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1. Khái niệm  

Khi cân nhắc xem nên khởi sự một doanh nghiệp của riêng mình như thế nào, có

thể lựa chọn giữa việc bắt đầu khởi nghiệp từ con số không, mua một doanh nghiệp

đã có sẵn, hay tìm kiếm một cơ hội kinh doanh với nhượng quyền thương mại

(franchising).  

Một thí dụ là hệ thống Nhà hàng Phở 24 của Công ty Cổ phần Nam An. Công ty

Nam An là chủ một số nhà hàng Phở 24 rất thành công. Thành công đó thể hiện ở

công thức nấu phở, cách thức phục vụ, trang trí v.v. và cuối cùng là mang lại giá trị

cho thương hiệu Phở 24. Các doanh nghiệp khác muốn thành công như Phở 24, họ

có thể ký hợp đồng nhượng quyền thương mại và trở thành bên nhận quyền

(franchisee). Công ty Nam An, với tư cách là bên nhượng quyền - franchisor, sẽ

yêu cầu bên nhận quyền đầu tư xây dựng nhà hàng, tuân thủ các công thức nấu

phở, cách thức phục vụ, trang trí của Nam An. Để đóng dấu chất lượng cho nhà

hàng của bên nhận quyền đối với khách hàng, bên nhận quyền được sử dụng nhãn

hiệu Phở 24 cho cửa hàng của mình. Đối với khách hàng, các cửa hàng Phở 24 có 



cùng một chất lượng, giá cả và hình ảnh (image), mặc dù chủ các cửa hàng đó là 

khác nhau.  

Hiện có rất nhiều công ty đang hoạt động theo nhượng quyền thương mại, bao 

gồm hầu như tất cả mọi ngành kinh doanh đã có, từ những nhãn hiệu nổi tiếng như 

McDonald's, Holiday Inn, Trung Nguyên hay Phở 24 cho đến các nhượng quyền 

thương mại mang tính địa phương nhỏ hơn. Vậy nhượng quyền thương mại là gì? 

Nhượng quyền thương mại được quy định tại § 284 LTM, Nghị định 35/2006/NĐ-

CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại về hoạt 

động nhượng quyền thương mại và Thông Tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006 

của Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.   

Theo § 284 LTM, quyền thương mại (franchise) bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và 

các trợ giúp kỹ thuật có liên quan. Định nghĩa này tương đồng với quy định của 

Liên minh Châu Âu. Theo Regulation 4087/88 [1988] OJ L359/46 (Block 

Exemption for Franchise Agreements), quyền thương mại là một tổng thể các 

quyền sở hữu trí tuệ bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, quyền tác giả, giải pháp 

hữu ích, bí mật kinh doanh hay sáng chế, được xác định chung cho một hệ thống 

và được khai thác nhằm mục đích bán hàng hay cung cấp dịch vụ cho người tiêu 

dung. 

Theo § 4 Nghị định 35/2006/NĐ-CP, hợp đồng nhượng quyền thương là hợp đồng 

trong đó bên nhượng quyền có nghĩa vụ trao quyền thương mại và cung cấp các hỗ 

trợ kỹ thuật đối với việc kinh doanh quyền thương mại cho bên nhận quyền, và 

bên nhân quyền có nghĩa vụ thanh tóan cho bên nhượng quyền. Bên nhận quyền 

có thể tiếp tục chuyển quyền thương mại cho người khác nếu hợp đồng nhựơng 

quyền thương mại đã có thoả thuận, hoặc người đã chuyền quyền thương mại 

đồng ý cho chuyển tiếp. 



Nhận quyền thương mại, có nghĩa là bên nhận quyền mua quyền sử dụng một 

thương hiệu hoặc một mô hình kinh doanh cụ thể. Doanh nghiệp mà bên nhận 

quyền điều hành về cơ bản cũng giống như mọi doanh nghiệp khác được vận hành 

dưới cùng một quyền thương mại. Để làm được điều này, bên nhận quyền thường 

phải mua nhiều thứ từ bên nhượng quyền thương mại như các sản phẩm, công cụ, 

trợ giúp về quảng cáo, và dịch vụ đào tạo. 

Khi mua nhượng quyền thương mại, bên nhận quyền có những lợi ích sau: 

 Nhượng quyền thương mại thường có tỷ lệ thất bại thấp hơn nhiều so với 

các doanh nghiệp khởi sự từ đầu. Mua nhượng quyền thương mại có nghĩa 

là bên nhận quyền sẽ mua một mô hình kinh doanh mà hầu hết các mắc mớ 

đã được giải quyết.  

 Bên nhận quyền sẽ có được một bộ trọn gói. Bộ trọn gói này của bên nhận 

quyền có thể bao gồm các thương hiệu, khả năng tiếp cận dễ dàng tới một 

sản phẩm đã được xác lập; một phương pháp marketing đã được chứng 

minh; các trang thiết bị; kho hàng ...  

 Khi bên nhận quyền sẽ có được sức mua của toàn bộ mạng lưới sử dụng 

nhượng quyền thương mại đó, và điều này sẽ giúp bên nhận quyền có được 

sản phẩm và cạnh tranh với những cửa hàng theo hệ thống lớn hơn. 

 Nhiều nhà bán nhượng quyền thương mại thường cung cấp cho những 

người của họ những hệ thống đã được sử dụng trong thực tế, trong đó có 

các hệ thống tài chính và kế toán; hệ thống đào tạo và hỗ trợ; hệ thống 

nghiên cứu và phát triển; hệ thống hỗ trợ tiếp thị và bán hàng; hệ thống kế 

hoạch và dự báo; hệ thống quản lý kho hàng; v.v...  

 Có thể được hỗ trợ về tài chính và lựa chọn địa điểm kinh doanh - Một số 

công ty sẽ cấp vốn để bên nhận quyền khởi nghiệp với nhượng quyền 

thương mại của họ, giúp cho bên nhận quyền có thể xoay sở được với một 

khoản tiền mặt ứng trước càng ít càng tốt.  



 Bên nhận quyền sẽ không chỉ được hưởng lợi từ bất cứ chiến dịch quảng 

cáo và khuyến mãi ở phạm vi khu vực hay quốc gia của bên nhượng quyền 

cho bên nhận quyền, mà họ còn hỗ trợ bên nhận quyền trong nhiều việc 

khác, từ việc cung cấp bản sao băng quảng cáo có sẵn để giúp đỡ nỗ lực 

quảng cáo riêng của bên nhận quyền cho đến việc thiết kế những vật phẩm 

quảng cáo và trang trí tại điểm bán hàng của bên nhận quyền sao cho thu 

hút khách hàng.  

Tuy nhiên, nhượng quyền cũng có những hạn chế nhất định đối với bên nhận 

quyền: 

 Bản chất của nhượng quyền thương mại là việc mua và sử dụng một ý 

tưởng kinh doanh đã được kiểm chứng trong thực tế và bị kiểm soat. Điều 

này có thể là khó khăn đối với một số người, nhất là đối với những người 

muốn phát triển ý tưởng kinh doanh theo cách riêng của mình.  

 Bên nhận quyền có thể phải chi một khoản tiền lớn để mua và vận hành 

một nhượng quyền thương mại. Bên nhận quyền có thể sẽ thấy phí bản 

quyền phải trả liên tục sẽ có tác động lớn đến tiền của mình.  

