт. Бирок франшизанын
эксклюзивдик пайдалануучусу, эгерде 
франшиза ээси франшиза пайдалануу-
чудан тиешелүү кабарландырууну ал-
гандан кийин убакыттын белгилүү
мезгили өткөнгө чейин кандайдыр-
бир чараларды көрбөсө, укуктун бу-
зулгандыгы жөнүндө доо бере алат.
Кандай болгон учурда да франшиза
пайдалануучу анын укуктарынын бу-
зулуусунун натыйжасында тартылган
зыяндын ордун толтуруу максатта-
рында франшиза ээси тарабынан де-
милгеленген териштирүүгө кошулу-
шу керек. Эгерде франшиза ээсинин 
патенти, франшиза пайдалануучусуна 
пайдаланууга берилген лицензия та-
рабынан үчүнчү жактын интеллекту-
алдык менчик укуктары бузулганы 
белгиленсе, анда франшиза ээси мын-
дай патенттик укуктарды пайдалануу-
га лицензия алуусу керек жана фран-
шизанын пайдалануучуларына бул 
лицензиянын күчүн акысыз таратышы 
керек. Мындан сырткары, франшиза 
пайдалануучусу эгерде франшиза 
пайдалануучусу ал тарабынан лицен-
зияланган патенттик укуктарды 
пайдалангандыгынын натыйжасында 
пайда болгон бузуулар үчүн 
жоопкерчилик-түү деп табылса, фран-
шиза ээсинен компенсация талап 
кылышы керек. Айрым 
юрисдикцияларда франшиза ээсинин 
интеллектуалдык менчик 
укуктарынын юридикалык күчүн 
талашуу укугунан франшизанын 
пайдалануучусунун                         баш
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тартуусун караштырган жоболор 
колдонулат.
Макулдашуунун күчүнүн мөөнөтү 
бүткөндөн же токтотулгандан 
кийин франшиза пайдалануучусу 
франшиза ээсинин  товардык 
белгисин пайдалана албайт жана 
франшиза аракеттеринин 
мезгилинде ага белгилүү болгон 
коммерциялык сырларды ачпоого 
милдеттенет.

16. Жоопкерчиликтен жана сот 
токтомдорун аткарууга
чыгымдардан бошотуу
Иш жүзүндө франшиза ээси өзүн
жоопкерчиликтен коргоого
умтулат. Эгерде ал тарабынан
пайдалануучуга анын франшизасын
эксплуатациялоого байланышкан
кандайдыр-бир доо коюлса, анда
франшиза пайдалануучу франшиза
ээсин кайсы болбосун доо-
талаптардан коргоого милдеттүү.

17.  Аракеттерди токтотуу
Адатта франшиза жөнүндө 
макулдашуу, эгерде франшиза 
пайдалануучу төмөнкүдөй болгон 
учурларда, франшиза ээсине анын 
аракеттерин токтотууга 
мүмкүндүк берет:
• макулдашуу күчүнө кирген

күндөн тартып (коммерциялык 
ишмердүүлүктүн түрүнө карата) 
үч айдын ичинде коммерциялык 
ишмердүүлүккө кирбесе;

• көрсөтүлүшү керек болгон 
макулдашуунун конкреттүү 
шарттарын бузуу. Материалдык 
деп эсептелген бузуулар, франши-
за пайдалануучусуна кырдаалды 
оңдоо  мүмкүндүгүн     бербестен,

франшиза ээсине макулдашуунун 
күчүн токтотуу укугун берет.
• франшиза ээсине тиешелүү болгон

кайсы болбосун сумманы төлөө бо-
юнча өздөрүнүн милдеттерин дайы-
ма аткарбайт;

• франшиза алууга өтүнмө берүүдө 
чаташууга алып келүүчү же маңызы 
боюнча жалган маалыматты берүү;

• жоюлуу/кудуретсиздик жөнүндө жа-
рыялайт же төлөөгө мүмкүн-
чүлүксүз болуп калат.

Франшиза жөнүндө макулдашуунун 
аракеттери токтотулгандан кийин 
франшиза пайдалануучу төмөнкүлөр-
дү аткарышы керек:

• франшиза ээсинин товардык белги-
лерин (анын ичинде фирмалык
аталыштарды же домендик
аталыштарды) жана франшиза 
ээсинин башка интеллектуалдык 
менчик укуктарын пайдаланууну 
токтотуу жана мындан кийин фран-
шиза ээси-не таандык франшиза 
пайдалануучу-су катары өзүн 
көрсөтпөө;

• ушул төлөмдөр үчүн белгиленген 
мөөнөттөргө карабастан, франшиза 
ээсине тиешелүү сумманын баарын 
төлөө;

• франшиза ээсине бардык куралдар-
ды, адабияттарды, жарнама матери-
алдарын, кеңсе буюмдарын, эсеп-
фактураларды же франшиза ээси 
менен кандайдыр-бир байланышты 
көрсөтүүчү кайсы болбосун башка 
материалдарды кайтарып берүү;

• франшизанын пайдалануучусуна
белгилүү болгон бардык 
кардарлардын жана дараметтүү 
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кардарлардын тизмесин франшиза 
ээсине өткөрүп берүү;

• бул франчайзинг системасына 
тиешелүү коммерциялык сырларды 
же башка жашырын маалыматтарды 
пайдаланбоо же ачпоо;

• мезгилдин белгилүү 
аралыгынын ичинде франшизанын 
ээси менен атаандашпоо;

• өзүнүн байланыш тизмесинин 
ичинен бардык телефон номерлерди 
жана башка байланыш 
маалыматтарын өчүрүп салуу же 
аларды франшиза ээсине же ал 
тарабынан дайындалган адамга 
өткөрүп берүү жана/же кайра 
даректөө.

18. Мыйзамдарды тандоо
Эгерде франшиза башка өлкөдө, 
франшиза ээсинин  өлкөсүндө же 
башка юрисдикцияларда 
эксплуатацияланса, мыйзамды тандоо 
жөнүндө жобо макулдашууларды 
аткарууда жана түшүндүрүүдө кайсы 
өлкөнүн мыйзамы же юрисдикциясы
мыйзамдуулукту жөнгө саларын 
аныктайт.

19. Талаш-тартыштарды чечүү 
Франшиза ээси менен франшиза 
пайдалануучусунун ортосунда 
талаш-тартыштар пайда болгон 
учурда тараптар ортомчулук же 
арбитраждык соттук териштирүүнү 
артык көрүшөт. Башталышында алар 
ортомчулук жолу менен жөнгө 
салууга аракет кылышат, ал эми 
эгерде чечилбесе арбитражга же 
соттук териштирүүгө барышат. 
Арбитражды пайдаланууда франшиза 
жөнүндө макулдашууда, орган, 
колдонула турган арбитраждык эреже,

арбитраждык териштирүү жүргүзүлө
турган жер көрсөтүлүшү керек. Та-
лаш-тартыштарды чечүү жөнүндө жо-
бо соттук чыгымдарды кайсы тарап
төлөй тургандыгын жана кайсы чы-
гымдар төлөөгө жата тургандыгын
дагы аныкташы керек.   Мисалы, тараптар 
арбитраж жана ортомчулук боюнча 
ИМБДУнун Борборунун талаш-тартыш-
тарын чечүү боюнча кызмат көр-
сөтүүлөрдөн пайдалана алышат. Анын
ичинде     франшиза  жөнүндө  макул-
дашуунун  тараптарынын  каалоолору 
боюнча, талаш-тартыштарды чечүү
жөнүндө жободо жана пикир 
келишпестиктерди, тездетилген арбитра-
жды8 сактоо учурларында ИМБДУнун
ортомчулугун караштыра алат.

20. Расмий арыздар
Акырында франшиза пайдалануучу,
ал: (а) франчайзингдик инвестициялоо
мүмкүндүгүн изилдөө жана карап чыгуу
үчүн жеткиликтүү убакыт бөлгөндүгүн; (b)
финансы жана укук жаатында эксперттер
менен кеңешкендигин; жана (с) эгер
андайлар болсо, франшиза жөнүндө
маалыматтарды ачуу мыйзамын, жөнгө
салуучу мөөнөтүн сактай тургандыгын
расмий жарыялашы керек.

8 ИМБДУ тарабынан сунушталган
ИМБДУнун кызматташуу кызмат
көрсөтүүлөрүн жана жөнгө салуу,
тездетилген арбитраж жок болгонун
караштырган келишимдик жоболорду
www.wipo.int/amc/en/clauses/index.html
дарегинен табууга болот.
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Товардык белгилерди башкаруу
чөйрөсүндөгү алдыңкы практика
Белгини коргоо – Товардык белгини
каттоо

Көптөгөн өлкөлөрдө товардык бел-
гиге укуктарды белгилөө үчүн аны 
каттоо милдеттүү болуп саналбай 
тургандыгына карабастан, ал көп 
сандаган артыкчылыктарды алып 
келет:

•Өлкөдө же региондогу (өлкөнүн 
тобунда) өзгөчө укуктар: аны 
каттаган белгинин ээси каттоо 
алган өлкөнүн/ региондун кайсы 
жеринде болбосун белгини 
коммерциялык пайдалануунун 
өзгөчө укугуна ээ. Албетте, 
белгинин катталбаган укуктары, 
эгерде андай практика бар болсо, 
бул белги факт жүзүндө 
пайдаланылган жана ошондой 
пайдалануунун натыйжасында ал 
аброй алган өлкөнүн бөлүгү менен 
гана чектелет.

•Укуктарды коргоону жеңилдетүү: 
белгини каттоо адатта менчик 
укуктарынын жоромолун жана аны 
менен бирге бул белгини башка 
жактардын пайдалануусуна жол 
бербөөнүн ажырагыс укуктарын 
билдирет. Бул соттук 
териштирүүдө далилдөөнүн жүгүн 
жеңилдетет; силерге белгинин 
чыныгылыгын, силер белгинин 
ээси болуп санала 
тургандыгыңарды, мыйзам 
тарабынан ассоциацияланган 
жакшы      аброй    бар  экендигин

   же  бул белгини пайдалануунун

 натыйжасында башка бирөө 
тарабынан финансылык зыян 
тартканыңарды далилдөөнүн 
кереги жок. Айрым өлкөлөрдө бул 
катталган белгиге укуктарды 
бузууда бир кыйла олуттуу 
акчалай компенсация алууга 
мүмкүндүк түзөт.

• Токтотуу фактору:
Биринчиден, каттоо белгиден кийин

® пайдаланууга мүмкүндүк берет, 
ал башкаларга белги катталганды-
гы жөнүндө эскертет. Экинчиден, 
катталган белги, баарыдан мурда 
бирдей же алдамчы окшош белги-
ни каттоону каалаган башка ком-
мерциялык ишкана издеген издөө 
жөнүндө маалыматтын отчетунан 
чыгып калат; бул аны мындай ни-
еттен баш тартууга аргасыз кы-
лат. Үчүнчүдөн, товардык белги 
боюнча айрым ведомстволор, 
алардын пикирлери боюнча, бул 
класска катталган белгилер менен 
чаташуу деңгээлине чейин окшош 
болгон товарлардын/кызмат көр-
сөтүүлөрдүн белгилүү классы үчүн 
бул белгини каттоодон баш тарты-
шат.

• Баалуу актив: катталган белгини
сатуу жана лицензиялоо оңой.

• Финансылык каражаттар: жак-
шы аброю бар катталган белгини
кээде бизнести ийгиликтүү жүр-
гүзүүдө бренддердин маанилүү
ролун  көбүрөөк       түшүнгөн 
финансылык мекемелерден 

Франшиза жөнүндө макулдашуу түзүү
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финансылоо алуу үчүн 
пайдаланууга болот.
• Импорттун алдын алуу:
көптөгөн өлкөлөрдө катталган
белгинин ээсине белгилүү жы-
йымды төлөө менен бажы
органдарында дагы аны каттоого
мүмкүндүк берген система
иштейт. Максаты, бажы
органдары белгиге катталган
силердин укугуңарды бузган
контрафакттык продукцияларды
текшерип жана алып коюусунда
турат. Белгини каттоо жок болгон
учурда бажы органдары
тарабынан көмөктүн болуусуна
ишенүү,  эреже  катары   болбойт.

Мадрид системасын пайдала-
нуунун артыкчылыгы

Мадрид системасынын негизги ар-
тыкчылыгы, товардык белгинин ээ-
си бир же бир нече мүчө-мамлекет-
тердин системасында төмөнкүлөр-
дү берүү жолу менен аны каттай ал-
гандыгында турат:

• бир эл аралык өтүнмөнү;
• бир тилде; жана
• алымдардын жана мөөнөттөрдүн 
бирдей системасынын алкагында.

Эл аралык каттоонун натыйжасын-
да бирдей жол-жолоштуруу аркы-
луу сактоого жана узартууга болот.
Ошентип, Мадрид системасы бел-
гини каттоого жана аны бир нече
өлкөлөрдө сактоого байланышкан
административдик жүктү жеңилде-
тет жана чыгымдарды азайтат.

Мадрид системасын пайдалануу
жөнүндө бир кыйла толук маалы-
матты (ким жана кайсы жерде өтүн-
мө берүүгө болот, мүчөлөрдүн тиз-
меси, бланктар, өтүнмө берүү
жөнүндө жалпы маалымат, юриди-
калык тексттер, онлайндык кызмат
көрсөтүүлөр ж.б.у.с.) ИМБДУнун
веб-сайтынан алууга болот. Кара:
www.wipo.int/madrid.

Жакшы компанияда
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«Pollo Campero®» компаниясы Гва-
темала шаарында 1971-жылы кар-
дарлар үчүн өзүнүн эшигин бирин-
чи ачкан гватемалдык компания бо-
луп саналат. Гватемалада 130дан
ашуун ишканаларга ээ болуу менен,
«Pollo Campero» Американын,
Европанын жана Азиянын 13 өл-
көсүнө тараган. Жыл сайын анын
ресторандары 80 млн кардарды
тейлейт.

Убакыттын өтүшү менен «Pollo
Campero» товардык белгиси баш-
тапкы түрүнөн, андан кийин анын
азыркы заманбап түрүнө чейин өз-
гөрүүгө дуушар болду. «Campero»
компаниясы «Pollo Campero» товар-
дык белгисин жана «Campero»,
«Camperitos», «Club Campero» сы-
яктуу бир нече башка товардык
белгилердин астында иштейт.

Франшизанын пайдалануучусуна
«Pollo Campero» компаниясы тара-
бынан франшизаны эксплуатация-
лоо боюнча жашырын колдонмодо
камтылган менчик маалыматты
пайдалануусуна уруксат берилет.
Франшиза пайдалануучулар
«Camperoдон» алган франшизаны
жүзөгө ашыруу ыкмаларына тие-
шелүү кандайдыр-бир жашырын
маалыматты, коммерциялык сыр-
ды, билимди жана ноу-хауну, 
анын ичинде продукция, 
сатуулар, кардарлар жана 

мерчендайзинг системалары жөнүндө 
маалыматтарды кайсы болбосун 
жагдайларда билдирүүгө, жайылтууга 
укуктары жок. Франшиза
пайдалануучу бул жашырын маалы-
матты ал франшизаны эксплуатация-
лоо үчүн зарыл болгон кызматкерлер-
ге гана бериши мүмкүн. Кайсы болбо-
сун маалымат, билим же ноу-хау 
(чиймелерди, материалдарды, техни-
калык шарттарды, методикаларды жа-
на «Campero» жашырын катары белги-
леген башка маалыматтарды кошуп), 
ошондой эле, жалпы мурас бо-луп 
саналган маалыматтардан башка, бул 
маалыматтарды талдоонун натый-
жасында алынган маалымат, билим
же ноу-хау жашырын болуп саналат.

Франшизага байланышкан ком-
мерциялык сырды коргоо9

1. Франшиза жөнүндө макулдашууда
франшизанын ээсинин коммерциялык
сырына кеңири аныктама бергиле,
мисалы: Ушул келишимдин
максаттары үчүн «коммерциялык
сыр» термини кайсы болбосун
маалыматты, анын ичинде бирок муну
менен чектелбестен, кайсы болбосун
колдонмолорду, келишимдерди,
кардарлар жөнүндөгү
маалыматтарды, ташып
жеткирүүчүлөр жөнүндөгү
маалыматтарды, финансылык
көрсөткүчтөрдү,      прайс-барактарды

 9 «Top Ten Ways to Help Protect
Your Franchise’ s Trade Secrets », Томас
Оппольд. «Franchising World» журналы
басып чыгарган Эл аралык франчайзинг
ассоциациясынын уруксаты менен кайра
өндүрүлөт.

