
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 11/2021 80 

 

 

 

 

 

TRẦN NGỌC HIỆP * 

Tóm tắt: Hợp đồng theo mẫu là một trong những loại hợp đồng phổ biến nhất trong đời sống 

hàng ngày. Tuy nhiên, ngoài hợp đồng theo mẫu, hiện vẫn còn tồn tại nhiều thuật ngữ khác có tính 

chất tương đồng và việc làm rõ sự khác nhau giữa các thuật ngữ này là rất cần thiết để bảo đảm việc 

sử dụng phù hợp trong quá trình áp dụng pháp luật. Bài viết so sánh giữa hợp đồng theo mẫu với một 

số thuật ngữ như: “mẫu hợp đồng”, “điều kiện giao dịch chung”, “hợp đồng gia nhập” và “điều 

khoản mẫu” để làm rõ bản chất của từng thuật ngữ, từ đó đề xuất áp dụng các thuật ngữ cho phù hợp 

theo từng bối cảnh pháp lí.  
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A COMPARISON OF STANDARD FORM CONTRACT WITH SEVERAL SIMILAR LEGAL TERMS  

Abstract: Standard form contract is one of the most common types of contract in daily life. 

Nevertheless, in addition to standard form contracts, there still remains several similar legal terms 

and it is necessary to distinguish the differences amongst them to ensure the compatibility in the 

process of law implementation. The article compares the standard form contract with a number of 

terms such as: “contract form”, “general transaction conditions”, “accession contract” and “model 

terms” to clarify the nature of each term, thereby proposing the application of appropriate terms 

according to each legal context. 
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ợp đồng theo mẫu là loại hợp đồng đặc 

thù khi số lượng người giao kết hợp 

đồng trong từng lĩnh vực áp dụng hợp đồng 

theo mẫu có thể lên đến hàng triệu người, 

hàng chục triệu người do hợp đồng theo mẫu 

chủ yếu được áp dụng trong các lĩnh vực 

thiết yếu, phải sử dụng thường xuyên liên 

tục trong cuộc sống hằng ngày. Việc từng 

khách hàng trong những lĩnh vực này sử 

dụng cơ chế đàm phán, thoả thuận, trao đổi 

qua lại như những hợp đồng thông thường sẽ 

rất tốn kém về chi phí, nhân lực, thời gian 

cũng như ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp 

và sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho tất cả các 

bên. Điều này đã dẫn đến các đặc trưng liên 

quan đến hợp đồng theo mẫu như tính chất 

sử dụng nhiều lần, các điều khoản được đưa  
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