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Franchising

Af advokat KAREN DYEKJÆR-HANSEN, Danmark.

I. Indledning

Interessen for franchising er steget betydeligt indenfor det seneste årti. Medens
emnet før 1980 var så godt som uomtalt udenfor U.S.A. er franchising nu behand-
let flere gange indenfor den juridisk/økonomiske litteratur. Det første spørgsmål,
der typisk indleder enhver fremstilling, er det terminologiske: Hvad er franchi-
sing?1

Det findes efterhånden adskillige (forsøg på) en begrebsbestemmelse. Den
mest vellykkede er efter min opfattelse den ikke særlige præcise eller korrekte,
men på den anden side meget beskrivende karakteristik af fænomenet:

Franchising er en kloning af en forretning.
Ved denne karakteristik indfanges straks det væsentlige ved forretningsformen

franchising: Man duplikerer en virksomhed i en række kloner spredt ud over det
geografiske område, der ønskes dækket. Derved får man en MC Donalds, en
Kentucky Fried Chicken, en Computerland, en Holiday Inn. en Rodier butik, et
Fitness center m.v. placeret som kloner af de oprindelige første virksomheder.

Den første franchiseorganisationen antages normalt at være den af Singer Sy-
maskiner i 1920'erne i USA etablerede gennem oprettelse af Singer butikker
overalt i USA. I nutiden er de mere dominerende de store fastfood kæder, men
der er efterhånden adskillige eksempler indenfor en lang række andre brancher.

Definitionen af franchising som kloning af en forretning er klart ikke anvende-
lig i juridisk sammenhæng f ex i en aftale eller lovtekst, og karakteristikken for-
tæller ej heller hvad for et fænomen, der refereres til, når betegnelsen anvendes.
Er det selve forretningen („klonen"), der er en franchise eller er det samarbejdet,
der betegnes herved, eller er franchise de juridiske definerbare rettigheder, der er
genstand for samarbejdet?

Ved at undersøge hvordan ordet faktisk bruges, vil det ses, at betegnelsen fran-
chising ofte anvendes som en betegnelse for en form for distribution/afsætning af
varer, parallelt med fex detailsalg, kædesalg eller markedssalg. Beslægtet hermed

1 I ikke engelsksprogede fremstillinger opstår endvidere det sproglige spørgsmål. Hvad
skal begrebet kaldes på dansk/svensk/tysk? I dette indlæg anvendes uden forsøg på for-
danskning den engelske terminologi Franchising. Der ses intet vundet ved at opfinde et ord
som f.ex. frankisering.
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betegnes franchise af virksomhedsøkonomer som en form for økonomisk organi-
sation af driften parallelt med f ex datterselskabsetabling, antagelse af forpagtere,
indkøbskæder m.v. Disse økonomiske defintionsforsøg focuserer naturligt på de
driftøkonomiske aspekter og/eller den måde, på hvilken varerne søges afsat på
markedet. Under en juridisk anskuelsesform forsøges typisk en mere analytisk
definition, og franchismg anvendes da typisk til að betegne en specifik aftaletype
parallelt med fex licensiering, leasing, forpagtning, pantsætning. Betegnelsen „en
franchise" anvendes enten om genstanden for en overdragelse parallelt med fex
et varemærke eller know-how, eller som en særlig rettighed, dvs et juridisk „knu-
depunktbegreb",2 der kombinerer retstiftende kendsgerninger og retsfølger, pa-
rallelt med fex en panteret eller en ejendomsret.

Som eksempler på „juridiske" definitioner kan nævnes følgende:

- „franchise means a contract, agreement or arrangement, ..., between two or
more persons, by which a franchisee is required to pay a franchise fee in consi-
deration for any of the following:
(i) a right to engage in the business ... organized and directed by the franchisor

(ii) the right to engage in a business which is associated with the franchisor's tra-
demark ...

(fra Provinsens Albertas Franchise Act R.S.A. 1980 c f 17)

- Le franchising se définit comme une méthode de collaboration ... Elle impli-
que pour Tentreprise franchisante:
1. La propriété d'une raison sociale, d'un nom commercial, de sigles et symboles

... ainsi qui savoir-faire.
2. Une collection de produits et/ou services ...
(Definition indeholdt i vedtægterne for den franske Federation Francaise du
Franchisage).

- Med franchising avses ett kontraktsbundet samarbete mellan franchisegivare
och franchisetagare enligt vilket en franchisegivare mot ersättning medger en el-
ler flera franchisetagere att driva viss näringsverksamhet med användande av
franchisegivarens näringskännetecken, varumärken eller andra särskilda varukän-
netecken.
(par 1 i Förslag til Lag om Franchising, indeholdt i Betänkande av Franchi-
seutredningen, se note 3).

- A franchise is an agreement ...to distribute and sell goods or a service within

2 Alf Ross: Ret og Retfærdighed, København 1953, kap IV.
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a specified area. A franchise business is owned by an individual and operated by
him as a part of a national, regional or local chain of business ....
(International Franchise Association, Chicago, citeret fra R. Ericson: Franchising
- en samverkansform, se note 2).

- franchise (er) en helhed af industrielle eller intellektuelle ejendomsrettigheder
til varemærker, varenavne, butiksskilt, brugsmønstre, mønstre, ophavsret, know-
how eller patenter, som benyttes ved salg af varer eller levering af tjenesteydelser
til den endelige bruger.

- en franchise aftale (er) en aftale hvorved en virksomhed mod ... vederlag
overdrager retten til at benytte en franchise ...
(Kommisionens Forordning (EØF) Nr. 4087/88 af 30. 11. 1988, om anvendelse af
Traktatens art 85, stk 3 på kategorier af franchiseaftaler.).

Som det vil ses, er variationerne mange. Overstående udvalg tilsigter at vise, at
der mangler overensstemmelse mellem de arter af fænomener, der henvises til.
Særligt ordet „franchise" som substantiv volder vanskeligheder. I overensstem-
melse med Forordning 4087/88, det svenske lovudkast samt den franske for-
eningsdefinition vil det være naturligt at anse „en franchise" som genstanden for
en aftale. En aftale, der har en franchise som genstand bliver derved en fran-
chiseaftale, og brugen af sådanne aftaler som samarbejdsgrundlag bliver da termi-
nologisk til franchising. En franchise må herefter være de rettigheder der over-
lades (jfr EF gruppe forordningen) eller selve overladeisen heraf. Denne defini-
tion er imidlertid ikke i overenstemmelse med det amerikanske
definitionseksempel og næppe heller med almindeligt handelssprogbrug. I den al-
mindelige merkantile sprogbrug afgrænses og forstås begrebet en franchise med
henvisning til forretningstypen og stedet hvor den ligger, og kun indirekte til de
omfattede immaterialrettigheder. I merkantil sprogbrug og daglig tale vil man -
svarende til Chicago definitionen - kunne få „en franchise" på en Burgerbar i
Nørregade, ikke på „varemærket Burger".

Et forsøg på en mere eentydig begrebsbestemmelse findes nedenfor i det af-
sluttende afsnit. Foreløbig vil jeg så vidt muligt undlade brug af det uklare begreb
en franchise og i stedet henvise til franchise af tale.

Som ved enhver anden aftale er det afgørende for, hvilke beføjelser og rettig-
heder aftaleparterne gensidig overlader hinanden, ikke overskriften i sig selv,
men derimod indholdet af de enkelte bestemmelser. Det analytiske spørgsmål
kan herefter stilles på følgende måde:

Hvilke karakteristika skal en aftale have, for at det vil være rimeligt og natur-
ligt at betegne den som en franchiseaftale?
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II. Det karakteristiske indhold af en franchiseaftale

1. De karakteristiske elementer
Den moderne form for franchising koncentrer sig om det, der med en ameri-

kansk terminologi hedder business format franchising. Det er formentlig alene
denne form for franchising, der giver anledning til og berettiger til en særlig un-
dersøgelse. I forretningsterminologien kan udtrykket dog også anvendes for
„straight product distribution franchising'4, der i sin simpleste form alene angår
forhandlingen af varer eller for „trade name franchising'4, der primært angår en
aftale om brug af varemærke. Disse to sidstnævnte former kan imidlertid klart ik-
ke kvalificere til at opfattes som et selvstændigt fænomen eller institut. Der er for
disse „skrabede" former snarere tale om terminologiske forskelle mellem nordisk
sprogbrug og amerikansk sprogbrug, idet man i amerikansk forretningsjura vil an-
vende ordet franchising på en samarbejdsform, som herhjemme hører hjemme
under begrebene henholdsvis forhandleraftale eller varemærkelicens. Men gen-
tagelse af, at der ikker er tale om faste grænser mellem franchising og andre sam-
arbejdsformer, vil den følgende analyse focusere på egentlig business format fran-
chising, således at øvrige former kun vil „passe" på karakteristikken i det omfang,
der indeholdes i hvert fald en overvejende del af de for business format fran-
chising karakteriske dele.3 På denne baggrund kan fremhæves følgende:

1) En franchiseaftale må som genstand have en flerhed af immaterialrettig-
heder, herunder et varemærke og forretningskendetegn, som franchisetager får
ret til at benytte. I så henseende er en franchiseaftale definitorisk i familie med og
på sin vis sammenfaldende med en licensaftale.