Pollo Campero®



ноу-хауларды, усулдарды, ыкма-
ларды, процесстерди, жыйнак-
тарды, формулаларды, програм-
маларды же франшизаны колдо-
нуу менен байланышкан жана то-
варлардын же кызмат көр-
сөтүүлөрдүн натыйжасында 
алынган үлгүлөрдү билдирет.

2. Франшиза жөнүндө макулдашууда
франшиза ээсинин коммерциялык
сырын өзүнөн көрсөткөн, лицензия
боюнча франшиза
пайдалануучуларына өткөрүп
берилген, ал эми ага сатылбаган
кайсы болбосун объектилерин
көрсөткүлө.

3.Франшиза жөнүндө макулдашууда
франшиза пайдалануучусуна
лицензиялык коммерциялык сыр
болуп саналган кайсы болбосун
объектилерди кайрадан
долбоорлоону,
декомпиляциялоону,
демонтаждоону жүзөгө ашырууга
тыюу салынарын так көрсөткүлө.

4.Франшиза пайдалануучусунан ал
ушул франшизаны колдонууда
кайсы болбосун мурдагы жумуш
берүүчүдөн же мурдагы
франшизадан алган
коммерциялык сырды
жайылтпоосун жана
пайдаланбоосун жана ал мурдагы
франшизанын алкагында
белгиленген же кайсы болбосун
мурдагы жумуш берүүчү
тарабынан киргизилген
кандайдыр-бир чектөөлөрдү
бузбоосун тастыктагыла.

5. Бул системада коммерциялык
сырдын жашырындуулугун
сактоонун маанилүүлүгүн
белгилегиле жана франшиза
жөнүндө макулдашууга франшиза
пайдалануучусу франшиза
ээсинин коммерциялык сырына
кирүү мүмкүндүгүн ала ала
тургандыгын тааныгандыгы жана
бул коммерциялык сыр конкреттүү
артыкчылыктар менен франшиза
пайдалануучусун камсыздоо менен
олуттуу мааниге ээ экендиги
жөнүндө билдирүүнү киргизгиле.

6.Франшиза жөнүндө макулдашууга
системанын коммерциялык сырын
санкцияланбаган пайдаланууну
жана ачууну чектеген жана
франшизанын пайдалануучусун
франшизага тиешелүү кайсы
болбосун макаланы жарыялоого
же кайсы болбосун
документацияны берүүгө же алар
али франшиза ээси тарабынан
текшериле элек же жарыялоого
жактырыла элек мезгилге чейин
аны пайдаланууга тыюу салган
конкреттүү жоболорду киргизгиле.

7.Франшиза жөнүндө
макулдашууга франшиза
пайдалануучусу менен
мамилелерди токтотуу
учурларына конкреттүү
жоболорду, атап айтканда: фран-
шиза ээсинин коммерциялык сыры
жөнүндө кайсы болбосун
маалыматты жана бул
коммерциялык сырды көрсөтүүчү
кайсы болбосун объектилерди тез
арада кайтарып берүүнү талап
кылган жоболорду; 

Жакшы компанияда
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анын коммерциялык сырды
көрсөткөн кайсы болбосун
объектилерди же коммерциялык
сырга карата жеке менчикчил
кызыкчылыктарга ээ эмес 
экендигин тастыктоону талап
кылган жоболорду кошкула.

8. Бизнести жүргүзүү тууралуу
колдонмого Франшиза ээсинин
коммерциялык сырын коргоо боюнча
конкреттүү нускаманы, анын ичинде:
бул маалымат өзүнүн милдеттерин
аткаруусу үчүн керектүү болгон бул
франчайзингдик бизнестин ошол
кызматкерлеринин гана коммерциялык
сырга кирүүсүн чектегендиги жөнүндө
жоболорду; жашыруун маалымат
турган бардык кеңсе имараттарына,
картотекаларга жана сактагычтарга
кирүү мүмкүндүгүн тосмолоону талап
кылган жоболорду коммерциялык
сырды жана ага мамиленин режимин
камтыган бардык документтердин
тиешелүү белгилөө жөнүндө
жоболорду; көчүрүүчү жана
сканерлөөчү жабдууларга жана
компьютерлерге кирүүнү чектөө
жөнүндө, ошондой эле бардык
компьютерлерди купуя белгилер
менен коргоо жана коммерциялык
сырга шилтемелерди камтыган бардык
электрондук билдирүүлөргө шифр
менен жазуулар тууралуу жоболорду
киргизгиле.

10. Франшиза пайдалануучусунан
франшиза ээсинин коммерциялык
сырынын жашырындуулугун сактоо
милдети жөнүндө аларга маалымдоо
максаттарында бул франчайзингдик
ишкананын алкагында иштеген
кызматкерлер менен үзгүлтүксүз
жыйындарды өткөрүүнү талап
кылгыла. Мындан сырткары, франшиза
пайдалануучусу ар бир жумуштан
бошогон кызматкер менен
аңгемелешүү  жүргүзүүсү керек, анын
жүрүшүндө кызматкер жазуу жүзүндө
эмгек ишмердүүлүгүнүн аякташы
боюнча бул франшизага байланыштуу
милдеттерин тастыктоосу керек.

Франшиза жөнүндө макулдашуу түзүү

9. Франшиза пайдалануучусунан
франшиза ээсинин коммерциялык
сырына кирүү мүмкүндүгү бар ар бир
кызматкердин жайылтпоо, чектелген
шарттар жана кийинки эмгек ишмер-
дүүлүгү жөнүндө кабарлоо тууралуу
талаптар жөнүндө жоболорду камты-
ган эмгек келишимине кол коюусун та-
лап кылгыла



Франшизанын алкагында
өз ара мамилелерди
жөнгө салуу
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Франшизанын алкагында өз ара мамилелерди жөнгө салуу

15. Бизнести жүргүзүү боюнча колдонмо 

Бизнести жүргүзүү боюнча колдонмо 
франчайзингдик системанын борбордук 
звеносу болуп саналат жана анын ийгилиги 
үчүн чечүүчү мааниге ээ. Колдонмо 
персоналды окутуу жол-жоболорун 
толуктайт жана пайдалуу маалымдама 
куралы катары кызмат кылат. Ал 
коммерциялык ишмердүүлүктүн көптөгөн 
этаптарында франшизанын 
пайдалануучусунун аракеттерин 
башкарууга жана кезектеги суроолорго 
жооп берүүгө арналган.

Эксплуатациялоо боюнча колдонмодо 
бизнестин ушул багытынын конкреттүү 
параметрлери караштырылат жана ал 
адатта төмөнкү главаларды жана 
бөлүмдөрдү камтыйт:

1. Киришүү
• Франчайзингдик ишмердүүлүктүн

кыскача сыпаттамасы
• Франшизанын пайдалануучусу эмне

кылышы керек
• Франшизанын ээси эмне кылышы

керек
• Колдонуудагы франчайзингдик

тармак жөнүндө толук маалымат
• Бизнести жүргүзүүдө франшиза

ээсинин мамилелери
• Колдонулган товардык белги

(белгилер) жана башка интеллектуалдык 
менчик

•
2. Система
Системанын          жана     анын     ар     бир 
элементинин  толук  сыпаттамасы

3. Иш ыкмалары – бизнести жүргүзүү 
үчүн талап кылынган тизмени түзүү керек, анда 
(бизнеске жараша) төмөнкүлөр көрсөтүлүшү 
керек:

• Жабдуулар
• Жабдууларды эксплуатациялоо
• Жабдууларга байланыштуу көйгөйлөр 
• Материалдык запастарда керектөөлөр 
• МТга талаптар (аппараттык жана

программалык камсыздоо)
• Унаа каражаттарына талаптар

4. Жумушчу нускамалар – бизнести 
иштетүүгө тиешелүү бардык маселелер толук 
баяндалышы жана төмөнкүлөрдү сыпатташы 
керек:

• Стандарттык бланктарды
• Стандарттык жол-жоболорду
• Финансылык документтерди
• Финансылык отчеттуулукту
• Франшизалык алымдарды төлөөнү
• Жалпы бухгалтердик эсеп, салык

маселелери; керектүү документтерди кантип 
толтуруу керектиги жөнүндө маалыматтар

• Колдогу акчаларды чыгымдоо үчүн
контроль жана банктык жол-жоболору

• Чектер, дебеттик жана
кредиттик карталарды кантип пайдалануу
керек

• Персоналга талаптар
• Персоналдын бирдей формалары
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• Персоналды окутуу
• Персоналдардын ортосундагы 
тартипти камсыздоо
• Эмгек мыйзамынын сереби
• Персоналдын эмгек милдеттери 
• Иш убагы
• Соода операцияларынын 
өзгөчөлүктөрү
• Сатып алууга жана запастардын 
көлөмүнө талаптар
• Баа саясаты
• Камсыздандыруу

5. Жарнама жана маректинг боюнча 
сунуштар, анын ичинде:
• жергиликтүү мезгилдүү 
басылмалар
•  коомчулук менен байланыш 
боюнча компаниялар
• рынокко чыгуу жол-жоболору
• маркетингдик материалдар
• сатуу орундарына жарнама
• жергиликтүү жарнама саясаты
• коомчулук менен байланыш жа-
на жарнама

6. Соода точкасы
• дүкөндүн болжолдуу 
жайгашышы
• дүкөндүн пландаштырылуусу
• товарды көрсөтүү жана мерчен-
дайзинг
• тазалык
• даттанууларды кароонун жол-
жоболору

7. Стандарттык бланктар – бизнести 
жүргүзүү үчүн талап кылынган бардык 
стандарттык документтер жана бланктар 
көрсөтүлүшү керек. Алар төмөнкүлөрдү 
камтышы мүмкүн:

• компаниянын аталышын берүү 
жөнүндө мыйзамга ылайык кабарлоолор
• бухгалтердик жана финансылык 
бланктар
• заказдардын бланкттары
• кеңсе товарлары
• маалыматтарды коргоо жөнүндө 
актылардын бланкттары
• эмгек келишимдери

8. Юридикалык маселелер – 
маалыматты ачууга толук талаптар 
болгон өлкөлөрдө, алар сакталышы 
керек. Мындай талаптар жок болгон 
өлкөлөрдө тиешелүү мыйзамдардын 
кыскача баяндоолору, лицензиялар жана 
уруксаттамалар көрсөтүлүшү керек.

9. Франшиза ээсинин 
маалымдама көрсөткүчү
• Франшиза ээлеринин, алардын 
кызматтык милдеттерин жана 
иерархиялык түзүмдөрүн баяндоо менен 
кызматкерлеринин тизмеси
• Пайдалуу телефон номерлер жана 
байланыш маалыматтар.
Бизнести жүргүзүү боюнча 
колдонмодо франшизаны ийгиликтүү 
башкаруу үчүн франшизанын 
пайдалануучусуна зарыл болгон бардык 
маалыматтар камтылышы керек. Ал 
бардык франшизанын пайдалануучулары 
франшизанын негизинде жаткан 
бирдиктүү бизнес-моделди ырааттуу түрдө 
пайдаланышы үчүн, аны менен кардарлар 
кайсы болбосун франшиза ишканасында 
бирдей  тейленишин, ал  эми

Жакшы компанияда
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франшизанын имиджи жана аброю 
жогорку деңгээлде өз-гөртүлбөстөн 
сакталышын камсыз-дашы керек. Күн 
сайын миллиондо-гон кардарлар 
Макдональдска, анда абдан мыкты 
гамбургер сатылганынан эмес, сатып 
алуучу кайсы болбосун 
Макдональдстын ресторанынан, ал 
кайсы жерде жайгашканына караба-
стан, бирдей гамбургер ала турганды-
гынын себебинен барышат. Кардар-
ларды тейлөөнүн дал өзгөртүлбөгөн 
деңгээли тартат, ошондуктан бул 
деңгээлде камсыздоо бизнести жүр-
гүзүү боюнча колдонмонун бир кыйла 
маанилүү максаттарынын бири болуп 
саналат.

16. Жакшыртуу

Франшизаны колдонуу
мөөнөтүнүн аралыгында франшиза ээ-
си катары дагы, анын пайдалануучусу 
катары дагы милдеттүү түрдө жак-
шыртууну иштеп чыгышат. Франшиза 
жөнүндө макулдашуу франшиза 
пайдалануучуларын франшиза ээси 
тарабынан иштелип чыккан жакшыр-
тууну жайылтууга милдеттендирет, 
жана ошондой эле франшиза пайдала-
нуучуларынан франшиза ээсине ал та-
рабынан иштелип чыккан жакшыр-
тууга укуктарды берүүнү, өткөрүп 
берүүнү жана/же лицензиялоону та-
лап кылышы мүмкүн.

17. Окутуу

Франшиза пайдалануучулары адатта 
франчайзингдик бизнес менен таа-
ныш эмес болгондуктан, франшиза ээ-
си баштапкы окутуу менен камсыз-
дашы керек; мындан сырткары, фран-
шиза ээси үзгүлтүксүз жана туруктуу 
окутууну уюштурушу керек.

Баштапкы окутуу, анын наркы фран-
шизанын пайдалануучулары
үчүн төлөнгөн баштапкы алымга кир-
гизилген мааниде, адатта акысыз
уюштурулат. Баштапкы окутуу клас-
стык окуулар сыяктуу эле, иштеген
жери боюнча дагы окутууну камтыйт.
Туруктуу окутуу, франшиза ээсине
пайда алып келүүнүн эсебинен эмес,
жакшы окуган персонал бул фран-
чайзингдик тармактын бардык каты-
шуучуларынын жалпы кызыкчылык-
тарына жооп берүүсүнүн болушун эс-
ке алуу менен, анын эсебинен камсыз-
далышы керек. Азыркы учурда окутуу
тармактын бардык катышуучуларына
окуу материалдарына кирүү мүмкүн-
дүгүн берүү, окуу видеофильмдерин
жана подкасттарды камтуу менен,
көбүнчө Интернет аркылуу жүр-
гүзүлүүдө.

«Jollibee Word», «Logo и Mascot»
«Jollibee Foods» корпорациясынын
катталган товардык белгиси болуп
саналат. Бардык укуктар корголгон.

«Jollibee» белгиси жана анын бир
нече түрлөрү Филиппиндеги,
ошондой эле Улуу Британиянын
Бириккен Падышачылыгындагы
жана Түндүк Ирландиядагы, Амери-
ка Кошмо Штаттарындагы жана
Европадагы катталган товардык
белги болуп саналат.

Франшизанын алкагында өз ара мамилелерди жөнгө салуу
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Бүгүн «Jollibee Foods» корпорация-
сы алты ар түрдүү бренд ме-нен
пайдаланылат (анын ичинде
«Jollibee» - өзүнүн негизги тез та-
тым багыты боюнча, «Greenwich» -
пицаларды жана макарон
азыктарын өндүрүү боюнча
ишканалардын өзүнүн тармактары
үчүн жана «Chowking» - чыгыш аш-
каналарынын өзүнүн ресторандары
үчүн). Корпорация көптөгөн товар-
дык белгилерге ээ («Bee Happy»,
«Yumburger», «Chickenjoy» жана
«Amazing Aloha» кошуп), бардык
өзүнүн логотиптерин, ошону менен
бирге алардын ичинен айрымдарын
бир нече өлкөлөрдө каттаган.

«Jollibee Foods» корпорациясы Фи-
липпинде өзүнүн ишканаларынын 
жарымына жакынын эксплуатация-
лоодо өзүнүн ишин франчайзин-
гдин негизинде курат. Компаниянын 
сапатынын жана тейлөөсүнүн жо-
горку стандартын коргоо үчүн 
франшиза пайдалануучуларынан 
белгилүү критерийлерге (жакшы 
башкаруу көндүмдөрү, бул коомдо-
штукта жакшы аброю жана личност-
тор аралык пикир алышуудагы мык-
ты көндүмдөрү менен демилгелүү 
ишкерлер) дал келүүсүн талап кы-
лат.
Франшизаны алууга ийгиликтүү та-
лапкерлер ресторанда окутуу үчүн 
дайындалган үч айлык Эксплуата-
циялоонун күндүзгү окуу програм-
масынан (BOTP) өткөрүлөт; бул 
программа ресторанды ийгиликтүү 
эксплуатациялоо үчүн зарыл бол-
гон башкаруу жана талдоо жаатын-
да франшизанын пайдалануучусу-
нун көндүмдөрүн кеңейтүүгө багыт-
талган башка программа менен то-
лукталат.