 Bên nhận quyền không tồn tại độc lập - Danh tiếng của bên nhượng quyền 

có thể làm lợi cho bên nhận quyền, song khi uy tín của bên nhượng quyền 

giảm thì cũng ảnh hưởng đến uy tín của bên nhận quyền. 

 Ý định nhượng quyền thương mại của bên nhượng quyền là ý định mang 

tính ràng buộc, và những điều kiện của hợp đồng có thể rất ngặt nghèo. Bên 

nhận quyền bị bó buộc với các thông lệ kinh doanh nhất định, chi phí, và 

thậm chí cả hình ảnh của doanh nghiệp của bên nhượng quyền. Nếu không 

đồng ý thì bên nhận quyền cũng chẳng thể trông cậy vào điều gì khác ngoại 

trừ việc tuân thủ những chỉ dẫn trong hợp đồng. 

Nhượng quyền thương mại có một số đặc điểm sau đây: 



 Quyền sử dụng nhãn hiệu hay các bí quyết khác của bên nhượng quyền 

không được chuyển nhượng hay bán cho bên nhận quyền, mà chỉ được trao 

quyền sử dụng cho bên nhận quyền trong một thời hạn nhất định. Vì vậy, 

khi hợp đồng nhượng quyền hết hạn hay chấm dứt, bên nhận quyền không 

được phép tiếp tục sử dụng nhãn hiệu hay các yếu tố thuộc quyền thương 

mại của bên nhượng quyền.  

 Hợp đồng nhượng quyền thương mại thông thường là những hợp đồng dài 

hạn. Bên nhận quyền sẽ không sẵn sàng đầu tư cửa hàng, hiệu buôn, 

phương tiện vận tải nếu không có những bảo đảm rằng họ có thể sử dụng 

nhãn hiệu và bí quyết của bên nhượng quyền trong thời gian dài.  

 Đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại là quyền sở hữu trí tuệ 

của bên nhượng quyền, uy tín và bí quyết của bên nhượng quyền. Tất cả 

những đối tượng là những tài sản vô hình. Vì vậy rất khó kiểm tra chất 

lượng cũng như giá trị của những tài sản đó. Có thể yêu cầu bên nhượng 

quyền cung cấp thông tin để bên nhận quyền đánh giá, song cũng không có 

cách gì kiểm soát được hành vi của bên nhượng quyền hay các bên nhận 

quyền khác sau khi ký hợp đồng nhượng quyền thương mại khi những hành 

vi này ảnh hưởng đến uy tín của cả hệ thống nhượng quyền. Viêc nhượng 

quyền thành công hay không phụ thuộc vào việc bên nhượng quyền có 

quảng cáo hay phát triển hệ thống nhượng quyền hay không. 

2. Các điều kiện đối với bên nhƣợng quyền 

Theo § 5 Nghị định 35/2006/NĐ-CP, hệ thống kinh doanh dự định dùng để 

nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất một năm. Nếu là thương nhân Việt Nam 

nhận quyền từ bên nhượng quyền nước ngoài thì chỉ được tiến hành cấp tiếp quyền 

thương mại thứ cấp sau khi đã kinh doanh theo phương thức nhượng quyền 

thương mại đó ít nhất một năm.   

Bên nhượng quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin về hệ thống nhượng quyền 

thương mại của mình cho bên dự kiến nhận quyền ít nhất là 15 ngày làm việc 



trước khi ký kết hợp đồng. Thông tin được cung cấp phải có các nội dung bắt buộc 

theo mẫu quy định tại Phụ lục của Nghị định
1
.   

                                                 
1
 Đó là những thông tin bắt buộc về nhƣợng quyền thƣơng mại bao gồm: 

Thông tin chung:  

1) Tên của bên nhượng quyền. 2) Địa chỉ kinh doanh chính của bên nhượng quyền. 3) Tuyên bố liệu bên 

nhượng quyền có phải là bên nhượng quyền sơ cấp hay không. 4) Ngày thành lập của bên nhượng quyền. 

5)Tên thương mại và nhãn hiệu thương mại của bên nhượng quyền. 6) Loại hình kinh doanh của bên 

nhượng quyền. 7) Kinh nghiệm của bên nhượng quyền: a. Trong lĩnh vực kinh doanh nhượng quyền, b. 

Trong các lĩnh vực kinh doanh khác. 8) Ngày bên nhượng quyền chào bán quyền thương mại 

Thông tin về nhân sự, tình hình kinh doanh của hệ thống 

1) Sơ đồ tổ chức bộ máy. 2) Tên, nhiệm vụ và kinh nghiệm công tác của người đại diện theo pháp luật 

vàcác thành viên hội đồng quản trị của bên nhượng quyền. 3) Thông tin về bộ phận phụ trách lĩnh vực 

nhượng quyền thương mại của bên nhượng quyền. 4) Lịch sử các tranh chấp hay phá sản liên quan đến các 

bên nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền. 5) Số lượng các thành viên của hệ thống nhượng quyền, 

thống kê về doanh số tăng giảm trong từng thời kỳ. 

Quyền thƣơng mại và các chi phí ban đầu 

1) Liệt kê, mô tả chi tiết các quyền thương mại (bao gồm các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan) và các hỗ 

trơ kỹ thuật. 2) Loại và mức phí mà bên nhận quyền phải trả (bao gồm phí ban đầu, phí định kỳ, phí chấm 

dứt, v.v.). 3) Thời điểm trả phí. 4) Trường hợp nào phí được hoàn trả. 

Các nghĩa vụ tài chính khác 

Đối với mỗi một loại phí dưới đây, nói rõ mức phí được ấn định, thời điểm trả phí và trường hợp nào phí 

được hoàn trả: 1) Phí quảng cáo. 2) Phí đào tạo. 3) Phí dịch vụ. 4)Thanh toán tiền thuê. 5) loại phí khác. 

Đầu tƣ ban đầu của bên nhận quyền 
1)  điểm kinh doanh và các yêu cầu về địa điểm.2) Trang thiết bị. 3) Chi phí trang trí. 4) Hàng hoá ban đầu. 

5) Chi phí an ninh. 6) Những chi phí trả trước khác 

Nghĩa vụ của bên nhận quyền phải mua hoặc thuê những thiết bị nhất định từ bên nhƣợng quyền 

hoặc nguồn do bên nhƣợng quyền chỉ định  

1) Bên nhận quyền có phải mua nguyên liệu hay thiết bị của bên nhượng quyền hay không. 2) Bên nhận 

quyền có phải mua bất cứ thứ gì từ một nguồn cho bên nhượng quyền chỉ định hay không và nếu có thì nói 

rõ về nguồn cung cấp đó. 3)Bên nhận quyền có phải thuê những thiết bị nhất định nào đó của Bên nhượng 

quyền hay không. 4) Bên nhận quyền có phải thuê những thiết bị nhất định nào đó của một nguồn cho bên 

nhượng quyền chỉ định hay không và nếu có thì nói rõ về nguồn cung cấp đó. 5) Nếu câu trả lời cho 4 

điểm nêu trên là có thì cần nêu rõ nguyên liệu, thiết bị, vật dụng và điều kiện mua hay thuê. 6) Bên nhận 

quyền có phải sử dụng dịch vụ gì từ Bên nhượng quyền hay không và nếu có nói rõ dịch vụ đó là gì. 7) Bên 

nhận quyền có phải sử dụng dịch vụ gì từ một nguồn do Bên nhượng quyền chỉ định hay không và nếu có 

nói rõ dịch vụ đó là gì. 8) Nói rõ những cơ sở mà Bên nhượng quyền có thể có nguồn thu từ việc bán những 

vật dụng, bán hay thuê thiết bị và cung cấp dịch vụ. 