Denne flerhed af industrielle rettigheder må samtidig vedrøre en virksomheds
samlede aktiviteter, herunder firmanavnet. Det vil ikke være tilstrækkeligt, at der
alene overlades retten til at benytte et enkelt varemærke. Det karakteriske er, at
der er tale om et „bundt" af rettigheder, og at dette „bundt" må omfatte alle im-
materialrettigheder, der naturligt hører til en virksomhed. En franchiseaftale
vedr. en brudebutik vil således omfatte navnet (eksempelvis PRONUPTIA), lo-
goer, tegninger, mønstre (hvis franchisetager selv fremstiller de varer, der sælges,

3 Ovennævnte tredeling mellem Business Format Franchising, Straight distribution fran-
chising, og tradename franchising er gengivet i Betänkande av Franchiseutredningen, Sta-
tens offentliga utredningar 1987:17, Stockholm 1987 og Rolf Ericsson: Franchising - en sam-
verkansform, Skrifter utgivna af Institut för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stock-
holms universitet nr. 10, Stockholm 1981. Bjerre og Fog: Franchising, et forretningssystem
for fremtiden, København 1985 anvender betegnelserne henholdsvis systemfranchising, pro-
duktdistributionsfranchising og varemærkefranchising som en tilsvarende tredeling, men be-
skriver forretningsformerne således at også de to sidstnævnte indebærer andet og mere (om
end i mindre omfang end ved systemfranchising) end traditionelle forhandleraftaler eller va-
remærkelicenser.
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vil der være tale om ophavsrettigheder eller ophavsretslignende rettigheder).

Blandt de industrielle rettigheder vil også være retten til at benytte evt know-how

som franchisegiveren har overrladt til franchisetageren.4

2) Det skal fremgå af aftalen at formålet er, at franchisetagers virksomhed skal

fremtræde som i hovedsagen ensarted med en af franchisegiver allerede etableret

og drevet virksomhed og samarbejdet skal involvere en indledende instruktion af

franshisetageren og en løbende kontrol med franchisetagers virksomhed specielt

med henblik på at sikre, at denne fremtræder som ensarted med franchisegivers

virksomhed eller øvrige franchisetageres virksomhed. Ved at focusere på dette

element inddrages netop den for franchising så særprægede idé om kloning af

virksomheder uden selskapsretlig integrering. Set fra kundens side vil en fran-

chising ligne en filial eller en afdeling betydeligt mere end en selvstændig forhand-

ler eller forpagter, og dette element bør indgå som centralt i karakteristikken.

Ud fra en økonomisk definition vil man formentlig se karakteristikken primært

i det andet karakteristikum og i en sammenlignende analyse vil man herudover

lægge vægt på selvstændighed ctr integration, jfr figur 1, skema udarbejdet til brug

for i ovennævnte svenske franchisebetænkning. For en juridisk analyse ser jeg

derimod selvstændigheden som en selvfølge, der ikke definitorisk indgår. Hvis

man finder det oplysende kan dog tilføjes som et selvstændigt element, at aftalen

er mellem to selvstændige forretningsdrivende.

De to hoved-elementer, der er fremhævet ovenfor er i overenstemmelse med

definitionen i Ef Komissionens ovennævnte forordning 4087/88 om franchiseafta-

ler, jfr dennes artikel 1, stk 3 punkt b, samt definitionen indeholdt i lovudkastet

indeholdt i ovennævnte svenske betænkning. I en tidligere udgave af et udkast til

Ef forordningen var tillige medtaget, at overladelse af rettigheder skulle ske mod

vederlag, der skulle bestå af dels en engangsbetaling, dels en royalty. Disse ele-

menter er udgået ud fra den korrekte observation at en rettigheds eksistens ikke

bør være afhængig af det vederlag, det betales for denne eller måden, det betales

på. I den nuværende forordning nævnes blot, at overladelse sker mod direkte el-

ler indirekte financielt vederlag. Vederlagsbetragtningen tjener formentlig til at

adskille franchising fra forhandling, (idet formålet klart ikke er at adskille aftalen

Ifølge Webster's Dictionary er en franchise en særlig frihed eller en særlig tildelt ret.
Det må erkendes, at denne sproglige oprindelse ikke dikterer at den ret, der tildeles, skal
være en immaterialret. Ligesåvel kan tænkes på en ret til at forhandle varen, således at ret-
ten til at benytte et dertil knyttet varemærke er rent accessorisk. Selv om en juridisk defini-
tion ingen betydning har i sig selv må det erkendes, at en accepteret sprogbrug kan have be-
tydning for retsoppfattelsen. Med dette særlige ansvar for øje kan overvejes, om man ved at
focusere på immaterialrettighederne som central, snarere end forhandlerretten „ophøjer"
franchiseaftalen til mere end den er, jfr misbrugsproblematikken diskuteret i teksten neden-
for.
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fra en gaveaftale) men da de ovennævnte elementer til dette brug synes mere vel-
egnede, har jeg valgt ikke at medtage vederlaget som et karakteristikum.

Yderligere indeholder Kommissionsforordningen et krav om, at der i forbindel-
se med aftalen skal overlades know how til franchisetageren og at denne know
how, på samme måde som krævet i forbindelse med Kommissionens Forordning
nr. 556/89 om know how licens aftaler, skal være hemmelig og væsentlig. Almin-
delig professionel rådgivning og bistand til etablering af en forretning er således
ikke tilstrækkeligt. Disse kvalitetsmæssige krav kan forklares og forstås i lys af
den specielle konkurrenceretlige vurdering, jfr nedenfor, men kan ikke have no-
gen plads i en privatretlig beskrivelse. Her må professionel bistand være lige-
værdigt.

EF-forordningen indeholder, foruden en definition af en franchiseaftale også
en definition af „en franchise", der, som det er gengivet ovenfor bestemmes som
„en helhed af intellektuelle eller industrielle rettigheder ..., der benyttes ved salg
af varer eller levering af tjenesteydelser til den endelige bruger", og en fran-
chiseaftale bliver herefter en aftale om udnyttelse af en franchise, dvs disse rettig-
heder. Definitionen er på dette punkt inkonsistent og uheldig. Som nævnt oven-
for er „en franchise" næppe at forstå som blot en omskrivning af et bundt af ret-
tigheder, men snarere som en beskrivelse af en særlig måde, hvorpå disse tillades
udnyttet indenfor et bestemt område, grammatikalsk parallelt med en licens.

Af større praktisk betydning er, at forordningen ved at henvise til „salg og ser-
vice" alene kommer til at omfatte såkaldt distributionsfranchising og servicefran-
chising i modsætning til industrifranchising. Industrifranchising drejer sig om til-
fælde, hvor franchisetageren får mulighed for selv at fremstille varer, og dette
område er efter Kommissionens opfattelse så forskelligt fra distributions og servi-
cefranchising, at det ikke kan og bør medtages under samme gruppefritagelse.
Denne begrundelse er irrelevant for en civilretlig begrebsbestemmelse. En fran-
chiseaftale, der indebærer licensret til fremstilling af varer, vil således også være
omfattet at begrebet en franchiseaftale såfremt ovenævnte elementer i øvrigt er til
stede.

Det er interessant, at hverken kommissionsforordningen eller det svenske lo-
vudkast lægger nogen vægt på den del af retten, som af franchisetageren ofte an-
ses som helt central, nemlig eksklusivretten for et større eller mindre område.
Det er da også et faktum, at en egentlig ekslusivret ikke altid er medtaget i en
franchiseaftale, jfr nærmere nedenfor. Dette er formentlig korrekt, men giver an-
ledning til at erindre om, at en af de væsentligste forskelle mellem franchising i
USA og Europa er, at franchising i USA (fortsat) hovedsagelig er en variation af
en forhandleraftale, hvor retten til at distribuere varer eksklusivt indenfor et om-
råde er det centrale, medens franchising i Europa hovedsageligt har vundet ind-
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pas indenfor det område, hvor begrebet har udfyldt et tomrum, nemlig den om-
fattende business format franchising. Da det netop er denne nye form, der kan
berrettige til undersøgelse, og da det i denne form mere er indholdet af rettig-
heden end territoriet, der er i focus, er det naturligt, at det territoriale element
bliver et forhandlingsspørgsmål således som det fex selfklart er, når der tales om
en almindelig licens.

Det kan også overvejes, om flerheden af franchisetage re definitorisk bør med-
tages som et karakteristika. Allerede fordi dette element ville udelukke den før-
ste franchisetager og igen for at focusere på indholdet af samarbejdet, har jeg
valgt at udelade som et egentlig karakteristikum, at der er flere franchisetagere.