Бирок муну менен франшиза
пайдалануучуларын колдоо чектел-
бейт: «Jollibee» корпорациясы ре-
сторандардын пландаштыруулары-
на жана дизайндарына, жабдуулар-
дын, эмеректердин жана инвентар-
лардын техникалык
мүнөздөмөлөрүнө тиешелүү масе-
лелер, ошондой эле курулушту
башкаруу маселелери боюнча дагы
кеңеш берет жана көмөк көрсөтөт.
Көчмө ишкананы ачкандан кийин
персонал консалтингдик кызмат
көрсөтөт. Франшиза пайдалануучу-
суна кошумча көмөк көрсөтүү өн-
дүрүштүк жана логистикалык аянт-
тарды берүү жана продукцияларды
иштеп чыгууда жардам көрсөтүү,
оригиналдуу жарнама жана марке-
тингдик программалар түрүндө көр-
сөтүлөт.

Жакшы компанияда
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18. Сапатты контролдоо 

Франчайзингдик макулдашуу маңызы 
боюнча бренддин10 негизин түзгөн 
(коммерциялык сыр, автордук укук, 
үлгүгө укук жана патенттер сыяктуу 
интеллектуалдык менчиктин башка 
укуктары менен бирге) товардык 
белгини лицензиялоодон турат. Бренд 
франшизанын колдонулушунун 
негизи болуп саналат. Аны коргоо жа-
на анын аброюн бекемдөө франшиза 
ээси үчүн дагы франшиза 
пайдалануучусу үчүн дагы чечүүчү 
мааниге ээ; эки тараптын

8 “Бренд” жана “товардык белги” же “белги”
терминдери, анын ичинде бул колдонмодо дагы сино-
ним катары пайдаланылат. Бирок “бренд”
маркетингдик термин болуп саналат, ошол эле
мезгилде товардык белги сыяктуу юридикалык тер-
мин  болуп эсептелет. Ошондуктан бул терминдер
дайыма эле эквиваленттер болуп санала беришпейт.
Бул эки терминдин ортосундагы башкы айырмачылык
рынокто бренддин наркы төмөндөгөндө айкын боло
баштайт (мисалы, ээсинин, компаниянын же анын
негизги кызматкерлеринин ичинен бирөөнүн
аракетинин же арызынын натыйжасында); бул
кардарлардын көз алдында бренддин аброюнунун
түшүүсүнө алып келиши мүмкүн. Мындай учурда
товардык белгинин укуктук макамы өзгөрүлбөйт –
брендге тиешелүү товардык белги, товардык
белгилердин реестринде тиешелүү түрдө катталган
мурдагыдай эле белги болуп саналат. Башка сөз
менен айтканда, товардык белгилер жөнүндөгү
мыйзамдардын көз карашынан, бул товардык белги
күчүндө калуусун улантат жана укуктук коргоо менен
инцидентке чейин колдонулат. Ошондуктан
компаниянын брендин стратегиялык башкаруу
мыйзам менен корголгон актив катары анын товардык
белгисин жөн эле башкарууга караганда бир кыйла
чоң түшүнүктү билдирет. Товардык белгилер жөнүндө
толугураак көрсөтүлгөн, караңыз: “Белгини жаратуу –
товардык белгиге киришүү, чакан жана орто
ишканалар үчүн бренддер”, ИМБДУнун
жарыялоолору жана IP PANORAMA™, Модуль 2
төмөнкү дарек боюнча: www.wipo.int/sme/en/
multimedia/ flash/02/

ийгилиги брендди сактоо жана келе-
чекте анын тартымдуулугун жогору-
латууга жараша болот.
Бренддин тартуучулугун сактоо үчүн
анын сапаттын күтүлгөн деңгээлине
жана өзгөрүлбөс позитивдүү тажрый-
басына ылайык келишин камсыздоо
керек. Франшизанын ээси брендди
пайдаланууга укукту башка жакка
(франшиза пайдалануучусуна) пайда-
ланууга берүү менен, бул бренддин
астында сунушталуучу товарлардын
жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты-
на контроль үчүн жоопкерчиликти
өзүнөн алып сала албайт жана алып
салбашы керек; мындан сырткары, ал
бренд менен өз ара аракеттенүүнүн
бардык визуалдык жана эмоционал-
дык тажрыйбалар керектөөчүлөр үчүн
өзгөрүлбөс болуп каларына ишениши
керек. Ошентип, керектөөчү кайсы
франчайзингдик ишкана менен иш
алып барганына карабастан, продук-
цияга анын таасири өзгөрүлбөгөн бой-
дон калышы керек. Бренд менен ассо-
циацияланган франшизанын тартуучу-
лугун жана иштиктүү аброюн сактоо
үчүн сапатын контролдоо абдан маа-
нилүү болуп саналгандыктан, фран-
шиза ээси өзүнөн бул жоопкерчиликти
алып сала албайт. Эгерде стандарттын
деңгээли бир франчайзингдик ишкана-
да азайса, бул франшизанын алкагын-
да бул бардык ишмердүүлүккө
чагылдырылат. Франшиза ээсинин
өзүнөн бул жоопкерчиликти алып сала
албай тургандыгынын дагы бир себе-
би болуп, товардык белгинин ээси ка-
тары ал товардык белгинин лицензиа-
ты (бул учурда франшиза пайдалануу-
чусу болуп саналат) тарабынан сапат-
ты контролдоону камсыздоонун юри-
дикалык милдеттенмелерине ээ экен-
диги саналат.

Франшизанын алкагында өз ара мамилелерди жөнгө салуу
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Эгерде франшиза ээси бул милдеттер-
ди дайыма сактоону камсыздабаса, ан-
да ал өзүнүн товардык белгисинен баш
тарткан адам катары каралат жана ага
өзүнүн укуктарын жоготот. Пайдала-
нууда сапатына тийиштүү контроль
жүзөгө ашырылбаган лицензияланган
товардык белгилер “корголбогон ли-
цензиялар” деп аталат.

Жогоруда көрсөтүлгөндөрдөн
көрүнүп тургандай, франшиза ээси
бардык франчайзингдик система са-
паттын белгилүү орнотулган стандар-
тына дал келүүсү үчүн анын пайдала-
нуучусунун франшизаны пайдала-
нуусунун үстүнөн олуттуу контролду
жүзөгө ашырат. Сапатты контролдоо
франшиза пайдалануучусу тандаган
учурдан тартып башталат жана фран-
чайзинг ишмердүүлүгүнүн бардык
мөөнөтүнүн аралыгында улантылат.
Эксплуатациялоо боюнча колдонмо
франшизанын алкагындагы ишмер-
дүүлүк үчүн негиз катары кызмат кы-
лат, ошентип, франшизанын пайдала-
нуучусунун ишмердүүлүгү баала-
нышы керек болгон негиз стандарттын
сапаты болуп саналат. Сапаттын
контролу эксплуатациялоо боюнча
колдонмодо баяндалган стандарттарга
жана талаптарга дал келишин камсз-
доонун эсебинен кепилдениши ке-рек.
Франшизанын пайдалануучусун
ишканаларга үзгүлтүксүз пландашты-
руу жана кокусунан келип-кетүүсү
менен айкалышта башталгыч жана
кийинки окутуу франчайзинг система-
сынын талаптарын милдеттүү түрдө
сактоону, бренддин аброюн сактоону
камсыздоонун маанилүү каражаты бо-
луп саналат.

20. Биргелешкен  брендинг

Эки же андан көп бренддерди
пайдалануу менен франчайзингдик
операциялар биргелешкен брендингди
билдирип, «бир чатырдын астында» 
өткөрүлөт. Бул мамиленин негизги
артыкчылыгы кошумча жана
кезектеги чыгымдарды биргелешип
тартуунун натыйжасында чыгымды
азайтууда, ошондой эле кардардык
базаны кеңейтүүдө турат. Бир нече
бренддер көрсөтүлгөн жерге көп
кардар келет.
Биргелешкен бренддингдин кадимки
артыкчылыктары болуп төмөнкүлөр
саналат:

• кардардык базаны кеңейтүү/ 
рыноктук үлүштү кеңейтүү жана
албетте сатуунун көлөмүн көбөйтүү;
• инвестицияларды жана операциялык
чыгымдардын көлөмүн азайтуу; 
кошумча чыгымдарды биргелешип
тартуу, эки франшиза үчүн жалпы
белгилүү функцияларды аткаруу үчүн
кызматкерлерди окутуу мүмкүндүгү;
• маркетингдик ишмердүүлүктү жана
өндүрүлгөн кирешелерди
максималдуу көбөйтүү;
• атаандаш позицияларды бекемдөө;
• кардарлардын кабылдоолорунда
сезилген баалуулуктарды көбөйтүү;
• бир нече бренддерди натыйжалуу
пайдалануу.

Эгерде биргелешкен бренддинг
тийиштүү  түрдө  жүзөгө  ашырылбаса,

Жакшы компанияда
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анда коммерциялык ишканалардын
ээлери үчүн олуттуу тобокелдик
келип чыгат, анда кардарлар
чаташып калуусу мүмкүн дагы, ал өз
кезегинде товардык белгини кабыл
алуунун начарлоосуна алып келет. 
Ошентип товардык белги
франшизанын негизги элементтери
болуп саналат, кайсы болбосун аны
кабыл алуунун начарлоосу товардык
белгинин ээсинин бүлүнүүсүн
билдирет. Ушундай кырдаалдардын
алдын алуу үчүн кабыл алына турган
практикалык чаралар төмөнкүлөрдү
камтыйт:
1. Биргелешкен брендингди 

пландаштырган эки ишкана 
өздөрүнүн багыттары боюнча би-
рин-бири толуктоочу болушу ке-
рек, мисалы китеп дүкөнү жана 
кафе же АМБ жана тез 
тамактануучу ресторан бирин-
бири толук-тоочу болот. Андан 
сырткары, коммерциялык 
ишканалардын би-ри-бирине 
жакын жайгашышы ке-
ректөөчүлөр үчүн кошумча ың-
гайлуулукту түзгөндүгүнө караба-
стан, кардарларда алар бири-бири 
менен кандайдыр-бир түрдө 
байланышы бар экендиги жөнүн-
дө жаңылыш түшүнүктү пайда 
кылбоосу үчүн алар өздөрүнүн 
ишмердүүлүк мүнөздөмөлөрү бо-
юнча абдан жакын жайгашпашы 
керек.

2.   Эгерде эки бренд бир чатырдын 
астында көрсөтүлсө дагы, алар 
жеткиликтүү түрдө бири-биринен 
алыс жайгашышы керек.

Мындан сырткары, алардын
визуалдык көрүнүштөрү аларды
бөлөк-бөлөк кабыл алууга
мүмкүндүк берүүлөрү керек.
Ошондой эле, дал келүүчү
логотиптержана көрнөктөр дагы
айырмаланышы керек.

3. Маркетингдик же жарнамалык ма-
териалдарга биргелешкен бренддерди
камтууда тамганын өлчөмүн, түсүн,
элементтеринин ортосундагы аралык-
ты жана булактарды көрсөтүүнү кам-
туу менен дизайндын элементтерин
башкаруу системасын пайдалануу ке-
рек; дизайнды тандоодо макулдашыл-
ган мамилени сактоо керек, аны ме-
нен керектөөчүнүн аң-сезиминде
брендди жууп салуунун же жаңы-
лыштыруунун келип чыгуу тобокел-
дигин азайтуу абзел. Акырында бир-
гелешкен брендинг жөнүндө макулда-
шууда тиешелүү ишкананын ээсине
пайда алып келген, ар бир ишкана ээ
болгон жакшы иштиктүү аброй
жөнүндө жобону караштыруу зарыл.

Франшизанын алкагында өз ара мамилелерди жөнгө салуу
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Товардык белгини башкаруу
чөйрөсүндөгү алдыңкы практика
Күчтүү белгини сактоо – Товардык
белгини тиешелүү пайдалануу
үчүн эмнени кылуу керек жана
эмнени кылбоо керек ®

Товардык белгини каттагандан кийин
товардык белгилердин реестринде
каттоону узартуу үчүн алым төлөө жо-
лу менен аны укуктук коргоону камсы-
здоону улантуу керек, ал эми анын
рыноктогу күчтүү позициясы аны
төмөнкү түрдө тиешелүү пайдалануу-
нун эсебинен камсыздалышы керек:

•катталган товардык белгинин белги-
си үчүн ® символун пайдалангыла;

•баш тамгалардын жардамы менен
белгини курчап турган тексттен
ажыраткыла; аны кара, кыйшык
тамга менен бөлгүлө же анын ата-
лышын тырмакчага алгыла;

* белгини пайдаланууда ырааттуу
болгула. Эгерде белгини каттоодо
конкреттүү жазуулар, дизайн, түс
же тамга пайдаланылган болсо,
ал катталганда кандай болсо, дал
ошондой түрдө дайыма пайдала-
нууну уланткыла. Белгиге, масе-
лен, сөздү ташымалдоону, кошуу-
ну же кыскартууну пайдалануу жо-
лу менен, белгиге кандайдыр-бир
өзгөртүү киргизбегиле («Montblanc
fountain pen» деген «Mont Blanc»
деп көрүнбөшү керек);

• белгини зат атооч катары 
пайдаланбагыла. Белгини сын атооч 
катары гана пайдалангыла (мисалы, 
«Legos» дебей, «Lego toy blocks» 
деп айткыла).
• белгини этиш катары катары 
пайдаланбагыла (мисалы, 
«фотошоптоо» дебестен «аны 
тийиштүү Adobe Photoshop» деп 
айткыла.
• белгини көптүк санда 
пайдаланбагыла (мисалы, «тик-та-
ки» дебестен «драже Tic Tac» деп 
сүйлөгүлө;
• кызматкерлердин, ташып 
жеткирүүчүлөрдүн, дистри-
бьюторлордун жана 
керектөөчүлөрдүн белгини 
пайдалануусу үчүн түшүнүктүү 
ыкмаларды жана сунуштарды иштеп 
чыккыла. Бул сунуштар жана 
эрежелер бардык жогоруда 
көрсөтүлгөн адамдар тарабынан 
дайыма аткарылуусу үчүн 
чараларды  көргүлө.

Жакшы компанияда
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20. Компаниялардын ата-
лыштары, фирмалык аталыштар
жана домендик ысымдар

Франшиза ээси франшиза пайдалануу-
чу компаниянын аталышына франши-
занын аталышын, фирмалык ата-
лышты же домендик ысымды камтуу
укугуна ээ экендиги жөнүндө маселе-
ге тиешелүү көңүл буруусу керек.
Мындан, адатта качуу керек, жерги-
ликтүү мыйзамдар франшиза ээсинен
фирмалык аталыштын астында, баш-
кача айтканда, ал соода операциясын
жүзөгө ашыра турган аталыш менен
каттоону талап кылышы мүмкүн.
Мындай учурда франшиза ээси мын-
дай каттоо анын контролунун астында
тургандыгына жана анын жеке каттоо-
су артыкчылыктуу күчкө ээ экендиги-
не ишениши керек. Эгерде франшиза
пайдалануучу аларды пайдалангысы
келсе, франшиза ээси, франшиза ата-
лышына негизделген домендик
ысымды дагы контролдоосу керек.

Бизнестин бардык аспектиле-
ринде кайра өндүрүү зарылды-
гын Австралиядагы «Bakers 
Delight» жаңы бышырылган нан-
ды бышыруу боюнча компания-
нын франчайзингинин мисалын-
да көрүнө иллюстрациялоого 
болот.

Роджер жана Лесли Гиллеспи
1980-жылы Мельбурн шаарынын
чет жакасында өзүнүн бизнесин не-
гиздешкен.
Өзүнүн ишкердик ишмердүүлүгүнүн
башталышында Роджер ооруп кал-
ган наабайчысын алмаштыруу үчүн
түшкү тамагын ичпей калууга туура
келген. Күн сайын жаңы нан бышы-
рууга негизделген бизнесте минтпе-
се болбой турган эле. 1988-жылы
Гиллеспинин үй-бүлөсү 15 наа-
байкана ачып, алардын баары ий-
гиликтүү жана өзүнө тарткан бизне-
стин бирдей формуласын колдону-
шту. Бул формуланын иштөө жөн-
дөмдүүлүгүнө ишенүү менен, алар
франчайзингдин негизинде өзүнүн
бизнесин кеңейтүүгө киришкен;
1993-жылы наабайканалардын са-
ны 200гө жеткен. Учурда ишкана
COBS брендинин астында иштеп,
Канаданы кошкондо үч мамлекетте
700дөн ашык наабайканасы
иштейт.