Nghĩa vụ của bên nhận quyền phải mua hoặc thuê những thiết bị để phù hợp với hệ thống kinh 

doanh do bên nhƣợng quyền quy định 

1) Bên nhận quyền có phải mua những vật dụng hay mua, thuê những thiết bị, sử dụng những dịch vụ nhất 

định nào để phù hợp với hệ thống kinh doanh do Bên nhượng quyền quy định hay không. 2) Liệu có thể 

chỉnh sửa những quy định của hệ thống kinh doanh nhượng quyền thương mại không. 3) Nếu được phép 

chỉnh sửa hệ thống kinh doanh nhượng quyền thương mại, nói rõ cần những thủ tục gì. 

Chuẩn bị về mặt tài chính 

1) Bên nhượng quyền hay đại lý của Bên nhượng quyền sẽ đưa điều kiện về tài chính. 2)Chi tiết của điều 

kiện tài chính do Bên nhượng quyền đưa ra. 3) Bên nhượng quyền cung cấp bất kỳ điều kiện nào mà không 

yêu cầu thanh toán và nếu có, nêu rõ điều kiện đó. 

Nghĩa vụ của bên nhƣợng quyền 

1) Nghĩa vụ của Bên nhượng quyền trước khi ký kết hợp đồng. 2)Nghĩa vụ của Bên nhượng quyền trong 

suốt quá trình hoạt động. 3) Nghĩa vụ của Bên nhượng quyền trong việc quyết định lựa chọn mặt bằng kinh 

doanh. 4) Khoảng thời gian giữa thời điểm ký kết hợp đồng và khai trương cơ sở kinh doanh nhượng quyền 



Sau khi ký hợp đồng, các thông tin nêu trên trở thành các bộ phận không thể tách 

rời của hợp đồng nhượng quyền thương mại. Trong trường hợp nhượng quyền lại, 

bên nhượng quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin cho tất cả các bên nhận 

quyền về mọi thay đổi quan trọng trong hệ thống nhượng quyền thương mại muộn 

nhất 60 ngày sau khi có thay đổi hoặc sau khi biết được thay đổi đó. Nếu Bên nhận 

quyền không đồng ý với các thay đổi trên thì có quyền chấm dứt hợp đồng bằng 

cách thông báo trước cho Bên nhượng quyền một thời hạn tối thiểu là 30 ngày.  

Đối với các hợp đồng nhượng quyền thứ cấp, bên nhượng lại quyền cũng phải 

cung cấp bằng văn bản thông tin về bên nhượng quyền ban đầu; nội dung chủ yếu 

của hợp đồng nhượng quyền thương mại chung; thông tin về quan hệ giữa bên 

nhượng quyền và bên nhượng lại quyền; và cách xử lý các hợp đồng nhượng lại 

quyền thương mại trong trường hợp chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương 

mại chung. 

3. Sở hữu trí tuệ 

                                                                                                                                                 
thương mại. 5)Đào tao: a. Đào tạo ban đầu. b. Địa điểm, thời gian và nội dung đào tạo. c. Trách nhiệm của 

Bên nhận quyền đối với phí đào tạo và các chi phí khác. d. Những khoá đào tạo bổ sung khác. 

Quyền lãnh thổ 

Bản kê chi tiết đối với quyền về mặt lãnh thổ được trao cho Bên nhận quyền. 

1) Khi Bên nhượng quyền cùng hoạt động trên phạm vi lãnh thổ thì những quyền về mặt lãnh thổ nào sẽ 

được trao cho bên nhận quyền. 2) Những trường hợp thì phạm vi lãnh thổ có thể được sửa lại. 

Nhãn hiệu thƣơng mại và quyền sở hữu trí tuệ 

1) Quyền sử dụng nhãn hiệu thương mại và bất cứ đối tượng sở hữu trí tuệ nào của bên nhận quyền. 2) Chi 

tiết về nhãn hiệu thương mại và quyền đối với đối tượng sở hữu trí tuệ được đăng ký theo pháp luật. 

Yêu cầu đối với bên nhận quyền 
1) Bên nhận quyền có phải điều hành kinh doanh nhượng quyền thương mại toàn bộ thời gian không. 2) 

Bên nhận quyền bị hạn chế bán, cung cấp hàng hoá, dịch vụ cụ thể nào. 

Gia hạn, huỷ bỏ và sửa đổi hợp đồng 
1) Các điều khoản của hợp đồng nhượng quyền thương mại. 2) Điều kiện gia hạn hợp đồng. 3) Bên nhận 

quyền chấm dứt  hợp đồng. 4) Bên nhượng quyền chấm dứt  hợp đồng. 5) Nghĩa vụ của bên nhượng 

quyền/bên nhận quyền phát sinh từ việc huỷ bỏ hợp đồng. 6) Sửa đổi hợp đồng theo yêu cầu của bên 

nhượng quyền/bên nhận quyền. 7)Trong trường hợp tử vong, tuyên bố không đủ điều kiện về bên nhượng 

quyền/bên nhận quyền. 

Thông tin liên quan đến quyền thƣơng mại của bên nhƣợng quyền 

1) Tổng số cơ sở kinh doanh nhượng quyền thương mại đang hoạt động vào năm tài chính gần nhất. 2) Địa 

chỉ của các bên nhận quyền đang hoạt động. 3) Những bên nhận quyền bị huỷ bỏ hợp đồng vào năm tài 

chính gần nhất. 

Báo cáo tài chính 
1) Đệ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 2 năm gần nhất. 2) Đệ trình báo cáo dự kiến tài chính 

trong vòng 2 năm tới. 

Phần thƣởng, sự công nhận sẽ nhận đƣợc hoặc tổ chức sẽ phải tham gia 
 



Hợp đồng nhượng quyền bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ, ít nhất là chung nhãn 

hiệu, chung tên thương mại, chung cách trình bày, chung bí mật kinh doanh. 

Trường hợp bên nhượng quyền chuyển giao cho bên nhận quyền quyền sử dụng 

các đối tượng sở hữu công nghiệp thì phần chuyển giao quyền sử dụng các đối 

tượng sở hữu công nghiệp đó chịu sự điều chỉnh của pháp luật về sở hữu công 

nghiệp.  

