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Монгол улс дахь франчайзийн зохицуулалт 

1.  Ерөнхий ойлголт 

 Бизнес эрхлэхэд хэд хэдэн зам бий. Тухайлбал, шинэ бизнес хайх, эхлүүлэх, одоо 

байгаа бизнесийг худалдан авах, франчайз худалдан авах замаар бизнес эрхэлж 

болно. Эдгээрээс орчин үед хамгийн түгээмэл ашиглагдаж байгаа франчайз худалдан 

авах юм. Франчайзийн гэрээгээр эрх олгогч нь өөрийн фирмийн нэр, бараа буюу ажил, 

үйлчилгээний тэмдэг, бүтээгдэхүүний загвар, баглаа, боодол, түүнчлэн ажил хэргийн 

удирдлагын тогтолцоо, төлөвлөлт, харилцаа холбоо, бараа бүтээгдэхүүн, ажил 

үйлчилгээ олж авах үндсэн чиглэл зэрэг эдийн бус хөрөнгийг ашиглуулахаар тогтоосон 

журмаар бүрдүүлсэн лицензийг эрх хүлээн авагчид олгох, эрх хүлээн авагч нь эрх 

шилжүүлэгчийн боловсруулсан тогтолцоо, хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн дагуу 

үйл ажиллагаа явуулж, түүнд зохих шагнал, хураамж, эсхүл орлогын тодорхой хувийг 

төлөх үүргийг тус тус хүлээнэ. Франчайз бизнес нь эрх хүлээн авагчид эрх олгогчийн 

барааны тэмдэгийн дор үйл ажиллагаа явуулж, зах зээлд өөрийн аж ахуйн нэгжийн 

загварыг  эрх олгогчийн жишиг стандартад дүйцүүлэн ажиллах боломжийг олгодог.  

Франчайз нь чиглэлээсээ хамааран: 

• Барааны франчайз /эрх олгогчийн үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн, барааны 

тэмдэгээр тэмдэглэсэн барааг худалдаалах/; 

• Үйлдвэрлэлийн франчайз /Оюуны өмчийн газар бүртгүүлсэн технологи, түүхий 

эдийн үйлдвэрлэлийн нууцыг эзэмшиж буй үйлдвэрлэгч болон эцсийн 

үйлдвэрлэгчийг түүхий эдээр хангаж тухайн технологийг ашиглах эрхийн 

шилжүүлдэг/; 

• Үйлчилгээний франчайз /Барааны тэмдэгийн хамт тодорхой төрлийн үйл 

ажиллагаа эрхлэх эрхийг эрх хүлээн авагчид олгодог/ гэсэн 3 төрөлтэй. 

 

Давуу талууд Сул талууд 

• Бизнес дампуурах эрсдэл бага. 

• Зах зээлд танигдсан бараа, 

үйлчилгээний тэмдэг ашиглах тул 

• Франчайзийн урьдчилгаа төлбөр, 

тогтмол удирдлагын зардал болон 

борлуулалтын орлогын тодорхой 
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эрх хүлээн авагч зар сурталчилгаанд 

санаа зовох шаардлагагүй.  

• Эрх олгогч танд бизнесийн багц 

үйлчилгээ болох сургалт, бизнесийг 

эхлэхэд туслах, аргачлал болон 

байнгын зөвлөгөө өгнө. 

• Өмнөх ажлын туршлага 

шаардлагагүй бөгөөд эрх олгогч 

шаардлагатай сургалтыг явуулна. 

• Жижиг бизнес эрхлэгч нь 

франчайзийн хөтөлбөрийн дагуу том 

бизнес эрхлэгчтэй өрсөлдөх 

боломжтой болно.  

• Эрх хүлээн авагч нь өөрийн нутаг 

дэвсгэртээ онцгой эрхийг эзэмшинэ.  

• Бизнесээ эхлүүлэх санхүүжилт нь 

илүү хялбар байдаг. Тухайлбал 

банкууд нэр хүндтэй франчайзийг 

худалдан авахад зээл олгох 

тохиолдол байдаг. 

хувийг эрх олгогчид төлнө. 

• Зөвхөн эрх олгогчоос бараа 

худалдан авах шаардлагатай. 