Франшизанын алкагында өз ара мамилелерди жөнгө салуу
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Азыркы учурда «ачкычка чейин»
деген шарттарда жаңы
магазиндери ачылууда.
Франчайзингдик бизнести
ийгиликтүү жүргүзүү үчүн зарыл
болгон ишкердик
ишмердүүлүгүнүн бардык
аспектилеринде өзгөртүлбөс
жогорку сапат, франшиза
пайдалануучуларын ар тараптуу
окутуунун, толук жана
документтештирилген жол-
жоболорду колдонуунун,
оперативдүү жардам көрсөтүүнүн
брендди жакшы билүү эсебинен
камсыздалат.

«Bakers Delight» модели абдан ий-
гиликтүү болду, анын 40 % наа-
байканасы бирден көп ишканасы
бар франшиза пайдалануучусуна
таандык.

Күчтүү бренддин болушу кайсы
болбосун франшизанын ийгилиги 
үчүн негизги шарт болуп саналат.
«Bakers Delight» наабайканалары
үчүн Гиллеспинин үй-бүлөсү
жөнөкөй, бул ишкана жөнүндө кар-
дарга негизги маалыматты, атап
айтканда, «Bakers Delight» тарабы-
нан сатылуучу продукция конкрет-
түү наабайчы тарабынан жасалга-
нын, анын курамына табигый курам
бөлүктөр кошулганын (мында
компаниянын товардык белгисинде
буудайдын башынын сүрөтү), наа-
байчы өзүнүн ишинин натыйжасы
менен сыймыктанарын жана ка-
нааттанарын кабарлаган бренд
изде-ген.

Өзүнүн брендин коргоо үчүн
«Bakers Delight» компаниясы Ав-
стралияда бир нече товардык бел-
гилерин жана сөз айкаштарын кат-
тоодон өткөрүшкөн, ошондой эле
Австралиянын  чегинен  сырткары

жерлерде дагы тиешелүү белги-
лерди каттаган же каттоодон өт-
көрүүгө аракеттенүүдө. Мындан 
сырткары, «Bakers Delight» компа-
ниясы өздөрүнүн нан азыктарынын
рецептерин, ошондой эле «Bakers
Delight» наабайканасын иштетүүдө
франшиза пайдалануучулары кол-
донгон процесстер дагы, жол-жобо-
лор дагы купуя деп эсептешет. Бул
өзүн көрсөтө билген система мар-
кетингди, окутууну, финансылоону,
сатып алууну жана сатуу пунктта-
рындагы отчеттуулуктун ыкмала-
рын камтыган ишканалардын иши-
нин бардык аспектилерин камтыйт.
Франшиза ээси өзүнүн франшиза-
сынын пайдалануучуларынын аты-
нан лизингдик дагы ишемрдүүлүктү
жүзөгө ашырат.

Азыркы учурда пайдаланылып
жаткан буудайдын башынын сүрөтү
жана белгинин стили Австралияда
катталган товардык белгиден
көчүрүп алынса дагы Канадада
компания соода ишмердүүлүгүн
«COBS Bread» аталышы менен
жүргүзөт. Башка бардык
аспектилерге тиешелүү жөнүндө
болсо, анда Австралиянын соода
ишканаларынын персоналдарынын
айырмаланган фирмалык
кийимдери Канадада жана
Австралиянын чегинен тышкары,
башка өлкөлөрдө кайрадан
тигилген. Кийимдердин фирмалык
стили фартуктарга жана персонал
кийген кийимдин башка
буюмдарына жайылтылган ак
фондо (же тескерисинче) кызыл-
күрөң түстү пайдаланууну
караштырат.

Жакшы компанияда
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Роджер Гиллеспи төмөн-
күдөй эсептейт:

«Биздин бизнестин баалуулугу 
биздин бренддин жана биздин 
продукциянын аброюна жана
биздин кызматкерлерге түздөн-түз
түрдө байланышкан. Кайсы
болбосун ушул элементтер менен
көйгөй, башка элементтерге жана 
бүтүндөй биз сунуштаган
продукциянын атаандаштыкка
жөндөмдүүлүгүнө терс таасирин
тийгизет».

Франшизанын алкагында өз ара мамилелерди жөнгө салуу



Франшизанын алкагында 
автордук укук менен 
корголгон материалдарга 
төмөнкүлөр кириши
мүмкүн11:
• коммерциялык ишканалардын
типтүү документтери (контракттар, 
тапшырыктардын бланктары, 
таблицалар жана инспекциялык
текшерүүлөрдүн бланктары);
• эгерде окутуу франшизанын
алкагында негизги багыт болуп
саналса, франшиза
пайдалануучуларын окутуу үчүн
(видеоматериалдар, 
маалымдамалар, подкасттар
ж.б.у.с.) же кеңири аудитория үчүн
колдонулган окуу материалдары;
• жарнамалык жана маалыматтык
материалдар (телекөрсөтүүгө, бас-
ма ММКларга жана Интернетке
жарнаманы камтыган, жарнама
калкандар, брошюралар жана
соода жүргүзүлгөн жерлерде
жарнама материалдарын
жайылтуу);
франчайзингдик соода жөнүндө
брошюралар;
• Франчайзингдик бизнесте
пайдалануу үчүн атайын иштелип
чыккан программалык камсыздоо;

 11«Copyright Protectionдон фрагмент: The 
Forgotten Stepchild of a Franchise Intellectual 
Property Portfolio» by Mark S. Vanderbroek and 
Jennifer

    M. D’angelo, Franchise Law Journal, Volume 28, 
Number 2, Fall 2008, page 84.

• веб-сайттар; талисмандарды, 
сүйлөөчү адамдардын жана
сүйлөөчү жаныбарлардын сүрөтүн
кошуп, графикалык дизайн (мисалы, 
кардарларды тооктун этин көбүрөөк
жегенге чакырган Рональд
Макдональд, полковник Сандерс же
«Chick-fil-A» уйлары);

•меню, маалыматтык бюллетендер, 
фотографиялар, сүрөттөр; 

• коммерциялык ишканалар
пайдалануучу фургондорду, 
автомобилдерди жана башка унаа
каражаттарын көркөм жасалгалоо.

Жакшы компанияда
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21. Талаш-тартыштарды пайда 
кылган маселелер

Франчайзингдик талаш-тартыштарды 
жөнгө салууда эки негизги мамиле 
бар. Биринчиден, эгерде бул дегеле, 
мүмкүн болсо, франшиза ээси катуу 
формалдык        жана   юридикалык 
мамилелерден качуусу керек. 
Экинчиден, франшиза ээси франшиза 
пайдалануучулар макулдашуунун жа-
на эксплуатациялоо боюнча 
колдонмонун кайсы жоболорун алар 
аткара тургандыктарын тандап ала 
алгыдай, франчайзингдик тармактын 
катышуучуларынын арасында «ак 
ниет тайке» аброюн жана таасирин 
түзбөшү керек. Бул эки мамилени 
макулдашуу жөнөкөй эмес.
Франшиза ээси франшиза жөнүндө 
макулдашуунун абдан олуттуу 
бузулганынан сырткары, 
франшизанын алкагында талаш-
тартыштарды жөнгө салууда абдан
катуу формалдуу-юридикалык 
мамилени пайдалануусу керек эмес. 
Мындай бузууларга төмөнкүлөр
кирет: франшиза жөнүндө бир фран-
шиза пайдалануучусунун экинчи 
франшиза пайдалануучусун алардын 
макулдашууларын бузууга чакыруусу; 
франшиза пайдалануучусунун купуя 
маалыматты ачуусу; франшиза 
пайдалануучусунун товардык белгини 
же франшизанын башка 
интеллектуалдык                    менчигин
мыйзамсыз пайдалануусу; франшиза 
пайдалануучусунун атаандаш ишкана 
түзүү ниети; франшиза 
пайдалануучунун алымды төлөөдөн 
баш тартуусу. Ушундай учурларда, 
франшиза пайдалануучусу жазасыз 
калбоосу үчүн, ал эми франшиза 
тармагынын башка катышуучулары 
туура        эскертүү  алуусу  үчүн

франшиза ээсинин алгачкы милдети
тез жана натыйжалуу чара кабыл алуу-
да турат. «Өмүрү үчүн коркунучсуз»
талаш-тартыш учурларында франшиза
ээси франшиза пайдалануучулары ме-
нен сүйлөшүү жүргүзүп, кандайдыр-
бир чечим табууга аракет кылышы ке-
рек. Бул кырдаалда сүйлөшүүлөр мык-
ты вариант болот, ал эми алар ийги-
ликсиз болгон учурда – ортомчулук,
акырында арбитраж. Соттук те-
риштирүүгө эң акыркы кезекте баруу
керек. Эгерде франшиза жөнүндө ма-
кулдашуу түзүүдө тараптар ага талаш-
тартыштарды чечүү жөнүндө жөнгө
салуу – тездетилген арбитраж жок
болгондо, ИМБДУнун ортомчулугун
караштырган жобону камтыса, талаш-
тартыштарды чечүү жеңилдейт12.

Чыр-чатактардын бир кыйла тез-
тез болуу себептери

1. Өндүрүлбөгөн төлөмдөр
Франчайзингдик өз ара мамилелердин ал-
кагында талаш-тартыштардын келип чы-
гуусунун башкы себептеринин бири,
кимдин бизнеси жетилген өнүгүү стадия-
сына жетсе жана ал франшиза ээсинен ал-
ганынан бир азыраак (анын көз карашы-
нан) ал үчүн төлөөдөн баш тарткан, фран-
шиза пайдалануучусу тарабынан (көбүнчө
«роялтиге каршы нааразылык» деп ата-
лат) роялтини аткарбагандык болуп сана-
лат.

12.    Жөнгө салуу – тездетилген арбитраж 
жок болгон учурда, ИМБДУнун ортомчулугун 
караштырган келишимдер үчүн ИМБДУнун 

сунуштаган жобосун www.wipo.int/amc/en/

clauses/index. html#2 дареги боюнча
тапсаңыздар болот.
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2. Жерди тандоо жана аймактарга 
кол салуу
Адатта жерди тандоо үчүн
жоопкерчиликтүү болуп франшиза
ээси саналат, ал эми франшиза ээсине
бул жагынан ага жардам көрсөтүү
милдети жатат, бирок, акырында ал
франшиза пайдалануучусу тарабынан
тандалган жерге макул болбой коюуга
укуктуу. Франшиза пайдалануучусу
тандаган жерге макул болбоо бир
нече талаш-тартыштардын келип
чыгуусу үчүн себеп болушу мүмкүн.
Окшош түрдө франшиза ээси
тарабынан франшиза
пайдалануучусуна бөлүнгөн жерге
түздөн-түз жакын жерге атаандаш
ишкананы ачуусу кол салуу катары
кабыл алынат жана ошондой эле
талаш-тартыштардын келип
чыгуусунун себептери болуп саналат.
Франшиза пайдалануучусу талаша
турган башка аракеттерге франшиза
ээси тарабынан франшиза
пайдалануучусунун аймагында башка
соода ишканалары аркылуу өзүнүн
продукцияларын сатуу же Интернет
аркылуу сатуу сыяктуу, башка
каражаттардын жардамы менен фран-
шиза пайдалануучусунун бизнесине
атаандаштык кирет.

3. Отчеттуулук практикасы жана 
жол-жоболору
Франшиза жөнүндө макулдашуу 
франшиза пайдалануучусуна франши-
за ээси анын негизинде 
ишмердүүлүктү баалай ала турган, 
роялтини текшере ала турган жана 
франшиза пайдалануучусунун 
милдеттеринин аткарылышын
камсыздай турган ар түрдүү 
маалыматтарды франшиза ээсине 
берүү милдетин жүктөйт.

Мындай маалыматтарды бербөө та-
лаш-тартыштардын жайылтылган се-
бептери болуп саналат.

4. Жарнама каражаттарын мак-
сатсыз пайдалануу
Бардык франшиза пайдалануучулары 
салым кошкон жалпы жарнамалык 
фонд, адатта бардык франшизаны 
жарнамалоо үчүн колдонулат. Бул 
фондду франшиза ээси тарабынан 
башка максаттар үчүн капиталдын 
жеткиликтүү булагы катары пайдала-
нуу бузуу болуп эсептелет жана сот-
тук териштирүүгө алып келиши мүм-
күн.

5. Көзөмөл жана колдоо
Бизнести жүргүзүүнүн каражаты ката-
ры франчайзингдин өзүнө тартуучу
элементтеринин бири болуп, франши-
за жөнүндө макулдашуунун аракетте-
ринин бардык мөөнөтүнүн аралыгын-
да франшиза ээси тарабынан франши-
за пайдалануучусуна көрсөтүлүүчү
туруктуу колдоо саналат. Албетте,
окутуу жана колдоо көрсөтүү жөнүн-
дө макулдашылган милдеттемелерди
сактабоо көбүнчө соттук те-
риштирүүгө алып келет.

6. Бекитилген ташып жет-
кирүүчүлөр

Сапатты контролдоону камсыздоо
максаттарында, франшиза ээси фран-
шиза пайдалануучусунан бекитилген 
ташып жеткирүүчүдөн, анын ичинде 
кээ бир учурларда франшиза ээсинен 
белгилүү товарларды алууну талап
кылган кадимки практика бар. Ушул
эле товарларды башка жерден арзан
баада сатып ала турганын билген
франшиза пайдалануучулары фран-
шиза ээсинин макулдугусуз альтерна-
тивдүү ташып жеткирүүчүлөрдүн
кызмат көрсөтүүлөрүнө кете
алышпайт.

Франшиза жөнүндө макулдашууну бузуу
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7. Чийки затка баанын түзүлүшү 
Франшиза ээлери өндүрүшчүлөрдөн 
жеңилдиктерди алган жана аны фран-
шиза пайдалануучуларына 
жайылтпаган учурда нааразылыктар 
келип чыгышы мүмкүн. Франшиза 
пайдалануучулары, келечектеги 
франчайзинг системасынын 
бөлүктөрү, «масштабдын 
натыйжасын» жана албетте, эгерде 
чийки затты алар өздөрү сатып алган 
болсо, аны бир кыйла төмөнкү баада 
сатып алууну үмүт кылышат. Фран-
шиза пайдалануучулар алардын 
атаандаштары бир кыйла төмөн 
өндүрүштүк чыгымдарга ээ деген 
пикирге келгенде жаңжал келип 
чыгат.

8. Тең укуктун жок болушу
Эгерде франшизанын бир 
пайдалануучусуна кандайдыр-бир 
жеңилдиктер тиешелүү болсо, анда 
алар, эреже катары, мындай 
жеңилдиктер өзгөчө жагдайлардын 
күчүндө бир конкреттүү франшиза 
пайдалануучусуна гана сунушталган 
учурлардан тышкары бул 
системанын алкагында башка 
франшизанын пайдалануучуларынын 
бардыгына сунушталышы керек.

9. Франшиза
пайдалануучулардын укуктарын 
кайра өткөрүп берүү
Эгерде франшиза пайдалануучусу
кайсы-бир себептерден улам
франшизаны саткысы келсе, анда
франшиза ээси дараметтүү сатып
алуучуларды табуу жолу менен бул
процесске көмөктөшүүсү керек. Фран-
шиза ээси  «аң сезимдүү» негиздерде
гана франшиза пайдалануучусу
тарабынан сунушталган кайсы
болбосун дараметтүү сатып алуучудан
баш тартышы мүмкүн.

10. Франшиза ээсинин башкаруу 
жана соода бөлүмдөрүндөгү 
фактылардын бурмаланышы
Соттук териштирүүлөр франшиза
ээсинин кызматкерлеринин
франшизаны сатып алууга алардын
макулдугун алуу максаттарында
дараметтүү франшиза
пайдалануучуларына кырдаалды
туура эмес көрсөтүү аракетинин
натыйжасында келип чыгат. Адатта
бул мүмкүнчүлүктүү кирешелерди
ашыра көтөрүүнү же баштапкы
инвестицияны так эмес баалоону
камтыйт. Ошондуктан франшиза
ээсинин башкаруу жана соода
бөлүмдөрү франшиза
пайдалануучусунун макулдугун
алуунун чектен тыш ынтаасынын
кооптуулугу жөнүндө тийиштүү түрдө
нускама алышы жана тиешелүү
окуудан өтүшү керек. Ушуга окшош
түрдө маалыматты толук ачуу
талаптары бар өлкөлөрдө бул
талаптарды сактоону камсыздоо
керек, ошентип, андай болбогон
учурда франшизанын ээсине карата
франшиза пайдалануучусу тарабынан
дагы, жөнгө салуучу органдар
тарабынан дагы чаралар көрүлүшү
мүмкүн.