2. Sammenligningen mellem franchiseaftaler og andre aftaler vedr.
industrielle ejendomsrettigheder

Det følger af ovennævnte gennemgang at en franchiseaftale typisk vil have lig-
hed med en licensaftale og/eller en distributionsaftale, ligesom den har ligheder
med fex en forpagtningsaftale og det kan derfor være hensigtsmæssigt at analy-
sere de egentlige forskelle. Det vil imidlertid ses, at en sådan analyse af forskelle
er baseret på et forkert udgangspunkt. En franchiseaftale er ikke parallel med de
nævnte typer, men snarere en form for kombination eller variation. Man kan si-
ge, at en franchiseaftale er en licensaftale kombineret med andre elementer, og
det er tilstedeværelse af disse andre elementer, der medfører, at man anvender
franchisebegrebet. En aftale hvorved et firma får ret til eksempelvis at anvende
varemærket Campari eller varemærket Cartier på de af licenstageren fremstillede
varer er en licensaftale, men ikke uden videre en franchiseaftale. Dertil kræves,
at de øvrige elementer også er tilstede, navnlig skal produktet forudsætningsvis
være ensarted med det produkt, der leveres af licensgiver, og der skal være løben-
de instruktion og kontrol. Det må dog accepteres, at der ikke er nogen skarp
grænse mellem en udvidet knowhow/varemærkelicens og en industrifranchiseafta-
le.

Med hensyn til distributionsaftaler vil et eksempel på samme måde kunne tjene
til at illustrere afgrænsningen: Det forhold, at en virksomhed, fex Apple Compu-
ter, udnævner en række forhandlere, gør ikke disse aftaler til franchiseaftaler.
Det afgørende må være, at der ud over forhandleraftalen etableres en indentitets-
ændring, således at forhandleren ikke alene er en virksomhed, der forhandler
Apple Computer, men en Apple Computer virksomhed. Væsentligt i så hensende
er, at forhandleren kun forhandler Apple Computer, og under nogle definitions-
forsøg vil dette i sig selv være det afgørende. I den udvidede business format fran-
chise analyse må man nøjes med at konstatere, at der ikke er nogen skarp grænse
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mellem en mærkebundet forhandler og en franchise, men at en mærkebundet for-
handling kan være en integreret del af en franchiseaftale.5

Angående forpagtning kan bemærkes, at forpagtningen af fex en benzinstation
eller en jernbanekiosk eller et hotel har elementer tilfælles med en franchiseafta-
le. Der er imidlertid typisk afgørende forskelle mellem forpagtning og franchi-
sing. Ved franchising er det franchisetageren, der ejer sin forretning, men driver
den på giverens koncept. Ved forpagtning er det omvendt. Forpagteren tilrettele-
ægger selvstændigt driften (og forpagteren er ofte netop eksperten), men ejer ty-
pisk ikke ejendommen eller lejemålet. Det, franchisetageren betaler for er ikke,
som i tilfældet forpagtning, retten til at bruge den faste ejendom og/eller det hertil
hørende løsøre, det er retten til at benytte de immaterielle rettigheder, der er
kernen. Forpagtning er således grundlæggende anderledes i struktur end fran-
chising. Noget andet er, at forpagtning kan være et praktisk alternativ til fran-
chising, og at der i praksis, som fex ved benzinstationer kan forekomme over-
gangsfænomener.

III. En typisk franchiseaftale

Under hensyn til, at franchiseaftalen er opstået i USA vil en franchiseaftale,
som den findes i forretningslivet, typisk have et umiskendeligt amerikansk tilsnit.
Den tilpasning til danske/europæiske forhold, som kunne forventes over en år-
række sinkes i øvrigt af, at franchiseaftaler, især udenfor USA, typisk etableres
internationalt. Jeg skal imidlertid her forsøge en forkortelse og sammendrag af
indholdet. Vi forestiller os, at franchisesystemet angår et konditori, dvs et bageri,
der sælger brød og kager som almindeligt detailsalg og samtidig serverer kaffe,
the m.v. i behagelige omgivelser. Efter en indledning, der beskriver franchisegi-
verens herligheder, i dette eksempel, opskrifter på bagerivarer, et navn samt et
samlet koncept for et bageri med indretning, logo, serivetter, påklædning og ad-
færd af serveringspersonale, kvalitet af kaffe, sammensætning af varer o.s.v., føl-
ger aftalens dispositive bestemmelser, der som et minimum vil indeholde

— den specifikke klausul, hvorved „en franchise" gives. Denne franchise vil re-
ferere til lokaliteten og forretningsarten: En franchise til at drive en bageri-

5 Bemærk, at franchisekonstruktionen og franchisebegrebet i udlandet ofte anvendes på
mærkebundne benzinforhandlere. Dette område er indtil videre det eneste i Danmark, med
hensyn til hvilket kontraktsforholdet er generelt lovreguleret, se lov no 234 af 6.6. 1985 an-
gående Benzinforhandlere. Loven er atypisk.
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virksomhed på Nørregade i København. Der er selvsagt intet i vejen for at or-
det franchise helt udelukkes, således at der anvendes sprogbrug fra licensafta-
ler: En ret til at benytte franchisegivers nærmere specificerede varemærker,
know how, forretningskendetegn mv. med det formål at opprette et bageri på
det angivne sted.
bestemmelser om territoriets udstrækning og ekslusivitet. Når det drejer sig
om en stedbunden aktivitet som et konditori vil den stedlige afgrænsning ty-
pisk gå ud på at franchisetager ikke er berettiget til uden samtykke at åbne an-
dre butikker. Typisk vil franchisegiveren ikke tilbyde egentlig eksklusivitet for
et angivet område, idet man vil forbeholde sig at åbne flere konditorier i sam-
me område, hvis kundeunderlaget er det. Franchisegiver kan evt tilbyde fran-
chisetager en fortrinsret til også at overtage sådanne evt nye lokaliteter inden-
for et område. Der er ingen tvivl om, at bestemmelserne om territorialitet er
af afgørende betydning for franchisetageren, og bør vurderes grundigt,
bestemmelser om etablering og opstart af virksomheden og finansieringen
heraf. Såfremt der er tale om en igangværende virksomhed, der blot skifter
ejer er disse bestemmelser naturligvis af mindre betydning. Hvis der er tale
om en ny åbning er de væsentlige. Typisk er det franchisetageren, der selv fi-
nansierer indretning, lejemål m.v. idet han dog samtidig forpligter sig til at
følge franchisegivers koncept. Selve åbningen og averteringen heraf kan også
være nøje reguleret.

bestemmelser angående træning af franchisetager og dennes personale, ind-
ledningsvis og løbende, samt henvisning til manualer og lignende,
bestemmelser angående benyttlese af de industrielle rettigheder, herunder
specielt varemærkerne, forpligtelser til at påtale krænkelser og lignende, samt
bestemmelser angående hemmeligholdelse af know how, således som disse be-
stemmelser kendes fra licensaftaler.
bestemmelser angående parternes forpligtelser i øvrigt, samt fordeling af an-
svar. Disse bestemmelser er af væsentlig betydning. Typisk vil blive fastslået,
at franchisetager selv bærer ansvaret for virksomheden herunder for over-
holdelse af alle offentlige forskrifter samt produktansvaret for de solgte varer,
for hvilket han er forpligtet til at tegne og opretholde en nærmere angiven for-
sikring.
bestemmelserne angående betaling. Der vil typisk være tale om en engangsbe-
taling samt en løbende royalty, fex 5% af omsætningen. Disse bestemmelser
ledsages af bestemmelserne angående afregning og kontrol, jfr hvad der ken-
des fra licensaftaler.
bestemmelser angående varighed og opsigelse, samt overdragelse af virksom-
heden. Det er bl.a. omkring disse bestemmelser, at beskyttelseslovgivning har
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vist sig mest påkrævet. I småvirksomheder („mom and pop"-franchise) vil
overdragelse til ægtefælle eller arvinger være af stor betydning. Også bortset
herfra vil der, trods franchisegiverens oprindelige indsats, kunne være tale om
en af tager skabt good will, og det kan være meget stødende om franchisegi-
veren uden videre kan tilegne sig denne, når franchisetageren hører op. F.s.v.
angår varigheden vil en franchiseaftale typisk være indgået på et bestemt åre-
mål, f ex 8 år, med en ret for franchisetageren til at forny aftalen for en ny pe-
riode. Derudover vil aftalen indeholde bestemmelser om opsigelse ved mislig-
holdelse og ofte således, at en række misligholdelsetilfælde specificeres, her-
under manglende overholdelse af forskrifter. Såfremt aftalen hører op, vil
aftalen typisk bestemme, at alle rettigheder uden videre falder tilbage til fran-
chisegiveren. Der vil typisk ikke være tale om kompensation for good will,
tværtimod kan franchisegiveren være tildelt en særlig ret til at overtage leje-
målet og købe virksomhedens faste aktiver. Det er klart, at det set fra fran-
chisegivers side er overordentligt vigtigt at sikre sig, at der er taget højde for
muligheden for at overtage virksomheden, specielt i misligholdelsestilfældene.
Ligeså klart er det, at franchisetager må være overordentlig opmærksom på
det reele indhold i disse bestemmelser.