• Франчайзийн гэрээгээр таныг 

бизнесээ явуулахад хязгаарлалт 

тавина.  

• Бусад эрх хүлээн авагчид 

бизнесийн нэр хүндэд сөргөөр 

нөлөөлж болзошүй тул хүний 

нөөцийн өндөр шалгууртай байх 

хэрэгтэй. 

• Эрх олгогчийн зөвшөөрөлгүйгээр 

франчайзийг худалдах 

боломжгүй. 

• Бүх ашиг борлуулалтын тодорхой 

хувийг эрх олгогчид байнга өгнө. 

• Зах зээлийн нөхцөл байдалтай 

холбоотойгоор бизнесээ өөрчлөх, 

өргөжүүлэх боломж багатай. 

 

2. Франчайзийн гэрээ байгуулахад анхаарах хуулийн зохицуулалт 

2002 оны 01 сарын 10-ний өдөр батлагдсан Монгол Улсын Иргэний хуулийн 333 – 

338 дугаар зүйлд тусгагдсан шинэлэг зохицуулалт бол Франчайзийн гэрээ юм. 

Франчайзын гэрээнд талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага, гэрээний хэлбэр, хугацаа 

болон өрсөлдөөнийг хязгаарлах талаар ерөнхий зохицуулсан байдаг. Тухайлбал 

франчайз нь Япон улсад Дунд болон жижиглэнгийн худалдааг дэмжих тухай акт (Act 

No. 110 of 1973)-аар зохицуулагддаг . БНХАУ-д  анх Франчайзын тухай хуулийг 1997 

онд баталсан бөгөөд 2007 онд дахин шинэчлэн баталсан. Герман улсын хувьд 

Франчайзийг зохицуулсан хууль буюу акт байхгүй боловч франчайзийн гэрээ 
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байгуулахад тус улсын Иргэний хууль, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, 

Арилжааны тухай хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль, болон Шударга бус худалдааны 

тухай хууль үйлчилдэг байна.  

Манай улсын тухайд франчайзийн гэрээний зохицуулалтыг ерөнхий зохицуулсан 

тул франчайзийн гэрээ байгуулах талууд  франчайзын гэрээндээ нарийвчлан 

тодорхой тусгах шаардлагатай. Тухайлбал: 

1. Төлбөр. Эрх олгогчийн санааг зах зээл дээр хэрэгжүүлэхийн тулд өмнө нь гаргасан 

үйл ажиллагааныхаа хариуд тогтмол гишүүнчлэлийн хураамж авахаас гадна 

гэрээний хугацаанд франчайзын ердийн хураамжийг тус тус авдаг. Үүнд 

урьдчилгаа төлбөр, эрхийн шимтгэлийн төлбөр болон бусад төлбөрүүд (зар 

сурталчилгааны, техникийн, програм хангамжийн, банкны цахим шилжүүлгийн,  

сургалтын, ажилчдын хувцасны, үл хөдлөх хөрөнгийн, г.м) ордог.  

2. Торгууль, алданги. Монгол Улсын Иргэний хуульд зааснаар, үүргээ гүйцэтгээгүй 

буюу зохих ёсоор гүйцэтгээгүй тал нь төлөхөөр хууль болон гэрээнд урьдчилан 

тодорхой хэмжээгээр заасан, эсхүл гүйцэтгээгүй буюу зохих ёсоор гүйцэтгээгүй 

үнийн дүнгийн тодорхой хувиар тогтоосон мөнгөн төлбөрийг торгууль гэнэ. Харин 

хууль болон гэрээнд заасан хугацаа хэтрүүлсэн тал нь хоног тутамд гүйцэтгээгүй 

үүргийн үнийн дүнгийн 0,5% -аас хэтрэхгүй хэмжээгээр төлөхөөр тогтоосон мөнгөн 

төлбөрийг алданги гэнэ. Практикт торгууль болон алдангийн хувь хэмжээг багаар 

тогтоох нь эрх шилжүүлэн авагчид ашигтай. 