11. Системалык өзгөрүүлөр, ре-
брендинг
Франшиза ээси мүмкүнчүлүгүнө 
жараша франчайзингдик системанын 
өзгөрүүлөрү же ребрендинг боюнча 
өзүнүн ишмердүүлүгүнө 
франшизанын пайдалануучусун 
тартуу керек. Мындай ишмердүүлүк 
ар дайым олуттуу чыгымдар менен 
коштолот, ошондуктан франшиза 
пайдалануучулар сунушталган 
өзгөрүүлөргө макул болушу  жана
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аларды ишке ашырууга ишкер
катышуулары керек. Эгерде ребрен-
динг товардык белгинин өзгөрүүсүн
же анын ар түрдүүлүгүн түзүүнү дагы
камтыса, анда бул менчик укуктары
жана бул белгини пайдалануу
укуктары көз карашынан укуктук
натыйжаларга алып келет; бул ма-
селени шайкеш  түрдө  түшүндүрүү 
жана чечүү талап кылынат.
12. Интеллектуалдык менчикке
тиешелүү талаш-тартыштар
Бүтүндөй интеллектуалдык менчикке
тиешелүү талаш-тартыштар ушундай
же башкача франшиза пайдалануучу-
сунун ага сунушталган интеллектуал-
дык менчикти тийиштүү түрдө пайда-
ланууга жөндөмсүздүгүнө байланыш-
кан: үчүнчү жак тарабынан интеллек-
туалдык менчик укуктарынын
бузулушу жана ким соттук доо берүүгө
жана соттук чыгымдарды төлөөгө
милдеттүүлүгү маселелери; үчүнчү
жак тарабынан алардын
интеллектуалдык менчик укуктарынын
бузулушу үчүн франшиза
пайдалануучусуна каршы соттук доо
коюлган учурда – франшиза ээсинин
милдети франшиза пайдалануучусун
коргоого чыгуу жана/же алар
тарабынан келтирилген чыгымдардын
ордун толтуруу. Франшиза
жөнүндө макулдашуунун күчүнүн
мөөнөтү аяктагандан кийин Франшиза
жөнүндө макулдашуунун күчүнүн
мөөнөтү аяктагандан кийин франшза
пайдалануучусу франшизанын
интеллектуалдык менчигин пайда-
ланууну улантканына жана аны
иштетүүнүн жүрүшүндө алган купуя
маалыматтарды жайылтканына байла-
ныштуу  маселелер  дагы  келип 
чыгышы мүмкүн. Франшиза ээси фран-
шиза жөнүндө макулдашуунун күчүнүн
мөөнөтү аякташы менен франшиза
пайдалануучусунун товардык белгини
пайдалануусуна жол бербөөгө
аракеттенген учурларда, ушуга каршы
пайдаланылган аргументтердин

бир кыйла көп
колдонулгандарынын бири ырастоо
болуп саналат, анда франшиза ээси
франшиза жөнүндө макулдашууну
ишке ашырууда франшиза
пайдалануучусунан сапатты
контролдоо жаатында конкреттүү
стандарттарды сактоону тийиштүү
түрдө камсыздай албаган жана ошол
себептен франшиза ээси факт жүзүн-
дө товардык белгиге өзүнүн укукта-
рынан баш тарткан жана
«корголбогон лицензия» кырдаалы
келип чыккан. Интеллектуалдык
менчик жөнүндө талаш-
тартыштардын келип чыгышына алып
келген кырдаалдардын дагы бир
мисалы катары, франшизаны
иштетүүнүн баштапкы мезгилинде,
анын ээси өзүнүн укуктарын каттата
элек болот да, франшиза пайдалануу-
чусу товардык белгини өзүнүн атына
каттап алган учурлар кызмат кылышы
мүмкүн. Дайыма ушундай кырдаал
франшизанын ээсинин товардык бел-
гисине укуктарын франшиза пайдала-
нуучусуна өткөрүп берүүгө милдет-
тендирген макулдашуу пунктунда эс-
кертилет. Жогоруда келтирилген
сценарийдин ар түрдүүлүгү болуп,
франшиза ээси конкреттүү бренддин
алдында иштеп, бирок ошону менен
бирге франшизанын пайдалануучусу-
на ага, мисалы «Лондон» же
«Түштүк-Батыш» же «Бириккен
Падышалык» сыяктуу географиялык
көрсөтмөлөрдү кошууга уруксат бер-
ген кырдаал саналат. Бул кырдаалда
франшиза пайдалануучулары геогра-
фиялык көрсөтмө менен бирге товар-
дык белгиге укукка талаптанат. Ушул
себептен ушундай варианттан качуу
керек жана товардык белгиге баян-
доочу элементтерди кошууга уруксат
бербөө керек.

Франшиза жөнүндө макулдашууну бузуу
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Талаш-тартыштардын жана пикир ке-
лишпестиктердин санын тиешелүү
эсептерди камсыздоо менен минимум-
га түшүрүүгө болот. Мындан сыртка-
ры, франшиза пайдалануучусунун тан-
доо процессинде франшиза ээси тара-
бынан ар тараптуу мамиле келечекте-
ги көйгөйлөрдүн алдын алууга же
азайтууга жардам берүүсү мүмкүн.
Франшиза пайдалануучусунун тан-
доосунун тийиштүү процесси фран-
чайзингдик операциялардын ийгилиги
үчүн негизги мааниге ээ. Франшиза
пайдалануучусунун компетент-
түүлүгүнө жана квалификациясына
(тажрыйбасына, финансылык абалына,
мотивациясына жана максатка умтул-
гандыгына) дыкат баалоо жүргүзүүгө
франшиза ээсинин короткон убакты-
сынын жана күчүнүн олуттуу
көлөмүнө кепилдиктин жок болгонуна
караба-стан, франшиза
пайдалануучусу менен
мүмкүнчүлүктүү жаңжалдардан качуу-
га жардам берет. Ушундай эле түрдө
франчайзингдик бизнестен финансы-
лык пайда алуу жана өзүнүн милдетте-
мелерин аткарууну камсыздоо үчүн
өзүнүн мүмкүнчүлүктүү финансылык
милдеттемелерин көңүл коюп изилдөө
жана эксперттерге жардам сурап
кайрылуу менен, франшиза пайдала-
нуучусу дагы тийиштүү этияттыкты
көрсөтүүсү маанилүү.

22.	 Контракттын күчүнүн
мөөнөттөрү

Франшиза жөнүндө макулдашуунун
бир кыйла жайылтылган мөөнөтү 5 же
10 жылды түзөт. Макулдашуунун көп
эмес пайызы беш жылдан азыраак
мөөнөткө түзүлөт.  «McDonald’s»

Burger King», «Subway» жана «KFC» 
сыяктуу ушундай франчайзингдик 
ишканалар франшизаны 20 жылдык 
мөөнөткө беришет – мөөнөт, дайыма 
франшизанын пайдалануучусунун 
имаратты ижаралоо мөөнөтү менен 
дал келет, мындан сырткары, 
орчундуу старттык чыгымдарды эске 
алышат. Беш жылдык мөөнөттүн 
артыкчылыгы, ал франшиза ээсине 
макулдашууну ар бир улантууда баш-
ка шарттарды жана алымдардын 
өлчөмдөрүн камтыган франшиза 
жөнүндө жаңы макулдашууну фран-
шиза пайдалануучусуна сунуштоого 
мүмкүндүк түзөт. Балким, жаңы 
шарттарды жана алымдардын 
өлчөмдөрүн сунуштоо жаңжалдардын 
булагы болушу мүмкүн. Беш жылдык 
макулдашуунун болушу, эгерде фран-
шиза пайдалануучусунун 
ишмердүүлүгү канааттандырарлык 
болбой калса, аны узартуудан баш 
тартууга франшиза ээсине мүмкүндүк 
берет. Эгерде франшиза 
пайдалануучусуна аны автоматтык 
түрдө узартуу укугуна контракт 
берилбесе, анда макулдашууну 
бузганга караганда, аны узартуудан 
баш тартуу франшиза ээсине 
чынында жеңил. Макулдашууну 
бузууга жол берилген жагдай 
жергиликтүү мыйзамдар менен 
аныкталат.
Макулдашуунун күчүнүн акылга 
сыярлык баштапкы мөөнөтүн 
аныктоо үчүн бизнести уюштуруу 
үчүн талап кылынган коммерциялык 
ишмердүүлүктүн түрлөрүн, 
шарттарын жана инвестицияларды, 
ошондой эле мүмкүнчүлүктүү 
кирешелүүлүктү     эске  алуу  керек.

Жакшы компанияда
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Контрактты мөөнөтүнөн мурда
бузуу шарттары

Контрактты бузууга укуктарды 
сактоо франчайзингде өзгөчө маа-
нилүү болуп саналат, анткени бүткүл 
дүйнө жүзүндө франшиза пайдала-
нуучулар франшиза ээлери болуп 
саналышат. Мисалы, «KFC» ресто-
ранынын бир аз гана 
келип-кетүүчүлөрү, алар «KFC»тин 
кардарлары эмес, франшиза 
жөнүндө макулдашуудан сырткары, 
«KFC»ке эч кандай тиешеси жок, 
башка ишкананын кардарлары 
экендиктерин түшүнүшөт. 
Натыйжада, эгерде франшиза 
пайдалануучусу бирдемени туура 
эмес жасап койсо, анда франшиза 
ээси бренддин зыян тартуусунан 
качуу үчүн ыкчам чараларды кабыл 
алуу мүмкүндүгүнө ээ болууну 
каалайт; мындай аракеттер франшиза 
жөнүндө макулдашууну бузууну кам-
тышы мүмкүн. Ошондуктан, франши-
за жөнүндө макулдашууну франшиза 
пайдалануучусу бузган учурда, ма-
кулдашууда белгилүү жоболор менен, 
макулдашууну бузууга укук карашты-
рылганы франшиза ээси үчүн абдан 
маанилүү. Эреже катары, франшиза 
жөнүндө макулдашуу франшиза 
пайдалануучусуна макулдашууну бу-
зуу укугу берилген сыяктуу жоболор-
ду камтыбайт.

Жалпы эскертмелерди эске алуу 
менен макулдашууну бузуунун 
шарттары жана ыкмалары улуттук 
мыйзамдар менен белгилениши 
мүмкүн, төмөндө франшиза жөнүндө 
макулдашууну бузуу жөнүндө жобо-
лорго тиешелүү айрым жетектөөчү 
принциптер  келтирилет:

Бул жободо франшиза ээси
контрактты бузууга укугу бар
экендиги жөнүндө кырдаал так жа-
на эки маанилүү эмес көрсөтүлүшү
керек. Айрым өлкөлөрдө соттор бир
тараптын (айрыкча эгерде бул тарап
экинчи тарапка салыштырмалуу
бир кыйла күчтүү экономикалык
позицияга ээ болсо) франшиза
жөнүндө макулдашууну себеби
боюнча арзыбаган бузууларга ка-
рата узак мөөнөттүү контракттарды
бузуу укугу бар экендигине терс
мамиле кылышат. Америка Кошмо
Штаттарында бардыгы маалыматты
ачууга алып барат. Ал франшиза
ээси тарабынан бузулушу мүмкүн
экендигин караштырган франшиза
жөнүндө жыйырма жылдык
макулдашууда, эгерде франшиза
пайдалануучусу төлөмдү үч күн
кармаса, франшиза жөнүндө
маалыматты ачуучу документте
макулдашуунун бул жобосу
көрсөтүлгөн шарттарда жүз
пайыздуу юридикалык күчкө ээ бо-
лот. Айрым бузуулар ушунчалык
олуттуу болушу мүмкүн, алар тез
арада бузууга алып келет; ага фран-
шиза пайдалануучусу атаандаштык
бизнеске катышкан кырдаал кирет;
интеллектуалдык менчик
укуктарын бузат; купуя
маалыматтарды берет; башка фран-
шиза пайдалануучуларын алардын
франшиза жөнүндө
макулдашууларды бузууга чакырат;

Франшиза жөнүндө макулдашууну бузуу
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В хорошей компании

сатуунун көлөмүн атайын
төмөндөтөт. Кырдаалга жараша
франшиза ээси макулдашууну жок
кылууга алып келүүчү юридикалык
мүнөздөгү аракеттерди кабыл
алуудан мурда сүйлөшүүлөр жана
ортомчулук аркылуу франшиза
пайдалануучусуна жардам
көрсөтүү сыяктуу альтернативдүү
аракеттердин мүмкүндүктөрүн
караштырышы мүмкүн.
Макулдашууда кабарлама мөөнөт 
көрсөтүлүшү жана кырдаалга 
жараша бузууларды калыбына 
келтирүү укугу каралышы керек. 
Акырында жок кылуу сыпайы жана 
сылык формада жүзөгө 
ашырылышы                            керек.

Коммерциялык сырды коргоо
режими

1. Коммерциялык сырдын
аныктамасы

i. Илимий-техникалык маалымат
a. Продукт жөнүндө маалымат
» продуктынын спецификалары жана
мүнөздөмөлөрү, фирмалык рецепттер, 
кошундулар, формулалар
b. Өндүрүү жөнүндө маалымат
» өндүрүштүк технологиялар, процесстер
жана технологиялык ноу-хаулар
» физикалык түзүлүштөр аларды тейлөө/
оңдоо боюнча колдонмолор
» ыкмалар, технологиялар, процесстер же
прототиптердин үлгүлөрү
» чиймелер, техникалык сүрөттөр, 
эскиздер, диаграммалар же техникалык
документтер
c. Компьютердик технологиялар
» жарыяланбаган баштапкы материалдар
жана программалык камсыздоонун
объективдүү коддору
» программалык камсыздоолорду иштеп
чыгуу боюнча документтер
» алгоритмдер, формулалар, 
маалыматтардын агындарынын
диаграммалары
d. Патент берүүгө өтүнмөлөр же
пайдалуу моделдерди каттоого өтүнмөлөр, 
ошондой эле лабораториялык журналдар
«Терс маалыматтар»: ийгиликсиз
аракеттер жана туңгуюк изилдөөлөр
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a.Атаандаш ишканалардын
кызматкерлерин ишке жалдаганда
коммерциялык сырларды укук ченемсиз
ээлеп алуусуна жол бербөө
b. Персоналдар үчүн коммерциялык
сырлардын маанилүүлүгүн бөлүп
көрсөтүүчү жана аны коргоо боюнча
жол-жоболорду баяндаган колдонмо
c. Консультанттар, өнөктөштөр жана
жалданмалар менен өз ара иштешүүдө
купуялуулук жөнүндө макулдашууну
пайдалануу

ii. Корголгон чаралар
a. Корголуучу жерлерде сактоого жаткан
документтер
b. Компьютерлерде купуя белгилерди, 
вируска каршы программалык
камсыздоолорду, брандмауэрлерди
пайдалануу
c. «Кызматтык зарылчылык» принцибинин
негизинде маалыматтарды ачуу
d. Документтерге «кызматтык пайдалануу
үчүн», «көчүрмөсүн тартып алууга тыюу
салынат» ж.б.у.с. жашырындуулук грифин
берүү
e. Мобилдик түзүлүштөрдү пайдаланууда
сактык чаралары (мисалы, мобилдик
компьютерлер, телефондор, USB 
топтогучтары)
f. Кирүү мүмкүндүгүн чектөө; кирүүгө
катталуу/ келип-кетүүчүлөрдү/
коштоочуларды каттоо журналы; «кирүүгө
болбойт», «персоналдарга гана» 
тактачалары, кирүү карточкалары
Көчүрүүчү машиналарга, сканерлерге, 
компьютерлерге кирүү мүмкүндүктөрүн
контролдоо; таштанды кутуларды эмес, 
кагаздарды жок кылуу үчүн машиналарды
колдонуу
g. Интернетке маалыматтарды жүктөөдө
контролдоо чаралары.