IV. Lovregulering af franchiseaftaler med henblik på beskyttelse
af parterne eller andre eller med henblik på lettelse
af samhandlen.

Baseret på det i nordisk ret grundfæstede kontraktfrihedsprincip er det ikke
overraskende, at der ikke (endnu) findes særlige regler med beskyttelseshensigt
eller med henblik på at fastlægge parternes rettigheder og forpligtelser. Så vidt vi-
des har der heller ikke været taget nogen form for seriøst initiativ hertil i Dan-
mark og ej heller i Norge.

I Sverige har der i henhold til regeringsbeslutning af 1984 været foretaget et
utredningsarbejde, der er afsluttet med den i note 3 nævnte betænkning fra 1987,
indeholdende et forslag til lov. Loven er så vidt vides ikke vedtaget.

Det er interessant, at baggrunden for utredningen ikke primært har været en
konstatering af et beskyttelsesbehov af franchisetageren som den formodet sva-
gere kontraktpartner. Snarere har problemet været, at franchising griber ind i det
traditionelle ansættelsesforhold på en måde, der i hvert fald for arbejdstagerorga-
nisationer har ført til et følt behov for en undersøgelse. Utredningen har herefter,
trods komissoriets generelle karakter, vist det arbejdsretlige aspekt en større in-
teresse end normalt ses i kommentarer og undersøgelser til franchising. I alt har
undersøgelsen vedr. kontraktregulering koncentreret sig om følgende aspekter.
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1) Arbejdsretlige spørgsmål, hvor resultatet er blevet at give repræsentanter for
de arbejdstagerorganisationer, som de hos franchisetager ansatte tilhører en
lovmæssig ret til at blive hørt før der træffes beslutninger. Loven vedrører så-
ledes ikke primært beskyttelsen af franchisetageren (som kunne sammenlignes
med en bestyrer) men de ansatte hos franchisetageren, hvis medbestemmelse
bliver de facto indskrænket ved at franchisetageren på grund af de bindinger,
han påtager sig, reelt ikke har meget at skulle have sagt vedrørende virksom-
hedens tilrettelæggelse. Da jeg i øvrigt ikke vil beskæftige mig med de arbejds-
retlige spørgsmål, vil jeg nøjes med her at konstatere, at den foreslåede løs-
ning forekommer meget søgt og lidet egnet til at få nogen praktisk effekt. Det
er korrekt observeret, at franchisetanken som sådan ikke passer med og ikke
ville være født i et udpræget lønmodtagersamfund, hvor lønmodtagernes væl-
dige økonomiske og politiske magt er baseret på store overalt repræsenterede
organisationer, der forhandler med store selvejende virksomheder. Franchi-
sing er den lille mands selvstændighed, hvor netop den kontraktlige uselv-
stændighed bliver det, der muliggør den driftmæssige selvstændighed. Dette
mener jeg imidlertid er så nært forbundet med franchiseideen, at man ikke
uden radikalt at ændre fænomenet kan regulerer sig herudaf.

2) Beskyttelse mod urimelige aftalevilkår, hvor utredningen finder at de eksi-
sterende regler i bLa. aftl par 36 og 38 er anvendelige tillempet efter for-
holdene, dog bortset fra opsigelsesreglerne, hvor der foreslås en legal mind-
stefrist.

3) Beskyttelse af konsumenterne. Her ser utredningen et problem deri, at konsu-
menterne kan vildledes til at mene, at de handler med en moderorganisation,
medens den reelle kontraktpartner er en betydelig mindre og svagere organi-
sation. Her foreslås en oplysningspligt bl.a. på brevpapir. Da „forklædningen"
netop er et centralt element i franchisebegrebet, er spørgsmålet om et sådant
beskyttelsesbehov særlig interessant ud fra en analytisk betragtning, og har få-
et tildelt sit særlige afsnit.

4) Konkurrenceretlige spørgsmål, hvor der henvises til eksisterende regler, her-
under näringsfrihedsombudsmandens virksomhed.

5) Immaterialretlige spørgsmål. Her ses pudsigt nok et problem deri, at fran-
chisetageren, fordi han anvender et andet navn end sit eget, ikke kan findes i
offentlige registre under det navn, han driver virksomhed, en mangel, der na-
turligt nok foreslås løst ved en registreringspligt. I øvrigt foreslås ingen æn-
dringer eller tilføjelser til reglerne om immaterialrettigheder. Dette kan til-
trædes under den observation, at franchising netop ikke er en ny form for in-
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dustriel ret eller en ny form for aftalemæssig regulering heraf, men blot en
samarbejdsform, der arbejder med kendte institutter.

Sammenholdes disse hovedpunkter med den retlige regulering udenfor Norden
vil det ses, at der i langt de fleste lande ikke findes nogen egentlig regulering. I
kompendiet udgivet af American Bar Association: Survey of Foreign laws affec-
ting franchising, 1982 (2. udgave 1990) refereres lovgivningen i et stort antal lan-
de, og det vil ses, at lovregulering stort set udelukkende findes i USA (hvor den
til gengæld er omfattende både på statsligt og føderalt plan) og en enkelt stat i
Canada (Alberta, jfr den under I citerede definition).6

Princippet om kontraktfrihed er ikke og kan ikke være den reelle eller fuld-
stændige årsag til at området er så sparsomt reguleret.

Årsagen må snarere ses i det forhold, at fænomenet er så nyt, at det eventuelle
behov for regulering endnu ikke har materialiseret sig. Det er formentlig kun et
spørgsmål om tid inden vi i Danmark og de øvrige nordiske og europæiske lande
får en regulering, og ved denne regulering vil beskyttelsen af kontraktpartneren
blive inddraget som centralt.

Denne antagelse bygger ikke primært på existensen af den svenske utredning,
men primært på følgende iagttagelser:

Deklaratoriske lovregler f ex købeloven, komissionsloven, gældsbreveloven
m.v. er tilblevet i en liberalistisk periode, hvor et værktøj for den frie handel i
form af udfyldende aftale var et samfundsgode. Dette behov er imidlertid ikke
generelt til stede ved nyere aftaleformer, specielt ikke de, der er importeret fra
USA, hvor der er tradition for individuelle, meget udførlige aftaler. Når sådanne
aftaleformer, som f ex leasing indføres i Norden overføres brugen af standard-
aftaler, og vi har ikke brug for lovgivers hjælp til at udarbejde deklaratoriske reg-
ler. Der er i øvrigt ikke i Norden tradition for regulering af licensaftaler.

Omvendt har nyere tid vist øget behov for (eller følt behov for) beskyttelses-
præceptive lovregler. Ændringen af købelovene med henblik på at indføre særlige
regler for forbrugerkøb er et tydeligt eksempel herpå. De norske og svenske reg-
ler i kommissionsloven angående beskyttelse af handelsagenter, samt det ved-
tagne EF direktiv om handelsagenter (Rådets direktiv 653/86 af 18.12. 1986 (EFT
1986 L 382/17) viser ligeledes beredvillighed hertil.)

Det, der indtil videre mangler, er vel egentlig blot en organisation, der presser
på og/eller et tilstrækkeligt antal eksempler på misbrug.

6 I forbindelse med den af AIJA (Association International des jeunes avocats) i 1987 i
København arrangerede kongres hvor franchising var et af hovedemnerne var der ligeledes
lejlighed til en comparativ undersøgelse, hvoraf tillige fremgik, at lovreguleringen fortsat er
meget sparsom.
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Misbrug er en nærliggende mulighed, fordi et tilbud om en franchise spiller op
til det ønske om selvstændighed, som mange „almindelige" mennesker bærer på.
Specielt for folk, der er uerfarne i forretningslivet, vil franchising tage sig ud som
det eneste realistiske alternativ til en tilværelse som evig lønmodtager (eller evt
arbejdsløs). En franchisepakke giver (tilsyneladende) den uøvede alt, hvad han
behøver og kan let bindes op med røde roser, selv om der reelt intet er i fran-
chisepakken. Franchising kan, groft sagt, være en metode, hvorved man, i stedet
for at betale en anden en anstændig løn (fex som bestyrer) eller i stedet for at kø-
be en andens virksomhed på regulær måde, banker en filial op i en mager egn ved
at lokke franchisetagerens sparepenge fra ham til investering i en forretning, fjer-
ner hans ansættelsesmæssige sikkerhedsnet, og derefter efter nogle års forløb ta-
ger det hele fra ham uden nogen form for kompensation. Kort sagt: man giver sin
samarbejdspartner en risiko, usikkerhed og afhængighed i et omfang som ville
være ganske ukendt for en gammeldags bestyrer.