3. Хязгаарлалт. Эрх олгогчийн зөвшөөрөлгүйгээр шинэлэг санаа турших, хэрэгжүүлэх 

эсхүл франчайзийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглодог. Түүнчлэн талууд 

тохиролцсоноор франчайзийн гэрээ дуусгавар болсны дараа эрх хүлээн авагчийг 

тодорхой нутаг дэвсгэрт өөртэйгөө өрсөлдөхийг урт хугацаагаар хориглох 

хандлагатай байдаг. Гэхдээ Монгол Улсын хууль тогтоомжийн хувьд нэг жил хүртэл 

хугацаагаар хориглодог. 

4. Гэрээ цуцлах. Талууд гэрээний чөлөөт байдлын зарчимд тулгуурлан гэрээний 

хугацааг харилцан тохиролцдог. Талуудын гэрээгээр тохиролцсон хугацаа 

дуусгавар болсноор гэрээ дуусгавар болж болно. Түүнчлэн хэрэв гэрээг арваас 

дээш жилийн хугацаатайгаар байгуулсан тохиолдолд арван жил өнгөрсний дараа 

нэг тал нөгөө талдаа гэрээ цуцлах мэдэгдэл хүргүүлснээс хойш нэг жилийн дотор 
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гэрээг цуцлах боломжтой байдаг. Нөгөө талаас франчайзын гэрээ нь урт 

хугацааны үүргийн эрх зүйн харилцаа тул хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас гэрээг 

цуцлах боломжтой. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл 

байдал, эсхүл талуудын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс 

гэрээний хугацааг үргэлжлүүлэх, сунгахыг шаардах боломжгүй нөхцөл байдлыг 

хүндэтгэн үзэх үндэслэл гэж үзнэ. Түүнчлэн гэрээг үргэлжлүүлэх нь гэрээний нэг 

талд илтэд хохиролтой байх тохиолдолд цуцлах боломжтой. Мөн гэрээний нэг 

талын буруугаас үүрэг гүйцэтгэх боломжгүй болсон бол нөгөө тал гэрээг цуцлах 

боломжтой. 

5. Оюуны өмчийн эрхийг ашиглах. Франчайз нь бүхэлдээ оюуны өмчийг ашиглах 

хэлбэр юм. Үүнд шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, 

үйлчилгээний тэмдэг болон хуулийн этгээдийн нэрийг ашиглах зэрэг ордог. Талууд 

оюуны өмчийн эрхийг хэрхэн, ямар хүрээнд ашиглах, зөрчил гарвал хэрхэн 

шийдвэрлэх талаар гэрээнд нарийвчлан тусгах ёстой.  

6. Хохирлыг барагдуулах. Монгол Улсын Иргэний хуулийн 338 дугаар зүйлд зааснаар, 

эрх хүлээн авагч франчайзийн гэрээний үүрэгтэй холбоотой эрх шилжүүлэгчид 

учруулсан хохирол, зардлыг түүнд нөхөн төлөх үүрэгтэй. Харин эрх шилжүүлэгч нь 

франчайзийн гэрээний үр дүнд эрх хүлээн авагчийн олох орлогын талаар баталгаа 

гаргахгүй, хариуцлага хүлээхгүй. Аливаа гэрээний харилцаанд гэрээний талууд 

хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэх үүрэгтэй. Хэрэв гэрээний нэг тал үүргээ 

зөрчсөн бол үүнийгээ хариуцах ёстой. Франчайзийн гэрээний хувьд эрх хүлээн 

авагч үүргээ санаатай эсхүл болгоомжгүйгээр зөрчсөн бол эрх шилжүүлэгчид 

учирсан гэм хорыг арилгах үүрэг хүлээдэг. Харин эрх шилжүүлэгч нь гэрээнд 

заасан үүргээ (үнэн зөв мэдээлэл өгөх үүрэг) зөрчсөн бол хуульд заагаагүй байсан 

ч хариуцлага хүлээх ёстой. Мөн эрх хүлээн авагчийн франчайзийн үйл ажиллагаа 

амжилтад хүрэх эсэхийг эрх шилжүүлэгч хариуцахгүй. Өөрөөр хэлбэл эрх хүлээн 

авагч франчайзийн үйл ажиллагааны үр дүнд орлого олоогүй нь хохирол гэж үзэх 

үндэслэл болохгүй бөгөөд үүнийг эрх хүлээн авагчийн бизнесийн үйл ажиллагааны 

ердийн эрсдэлийн асуудал гэж тооцдог.  