ii. Стратегиялык маалыматтар
a. Бизнес, маркетинг же жарнама
жаатындагы стратегия
b. Документалдык таризделген идеялар; 
өзгөчө артыкчылыктарды берүүчү бизнес
жүргүзүү же башкаруу ыкмалар
c. Инвестициялык стратегиялар
d. Рынокту изилдөө же атаандаштар
жөнүндө маалыматтар
e. Маркетинг, жарнама тарифтери, 
товарлардын жаңы аталыштары же
товардык белгилер, дизайн же таңгакты
көркөм тариздөө ж.б.у.с. жөнүндө толук
купуя маалыматтарды камтыган
макулдашуулар

iii. Финансылык маалыматтар
a. Чыгымдар жана баалар жөнүндө
маалыматтар
b. Финансылык божомолдор
c. Сатуулар жөнүндө маалыматтар жана
прайс-барактар
d.Тарифтик торчолор жана
компенсациялык пландар

iv.  Коммерциялык маалыматтар
a. Ташып жеткирүү жөнүндө макул-

дашуулар
b. Контракттар
c. Маалымат базалары жана жый-

ынтыкталган электрондук маа-
лыматтар

d. Кардарлар жөнүндө маалымат-
тар

e. Кызматкерлер жөнүндө маалы-
маттар

1. Коммерциялык сырларды
коргоо үчүн чараларды кабыл
алуу

i. Кызматкерлерге тиешелүү
a. Жоопкерчиликти жогорулатуу/бузууларга
каршы чечкиндүү күрөш
b. Купуялуулук жөнүндө макулдашуулар/
жоболор жана чектөөчү механизмдер
(атаандаштыка тыюу салуу, басым
көрсөтүү, мыйзамсыз ээлеп алуу) 

Франшиза жөнүндө макулдашууну бузуу
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Контрактты узартуу

Эреже катары, франшиза 
пайдалануучусу франшизаны 
иштетүүнүн негизги мөөнөтүнөн 
сырткары, аз дегенде (узартуу 
шарттары сакталгандыгы жөнүндө 
божомолдон келип чыккан) он беш же 
жыйырма жылга эсепке алуусу 
күтүлөт. Кайра сатуу учурларында 
(бир франшизанынын 
пайдалануучусунан жаңы 
пайдалануучуга кайра өткөрүп берүү) 
жаңы франшиза пайдалануучу 
франшизаны иштетүү үчүн убакыттын 
«кепилденген» мезгилине ээ болушу 
керек; ал франшизаны иштетүүнүн 
мурдагы пайдалануучудан калган 
мөөнөтүн эмес, жаңы франшиза 
пайдалануучусуна сунушталган 
мөөнөттү түзүшү керек.

Узартуу жөнүндө жобо төмөнкү 
шарттарды камтышы мүмкүн:

• Франшиза пайдалануучу фран-
шиза ээсине дайыма анын күчүнүн 
мөөнөтү аяктаганга үч-тогуз ай 
калганда өзүнүн макулдашууну 
узартууну каалоосу жөнүндө 
билдириши керек. Кабарлоонун так 
мөөнөтү, эгерде ал франшиза жөнүндө 
макулдашууну узартуудан баш 
тарткысы келсе, франшиза 
пайдалануучусун алмаштыруу үчүн 
франшиза ээсине талап кылынган 
убакытка жараша болот.

• Франшиза пайдалануучу эч кандай
олуттуу бузууларды жасабашы керек;
эреже катары, ал макулдашууну
сакташы керек жана ал узартуу
жөнүндө кабарлоо берген учурда же
макулдашууну узартуу       мезгилинде

анын жоболорун бузбашы керек. 
Контракты маанилүү эмес же майда 
бузуулар болгон учурда франшиза 
пайдалануучусунун узартууга 
укугун алып салган жоболорду 
франшиза жөнүндө макулдашууга 
киргизбеш керек; франшиза 
жөнүндө макулдашууда олуттуу 
эмес бузуулардан качуу мүмкүн 
эмес.
• Франшиза пайдалануучусу фран-
шиза ээсине доомат көрсөтүү 
укугунан баш тартышы керек. 
Мындай жобонун негизи болуп, 
франшиза ээсинин «эски» 
макулдашуу колдонулган 
мезгилде болуп өткөн окуялар 
боюнча мүмкүн болгон соттук 
териштирүүлөргө карата тынчын 
алууну каалабоосу саналат; жана 
эки тарап тең «жаңы барактан» 
башташы керек. Бул пунктта фран-
шиза ээси факт жүзүндө 
төмөнкүлөрдү билдирет: «узартуу 
берилиши мүмкүн, бирок силер 
эски контракттын шарттарында ма-
га доо бере албайсыңар». Азыркы 
учурда бул жобо франшиза 
жөнүндө көптөгөн макулдашуунун 
стандарттары болуп саналат.
•  Франшиза пайдалануучу фран-
шиза ээси тарабынан көрсөтүлгөн
стандарттарга франшизанын дал
келүүсүн камсыздоо үчүн бардык
зарыл чараларды көрүшү керек.
Франшиза ээси франшиза жөнүндө
макулдашууну узарткандан кийин
эле франшизанын
пайдалануучусунун жабдууларына
кошумча талаптарды киргизиши же
ребрендинг жүргүзүү мүмкүндүгү
айкын.
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• Франшиза пайдалануучусунан
узартуу үчүн алымды төлөө талап
кылынышы мүмкүн. Франшиза
ээсинин негизги максаты
системада жакшы иштеген фран-
шиза пайдалануучусун сактоодо
тургандыгын эске алуу менен
макулдашууну узартуу үчүн
алым, эгерде мындайлар
киргизилсе, минималдык
деңгээлде белгилениши жана
көбүнчө франшиза жөнүндө жаңы
макулдашууну тариздөөгө
байланышкан франшиза ээсинин
юридикалык, административдик
жана башкаруу чыгымдарынын
ордун толтурууга  багытталышы
керек.
• Франшиза пайдалануучу иштин
төмөнкү көрсөткүчтөрү болгон
учурда узартууга укугун жоготуп
алышы мүмкүн. Макулдашуунун
колдонулган мөөнөтүнүн ичинде
иштин көрсөткүчтөрүнө
минималдык талаптарды
киргизүүнүн максатка
ылайыктуулугуна карата чоң
күмөн болгонуна карабастан
(айрым өлкөлөрдө алар
пайдаланылбайт), узартуу
жөнүндө макулдашууга иштин
көрсөткүчтөрүнө минималдык
талаптар тууралуу жобону
киргизүү өзүнөн өз алдынча
маселени көрсөтөт. Франшиза
ээлери алар макулдашууну
узартууга милдеттүү эмес
болгондугуна ылайык пунктту
киргизүү зарылдыгын карашы
керек, эгерде франшиза
пайдалануучусунун ишинин
көрсөткүчтөрү өтө начар 10%
франшиза пайдалануучуларынын
арасында турса, мындай мамиле
франшиза       пайдалануучусу

тейлеген аймак же район аздыр-
көптүр салыштырууга мүмкүн болуп
саналган учурда гана акталган болуп
саналат.
• Франшиза пайдалануучусунан
ошол мезгилде колдонулган фран-
шиза жөнүндө макулдашуунун ошол
түрүн франшиза ээси менен түзүү
талап кылынат. Көптөгөн франши-
за жөнүндө макулдашуулар франши-
за ээлерине макулдашууну узартуу
шарттарына тиешелүү толук эркин
аракеттерди берет; мунун себеби
мында турат, франшиза ээси анфн
франшизасы кандай иштетилерин
жана мыйзамдарда кандай
өзгөрүүлөр болорун билбейт. 
Мында татаал суроо келип чыгат: 
франшиза ээси аны узартууда, 
мисалы, башкаруучулук тейлөө үчүн
5%дан 15 %га чейин алымды
көбөйтүү менен, франшиза 
жөнүндө макулдашууга радикалдуу
өзгөртүү киргизе алабы? Жооп ар
түрдүү өлкөнүн мыйзамдарына жана
практикаларына жараша болот.
23. Өткөрүп берүү шарттары

Франшиза жөнүндө макулдашууда
франшиза ээлери алар кайсы-бир
үчүнчү жакка өзүнүн бизнесин жана/
же франшиза жөнүндө макулда-
шуусун эркин өткөрүп бере ала
турган-дыгы жөнүндө жобону дайыма
карашат. Экинчи жагынан франшиза
пайдалануучу өзүнүн бизнесин фран-
шиза ээси франшиза пайдалануучусу
катары кабыл алууга даяр жана фран-
шиза ээсинин тандоо критерийлерин
дал келген жакка гана өткөрүп бере
алат.
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Мындан сырткары, эгерде франшиза 
пайдалануучусу өзүнүн бизнесин са-
тууну же франшиза жөнүндө макулда-
шууну өткөрүп берүүнү кааласа, 
франшиза жөнүндө макулдашууларда, 
дайыма франшиза ээсине бизнеске ээ 
болуунун артыкчылыктуу укугун бер-
ген жобо камтылат. Жаңы сатып алуу-
чу франшиза ээсинин көз карашынан, 
ал тарабынан окутулган программаны 
ийигиликтүү өздөштүрүүсү үчүн та-
лаптар эң маанилүү болуп саналат.

24. Талаш-тартыштарды жөнгө
салуу

Кайсы болбосун иштиктүү же башка
мүнөздөгү өз ара мамилелерде көйгөй-
лөр келип чыгышы мүмкүн. Ошондук-
тан, жүйөлүү мааниден алганда нор-
малдуу мамиленин бузулушуна алып 
келген маселелердин келип чыгуу 
мүмкүндүгүн туура кароо керек. Бул 
кеңеш иштиктүү мамилелердин бар-
дык түрлөрүнө тиешелүү, бирок ал 
франчайзинг контекстинде абдан маа-
нилүү, анткени ал франшизанын ээси 
менен пайдалануучусунун ортосун-
дагы тыгыз жана үзгүлтүксүз өз ара 
иштешүүлөрдөгү узак мөөнөттүү  ма-
милелерди караштырат. Көйгөйлөрдү 
көрө билүү – алардын алдын алуунун 
мыкты ыкмаларынын бири. Андан 
сырткары, эгерде мүмкүн болгон бар-
дык күч-аракеттерге карабастан, та-
лаш-тартыштар баары бир келип чы-
гат, бирок тийиштүү жүрүм-турум жа-
на аларды жөнгө салуунун ыктары 
франшизанын узак мөөнөттүү турук-
туулугу үчүн негизги мааниге ээ бо-
лот.
Франшиза жөнүндө макулдашуунун 
кайсы болбосун жобосунун бузулушу-
на байланышкан соттук териштирүү-
лөрдү демилгелөө франшизанын

 ээси үчүн да, пайдалануучусу үчүн да 
дайыма мүмкүнчүлүктүү вариант 
болуп саналат, ал эми айрым 
учурларда талаш-тартыштарды жөнгө 
салуунун бир кыйла артыкчылыктуу 
каражаты болушу да мүмкүн. Шексиз 
чыгымдардын жана убакыттын 
чыгымдарынынын айкалышында 
сотко кайрылуу процессинин 
татаалдыгын эске алганда талаш-
тартышты чечүүнүн альтернативдүү 
ыкмаларын пайдалануу бир кыйла 
акылга сыярлык вариант болушу 
мүмкүн. Негизинен убакыт боюнча аз 
чыгымдуу болуп эсептелген ор-
томчулук жана арбитраж жөнгө са-
луунун бир кыйла жайылтылган кара-
жаттары болуп саналат, эгерде ортом-
чулук жөнүндө сөз болсо, анда дагы 
аз чыгым талап кылынат. Анын ичин-
де, эгерде франшиза ээси менен 
пайдалануучусу ар түрдүү өлкөлөрдө 
жайгашкан болсо, анда арбитраж та-
лаш-тартышты жөнгө салуунун ар-
тыкчылыктуу ыкмасы болуп саналат.
Макулдашууда, эреже катары, орто-
мчулукту жана/же арбитражды пайда-
лануу мүмкүндүгү караштырылат,
анткени айрым өлкөлөрдө бул мый-
замдуу белгиленген талап болуп сана-
лат. Расмий чечимди бейтарап
судьясы чыгаргандыктан,
ортомчулукка салыштырмалуу арби-
траж соттук териштирүүгө жакын
турат жана адатта ошол чечимди
аткаруу камсыздалат. Башка жагынан
алганда ортомчулук азыраак расмий
мүнөздү алып жүрөт. Тараптар
консенсустун негизинде иши
тараптарга өз ара алгылыктуу ке-
лишимге келүүгө мүмкүндүк берүү
аркылуу талаш-тартыштарды жөнгө
салууга көмөктөшүүдө турган ортом-
чуну тандап алышат.
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Ошентип, ортомчу өзү эле талаш-
тартышты чечүүгө укуктуу эмес;
анын ыйгарым укуктары тараптарга
эки тарап үчүн алгылыктуу болгон
чечимди иштеп чыгуу мүмкүндүгүн
берүү менен чектелет. Ортомчулуктун
жүрүшүндө тараптар бири-биринин
катышуусунда дагы, жекече дагы
ортомчуга өзүнүн позициясын
баяндоо мүмкүндүгүн ала алышат.
Жеке мүнөздөгү мындай талкуулар
купуя деп эсептелет. Адатта, талаш-
тартыштарды чечүүнүн ушул
ыкмаларынын кайсы-бирине чуркап
баруудан мурда, формалдуу эмес
жагдайларда, баарыдан мурда –
көзмө-көз болуп өтүүчү
жолугушуулардын жүрүшүндө
өздөрүнүн пикир келишпестиктерин
жөнгө салууга аракет кылуулары
максатка ылайыктуу.

Арбитраж жана ортомчулук боюнча
ИМБДУнун борбору тарабынан көр-
сөтүлүүчү талаш-тартыштарды жөн-
гө салуу боюнча кызмат көр-
сөтүүлөр

Арбитраж жана ортомчулук боюнча
ИМБДУнун борбору (ИМБДУнун
борбору) талаш-тартыштарды
чечүүнүн таанылган нейтралдык
жана эл аралык механизми болуп
саналат. Ал арбитраж, ортомчулук
жана тездетилген арбитраж боюнча
ИМБДУнун Эрежелерине ылайык
ортомчулук, арбитраж жана тезде-
тилген арбитраж сыяктуу, коммер-
циялык эмес негизинде талаш-тар-
тыштарды чечүүнүн альтернатив-
дүү жол-жоболорун сунуштайт.

ИМБДУнун борбору интеллектуал-
дык менчик маселелери боюнча жа-
на башка талаш-тартыштарды,
анын ичинде лицензиялоо жана
жайылтуу жөнүндө талаш-тар-
тыштарды, товардык белгилерге
лицензиялар жөнүндө жана окшош
товардык белгилерди бир убакта
колдонуу жөнүндө макулдашуулар
тууралуу талаш-тартыштарды, ро-
ялти, эксклюзивдүүлүк жана
контракттарды бузуу жөнүндө та-
лаш-тартыштарды караштырат.
ИМБДУнун борбору ИМБДУнун ал-
кагында териштирүүнүн жүрүшүндө
тараптар тарабынан дайындала
турган франчайзинг боюнча
адистерди кошуу менен дүйнөнүн
ар түрдүү өлкөлөрүнөн ортомчунун
жана арбитрдин 1500дөн ашык тиз-
месин тескейт.

ИМБДУнун борбору франчайзин-
гдик макулдашууларда пайдала-
нылган контракттык жоболор боюн-
ча сунуштарды берет жана ортом-
чулук, (тездетилген) арбитраж
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үчүн тажрыйбалуу, бир нече тил
билген сот администраторлорун
тандоонун жардамы менен ишти ка-
роо үчүн ишенимдүү инсфраструк-
тураны тескейт. Бул иштер боюнча
администратор тараптарга ортомчу-
лук жана арбитраж маселелеринде
тараптарга жардам көрсөтөт, ортом-
чуну жана арбитражды (дарды) 
дайындоодо жардамдашат, пикир-
лешүүнү жеңилдетет, финансы ка-
ражаттарын тескейт, ошондой эле
материалдык-техникалык көмөк көр-
сөтөт. ИМБДУнун катышуусу менен
иштерди караштыруунун жүрүшүндө
тараптар талаш-тартыштарды ка-
роо үчүн ИМБДУнун Электрондук
модулун (ECAF ВОИС) пайдалана
алышат, ал аларга жана бул иштин
бардык тараптарына байланыштар-
ды жеңилдетүү үчүн арыздарды
электрондук түрдө берүү мүмкүн-
дүгүн берет. ИМБДУнун борбору
бардык учурларда жол-жоболошту-
руунун натыйжалуулук маселелери-
не биринчи деңгээлдеги көңүлдү бу-
рат.