Disse forhold er - selv om franchising generelt opfattes som en både positiv og
givtig forretningsform - ikke ukendte i USA, hvor forretningstypen er opstået.
Beskyttelseslove findes i mange stater, og på føderalt plan de af Federal Trade
Commission udsendte regler, der specielt går ud på at kræve udførlig „disclosure"
før en franchiseaftale kan indgås.7 Enkeltstaternes lovgivning kræver ofte regi-
strering af franchisegivere og yderligere disclosure før en aftale indgåes, ligesom
enkeltstaternes lovgivning forbyder en lang række former for udnyttelse navnlig
gennem trussel om opsigelse. De aktiviteter, der forbydes vidner klart om bitre
erfaringer fex Arkansas lovgivning, der forbyder urimelig begrænsning af retten
til at overdrage en franchise til arvinger eller klausuler, der kræver bidrag til en
reklamefond uden at bruge denne. Dertil kommer særlige bestemmelser om, un-
der hvilke betingelser en franchiseaftale kan opsiges. Såfremt franchising breder
sig i Norden og resten af Europa på en sådan måde at ikke alene veletablerede
kæder med meget strikte interne reguleringer, men også godtfolk benytter fran-
chising i flæng til at sælge varer eller tjensteydelser er det næsten utænkeligt, at
der ikke vil opstå et behov for regulering.8

7 Disclosure Requirements and Prohibitions concerning Franchising and Business
Opportunity Ventures, kendt som FTC Rule 16 C.F.R. 436, effektiv pr oct. 21, 1979.

8 Ifølge ovenfor nævnte samleværk: Survey of Foreign Laws affecting Franchising,
ABA, har Bundesgerichthof i Vesttyskland anvendt en lov om afbetalingskøb på franchis-
ing, idet en deri hjemlet 7 dages fortrydelesret er anvendt på franchising. Dette forekom-
mer umiddelbart en meget strakt analogi, men kan tages til indtægt for et, i hvert fald i den
konkrete situation observeret, behov for forbrugerkøbslignende beskyttelse. En anden
pression er dukket op via og har medført at EF kommissionen har støttet arbejdet med
gennem den selvbestaltede European Franchising Federation at etablere en frivillig Code of
Ethics for Franchising. I denne er beskyttelseshensynet udtrykt gennem regler, der kræver

26 Nordisk juristmøde
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Jeg er ikke overbevist om at reguleringen bør følge mønstret i den svenske be-
tænkning 1987:17. Snarere bør reguleringen følge forbilledet fra udlandet og spe-
cielt gå ud på registrering af franchisegivere, f ex med Konkurrencerådet, således
at såvel potentielle franchisetagere som offentligheden, herunder pressen kan bli-
ve fuldt bekendt med den forretning, der udbydes. Formålet bør ikke primært væ-
re at orientere kunderne om, at de handler med en franchisevirksomhed, men
snarere at orientere potentielle franchisetagere og offentligheden i øvrigt om for-
retningsform og vilkår. Det kan yderligere vise sig nødvendigt at kræve, at den
potentielle franchisegiver dokumenterer, at han har noget at tilbyde i form af en
etableret business. Derudover kan det vise sig nødvendigt at regulere ophørssitu-
ationen, herunder specielt muligheden for et generationsskifte på franchisetager-
side. Umiddelbart vil det beskyttelsespræceptive element fremtræde som det mest
påtrængende, men det bør ikke overses, at bestemmelser, der reelt gør det umu-
ligt for franchisegivere at erstatte uduelige franchisetagere med andre, kan have
betydelige negative effekter.

Der er næppe behov for regulering af franchiseaftaler af hensyn til det arbejds-
retlige system. Det er klart, at der både aftalemæssigt, skattemæssigt og på anden
måde kan opstå tilfælde, hvor franchisetagers uselvstændighed er så omfattende,
at der snarere er tale om en ansat, der bør behandles efter de for disse gældende
regler. Imidlertid vil en typisk franchisetager helt klart være en selvstændig, og
det synes derfor tilstrækkeligt at benytte det almindelige regelsæt.

V. Særlige spørgsmål i relation til gældende lovgivning

A. Særligt angående inplacering af franchiseaftaler i lejelovens system
Den danske lejelovgivning yder lejeren en betydelig beskyttelse. For det første

er enhver lejer beskyttet mod opsigelse, og for det andet gælder særlige be-
stemmelser om beskyttelse af en til et lejemål knyttet erhvervsvirksomhed. Såle-
des gælder som almindeligt princip, at en lejer uden for misligholdelsestilfælde ik-
ke kan opsiges undtagen i særlige i lejeloven par 83 nævnte tilfælde, hvoraf det
praktisk vigtige er det tilfælde, hvor udlejer selv ønsker at benytte det lejede. Selv
i så tilfælde kræves imidlertid et års varsel og ifølge lejeloven par 89 skal der, hvis
den stedlige förbliven er af betydning for erhvervsvirksomheden, betales en er-
statning til lejeren for den tabte good will. Opsigelse er ikke mulig, selv mod er-
statning, hvis opsigelsen fremtræder som urimelig og ifølge par 84, litra c endda
udelukket, hvis formålet er at drive en virksomhed i samme branche. Typisk vil

ærlighed i annoncering for franchisetagere og som fastslår franchisegivers pligt til at give op-
lysninger før kontraktindgåelse og til at yde løbende bistand.
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lejeren aftalemæssigt have afståelsesret, dvs ret til at overdrage lejemålet til en ny
lejer.

Forestiller man sig nu, at en franchise virksomhed, f ex en restauration drives fra
lejet virksomhed, hvor franchisetager står sem lejer, vil det ses, at disse be-
stemmelser harmonerer meget dårligt med ideen om, at franchisetageren kun har
lejemålet som et led i franchiseaftalen. Det er ikke muligt at opsige franchiseta-
ger-lejeren, med mindre franchisegiver selv er ejer og selv kan påvise at skulle
bruge lejemålet og hvad enten franchisegiver eller trediemand er ejer af byg-
ningen, er det simpelthen ikke muligt efter disse bestemmelser at opsige fran-
chisetager og derefter sætte en ny ind i stedet for. Det vil ikke gøre nogen forskel,
om man indretter systemet således, at det er franchisegiver, der er lejer, medens
franchisetager er fremlejer, idet fremlejetageren kan påberåbe sig samme be-
skyttelse. Bjerre og Fog: Franchising, København 1985 løser problemet ved at be-
tragte „forretningen" som tilhørende franchisegiver, selv om det er franchiseta-
ger, der står som lejer. Derved vil franchisetager-lejeren ikke kunne påberåbe sig
lejeloven par. 84, 88 og 89. Des ses ingen domme om fortolkning af lejeloven i re-
lation til franchising. Den aftalemæssigt bedste løsning på problemet er at ind-
sætte en bestemmelse i franchisekontrakten, hvor franchisetageren som lejer for-
pligter sig til at afstå lejemålet til franchisegiver ved ophør og samtidig bestemme,
at franchisetageren skal sikre sig afståelsesret. Er dette ikke aftalemæssigt muligt
at opnå, må lejemålet anses for uanvendeligt til formålet.

Ifølge det oplyste findes der i den norske lejelovgivning tilsvarende bestemmel-
ser om opsigelsesbeskyttelse og erstatning i tilfælde af tabt kundekreds, men ej
heller nogen domme.

Emnet er ikke omtalt i betænkningen afgivet af franchiseutredningen, og anses
derfor ikke for at være af interesse under svensk ret.

B. Særligt om franchising og produktansvar
I overenstemmelse med EF harmoniseringsdirektiv nr. 374/859 er i Danmark

vedtaget en lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar. Ifølge direktivet på-
hviler produktansvaret for personskade på objektivt grundlag producenten eller
importøren indenfor EF. Ifølge loven er det objektive ansvar udvidet til også at
gælde tingsskade ved forbrugerkøb og mellemhandleren er derudover pålagt sam-
me objektive ansvar.

Der findes ikke i Sverige og Norge tilsvarende love, men begrebet produktan-

Rådets direktiv af 25.7. 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller
ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar 85/374/EØF, EFT 1985 L 210/29.
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svar og dets juridiske implikationer er velkendt som en del af den almindelige er-
statningsret.

