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1. CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU 

TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DỰ ÁN NGHIÊN CỨU 

Học thuyết pháp lý quốc tế liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng lần đầu tiên được 

thể chế hóa trong Công ước Paris vào năm 1925. Ngày nay, học thuyết này trở 

nên đặc biệt quan trọng trong một thế giới mà các hoạt động tiếp thị và quảng bá 

thương mại toàn cầu không ngừng gia tăng. Việc tạo ra một thương hiệu toàn 

cầu ngày càng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều thông qua các kênh thông tin mới, 

tiết kiệm và có thể tiếp cận từ xa. Trong khi các biên giới và ranh giới chính trị 

giữa các quốc gia có vẻ như đang gây ra không ít những trở ngại cho sự tự do đi 

lại của các cá nhân trên toàn cầu thì chúng cũng không thể nào ngăn cản được 

dòng chảy tự do của thông tin.1 Như vậy, một nhãn hiệu có thể được đồng thời 
chuyển tải đến bất kỳ nơi nào để đến với người tiêu dùng cũng như toàn thể công 

chúng qua nhiều kênh thông tin hiệu quả và nhanh chóng. Bằng cách đó, một 

nhãn hiệu có thể nhanh chóng được biết đến rộng rãi trên nhiều thị trường trên 

thế giới.  

Có thể thấy rằng nhãn hiệu nổi tiếng đã được công nhận như là một trong những 

hình thức quan trọng nhất của hệ thống nhãn hiệu trong hệ thống pháp luật quốc 

gia lẫn trong các Điều ước quốc tế. Cơ chế pháp lý bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng 

tiếp tục được củng cố và phát triển theo thời gian nhờ vào sự nhận thức về tầm 

quan trọng của nhãn hiệu nổi tiếng không ngừng gia tăng trên toàn cầu cũng như 

sự phát triển của vai trò của nhãn hiệu nổi tiếng trong hệ thống thương mại quốc 

tế. Mặc dù vậy, những vấn đề pháp lý này vẫn còn là những khái niệm khá mới 

mẻ ở các quốc gia đang và kém phát triển, trong đó có Việt Nam.  

Với xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, nhiều nhà đầu tư nước ngoài 

đã, đang và sẽ gia nhập vào thị trường nội địa của Việt Nam cùng với những tài 
sản trí tuệ giá trị của họ, bao gồm không ít các nhãn hiệu nổi tiếng. Ngày nay, 

chúng ta có thể nhìn thấy nhiều nhãn hiệu nổi tiếng toàn cầu xuất hiện trên thị 

trường Việt Nam như APPLE, SONY, TOYOTA, COCA-COLA, 

MICROSOFT, NOKIA… Những nhãn hiệu này không chỉ đại diện cho tài sản 

của doanh nghiệp nước ngoài mà còn trở thành yếu tố quan trọng trong toàn bộ 

nền kinh tế quốc gia nơi chúng được đầu tư. Giá trị kinh tế của quyền SHTT, và 

đặc biệt là nhãn hiệu, đang đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của 

mỗi doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế thế giới. Chúng đòi hỏi một cơ chế 

bảo hộ khả thi và hiệu quả để đảm bảo một cách tốt nhất các quyền và lợi ích 

chính đáng của chủ sở hữu nhãn hiệu và các chủ thể liên quan. Trong khi đó, 

                                                 
1 Frederick Mostert, Famous and Well-known Marks – An international Analysis, (Toronto Butterworth’s 1997), tr. 

v. 
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nhìn lại thực tế ở Việt Nam, có thể thấy rằng cơ chế bảo hộ và thực thi quyền 

SHTT vẫn còn là một bức tranh mờ nhạt. Mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực 

trong việc ban hành nhiều văn bản luật và những quy định mới, song hiện tượng 

xâm phạm hay vi phạm quyền SHTT vẫn tiếp tục là những thách thức to lớn đối 

với các cơ quan có thẩm quyền và đối với các chủ thể quyền SHTT. Pháp luật về 

nhãn hiệu có vẻ là lĩnh vực chịu thách thức nhiều hơn cả bởi vì ngày càng có 

nhiều tranh chấp và khiếu nại được đưa ra trước cơ quan có thẩm quyền liên 

quan đến hành vi xâm phạm nhãn hiệu.  

Ở Việt Nam, hầu hết mọi người không có nhiều kiến thức và thông tin liên quan 

đến nhãn hiệu nổi tiếng. Cần lưu ý rằng trên thực tế có một vài sự phân loại 

không chính thức đối với nhãn hiệu được bảo hộ ở Việt Nam dựa trên các quyết 

định cụ thể của cơ quan có thẩm quyền, và đồng thời cũng có những quy định 

riêng biệt trong Luật SHTT năm 2005 liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy 

vậy, những chuẩn mực pháp lý chung dùng để đánh giá và công nhận nhãn hiệu 

nổi tiếng vẫn chưa được xác định một cách thống nhất và chính xác.  

Những nỗ lực và cố gắng của Việt Nam trong thời gian qua là đáng ghi nhận, 

song nhìn chung còn mang tính vĩ mô nhiều hơn mà chưa đi vào giải quyết một 

cách kịp thời và hiệu quả những nhu cầu thực tiễn mà xã hội đang đặt ra, đặc biệt 

là đối với việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Mặc dù đã có khá nhiều các quy định 

pháp luật cụ thể được ban hành, song cơ chế đảm bảo thực thi các quy định đó 

còn khá hạn chế, hiệu quả của quá trình áp dụng pháp luật chưa cao.  

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Với sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả từ Đơn vị chủ quản và Ban điều phối Dự án, 

Nhóm nghiên cứu viên độc lập thực hiện Báo cáo nghiên cứu này nhằm hướng 

đến các mục tiêu cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, Dự án nghiên cứu sẽ là một đóng góp đáng kể vào hệ thống lý 

luận về nhãn hiệu nổi tiếng trong bối cảnh thực tế của Việt Nam.  

Thứ hai, thông qua sự phân tích và đánh giá cơ chế pháp lý về bảo hộ 

nhãn hiệu nổi tiếng trên bình diện quốc tế nói chung và trong những hệ 

thống pháp luật quốc gia cụ thể để rút ra những cách thức phù hợp nhằm 
củng cố và tăng cường hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu 

nổi tiếng.  

Thứ ba, hướng đến xây dựng Bộ tiêu chí thống nhất áp dụng cho việc xem 

xét và đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam cũng như đề xuất thiết lập 

mô hình hiệu quả và tối ưu cho việc công nhận và thực thi nhãn hiệu nổi 

tiếng ở Việt Nam.  
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1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Cần khẳng định rằng Dự án nghiên cứu tập trung chủ yếu vào kiến thức lý luận 

và những vấn đề thực tiễn liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng và cơ chế pháp lý 

bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng như là một phần riêng biệt trong hệ thống pháp luật 

về nhãn hiệu. Theo đó, Dự án nghiên cứu bắt đầu bằng cái nhìn tổng thể về khái 

niệm nhãn hiệu nổi tiếng ở góc độ lý luận và đi vào phân tích các thiết chế pháp 

lý quốc tế quan trọng có liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng như Công 

ước Paris, Hiệp định TRIPs…  

Phạm vi nghiên cứu của Dự án nghiên cứu thống nhất và phù hợp với mục tiêu 

nghiên cứu đã được xác định để đảm bảo rằng những nhiệm vụ chính của Dự án 

nghiên cứu được giải quyết một cách thỏa đáng. Theo đó, Dự án nghiên cứu sẽ 

tập trung nghiên cứu và so sánh các hệ thống pháp luật của Liên minh châu Âu, 

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và của Việt Nam. Dự án nghiên cứu cũng đồng 

thời tham chiếu một cách hạn chế đến một số hệ thống pháp luật quốc gia như 

Vương quốc Anh, Đức và Pháp và một số quốc gia khác.  

1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp pháp lý truyền thống  

Phương pháp này thường được hiểu là cách thức thực hiện việc nghiên cứu 

thông qua việc giải thích, diễn giải, phân tích và đánh giá các quy định của pháp 

luật được áp dụng để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn. Cần lưu ý rằng 

phương pháp này được sử dụng chủ yếu dựa trên nền tảng và gắn liền với các 

nguyên tắc và quy phạm pháp luật cụ thể. Do vậy, khi sử dụng phương pháp này, 

tác giả đã phải tiếp cận và nghiên cứu nhiều nguồn luật khác nhau ở cả cấp độ 
quốc tế lẫn quốc gia, chẳng hạn như các công ước quốc tế, các hiệp định, pháp 

luật quốc gia, các án lệ, dự thảo luật và các học thuyết pháp lý.  

Phương pháp pháp lý so sánh 

Phương pháp pháp lý so sánh được hiểu là cách thức tiếp cận và phân tích những 

sự tương đồng và khác biệt giữa các đối tượng nghiên cứu khác nhau hoặc giữa 

các phần khác nhau của cùng một đối tượng nghiên cứu. Công cụ chính của 

phương pháp này chính là những sự so sánh được thực hiện cả ở cấp độ vĩ mô 

lẫn vi mô. Ở cấp độ vĩ mô, sự so sánh được tiến hành thông qua việc tiếp cận và 

nghiên cứu các hệ thống pháp luật hoặc các chế định pháp luật khác nhau để 

đánh giá sự khác biệt và tương đồng ở góc độ khái quát. Ở cấp độ vi mô, sự so 

sánh được thực hiện giữa các quy phạm pháp luật cụ thể liên quan đến những 

vấn đề pháp lý cụ thể. Những sự so sánh đó cần phải được thực hiện trong sự 

liên hệ tương hỗ với nhau trong quá trình nghiên cứu bởi vì mối quan hệ mật 

thiết giữa hai cấp độ so sánh. Những nguồn tài liệu và thông tin cần được kết 

hợp và so sánh ở cả hai cấp độ để có thể tìm ra và lý giải một cách chính xác 
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những sự khác biệt và tương đồng giữa các nguồn dữ liệu cụ thể khác nhau và 

tiếp đó là giữa cá hệ thống pháp luật khác nhau.  

Phương pháp pháp lý lịch sử 

Phương pháp pháp lý lịch sử được hiểu là cách thức tiếp cận và giải quyết các 

vấn đề pháp lý nhất định trong bối cảnh lịch sử của sự phát triển của chúng. Việc 

tiếp cận và nghiên cứu một hệ thống pháp luật hay cụ thể hơn là nghiên cứu một 

vấn đề pháp lý cụ thể cần phải được thực hiện trên phương diện lịch sử. Điều 

này giúp giải quyết được ba vấn đề quan trọng. Một là, phương pháp tiếp cận 
này có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu được các chế định pháp luật hiện hành 

thông qua việc tìm hiểu nguồn gốc lịch sử và quá trình phát triển của chúng. Hai 

là, phương pháp tiếp cận lịch sử có thể hữu ích trong việc nghiên cứu, phân tích 

và tìm ra quy luật phát triển của một quy định, một chế định hay một hệ thống 

pháp luật để từ đó có thể dự báo xu hướng phát triển của chúng trong tương lai. 

Ba là, dựa vào những phân tích, đánh giá điều kiện lịch sử và quá trình phát triển 

của một quốc gia hay một cộng đồng nhất định, phương pháp pháp lý lịch sử 

giúp nhà nghiên cứu tìm ra những sự giải thích hợp lý và khoa học cho những 

vấn đề pháp lý mà họ đang đối mặt. 

Phương pháp pháp lý kinh tế 

Pháp luật và kinh tế luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, không chỉ vì sự kết 

nối mang tính truyền thống giữa chúng mà còn vì những yêu cầu thực tế đặt ra 

trong bối cảnh hiện nay khi mà toàn cầu hóa đang trở thành yếu tố quan trọng 

quyết định xu hướng phát triển của thế giới. Việc nghiên cứu một hệ thống pháp 
luật, đặc biệt là pháp luật về SHTT nói riêng, sẽ không mang lại ý nghĩa nào nếu 

chúng bị tách khỏi các yếu tố kinh tế. Các nguyên tắc kinh tế cho phép giải thích 

một cách hiệu quả những vấn đề pháp lý liên quan đến quyền SHTT, bao gồm 

việc làm thế nào để hoạch định các chính sách về SHTT, cách thức xác định thiệt 

hai trong các vụ kiện liên quan đến quyền SHTT, cách thức quản lý đối với một 

đối tượng tài sản SHTT.2 Do vậy, pháp luật nói chung và các quy phạm pháp 

luật nói riêng cần phải được hiểu, giải thích và đánh giá dựa trên khía cạnh kinh 

tế để qua đó thấy được các giá trị thiết thực của chúng đối với đời sống xã hội. 

Phương pháp pháp lý xã hội 

Phương pháp pháp lý xã hội được vận dụng trong quá trình giải quyết các vấn đề 

pháp lý thông qua việc nghiên cứu sự tác động của các yếu tố xã hội lên những 

vấn đề pháp lý đó. Nói cách khác, phương pháp pháp lý xã hội là một phương 

pháp nghiên cứu được xây dựng dựa trên việc giải quyết mối quan hệ tương tác 

giữa pháp luật và xã hội, ở đó, sự giải thích và phân tích chủ yếu tập trung ở khía 

                                                 
2 Gregory K. Leonard, Lauren J. Stiroh, “Economic approaches to Intellectual property – Policy, Litigation and 

Management”, National Economic Research Associates, Inc. 2005, trang vi. 
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cạnh các quy phạm pháp luật sau khi được ban hành sẽ tác động như thế nào đến 

đời sống xã hội và ngược lại, các điều kiện xã hội sẽ ảnh hưởng như thế nào đến 

giá trị và hiệu quả của các quy phạm pháp luật.  

Phương pháp phỏng vấn trực tiếp  

Tất cả các phương pháp nghiên cứu được đề cập ở trên đều cần thiết và hữu ích 

cho việc đạt đến mục tiêu nghiên cứu của Dự án nghiên cứu. Tuy nhiên, việc tiếp 

cận và nghiên cứu thực tiễn của hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn 

hiệu nổi tiếng vẫn là một thách thức lớn vì thiếu thông tin thực  tế liên quan đến 
sự vận hành của hệ thống nhãn hiệu Việt Nam. Ở điểm này, có thể nói rằng việc 

gặp gỡ, trao đổi, thảo luận với các chuyên gia làm việc trong nhiều lĩnh vực khác 

nhau liên quan đến quyền SHTT nói chung và hệ thống nhãn hiệu nói riêng 

chính là một nguồn thông tin bổ sung quan trọng cho công trình nghiên cứu. Vì 

vậy, trong suốt quá trình nghiên cứu của mình, các tác giả đã thực hiện ít nhất ba 

chuyến đi thực tế đến Hà Nội để gặp gỡ và thảo luận với các chuyên gia về 

SHTT của Việt Nam. Các tác giả đã có dịp trao đổi những vấn đề chuyên môn 

quan trọng với các chuyên gia thuộc hệ thống nhãn hiệu ở Việt Nam như các 

chuyên gia của Cục SHTT và Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, 

các tác giả cũng được tiếp cận và học hỏi các kiến thức thực tế từ các luật sư và 

các chuyên gia nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực SHTT.  

Phương pháp điều tra, khảo sát đối tượng mẫu  

Dự án nghiên cứu cũng tập trung hướng đến tìm hiểu nhu cầu và sự hiểu biết về 

nhãn hiệu nổi tiếng của các doanh nghiệp lớn có thương hiệu mạnh và mức độ 
ảnh hưởng lớn trên thị trường trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Trong 

quá trình nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu đã cố gắng duy trì sự tương tác thường 

xuyên và liên tục với các chủ thể quyền, các chuyên gia trong và ngoài nước 

cũng như thường xuyên tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực 

liên quan để thu thập, nắm bắt và ghi nhận các ý kiến trao đổi, đóng góp và xây 

dựng để hoàn thiện công trình nghiên cứu. 

1.5. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Cần khẳng định rằng học thuyết về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng không phải là một 
lý thuyết mới trong lĩnh vực pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và pháp luật về 

nhãn hiệu nói riêng. Vì vậy, để thực hiện Dự án nghiên cứu này, nhóm nghiên 

cứu đã tập hợp, rà soát và tham khảo khá nhiều công trình nghiên cứu và ấn 

phẩm trong nước và quốc tế có liên quan. Trong số đó có thể kể đến một số công 

trình tiêu biểu như dưới đây: 
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Một là, Công trình nghiên cứu nổi tiếng của Frederick W. Mostert, Famous and 

well-known marks – An international analysis.3 Cuốn sách đã đề cập và giải 

quyết những vấn đề quan trọng cả về lý luận lẫn thực thiễn liên quan đến việc 

thực thi cơ chế pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Tác phẩm của Mostert 

không chỉ giá trị trong việc tìm hiểu cách thức nhãn hiệu nổi tiếng được giải 

quyết ở cấp độ quốc gia trên toàn cầu mà còn đi sâu vào những vấn đề pháp lý cụ 

thể hơn về nhãn hiệu nổi tiếng như định nghĩa về nhãn hiệu nổi tiếng, tiêu chí 

đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng và rất nổi tiếng, và vấn đề thực thi bảo hộ nhãn hiệu 
nổi tiếng ở cấp độ quốc gia lẫn quốc tế. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh chóng 

của nền kinh tế thế giới nói chung và sự chuyển biến không ngừng của hệ thống 

pháp luật của các quốc gia, một vài vấn đề được đề cập đến trong cuốn sách có 

vẻ như không còn mang tính thời sự và cũng không còn phù hợp với những điều 

kiện thực tế của thế giới hiện đại, đặc biệt là những phân tích đòi hỏi tính thực 

tiễn cao. Mặc dù vậy, giá trị khoa học và lý luận của tác phẩm này vẫn không thể 

phủ nhận. Hầu hết các công trình nghiên cứu liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng 

đều lấy tác phẩm của Mostert làm nền tảng lý luận cơ bản. 

Hai là, tác phẩm của Jeremy Phillips, Trademark Law: A Practical Anatomy4 

vốn cũng có thể được coi như là nền tảng lý luận quan trọng về pháp luật nhãn 

hiệu nói chung. Đây là một công trình nghiên cứu khá đồ sộ và công phu về lĩnh 

vực sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng. Cuốn sách là một tài liệu 

quan trọng và rất có giá trị cho tất cả người đọc đứng trên cả góc độ lý luận lẫn 

thực tiễn. Thông qua cuốn sách này, tác giả nhằm hướng đến việc phân tích, lý 
giải sự vận hành của hệ thống pháp luật về nhãn hiệu trên thực tế. Tác giả đã đưa 

ra những phân tích khoa học về nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến hệ thống 

pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu, quá trình đó được bắt đầu từ các nền tảng lý luận 

cơ bản, sau đó được tiếp tục với những nội dung mang tính pháp lý thông qua 

các nguồn luật quan trọng (bao gồm cả các Điều ước quốc tế và các văn bản 

pháp luật riêng biệt của các quốc gia) và cuối cùng là đề cập và giải quyết những 

tình huống thực tế. Tuy nhiên, cuốn sách chỉ đề cập một cách rất khái quát về 

nhãn hiệu nổi tiếng trong một phần trình bày khá khiên tốn với chỉ có 28 trang 

(từ trang 393 đến trang 421) trên tổng số hơn 700 trang nội dung. Vì thế, những 

vấn đề quan trọng liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng và bảo hộ nhãn hiệu nổi 

tiếng hầu như chỉ được giải quyết một cách chung chung dựa trên các nền tảng lý 

luận rất cơ bản chứ chưa đi vào triển khai giải quyết một cách chuyên sâu. 