4. Nội dung của hợp đồng nhƣợng quyền thƣơng mại 

Hợp đồng nhượng quyền thương mại thường có các nội dung chính sau đây: 

 Tên và hình thức của quyền thương mại được chuyển giao (sơ cấp, thứ cấp, 

độc quyền hay không độc quyền); 

 Nội dung, phạm vi của nhượng quyền thương mại; 

 Trách nhiệm của các bên đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp 

cho người tiêu dùngví 

 Thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Thời hạn hợp đồng do các bên thoả thuận 

nhưng không quá 5 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Các bên có thể 

thoả thuận việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn quy định hoặc gia hạn 

sau khi chấm dứt hợp đồng; 

 Quyền sở hữu của các cơ sở nhượng quyền và các tài sản liên quan đến việc 

thực hiện hợp đồng; 

 Giá cả, các chi phí, các khỏan thuế và phương thức thanh toán; 

 Quyền hạn, trách nhiệm của các Bên; 

 Kế hoạch, tiến độ, thời hạn, địa điểm và phương thức thực hiện; 

 Tuyển dụng nhân viên; 

 Cam kết của bên nhượng quyền chịu trách nhiệm về tính trung thực của các 

thông tin cung cấp cho bên nhận quyền theo Phụ lục đi kèm;  

 Chấm dứt hợp đồng, thanh lý tài sản liên quan đến nhượng quyền và giải 

quyết tranh chấp. 



Cần lưu ý một số điều khoản không được đưa vào hợp đồng theo quy định về pháp 

luật cạnh tranh. Đó là: 

 Cấm bên nhận quyền bán sản phẩm hay dịch vụ tương đương với sản phẩm 

của bên nhượng quyền tại cơ sở kinh doanh nhượng quyền, trừ trường hợp 

điều đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên nhượng quyền. 

 Cấm bên nhận quyền tiếp tục sử dụng các kiến thức thu được từ họat động 

kinh doanh nhượng quyền sau khi chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp các 

kiến thức này là bí mật kinh doanh theo qui định của pháp luật. 

Các quy định này cũng có tại § 5 Regulation 4087/88 của Liên Minh Châu Âu. § 5 

có 8 khoản cấm, trong đó có 2 khoản đã nêu trên. Các khoản còn lại là: ấn định giá 

bán lẻ, bắt mua hàng ở một nguồn xác định, chỉ định bán hàng cho một khách 

hàng nhất định, cấm bên nhận quyền đòi hủy bỏ văn bằng bảo hộ của bên nhượng 

quyền, cấm mang hàng đi bán khỏi lãnh thổ nhận quyền. Mục đích của các điều 

khoản này nhằm tránh cho bên nhượng quyền lạm dụng nhượng quyền, khiến các 

thành quả đầu tư của bên nhận quyền sẽ bị uổng phí khi hợp đồng chấm dứt. 

Tại phụ lục ở cuối chương này có danh mục các thông tin mà bên nhượng quyền 

phải cung cấp cho bên nhận quyền trước khi ký hợp đồng nhượng quyền kinh 

doanh.  Phụ lục này được quy định tại Nghị định về nhượng quyền thương mại. 

Các quy định tương tự cũng thường gặp ở pháp luật các nước. Tại Hoa Kỳ, các 

quy định trên được Federal Trade Commission quy định trong Rule on Disclosure 

Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business Opportunity 

Ventures 16 C.F.R. SS 436.  Tài liệu thông tin mà bên nhượng quyền cung cấp 

cho bên nhận quyền có thể coi là một cửa sổ để bên nhận quyền nhìn vào hoạt 

động của công ty. Do đó bên nhận quyền cần đánh giá đầy đủ nó, với sự trợ giúp 

của một luật sư, kế toán viên hoặc một nhà tư vấn doanh nghiệp để có thể hiểu 

được tất cả những gì có thể về công ty đó. Vai trò của luật sư hay trọng tài viên là 

phải đọc kỹ các thông tin cung cấp xem có sự lừa dối hay nhầm lẫn nào trong việc 

cung cấp thông tin dẫn đến việc các bên giao kết hợp đồng hay không.  Nếu có, thì 



đây có thể là bằng chứng để yêu cầu tòa án tuyên bố vô hiệu hợp đồng. Một số vấn 

đề cần xem xét bao gồm: 

 Bên nhượng quyền có lịch sử thành công hay không? Liệu thành công của 

công ty đó có thể được lặp lại ở khu vực kinh doanh của bên nhận quyền 

hay không?  

 Bên nhận quyền sẽ phải trả những chi phí nào? Thông báo công ty gửi đến 

bên nhận quyền phải bao gồm một danh sách hoàn chỉnh các khoản phí mà 

bên nhận quyền phải trả vừa để khởi sự vừa để vận hành nhượng quyền 

thương mại đó. Thông báo này cũng cho bên nhận quyền biết các nghĩa vụ 

khác của bên nhận quyền, ví dụ như số lượng hàng hoá hay các trang thiết 

bị mà bên nhận quyền phải mua từ bên nhượng quyền đó.  

 Khu vực kinh doanh của bên nhận quyền có được độc quyền không? Bên 

nhận quyền sẽ phải xác định rõ bên nhượng quyền đó có được phép mở 

những cửa hàng khác trong khu vực kinh doanh của bên nhận quyền, hay 

thậm chí bán các sản phẩm theo đơn đặt hàng qua bưu điện của các khách 

hàng sinh sống trong khu vực kinh doanh của bên nhận quyền hay không. 

Bên nhận quyền cũng sẽ có thể phải đáp ứng một số tiêu chuẩn bán hàng 

nhất định để được phép độc quyền trong khu vực này.  

 Bên nhận quyền có thể bán những sản phẩm gì và bán như thế nào? Bên 

nhận quyền có thể chỉ được bán một số sản phẩm nhất định được nêu trong 

danh mục chấp thuận của bên nhượng quyền. Bên nhận quyền cũng có thể 

bị giới hạn về cách thức bán hàng, chẳng hạn bên nhận quyền không được 

bán hàng bên ngoài khu vực đó.  

 Bên nhượng quyền sẽ cung cấp cho bên nhận quyền những dịch vụ nào? 

Liệu bên nhận quyền sẽ được cung cấp những dịch vụ nào trước khi bên 

nhận quyền khai trương, và sau khi bên nhận quyền đã khai trương. Bên 

nhận quyền cũng nên xem bên nhận quyền cần phải được đào tạo về những 

gì, đào tạo ở đâu và phí tổn ra sao, bên nhận quyền sẽ nhận được những 

thương hiệu và giấy phép độc quyền nhãn hiệu nào.  



 Bên nhận quyền có phải tìm hiểu những thông tin xấu khác không? Các tài 

liệu cung cấp thông tin phải tiết lộ bất kỳ hành động nào liên quan đến việc 

vi phạm luật về nhượng quyền thương mại, các hành vi gian lận, biển thủ, 

hoặc các trường hợp kinh doanh không đúng luật.  

 Bên nhận quyền có thể thu được lợi nhuận bao nhiêu từ việc mua nhượng 

quyền thương mại này? Thông báo mà bên nhượng quyền gửi tới bên nhận 

quyền bao gồm cả các ước tính lợi nhuận giả định, kèm theo là các công 

thức giải thích việc tính toán những số liệu ước tính. Bên nhận quyền nên 

nhớ là các điều kiện kinh tế khác nhau theo từng vùng, do đó những số liệu 

này không bảo đảm được thành công của một đại lý cụ thể nào. Thay vào 

đó, bên nhận quyền hãy sử dụng những số liệu này kết hợp với các ước tính 

về mức chi phí và chi tiêu trong khu vực của bên nhận quyền.  