7. Хэрэглэгдэх хууль. Гэрээтэй холбоотой үүссэн маргааныг ямар улсын хуулиар 

шийдвэрлүүлэх нь чухал бөгөөд талууд  хэлэлцсэн тохиролцож хэрэглэгдэх 
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хуулийг сонгох эрхтэй.  

8. Маргаан шийдвэрлэх. Талууд маргааныг өөрсдөө шийдвэрлэх боломжгүй гэж үзсэн 

тохиолдолд шүүх, зуучлалын байгууллага болон арбитрийн шүүхээр дамжуулан 

шийдвэрлүүлэх боломжтой.  

• Шүүх – маргааныг анхан, давж заалдах болон хяналтын шатны шүүх гэсэн 

гурван шүүхээр дамжуулан шийдвэрлүүлэх боломжтой бөгөөд энэ нь нэлээд 

цаг хугацаа шаарддаг процесс юм.  

• Зуучлалын байгууллага – Аливаа гэрээний талууд арбитраас гадна шүүхийн 

бус аргаар маргаан шийдвэрлүүлэх аргын нэг болох эвлэрүүлэн зуучлалыг 

харгалзан үзэх нь зүйтэй. Эвлэрүүлэн зуучлал нь төвийг сахисан гуравдагч 

этгээдийн дэмжлэгтэйгээр зөвшилцөлд хүрэх арга юм. Арбитр нь шүүх хуралтай 

илүү төстэй байдаг бол, эвлэрүүлэн зуучлал нь төвийг сахисан гуравдагч 

этгээдээр шийдвэр эцсийн шийдвэр гаргуулах бус, харин талуудад харилцан 

ашигтай шийдвэрийг олох буюу зөвшилцөлд хүргэхийг эрмэлздэг. Зуучлагч нь 

талуудын байр суурийг тайлбарлах, тэдний хооронд мэдээлэл дамжуулах, 

асуудлыг тодорхойлох үүрэгтэй оролцдог. 

• Арбитр – Арбитр нь шүүхийн бус журмаар маргаан шийдвэрлэх албан ёсны 

журмын нэг бөгөөд энгийн шүүхтэй харьцуулахад цаг хугацаа, зардлын хувьд 

хэмнэлттэй төдийгүй маргаан шийдвэрлэх ажиллагааг уян хатан нөхцөлөөр 

явуулах боломжтой байдгаараа илүү үр дүнтэй аргад тооцогддог. Талууд 

aрбитрын ажиллагааны зарим хэсэгт өөрсдийн хяналтыг тогтоох боломжтой 

буюу төвийг сахисан гуравдагч этгээд болох хэд хэдэн арбитрчийг сонгон 

маргааныг хянан шийдвэрлүүлдэг. Арбитрч нь ихэнхдээ тодорхой маргааны 

төрлөөр дагнасан байдаг тул шүүгчтэй харьцуулахад илүү туршлагатай бөгөөд 

шийдвэр гаргахдаа илүү уян хатан ханддаг.  

Гэхдээ шүүхийн онцгой харьяаллыг маргааны талууд тохиролцон өөрчлөх боломжгүй. 

Үүнд:  

• Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийг өмчлөх, эзэмших, 

ашиглахтай холбоотой маргаан; 

• Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр байршилтай хуулийн этгээдийг өөрчлөн 

байгуулах, татан буулгах буюу тухайн хуулийн этгээдийн болон түүний салбар, 

http://www.gratanet.com/


www.gratanet.com 

 

 

 

төлөөлөгчийн газрын гаргасан шийдвэртэй холбоотой үүссэн маргаан; 

• Монгол Улсын шүүх буюу бусад эрх бүхий байгууллагын бүртгэл хүчин төгөлдөр 

эсэх талаарх маргаан; 

• Монгол Улсын эрх бүхий байгууллага патент, барааны тэмдэг болон бусад 

оюуны өмчтэй холбоотой эрхийг бүртгэсэн, бүртгэхээр өргөдлийг хүлээн 

авсантай холбоотой маргаан; 

• Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх арга хэмжээ 

авсан буюу холбогдох этгээд ийм арга хэмжээ авахуулахаар өргөдөл гаргасан 

бол шүүхийн онцгой харьяалалд хамаарна.  