Ba là, công trình nghiên cứu của các tác giả Christopher Heath và Kung – Chung 

Liu, The protection of well-known marks in Asia.5 Đây là một công trình nghiên 

cứu rất quan trọng và thật sự có ý nghĩa vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trên 

                                                 
3 Frederick Mostert, Famous and Well-known Marks – An international Analysis, (Toronto Butterworth’s 1997), tái 

bản năm 2004. 

4  Jeremy Phillips, Trade mark Law – A Practical Anatomy, (Oxford University Press 2003.) 

5 Christopher Heath, Kung-Chung Liu, The protection of well-known marks in Asia, Max Planck Series on Asian 
Intellectual Property Law, 2000. 
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phạm vi khu vực Châu Á. Công trình nghiên cứu này được thực hiện bởi sự phối 

hợp của rất nhiều các nhà luật học, các luật sư, các giảng viên luật đến từ nhiều 

quốc gia khác nhau ở cả châu Á lẫn châu Âu. Các tác giả đều là những nhà 

nghiên cứu, là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau, do 

vậy, những vấn đề liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng được đề cập đến trong cuốn 

sách đều được giải quyết cả trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Có thể nói 

cuốn sách là một tập hợp những nghiên cứu có giá trị về vấn đề bảo hộ nhãn hiệu 

nổi tiếng được thực hiện bởi một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ nhiều quốc 
gia khác nhau. Cuốn sách không những giới thiệu hệ thống pháp luật về bảo hộ 

nhãn hiệu nổi tiếng của một số quốc gia châu Á tiêu biểu mà đồng thời cung cấp 

một sự so sánh rất giá trị về cơ chế pháp lý bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng giữa ba hệ 

thống pháp luật điển hình trên thế giới là hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, hệ thống 

pháp luật châu Âu và hệ thống pháp luật châu Á.  

Bốn là, Luận án Tiến sĩ “Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng – Nghiên cứu so sánh giữa 

pháp luật Liên minh châu Âu và Việt Nam” của tác giả Phan Ngọc Tâm. Đây là 

một công trình nghiên cứu khoa học và rất công phu đầu tiên về nhãn hiệu nổi 

tiếng ở Việt Nam. Dự án nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở kế thừa và 

tiếp tục phát triển các kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Phan Ngọc Tâm, đồng thời 

mở rộng phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu đến nhiều hệ thống pháp 

luật của các quốc gia khác ngoài Liên minh châu Âu. 

Ngoài ra, các tác giả cũng cũng mở rộng phạm vi tham chiếu đến các bài viết, 

bài báo, công trình nghiên cứu của nhiều học giả, luật gia và nhà nghiên cứu 
khác trên thế giới có liên quan đến lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Chẳng 

hạn, có thể kể đến bài viết của các luật sư Hugues G. Richard và Leger Robic 

Richard với tiêu đề “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong một thế giới đang trở nên 

hẹp hơn: Chế độ đối xử đối với nhãn hiệu nổi tiếng ở Canada (Protecting 

intellectual property in a world getting smaller: The treatment of well -known 

trade-marks in Canada)”, năm 1999; hay Jacques A. Leger và Barry Gamache 

với bài bình luận “Vụ kiện Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltee: 

vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Canada” vào năm 2006 hoặc tác giả XIA 

Qing với công trình nghiên cứu về “Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng – So sánh tiêu 

chuẩn thực thi nhãn hiệu và hệ thống pháp luật về nhãn hiệu giữa Nhật Bản và 

Trung Quốc (Protection of well-known trademarks – The comparison of tade 

mark examination standards and trade mark law systems between Japan and 

China)”. 
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2. CHƯƠNG 2 – LÝ LUẬN 

CHUNG VỀ BẢO HỘ NHÃN 

HIỆU NỔI TIẾNG 

2.1. TỔNG QUAN VỀ NHÃN HIỆU VÀ PHÁP 

LUẬT VỀ NHÃN HIỆU 

2.1.1. Khái niệm nhãn hiệu 

Nhãn hiệu, cùng với sáng chế, quyền tác giả và những đối tượng khác của 

quyền SHTT đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm trên bình diện 

quốc gia lẫn quốc tế. Nhãn hiệu (và thương hiệu) cũng đang trở thành một 

loại tài sản đặc biệt quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Ngày nay, khái niệm nhãn hiệu đang ngày càng trở nên quen thuộc 

trong đời sống xã hội. Tuy vậy, thuật ngữ “nhãn hiệu” vẫn còn đang được 

hiểu theo nhiều cách khác nhau.  

Theo Davis Bainbridge, nhãn hiệu thông thường được định nghĩa bởi tòa án 

là nhãn mác, dấu hiệu hay biểu tượng, mà chức năng đầu tiên và cơ bản của 

chúng là để “xác định nguồn gốc hay quyền sở hữu đối với hàng hóa mang 
nó được gắn vào”.1 Ông cũng cho rằng “định nghĩa này về chức năng của 

nhãn hiệu được sử dụng một cách thống nhất xuyên suốt quá trình từ khi 

hình thành pháp luật nhãn hiệu cho đến ngày nay”.2  

Theo một định nghĩa được sử dụng trên trang web chính thức của Văn phòng 

Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (USPTO)3: 

nhãn hiệu hay nhãn hiệu dịch vụ là bất kỳ từ ngữ, tên gọi, một biểu tượng hay hình 

vẽ hay bất kỳ sự kết hợp nào của chúng được sử dụng, hoặc sẽ được sử dụng trong 

thương mại để xác định nguồn gốc hàng hóa  hoặc dịch vụ và phân biệt những 

hàng hóa hoặc dịch vụ đó với hàng hóa hoặc dịch vụ của người bán hoặc người 

cung cấp này với người bán hoặc người cung cấp khác .  

Theo tinh thần của định nghĩa này, có thể thấy rằng một nhãn hiệu được cấu 

thành từ ba thành tố chính: (i) bất kỳ từ ngữ, tên gọi, biểu tượng, hình vẽ hay 

bất kỳ sự kết nối nào của chúng hội đủ các điều kiện về tính phân biệt; (ii) 

                                                 
1 Frank Schechter, The historical Foundations of the Law relating to Trade marks, (Columbia University Press 

1925), trang 19. 

2 Tài liệu đã dẫn.  

Xem thêm vụ kiện Hanover Milling Co. v. Metcalf, năm 1915; Canal Company v. Clark năm 1871; Amoskeag 

Mnufacturing Company v. Spear năm 1840; or  Boardman v. Meriden v. Britannia Company năm 1868. 

3 Để biết thêm thông tin, xem tại http://www.uspto.gov/web/menu/intro.html. 

http://www.uspto.gov/web/menu/intro.html
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được sử dụng trong lĩnh vực thương mại; và (iii) có chức năng xác định 

nguồn gốc của hàng hóa.  

Theo pháp luật nhãn hiệu Liên minh châu Âu, “nhãn hiệu có thể bao gồm bất 

kỳ dấu hiệu nào có thể được trình bày một cách vật chất và riêng biệt dưới 

dạng từ ngữ, bao gồm tên riêng, các thiết kế, chữ cái, con số, hình dáng hay 

bao bì hàng hóa, có khả năng phân biệt hàng hóa hay dịch vụ của một chủ thể 

này với hàng hóa hay dịch vụ của các chủ thể khác”.4  

Theo quan điểm của Việt Nam, nhãn hiệu được định nghĩa một cách khái 
quát tại Điều 4 (16) của Luật SHTT năm 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009) 

là “dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác 

nhau”5. Khái niệm nhãn hiệu tiếp tục cụ thể hóa tại Điều 72 của Luật này, là 

“dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả 

hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc 

nhiều màu sắc”6 và “có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu 

nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác”7.  

Tóm lại, ở góc độ chung nhất, nhãn hiệu có thể được hiểu là bất kỳ dấu hiệu 

nào có thể nhận biết được bao gồm từ ngữ, tên gọi, chữ cái, con số, biểu 

tượng, thiết kế, hình vẽ hay bất kỳ sự kết hợp nào của chúng, và kiểu dáng 

hay bao bì hàng hóa được sử dụng hoặc sẽ được sử dụng trong thương mại để 

xác định và phân biệt hàng hóa hay dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa hay 

dịch vụ của các chủ thể khác. Tuy nhiên, mỗi quốc gia khác nhau đều có thể 

đưa ra những yêu cầu khác nhau theo quy định của pháp luật quốc gia mình. 

2.1.2. Chức năng của nhãn hiệu 

Xác định nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa và dịch vụ  

Về lý thuyết, việc sử dụng các nhãn hiệu được thiết kế như một biểu tượng 

về xuất xứ của hàng hóa và dịch vụ có nguồn gốc từ thời xa xưa.8 Trước hết, 

nhãn hiệu giới thiệu cho người tiêu dùng các thông tin ban đầu về xuất xứ 

hàng hóa và dịch vụ. Nhãn hiệu cũng cho người tiêu dùng biết rằng nhãn 

hiệu đó được lập và thiết kế bởi một nhà sản xuất cụ thể chứ không phải bởi 

bất kỳ ai khác. Vì vậy, bản thân nhãn hiệu là một dấu hiệu về tính xác thực, 

một phương thức thực tế để người tiêu dùng đánh giá chất lượng hàng hóa 

thông qua việc quan sát nhãn hiệu hơn là kiểm tra trên từng sản phẩm.9 Đây 

                                                 
4 Điều 2 – Chỉ thị 89/104. 

5 Điều 4(16) – Luật SHTT năm 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009). 

6 Điều 72(1) – Luật SHTT năm 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009). 

7 Điều 72(2) – Luật SHTT năm 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009). 

8 Tài liệu đã dẫn, trang 23, đoạn 2.24. 

9 Frederick Mostert, “Authenticity: The Timeless Quest” (2003) 156 Trade mark World 22, 24. 
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có thể được xem như là chức năng cơ bản và mang tính truyền thống nhất 

của nhãn hiệu. 

Bảo đảm sự thống nhất về xuất xứ hàng hóa và dịch vụ 

Tầm quan trọng của nhãn hiệu được Tòa án Công lý Châu Âu (ECJ) đề cập 

đến trong một số vụ kiện cụ thể. Ví dụ, trong vụ kiện giữa Canon Kabushiki 

Kaisha và Metro-Goldwyn-Mayer Inc,10 ECJ đã nêu rõ:  

… theo án lệ đã được giải quyết của Tòa án, chức năng chủ yếu của nhãn hiệu là 

nhằm bảo đảm sự thống nhất về xuất xứ của sản phẩm rõ rệt đối với người tiêu 

dùng hay người sử dụng cuối cùng thông qua việc giúp cho người tiêu dùng phân 

biệt sản phẩm, dịch vụ so với các sản phẩm, dịch vụ khác có xuất xứ khác mà 

không tạo ra khả năng gây nhầm lẫn. Để nhãn hiệu thực hiện được vai trò quan 

trọng của nó trong hệ thống cạnh tranh lành mạnh…, nhãn hiệu phải đưa ra được 

sự bảo đảm rằng toàn bộ hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đó phải có xuất xứ 

dưới sự kiểm soát của một cam kết nhất định đối với trách nhiệm về chất lượng 

của hàng hóa, dịch vụ đó.11 

Định nghĩa này đề cập đến mối quan hệ giữa chủ sở hữu nhãn hiệu với các 
đối thủ cạnh tranh thông qua việc giúp cho chủ sở hữu nhãn hiệu duy trì kênh 

thông tin liên lạc của mình với người tiêu dùng mà không bị gián đoạn bởi 

bất kỳ kênh thông tin nào khác, không bị sử dụng bất hợp pháp nhãn hiệu đó 

hoặc nhãn hiệu tương tự. Mối quan hệ mà pháp luật cần bảo vệ ở đây chính 

là một trong những hình thức “cạnh tranh lành mạnh” giữa từ hai đối thủ 

cạnh trạnh trở lên.12 Chức năng này của nhãn hiệu có liên quan và được đề 

cập đến trong luật cạnh tranh nhiều hơn là pháp luật nhãn hiệu truyền thống.  

Bảo đảm chất lượng hàng hóa và dịch vụ 

Ngược lại so với quan điểm của ECJ, học thuyết về nhãn hiệu của các học 

giả Hoa Kỳ bao hàm quan điểm rằng người tiêu dùng thường mong muốn 

một sự bảo đảm liên quan đến chất lượng hàng hóa, dịch vụ có nhãn hiệu rõ 

ràng chứ không phải là xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ đó. Nhãn hiệu giúp xác 

định một sản phẩm nào đó được xem như đạt yêu cầu về mặt chất lượng và 

thông qua đó, kích thích công chúng tiêu dùng mua thêm sản phẩm.13 

Trong phạm vi ý nghĩa của học thuyết này, nhãn hiệu không những đóng vai 

trò là biểu tượng của xuất xứ mà còn là biểu tượng của sự bảo đảm về chất 

                                                 
10 Vụ kiện C – 206/01, Arsenal Football Club plc. v. Matthew Read [2002] ETMR 975, [2003] RPC 144, 

[2003] ETMR 227 (ECJ). 

11 Vụ kiện C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc, [1999] ETMR 1, đoạn 28. Xem 

thêm Jeremy Phillips, “TRADE MARK LAW – A practical anatomy”, (Oxford University Press, 2003), 

trang 25, đoạn 2.30. 

12 Jeremy Phillips, “TRADE MARK LAW – A practical anatomy”, (Oxford University Press, 2003), trang 25, 

đoạn 2.31. 

13 Frank Schechter, “The rational basis of Trade mark protection”, 1927, 40 Harvard Law Review Volume 813. 
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lượng và danh tiếng của hàng hóa và dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Nói cách 

khác, nhãn hiệu bảo đảm với người tiêu dùng về sự hài lòng và cơ hội để tiếp 

tục hài lòng.14 Ví dụ, với nhãn hiệu “Coca-Cola”, người tiêu dùng sẽ không 

những được thông báo về xuất xứ của một sản phẩm nước ngọt có màu nâu 

nổi tiếng của nhà sản xuất Hoa Kỳ mà còn được thông tin và đảm bảo về 

hương vị và sự an toàn của sản phẩm đó.  

Biểu tượng quảng cáo hàng hóa, dịch vụ của nhà sản xuất  

Học thuyết này xuất phát từ chức năng truyền thống của nhãn hiệu mà ở đó 

nhãn hiệu vốn được xem như dấu hiệu về xuất xứ và chất lượng hàng hóa và 

dịch vụ. Theo quan điểm này, nhãn hiệu có thể được dùng làm công cụ 

quảng cáo để xúc tiến thương mại sản phẩm trên thị trường. Vào thế kỷ thứ 

16, do quá trình công nghiệp hóa, các thương nhân không những áp dụng 

nhãn hiệu đối với hàng hóa sản xuất của mình mà còn sử dụng nhãn hiệu 

trong các hoạt động quảng cáo. Thông điệp ẩn bên trong nhãn hiệu có thể 

cung cấp cho người tiêu dùng nhiều thông tin hơn về sản phẩm. Thông điệp 

này đem lại sự bảo đảm về xuất xứ và chất lượng hàng hóa, dịch vụ và đồng 
thời thiết lập sự liên kết giữa người tiêu dùng và sản phẩm đang thu hút và 

kết nối sản phẩm với nhãn hiệu mà người tiêu dùng quen thuộc. 

Vì vậy, chính nhãn hiệu cũng cần đến chức năng quảng cáo để được xem như 

một biểu tượng nhằm thu hút sự chú ý chứ không đơn thuần là một dấu hiệu. 

Thông qua hoạt động quảng cáo, nhãn hiệu được củng cố và có thể gợi ra 

một số đặc tính mở rộng hơn và tạo ra sự khát khao hấp dẫn nhất định đối với 

người tiêu dùng.15 

Biểu tượng của phong cách sống  

Ngoài các chức năng mang tính truyền thống, nhãn hiệu có thể được dùng 

làm biểu tượng hoặc bằng chứng của phong cách sống hoặc cấp độ người 

tiêu dùng trong cộng đồng xã hội. Điều này cũng có nghĩa là, nhãn hiệu được 

đánh giá thông qua một kênh quan trọng, đó là dưới góc độ của người tiêu 

dùng, thông qua thái độ, tình cảm của người tiêu dùng trong quá trình lựa 

chọn và sử dụng nhãn hiệu. “Khi nhãn hiệu được sáng tạo và được sử dụng, 

nhãn hiệu đó không những là tài sản riêng của chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn 

là một công cụ quan trọng của người tiêu dùng do chính người tiêu dùng lựa 

chọn”.16 Vai trò, vị trí và uy tín của nhãn hiệu khi đó sẽ có sự kết nối chặt 

chẽ với nhóm người tiêu dùng đặc trưng nhất định. Vì vậy, có một mối quan 

                                                 
14 Jeremy Phillips, “TRADE MARK LAW – A practical anatomy”, (Oxford University Press, 2003), trang 26, 

đoạn 2.35. 

15 Catherine Seville, “EU Intellectual Property Law and Policy”, (Edward Elgar Publishing Limited 2009), 
trang 210. 

16 Jeremy Phillips, “TRADE MARK LAW – A practical anatomy”, (Oxford University Press, 2003), trang 27, 

đoạn 2.39. 
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hệ đặc biệt giữa mức độ danh tiếng của nhãn hiệu và danh tiếng do người 

tiêu dùng bình chọn. Cần lưu ý rằng những thông điệp gửi đến thông qua 

việc sử dụng những nhãn hiệu này thường phù hợp với khẩu hiệu quảng cáo 

được sử dụng liên quan đến nhãn hiệu đó.  

2.1.3. Đặc điểm của nhãn hiệu 

Tính phân biệt 

Nhãn hiệu gắn liền với một sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ nào đó nhất thiết 

phải khác biệt với những dấu hiệu được sử dụng cho các sản phẩm khác. Sự 

khác biệt là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất của nhãn hiệu. Nếu một nhãn 

hiệu được sử dụng để bảo vệ người mua tránh khỏi những sự nhầm lẫn đối 
với những gì họ mua thì nhãn hiệu đó nhất thiết phải bằng cách nào đó có thể 

nhận diện được, xác định được và quan trọng hơn là khác biệt với các nhãn 

hiệu khác.17 Nói cách khác, một nhãn hiệu chỉ có thể thể hiện đầy đủ chức 

năng đảm bảo nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm nếu nó là duy nhất.18 Thật 

vậy, khách hàng luôn muốn phân biệt được hàng hóa của những nhà sản xuất 

được mong đợi với hàng hóa của những người khác thông qua những phản 

hồi của những dấu hiệu được dùng cho các hàng hóa đó nhằm tránh những 

nhầm lẫn, những sự lừa gạt hay những sai lầm. Bằng cách này, không chỉ uy 

tín, lợi ích của nhà sản xuất được bảo vệ trên thị trường mà chính lợi ích của 

người tiêu dùng cũng được bảo vệ trong những chừng mực nhất định. 