Forudsættes nu, at et produkt solgt gennem en franchisevirksomhed giver an-
ledning til produktansvar i den klassiske form af personskade (kunder, der har
købt og indtaget konditoriets kager, dør af madvareforgiftning) vil der efter den
danske produktansvarslov ikke være tvivl om, at såvel franchistager som fran-
chisegiver hæfter overfor kunden, hvis det er franchisegiver, der har fremstillet
produktet, eller ladet det fremstille. I det indbyrdes forhold fordeles ansvaret i
mangel af anden aftale formentlig således, at franchisegiver vil være ansvarlig ik-
ke alene hvis skaden skyldes leverede defekte varer, men også hvis skaden (pri-
mært) skyldes det mangelfulde kvalitetskontrolprogram, som franchisegiver har
forsynet franchisetager med. Reelt bliver spørgsmålet et spørgsmål om forsikring.
Der ses ikke at være domme om spørgsmålet.

Mere interessant er, set fra forbrugernes side, om denne kan gøre et ansvar
gældende direkte mod franchisegiveren evt masterfranchisegiveren i tilfælde,
hvor der ikke er nogen grund til at tro, at fejlen kan hidføres til franchisegiveren.
I bagerieksemplet forestiller vi os, at fejlen bevismæssigt må antages at tilskrives
supplerende varesortiment leveret af trediemand. Kan kunden her gøre ansvar
gældende mod franchisegiver blot fordi varen er solgt under hans varemærke? El-
ler fordi han på en mere omfattende måde har givet franchisetageren ret til at la-
de virksomheden fremstå i franchisegivers forklædning. I amerikansk ret må sva-
ret antages at være bekræftende ud fra den generelle filosofi at varemærket er
„lånt" til brugeren som en slags kvalitetsgaranti og at garantigiveren derfor ikke
kan løbe fra ansvaret.10 Tilsvarende gælder næppe i andre lande og ej heller under
nordisk ret. „Garantifunktionen" af et varemærke er ikke så stærk. Der ses ikke
at være domme om tilfældet.

Ifølge produktansvarsloven anses ifølge par 4 også den for producent, „der ved
at anbringe sit navn, mærke eller andet kendetegn på produktet udgiver sig for
dets producent". Denne bestemmelse vil ikke uden videre kunne anvendes i
ovennævnte bagerieksempel, idet mærket ikke vil være anbragt på selve varen.
Dertil kommer at par 7 fritager „producenten" for ansvar, hvis det kan godtgøres,
at han ikke har bragt produktet i omsætning.

Samleværket Survey of Foreign Laws and Regulations Affecting International
Franchising, 2. ed., ABA 1989 (omtalt ovenfor under IV, efter 5) har som et af
de spørgsmål, der stilles til bidragyderne for de forskellige lande følgende: Is the-
re any identifiable trend of holding a franchisor liable for harm done to customers
of a franchisee? Bortset fra USA er svaret for alle lande at der ikke er en sådan

10 Se Foreign Laws Affecting franchising, eit supra under afsnit III, under U.S.A.
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trend, dog at det mere traditionelle produktansvar for varer leveret af franchise-
giver nævnes i denne forbindelse.

Bortset fra produktansvaret og andet på reglerne om ansvar udenfor kontrakt
baseret ansvar kan overvejes, om franchisegiver kan gøres ansvarlig på kontrakts-
grundlag. Dette kunne være aktuelt, hvis de leverede varer ikke svarer til for-
vetningen og således lider af en mangel i traditionel forstand. Der er visselig intet
kontraktsforhold direkte mellem franchisegiver og slutkunderne, men den sven-
ske utredningsbetænkning om franchising overvejer spørgsmålet om fuldmagts-
reglernes anvendelse. En franchisetager paralleliseres med en stillingsfuldmægtig.
Undersøgelsen leder dog, formentlig med rette til den konklusion, at disse regler
ikke generelt kan finde anvendelse. Netop på grund af denne manglende mulig-
hed for identifikation er det naturligt, at betænkningen overvejer, om den til-
syneladende identitet så bør negeres ved fornøden oplysning til kunden, så han
ikke vildledes om, hvem han handler med.

Disse spørgsmål er, i hvert fald i teorien, meget interessante. Når det utvivl-
somt - som en definitorisk nødvendighed - forholder sig således, at franchiseta-
gers virksomhed fremtræder som en klone, en selvstændig virksomhed forklædt
som sin moder, er det interessant at stille spørgsmålet, hvovidt resultatet af denne
(tilsyneladende) identifikation bør være oplysning til kunderne om at forklæd-
ningen narrer, eller snarere lovmæssig identifikation? Inspiration og vejledning
findes i forholdet moderdatterselskab, hvor tilsyneladende identifikation også ty-
pisk vil kunne være til stede. Til delvis beskyttelse af omverdenen er indført reg-
lerne i A/S loven par 153 om, at selskabet skal angive sig som A/S respektive Aps
og angive registreringsnummeret, således at interesserede kan se, hvilket selskab
de handler med og tage bestik af selskabets økonomiske formåen. Følger (datter)
selskabet denne forskrift er der ej eller, bortset fra særtilfælde i dansk/nordisk ret
noget automatisk moderselskabsansvar.11 Denne inspiration taler for det svenske
forslag om at angive franchiseformen som en særlig selskabsform (franchisesel-
skab eller franchiseaktieselskab). På den anden side er forholdene ikke parallele.
Dels gælder A/S loven allerede for evt franchiseaktie eller anpartselskaber og me-
re skulle ikke være fornødent, dels kan „forklædningen" være betydeligt mere til-
stræbt end ved moder/datter. Endeligt er vildledning ikke til stede så snart fran-
chising bliver så almindeligt, at lovregulering måtte blive aktuel. Bortset fra sær-
tilfælde og bortset fra evt ansvar for forkert instruktion udenfor kontrakt finder
jeg herefter ikke, at der af forklædningen i sig selv kan eller bør udledes en særlig
ansvarsfordeling, og ej heller kræves nogen særlig adskillelsesinformation.

11 Cfr derimod amerikansk ret, hvor der i videre omfang er mulighed for „piercing the
corporate veil".
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C. Vedr. den konkurrenceretlige regulering
Vurderingen af franchiseaftaler under de i EØF traktaten indeholdte konkur-

rencebestemmelser (art 85 ff) har taget sit udgangspunkt i den omkring distribu-
tions - og licensaftaler udviklede praksis, og spørgsmålet har naturligt været, om
denne praksis ville være at overføre til franchiseaftale, og i bekræftende fald,
hvorvidt aftaletypen nærmest ligner en licensaftale eller nærmest ligner en dis-
tributionsaftale. Formentlig fordi franchising indenfor detailhandelsdistributionen
har været den forretningsform, der først har påkaldt sig undersøgelse, er det en
analogi fra distributionsaftalerne, der har forekommet at være den mest påtræn-
gende vurdering. Resultatet har imidlertid, uanset udgangspunktet, været, at
franchising ikke kan indpasses under hverken reglerne om distributionsaftaler,
dvs navnlig forordning 1983/83 angående distributionsaftaler (Rådets forordning
nr. 1983 af 22.6. 1983 angående anvendelse af EØF traktatens art 85 på kategori-
er af eneforhandlingsaftaler) eller reglerne om henholdsvis patent og know-how
licensaftaler, dvs forordning 2349/1984 af 23.7. 1984 om anvendelse af traktatens
art 85, stk 3 på kategorier af patentlicensaftaler og forordning nr. 556/89 (Rådets
forordning nr. 556 af 30.11. 1988 om anvendelse af Traktatens art 85, stk 3 på
know how licensaftaler) og den før udstedelse af disse forordninger udviklede
praksis.

Ifølge Forordning 1983/83 anses forhandleraftaler med territorial beskyttelse i
princippet i strid med art 85. Dette skyldes i henhold til konkurrenceretlig termi-
nologi, at producenten ved at tildele een forhandler retten til at forhandle sine
produkter indenfor et vist geografisk område afskærer sig fra at etablere yderli-
gere forhandlere, hvorved konkurrencen - i form af intrabrand konkurrence - be-
grænses. Samtidig regulerer forordningen de konkurrencebegrænsninger, der ty-
pisk i en forhandleraftale pålægges forhandleren og som indskrænker dennes mu-
ligheder for under eller efter samarbejdet at engagere sig i en adfærd, der
indebærer eller kan indebære en begrænsning i konkurrencen med andre varer
(interbrand konkurrence). I så henseende er det ved forordningens art 1 jfr art 2
bestemt, at det er lovligt at pålægge forhandleren en forpligtelse til under samar-
bejdet ikke at handle med konkurrerende varer, medens det ikke er lovligt at på-
lægge ham en forpligtelse til at afholde sig herfra i tiden efter samarbejdets op-
hør. (Efter den tidligere forordning 67/67, der afløstes af forordning 83/83 var det
tilladt at pålægge forhandleren et konkurrenceforbud i indtil eet år efter kontrak-
tens ophør, men denne mulighed er nu elimineret.) Andre konkurrencebegræns-
ninger end de nævnte er ikke lovlige. Dvs forhandleren kan ikke pålægges be-
grænsninger med hensyn til kundekreds, priser, forretningsbetingelser eller lig-
nende.