Bên nhượng quyền không được chỉ thông tin một chiều, đưa ra những thông tin tốt, 

còn những thông tin không tốt thì dấu bên nhận quyền. Việc che dấu thông tin có 

thể bị coi là hành động lừa dối để yêu cầu tòa án vô hiệu hợp đồng. Nếu không 

phải như vậy, thì việc che dấu hay thông tin sai có thể là hành vi vi phạm điều 

khoản „cam đoan và bảo đảm‟ (representations and warranties) trong hợp đồng 

nhượng quyền.  

5. Phí trong hoạt động nhƣợng quyền thƣơng mại 

Về cơ bản có hai loại phí bên nhận quyền phải trả đối với nhượng quyền thương 

mại, đó là phí trả trước và phí thường xuyên. Phí trả trước, là khoản phí mà bên 

nhận quyền phải trả cho bên nhượng quyền để có được các quyền khai trương 

doanh nghiệp của bên nhận quyền. Thực chất là bên nhận quyền sẽ mua các quyền 

sử dụng các thương hiệu, phương thức kinh doanh, và các quyền phân phối của 

công ty đó. Thông thường khoản phí này dựa trên giá trị của khu vực đất đai hay 

khu vực buôn bán của người mua nhượng quyền thương mại, nên thị trường của 

bên nhận quyền càng lớn thì khoản phí mà bên nhận quyền phải trả cũng càng lớn. 



Khoản phí trả trước này có thể nằm ngoài những chi phí khởi sự khác mà bên nhận 

quyền sẽ phải chịu. Phí nhượng quyền thương mại ban đầu có thể bao gồm hoặc 

không bao gồm các chi phí khác như chi phí đào tạo; chi phí khuyến mãi khai 

trương; kho hàng; chi phí xây cất (một số bên nhượng quyềnđòi hỏi không gian 

bán hàng của bên nhận quyền phải có những yếu tố kiến trúc riêng); chi phí cho 

các trang thiết bị/đồ đạc cố định (bên nhận quyền có thể được yêu cầu mua hoặc 

thuê các trang thiết bị và đồ đạc cố định riêng của công ty); và bất kỳ khoản phí 

tốn nào khác cần trả để có thể khai trương doanh nghiệp của bên nhận quyền. 

Bên nhận quyền cũng sẽ phải trả phí thường xuyên để duy trì được nhượng quyền 

thương mại đã mua. Hầu hết những bên nhượng quyền đều đòi hỏi được trả phí 

bản quyền. Phí bản quyền thường dao động từ 1% đến tận 15%, mặc dù mức phổ 

biến là 5%. Bên nhận quyền sẽ phải trả khoản phí này trên cơ sở tổng doanh thu 

của bên nhận quyền. Một số công ty lại thu phí định kỳ thay cho phí bản quyền. 

Loại phí này có thể là một phần của mức tăng giá mà bên nhận quyền phải trả cho 

các hàng hoá và dịch vụ phải mua từ công ty. 

Thông thường những người mua nhượng quyền thương mại đều phải trả một phần 

chi phí cho việc quảng cáo và khuyến mãi mà bên nhượng quyền thực hiện trên 

phạm vi địa phương, khu vực hay toàn quốc. Chi phí này thường được gộp vào 

một quỹ quảng cáo tập thể sẽ có lợi cho tất cả những doanh nghiệp mua nhượng 

quyền thương mại đó bởi thương hiệu kinh doanh của họ sẽ được biết nhiều hơn. 

Ngoài các chi phí, bên nhận quyền thường còn phải đầu tư một khoản tiền khá lớn 

vào cửa hàng, cửa hiệu của mình. Các chi phí đó bao gồm chi phí đào tạo, mua 

sắm hay thuê địa điêm, máy móc, bàn ghế hay các vật dụng khác. Các bên phải 

thoả thuận về chi phí này. Tuy nhiên, bên nhượng quyền có thể phải chịu trách 

nhiệm nếu đã có lỗi khi tạo niềm tin cho bên nhận quyền. Việc bồi thường thiệt hại 

có thể được tiến hành dưới hình thức bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nhiều 



nước cũng đã áp dụng phương thức này.
2
  Trong trường hợp hợp đồng được ký 

xong sau đó bị vô hiệu, bên đã bỏ chi phí cho hợp đồng cũng có thể đòi hoàn trả 

(restitutionary) những gì bên kia đã nhận, hay chi phí của mình trong hợp đồng 

theo nguyên tắc ai có lỗi người đó phải bồi thường.  

6. Chuyển nhƣợng hợp đồng nhƣợng quyền 

Việc chuyển nhượng hợp đồng nhượng quyền phải có sự đồng ý của bên nhượng 

quyền. Theo § 20 của Nghị định, Bên nhận quyền có thể chuyển nhượng quyền 

thương mại cho bên dự kiến nhận quyền khác với một số điều kiện. Điều này dễ 

gây rủi ro cho Bên nhượng quyền. Các dịch vụ cao cấp như nhà hàng KFC không 

thể cho bất cứ người nào vào kinh doanh cũng được. Bên nhượng quyền có quyền 

xem xét độ tin cậy, khả năng tài chính, tay nghề của bên nhận quyền trước khi 

nhận. Nếu không, mọi thiệt hai do bên nhận quyền gây ra sẽ ảnh hưởng đến uy tín 

của tòan bộ hệ thống nhượng quyền. 

7. Đăng ký hoạt động nhƣợng quyền thƣơng mại 

Hoạt động nhượng quyền thương mại, bao gồm việc ký kết, gia hạn, chuyển 

nhượng hoặc bổ sung hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được đăng ký tại 

Sở Công thương nơi bên nhận quyền có trụ sở. Bộ Công thương thực hiện đăng ký 

đối với hai trường hợp sau: (i) nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt 

Nam và (ii) nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài. Hồ sơ đề nghị 

đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại bao gồm: 

 Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu. Chú ý: mẫu 

nộp cho Bộ Công thương có một số điểm khác với mẫu nộp cho các Sở 

Công thương;  

 Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu; 

 Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ 

có giá trị tương đương; 

                                                 
2
 Theo luật của Anh, xem vụ Esso v Mardon; Blackpool & Fylde Aero Club Ltd v. Blackpool Borough 

Council  [1990] 1 WLR 1195; BBF 229; Walford v. Myles; British Steel Corp v. Cleveland Bridge; 

Regalion Properties v. London Docklands. 

 



 Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt 

Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng 

các đối tượng sở hữu công nghiệp;  

 Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của 

bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt 

động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp. 

Trong trường hợp giấy tờ được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch 

ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước. 

Hồ sơ đề nghị cấp lại đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại thực hiện như 

cấp mới. 

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ cơ quan đăng ký có 

trách nhiệm phải đăng ký hoặc từ chối đăng ký và thông báo bằng văn bản cho 

người nộp đơn. Các thông tin về tình hình đăng ký hoạt động nhượng quyền 

thương mại sẽ được đăng lên website của Bộ Công thương. 

Hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại phải được gửi đến cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không chậm quá 15 ngày làm việc kể từ 

ngày hai Bên ký hợp đồng. Tuy nhiên, nếu các bên không đăng ký hợp đồng mà 

vẫn tiến hành nhượng quyền thì hợp đồng nhượng quyền vẫn có hiệu lực, song 

Bên không đăng ký có thể bị phạt và kiểm tra xem việc thực hiện hợp đồng có 

tuân thủ quy định pháp luật không.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bên dự kiến 

nhượng quyền 

thương mại gửi 

hồ sơ đề nghị 

đăng ký hoạt 

động nhượng 

quyền thương 

mại đến Cơ 

quan nhà nước 

có thẩm quyền 

Cơ quan nhà 

nước có thẩm 

quyền thực 

hiện đăng ký 

hoạt động 

nhượng 

quyền 

thương mại 

vào Sổ đăng 

ký hoạt động 

nhượng 

quyền 

thương mại 

và thông báo 

bằng văn bản 

cho thương 

nhân về việc 

đăng ký đó  

- Bên nhượng 
quyền có 
trách nhiệm 
cung cấp bản 
sao hợp đồng 
nhượng 
quyền thương 
mại mẫu và 
bản giới thiệu 
về nhượng 
quyền thương 
mại của mình 
cho bên dự 
kiến nhận 
quyền; 
- Bên dự kiến 
nhận quyền 
phải cung cấp 
cho Bên 
nhượng 
quyền các 
thông tin mà 
Bên nhượng 
quyền yêu 
cầu 
 

Tiến 

hành ký 

kết hợp 

đồng 

nhương 

quyền 

thương 

mại  

Bên nhượng 
quyền có 
trách nhiệm 
thông báo 
ngay cho tất 
cả các Bên 
nhận quyền 
về mọi thay 
đổi quan 
trọng trong 
hệ thống 
nhượng 
quyền 
thương mại 
làm ảnh 
hưởng đến 
hoạt động 
kinh doanh 
theo 
phương 
thức 
nhượng 
quyền 
thương mại 
của Bên 
nhận quyền 

Trong thời 
hạn 5 ngày 
làm việc 
kể từ khi 
nhận đủ 
hồ  sơ hợp 
lệ  

At least 
fifteen (15) 
business 
days 

Quy trình đăng ký hoạt động nhƣợng quyền thƣơng mại và ký kết hợp đồng nhƣợng quyền thƣơng mại 

Bên dự 

kiến 

nhượng 

quyền 

thương mại 

chuẩn bị hồ 

sơ đề nghị 

đăng ký 

hoạt động 

nhượng 

quyền 

thương mại 

 



8. Một vụ việc giả định về nhƣợng quyền thƣơng mại  

“Chào mừng bạn tham gia hệ thống nhượng quyền cửa hiệu bánh pizza Butterfly 

Pizza 

Chúng tôi vui mừng bạn đến đây hôm nay và chúng tôi tin rằng bạn sẽ thấy việc 

kinh doanh mà chúng tôi đề nghị sẽ hấp dẫn. Rất hấp dẫn.  

Hầu hết khách hàng đều thích ăn Butterfly Pizza . Chúng tôi có hệ thống cửa 

hàng trên toàn thế giới, từ Chicago đến Rome đến TP Hồ Chí Minh – thực sự toàn 

cầu. Tại sao chúng tôi lại thành công như vậy?  Bởi vì chúng tôi có những chiếc 

bánh pizza chất lượng cao và cung cách phục vụ rất chuyên nghiệp. 

Bánh pizza của chúng tôi có mùi vị rất ngon, hãy hỏi con bạn khi chúng ăn bánh 

của chúng tôi. Và đó là bởi chúng tôi có những thành phần tạo bánh chất lượng 

cao nhất. 

Ngoài ra, chúng tôi có bí quyết tạo nên nước chấm đặc biệt, tên là Crysalis .   

Dịch vụ tại các cửa hành của chúng tôi rất tuyệt vời – đó là vì chúng tôi huấn 

luyện bên nhận quyền của chúng tôi đào tạo nhân viên sao cho có thể phục vụ 

khách hàng theo tiêu chuẩn cao nhất mà vẫn không bắt khách phải chờ đợi lâu.  

Không cần phải có kinh nghiệm trước đó để có thể làm những việc này.  

Và vì vậy, bạn sẽ kiếm được tiền, rất nhiều tiền. Doanh thu trung bình hàng năm 

của các cửa hàng của chúng tôi là US$300,000 và bạn nhận được 15% lợi tức. Đó 

là sự thực. 15% lợi tức sẽ cho bạn thu nhập hàng năm là  US$45,000.  Và bạn có 

thể làm tốt hơn nữa, với khả năng và lòng nhiệt tình của bạn. 

Và đây là những điều khoản của hợp đồng  

Chúng tôi sẽ đào tạo bạn cách điều hành một nhà hàng Butterfly Pizza. Chúng tôi 

dạy bạn từng chi tiết nhỏ và cho bạn một quyền sách hướng dẫn, bạn có thể có nó 

với những điểm cần lưu ý và gợi ý. Chúng tôi sẽ quảng cáo các nhà hàng trên các 

phương tiện truyền thông, thậm chí trên TV. Đúng, nhà hàng của bạn được lên TV 

trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ đưa các chuyên gia, sẽ hướng dẫn bạn cách làm bánh 

pizza và các thành phần. Tất nhiên, bạn sẽ được cung cấp Crysalis , nước sốt 

tuyệt vời. 



Để đổi lại, việc duy nhất bạn phải làm là đi thuê địa điểm, trang hoàng lại địa 

điểm theo hướng dẫn của Butterfly Pizza, thuê một vài nhân viên, thế là bạn có thể 

kiếm tiền được rồi. Cuối năm, bạn trả cho chúng tôi một ít tiền cho tất cả các dịch 

vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn.
3
 

Có điểm nào che dấu không? Không. Đó là vì sao cửa hàng Butterfly Pizzas xuất 

hiện khắp hơn. 

Bạn có quan tâm không? Có chứ. 

Vậy hãy điển đơn dưới đây. Quá dễ. Chúng tôi sẽ giúp bạn làm những việc còn lại.  

Vâng! Tôi quan tâm đến việc trở thành bên nhận quyền của hệ thống nhà hàng 

Butterfly Pizza. 

Tên: 

Địa chỉ: 

Tên ngân hàng và tài khoản: 

Chi phí đăng ký là US$500. 

Ký. » 

Vấn đề 

Tiến và Trung gặp nhau tại một buổi đào tạo trở thành thành viên hệ thống 

Butterfly Pizza, mỗi người đã trả US$500. Tất cả được giới thiệu với Mạnh, người 

sẽ hướng dẫn họ trong những vấn đề đầu tiên của hệ thống.  