Về mặt lý thuyết, một nhãn hiệu sẽ được coi là càng mạnh nếu tính phân biệt 

của nó được thể hiện càng cao và ngược lại. Đặc điểm phân biệt của nhãn 

hiệu không chỉ phục vụ cho việc xác định nguồn gốc hàng hóa hay dịch vụ 

mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại sự chú ý của công 
chúng đối với hàng hóa hay dịch vụ mang nhãn hiệu đó.  

Tính đa dạng 

Bên cạnh yêu cầu về tính phân biệt, các dấu hiệu được xem xét như là nhãn 

hiệu luôn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng có thể là những từ 

ngữ, tên gọi (bao gồm cả tên riêng), biểu tượng, hình ảnh, âm thanh hay bất 

kỳ sự kết hợp nào của các yếu tố này, hình dạng của hàng hóa (nhãn hiệu 

không gian ba chiều), màu sắc hay sự kết hợp các màu sắc và bất kỳ một cái 

gì khác có thể được sử dụng để xác định những hàng hóa hay dịch vụ được 
bán hay được cung cấp trên thị trường.  

                                                 
17 Tài liệu đã dẫn, trang 166. 

18 David T. Keeling, Intellectual Property Rights in EU Law – Volume I – Free movement and Competition 
law, Oxford University Press 2003, trang 159. Xem thêm, Bản ý kiến của Luật sư Jacobs công bố ngày 

13/3/1990 trong Vụ kiện C-10/89 SA CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG (“HAG II”) (1990) ECR I – 3711, 

đoạn 19.  
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Tính giá trị 

Nhãn hiệu không chỉ là những dấu hiệu hay các biểu tượng có thể nhìn thấy 

như là những hình thức đại diện cho sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ được 

sản xuất và cung cấp bởi chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn là một dạng tài sản rất 

quan trọng của chính doanh nghiệp. Giá trị thương mại của nhãn hiệu có thể 

được cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau, trong đó bao gồm cả yếu tố thẩm 

mỹ, hình thức đặc trưng của nhãn hiệu, mức độ uy tín của nhãn hiệu và dĩ 

nhiên gắn liền với sức mua của hàng hóa hay dịch vụ mang nhãn hiệu trên thị 

trường. Do vậy, trong thực tế, xét ở góc độ kinh tế, giá trị thương mại của 

nhãn hiệu và giá trị thương hiệu đôi khi được hiểu một cách đồng nhất với 

nhau. Thông thường, giá trị thương mại của nhãn hiệu có thể được xác định 

khi chính bản thân các nhãn hiệu có thể được đưa vào lưu thông chuyển 

nhượng trên thị trường. Sự chuyển nhượng không cần mang tính tuyệt đối, 

nó có thể đơn thuần là những thỏa thuận cấp phép hoặc nhượng quyền 

thương mại giữa chủ sở hữu nhãn hiệu với những chủ thể khác có nhu cầu sử 

dụng nhãn hiệu trong các hoặc động kinh doanh của mình. Ngoài ra, giá trị 
thương mại của nhãn hiệu cũng có thể cấu thành một cách đơn giản và tự 

nhiên như là một phần tài sản quan trọng của chính các doanh nghiệp được 

xác định thông qua các hoạt động định giá được thực hiện bởi các chủ thể có 

thẩm quyền trong quá trình đánh giá tài sản doanh nghiệp.  

Sự giới hạn về lãnh thổ trong việc bảo hộ 

Theo nguyên tắc giới hạn của lãnh thổ quốc gia, một nhãn hiệu thông thường 

phải được đăng ký bảo hộ ở một quốc gia hay một vùng lãnh thổ nhất định. 
Khi đó nó sẽ được bảo hộ bởi pháp luật của quốc gia hay vùng lãnh thổ đó. 

Hầu hết các quốc gia trên thế giới chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu dựa vào hành 

vi đăng ký và thường ưu tiên đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu theo nguyên tắc 

quyền ưu tiên nộp đơn (first to file), tuy nhiên cũng có một số quốc gia áp 

dụng nguyên tắc ưu tiên đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu dựa trên sự sử dụng 

đối với nhãn hiệu đó trên thực tế theo nguyên tắc quyền ưu tiên sử dụng (first 

to use). Sự bảo hộ của một nhãn hiệu ở một quốc gia không thể được mở 

rộng một cách đương nhiên đến các quốc gia khác, ngoại trừ trường hợp có 

những điều ước quốc tế chứa đựng những quy định cụ thể liên quan đến việc 

bảo hộ quốc tế đối với quyền sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng 

và theo đó ràng buộc các quốc gia thành viên phải chấp nhận và bảo hộ các 

đối tượng nhãn hiệu đã được chấp nhận bảo hộ thông qua đăng ký hay sử 

dụng ở các quốc gia thành viên khác. 

2.1.4. Pháp luật về nhãn hiệu 

Nhãn hiệu hàng hóa đóng một vai trò rất quan trọng không chỉ đối với các 

chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn đối với người tiêu dùng sản phẩm và cả cộng 

đồng. Từ góc độ pháp lý, việc bảo hộ nhãn hiệu trước hết nhằm mục đích bảo 

vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, và sau đó là đảm 
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bảo cho các quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể khác cũng như 

những lợi ích chung của cộng đồng. Mặc dù việc sử dụng những nhãn hiệu 

phân biệt cho hàng hóa đã có một lịch sử từ rất lâu đời, song pháp luật liên 

quan đến nhãn hiệu thì xuất hiện muộn hơn rất nhiều, bắt đầu từ khoảng thế 

kỷ 1919 với một số đạo luật quan trọng được ban hành như Đạo luật Đăng ký 

nhãn hiệu năm 1875 và Đạo luật về Nhãn hiệu thương mại năm 186220 ở Anh 

Quốc. Tuy nhiên, ngay cả trước khi các đạo luật này được ban hành thì cũng 

đã có nhiều vụ việc khá nổi tiếng được giải quyết về nhãn hiệu, có thể kể đến 
các vụ việc nổi bật như vụ Southern v. How21 năm 1618 có liên quan đến 

danh tiếng của một nhãn hiệu22, hay vụ Blanchard v. Hill năm 1742 hoặc vụ 

Sykes v. Sykes năm 1824. 

Pháp luật hiện đại về nhãn hiệu bắt nguồn từ pháp luật về nhãn hiệu của hệ 

thống pháp luật án lệ (truyền thống Thông luật) mà theo đó việc bảo hộ nhãn 

hiệu chỉ có ý nghĩa ngăn chặn sự làm nhầm lẫn hàng hóa của một người sản 

xuất này với hàng hóa của một người sản xuất khác.23 Điều này có nghĩa 

rằng một nhà sản xuất có thể ngăn chặn những người khác sản xuất và bán 

các loại hàng hóa giống như hàng hóa của mình. Nói cách khác, việc bảo hộ 

nhãn hiệu ở thời kỳ này được sử dụng để chống lại hiện tượng một nhà sản 

xuất sau lợi dụng uy tín của nhà sản xuất trước đó trong quá trình thực hiện 

các hoạt động kinh doanh thương mại. Pháp luật án lệ hay thông luật về nhãn 

hiệu tiếp tục phát triển và khẳng định vai trò của chúng trong hệ thống pháp 

luật bảo hộ nhãn hiệu trên thế giới, đặc biệt là ở Vương Quốc Anh và Hoa 
Kỳ. Có thể chỉ ra những ví dụ điển hình về những vụ việc sớm nhất liên quan 

đến bảo hộ nhãn hiệu ở Hoa Kỳ như các vụ việc đã được giải quyết bởi Tòa 

án Tối cao Hoa Kỳ bao gồm United States v. Steffens, United States v. 

Wittemean and United States v. Johnson.24 

Cùng với sự phát triển của thông luật về nhãn hiệu, nhiều chế định pháp luật 

thành văn cũng được ban hành từ rất sớm để điều chỉnh những vấn đề pháp 

lý phát sinh liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu.25 Tuy nhiên, ở thời điểm 

                                                 
19 David I Bainbridge, Intellectual property, 6th edition, (NXB Pitman năm 2007), trang 586. Xem thêm: 

Kitchin D., Llewelyn D., Mellor J., Meade R., Moody -Stuart T., Keeling D. và Jacob R., Kerly’s Law of 

Trade marks and Trade Names, 14th edition, (NXB Sweet & Maxwell 2005).  

20 David I Bainbridge, Intellectual property, 6th edition, (NXB Pitman năm 2007), trang 586. 

21 Vụ kiện Southern v. How, 79 Eng. Rep. 1243, 2 Popham 144 (1618) 

22 Mark P. McKenna, The Normative Foundations of Trade mark Law, Notre Dame Law Review Vol. 82:5, 

2007, trang 1850. 

23 Arthur R. Miller, Michael H. David, “Intellectual Property – Patents, Trade marks and Copyrights”, Fourth 

edition, (NXB Thomson West 2000), trang 158. 

24 Để biết thêm thông tin liên  quan đến vụ kiện, xem tại: http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-
bin/getcase.pl?court=us&vol=100&invol=82. 

25 Chẳng hạn, Pháp đã ban hành đạo luật "Factory, Manufacture and Workplace Act" ngày 20/4/1803; ở Vương 

Quốc Anh, đạo luật "The Merchandise Marks Act," được thông qua ngày 7/8/1862 và đạo luật "Trademark 

Registration Act" thông qua năm 1875. Đạo luật “The Trade mark Protection Law” (Gesetz über 

Markenschutz Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1874, Nr. 28, Seite 143 - 146), ban hành ngày 
30/11/1874 ở Đức. 

http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=100&invol=82
http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=100&invol=82
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đó, sự bảo hộ pháp lý đối với nhãn hiệu chủ yếu dựa trên pháp luật hình sự 

hơn là pháp luật dân sự. Hệ thống bảo hộ nhãn hiệu dựa trên các quyền tài 

sản hầu như chưa tồn tại.26 Dần dần, sự phát triển của hệ thống thương mại 

quốc gia cũng như quốc tế ngày càng thúc đẩy nhu cầu xây dựng và phát 

triển hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu trên toàn cầu. Theo đó, hệ thống 

pháp luật về nhãn hiệu đã không ngừng được hoàn thiện và trở thành một 

trong những lĩnh vực pháp luật quan trọng nhất không chỉ giới hạn trong 

phạm vi pháp luật về SHTT mà còn trong cả hệ thống pháp luật của quốc gia 
và quốc tế nói chung.  

2.1.5. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về nhãn hiệu 

Các nghiên cứu ở góc độ lịch sử đã chỉ ra rằng việc bảo hộ nhãn hiệu không 

chỉ nhằm hướng đến bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng mà quan trọng hơn là 

bảo vệ cho các nhà sản xuất. Thật vậy, pháp luật về nhãn hiệu cũng giống 

như pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh sẽ giúp bảo vệ các nhà sản 

xuất khỏi những sự chệch hướng trong kinh doanh thương mại do các đối thủ 

cạnh tranh gây ra.27 Như vậy, chức năng pháp lý của nhãn hiệu là sự xác định 

của nó đối với nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa và dịch vụ và ranh giới để 
xác định các hành vi xâm phạm chính là mức độ hay khả năng nhầm lẫn của 

công chúng.28 Điều này bắt nguồn từ những chức năng truyền thống của nhãn 

hiệu và xác định và đảm bảo nguồn gốc của hàng hóa và dịch vụ mang nhãn 

hiệu đó29. Trên thực tế, Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền cũng đề  cập 

đến sự lừa đối người tiêu dùng trong nhiều trường hợp, nhưng chỉ bởi vì 

những sự lừa dối như thế đã tách ra thành các hành vi cạnh tranh có thể thực 

hiện được ra khỏi địa hạt cạnh tranh, điều mà về nguyên tắc vẫn được khuyến 

khích.30 Một Tòa án của Anh trong vụ Levy v. Walker31 đã thậm chí nhấn 

mạnh rằng sự bảo hộ đối với nhãn hiệu được xác định là để bảo vệ cho các 

nhà sản xuất mà không ưu tiên cho lợi ích của người tiêu dùng.32 

                                                 
26 Xem thêm tại: http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch2.pdf.  

27 Mark P. McKenna, The Normative Foundations of Trade mark Law, Notre Dame Law Review Vol. 82:5, 

2007, trang 1841. 

28 Maximiliano Marzetti, “Speechless Trade marks? Dilution Theory meets Freedom of Speech”, LL.M. in 

Intellectual Property University of Turin – WIPO Worldwide Academy, trang 3. 

29 Xem mục 2.1.1 trên đây. 

30 Mark P. McKenna, The Normative Foundations of Trade mark Law, Notre Dame Law Review Vol. 82:5, 

2007, trang 1841. 

31 Vụ kiện Levy v. Walker năm 1878, 10 Ch. D. 436. 

32 Mark P. McKenna, The Normative Foundations of Trade mark Law, Notre Dame Law Review Vol. 82:5, 

2007, trang 1855. Xem thêm: Laurence Robert Dick and Frank Tillyard, “Goodwill and its treatment in 

accounts”, (Arno Press Inc, 1976), trang 48. Truy cập tại 

http://books.google.com.vn/books?id=CN376ss7U8MC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=Levy+v.+Walker&so
urce=bl&ots=TUNlq5n-f4&sig=A5J-R_-V7Apnv2P3yTyjpET97yI&hl=vi&ei=V-

rdTOjkAYqEOomepOYO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBg#v=onep

age&q=Levy%20v.%20Walker&f=false. 

http://www.iip.or.jp/translation/ono/ch2.pdf
http://books.google.com.vn/books?id=CN376ss7U8MC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=Levy+v.+Walker&source=bl&ots=TUNlq5n-f4&sig=A5J-R_-V7Apnv2P3yTyjpET97yI&hl=vi&ei=V-rdTOjkAYqEOomepOYO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBg#v=onepage&q=Levy%20v.%20Walker&f=false
http://books.google.com.vn/books?id=CN376ss7U8MC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=Levy+v.+Walker&source=bl&ots=TUNlq5n-f4&sig=A5J-R_-V7Apnv2P3yTyjpET97yI&hl=vi&ei=V-rdTOjkAYqEOomepOYO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBg#v=onepage&q=Levy%20v.%20Walker&f=false
http://books.google.com.vn/books?id=CN376ss7U8MC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=Levy+v.+Walker&source=bl&ots=TUNlq5n-f4&sig=A5J-R_-V7Apnv2P3yTyjpET97yI&hl=vi&ei=V-rdTOjkAYqEOomepOYO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBg#v=onepage&q=Levy%20v.%20Walker&f=false
http://books.google.com.vn/books?id=CN376ss7U8MC&pg=PA47&lpg=PA47&dq=Levy+v.+Walker&source=bl&ots=TUNlq5n-f4&sig=A5J-R_-V7Apnv2P3yTyjpET97yI&hl=vi&ei=V-rdTOjkAYqEOomepOYO&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEYQ6AEwBg#v=onepage&q=Levy%20v.%20Walker&f=false
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Hầu hết các quan điểm phản biện đối với pháp luật về nhãn hiệu đều tập 

trung ở một điểm rằng nó không hướng đến việc cam kết đảm bảo một sự 

cân bằng giữa lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của nhà sản xuất để mà 

nâng cao chất lượng của thông tin trên thị trường như là một mục đích thích 

đáng và rằng mọi sự chệch hướng khỏi mục đích đó đều là không thể biện 

giải được.33 Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của pháp luật về SHTT nói 

chung và pháp luật nhãn hiệu nói riêng, các mục tiêu của pháp luật về nhãn 

hiệu đã dần được mở rộng đến việc bảo vệ cả lợi ích của người tiêu dùng. 
Như vậy, ngày nay có thể thấy rằng pháp luật về nhãn hiệu được sử dụng để 

hướng đến bảo vệ cả các nhà sản xuất trong việc chế tạo, bán hay cung cấp 

sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ của họ lẫn lợi ích của người tiêu dùng trong 

việc tiếp cận, lựa chọn và sử dụng các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đó. 

Nhìn từ góc độ kinh tế, chức năng bảo vệ người tiêu dùng trong pháp luật 

nhãn hiệu hiện đại đang ngày càng có cơ sở để phát triển trong cả pháp luật 

quốc gia lẫn quốc tế. Các thiết chế pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu được dành 

cho các nhà sản xuất là người sở hữu nhãn hiệu phải được xem xét trong sự 

cân bằng với sự đảm bảo cho các lợi ích kinh tế của người tiêu dùng liên 

quan đến việc sử dụng các sản phẩm mang những nhãn hiệu đó. Điều này 

càng đúng với trường hợp sử dụng đối với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc rất nổi 

tiếng bởi vì ở đó người tiêu dùng thường rất quen thuộc với nhãn hiệu và 

đồng thời các nhãn hiệu này cũng mặc nhiên trở thành những biểu tượng 

chuẩn mực về sản phẩm trong tâm trí của người tiêu dùng. Thật ra, theo 
thông luật cổ điển, có một sự khác biệt quan trọng giữa pháp luật (law) và 

luật công bằng (equity) trong việc bảo hộ các quyền liên quan đến nhãn hiệu. 

Trong khi các tố quyền theo luật được định danh theo vụ việc dựa vào bản 

chất của hành vi lừa dối, thì tòa án công bằng xác định thẩm quyền của 

chúng dựa trên chính bản chất các quyền tài sản đối với nhãn hiệu. Tuy vậy, 

nhiều tòa án trước đây vẫn không phân biệt được một cách rõ ràng cụ thể về 

mối liên hệ giữa các tố quyền theo pháp luật và theo luật công bằng. Đây rõ 

ràng không phải là một hệ thống tốt để mang lại những kết quả thống nhất 

mà các cơ quan có thẩm quyền trông đợi. Chính vì thế, trong một cách tiếp 

cận hài hòa giữa pháp luật và luật công bằng, cần thiết phải thống nhất và 

hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhãn hiệu mà ở đó sự bảo hộ phải được xây 

dựng trên cả các nguyên tắc của pháp luật và các nguyên tắc công bằng. Và 

trong xu hướng như thế, vấn đề đặt ra liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi 

ích cính đáng của người tiêu dùng sẽ được giải quyết thỏa đáng. Như Ngài 

Westbery đã chỉ ra trong vụ kiện Leather Cloth Co. v. American Leather 
Cloth Co.: 

                                                 
33 Mark P. McKenna, The Normative Foundations of Trade mark Law, Notre Dame Law Review Vol. 82:5, 

2007, trang 1847.  

Xem thêm: Robert G. Bone, Hunting Goodwill: A history of the concept of goodwill in Trade mark Law, 86 

B.U.L.Rev. 547, 583 – 92, (2006). 
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Sự khắc phục đối với hành vi đánh cắp nhãn hiệu được thực hiện thông qua một tố 

quyền theo một vụ kiện dựa vào bản chất của sự hiện diện rõ ràng của sự gian dối.  