Vurderingen omkring forhandleraftalen er baseret på det udgangspunkt, at for-



Franchising 407

handleren er en selvstændig forretningsdrivende, der vælges - ikke til at følge
producentens forskrifter til punkt og prikke, men tværtimod - til selvstændigt at
tilrettelægge forhandlingen således, at varerne, under hensyn til lokale forhold,
distribueres og forhandles på den for området bedst mulige måde. Der er derfor i
en forretningsmæssig bedømmelse en betydelig forskel mellem på den ene side et
distributionssystem, hvor en lokal enedistributør udnævnes til at forestå distribu-
tionen på et lokalt, for producenten ukendt lokalt marked, og på den anden side
et franchisesystem, hvor producenten med forventningen om, at hans system kan
overføres med succes til lokale områder, direkte etablerer et franchisesystem, evt
gennem en masterfranchise.

På denne baggrund ville det være usagligt at anvende distributionsreglerne ana-
logt. Den første sag om franchising er PRONUPTIA-sagen, Domstolens dom af
25.1. 1986 i sag 161/84 angående en brudeudstyrskæde. Domstolen kom, i over-
ensstemmelse med kommissionens opfattelse da også her til det resultat, at en
analogi ikke var mulig. Der foretoges en analyse, der førte til, at visse traditionel-
le konkurrencebegrænsninger var at anse for en sådan integrerende del af sy-
stemet, at de ikke kunne udgøre en konkurrencebegrænsning, og med hensyn til
de resterende elementer blev man hurtigt klar over, at en gruppefritagelse måtte
til. Denne er nu udstedt, og af indledningen hertil fremgår, hvorledes de analyti-
ske spørgsmål er löst:

I præamblen defineres franchiseaftaler som værende hovedsageligt licensaftaler
vedr varemærker og know how; der sondres mellem industrifranchising, der ved-
rører fremstilling af varer, og som holdes uden for forordningen på grund af den
særlige karakter heraf, og distributionsfranchising, der, ligesom den tredie grup-
pe, servicefranchising12 er omfattet af forordningen. I præambel b. nævnes fran-
chisesystemets konkurrenceretligt set positive aspekter, og her fremhæves navnlig
muligheden for at „små og mellemstore virksomheder" får mulighed for at kon-
kurrere lettere med de store, således at konkurrencen øges. Disse små og mel-
lemstore er, så vidt ses, både franchisetagerne og franchisegiverne.

I de dispositive artikler indledes med en række definitioner, jfr ovenfor under
I, samt nedenfor. Dertil indeholder forordningen i art 3 en efter omstændig-
hederne lang opregning af klausuler, der ikke er konkurrencebegrænsende. Dette
gælder fex forpligtelsen til (hvis der ikke findes en objektiv standard) kun at sælge
varer fra de af franchisegiver udpegede leverandører; forpligtelse til ikke at drive
konkurrerende virksomhed i et vist område endda 1 år efter aftalens ophør og og-
så til ikke at købe andele i konkurrerende virksomheder og forpligtelsen til kun at
følge franchisegivers forretningsmetoder og normer m.v. For disse forpligtelser

12 Se Foreign Laws Affecting franchising, eit supra under afsnit III, under U.S.A.
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anses der ikke for overhovedet at være behov for fritagelse, idet de angiveligt ik-
ke er konkurrencebegrænsende. Ifølge art 3 første del gælder dette synspunkt dog
kun, hvis det er „nødvendigt for at beskytte franchisegivers industrielle eller intel-
lektuelle ejendomsrettigheder", men det interessante er, at denne begrundelse i
sig selv er tilstrækkelig. Sammenholdes dette med „almindelige" Know how licens
aftaler, hvor det på samme måde også har været fremhævet, at et konkurren-
ceforbud er essentielt for beskyttelse eller med „almindelige" eneforhandlingsaf-
taler, vil det ses, at i disse relationer har argumentet om „den nødvendige be-
skyttelse" ikke vundet gehør. For forhandleraftaler kan et konkurrenceforbud ik-
ke fortsætte efter aftalens ophør og for licensaftaler kan det overhovedet ikke
gyldigt vedtages, selv under kontraktens løbetid.

Art 2 i Franchiseforordningen vedrører de klausuler, der fritages og som derfor
analytisk vurderes som værende konkurrencebegrænsende. Dette gælder specielt
territoriale begrænsninger pålagt franchisegiver eller franchisetager samt et ge-
nerelt konkurrenceforbud.

Efter min opfattelse kunne man ligesåvel, og for så vidt med større ret have
hævdet, at de territoriale begrænsninger er et uundgåeligt led i selve franchisesy-
stemet. Franchisesystemets hele berettigelse og mening er, som angivet indled-
ningsvis, at „strø" mindre kloner af virksomheden rundt omkring på mindre, for
den enkelte overkommelige enheder, og begrebet „en franchise" er forretnings-
mæssigt knyttet til denne lokale identitet. Det ville derfor nærme sig begrebsfor-
virring at have to „franchise" på samme sted. Denne betragtning gælder både ter-
ritoriale begrænsninger pålagt franchisetager og franchisegiver. For så vidt angår
franchisetagers forpligtelse er det nærmest oplagt, at han, der har fået tildelt en
franchise for fex „Næstved centrum" ikke uden videre kan åbne en ny „gratis"
franchise i Helsingør lige ved siden af den der allerede etablerede. For fran-
chisegiver er der lidt mere flexibilitet i systemet idet franchiseområdet kan ud-
vides og indskrænkes, men det er fortsat således at det er ideen om et lokalt om-
råde, der merkantilt definerer Franchisen.

Omvendt er der efter min opfattelse ikke oplagte grunde til at anse de i art 3
nævnte lovlige begrænsninger som specielt nødvendige målt i forhold til fex al-
mindelige distributions eller licensaftaler, jfr ovenfor. Villigheden til at acceptere
købspligt („tie inns") i franchiseaftaler harmonerer ej heller med en tilsvarende
uvillighed hertil i licensaftaler.

Skævheden i vurderingen af franchiseaftaler genfindes, og er måske i virkelig-
heden et resultat af, definitionen. I art 1, nr. 3 a) defineres en franchise som

„en helhed af industrielle eller intellektuelle ejendomsrettigheder . . ."

Som det vil ses betones forskellen fra en almindelig licensaftale på know-how
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og/eller varemærke med totaliteten at rettigheder, og man forstår herved at det,
der gør en franchiseaftale til noget særligt er, at franchisetager får overladt en sådan
herlig og særlig helhed, at misbrug sætter franchisegivers interesser virkelig på spil.

Det kan tiltrædes, at franchiseaftaler har en væsentlig plads i distributions-
systemet, og at det, for at undgå unødig tvivl og navnlig unødig anmeldelse af et
vældigt antal aftaler, er nødvendigt at udstede en forordning og de resultater, for-
ordningen er nået til, giver da ej heller grund til væsentlig kritik.

Det, der derimod kan give anledning til undren er, den relative benevolente
holdning til franchiseaftaler i forhold til almindelige licens- og forhandleraftaler,
herunder i forhold til industrifranchiseaftaler, der, med mindre de er dækket af
patent eller know-how licensforordningerne, ikke er genstand for regulering gen-
nem gruppefritagelse. Som nævnt ovenfor er der i franchisesystemet klart ind-
bygget en mulighed for misbrug, der netop har sin rod i at en franchise er et
upræcist sammensurium af rettigheder, og det er bemærkelsesværdigt, at denne
misbrugsmulighed overhovedet ikke synes at have spillet nogensomhelst rolle,
men at systemet tværtimod er blevet „belønnet" med en relativ særstatus. Be-
grundelsen herfor er formentlig at finde i det for så vidt glædelige faktum, at fran-
chisesystemet, som overført til Europa i det store og hele fungerer godt, og at
misbrugstilfældene er så få, at de ikke har påkaldt sig offentlig opmærksomhed.

For praktikere er en af konsekvenserne, at man ved udformning af en aftale,
der tenderer franchising, altid bør undersøge muligheden for under anvendelsen
af forordningens begrebsapparat at betegne samarbejdet som franchising, idet
dette giver størst mulig flexibilitet med hensyn til aftalemæssige bindinger.

D. Særligt om opsigelsesbeskyttelse
Som nævnt ovenfor er en beskyttelse af franchisetageren mod opsigelse fundet

påkrævet i flere af de lande/stater, der overhovedet har interesseret sig for at lov-
give om emnet, og en tilsvarende beskyttelse foreslås i den svenske utredningsbe-
tænkning. Men denne legislative bevågenhed in mente kan det være naturligt at
vurdere om man evt. kan anvende de regler, der måtte eksistere om beskyttelse
af agenter/forhandlere analogt på franchisetagere?