1. Tiến bắt đầu tìm địa điểm tại TP Biên Hòa.  Anh tìm được một địa điểm ưng ý, 

không xa trung tâm lắm.  Anh tiến hành vay tiền của ngân hàng và trả phí thu xếp 

cho ngân hàng là US$300. Tiến thông báo cho Mạnh mỗi ngày về tình hình thực 

hiện nhà hàng và nhận được nhiều lời động viên. Tiến tiếp tục trả Butterfly Pizza 

US$500 để đi học xem làm thế nào để có một nhà hàng phục vụ tốt (đại khái là 

phải trả lương cao cho nhân viên) và làm thế nào để lưu giữ sổ sách. Tiến trả cho 

luật sư (Sơn) US$500 để soạn hợp đồng thuê địa điểm và xem hợp đồng nhượng 

quyền của Marvin. Một ngày trước khi ký hợp đồng thuê và hợp đồng nhượng 

quyền, Tiến nhận được các thông tin đáng lo ngại như sau: 

                                                 
3
 Phí nhượng quyền bắt đầu với tỷ lệ rất thấp là 3%. 



 Butterfly Pizza vừa mới ký một hợp đồng với Phát, cũng định mở nhà hàng 

tại trung tâm TP Biên Hòa trong thời gian ngắn sắp tới; 

 Butterfly Pizza chỉ đăng quảng cáo trên truyền hình cáp, chứ chưa bao giờ 

trên các đài truyền hình mạng như VTV hay HTV; 

 Mặc dầu chi phí nhượng quyền ban đầu là 3% doanh thu, nó sẽ tăng lên 5% 

sau một tháng, và 10% sau một năm, và mỗi năm sẽ tăng lên 3%. Tiến tính 

rằng nếu mỗi năm doanh thu của mình là US$300,000, thì ba năm sau anh 

phải kiếm được tỷ lệ lợi nhuận là 30% đế kiếm được thu nhập là 

US$45,000, một con số không tưởng; 

 Một tờ báo địa phương đăng bài nói rằng Crysalis chẳng qua chỉ là nước 

sốt cà chua. 

Tiến không tiến hành ký hợp đồng nhượng quyền nữa. Anh có quyền đòi 

Butterfly Pizza bồi thường không, vì sao? 

2. Tương tự, Trung cũng tìm một địa điểm tương tự tại Thị xã Thủ Dầu Một.  

Anh cũng đã tiến hành vay tiền ngân hàng để đặt cọc và ký hợp đồng thuê. 

Anh cũng đã trả thêm US$500 cho Butterfly Pizza để đi học thêm về cung cách 

phục vụ chuyên nghiệp và lưu giữ sổ sách. Trung cũng trả tiền sửa sang lại mặt 

bằng và thuê 6 nhân viên. Tuy nhiên sau khi ký hợp đồng nhượng quyền, Mạnh 

lại nói rằng bản hợp đồng phải gửi cho ban giám đốc xem đã. Vài ngày sau, 

Mạnh nói với Trung rằng có lẽ ban giám đốc sẽ không ký hợp đồng nhượng 

quyền với anh, vì lượng khách ở Thủ Dầu Một không đủ để trả tiền chi phí  

nhượng quyền cho Butterfly Pizza. 

Trung đòi Butterfly Pizza bồi thường chi phí mình đã bỏ ra khoảng US$5000 

(thuê địa điểm, vay nợ và sửa sang nhà hàng), tiền trả cho nhân viên US$1000, 

và tiền bồi thường US$2000 cho đầu bếp, cho hợp đồng đã cam kết rằng kể cả 

khi hợp đồng nhượng quyền không được ký thì đầu bếp vẫn hưởng lương. Căn 

cứ vào quy định pháp luật hiện hành, Trung có kiện được không? Đến mức độ 

nào? 

 



9. Một số tình huống tranh chấp liên quan đến nhƣợng quyền thƣơng mại ở 

VN và trên thế giới 

9.1 Vụ tranh chấp giữa hệ thống nhượng quyền thương mại Phở 24 với Phở 

Năm Sao (Việt Nam) 

Phở 24 là một trong những thương hiệu Việt Nam được phát triển theo hình thức 

nhượng quyền thương mại thành công nhất hiện nay.  Tuy nhiên một trong những 

nhược điểm lớn nhất của nhượng quyền thương mại, có ảnh hưởng lớn tới bên 

nhượng quyền trong quá trình phát triển đó là hiện tượng thương  hiệu "nhái", một 

loại hàng giả thương hiệu mà chủ thương hiệu khó có thể xử lý được. Vụ tranh 

chấp giữa Phở 24 và Phở Năm Sao là ví dụ điển hình cho hiện tượng này. 

Năm 2003, khi xây dựng thương hiệu Phở 24 tại TPHCM, tập đoàn Nam  An 

Group đã đăng ký bảo hộ độc quyền thương hiệu này tại Cục Sở hữu trí tuệ. 

Thương hiệu này cũng được đăng ký độc quyền tại nhiều nước trên thế giới như: 

Anh, Mỹ, Canada và các nước tham gia thỏa ước Madrid. 

Cuối năm 2006, Công ty Phở 24 cũng đăng ký và được Cục bản quyền cấp giấy 

chứng nhận bản quyền tác giả đối với bản vẽ thiết kế chi tiết mô hình cửa hàng 

Phở 24. Trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận có kèm theo hình ảnh chi tiết về cách 

bài trí, thiết kế biển hiệu và nội thất trong các tiệm phở. Trong đó, có hai loại mô 

hình bố trí cơ bản dành cho hai loại không gian rộng và không gian hẹp. Tính đến 

năm 2006, Phở 24 đã phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại với 52 tiệm 

Phở 24 đều chung một cách bố trí sắp xếp và thiết kế như nhau. Toàn bộ bàn ghế 

và các trang thiết bị bên trong đều một tông màu chủ đạo là màu đen, tường và các 

họa tiết trang trí khác màu xanh cốm nhạt, dưới mỗi tô phở được lót một tấm giấy 

hình chữ nhật màu xanh cốm.  

Tuy nhiên, năm 2006, trên thị trường xuất hiện cửa hàng Phở 5 sao của Doanh 

nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Kim Tài, với cách bài trí nội thất và đến 

màu sơn tường và tông màu chủ đạo của bàn ghế, quầy rượu, đèn trang trí cách ăn 

mặc của đầu đếp trong các tiệm phở rất giống trong hệ thống Phở 24. 



Ngay cả cách trang trí bảng hiệu quảng cáo bên ngoài các tiệm phở cũng dùng 

tông màu chủ đạo là màu xanh cốm pha màu xanh lá rất giống với Phở 24. Trừ 

logo, cách thiết kế, sắp đặt, bài trí của Phở 5 sao giống Phở 24 đến khó phân biệt. 

Nếu không nhìn vào logo trên bảng hiệu, khách hàng có thể nhầm tưởng đây chính 

là Phở 24. 

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, giá cả Phở 5 sao khá bình dân (16.000 đồng/tô, trong 

khi Phở 24 có giá 26.000 đồng). Hiện nay hệ thống Phở 5 sao đã có năm tiệm tại 

TPHCM, tất cả đều có không gian kiến trúc “hao hao” giống không gian kiến trúc 

của Phở 24. 

Có xâm phạm bản quyền? 

Không gian kiến trúc có được bảo hộ? 

Việc sắp đặt và thiết kế không gian kiến trúc thể hiện sự đầu tư về ý tưởng sáng 

tạo của tác giả. Tuy nhiên, luật sở hữu trí tuệ chưa quy định cụ thể về bảo hộ ý 

tưởng sáng tạo trong trường hợp này. 