Sự khắc phục này được xác lập theo sự lừa dối, và về nguồn gốc thì có vẻ như một 

tố quyền được trao không chỉ cho các thương nhân mà nhãn hiệu của họ bị đánh 

cắp mà còn cho cả người mua trên thị trường nếu anh ta bị thuyết phục bởi sự lừa 

dối đó mà mua những sản phẩm kém chất lượng.34 

Chức năng bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng của pháp luật về 

nhãn hiệu tiếp tục được đề cập và xem xét trong pháp luật nhãn hiệu hiện đại 

bởi học thuyết về chi phí tìm kiếm mà nó đã hấp dẫn được một bộ phận lớn 

những người ủng hộ gồm cả các học giả và các Tòa án...35 Theo học thuyết 

này, nhãn hiệu tìm thấy cơ sở cho sự tồn tại của nó dựa trên sự giảm thiểu 

các chi phí tìm kiếm của người tiêu dùng mà chúng gián tiếp ràng buộc chủ 

sở hữu nhãn hiệu phải đảm bảo (hoặc thậm chí tăng) chất lượng của hàng hóa 

và dịch vụ của mình khi đưa chúng vào thị trường.36 Nói chính xác hơn, pháp 
luật về nhãn hiệu có thể làm cho người tiêu dùng dễ dàng và ít tốn kém hơn 

trong việc xác định đúng sản phẩm với chất lượng mà họ mong muốn, và nhờ 

đó làm cho các thị trường trở nên cạnh tranh hơn.37 Như vậy, dưới góc độ 

của một phạm trù kinh tế, nhãn hiệu có thể mang lại hiệu quả kinh tế nhất 

định thông qua việc làm giảm thiểu chi phí tìm kiếm của người tiêu dùng. Xa 

hơn cả chức năng như một chỉ dẫn về nguồn gốc và chất lượng hàng hóa, 

người tiêu dùng có thể coi nhãn hiệu như là một con đường tắt hữu hiệu giúp 

họ nhận biết về sản phẩm mà nó luôn luôn ít tốn kém hơn bất kỳ một sự tìm 

hiểu hay điều tra chi tiết nào. Vì vậy, người tiêu dùng có thể nắm bắt và tiếp 

cận thông tin một cách dễ dàng và sẽ trở nên am hiểu hơn rất nhiều đối với 

hàng hóa và thị trường.38 Thông qua việc bảo hộ nhãn hiệu khỏi những sự bắt 

chước gây nhầm lẫn, pháp luật nhãn hiệu đảm bảo cho cầu nối thông tin hiệu 

quả giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng mà ở đó lợi ích của nhà sản xuất và 

người tiêu dùng được cân bằng một cách thỏa đáng trong thị trường. Theo 
đó, một mặt các nhà sản xuất hay nhà phân phối sẽ hưởng lợi vì họ có thể 

đầu tư một cách thiện chí nhãn hiệu vào thị trường với một sự tin tưởng rằng 

người khác sẽ không thể chiếm đoạt nó.39 Trong khi đó, ở một khía cạnh 

                                                 
34 Xem vụ kiện Leather Cloth Co. v. American Leather Cloth Co. tháng 7/1863. 11 HLC 523. Xem thêm tại: 

http://books.google.com.vn/books?id=-YTMt0PO-
nIC&pg=PA22&lpg=PA22&dq=Leather+Cloth+Co.+v.+American+Leather+Cloth&source=bl&ots=TF6

N8XRjA4&sig=vltueoUEAg0phwYzh29Q8LjdzkM&hl=vi&ei=ZezdTNK9B4mdOouwqIoP&sa=X&oi=b

ook_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDwQ6AEwBA#v=onepage&q=Leather%20Cloth%20Co.%20v

.%20American%20Leather%20Cloth&f=false. 

35 Stacey L. Dogan and Mark A. Lemley, A search-costs theory of limiting doctrines in Trade mark law, The 
Trade mark Reporter, Vol. 97, 2007, trang 1223. 

36 Cfr. W. M. LANDES & R. A. POSNER, Trade mark Law: An Economic Perspective, Tạp chí Pháp luật và 

Kinh tế số XXX, năm 1987.   

37 Stacey L. Dogan and Mark A. Lemley, A search-costs theory of limiting doctrines in Trade mark law, The 

Trade mark Reporter, Vol. 97, 2007, trang 1223 – 1224. 

38 Stacey L. Dogan and Mark A. Lemley, A search-costs theory of limiting doctrines in Trade mark law, The 

Trade mark Reporter, Vol. 97, 2007, trang 1225. 

39 Robert G. Bone, Enforcement costs and Trade mark Puzzles, Va. L. Rev. Vol. 90 (2004) trang 2108.  

http://books.google.com.vn/books?id=-YTMt0PO-nIC&pg=PA22&lpg=PA22&dq=Leather+Cloth+Co.+v.+American+Leather+Cloth&source=bl&ots=TF6N8XRjA4&sig=vltueoUEAg0phwYzh29Q8LjdzkM&hl=vi&ei=ZezdTNK9B4mdOouwqIoP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDwQ6AEwBA#v=onepage&q=Leather%20Cloth%20Co.%20v.%20American%20Leather%20Cloth&f=false
http://books.google.com.vn/books?id=-YTMt0PO-nIC&pg=PA22&lpg=PA22&dq=Leather+Cloth+Co.+v.+American+Leather+Cloth&source=bl&ots=TF6N8XRjA4&sig=vltueoUEAg0phwYzh29Q8LjdzkM&hl=vi&ei=ZezdTNK9B4mdOouwqIoP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDwQ6AEwBA#v=onepage&q=Leather%20Cloth%20Co.%20v.%20American%20Leather%20Cloth&f=false
http://books.google.com.vn/books?id=-YTMt0PO-nIC&pg=PA22&lpg=PA22&dq=Leather+Cloth+Co.+v.+American+Leather+Cloth&source=bl&ots=TF6N8XRjA4&sig=vltueoUEAg0phwYzh29Q8LjdzkM&hl=vi&ei=ZezdTNK9B4mdOouwqIoP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDwQ6AEwBA#v=onepage&q=Leather%20Cloth%20Co.%20v.%20American%20Leather%20Cloth&f=false
http://books.google.com.vn/books?id=-YTMt0PO-nIC&pg=PA22&lpg=PA22&dq=Leather+Cloth+Co.+v.+American+Leather+Cloth&source=bl&ots=TF6N8XRjA4&sig=vltueoUEAg0phwYzh29Q8LjdzkM&hl=vi&ei=ZezdTNK9B4mdOouwqIoP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDwQ6AEwBA#v=onepage&q=Leather%20Cloth%20Co.%20v.%20American%20Leather%20Cloth&f=false
http://books.google.com.vn/books?id=-YTMt0PO-nIC&pg=PA22&lpg=PA22&dq=Leather+Cloth+Co.+v.+American+Leather+Cloth&source=bl&ots=TF6N8XRjA4&sig=vltueoUEAg0phwYzh29Q8LjdzkM&hl=vi&ei=ZezdTNK9B4mdOouwqIoP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDwQ6AEwBA#v=onepage&q=Leather%20Cloth%20Co.%20v.%20American%20Leather%20Cloth&f=false
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khác người tiêu dùng cũng được hưởng lợi thông qua việc họ sẽ không phải 

thực hiện việc nghiên cứu thấu đáo hay bỏ quá nhiều thời gian cho việc nhìn 

vào các nhãn hàng trước khi quyết định mua một sản phẩm hàng hóa hay sử 

dụng một sản phẩm dịch vụ. Cũng từ góc độ này, pháp luật nhãn hiệu có thể 

đảm bảo và tăng cường một môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng 

cho các nhà sản xuất trong thị trường. 

Bởi chính tầm quan trọng của nhãn hiệu, vấn đề bảo hộ nhãn hiệu ngày nay 

đang trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của tất cả các quốc gia 
trên thế giới. Và do đó, pháp luật về nhãn hiệu đang ngày càng trở nên quan 

trọng và cần thiết trong tất cả các hệ thống pháp luật của các quốc gia.  

Pháp luật về nhãn hiệu đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống 

pháp luật về sở hữu trí tuệ. Nó điều chỉnh nhiều quan hệ khác nhau giữa chủ 

sở hữu nhãn hiệu với các chủ thể khác như: 

 Chủ sở hữu nhãn hiệu với doanh nghiệp cạnh tranh (liên quan đến 

việc sử dụng và khai thác nhãn hiệu trong phạm vi các hoạt động 

thương mại cụ thể trong khuôn khổ sự điều chỉnh của cả pháp luật 

nhãn hiệu và pháp luật cạnh tranh); 

 Chủ sở hữu nhãn hiệu với các doanh nghiệp phi cạnh tranh (trong 

trường hợp một người thứ ba bất kỳ sử dụng nhãn hiệu có trước 

hoặc dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu có trước nhằm mục đích phi 

thương mại hoặc trong phạm vi mục đích thương mại nhưng chỉ 

giới hạn đối với các nhóm sản phẩm khác biệt và không có tính 
cạnh tranh với sản phẩm mang nhãn hiệu có trước); 

 Chủ sở hữu nhãn hiệu với người tiêu dùng (trong phạm vi và liên 

quan đến các chức năng cơ bản của nhãn hiệu thể hiện ở sự kết nối 

giữa sản phẩm mang nhãn hiệu của nhà sản xuất với người tiêu 

dùng, đảm bảo người tiêu dùng không bị lừa dối hay nhầm lẫn 

trong việc lựa chọn sản phẩm trên thị trường); 

 Doanh nghiệp cạnh tranh với người tiêu dùng (liên quan đến quyền 

lợi của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với 

nhu cầu của mình do các doanh nghiệp cạnh tranh sản xuất mà 

không hề bị nhầm lẫn hay lừa dối cũng như quyền lợi của các 

doanh nghiệp cạnh tranh trong việc thực hiện các hành vi cạnh 

tranh lành mạnh và bình đẳng trong khuôn khổ quy định của pháp 

luật); và 

 Người tiêu dùng với các doanh nghiệp phi cạnh tranh (trong chừng 

mực người tiêu dùng quyết định lựa chọn các sản phẩm khác biệt 
của các doanh nghiệp phi cạnh tranh mang nhãn hiệu tương tự 
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nhưng không có khả năng gây nhầm lẫn với hoặc làm tổn hại đến 

sản phẩm của chủ sở hữu nhãn hiệu).40 

Những điều này khẳng định rằng pháp luật về nhãn hiệu không chỉ tồn tại vì 

lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn dành cho nhiều các nhân tố kinh tế 

khác. Hơn nữa, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, pháp 

luật về nhãn hiệu không thể bị giới hạn hoàn toàn bởi biên giới quốc gia, nó 

phải được mở rộng ra trên phạm vi toàn cầu. Điều này được làm rõ bởi sự 

thống nhất pháp luật về nhãn hiệu trên phạm vi toàn cầu dựa trên các thiết 
chế pháp lý khu vực như sự ra đời của Chỉ thị 89/104 và Quy chế 40/94 của 

Liên minh châu Âu và sự thiết lập các điều ước quốc tế như Công ước Paris 

và Hiệp định TRIPs.  

 

2.2. KHÁI QUÁT VỀ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG 

2.2.1. Lịch sử hình thành nguyên tắc bảo hộ nhãn hiệu 

nổi tiếng 

Nguyên tắc lãnh thổ quốc gia trong bảo hộ nhãn hiệu 

Như đã trình bày ở phần trước, nhãn hiệu có tính lãnh thổ. Thực tế cho thấy, 

một nhãn hiệu tượng trưng cho lợi thế thương mại được phát triển bởi chủ 

thể nhãn hiệu trong phạm vùng lãnh thổ người tiêu dùng nhãn hiệu công 

nhận, và nhãn hiệu đó mong đợi phù hợp trong vùng lãnh thổ đó.  Theo 
nguyên tắc vùng lãnh thổ, nhãn hiệu được coi là có sự tồn tại độc lập trong 

mỗi quốc gia nơi đó nhãn hiệu đó được công nhận và bảo hộ.41 Điều này có 

nghĩa là một nhãn hiệu sẽ được bảo hộ riêng biệt tại mỗi quốc gia do đăng ký 

nhãn hiệu này theo pháp luật hiện hành của quốc gia đó. Quyền sở hữu nhãn 

hiệu do một quốc gia cấp không quy định quyền sở hữu nhãn hiệu đó và các 

quyền đối với nhãn hiệu đó tại một quốc gia khác. Điều này giải thích lý do 

các hành vi xâm phạm các quyền đối với nhãn hiệu đã thường xuyên xảy ra ở 

các quốc gia không phải là nước xuất xứ vì ở những nước này nhãn hiệu 

chưa được đăng ký hoặc bảo hộ. Đây là vấn đề có liên quan đến nhãn hiệu 

được biết đến rộng rãi trong khu vực hoặc trên thế giới.  

                                                 
40 Jeremy Phillips, “TRADE MARK LAW – A practical anatomy”, (Oxford University Press, 2003), trang 32, 

đoạn 2.56 

41 Xuan-Thao Nguyen, The other Famous Marks Doctrine, the Article was solicited as part of the “International 

and Comparative Aspects of Trade mark Dilution” Symposium, Transnational Law & Contemporary 
Problems, Vol. 17, pp. 757-773, Fall 2008. Xem thêm: Xuan-Thao Nguyen, The Digital Trade mark Right: 

A Troubling New Extraterritorial Reach of United States Law, 81 N.C. L. REV. 483, 489 (2003) 

(discussing the territoriality doctrine in trade mark protection). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1493486####
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1493486####
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Học thuyết về nhãn hiệu nổi tiếng 

Trong quá trình củng cố và tăng cường hiệu quả của cơ chế bảo hộ nhãn hiệu 

nói chung, các quốc gia đã nỗ lực trên phạm vi quốc tế tạo ra trường hợp 

ngoại lệ đặc biệt về nguyên tắc vùng lãnh thổ được quy định trong Công Ước 

Paris42 và Thỏa Thuận TRIPs.43 Theo đó, một nhãn hiệu nổi tiếng tại một 

quốc gia hay nhiều quốc gia cũng có thể được công nhận và bảo hộ ở những 

quốc gia khác ngay cả khi chủ sở hữu nhãn hiệu đã không đăng ký hoặc sử 

dụng nhãn hiệu đó ở những nước này.44 Do đó, khái niệm bảo hộ nhãn hiệu 

nổi tiếng có nguồn gốc từ Điều 6bis của Công Ước Paris về Bảo hộ quyền sở 

hữu công nghiệp, quy định rằng các quốc gia thành viên đồng ý từ chối hay 

hủy bỏ việc đăng ký và cấm sử dụng nhãn hiệu cấu thành sự sao chụp, bắt 

chước hoặc bản dịch, có nguy cơ gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi 

tiếng tại một quốc gia như đã là nhãn hiệu của một người được hưởng các lợi 

ích của Công Ước.45 

Trước khi được ghi nhận trở thành một phần của Công Ước Paris năm 1925, 

học thuyết về nhãn hiệu nổi tiếng đã được đề cập và thảo luận tại Hội Nghị 
Ngoại Giao về Sửa Đổi Công Ước Paris trong năm 1911.46 Tại Hội Nghị này, 

vấn đề về cách bảo vệ chủ sở hữu nhãn hiệu được đăng ký tại nước xuất xứ 

khỏi bị các chủ thể khác tại các quốc gia khác đánh cắp được nêu ra lần đầu 

tiên.47  

Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu chưa đăng ký của một chủ sở hữu nước ngoài được 

xem xét một lần nữa trong năm 1925 tại Hội Nghị Ngoại Giao được tổ chức 

tại The Hague.48 Ý tưởng chủ chốt được đưa ra trong báo cáo thảo luận của 

cuộc họp đó như sau: 

Thông thường các thương nhân hoặc thậm chí những người khác nộp đơn xin 

đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng để có được quyền sở hữu đối với nhãn hiệu nổi tiếng 

đó và ngăn chặn chủ sở hữu nhãn hiệu thực sự sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng đó tại 

                                                 
42 Xem Điều 6bis – Công ước Paris. 

43 Xem Điều 16(2) – Hiệp định TRIPs 1994. 

44 Xuan-Thao Nguyen, The other Famous Marks Doctrine, the Article was solicited as part of the “International 

and Comparative Aspects of Trade mark Dilution” Symposium, Transnational Law & Contemporary 

Problems, Vol. 17, pp. 757-773, Fall 2008. Xem thêm: vụ kiện ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3d 135, 
156 (2d Cir. 2007). 

45 Điều 6bis – Công ước Paris. Xem thêm: Lile Deinard and Amy Stasik, The Famous Marks Doctrine under 

the Paris Convention – Is the remedy available to foreign entities in the Second Circuit?, New York Law 

Journal, October 16, 2006. 

46 Hội nghị Ngoại giao để sử đổi Công ước Paris được tổ chức tại Washington, Hoa Kỳ ngày 02/6/1911. 

47 Frederick Mostert, “Famous and Well-known Marks – An international Analysis”, (Butterworths 1997), trang 

127. 

48 Hội nghị Ngoại giao để sửa đổi Công ước Paris được tổ chức tại Hague, Hà Lan ngày 06/11/1925.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1493486####
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1493486####
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quốc gia bị nghi ngờ hoặc làm cho nhãn hiệu nổi tiếng đó cao giá cho chủ sở hữu 

thật sự nhãn hiệu nổi tiếng đó để có quyền sử dụng nhãn hiệu đó.49 

Dựa trên ý tưởng cơ bản này, đoàn đại biểu Hà Lan và Cục BIRPI quốc tế đã 

trình bày đề nghị của họ về Điều 6bis mới được diễn đạt như sau: 

Các nước tham gia hợp đồng cam kết từ chối hoặc chấm dứt hiệu lực của việc 

đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng đã là nhãn hiệu của một công dân của nước khác; cho 

phép một thời gian ít nhất ba năm để những người có liên quan yêu cầu chấm dứt 

hiệu lực của việc đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng đó.50 

Sau nhiều ý kiến nhận xét và các cuộc thảo luận quan trọng liên quan đến 

việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Hội Nghị51, Điều 6bis cuối cùng đã được 

nhất trí thông qua với nội dung như sau: 

Các nước tham gia hợp đồng cam kết, về mặt hành chính, nếu pháp luật của họ 

cho phép hoặc theo yêu cầu của bên có liên quan, từ chối hoặc hủy bỏ việc đăng 

ký nhãn hiệu là một sự sao chép hoặc bắt chước, có cơ may gây nhầm lẫn với nhãn 

hiệu được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký coi là nổi tiếng tại n ước đó 

như đã là nhãn hiệu của công dân của một nước tham gia hợp đồng khác và được 

sử dụng cho hàng hóa cùng loại hoặc loại tương tự.  

Cho phép thời hạn ít nhất ba năm để yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu đó. Thời hạn này sẽ 

bắt đầu từ ngày đăng ký nhãn hiệu đó. 

Không có thời hạn nào được ấn định để yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu được đăng ký 

với dụng ý xấu52. 

Vấn đề về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng vẫn tiếp tục là vấn đề quan trọng được 

đưa vào chương trình nghị sự của các cuộc Hội Nghị sau đó.53 Toàn văn của 

Điều 6bis của Công Ước Paris đã được thay đổi nhiều lần trong các hội nghị 
này dựa trên các quan điểm khác nhau của những nước tham dự. Các cuộc 

tranh luận chủ yếu tập trung vào hai vấn đề: (i) Nghĩa vụ của các nước thành 

viên của Liên minh Paris bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng và (ii) thời hiệu yêu cầu 

hủy bỏ nhãn hiệu được đăng ký hoặc sử dụng mâu thuẫn với một nhãn hiệu 

nổi tiếng. Cuối cùng, toàn văn Điều 6bis hiện nay đang được sử dụng đã 

được thông qua tại Hội Nghị được tổ chức tại Lisbon trong năm 1958 54 như 

sau: 

                                                 
49  Bản ghi nhớ La Haye, trang 242. 

50  Tài liệu đã dẫn, at 246. Xem thêm Frederick Mostert, “Famous and Well-known Marks – An international 

Analysis”, (Butterworths 1997), trang 129. 