ИМБДУнун ортомчулугу 70%дан 
ашык учурларды жөнгө салууга 
мүмкүндүк берген. ИМБДУнун 
арбитраждык ишинин олуттуу 
үлүшү (60%га жакыны) жөнгө салуу 
менен аяктайт. 

ИМБДУнун эрежелерин жана жобо-
лорун, ошондой эле башка ресур-
старын www.wipo.int/amc/ дареги-
нен табууга болот.

25. Макулдашуунун күчү
токтотулгандан кийин келип
чыккан маселелер
Франшиза ээси үчүн макулдашуунун 
күчү токтотулгандан кийин анын 
иштиктүү бедели үчүн аны токтотуу-
нун залалдары, ошондой эле мурдагы 
франшиза пайдалануучусу тарабынан 
товардык белгини, коммерциялык 
сырды жана башка купуя маалымат-
тарды, ошондой эле франшиза пайда-
лануучусу катары иштеген учурларда 
ээ болгон кайсы болбосун ноу-хауну 
пайдалануу тобокелдиги олуттуу маа-
ниге ээ болот. Бул маселелер товар-
дык белгини жана бренддин имиджин 
коргоо жөнүндө жоболор менен жөн-
гө салынат; алар дагы атаандаш биз-
несте франшизанын мурдагы пайдала-
нуучусунун катышуусуна тоскоолдук 
кылуучу атаандаштыктан баш тартуу 
жөнүндө деп аталган макулдашуулар 
менен жөнгө салынат.
Ошентип, франшиза ээсинин беделин 
көтөрүү максаттарында анын мурдагы 
пайдалануучусу төмөндө саналган ча-
ралардын бирөөсүн же бир нечесин 
кабыл алууга милдеттүү13:
• анын товардык белгисин пайда-

ланууга франшиза ээси тарабынан 
берилген лицензияны кайсы болбо-
сун каттоодон алып салуу;

• көрнөктү жана имаратты жасал-
галоону, ошондой эле бардык унаа 
каражаттарын жасалгалоону өз-
гөртүү;

• бардык жарнамалык, таңгактоо, мар-
кетингдик жана франшизага

 13 «Termination of the Franchise Relationship» жарыяло-
осу, www.whichfranchise.co. za/article. cfm?articleID=40 да-
регинде ж 13аштырылган [20 10- жылдын 4-октябрына ка-
рата абал боюнча]

Жакшыкомпанияда
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• тиешелүү маалыматтык 
материалдарды кайтарып берүү; 
• франшиза ээсинин товардык
белгилери жана тейлөө белгилери,
ошондой эле франшизага тиешеси бар
фирмалык аталыштар, домендик
ысымдар жана башка элементтер
катышкан кеңсе товарларын,
китептерди жана веб-сайттарды
пайдаланууну токтотуу;
• бизнести башкаруу боюнча бардык 
жетекчиликти кайтарып берүү;
• франшиза ээсинин системаларын 
пайдаланууну токтотуу;
• франшиза ээсинин автордук укугу 
менен корголгон материалдарын 
пайдаланууну токтотуу.

Франшиза ээси мурда белгиленген 
формуланын (маселен, калдык наркы 
боюнча) негизинде бизнестин 
материалдык активдерин сатып алуу 
укугун резервге калтыра алат жана/же 
имараттын ижарасын өзүнө кайтадан 
жаздыра алат. Мындай учурда фран-
шиза пайдалануучусу так мааниде 
бизнестен кысып чыгарылган болот. 
Көптөгөн франшиза ээлери ушундай 
укуктан пайдаланышат, андан кийин 
бул ишкананы «даяр» франшиза ката-
ры жаңы сатып алуучуга сатышат.
Атаандаш бизнеске франшизанын 
мурдагы пайдалануучусунун 
катышуусуна тоскоолдук кылуучу 
атаандаштыктан баш тартуу жөнүндө 
макулдашуу сооданы чектөө деп 
эсептелет жана эгерде алар 
«негизделген» болуп саналган 
учурларда гана аткарууга жатат. 
Алардын негизделгендиги 
аныкталганда төмөнкү үч фактор эске 
алынат:

• Чектөөнүн (убакыттын) 
улангандыгы: Эреже катары, 
үзүлбөгөн бир жылдык мезгил 
сунушталат.

• Ишмердүүлүктүн чектелген 
тармагы: Айрым 
юрисдикцияларда бул маселени 
жөнгө салуучу конкреттүү 
ченемдерди камтыган мыйзамдар 
бар; ошондуктан жергиликтүү 
мыйзамдар менен таанышуу 
маанилүү. Чектөө ушул 
франчайзингдик ишмердүүлүккө 
карата гана иштеши керек. 
Мисалы, эгерде франшиза 
пайдалануучусунун иштөөсү 
гамбургерлерди сатуу боюнча 
ресторандарда гана жайгашса, ан-
да «кайсы болбосун азык-түлүк 
бизнесиндеги» атаандаштыктан 
баш тартууну караган жобо, 
баарыдан мурда абдан кенен 
экендигине байланыштуу 
жараксыз деп таанылат.

• Чектөө колдонулган
географиялык район: Франшиза
жөнүндө макулдашууда
көрсөтүлгөн атаандаштыктан баш
тартуу жаатын аймактар менен
чектөө керек же эгерде
конкреттүү аймак көрсөтүлбөсө,
аны франчайзингдик бизнестин
«кардардык зонасы» менен чектөө
керек. Ошондуктан, эгерде фран-
шиза пайдалануучусунун
кардарларынын 80%ы франшиза
объектисинен беш километр
аралыкта жашаган болсо, анда
мындай макулдашуунун күчүн
чоң аралыкка жайылтуу акылга
сыйбайт эле.

Франшиза жөнүндө макулдашууну бузуу
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25.Топтук тобокелдиктер

Франшизанын бир пайдалануучусуна
франшиза ээси менен жалгыз
соттошууну алып барууга макул
болуу кыйын. “Окшош абалга” туш
болгон франшиза пайдалануучулары
күчтөрүн бириктирип, бир нече фран-
шиза пайдалануучуларынын атынан
топтук доо кое алышат. Топтук
доолор жайылтылбаган
юрисдикцияларда юридикалык
мүнөздөгү окшош көйгөйлөр менен
франшиза пайдалануучулар кадимки
доону коюу үчүн бириге алышат.
Франшиза пайдалануучусу келечекте
кайсы болбосун сотто же
арбитраждык процессте кандайдыр-
бир башка тараптын эмес, жеке
өзүнүн талаптарын гана коргоого
убада берген жобону франшиза
жөнүндөгү макулдашууга камтуу
менен, франшиза ээси ушундай
мүмкүнчүлүктөн өзүн коргоого
умтулат.

 

Жакшы компанияда
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Франчайзингдеги интеллектуалдык менчик маселелери



Инетеллектуалдык менчик
укуктары14

Интеллектуалдык менчик адамдын
акыл эсинин чыгармачылыгы менен
байланышкан; бул коммерциялык
ишмердүүлүктө пайдаланылуучу
ойлоп табуулар, адабий жана көркөм
чыгармалар, символдор, аталыштар
жана сүрөттөр. Алар: өнөр жай
менчиги жана автордук укук болуп
эки категорияга бөлүнүшөт.
Өнөр жай менчиги ойлоп табууларга, 
товардык белгилерге, өнөр жай үл-
гүлөрүнө жана географиялык көрсөт-
мөлөргө патентти камтыйт. Автордук
укук романдар, ырлар жана пьесалар
сыяктуу адабий чыгармаларды; кино-
фильмдерди, музыкалык чыгармалар-
ды; сүрөттөр, картиналар, фотосүрөт-
төр жана айкелдер сыяктуу көркөм
чыгармаларды; архитектуралык дол-
боорлорду коргойт. Автордук укуктар
менен чектеш укуктар алардын атка-
рылышына аткаруучулардын укукта-
рын, фонограмма жасоочулардын
укуктарын радио жана телекөрсөтүү
программаларында берүүчүлөрдүн
укуктарын камтыйт.
Көпчүлүк өлкөлөрдө интеллектуалдык
менчик   жаатындагы  мыйзамдар  чоң

 14 Эл аралык соода борбору жана Ин-
теллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк
уюму тарабынан Женевада 2004-жылы басып
чыгарылган ИМБДУнун № 450 (E)ISBN 978-92-
805-1155-0 «Интеллектуалдык менчик деген
эмне?» жарыялоосунан үзүндү, «Интеллекту-
алдык менчиктин сырлары: чакан жана орто
ишканалар-экспортерлор үчүн колдонмо» жа-
рыялоонун фрагменти болуп саналган коммер-
циялык сыр жөнүндө бөлүмдөнбашкасы.

шайкештөө багытында өнүккөнүнө
карабастан, ал өлкөнүн же региондун
аймактык чегинде гана күчкө ээ ички
(же, эгерде өлкөлөрдүн кайсы-бир
тобу интеллектуалдык менчик
жаатындагы аймактык мыйзамдарды
кабыл алуу жөнүндө келишим
түзүшсө, аймактык) мыйзам болуп ка-
ла берет. Демек, кайсы-бир
юрисдикциянын алкагында алынган
интеллектуалдык менчик укугу ошол
юрисдикциянын чегинде гана күчкө ээ
болот.

Товардык белгилер
Товардык белги конкреттүү адам же
ишкана тарабынан өндүрүлгөн же
берилген белгилүү товарларды же
кызмат көрсөтүүлөрдү
идентификациялаган айырмалоочу
белги болуп саналат. Товардык
белгилердин системасы
керектөөчүлөргө мүнөздөмөлөрү жана
сапаттары алардын өзгөчө товардык
белгилерин белгилеген, алардын
керектөөлөрүнө жооп берген,
продуктыларга ээ болууга жана
идентификациялоого жардам берет.
Товардык белги белгинин ээсине
товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү
идентификациялоо үчүн же аны башка
жакка сый акыга алмашуу менен
пайдаланууга берүүгө белгини
пайдаланууга өзгөчө укук түрүндө
коргоо берет. Коргоо мөөнөтү ар
түрдүү болушу мүмкүн, бирок
товардык белгини каттоо, аны
үзгүлтүксүз пайдалануу шарттарында
тиешелүү алымдарды төлөө жолу
менен белгиленбеген мезгилге
узартылышы мүмкүн.

Жакшы компанияда
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Товардык белгилерди коргоо соттор
тарабынан камсыздалат, анткени көп-
чүлүк системаларда товардык белгиге
укук бузууларга тыюу салуу боюнча
чараларды кабыл алуу укугу бар. То-
вардык белги өзүнөн бир сөздү, там-
ганы же санды, же алардын айка-
лыштарын көрсөтүшү мүмкүн. Ал
сүрөттөрдөн, символдордон, мисалы,
товарлардын таңгактарынын форма-
лары же ыкмалары сыяктуу үч
өлчөмдүү белгилерден, ал эми кээ бир
учурларда – музыка же үн сыяктуу
угуу менен кабыл алынган добуштар-
дан; айырмалоочу белгилер катары
пайдаланылган жыттардан же түстөр-
дөн турушу мүмкүн. Товарларды жа-
на кызмат көрсөтүүлөрдүн коммерци-
ялык келип чыгышын аныктаган бел-
гилерден сырткары, товардык белги-
лердин башка категориялары дагы
бар. Бул ассоциациялар тарабынан
белгиленген сапаттын белгиленген
деңгээлге жана башка талаптарга дал
келишин камсыздаган, мүчөлөрү топ
катары өзүн-өзү идентификациялоо
үчүн аларды пайдаланган ассоциация-
лар жамааттык белгилердин ээлери
болушу мүмкүн. Мындай ассоциация-
лардын мисалы болуп, бухгалтерлер-
дин, инженерлердин же архитектор-
лордун ассоциациялары саналат. Бел-
гиленген стандартка жооп берүү үчүн
сертификацияланган белгилер
өздөштүрүп алынат, бирок аларды
колдонуу чөйрөсү тигил же бул ке-
сипкөй менен чектелген эмес. Алар
белгилүү аныкталган стандартка анын
товары дал келүүсүн тастыктоого
жөндөмдүү кайсы болбосун жакка бе-
рилиши мүмкүн.
Кеңири пайдаланылуучу сертифика-
циялык белгинин мисалы катары, 
стандарттын сапаты үчүн «ISO 9000» 

эл аралык таанылган белгини
келтирүүгө болот.
Белгини укуктук коргоо аны каттоо
жолу менен, ал эми айрым өлкөлөр-
дө аны пайдалануу жолу менен
камсыздалат. Каттоону товардык
белги боюнча улуттук же регионал-
дык ведомствого тиешелүү арызды
берүү жолу менен ала алышат. То-
вардык белгини каттоого өтүнмө, 
эреже катары, төмөнкү учурларда
«абсолюттук негиздер» деп аталган
менен баш тартылат:

•	 Тектик түшүнүктөр. Мисалы, 
отургучтарды сатууну уюштуруу
максаттарында «ОТУРГУЧ» то-
вардык белгисин каттоого бол-
бойт; «ОТУРГУЧ» бул продукция
үчүн тектик түшүнүк болуп са-
налгандыктан, белгини катоодон
баш тартылат.

•	 Сыпаттама терминдер. Бул тие-
шелүү продуктыны сыпаттоо
үчүн кадимки соодада пайдала-
нылган сөздөр. Мисалы, шоколад-
ды сатуу максатында «ТАТТУУ»
деген белгини каттоодо, баарыдан
мурда, анын сыпаттама
мүнөзүнүн натыйжасында баш
тартылат. Сапаттуу баалоону же
оң коннотацияны камтыган
«ТЕЗ», «МЫКТЫ», «КЛАССИ-
КАЛЫК» же ИННОВАЦИЯ-
ЛЫК» деген терминдерди окшош
түрдө пайдалануу баарыдан мур-
да, эгерде алар башка белгилер
боюнча мыкты белгинин бөлүгү
болуп саналбаса, окшош кайта-
лоону пайда кылат.
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• Чаташууга алып келүүчү товардык
белгилер. Бул - мүнөзүнө, сапатына
же продуктынын географиялык
келип чыгышына жараша
керектөөчүлөрдү алдай турган же
чаташууга алып келе турган
товардык белгилер. Мисалы,
маргаринди сатуу үчүн “УЙ” деген
товардык белгини пайдаланууда,
баарыдан мурда, ал сүт
продуктылары (маселен май менен)
менен байланышты билдириши
мүмкүн болгондуктан,
керектөөчүлөрдү чаташууга алып
келүүчү белги катары
саналгандыктан, баш тартылышы
мүмкүн. Коомдук тартипке же
моралдын нормаларына карама-
каршы келүүчү белгилер. Жалпы
кабыл алынган моралдын жана
диндин нормаларын бузат деп
эсептелген сөздөргө жана
сүрөттөргө, эреже катары, товардык
белги катары каттоого уруксат
берилбейт.

• Желектер, гербдер, расмий эн
тамгалар жана ИМБДУнун Эл
аралык бюросуна билдирилген
мамлекеттин жана эл аралык
уюмдардын эмблемалары адатта,
каттоодон алып салынат.

Эгерде мурда катталган товардык
белгилердин укуктары менен, башкача
айтканда, продукциянын ушундай эле
же окшош түрүнө карата мурда
катталган бирдей же окшош белгиге
укуктар менен чыр-чатактар келип
чыкса, «салыштырмалуу негиздерден»
келип чыгып өтүнмөдөн баш
тартылат.

Кошумча маалымат алуу үчүн
«Белгини түзүү: товардык белгилерге,
чакан

жана орто ишканалар үчүн
бренддерге киришүү», ИМБДУнун №
900.1. жарыялоосун караңыз.