Việc sử dụng không gian kiến trúc giống nhau có thể bị coi là xâm phạm bản 

quyền và cạnh tranh không lành mạnh hay không? Liệu không gian kiến trúc, một 

đối tượng của nhượng quyền thương mại có được coi là một đặc điểm độc quyền 

gắn liền với thương hiệu hay không, hay bất kỳ ai cũng có thể sử dụng không gian 

kiến trúc do người khác thiết kế? 

Đây là vụ tranh chấp bản quyền khá thú vị, đặt ra vấn đề pháp lý khá mới mẻ trong 

việc khai thác thương hiệu và bảo hộ bên nhượng quyền đối với hoạt động nhượng 

quyền thương mại ở Việt Nam. 

9.2 Vụ tranh chấp trong hệ thống nhượng quyền thương mại của Pronuptia de 

Paris (Pháp) 

Sơ bộ về vụ tranh chấp: Bên Nhận quyền là bà Schillgallis và Bên Nhượng quyền 

là Pronuptia de Paris đã giao kết 3 hợp đồng Nhượng quyên thương mại, theo đó 

Bên Nhận quyền được mở 3 cửa hàng bán áo cưới, áo dạ hội và các sản phẩm liên 

quan mang thương hiệu Pronuptia de Paris tại 3 thành phố của nước Đức.  

Theo quy định của hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên như sau: 



 Bên Nhận quyền có quyền độc quyền trong 3 thành phố này, tức Bên 

Nhượng quyền không được tự mình hay cho phép bên thứ ba mở cửa hàng 

mang thương hiệu Pronuptia de Paris, hay bán sản phẩm của Pronuptia cho 

bên thứ ba trong phạm vi 3 thành phố trên.  

 Bên Nhận quyền chỉ có quyền bán sản phẩm áo cưới, áo dạ hội và sử dụng 

thương hiệu Pronuptia de Paris tại 3 cửa hàng đã được xác định; phải mua 

khoảng 80% áo cưới và sản phẩm liên quan từ Bên Nhượng quyền, và chỉ 

được mua số còn lại từ các nhà cung cung đã được Bên Nhượng quyền 

chấp nhận trước; phải xem xét các khuyến nghị về giá mà Bên Nhượng 

quyền đề xuất tuy điều đó không ảnh hưởng đến quyền tự ấn định giá của 

Bên Nhận quyền; không được phép có các hoạt động cạnh tranh với bất kỳ 

cửa hàng mang thương hiệu Pronuptia de Paris khác; phải chấp nhận một số 

giới hạn về quảng cáo. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng Nhượng quyền thương mại, Bên Nhận quyền 

không trả phí duy trì (tiền bản quyền) nên bị Bên Nhượng quyền khởi kiện. Nhưng 

Bên Nhận quyền đã đưa ra lập luận cho rằng các quy định nêu trên là hạn chế cạnh 

tranh, vi phạm Điều 81 (1) Hiệp định thành lập Cộng đồng Châu Âu (TEC). Do đó, 

các hợp đồng Nhượng quyền thương mại này bị vô hiệu theo quy định của Điều 81 

(2) TEC, và Bên Nhận quyền không phải trả phí duy trì chưa thanh toán. 

Tòa án Tư pháp Châu Âu (ECJ) dựa trên bản chất của nhượng quyền thương mại 

cho rằng Bên Nhượng quyền khi cho phép Bên Nhận quyền sử dụng thương hiệu, 

bí quyết kinh doanh và những trợ giúp cần thiết khác để mở cửa hàng Nhượng 

quyền thương mại luôn cần phải đề phòng rủi ro, tránh trường hợp các bí quyết 

kinh doanh và sự trợ giúp đó lại làm lợi cho đối thủ cạnh tranh (dù chỉ là gián tiếp). 

Do đó, nghĩa vụ không cạnh tranh của Bên Nhận quyền với Bên Nhượng quyền là 

cần thiết, không vi phạm Điều 81 (1) TEC, tức ECJ chấp nhận các hạn chế cạnh 

tranh như:  

 Cấm Bên Nhận quyền mở cửa hàng giống hay tương tự ở trong khu vực mà 

Bên Nhận quyền đó có thể cạnh tranh với một thành viên khác trong hệ 



thống các cửa hàng nhượng quyền thương mại trong suốt thời gian có hiệu 

lực của hợp đồng nhượng quyền thương mại và trong một khoảng thời gian 

hợp lý sau khi hợp đồng đó kết thúc;  

 Cấm Bên Nhận quyền chuyển giao cửa hàng nhượng quyền thương mại của 

mình cho một bên thứ ba khác mà không có sự đồng ý trước của Bên Nhận 

quyền. 

Bên cạnh đó, Bên Nhượng quyền cần phải áp dụng các biện pháp để bảo vệ uy tín 

và bản sắc của các cửa hàng mang thương hiệu của mình, cũng như để xây dựng 

và đảm bảo tính thống nhất hình ảnh của toàn hệ thống nhượng quyền thương mại. 

Vì vậy các biện pháp cần thiết để đạt các mục đích nêu trên không phải là các hạn 

chế cạnh tranh theo quy định của Điều 81 (1) TEC. Cụ thể, ECJ chấp nhận các 

điều khoản trong hợp đồng nhượng quyền thương mại quy định Bên Nhận quyền 

phải có nghĩa vụ: 

 Áp dụng phương thức kinh doanh đã được phát triển bởi Bên Nhượng 

quyền và sử dụng các bí quyết kinh doanh mà Bên Nhượng quyền cung 

cấp; 

 Bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng tại địa điểm đã được xác định; 

trang trí cửa hàng theo hướng dẫn của Bên Nhượng quyền; 

 Không được chuyển cửa hàng sang địa điểm mới, không được chuyển giao 

quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý 

trước của Bên Nhượng quyền; 

 Chỉ được bán sản phẩm cung cấp bởi Bên Nhượng quyền hay cung cấp bởi 

bên thứ ba được Bên Nhượng quyền đồng ý trước (tuy nhiên quy định như 

vậy không được phép ngăn cản Bên Nhận quyền mua sản phẩm bán bởi 

Bên Nhận quyền khác để bán lại). 

 Phải được Bên Nhượng quyền chấp thuận đối với các hoạt động quảng cáo 

(nội dung quảng cáo). 



Tuy nhiên ECJ cũng nhấn mạnh rằng, các hành vi vượt quá mức cần thiết để bảo 

vệ bí quyết kinh doanh của Bên Nhượng quyền và duy trì uy tín, bản sắc của hệ 

thống nhượng quyền thương mại có thể gây hạn chế cạnh tranh, vi phạm Điều 81 

(1) TEC, nhất là các điều khoản liên quan đến phân chia thị trường, ấn định giá, 

hạn chế số lượng bán của Bên Nhận quyền. Nhưng để đi đến kết luận đó thì cần 

phải xem xét tổng thể bối cảnh kinh tế của hạn chế cạnh tranh đó.  

Cho đến nay, án lệ Pronuptia là vụ việc liên quan đến nhượng quyền đầu tiên và 

duy nhất mà Tòa án Tư pháp Châu Âu (ECJ) xem xét dưới góc độ pháp luật cạnh 

tranh. 