51 Frederick Mostert, “Famous and Well-known Marks – An international Analysis”, (Butterworths 1997), trang 

130.  

52  Điều 6bis - Công ước Paris bản sửa đổi năm 1925. 

53 Hội nghị Ngoại giao để sửa đổi Công ước Paris được tổ chức tại London, Vương Quốc Anh ngày 02/6/1934, 

tại Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 31/10/1958 và tại Stockholm, Thụy Điển ngày 14/7/1967. 

54 Tại Hội nghị Ngoại giao để sửa đổi Công ước Paris được tổ chức tại Stockholm năm 1967, không có nội 

dung sửa đổi nào được đưa ra liên quan đến Điều 6bis của Công ước Paris. Do vậy, văn bản hiện hành của 
Điều 6bis được các quốc gia thành viên áp dụng là văn bản được thông qua tại Hội nghị Lisbon năm 1958. 
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(1) Các nước của Liên Minh cam kết, đương nhiên nếu nếu pháp luật của họ cho 

phép hoặc theo yêu cầu của bên có liên quan, từ chối hoặc hủy bỏ việc đăng ký, và 

cấm sử dụng nhãn hiệu cấu thành một sự sao chép hoặc bắt chước, bản dịch, có cơ 

may gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký  

coi là hoặc sử dụng là nổi tiếng tại nước đó như đã là nhãn hiệu của người có 

quyền hưởng các lợi ích của Công Uớc này và được sử dụng cho hàng hóa trùng 

hoặc tương tự. Các quy định này cũng sẽ áp dụng khi phần thiết yếu của nhãn hiệu 

hợp thành một sự sao chép bất kỳ nhãn hiệu nổi tiếng nào hoặc sự bắt chước có cơ 

may gây nhầm lẫn đối với nhãn hiệu nổi tiếng đó.  

(2) Cho phép thời hạn ít nhất là năm năm kể từ ngày đăng ký để yêu cầu hủy bỏ 

nhãn hiệu đó. Các quốc gia của Liên Minh có thể quy định thời hạn việc cấm sử 

dụng phải được yêu cầu.  

(3) Không có thời hạn nào được ấn định để yêu cầu hủy bỏ hay cấm sử dụng các 

nhãn hiệu được đăng ký hoặc sử dụng với dụng ý xấu . 

Như vậy, học thuyết về nhãn hiệu nổi tiếng được chính thức ghi nhận tại 

Công ước Paris cũng đồng nghĩa với việc học thuyết này đã nhận được sự 

công nhận rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Học thuyết này sau đó đã tiếp tục 

được quy định, cải thiện và không ngừng phát triển trong pháp luật quốc gia 

cũng như trong khuôn khổ của các tổ chức quốc tế như Tổ Chức Thương Mại 

Thế Giới (WTO) và Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới (WIPO). Theo đó, 

Thỏa Thuận TRIPs55 được phát triển và cải thiện theo Điều 6 bis của Công 

Ước Paris bằng cách bổ sung nội dung tại Điều 16 mở rộng phạm vi bảo hộ 
nhãn hiệu nổi tiếng đến các nhãn hiệu dịch vụ56 và mở rộng phạm vi bảo hộ 

đến việc sử dụng nhãn hiệu có hàng hóa không tương tự.57 Trong năm 1999, 

học thuyết về nhãn hiệu nổi tiếng được phát triển và mở rộng bởi Đại Hội 

Đồng WIPO và Liên minh Paris thông qua đề xuất không ràng buộc quy định 

rằng một nhãn hiệu nổi tiếng sẽ được bảo hộ tại một quốc gia cụ thể trên cơ 

sở nhãn hiệu đó nổi tiếng ngay cả khi nhãn hiệu đó không được đăng ký hay 

sử dụng tại quốc gia đó.58  

2.2.2. Khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng 

Định nghĩa Nhãn hiệu nổi tiếng 

Công ước Paris đề cập đến nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 6bis bằng việc quy 

định nghĩa vụ của các quốc gia thành viên trong việc từ chối đăng ký, hủy bỏ 

việc đăng ký và ngăn cấm sự sử dụng đối với một nhãn hiệu mà nó cấu thành 

một sự lặp lại, sự bắt chước hay một bản dịch có khả năng gây nhầm lẫn với 

một nhãn hiệu nổi tiếng59; và quy định khoảng thời gian cho phép chủ sở hữu 

                                                 
55 Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền SHTT (TRIPs) được ký kết ngày 15/4/1994 tại Marrakech. 

56 Điều 16(2) – Hiệp định TRIPs. 

57 Điều 16(3) – Hiệp định TRIPs. 

58 Điều 2 (3) (i) – Bản Khuyến nghị của WIPO năm 1999.  

59 Đoạn 1 – Điều 6bis –. Công ước Paris 
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nhãn hiệu nổi tiếng có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ đăng ký 

của một nhãn hiệu xâm phạm.60 Tuy nhiên, Công ước lại không đưa ra bất kỳ 

định nghĩa chính thức rõ ràng nào về nhãn hiệu nổi tiếng. Cơ sở duy nhất 

được đề cập chính là sự chấp nhận hay công nhận đối với những nhãn hiệu 

như thế của cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thuộc thành viên của 

Liên minh hay các quốc gia nơi nhãn hiệu đó được sử dụng. 

Mặc dù không có định nghĩa cụ thể về nhãn hiệu nổi tiếng theo cách diễn đạt 

của Công ước Paris, nhưng những cách diễn đạt khác nhau về thuật ngữ này 
được sử dụng trong các ngôn ngữ khác nhau đã thể hiện trong một chừng 

mực nào đó đã thể hiện tính chất phức tạp của khái niệm này. Chẳng hạn, 

cụm từ “nhãn hiệu nổi tiếng” trong Điều 6 bis Công ước Paris được chuyển 

ngữ sang các ngôn ngữ khác nhau với những sự khác biệt trong cách thể hiện 

nội dung của thuật ngữ này như  “marque notoirement connue”, “notorisch 

bekannte marke”, “marchio notoriamente conosciuto”, or “marca 

notoriamente conocida”.61 Hơn nữa, ngay cả trong định nghĩa của các từ điển 

thông thường thì nghĩa của từ “nổi tiếng” cũng có sự khác biệt nhất định, 

chẳng hạn theo Webster’s Third New International Dictionary thì “nổi tiếng” 

có nghĩa là “được biết đến một cách rộng rãi”62 (nhấn mạnh ở phạm vi nhận 

biết), nhưng trong Từ điển Tiếng Anh Oxford thì “nổi tiếng” được hiểu là 

“được nhiều người biết đến”63 (nhấn mạnh ở số lượng chủ thể nhận biết). 

Theo những quy định của Hiệp định TRIPs, vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi 

tiếng nhìn chung được xây dựng dựa trên các nguyên tắc được ấn định bởi 
Công ước Paris với những sự thay đổi và bổ sung phù hợp. Theo đó, chế độ 

bảo hộ dành cho “nhãn hiệu nổi tiếng” không chỉ được sử dụng cho đối 

tượng là hàng hóa mà còn được sử dụng cho cả các đối tượng dịch vụ, và 

Hiệp định cũng ghi nhận một số căn cứ chung để xác định một nhãn hiệu có 

phải là nổi tiếng hay không64. Ngoài ra, Hiệp định cũng mở rộng phạm vi các 

nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ, bao gồm cả các nhãn hiệu được coi là rất 

nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng giống như Công ước Paris, Hiệp định TRIPs cũng 

không đưa ra bất kỳ một định nghĩa chính thức nào về “nhãn hiệu nổi tiếng”. 

Bên cạnh các điều ước quốc tế nói trên, chúng ta cũng có thể tìm thấy các 

quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong hệ thống pháp luật của nhiều 

quốc gia trên thế giới, chẳng hạn, Đạo luật về Nhãn hiệu năm 1938 và sau đó 

được sửa đổi bởi Đạo luật Nhãn hiệu năm 1994 của Vương quốc Anh65, Đạo 

                                                 
60 Đoạn 2 và đoạn 3 – Điều 6bis –. Công ước Paris 

61 Frederick Mostert, “Famous and Well-known Marks – An international Analysis”, (Butterworths 1997), trang 

18. 

62 Webster’s Third New International Dictionary, (Merriam-Webster Inc., 1981), trang 2595. 

63 Oxford English Dictionary (1989), Volume XX, trang 133. 

64 Điều 16.2 – Hiệp định TRIPS. 

65 Xem Điều 56(1) – Luật nhãn hiệu 1994 của Vương Quốc Anh. 
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luật Lanham năm 1946 của Hoa Kỳ (được sửa đổi bởi Đạo luật Liên bang về 

Sự lu mờ (dilution) nhãn hiệu năm 1995),66 Đạo luật về nhãn hiệu và Bộ luật 

về Sở hữu trí tuệ của Pháp67…  

Hiển nhiên rằng luật pháp của các quốc gia khác nhau thì rất khác nhau. 

Chính những sự khác biệt đó đã tạo ra một bức tranh rất đa dạng và phong 

phú của hệ thống pháp luật toàn cầu về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng 

và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Tuy nhiên, pháp luật của không ít 

quốc gia đã không đưa ra được một hệ thống các tiêu chí cụ thể để xác định 
“nhãn hiệu nổi tiếng”. Do vậy, trên thực tế vấn đề này chủ yếu được giải 

quyết bởi các Tòa án hay các cơ quan có thẩm quyền trong từng vụ việc cụ 

thể. Chẳng hạn, ngày 08/12/1962, Tòa phúc thẩm Paris của Pháp đã tuyên 

thừa nhận nhãn hiệu PONTIAC là nhãn hiệu nổi tiếng cho xe hơi bởi vì “một 

bộ phận lớn công chúng đã biết đến tên gọi này như là một nhãn hiệu cho 

một loại xe hơi cao cấp ở Pháp”; hoặc nhãn hiệu cũng có thể được xem là nổi 

tiếng ngay cả khi nó không thật sự nổi tiếng một cách đặc biệt (theo một 

Quyết định khác của Tòa phúc thẩm Paris tuyên ngày 19/10/1970)  hoặc trong 

một số trường hợp khác, Tòa án có thể tham khảo một cuộc điều tra thị 

trường để xác định một nhãn hiệu có phải là nổi tiếng hay không (chẳng hạn, 

Tòa Sơ thẩm Paris đã ra một Quyết định ngày 22/03/1989 tuyên rằng “Nhãn 

hiệu JOCKER là nhãn hiệu nổi tiếng bởi vì nó thể hiện trong một cuộc 

nghiên cứu thị trường rằng có đến một phần năm công chúng đã nhận biết và 

gắn nhãn hiệu này cho loại sản phẩm nước hoa quả”.68 Bộ luật SHTT của 
Pháp phân biệt khá rõ ràng giữa hai khái niệm “nhãn hiệu nổi tiếng” và 

“nhãn hiệu rất nổi tiếng”. Theo đó, nhãn hiệu nổi tiếng được hiểu là nhãn 

hiệu được công nhận bởi một tỉ lệ lớn công chúng có liên quan đến quá trình 

sản xuất, phân phối và sử dụng hàng hóa mang nhãn hiệu và được nhận biết 

một cách rõ ràng như là một sự xác định đối với nguồn gốc riêng biệt của 

những sản phẩm này, trong khi đó nhãn hiệu rất nổi tiếng được định nghĩa là 

nhãn hiệu được biết đến rộng rãi trên toàn cầu.69  

Theo luật về nhãn hiệucủa Nga năm 1992, nhãn hiệu nổi tiếng cũng như 

những vụ việc, tình huống liên quan đến việc chủ sở hữu nhãn hiệu yêu cầu 

sự công nhận đối với nhãn hiệu nổi tiếng ở Nga sẽ được xem xét bởi Phòng 

Patent tối cao (Supreme Patent Chamber).70  

                                                 
66 Xem “Federal Trade mark Dilution Act” năm 1995 (H.R 1295) được bổ sung sửa đổi bởi Trade mark 

Dilution Revision Act (TDRA) năm 2006 của Hoa Kỳ.  

67 Đạo luật ban hành ngày 04/01/1991, được thể chế hóa vào trong Chương VII của Bộ luật SHTT của Pháp, 

sửa đổi lần gần nhất bởi Đạo luật số 2003-706 ngày 01/8/2003. 

68 “How France protects well-known marks (phần 2)”, truy cập tại http://proquest.umi.com. 

69 Hội thảo quốc gia của WIPO về SHTT, “Vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng”, tổ chức tại Cairo – Ai Cập, 
ngày 17-19/02/2003.  

70 Magazine: MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY, May 2, 2001; Section: RUSSIA; Article 

“Protecting well-known marks”; truy cập tại: http://elinlub.lu.se.  

http://proquest.umi.com/
http://elinlub.lu.se/
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Tại Trung Quốc, Bộ Quy tắc Công nhận và Bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng (Bộ 

Quy tắc)71 đã định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được biết đến rộng 

rãi trong một bộ phận khách hàng thực tế và được coi là nổi tiếng trong bộ 

phận công chúng liên quan. Bộ Quy tắc cũng xác định thêm rằng “bộ phận 

công chúng liên quan” được hiểu là người tiêu dùng, các nhà điều hành sản 

xuất và những người khác có liên quan đến quá trình mua bán hàng hóa hay 

dịch vụ mang nhãn hiệu. Trong định nghĩa này, Bộ Quy tắc đã loại bỏ yêu 

cầu được quy định trong Bộ Quy tắc cũ trước năm 1996 rằng nhãn hiệu nổi 
tiếng phải là nhãn hiệu được đăng ký và thay đổi cụm từ “được biết đến rộng 

rãi trong thị trường” thành “được biết đến rộng rãi trong bộ phận công chúng 

liên quan”. Tuy nhiên, khái niệm “bộ phận công chúng liên quan” lại chỉ 

được xác định trong phạm vi lãnh thổ của Trung Quốc mà không mở rộng 

trên phạm vi thế giới. Điều này cũng có nghĩa rằng một nhãn hiệu có thể là 

nổi tiếng ở các quốc gia khác, thậm chí nổi tiếng trên toàn cầu nhưng lại chưa 

được công nhận tại Trung Quốc sẽ không được coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại 

Trung Quốc.72 Quy định này dường như là một rào cản lớn đối với các nhãn 

hiệu nổi tiếng của nước ngoài nếu muốn khẳng định vị trí của mình ở quốc 

gia đông dân nhất thế giới này. Trên thực tế, chế định về nhãn hiệu nổi tiếng 

của nước ngoài cũng có thể được viện dẫn đến trong một chừng mực nhất 

định nhằm hỗ trợ cho việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng ở Trung Quốc.73 

Theo Luật nhãn hiệu Ấn Độ năm 1999 thì: 

Một nhãn hiệu nổi tiếng có nghĩa là nhãn hiệu trở nên nổi tiếng trong một bộ phận 

đáng kể của công chúng sử dụng hàng hóa hay dịch vụ mang nhãn hiệu mà sự sử 

dụng nhãn hiệu như thế cho các hàng hóa hay dịch vụ khác sẽ có nguy cơ tạo ra 

một sự kết nối trong lĩnh vực thương mại giữa những hàng hóa hay dịch vụ đó với 

chủ thể sử dụng nhãn hiệu cho hàng hóa hay dịch vụ được đề cập trước đó.74 

Pháp luật Hoa Kỳ cũng có một sự phân biệt nhỏ giữa hai khái niệm “nhãn 
hiệu rất nổi tiếng” (famous mark) và “nhãn hiệu nổi tiếng” (well-known 

mark) dựa trên mức độ “nổi tiếng” của nhãn hiệu, và khái niệm “nhãn hiệu 

rất nổi tiếng” được sử dụng phổ biến và rộng rãi hơn cả trong thực tiễn lẫn 

trong quy định của pháp luật. Nhưng thật ra, không có bất kỳ một định nghĩa 

chính thức nào được đưa ra để xác định một “nhãn hiệu nổi tiếng” hay một 

“nhãn hiệu rất nổi tiếng” ở Hoa Kỳ. Điều này về cơ bản tương tự với tình 

huống thực tế của các quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, Hoa Kỳ có vẻ 

                                                 
71 Quy chế Công nhận và Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Trung Quốc năm 2003.  

72 Yvonne Chua, Howard Tsang, “Legislative changes boost status of well-known marks”, Magazine: 

MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY, London: Dec. 2002/Jan. 2003, trang 75.  

Truy cập tại http://www.managingip.com/Article/1321791/Supplements/Legislative-changes-boost-status-of-

well-known-marks.html?ArticleId=1321791&supplementListId=58767&p=5. 

73 Loke-Khoon Tan, Pirates in the Middle Kingdom – The ensuing Trade mark Battle, second edition, (Sweet 
and Maxwell Asia 2007), đọạn 3.7, trang 43. 

74 Trade marks Act of India in 1999 (in force 15 September 2003), Article 2(1)(zg); Xem t hêm: Virendra 

Kumar Ahuja, Law relating to Intellectual property rights, Lexis Nexis 2007, trang 228. 

http://www.managingip.com/Article/1321791/Supplements/Legislative-changes-boost-status-of-well-known-marks.html?ArticleId=1321791&supplementListId=58767&p=5
http://www.managingip.com/Article/1321791/Supplements/Legislative-changes-boost-status-of-well-known-marks.html?ArticleId=1321791&supplementListId=58767&p=5
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chỉ chấp nhận (một cách gián tiếp) khái niệm “nhãn hiệu rất nổi tiếng” chứ 

không phải là “nhãn hiệu nổi tiếng” trong ngôn ngữ lập pháp chính thống. 

Thật vậy, theo quy định tại Điều 3 của Đạo luật Liên bang về Chống lu mờ 

nhãn hiệu năm 1995,75 chủ sở hữu nhãn hiệu rất nổi tiếng có quyền, theo 

nguyên tắc công bằng và những nhận định hợp lý của tòa án, thực hiện một 

tố quyền chống lại sự sử dụng nhằm mục đích thương mại của một chủ thể 

khác đối với một nhãn hiệu hay một tên thương mại nếu việc sử dụng như thế 

bắt đầu sau khi nhãn hiệu đã trở nên nổi tiếng và gây ra sự lu mờ đối với chất 
lượng phân biệt của nhãn hiệu, và được thực hiện một số hành động khác 

theo quy định cụ thể của điều này. Như vậy, pháp luật Hoa Kỳ không hề đưa 

ra định nghĩa nào về nhãn hiệu nổi tiếng. 

Như vậy, thông qua góc nhìn so sánh, có thể thấy rằng có nhiều cách thức 

khác nhau liên quan đến cách hiểu đối với khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng và 

các thuật ngữ khác có liên quan như “notorious”, “reputation”, “famous”, 

“highly renowned”, “highly reputed”, và “exceptionally well-known”.76 Bởi 

vì sự thiếu vắng một định nghĩa chung về nhãn hiệu nổi tiếng trong các quy 

định của các điều ước quốc tế cho nên mỗi quốc gia sẽ có cách nhìn riêng 

của mình về nhãn hiệu nổi tiếng. 