Agent/forhandlerbeskyttelse var genstand for forelæggelse og debat ved det
nordiske juristmøde J_J3slo 1984 (Forhandlinger ved det 30. nordiske Juristmøde
15.-17. august 1985). Siden er retsstillingen i Danmark og de øvrige EF lande æn-
dret derved, at der er udstedt et direktiv om handelsagenter, nævnt ovenfor un-
der afsnit IV. Endvidere er afsagt en Sø- og Handelsretsdom, der tilkender good
will erstatning til en opsagt forhandler af mousserende vine, se Ufr 1988, 264 S.13

I det omfang en franchiseaftale - efter amerikansk mønster - anvendes som
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overskrift på et samarbejde, der i virkeligheden er et kommissions eller forhand-
lerforhold turde det være oplagt, at den eksisterende lovgivning (i Sverige og
Norge bestemmelserne i Kommissionsloven par 68 angående agenter og dennes
evt. analoge anvendelse for eneforhandlere) kan anvendes. Drejer det sig der-
imod om et ægte business format franchising arrangement, der netop er baseret
på den tanke, at franchisetageren har lånt (hele) sin goodwill fra et etableret net-
værk, er det vanskeligt at se, at der foreligger en sådan årsagernes lighed, at reg-
ler, der er vedtaget eller udviklet for forhandlere til beskyttelse af den af denne
oparbejdede goodwill, kan overføres analogt på franchiseforhold. Opsigelsesbe-
skyttelse må derfor, om den gives, baseres på mere generelle sociale beskyttelses-
hensyn end på en af almindelige berigelsesgrundsætninger runden tanke om, at
den af en forhandler eller agent skabte goodwill ikke uden kompensation kan
overføres til principalen („den som sår skal høste"-tanken). I en franchisesitua-
tion vil der vitterligt kunne være tale om, at franchisetageren i væsentligt omfang
har forøget goodwillen, måske endda reelt fuldstændig introduceret forretningen
indenfor det pågældende område, også selvom der i øvrigt er tale om en „ægte"
og lødig franchising af en i andre lande udviklet og testet forretning. På den an-
den side vil det være meget vanskeligt at operere med en så konkret analog rets-
anvendelse, som en anerkendelse af sådanne særtilfælde ville føre til, og resulta-
tet bliver derfor at der ikke i gældende ret kan findes nogen hjemmel til at tildele
en franchisetager goodwillerstatning efter analogier fra agent eller forhandlerafta-
ler, medens der derimod klart er fuldt grundlag for at anvende den almindelige
regel, at opsigelsesvarslet skal være „rimeligt". Da „rimeligt" efter dansk ret kun i
meget særegne tilfælde vil kunne overstige 6 mdr. jfr U 1980. 42 H vil en evt. ud-
videt opsigelsesbeskyttelse kun kunne ske ved lovgivning.

VI. Afslutning

Under hensyn til det forhold, at franchising i Danmark og Norden er sparsomt
behandlet af den juridiske litteratur, at den omtale, der findes, overvejende er at
finde i økonomisk/merkantile fremstillinger, samt til den manglende domspraksis
er ovenstående gennemgang hovedsageligt baseret på referentens egne erfarin-
ger, samleværker og gennemgang af indlæg ved forskellige konferencer, samt den
regulering der er sket ved udstedelsen af EF gruppeforordningen.

13 Dommens præjudikatsvirkning må dog anses for at være begrænset, under hensyn til
at dommen ikke stemmer med højesteretspraksis og (derfor) må være meget konkret be-
grundet. Dens eksistens gør det dog ikke fagligt muligt at fastholde at tildeling af goodwill
erstatning til at opsige eneforhandlere ikke uden særlig aftale har hjemmel i dansk ret.
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På grundlag hefaf drages følgende konklusioner:
Franchising er hovedsageligt et begreb af interesse for civiløkonomiske studier.

Som samarbejdsform er det et fascinerende fænomen, „en oftast lycklig symbios
av smådrift och stordrift och med totaloptimeringar i effektiva system".14 Det
præsenterer ikke i sig selv nogen juridisk nydannelse, idet der i virkeligheden blot
er tale om en brug af velkendte juridiske værktøjer til særligt formål. Som altid
når gamle institutter ændres til nye former vil der imidleretid ofte opstå tilfælde,
hvor en lovgivning eller retspraksis virker som en prokrustesseng I så tilfælde kan
der være behov for supplerende lovgivning og dermed også for en tilnærmelsesvis
definition af begrebet. Eksempelvis vil bestemmelserne i lejeloven være ud af trit
med systemet og bør ændres. Indenfor produktansvarsystemet kan der derhos væ-
re behov for mere præcise deklaratoriske regler. Ud over disse nødvendige regu-
leringer vil behov for beskyttelsespræceptive regler angående samarbejdets ind-
hold kunne opstå. Indtil videre kan eksisterende generelle regler, herunder speci-
elt aftaleloven par 36, i sammenhæng med markedsføringsloven par 1 angående
beskyttelse imod uredelig forretningsskik tænkes anvendt. I relation til disse be-
stemmelse vil franchiseforeningernes etiske regler indirekte kunne få betydning
ved at blive inkorporeret som standard for god forretningsskik.

Disse konklusioner, samt bemærkningerne ovenfor angående terminologien,
kan omsættes i følgende kortfattede teser:

1. Franchising bør primært opfattes som en distributionsform, hvis særkende er,
at en stamvirksomhed opnår geografisk udbredelse til en lang række markeder
gennem etablering af selvstændige virksomheder, der tilbyder deres ydelser
under ensarted navn og form.

2. Det er ikke nødvendigt at opfatte franchising som et særligt juridisk institut.
Da juraen imidlertid må tilpasse sine begreber og sine fremstillinger til virke-
ligheden, bør begrebet franchising indgå som et selvfølgeligt begreb i frem-
stillingen af privatretten, og dets juridiske egenart må beskrives. I så hen-
seende vil det ikke være muligt eller hensigtsmæssigt at give en definition, der
er så præcis at den egner sig til anvendelse i alle relationer, hvor regulering
kan være passende. Mest dækkende som juridisk institut vil være en definition
som fölger

Franchising er overladelsen af industrielle rettigheder, herunder et eller flere
varemærker, i forbindelse med instruktion, vejledning og kontrol med hen-
blik på, at franchisemodtageren skal sættes i stand til at fremstille og/eller ud-

14 Rolf Ericsson, op. cit. supra note 3 p 4.
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byde varer og tjensteydelser i det væsentlige på samme måde som fran-
chisegiver.

Betegnelsen „en franchise" bør undgås, da dette begreb ikke i sig selv føjer
noget til begrebet. Såfremt det benyttes bør det henvise til den samlede over-
ladelse for et bestemt område. Den af Ef kommissionen i forordning 4087/88
anvendte definition af en franchise er uheldig, idet den forveksler genstanden
for retten med retten selv.

3. Der tiltrænges en tillempning af eksisterende lovgivning fsv som denne lov-
givning ikke tager højde for franchising. Dette gælder specielt lejelovgivningen
og produktansvarslovgivning.

4. Franchising er en forretningsform som samfundsmæsigt ikke kan betragtes
som ugunstig eller uheldig. Tværtimod harmonerer formen udmærket med for-
brugerinteresser, og øger mulighederne for iværksættelse til gavn for intitiativ
og virkelyst. Det må imidlertid ikke overses, at formen har indbygget i sig mu-
ligheden for misbrug („bondefangeri") ved at tillade en franchisegiver for
gyldne løfter at opnå en hurtig gevinst på bekostning af den franchisetager, der
sætter sin hele formue og tryghed på spil for drømmen om selvstændighed,
samt ved at prisgive den etablerede franchisetager i ophørsituationen. For at
undgå disse former for misbrug vil „etiske regler" af selvbestaltede franchisegi-
verforeninger ikke være vejen frem, med mindre der bliver tale om et suprana-
tional, gennemarbejdet dokument behandlet og tiltrådt af en betydelig grup-
pe, og med mindre dette sæt etiske regler (bortset fra undtagelsestilfælde) rent
faktisk følges. Uanset eksistensen af et sådant fundament må beskyttelse juri-
disk søges i en anvendelse af markedsførings og aftalelovens beskyttelsesregler
i konkrete tilfælde. Da det generelt er uheldigt at belaste aftaleloven par 36
med mere end ren undtagelsesmæssig anvendelse i forretningsforhold og da en
inkorporering af sådanne etiske regler under markedsføringsloven par 1 også
støder på principielle betænkeligheder, herunder vedrørende retssikkerheden,
vil det imidlertid ikke være anbefalelsesværdigt alene at lade den retlige regu-
lering hvile herpå.

På længere sigt bør der etableres en registrering af franchisegivere som be-
tingelse for udbud. Registreringen skal ikke være baseret på rigoristisk forhånds-
kontrol, men det skal kunne konstateres, at de mest nødtørftige elementer er til
stede (herunder en etableret forretning evt i udlandet) og ved misbrug skal fran-
chisesystemet kunne slettes. Dette vil i sig selv indebære fornøden selvkontrol.