Коммерциялык сыр

Кеңири түшүнүктө ишканага
кандайдыр-бир атаандаштык
артыкчылык берген бизнес жөнүндөгү
кайсы болбосун купуя маалымат
коммерциялык сыр катары
квалификацияланышы мүмкүн. 
Комамерциялык сыр конкреттүү
операцияларды аткаруу үчүн керектүү
продуктынын курамы же дизайны,
чыгаруу ыкмасы же ноу-хау15 сыяктуу
техникалык маселелерге тиешелүү
болушу мүмкүн. Адатта, өндүрүштүк
процесстер, рынокту изилдөөнүн
натыйжалары, керектөөчүлөр
жөнүндө маалыматтар, ташып
жеткирирүүчүлөрдүн жана
кардарлардын тизмелер, прайсбарак-
тар финансылык маалыматтар, бизнес-
пландар, бизнес-стратегиялар, 
жарнама стратегиялар, маркетингдик
пландар, сатуунун пландары жана
ыкмалары, жайылтуу ыкмалары, 
иштеп чыгуулар, чиймелер, 
архитектуралык пландар, долбоорлор
жана карталар коммерциялык сыр ка-
тары корголот.

Коммерциялык сырды аныктоонун
критерийлери бир өлкөдөн экинчи
өлкөгө өзгөртүлгөнүнө карабастан, 
айрым жалпы стандарттар бар. 
Маалымат купуя жана жашырын 
болушу мүмкүн.

15 Ноу-хау коммерциялык болушу да, болбошу да мүмкүн. 
Эгерде алар коммерциялык сыр катары 
квалификациялуу болушу үчүн шарттарды 
канааттандырса, ноу-хау толугу менен коммерциялык 
сырды түзгөн ички жана иштиктүү билимдердин жана 
көндүмдөрдүн кеңири классына кирет.

Жакшы компанияда



Жалпыга белгилүү же жеңил жетки-
ликтүү болгон маалыматтар коммер-
циялык сыр катары корголо албайт. 
Кыйынчылык менен жеткиликтүү
болгон маалымат дагы, эгерде анын
ээси анын купуялуулугун же сырын
сактоо үчүн алдын алуучулук чарала-
рын кабыл албаса, өзүнүн корголуучу
статусун жоготушу мүмкүн. Маалы-
мат өзүнүн сырдуулук күчү менен
коммерциялык баалуулукка ээ болу-
шу керек, ал эми анын ээси анын ку-
пуялуулугун жана сырдуулугун сак-
тоо үчүн (маселен, купуя маалыматка
кире алган бардык жактар менен сыр-
ды жайылтпоо жана купуялуулук
жөнүндө макулдашуу түзүү жолу ме-
нен. Маалыматты жөн эле «коммер-
циялык сыр» деп атоо менен, силер
аны сыр кыла албайсыңар) акылга сы-
ярлык чараларды кабыл алышы керек.

Коммерциялык сырдын ээси анын
уруксатысыз ээ болууга, жайылтууга
же пайдаланууга башка жактарга тос-
коолдук кылышы керек. Бирок ком-
мерциялык сыр жөнүндө мыйзам ага
бул маалыматтарга мыйзамдуу ээ бол-
гон же пайдаланган жактарга каршы
аракеттерди жасоо укугун бербейт,
башкача айтканда, мыйзамсыз негизге
чуркап келбейт жана макулдашуулар-
ды же өлкөнүн мыйзамдарын бузбайт.

Патенттер, товардык белгилер жана
үлгүлөр сыяктуу сыяктуу интеллекту-
алдык менчиктин башка формалары-
нан айырмаланып, коммерциялык
сырларды сактоо маңызы боюнча ээ-
сине жараша болот. Коммерциялык
сырды коргоо маалымат канчалык ку-
пуя болуп саналса, ошончо убакытка
чейин улантылат.

Тиешелүү маалымат жалпыга
белгилүү болуп калган учурдан
тартып, коммерциялык сырды коргоо
токтотулат.

Автордук укук жана чектеш
укуктар
Автордук укук – бул авторлордун,
сүрөтчүлөрдүн жана башка
чыгармачыл кызматкерлердин, алар
тарабынан чыгарылган адатта жөн эле
«чыгармалар» деп аталган, адабий жа-
на көркөм чыгармаларына коргоо
көрсөткөн мыйзамдардын
жыйындысы. Автордук укук жааты
менен «чектеш укуктар» жааты тыгыз
байланышкан, ал кээде көлөмү жана
күчүнүн мөөнөтү боюнча бир кыйла
чектелгендигине карабастан, автордук
укукка окшош жана бирдей. Чектеш
укуктардын бенефициарлары болуп,
аткаруучулар (музыканттар жана
актерлор), үн жазууларын
чыгаруучулар (маселен, кассеталарга
жана компакт-дисктерге жазуучулар)
жана өздөрүнүн аткарууларына,
жазууларына жана берүү
программаларына ылайык берүү
уюмдары саналат. Автордук укук
менен башкалардан сырткары
төмөнкү чыгармалар: романдар,
поэмалар, пьесалар, маалымдама
адабияттар, гезиттер, компьютердик
программалар, маалымат базалары,
фильмдер, музыкалык чыгармалар,
хореографиялык чыгармалар
картиналар, сүрөттөр, фотосүрөттөр,
айкелдер, архитектуарлык
курулуштар, жарнама материалдары,
карталар жана техникалык чиймелер
корголот.

Автордук укук жөнүндө мыйзамдарга
ылайык      автордук      укук     менен
корголгон чыгармалардын авторлору,
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ошондой эле алардын мураскорлору
жана укук мураскерлери (адатта «укук
ээлери» деп аталгандар) белгиленген
негизги укуктарга ээ.  Алар макул-
дашылган шарттарда чыгарманы
пайдаланууга башка жактарга уруксат
берүүдө жана пайдаланууда өзгөчө
укуктарга ээ. Чыгарманын укук ээси
төмөнкүлөргө: анын кайсы болбосун
формадагы чыгармаларын, басма нус-
каларын жана үн жазууларын даяр-
доону кошуп; аны эл алдында
аткарууга жана коомчулукка өткөрүп
берүүгө; аны трансляциялоо аркылуу
берүүгө; аны башка тилге которууга;
жана аны, маселен, кайсы бир
романдын негизинде фильм үчүн
сценарий жазуу максаттарында
адаптациялоого тыюу салат же
уруксат берет.

Автордук жана чектеш укуктар
жөнүндө мыйзамдар менен корголуу-
чу чыгармалардын көптөгөн түрлөрүн
ийгиликтүү жайылтуу үчүн нускалоо, 
байланыш каражаттары жана финан-
сылык инвестициялар (мисалы, жары-
ялоо, үн жазуу, фильм тартуу үчүн) 
талап кылынат. Ушул себептер боюн-
ча авторлор көбүнчө өздөрүнүн чы-
гармаларына укуктарды төлөп берүү
жана/же роялти (компенсация чыгар-
маны сатуудан түшкөн акчадан, кире-
шеден пайыздык үлүш негизинде
эсептелген) түрүндө компенсацияга
алмашууда бул чыгармаларды ком-
мерциялык ишке ашырууну жана
жайылтууну жүзөгө ашыруучу компа-
нияларга өткөрүп беришет.

Тиешелүү келишимдер боюнча
ИМБДУ тарабынан мүлктүк укуктар
чы-гарма жазыла баштаган же түзүлө
баштаган убакыттан тартып баштал-
ган жана автор өлгөндөн кийин 50 
жылдан кем эмес кийин аяктаган
күчүнүн мөөнөтүнө ээ. Улуттук мый-
замдар коргоонун бир кыйла узак
мөөнөтүн белгилеши мүмкүн. Бул
коргоо мөөнөтү, авторлорго, ошон-
дой эле алардын мураскорлоруна жа-
на укук мураскерлерине убакыттын
акылга сыярлык мезгил ичинде фи-
нансылык киреше алууга мүмкүндүк
берет. Чектеш укуктар бир кыйла
кыска мөөнөт аралыгында колдону-
лат, ал, эреже катары, чыгарма атка-
рылган, жазылган же трансляциялан-
ган күнүнөн тартып 50 жылды түзөт.

Автордук укук жана аткаруучулардын
укуктарын коргоо чыгарманын автору
катары таанууну талап кылган, ошон-
дой эле чыгармага автордун беделине
зыян келтирүүчү өзгөртүүлөрдү кир-
гизүүгө каршы болгон өздүк мүлктүк
эмес укуктарды дагы камтыйт.

Автордук-укуктук коргоо жана чек-
теш укуктар башка формалдуулуктар-
ды каттоонун жана аткаруунун зарыл-
дыгысыз автоматтык түрдө берилет. 
Бирок көптөгөн өлкөлөрдүн улуттук
системалары эркин каттоону же чы-
гарманы депонирлөөнү караштырат; 
бул системалар, мисалы, чыгарманын
автору же ээси жөнүндө талаш-тар-
тыштарга байланыштуу маселелерди, 
финансылык бүтүмдөрдү, сатууну же
укуктарды өткөрүп берүүнү жеңилде-
тет. Көптөгөн авторлор жана аткаруу-
чулар        автордук       жана     чектеш

Жакшы компанияда



89

укуктарды укуктук жана администра-
тивдик коргоону камсыздоо үчүн, 
айрыкча адабий, музыкалык жана ат-
каруучулук укуктар чөйрөсүндө бир
кыйла кеңири жайылтуу көз карашы
боюнча мүмкүнчүлүктөрү жана кара-
жаттары жок. Жыйынтыгында көп-
чүлүк өлкөлөрдө уюмду же укуктар-
ды жамааттык башкаруу «коомдорун» 
түзүүгө жана бекемдөөгө тенденция-
нын логикалык өсүүсү байкалат. Бул
коомдор өздөрүнүн мүчөлөрүнө уюм-
дун административдик жана юридика-
лык билимдерин пайдалануу мүмкүн-
чүлүктөрүн көрсөтө алышат жана ма-
селен, жыйым, башкаруу жана өлкө
ичинде, чет өлкөлөрдө коомдун
мүчөлөрүнүн чыгармаларын пайдала-
нуудан жана аткаруудан алынган ро-
ялтини бөлүштүрүүнү натыйжалуу
камсыздай алышат. Үн жазуучулар-
дын жана берүү уюмдарын белгилүү
укуктар менен башкаруу кээде жама-
аттык башкаруунун негизинде дагы
жүзөгө ашырылат.

Бир кыйла толук маалымат алуу үчүн: 
«Чыгармачыл туюнтуу: чакан жана
орто ишканалар үчүн автордук жана
чектеш укуктарга киришүү», 
ИМБДУнун № 918 жарыялоосун ка-
раңыз.

Патенттер
Патент өзүнөн өнөр жайда колдонула
турган (пайдалуу), жаңы (белгисиз) 
жана жеткиликтүү «ойлоп табуучулук
деңгээлге» (анык эместик) ээ продукт
же ыкма болгон ойлоп табууга көр-
сөтүлгөн өзгөчө укуктарды көрсөтөт. 
Патент өзүнүн ээсине анын ойлоп та-
буусун коргоп берет. Коргоо чектел-
ген  мөөнөткө,  эреже  катары,  өтүнмө

берилген күндөн тартып 20 жылга бе-
рилет.

Патенттик коргоо бул аракеттерге
эксклюзивдик укуктарга ээ патент
ээсинин макулдугусуз ойлоп табуунун
даярдалбашы, пайдаланылбашы,  са-
тууга коюлбашы, сатылбашы же им-
порттолбошу керектигин билдирет.
Бул патенттик укуктар дайыма па-
тенттик укуктарды бузууга тыюу са-
лууга ыйгарым укуктуу система бол-
гон сот тарабынан корголот. Кээде те-
скерисинче: үчүнчү жак тарабынан
па-тентти ийгиликтүү талашуудан
кийин сот патентти жараксыз деп жа-
рыялашы да мүмкүн.

Патент ээси ойлоп табууну коргоо
мөөнөтүнүн ичинде патенттелген ой-
лоп табууну кимдер пайдалана ала
тургандыгы, же пайдалана албай тур-
гандыгы жөнүндө чечим кабыл ала
алат. Патент ээси өз ара макулдашыл-
ган шарттарда ойлоп табууну пайда-
ланууга бишка жактарга лицензия жа-
на уруксат бере алат. Патент ээси кай-
сы-бир жакка ойлоп табууга укукту
сатышы мүмкүн, ал бул паатенттин
жаңы ээси болуп калат. Патенттин
күчүнүн мөөнөтү аяктагандан кийин
аны коргоо токтотулат жана ойлоп та-
буу жалпыга белгилүү мүлк болуп ка-
лат, башкача айтканда, патент ээси
коммерциялык максаттарда башка
жактар тарабынан пайдаланылышы
мүмкүн болгон ойлоп табууга өзгөчө
укуктарга ээ болбой калат.
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Бардык патент ээлери патентке коргоо
көрсөтүүгө айырбаштоо максатында
техникалык билимдин жалпы
дүйнөлүк фондун байытуу үчүн
өзүнүн ойлоп табуулары жөнүндө
маалыматтарды эл алдында ачууга
милдеттүү. Бул бардыгы үчүн
жеткиликтүү дайыма толукталып
туруучу билим фонду башка
адамдардын чыгармачылык жана
инновациялык ишмердүүлүктөрүн
мындан ары өнүктүрүүгө мүмкүндүк
түзөт. Ошентип, патенттер өзүнүн
ээлери үчүн укуктук коргоону гана
камсыздабастан, изилдөөчүлөрдүн жа-
на ойлоп табуучулардын келечектеги
муундары үчүн баалуу маалыматтын
жана шыктануунун булагы катары
дагы кызмат кылат.
Патент алуу үчүн жолдун алгачкы
кадамы патенттик өтүнмө берүү болуп
саналат. Патенттик өтүнмөдө дайыма
ал тиешелүү болгон техникалык
тармак жана ойлоп табуунун аталышы
көрсөтүлөт; ал ойлоп табууну
пайдалана же кайра иштете алган, бул
тармакта атайын билими болбогон
адам үчүн жеткиликтүү толук жана
түшүнүктүү тил менен баяндалган
анын сыпаттамасын жана ойлоп табуу
жөнүндө маалымдама маалыматтарды
камтышы керек. Сыпаттама, эреже ка-
тары, ойлоп табуунун маңызын
мыктылап ачууга көмөктөшүүчү
чийме, схема жана диаграмма сыяктуу
визуалдык материалдар менен
коштолот. Өтүнмөдө ар түрдүү
«талаптануулар», башкача айтканда,
патент тарабынан көрсөтүлгөн
коргоонун аныкталган маалыматтары
дагы камтылат.
Толук маалымат алуу үчүн: 
«Келечекти ойлоп табуу менен: чакан
жана орто  ишканалар	  үчүн 

патентке киришүү», ИМБДУнун № 
917.1 жарыялоолорун караңыз.

Өнөр жай үлгүлөрү

Өнөр жай үлгүсү катары көркөм
тариздөө же буюмдун эстетикалык
компоненти түшүнүлөт. Буюмдун ди-
зайны формасы же сырты, же
сүрөттөр кайталанган сыяктуу эки
өлчөмдүү элементтер, сызыктар же
түстүк жасалгалар сыяктуу үч
өлчөмдүү элементтерди камтыйт.
Өнөр жай үлгүлөрү: алеттерден жана
медициналык жабдуулардан
сааттарга, зер бумдарына жана башка
сонун буюмдарга чейин; ашкана
буюмдарынан жана техникалык
электр алеттеринен унаа
каражаттарына жана архитектуарлык
объектилерге чейин; кийимдердин
моделинен эс алуу үчүн товарларга
чейин өнөр жай товарларынын жана
кол өнөрчүлүк өндүрүшүнүн
буюмдарынын кеңири
ассортиментинде көрсөтүлгөн. Улут-
тук мыйзамдарга ылайык көпчүлүк
өлкөлөрдө өнөр жай үлгүсүнө коргоо
алуу үчүн жаңы же өзгөчө болушу ке-
рек жана функционалдуулукка ээ бол-
бошу керек. Бул өнөр жай үлгүсүнүн
негизинде, баарыдан мурда, эстетика-
лык компоненттер жаткандыгын жана
ал бөлүгү болуп саналган буюмдар-
дын кайсы болбосун техникалык
мүнөздөмөлөрү коргоого жатпай тур-
гандыгын билдирет.

Эгерде өнөр жай үлгүсү корголсо, үл-
гүнү каттаган ээсине – жеке же юри-
дикалык жакка үчүнчү жак тарабынан
үлгүнү тууроого же санкцияланбаган
көчүрүүдөн коргоого өзгөчө укук ке-
пилденет.

Жакшы компанияда
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Толук маалымат алуу үчүн «Мыкты-
лыкка умтулуу: чакан жана орто иш-
каналар үчүн өнөр жай үлгүлөрүнө
киришүү» ИМБДУнун №498 жары-
ялоосун караңыз.
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