Tuy nhiên, bất chấp sự khác biệt trong cách hiểu về nhãn hiệu nổi tiếng giữa 

các hệ thống pháp luật khác nhau, chúng ta cũng có thể đưa ra một định 

nghĩa chung nhất về nhãn hiệu nổi tiếng trên cơ sở tổng hợp các quan điểm 

khác nhau từ các hệ thống pháp luật khác nhau. Theo đó, nhãn hiệu nổi tiếng 
được hiểu là nhãn hiệu được biết đến một cách rộng rãi bởi nhiều người 

trong những phạm vi lãnh thổ nhất định hoặc được xem xét, thừa nhận bởi 

các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia nơi nhãn hiệu được đăng ký bảo 

hộ hay được sử dụng. Cần lưu ý rằng đây có thể chưa phải là cách hiểu duy 

nhất và cuối cùng đối với khái niệm này.  

2.2.3. Đặc điểm của nhãn hiệu nổi tiếng 

Sự nổi tiếng của nhãn hiệu 

Sự nổi tiếng hay danh tiếng của nhãn hiệu được hiểu là khả năng một nhãn 

hiệu được biết đến một cách rộng rãi trong một bộ phận công chúng nhất 

định. Điều này có thể được đánh giá thông qua sự sử dụng của nhãn hiệu trên 

thực tế. Từ quá trình sử dụng như thế, người tiêu dùng sẽ khắc sâu những 

hình ảnh và thông tin được chuyển tải từ nhãn hiệu cũng như những sản 

phẩm hàng hóa hay dịch vụ mang nhãn hiệu. Những thông tin khắc sâu này 

sẽ đóng vai trò quan trọng khi chúng trở thành một biểu tượng của uy tín gắn 

                                                 
75 Xem “Federal Trade mark Dilution Act” năm 1995 (H.R 1295) được bổ sung sửa đổi bởi Trade mark 

Dilution Revision Act (TDRA) năm 2006 của Hoa Kỳ . 

76 Frederick Mostert, “Famous and Well-known Marks – An international Analysis”, (Butterworths 1997), trang 

18. 
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liền với một nhóm hàng hóa hay dịch vụ đặc biệt giúp người tiêu dùng có thể 

phân biệt chúng với các nhóm sản phẩm khác. Thông thường, nhãn hiệu càng 

được sử dụng lâu dài, danh tiếng hay sự nổi tiếng của nhãn hiệu càng được 

củng cố. 

Xuất phát từ thuật ngữ “nổi tiếng” (well-known), chúng ta có thể thấy rõ rằng 

yếu tố quan trọng nhất để chứng minh sự cần thiết phải có  một cơ chế bảo hộ 

đặc biệt hơn đối với các nhãn hiệu nổi tiếng chính là sự “nổi tiếng” của các 

nhãn hiệu đó. Đây đồng thời cũng là một tiêu chí quan trọng đầu tiên mà Tòa 
án hay các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu 

nào đó có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không. Nếu yêu cầu về sự nổi tiếng 

của nhãn hiệu không được thỏa mãn, các tiêu chí khác sẽ đương nhiên không 

cần phải xem xét đến nữa. Về mặt lý thuyết, khi một nhãn hiệu được công 

nhận là nhãn hiệu nổi tiếng, sự nổi tiếng của nó sẽ bao trùm lên một khu vực 

rộng lớn của thế giới. Điều này có nghĩa là một nhãn hiệu vẫn có thể được 

coi là nổi tiếng ở một quốc gia hay vùng lãnh thổ mà ở đó nhãn hiệu chưa 

từng được sử dụng. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có một số trường hợp ngoại 

lệ trong pháp luật các nước, chẳng hạn, chúng ta đều biết rằng “Elle” là một 

tạp chí rất nổi tiếng ở nhiều nước trên thế giới, thế nhưng chủ sở hữu nhãn 

hiệu “Elle” đã không thể chứng minh được rằng nhãn hiệu này cũng nổi tiếng 

ở Ba Lan trong một vụ tranh chấp vào năm 1984, vì vậy họ đã thất bại trong 

việc ngăn chặn việc đăng ký của một nhãn hiệu tương tự cho mỹ phẩm.77 

Giá trị thương mại cao 

Hầu như tất cả các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đều có một giá trị thương 

mại cao hoặc rất cao. Điều này được thể hiện thông qua kết quả xếp hạng 

hằng năm trên trang web chính thức của Interbrand.78 Nếu giá trị thương mại 

của một nhãn hiệu thông thường là quan trọng thì đối với nhãn hiệu nổi tiếng 

giá trị đó còn quan trọng hơn gấp nhiều lần. Giá trị thương mại này không 

chỉ đóng góp vào giá trị của nhãn hiệu mà còn trở thành một trong những tài 

sản rất quan trọng của doanh nghiệp. Giữa giá trị thương mại và tính nổi 

tiếng của nhãn hiệu thường luôn có mối liên hệ rất chặt chẽ và tỉ lệ thuận với 
nhau. Vì vậy, trong nhiều trường hợp thực tiễn, giá trị thương mại của nhãn 

hiệu được xem là yếu tố quan trọng để đánh giá tính nổi tiếng của nhãn hiệu, 

điều này được ghi nhận trong quy định cụ thể của pháp luật của nhiều quốc 

gia79. 

                                                 
77 Xem J B Cosmetics SP ZOO Kamienczyk N/Bugiem’s Trade mark [2000] ETMR 722. Xem thêm Jeremy 

Phillips, “TRADE MARK LAW – A Practical Anatomy”, (Oxford University Press, 2003), trang 406, 

đoạn 12.40. 

78 Xem tại: http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx?langid=1000.  

79 Xem, chẳng hạn, Điều 75 – Luật SHTT VN năm 2005; Điều 8(2) – Luật Nhãn hiệu năm 1994 của Vương 

Quốc Anh. 

http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx?langid=1000
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Như vậy, có thể nói rằng giá trị thương mại cao vừa là thuộc tính vừa là dấu 

hiệu nhận biết của các nhãn hiệu nổi tiếng. Đối với một số trường hợp cá 

biệt, giá trị thương mại của một nhãn hiệu nổi tiếng có thể vượt qua tổng thu 

nhập quốc dân của một quốc gia. Trong một số trường hợp khác, giá trị của 

nhãn hiệu dường như rất khó để xác định một cách chính xác vì tính lịch sử, 

truyền thống của nhãn hiệu đã biến nhãn hiệu thành một giá trị mang tính văn 

hóa. 

Thời gian sử dụng liên tục và lâu dài 

Thật khó có thể tạo ra một nhãn hiệu và ngay lập tức làm cho nó trở nên nổi 

tiếng. Một nhãn hiệu thông thường sẽ không thể vững mạnh và được biết đến 

một cách rộng rãi tại thời điểm mới hình thành. Nó cần phải có thời gian để 

khẳng định vị trí của mình, để trở nên mạnh mẽ hơn và phổ biến hơn nhờ vào 

sự thừa nhận và chấp nhận của người tiêu dùng. Và sau đó, trải qua một thời 

gian sử dụng lâu dài nó mới có thể trở nên ngày một nổi tiếng hơn. Tiến trình 

này thường mất nhiều thời gian, có thể là hàng năm, thậm chí là hàng chục 

năm hoặc nhiều hơn thế. Chẳng hạn, nhãn hiệu COCA-COLA dùng cho thức 
uống có ga bắt đầu được sử dụng từ năm 1893 tại Hoa Kỳ; nhãn hiệu 

BUDWEISER dùng cho sản phẩm bia được tạo ra và sử dụng lần đầu tiên ở 

Cộng hòa Séc (Czech) từ năm 1876; hay nhãn hiệu HONDA của Nhật Bản 

cũng đã được ra đời từ năm 1946… 

Như vậy, có thể nói hầu như tất cả các nhãn hiệu nổi tiếng đều trải qua 

khoảng thời gian sử dụng rất dài và liên tục. Tại điểm này, có thể thấy tính 

lâu bền và ổn định trong quá trình sử dụng của một nhãn hiệu sẽ là một yếu 

tố quan trọng cần được xem xét để xác định nhãn hiệu đó có phải là nhãn 

hiệu nổi tiếng hay không. 

Được sử dụng phổ biến 

Về mặt ngữ nghĩa, “nổi tiếng” hay “rất nổi tiếng” được hiểu là được biết đến 

một cách rộng rãi bởi nhiều người trong một khu vực địa lý nhất định. Trong 

một chừng mực nào đó, các thuật ngữ “nổi tiếng”, “rất nổi tiếng” và “phổ 

biến” có thể được hiểu tương đồng với nhau (dĩ nhiên mức độ mỗi từ được 

thể hiện khác nhau). Chính vì vậy, một nhãn hiệu được coi là nổi tiếng nhất 

định phải được sử dụng một cách rộng rãi trong cộng đồng. Nó phải được 

nhận biết một cách dễ dàng bởi người tiêu dùng chính bởi sự phổ biến đó. 

Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thường xuyên phải 

tiến hành các cuộc khảo sát hay điều tra xã hội học để đánh giá mức độ phổ 

biến của một nhãn hiệu trong cộng đồng cũng như sự thừa nhận của người 

tiêu dùng đối với nhãn hiệu đó. Chẳng hạn, ở Đức, nếu kết quả khảo sát 

khẳng định rằng có từ 80% trở lên số người được khảo sát nhận biết về nhãn 
hiệu thì nhãn hiệu sẽ được đánh giá là “rất nổi tiếng”, còn nếu chỉ có từ 40% 

trở lên số người được khảo sát nhận biết nhãn hiệu thì nhãn hiệu đó được 
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đánh giá là “nổi tiếng”. Ở Pháp, nhiều điều kiện khác cũng được xem xét 

đánh giá, theo đó nếu kết quả khảo sát thể hiện rằng có từ 20% số người 

được khảo sát trở lên quen thuộc với nhãn hiệu thì nhãn hiệu có thể được 

đánh giá là “nhãn hiệu nổi tiếng”. Trong khi ở Italy, một nhãn hiệu sẽ chỉ 

được đánh giá là “nhãn hiệu nổi tiếng” nếu như có ít nhất 70% số người được 

khảo sát quen thuộc và nhận biết được nhãn hiệu.80 

Là đối tượng dễ bị xâm phạm 

Như đã trình bày ở các phần trước, nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu có tính 

phổ biến rộng rãi và giá trị thương mai rất cao. Do vậy, việc sử dụng, khai 

thác nhãn hiệu nổi tiếng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, dĩ 

nhiên ngay cả khi đó là người sử dụng bất hợp pháp. Điều này chính là động 

cơ lớn nhất khiến các cá nhân, hay thậm chí là doanh nghiệp, không ngần 

ngại để thực hiện các hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu nổi tiếng. Thêm 

vào đó, chính vì sư phổ biến rộng rãi của nhãn hiệu nổi tiếng nên những hành 

vi vi phạm thường khó kiểm soát và xử lý. Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng 

thường gặp khó khăn trong việc ngăn chặn hay chấm dứt các hành vi sử dụng 
trái phép nhãn hiệu bởi các chủ thể thứ ba. Vì vậy, hiện tượng xâm phạm 

nhãn hiệu nổi tiếng đã và đang diễn ra phổ biến trên khắp thế giới, đặc biệt là 

ở những quốc gia đang phát triển. Chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng nhận 

thấy sự xuất hiện của nhiều sản phẩm nổi tiếng trong thị trường của nhiều 

quốc gia được sử dụng cho nhiều nhóm hàng hóa khác nhau, trong đó bao 

gồm cả những loại hàng hóa mà chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng đó chưa từng 

sản xuất cũng như đưa ra thị trường. Trong những trường hợp như thế, nhiều 

khả năng sự xâm phạm đối với nhãn hiệu nổi tiếng đã được cấu thành trên 

thực tế. Hay nói cách khác, uy tín, sự nổi tiếng và tính phân biệt của nhãn 

hiệu nổi tiếng đã bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Điều này chứng minh 

rằng cần thiết phải củng cố và tăng cường hệ thống pháp luật về bảo hộ nhãn 

hiệu nói riêng và pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung. 

 

                                                 
80 INTA “The Trade mark Reporter”, Vol. 86 TMR, trang 120.  

Xem thêm: Nobuyuki MATSUBARA, “Protection of Well-Known and Famous Trade marks”, các trang 21, 22. 
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3. CƠ CHẾ BẢO HỘ NHÃN 

HIỆU NỔI TIẾNG Ở PHẠM 

VI QUỐC TẾ 

3.1. CÁC THIẾT CHẾ PHÁP LÝ QUỐC TẾ 

3.1.1. Công ước Paris 1883 

Trước đây các vấn đề về sở hữu trí tuệ thường được xem xét riêng ở cấp độ 
quốc gia, ngày nay các vấn đề này đang ngày càng phổ biến rộng rãi và được 

đưa vào trong các chương trình hành động của các Chính phủ thông qua việc 

ký kết và gia nhập các điều ước quốc tế về lĩnh vực này.81 Công Ước Paris về 

bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là kết quả của các nỗ lực quốc tế như thế 

nhằm chuẩn mực hóa và đơn giản hóa việc bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ 

tại Các Nước Thành Viên. Công Ước Paris được bảy quốc gia đầu tiên thông 

qua ngày 20/03/1883 và đã được sửa đổi nhiều lần trong thế kỷ 20.82 Mục 

tiêu chính của Công Ước Paris là thiết lập một Liên minh về việc bảo hộ sở 

hữu công nghiệp,83 hình thành và đảm bảo sự thuận lợi trong việc đăng ký 

sáng chế, thiết kế công nghiệp và nhãn hiệu cho các công dân của một nước 

ký kết tại các vùng lãnh thổ của các thành viên khác dựa trên các nguyên tắc 

đối xử quốc gia được quy định tại văn kiện pháp luật quốc gia của các nước 

thành viên về sở hữu công nghiệp. 

Công Ước Paris giải quyết các vấn đề cơ bản gồm phạm vi bảo hộ sở hữu 
công nghiệp, các nguyên tắc bảo hộ, quyền ưu tiên đăng ký, thực thi và thực 

hiện Công Ước Paris tại các nước thành viên. Công Ước Paris là công ước 

quốc tế đầu tiên đề cập đến bảo hộ các nhãn hiệu nổi tiếng.84 Những quy định 

của Công ước đã trở thành nguồn luật quan trọng nhất điều chỉnh lĩnh vực 

này, chúng tiếp tục được quy định và cụ thể hóa trong các điều ước quốc tế 

khác cũng như trong pháp luật nội địa của các quốc gia.  

Theo quy định tại Điều 6bis – Công ước Paris (bản sửa đổi năm 1967), các 

quốc gia thành viên của Công ước phải theo sự cho phép của pháp luật hay 

theo yêu cầu của bên liên quan, từ chối hay hủy bỏ mọi sự đăng ký, và ngăn 

                                                 
81 Horacio Rangel-Ortiz, “Well-known trade marks under International Treaties”, Trade mark World, Tháng 2 

năm 1997, trang 14. 

82 Công ước Paris đã được sửa đổi nhiều lần trong những năm 1900, 1911, 1925, 1934, 1958, 1967, và 1979. 

83 Xem Điều 1 – Công ước Paris sửa đổi năm 1967.  

Xem thêm tại http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198. 

84 Xem Điều 6bis – Công ước Paris sửa đổi năm 1967. 

Xem thêm tại http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198
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cấm mọi sự sử dụng đối với những nhãn hiệu mà nó cấu thành một sự mô 

phỏng, sự bắt chước hay một bản dịch có thể gây ra sự nhầm lẫn với một 

nhãn hiệu đã được thừa nhận là nhãn hiệu nổi tiếng bởi cơ quan có thẩm 

quyền của quốc gia nơi nhãn hiệu được đăng ký hay sử dụng mà chủ sở hữu 

của nhãn hiệu đó đã được hưởng quyền theo Công ước hoặc nhãn hiệu được 

sử dụng cho những hàng hóa giống hoặc tương tự với hàng hóa mang nhãn 

hiệu đã được đăng ký. Những yêu cầu của Công ước cũng được đặt ra trong 

những trường hợp một phần chính hay quan trọng của nhãn hiệu đăng ký cấu 
thành sự mô phỏng hay sự bắt chước mà nó có thể tạo ra sự nhầm lẫn như 

thế. Như vậy, có thể thấy rằng Điều 6 Công Ước Paris giải quyết ba vấn đề 

pháp lý quan trọng: 

 Xác định nghĩa vụ của các quốc gia thành viên trong việc bảo hộ 
một nhãn hiệu nổi tiếng bằng cách từ chối hoặc hủy bỏ đăng ký bất 

kỳ nhãn hiệu nào vi phạm nhãn hiệu nổi tiếng; 

 Khái quát hóa tiêu chí xác định các nhãn hiệu nổi tiếng dựa trên (a) 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký, hoặc 

(b) quyết định của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi nhãn 

hiệu được sử dụng; và 

 Giải thích các hành vi vi phạm nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm việc 
sao chép toàn bộ hoặc một phần chủ yếu của nhãn hiệu, hoặc sao 

chép, hoặc biên dịch nhãn hiệu đó, mà có thể gây nhầm lẫn với 

nhãn hiệu nổi tiếng. 

Vì vậy, Công Ước Paris đã đưa ra các quy định chung và đã trở thành nguồn 

luật cơ bản và quan trọng về nhãn hiệu nổi tiếng và bảo hộ nhãn hiệu nổi 

tiếng. Tuy nhiên, bên cạnh những điều đạt được, Công Ước Paris cũng còn 

những hạn chế: 

 Công Ước Paris chỉ đưa ra cơ chế bảo hộ các nhãn hiệu nổi tiếng 
đối với hàng hóa mà không đề cập đến các nhãn hiệu dịch vụ, điều 

này có thể được giải thích dựa trên điều kiện lịch sử tại thời điểm 

ký kết Công ước này, khi đó, các hoạt động thương mại truyền 

thống chủ yếu vẫn là thương mại hàng hóa, lĩnh vực thương mại 

dịch vụ hầu như chưa được quan tâm đến; 

 Công Ước Paris không đưa ra định nghĩa thuật ngữ “nhãn hiệu nổi 
tiếng” mà để quốc gia thành viên tự định nghĩa, hệ quả là các tiêu 

chí dùng để định nghĩa một nhãn hiệu nổi tiếng không có nhiều 

điểm chung làm cho việc áp dụng Công Ước Paris trở nên khó khăn 

trong thực tiễn; và 
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 Việc bảo hộ của Công Ước Paris chỉ được áp dụng đối với hàng 
hóa giống nhau hoặc tương tự mà không phải là hàng hóa không 

giống nhau hoặc tương tự. 

Các quy định về các nhãn hiệu nổi tiếng 

Quy định quan trọng thứ nhất của Công ước Paris là các điều kiện nộp hồ sơ 
và đăng ký nhãn hiệu là phải được xác định bởi pháp luật của quốc gia thành 

viên. 85 Thế nên Công Ước Paris chỉ đề cập đến mục tiêu hài hòa pháp luật 

nhãn hiệu về nội dung mà không chú trọng đối với các vấn đề mang tính thủ 

tục. 86 Theo quy định của Công ước, một trong những cơ sở quan trọng nhất 

để từ chối bảo hộ đối với một nhãn hiệu nổi tiếng là thiếu bằng chứng đầy đủ 

về sự nổi tiếng của một nhãn hiệu để được xem xét là nổi tiếng theo Công 

Ước Paris. 