3. Франчайзийн нээлттэй байдлын баримт бичиг 

Франчайзийн нээлттэй байдлын баримт бичиг нь франчайзинг эрх борлуулахаас 

өмнө франчайзийн гэрээнд гарын үсэг зурах эрх хүлээн авагчид эрх шилжүүлэгчээс 

зайлшгүй мэдээлэх ёстой франчайзингийн систем ба гэрээний талаарх эрх зүйн 

баримт бичиг юм. Иргэний эрх зүйн үндсэн зарчмын дагуу талууд франчайзийн гэрээ 

байгуулахаас өмнө тухайн гэрээний талаарх эерэг ба сөрөг мэдээллийг олж авах нь 

аль аль талын үүрэг юм. Эрх хүлээн авагч нь эрх шилжүүлэгч, түүний толгой болон 

охин компанийн талаарх мэдээлэл, бизнесийн туршлага, шүүхээр шийдвэрлэсэн хэрэг 

маргаан, дампуурал, урьдчилгаа төлбөр, бусад төлбөр, урьдчилгаа хөрөнгө оруулалт, 

бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний эх үүсвэр дэх хязгаарлалт, эрх хүлээн авагчийн 

хүлээх үүрэг, санхүүжилт, эрх шилжүүлэгчээс үзүүлэх тусламж, зар сурталчилгаа, 

компьютерийн систем болон сургалт, нутаг дэвсгэр, барааны тэмдэг, патент, 

зохиогчийн эрх, оюуны өмчийн талаарх мэдээлэл, франчайз бизнесийн бодит үйл 

ажиллагаанд оролцох үүрэг, эрх хүлээн авагч юуг худалдаж болох талаар 

хязгаарлалт, гэрээг шинэчлэх, дуусгавар болгох, шилжүүлэх болон маргаан 

шийдвэрлэх, санхүүгийн гүйцэтгэлийн төлөөлөгч, санхүүгийн тайлан, гэрээ, үйл 

ажиллагаа явуулах цэг болон франчайзийн мэдээлэл болон хүлээн авсан баримт 

зэрэг 23 зүйлийг нээлттэй байдлын баримт бичгээс мэдсэн байх ёстой.  

 Энэхүү зохицуулалтыг Монгол Улсын Иргэний хуульд дараах байдлаар  

хуульчилсан: “Эрх шилжүүлэгч  нь эрх хүлээн авагчийг шаардлагатай мэдээллээр 

хангах үүрэг хүлээнэ”. Иргэний эрх зүйн нийтлэг зарчмын дагуу гэрээний нэг тал нөгөө 

талдаа буруу мэдээлэл өгөх замаар гэрээ байгуулахыг хориглодог. Хэрэв буруу 
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мэдээлэл өгсөн тохиолдолд гэрээний нөгөө тал хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас 

гэрээг нэн даруй цуцлах эрхтэй бөгөөд давхар учирсан хохирлоо арилгахыг шаардах 

эрхтэй. 

 

 

Дэлхийн 20 улсад салбартай олон улсын хуулийн фирм ГРАТА Интернэшнлийн 

Монгол дах оффис болох Өмгөөллийн “ГРАТА Интернэшнл Монголиа” ХХН энэхүү 

хууль зүйн мэдээллийг бэлтгэсэн. Энэхүү хуулийн зүйн мэдээлэл нь ерөнхий мэдээлэл 

өгөх зорилготой бөгөөд тодорхой асуудалд нарийвчлан дүн шинжилгээ хийгээгүй 

болно. Энэхүү хууль зүйн мэдээллийг уншигч нь ямар нэгэн үйлдэл хийхээсээ өмнө 

өөрсдийн нөхцөл байдалд тохирсон мэргэжлийн зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Энэхүү 

хууль зүйн мэдээллийг ашигласны улмаас үүссэн аливаа үр дагавар, хохирлыг бид 

хариуцахгүй. 
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