Về phương diện lịch sử, khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng xuất hiện lần đầu tiên 

chương trình nghị sự của Hội Nghị Sửa Đổi Công Ước Hague vào năm 1925 

và hình thành một điều khoản mới, Điều 6bis, được ghi nhận bổ sung vào 

trong nội dung Công Ước.87 Nội dung của Điều 6bis đã được sửa đổi một số 

lần tiếp theo trong Hội Nghị Sửa Đổi tại London vào năm 1934 và 1958 tại 

Lisbon. Điều 6bis được tiếp tục sửa đổi lần cuối cùng trong Hội Nghị Sửa 

Đổi tại Stockholm vào năm 1967. 88 Điều khoản này có tầm quan trọng đáng 
kể vì nhiều quốc gia đã quy định cụ thể tại văn kiện pháp luật về nhãn hiệu 

của họ đối với việc bảo hộ nhãn hiệu “nổi tiếng” theo tinh thần quy định của 

Điều 6bis. Theo đó, các chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng được quyền ngăn 

chặn việc đăng ký hoặc sử dụng một nhãn hiệu theo Điều 6bis, nếu nhãn hiệu 

đó: 

Cấu thành một sự sao chép, bắt chước, hoặc biên dịch, có khả năng gây nhầm lẫn, 

về một nhãn hiệu do cơ quan có thẩm quyền của nước đăng ký hoặc nhãn hiệu 

được sử dụng xem xét là nổi tiếng tại nước đó vì nhãn hiệu đã thuộc về người có 

quyền đối với các lợi ích của Công Ước Paris và dùng cho hàng  hóa giống nhau 

hoặc tương tự. Các quy định này cũng sẽ được áp dụng khi phần chính yếu của 

nhãn hiệu hợp thành hành vi sao chép đối với bất kỳ nhãn hiệu nổi tiếng đó hoặc 

một sự sao chép có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng.89 

Công Ước Paris cũng quy định thời hiệu yêu cầu hủy việc đăng ký một nhãn 

hiệu mà bị coi là có nguy cơ gây nhầm lẫn cũng như một nhãn hiệu được 

                                                 
85 Điều 6(1) – Công ước Paris 

86 Guy Tritton (editor), Intellectual Property In Europe, (Thomson – Sweet & Maxwell Publisher, 2002), trang 

192. 

87  Xem thêm tại Mục 2.2.1 trên đây. 

88 Horacio Rangel-Ortiz, “Well-known trade marks under International Treaties”, Trade mark World, Feb 1997, 
trang 15. 

89 Điều 6bis – Công ước Paris sửa đổi năm 1967. 

Xem thêm tại http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198
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đăng ký và sử dụng gian lận.90 Theo đó, tại Điều 6bis, các chủ sở hữu nhãn 

hiệu nổi tiếng có năm năm để yêu cầu xóa hoặc hủy bỏ việc đăng ký một 

nhãn hiệu do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện. Trường hợp đăng ký một nhãn 

hiệu có gian lận, thì không áp dụng thời hiệu để hủy đăng ký.91 Điều đó có 

nghĩa là các chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có thể yêu cầu xóa hoặc hủy bỏ 

việc đăng ký của bên thứ ba đối với bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào tại bất kỳ 

thời điểm nào miễn là họ có bằng chứng thuyết phục chứng minh rằng việc 

đăng ký hoặc sử dụng đó đã được thực hiện một cách không trung thực hay 
gian dối do lợi dụng sự nổi tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng. 

Công Ước Paris cũng không đề cập đến bất kỳ yêu cầu nào để một nhãn hiệu 

được xem xét là nhãn hiệu nổi tiếng thực tế phải là nhãn hiệu đang được sử 

dụng tại quốc gia đang xem xét. Điều đó hàm ý cho phép một nhãn hiệu 

được xem xét và bảo hộ theo tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu tại một Quốc 

Gia Thành Viên của Công Ước dù nhãn hiệu chưa từng được sử dụng tại 

quốc gia đó. Có quy định này là vì nói chung Công Ước Paris không có đòi 

hỏi nào về việc sử dụng một nhãn hiệu tại các quốc gia thành viên khi xem 

xét việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu đó. Thật ra, theo Công Ước Paris, yêu 

cầu về sự sử dụng thực tế đối với nhãn hiệu sẽ phải được quy định cụ thể 

trong pháp luật quốc gia.92 

Tuy nhiên, Công Ước Paris không xác định khi nào thì một nhãn hiệu trở nên 

nổi tiếng cũng như định nghĩa thế nào là một nhãn hiệu nổi tiếng. Do vậy, 

định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng thường được tham chiếu dựa trên các nguồn 
liên quan khác nhau93 cũng như các tranh luận của các luật sư hay các nhà 

bình luận trong từng trường hợp cụ thể. Nói chung, việc đánh giá nhãn hiệu 

nổi tiếng phải được thực hiện dựa trên sự xem xét rộng rãi rằng các tiêu chí 

sau đây có thỏa mãn hay không và thỏa mãn đến mức độ nào: 

 Mức độ thừa nhận nhãn hiệu; 

 Phạm vi nhãn hiệu được sử dụng và thời hạn sử dụng; 

 Phạm vi và thời hạn quảng cáo và công khai gắn liền nhãn hiệu; 

 Phạm vi địa lý của tiêu chí nêu trên; 

 Mức độ khác biệt vốn có hoặc cần phải có của nhãn hiệu;  

 Mức độ độc quyền của nhãn hiệu và tính chất và phạm vi sử dụng 

các nhãn hiệu giống hoặc tương tự bởi các bên thứ ba; 

                                                 
90 Điều 6bis – Khoản (2) và (3) – Công ước Paris.  

91 Điều 6bis(3) – Công ước Paris sửa đổi năm 1967. 

92 Điều 6(1) - Công ước Paris sửa đổi năm 1967. 

93 Xem mục 3.1.3 dưới đây. 
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 Tính chất của hàng hóa hoặc dịch vụ và các kênh thương mại đối 

với hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu; 

 Mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu tượng trưng chất lượng hàng hóa; 

và 

 Phạm vi giá trị thương mại cấu thành nhãn hiệu.94 

Như đã nêu, Công Ước Paris không có các quy định cụ thể liên quan đến các 

tiêu chí dùng để đánh giá có hay không có một nhãn hiệu để xem xét sự nổi 

tiếng. Các tiêu chuẩn nêu trên xuất phát từ pháp luật quốc gia mà chủ yếu 
thông qua án lệ nhằm nhất quán với tinh thần của Công Ước Paris. 

Ngoài ra, Điều 10bis Công Ước Paris còn giải quyết những khía cạnh về bảo 

hộ cạnh tranh không công bằng đối với các nhãn hiệu nổi tiếng có thể Điều 

6bis chưa quy định. Theo đó, các thành viên của Công Ước Paris “chịu sự 

ràng buộc nhằm đảm bảo các công dân của các quốc gia đó bảo hộ hữu hiệu 

trước việc cạnh tranh không lành mạnh.”95 Quy định này cũng ngăn cấm các 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh như sau: 

(i) Tất cả các hành vi có tính chất gây nhầm lẫn bằng bất kỳ hình thức nào 

có liên quan đến cơ sở, hàng hóa, hoặc các hoạt động công nghiệp hoặc 

thương mại, của đối thủ cạnh tranh; 

(ii) Những sự sử dụng sai trái trong hoạt động thương mại có tính chất làm 

mất uy tín cơ sở, hàng hóa, hoặc các hoạt động công nghiệp hoặc thương 

mại, của đối thủ cạnh tranh; 

(iii) Các chỉ dẫn hoặc thông tin sử dụng trong hoạt động thương mại có khả 

năng lừa dối công chúng về tính chất, quy trình sản xuất, đặc điểm, tính 

phù hợp về mục đích của họ, hoặc số lượng, của hàng hóa.96 

Như vậy, Công Ước Paris quy định việc bảo hộ một nhãn hiệu nổi tiếng tại 

một nước kể cả khi nhãn hiệu đó chưa được sử dụng hoặc đăng ký tại nước 

đó nếu có bằng chứng thể hiện một bên thứ ba: 

(i) Đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu giống hoặc tương tự đối với hàng hóa 

tương tự; và/hoặc 

                                                 
94 Frederick Mostert, “Famous and Well-known Marks – An international Analysis”, (Butterworths 1997), các 

trang 11-17;  

Xem thêm: Guy Tritton (editor), Intellectual Property In Europe, (Thomson – Sweet & Maxwell Publisher, 

2002), các trang 193-194. 

95 Điều 10(1) – Công ước Paris sửa đổi năm 1967.  

Xem tại: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198. 

96 Điều 10bis (3) – Công ước Paris sửa đổi năm 1967. 

Xem tại http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198
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(ii) Sử dụng nhãn hiệu giống hoặc tương tự theo hình thức dẫn đến hành vi 

cạnh tranh không công bằng (ví dụ: lừa dối công chúng).97 

Công Ước Paris là một thỏa thuận quốc tế. Tại hầu hết các quốc gia, một 

công ước quốc tế chỉ được thực hiện và có hiệu lực pháp luật khi đã nội luật 

hóa vào trong pháp luật của quốc gia đó.  Như vậy, mặt dù thực tế nhiều 

quốc gia bao gồm tất cả các quốc gia Thành Viên của Liên minh Châu Âu và 

Việt Nam, đã gia nhập Công Ước Paris, điều này không có nghĩa mặc nhiên 

rằng tất cả quy định của Công Ước Paris trở thành một bộ phận của pháp luật 

của mỗi quốc gia.98 Hệ quả là có thể xem Công Ước Paris đã đặt nền tảng 

cho việc hài hòa pháp luật về nhãn hiệu. Công Ước Paris đã và đang góp 
phần to lớn trong suốt hơn 100 năm qua nhằm cố gắng chuẩn mực hóa pháp 

luật nhãn hiệu trên thế giới và ngăn chặn sự phân biệt đối xử giữa công dân 

của các quốc gia khác nhau.99  

Hơn nữa, Điều 6bis Công ước Paris chỉ thiết lập một cơ chế bảo hộ cơ bản ở 

mức tối thiểu đối với các nhãn hiệu nổi tiếng trước hành vi sử dụng hoặc 

đăng ký nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa giống hoặc tương tự, và các nhãn 

hiệu gồm sao chép, bắt chước hoặc biên dịch. Nói cách khác, Công Ước 

Paris chỉ quy định các nguyên tắc pháp lý cơ bản về việc bảo hộ các nhãn 

hiệu nổi tiếng; việc thực thi cụ thể các nguyên tắc này sẽ do pháp luật quốc 

gia quy định. Cần lưu ý là Công Ước Paris quy định một nguyên tắc quan 

trọng về bảo hộ nhãn hiệu bằng việc cho phép các quốc gia thành viên của 

Công Ước Paris (Liên minh Paris) có thể bảo hộ các nhãn hiệu đã đăng ký 

độc lập, bất kể có hay không các nhãn hiệu đó đã được đăng ký và/hoặc bảo 

hộ tại các quốc gia thành viên khác100. Điều này có nghĩa rằng trong trường 
hợp một nhãn hiệu đã được xem xét nổi tiếng tại một quốc gia thành viên của 

Liên minh Paris, nhãn hiệu đó vẫn có thể bị từ chối bảo hộ là nhãn hiệu nổi 

tiếng tại các quốc gia thành viên khác. 

 

3.1.2. Hiệp định TRIPs 1994 

Các Vòng Đàm Phán Uruguay 1986-1994 đã mang lại kết quả quan trọng 

trong quá trình thể chế hóa và thống nhất hóa các hoạt động thương mại quốc 

tế nói chung. Lần đầu tiên các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền 

                                                 
97 Clark W Lackert and Maren C Perry, “Global protecting well-known and famous marks: a global 

perspective”, Building and Enforcing Intellectual Property Value, 2008. 

98 Xem tại:  

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search

_what=C&treaty_id=2. 

99 Guy Tritton (editor), Intellectual Property In Europe, (Thomson – Sweet & Maxwell Publisher, 2002), trang 

196.  

100 Điều 6(3) – Công ước Paris sửa đổi năm 1967. 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=2
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=2
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sở hữu trí tuệ chính thức được ghi nhận vào trong một văn kiện pháp lý quốc 

tế có khả năng thực thi cao. Việc thông qua Hiệp định về các khía cạnh 

thương mại liên quan đến Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (Hiệp định TRIPs) vào 

năm 1994 không chỉ là bước thành công của các Vòng Đàm Phán Uruguay 

trong việc cải thiện và hài hòa hệ thống thương mại quốc tế trong phạm vi 

chương trình đàm phán của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) mà còn 

đóng góp đáng kể cho hệ thống pháp luật quốc tế trong việc bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ.  

Một trong những đặc điểm cơ bản của Hiệp định TRIPs là nó đã làm cho việc 

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trở thành một bộ phận quan trọng không thể 

thiếu của hệ thống thương mại đa phương mà đại diện là Tổ chức Thương 

mại Thế giới WTO. Hiệp định TRIPs thường được mô tải như là một trong 

ba “trụ cột” quan trọng của WTO, bên cạnh các Hiệp định điều chỉnh về các 

hoạt động thương mại liên quan đến hàng hóa (lĩnh vực truyền thống được 

ghi nhận trong  GATT 1947 và tiếp tục được phát triển trong GATT 1994), 

và các hoạt động thương mại dịch vụ (GATS).  

Hiệp định TRIPs gồm bảy phần quy định về việc bảo hộ nhãn hiệu như là các 

đối tượng sở hữu công nghiệp.101 Đặc biệt, Điều 15 và 16 của Hiệp định 

TRIPs có tầm quan trọng to lớn trong việc điều chỉnh những vấn đề liên quan 

đến bảo hộ nhãn hiệu nói chung và nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng. Trong đó, 

Điều 15 quy định định nghĩa “nhãn hiệu”) (đoạn 1), cơ sở từ chối liên quan 

đến thủ tục đăng ký (đoạn 2), các quy định liên quan đến việc sử dụng nhãn 
hiệu trước khi đăng ký (đoạn 3), tính chất của hàng hóa và dịch vụ mà một 

nhãn hiệu có thể được đăng ký (đoạn 4), và các quy định về thủ tục (đoạn 5). 

Các vấn đề liên quan việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được quy định tại Điều 

16 của Hiệp định TRIPs. Các quy định này về cơ bản là căn cứ theo các quy 

định của Công Ước Paris, cụ thể là tham chiếu đến quy định tại Điều 6bis. 

Tuy nhiên, Hiệp định TRIPs đã tiếp thu và phát triển một cách hợp lý các 

quy định này. Hiệp định TRIPs đã phần nào hoàn thiện quy định tại Điều 

6bis Công Ước Paris một cách hiệu quả bằng cách quy định bổ sung một số 

vấn đề pháp lý quan trọng.  

Thứ nhất, việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng có thể được áp dụng cho cả hàng 

hóa và dịch vụ.102 Việc mở rộng này là một trong các quy định quan trọng 

nhất của Hiệp định TRIPs đối với nội dung của Công Ước Paris bởi vì các 

nhãn hiệu dịch vụ ngày càng trở nên quan trọng trong thương mại quốc tế và 

đóng góp vào sự phát triển của hệ thống thương mại toàn cầu. 

Thứ hai, Hiệp định TRIPs cũng ghi nhận tiêu chí cơ bản để xác định một 
nhãn hiệu có nổi tiếng hay không, theo đó Hiệp định TRIPs yêu cầu các quốc 

                                                 
101 Hiệp định TRIPs 1994 – Phần II – Mục 2 – Các điều từ 15 đến 21. 

102 Hiệp định TRIPs 1994 – Phần II – Mục 2 – Điều 16 – Đoạn 1. 
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gia thành viên phải xem xét đến yếu tố về sự nhận biết của công chúng đối 

với nhãn hiệu trong lĩnh vực liên quan, bao gồm sự nhận biết của công chúng 

thuộc quốc gia thành viên có liên quan mà sự nhận biết đó có được do hệ quả 

của việc quảng bá nhãn hiệu.103 

Thứ ba, việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng cũng có thể được áp dụng đối với 

nhãn hiệu kể cả trường hợp nhãn hiệu sử dụng cho các nhóm hàng hóa hoặc 

dịch vụ không giống hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn 

hiệu được đăng ký.104 Theo đó, thẩm quyền của các Quốc Gia Thành Viên 
phải từ chối hoặc hủy bỏ đơn hoặc đăng ký nhãn hiệu đối với hàng hóa hoặc 

dịch vụ nếu việc đăng ký đó có khả năng gây thiệt hại đến lợi ích của chủ sở 

hữu nhãn hiệu nổi tiếng ngay cả trường hợp không có bất kỳ điểm giống 

hoặc tương tự giữa hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Chẳng hạn, việc đăng ký nhãn 

hiệu “SONY” gắn với quần áo, nhãn hiệu “FORD” gắn với xe đạp, hoặc 

nhãn hiệu “COCA-COLA” đối với hàng hóa và dịch vụ khác với nước giải 

khác, sẽ bị từ chối hoặc hủy bỏ bởi cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia. 

Ngoài ra, trong lĩnh vực thực thi quyền nhãn hiệu, từ Điều 41 đến Điều 61 

Hiệp định TRIPs về việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ bao gồm việc bảo hộ 

nhãn hiệu nổi tiếng theo Điều 16(3) Hiệp định TRIPs.105 

Do vậy, Hiệp định TRIPs có thể được xem là bước quan trọng trong việc bảo 

hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo quy mô toàn cầu. Việc mở rộng bảo hộ theo 

Công Ước Paris đến tất cả các quốc gia WTO cũng rất quan trọng.106 Do đó, 

mặt dù ngay cả Hiệp định TRIPs không đương nhiên được thực thi một cách 
trực tiếp ở các quốc gia thành viên, nhưng tư cách thành viên trong WTO 

buộc các quốc gia phải tuân thủ Hiệp định TRIPs và bằng cách đó Hiệp định 

TRIPs đã mở rộng đáng kể việc tuân thủ Công Ước Paris đến tất cả các thành 

viên WTO. Lưu ý rằng Hiệp định TRIPs chỉ quy định các tiêu chuẩn tối thiếu 

đối với việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Hiệp định TRIPs là một thiết chế 

pháp lý cung cấp sự bảo hộ cơ bản tối thiểu đối với nhãn hiệu nổi tiếng và 

thành viên WTO không bị ràng buộc trong việc tự mở rộng phạm vi bảo 

hộ107 phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể của quốc gia mình. 

                                                 
103 Hiệp định TRIPs 1994 – Phần II – Mục 2 – Điều 16 – Đoạn 2. 

104 Hiệp định TRIPs 1994 – Phần II – Mục 2 – Điều 16 – Đoạn 3. 

105 Frederick Mostert, “Famous and Well-known Marks – An international Analysis”, (Butterworths 1997), 

trang 409 

106 Xem Điều 2 – Hiệp định TRIPs 1994. 

107 Clark W Lackert and Maren C Perry, “Global protecting well-known and famous marks: a global 

perspective”, Building and Enforcing Intellectual Property Value, 2008. 
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3.1.3. Các thiết chế pháp lý khác 

Thỏa ước Madrid 1981 and Nghị định thư Madrid 

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế về nhãn hiệu được ký kết ngày 

14/04/1891108 bởi bốn quốc gia đầu tiên của Liên minh Paris. Thỏa ước này 

được xây dựng nhằm thiết lập sự thống nhất đặc biệt trên phạm vi quốc tế 

trong việc đăng ký về nhãn hiệu. Thỏa ước chỉ điều chỉnh các thủ tục về nộp 

đơn và đăng ký nhãn hiệu bằng cách tạo điều kiện thuận lợi nhằm đảm bảo 

việc đăng ký nhãn hiệu sẽ được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả tại Các 

Quốc Gia Thành Viên. Thỏa ước không có các quy định về mặt nội dung trực 

tiếp liên quan việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. 

Lưu ý rằng Thỏa ước Madrid chỉ quy định các vấn đề về thủ tục. Tuy nhiên, 

Thỏa ước này cũng có điều khoản109 có liên quan nhất định đến vấn đề bảo 

hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Theo quy định này, các nước thành viên được phép từ 

chối nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu dựa 

trên cơ sở quy định rõ tại Công Ước Paris đối với việc bảo hộ sở hữu công 

nghiệp, bao gồm việc đăng ký nhãn hiệu, được bảo vệ như là nhãn hiệu nổi 

tiếng. Việc đăng ký quốc tế như vậy có thể không có giá trị (toàn bộ hoặc 

một phần) tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền của Các Quốc Gia Thành 

Viên trong phạm vi mà vùng lãnh thổ liên quan đến quốc gia thành viên đó. 

Tuy nhiên, chủ sở hữu nhãn hiệu muốn đăng ký như thế, phải được trao cơ 

hội kịp thời để thiết lập và bảo vệ quyền của họ.110 

Mặc dù Thỏa ước Madrid là văn kiện pháp lý quan trọng trong hệ thống văn 

kiện pháp lý về đăng ký quốc tế về nhãn hiệu, nhưng các quy định của Thỏa 

ước này không làm hài lòng hết tất cả các quốc gia. Đó là lý do tại sao nhiều 
quốc gia, đặc biệt là các quốc gia Châu Âu, đã tìm kiếm và xây dựng một 

khung pháp lý hiệu quả hơn. Hệ quả là, Nghị định thư Madrid được ban hành 

vào năm 1989 dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế 

Giới (WIPO). Nói chung, đặc điểm chung và trọng tâm của Thỏa ước Madrid 

và Nghị định thư Madrid nhằm hình thành và tạo điều kiện thuận lợi cho hệ 

thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế cùng với hệ thống quốc gia thuần túy tồn tại 

trước kia. Hai văn kiện pháp lý này không đưa ra các quy định về pháp luật 

nội dung trực tiếp liên quan bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Ngoài ra hai văn kiện 

pháp lý này cũng có khác biệt trong việc quy định thủ tục cụ thể như thời hạn 

bảo hộ, gia hạn thời hiệu từ chối, phí đăng ký và ngôn ngữ chính thức. 

                                                 
108 Thỏa ước Madrid được ký kết tại Madrid (Tây Ban Nha) ngày 14/4/1891 dưới sự bảo trợ của Liên minh 

Paris. Thỏa ước này được bổ sung sửa đổi nhiều lần vào các năm 1900, 1911, 1923, 1934, 1957, 1967 và 
1979.  

109 Điều 5 – Thỏa ước Madrid 1891. 

110 Điều 5 (6) – Thỏa ước Madrid 1891. 
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Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999 

Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) được thiết lập bởi Công Ước WIPO năm 

1967111 điều chỉnh việc bảo hộ quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ. Các mục tiêu 

của WIPO là nhằm thúc đẩy việc bảo hộ sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới 

thông qua việc hợp tác giữa các quốc gia và, nếu thích hợp, cùng phối hợp 

với các tổ chức quốc tế khác. WIPO cũng nhằm đảm bảo sự hợp tác hành 

chính thống nhất về sở hữu trí tuệ hình thành bởi Công Ước Paris và Berne 

và hiệp ước phụ được ký kết bởi các thành viên của Liên minh Paris.112  

Ngày nay, đã có một cơ chế pháp lý quốc tế về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng113 

thông qua Công ước Paris và Hiệp định TRIPs. Tuy nhiên, các quy định chi 

tiết và cụ thể hơn về cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng cũng như việc xác 

định thế nào là một nhãn hiệu nổi tiếng được mở ra cho các hệ thống pháp 

luật nội địa của các quốc gia thành viên. Nhưng luật pháp của các quốc gia 

lại rất khác nhau và thật không đơn giản để tìm thấy những sự thống nhất hay 

tương đồng giữa chúng. Vì vậy, vào năm 1995, WIPO đã thành lập một Ủy 

Ban Chuyên Gia về Nhãn hiệu Nổi tiếng114 (Committee of Experts on Well-
known Trademarks) với mục đích đánh giá, xem xét các tiêu chuẩn được đặt 

ra để xác định nhãn hiệu nổi tiếng và những giải pháp nhằm thực thi và bảo 

hộ một cách hiệu quả nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Sau đó, Ủy Ban 

thường trực về pháp luật Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp và Chỉ dẫn địa 

lý (SCT)115 tiếp tục được thành lập cũng nhằm đạt đến những mục đích này. 

Tháng 09/1999, Đại Hội đồng của Liên minh Công ước Paris và Tổ chức Sở 

hữu trí tuệ thế giới WIPO đã ban hành một Bản khuyến nghị chung bao gồm 

6 điều khoản nhằm mục đích làm rõ và bổ sung những quy định pháp luật 

hiện hành về bảo hộ nhãn hiệunổi tiếng theo Công ước Paris và Hiệp định 

TRIPs. Văn bản này đã đề cập đến những vấn đề sau đây: 

- Thứ nhất, liệt kê một danh mục chưa đầy đủ các căn cứ phải được 

xem xét bởi các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia để xác 

định một nhãn hiệucó phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không.116 

                                                 
111 Xem tại: http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html. 

112 Xem tại: http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.htm. 

113 Chủ yếu dựa trên quy định tại Điều 6bis – Công ước Paris và các Điều 16(2), 16(3) – Hiệp định TRIPs. 

114 Bài viết “Khuynh hướng và sự phát triển của nhãn hiệu trên quy mô toàn cầu”, Hội thảo khu vực ASEAN 

của WIPO về bảo hộ quốc tế nhãn hiệu, được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 23 đến ngày 25 

tháng 10 năm 2001. 

115 SCT – The Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial designs and Geographical indications. 

116 Theo điều 2 (1) (b) của Bản khuyến nghị, những căn cứ này bao gồm:  

- Mức độ nhận biết hay thừa nhận của nhãn hiệu trong bộ phận công chúng liên quan, 

- Mức độ, quy mô và khu vực địa lý của mọi sự sử dụng của nhãn hiệu đó, 

- Mức độ, quy mô và khu vực địa lý của mọi sự quảng bá của nhãn hiệu đó, 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.htm
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- Thứ hai, làm rõ khái niệm “bộ phận công chúng có liên quan” mà 

chúng được sử dụng như là những căn cứ quan trọng để xác định 

nhãn hiệu nổi tiếng.117 

- Thứ ba, liệt kê một danh mục các yếu tố không được xem như là 

những căn cứ hay điều kiện cho việc xác định nhãn hiệunổi 

tiếng.118 

- Thứ tư, quy định những trường hợp theo đó một nhãn hiệusẽ bị coi 

là xung đột với nhãn hiệunổi tiếng.119 

- Thứ năm, quy định những biện pháp cưỡng chế, chế tài hay các 

giải pháp có thể được sử dụng trong trường hợp có sự xung đột 

giữa nhãn hiệunổi tiếng với chỉ dẫn thương mại hay giữa nhãn hiệu 

nổi tiếng với tên miền.120 

Điểm quan trọng chính của Bản Khuyến Nghị của WIPO năm 1999 là dựa trên 

thực tế rằng mặc dù chưa có một định nghĩa chính xác về nhãn hiệu nổi tiếng 

khi lần đầu tiên, trong phạm vi một văn kiện quốc tế được ban hành thông 

qua WIPO, các tiêu chí áp dụng bởi Quốc Gia Thành Viên khi xác định nhãn 

hiệu nổi tiếng. Các tiêu chí của Bản Khuyến Nghị của WIPO năm 1999 giải 

quyết các trường hợp liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng gồm: 

 Mức độ biết đến và thừa nhận nhãn hiệu của công chúng trong lĩnh 
vực liên quan;  

 Thời hạn, phạm vi và địa điểm sử dụng nhãn hiệu;  

 Thời hạn, phạm vi và địa điểm quảng bá nhãn hiệu, bao gồm quảng 

cáo hoặc công bố và trình bày tại hội chợ hoặc triển lãm, hàng hóa 

và/hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu áp dụng;  

 Thời hạn và địa điểm đăng ký, và/hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, 

trong phạm vi đơn đăng ký thể hiện việc sử dụng hoặc công nhận 
nhãn hiệu;  

                                                                                                                                        
- Mức độ và giới hạn địa lý của bất kỳ sự đăng ký và / hoặc yêu cầu đăng ký đối với nhãn hiệu đó, 

- Sự ghi nhận những thành công của việc thực hiện các quyền của chủ sơ hữu liên quan đến nhãn hiệu, 

- Giá trị gắn liền với nhãn hiệu. 

117 Xem điều 2 (2) của Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999. 

118 Xem điều 2 (3) của Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999. 

119 Xem điều 4 của Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999. 

120 Xem điều 5 và 6 của Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999. 
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 Hồ sơ thực thi thành công quyền về nhãn hiệu, nói riêng, trong 

phạm vi nhãn hiệu được thừa nhận nổi tiếng bởi cơ quan có thẩm 

quyền;   

 Giá trị gắn liền với nhãn hiệu.121 

Bên cạnh các hướng dẫn về các tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng, Bản 

Khuyến Nghị cũng đưa ra các loại trừ đối với các điều kiện sau đây và/hoặc 

các yêu cầu từ các đánh giá của Quốc Gia Thành Viên có hay không có nhãn 

hiệu nổi tiếng: 

 Nhãn hiệu đã và đang được sử dụng trong, hoặc nhãn hiệu đã được 

đăng ký hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp hoặc đối với, 

Quốc Gia Thành Viên; 

 Nhãn hiệu nổi tiếng trong, hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc 

đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp hoặc đối với, bất kỳ cơ quan có 

thẩm quyền ngoài Quốc Gia Thành Viên; hoặc 

 Nhãn hiệu nổi tiếng bởi đại đa số công chúng tại Quốc Gia Thành 

Viên.122  

Tuy nhiên, cần lưu ý là các quy định của Bản Khuyến Nghị này chỉ mang 

tính hướng dẫn và không có giá trị pháp lý ràng buộc nghĩa vụ của các quốc 

gia thành viên trong việc tuân thủ. Do vậy, Khuyến Nghị này chỉ có ý nghĩa 

trong chừng mực quốc gia thành viên nội luật hóa trong hệ thống pháp luật 

của họ. 

3.1.4. Đánh giá chung 

Hiện nay, toàn cầu hóa được xem như là xu hướng phát triển chủ yếu của nền 

kinh tế thế giới. Xét từ góc độ kinh tế, toàn cầu hóa có thể được hiểu như là 

một xu thế tăng cường hội nhập kinh tế một cách sâu rộng hơn giữa các quốc 

gia. Nó cũng tạo ra một “sân chơi” chung cho tất cả các công ty, doanh 

nghiệp đến từ các quốc gia khác nhau mà không có bất kỳ sự phân biệt nào 

về nền tảng chính trị, văn hóa, tôn giáo… Ở một góc độ khác, một nhà bình 

luận đã mô tả toàn cầu hóa như là “một quá trình/tiến trình mà theo đó nguồn 

vốn đầu tư được làm tăng thêm dựa trên một nền tảng đa quốc gia, không chỉ 

trong lĩnh vực thương mại hàng hóa và dịch vụ, mà còn quan trọng hơn, 

                                                 
121 Điều 2 (1) (b) – Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999.  

Xem thêm tại: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-02.htm#P94_4696.   

122 Điều 2 (3) (a) – Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999. Xem tại: http://www.wipo.int/about-

ip/en/development_iplaw/pub833-02.htm#P94_4696.   

http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-02.htm#P94_4696
http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-02.htm#P94_4696
http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833-02.htm#P94_4696
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trong dòng chảy của nguồn vốn đầu tư cũng như sự lưu thông của các thiết 

chế tài chính và tiền tệ”.123  

Tuy nhiên, ý nghĩa của toàn cầu hóa không chỉ giới hạn trong phạm vi lĩnh 

vực kinh tế mà nó còn liên quan và tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau 

của đời sống xã hội, bao gồm cả hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật 

về sở hữu trí tuệ nói riêng của mỗi quốc gia. Trong đó, tác động quan trọng 

nhất của nó đối với lĩnh vực pháp luật về sở hữu trí tuệ chính là sự xuất hiện 

nhu cầu thiết thực của một hệ thống thông tin toàn cầu hóa. Để có được sự 
phân tích đầy đủ và toàn diện đối với vấn đề này trên bình diện các thiết chế 

pháp lý trong nước và quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ thực sự là một thách 

thức to lớn. Và điểm bắt đầu lý tưởng nhất cho quá trình đó chính là việc xác 

định các thành tố quan trọng của vấn đề, cũng như những sự tác động qua lại 

của chúng, bao gồm: toàn cầu hóa, tự do thông tin và quyền sở hữu trí tuệ124.  

Ảnh hưởng đầu tiên và quan trọng nhất của quá trình toàn cầu hóa đối với hệ 

thống pháp luật về sở hữu trí tuệ chính là sự xóa mờ dần sự ảnh hưởng hay 

tác động của biên giới quốc gia trong các hoạt động thương mại và các chính 

sách kinh tế. Ở một khía cạnh khác, toàn cầu hóa cũng có những ảnh hưởng 

nhất định đối với quá trình hài hòa hóa các tiêu chuẩn pháp lý của việc bảo 

hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các hệ thống pháp luật quốc gia. Trong quá 

khứ, đã có nhiều văn bản pháp lý quốc tế được hình thành nhằm đến mục 

đích này, bao gồm Công ước Paris năm 1883, Công ước Berne năm 1886, 

Thỏa ước Madrid năm 1891, Hiệp định TRIPs năm 1994, Hiệp định Thương 
mại chống hàng giả (ACTA) năm 2010125… Các thiết chế pháp lý quốc tế 

được xây dựng là những minh chứng rõ nhất cho các nỗ lực quốc tế chung 

của các quốc gia trong việc tìm kiếm sự thống nhất tương đối hệ thống pháp 

luật về SHTT và thương mại quốc tế. Một tác động khác của quá trình toàn 

cầu hóa đối với pháp luật về sở hữu trí tuệ là nhu cầu thiết thực của việc tạo 

ra một sự thống nhất trong hệ thống đăng ký bảo hộ quyền SHTT vốn khá 

khác biệt giữa các quốc gia. Bởi vì dù rằng trên thực tế đã có các cơ chế đăng 

ký và bảo hộ quốc tế nhưng hiện nay hầu hết các quốc gia vẫn có hệ thống 

đăng ký bảo hộ riêng của họ đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ. Điều này 

cũng có những ảnh hưởng nhất định đối với quá trình hoàn thiện hệ thống 

pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu. Cuối cùng, 

có thể nhìn thấy một cách rõ ràng rằng trong không gian mạng và môi trường 

thông tin số hóa, và với sự phổ biến mạnh mẽ của các công cụ tìm kiếm có 

                                                 
123 Tài liệu đã dẫn. 

124 Tài liệu đã dẫn. 

125 Năm 2006, Nhật Bản và Hoa Kỳ đưa ra ý tưởng về việc ký kết một Hiệp ước đa phương mới nhằm chống lại 

nạn giả mạo và ăn cắp trong thương mại, gọi là Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Năm 

2007, Liên minh châu Âu và một  số thành viện của WTO tiến hành đàm phán về Hiệp định này. Sau 11 
vòng đàm phán, Hiệp định đã được thông qua vào tháng 11/2010 và đang được các quốc gia xem xét hoàn 

tất các thủ tục phê chuẩn theo pháp luật quốc gia.   
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phạm vi rộng và độ chính xác rất cao như Google Search hay Yahoo Search 

thì khả năng tiếp cận thông tin của từng cá nhân là gần như không thể giới 

hạn được.  

Trong bối cảnh nói trên, các Điều ước quốc tế được ký kết giữa các quốc gia 

đã giúp tạo nên một khuôn khổ thống nhất cũng như các nghĩa vụ ràng buộc 

đối với các quốc gia thành viên trong việc công nhận và bảo hộ nhãn hiệu nổi 

tiếng trong phạm vi lãnh thổ và trong hệ thống pháp luật của quốc gia mình. 

Tuy nhiên, thực tiễn lập pháp và thực thi pháp luật của các quốc gia đã chỉ ra 
rằng cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở khác quốc gia khác nhau đều có 

những đặc thù riêng.  

 

3.2. MÔ HÌNH BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI 
TIẾNG THEO PHÁP LUẬT CỦA LIÊN MINH 

CHÂU ÂU 

3.2.1. Giới thiệu chung về pháp luật nhãn hiệu của Liên 

minh châu Âu 

Việc bảo hộ nhãn hiệu mang tính quốc gia đã có lịch sử lâu dài tại Châu 

Âu.126 Mỗi một nước thành viên Châu Âu đã hình thành hệ thống pháp luật 
riêng trong việc bảo hộ nhãn hiệu trong phạm vi của Công Ước Paris.127 Các 

hệ thống pháp luật này khác nhau do điều kiện kinh tế, xã hội và chính trị 

khác cụ thể của mỗi nước. Trong phạm vi Liên minh châu Âu hiện nay có 

đến 27 chế độ pháp lý riêng128 đối với việc đăng ký nhãn hiệu theo các tiêu 

chí cụ thể áp dụng theo pháp luật của mỗi nước. Quyền tham vấn khi đăng ký 

thay đổi ở mỗi nước gây ra tính không chắc chắn và chi phí không cần thiết 

cũng như thể hiện những hạn chế tiềm ẩn trong việc lưu thông hàng hóa và 

dịch vụ.129  

Thông qua các hoạt động hợp tác trong lập pháp cũng như sự phát triển của 

án lệ tại Tòa Án, pháp luật nhãn hiệu Châu Âu đã và đang dần dần được 

                                                 
126 Davis I Bainbridge, Intellectual Property, published in London 1999, trang 521. 

127 Chẳng hạn xem Luật Nhãn hiệu năm 1938 của Vương Quốc Anh, thay thế bởi Luật Nhãn hiệu năm 1994; 

Luật Nhãn hiệu ngày 31/12/1964 và Bộ luật SHTT của Pháp;  Luật Nhãn hiệu Thụy Điển năm 1960; và 
Luật Nhãn hiệu Đan Mạch năm 1987. 

128 Liên minh châu Âu được thành lập chính thức khi Hiệp ước Maastricht có hiệu lực từ ngày 01/11/1993. 

Năm 1995, Áo, Thụy Điển, Phần Lan gia nhập Liên minh. Năm 2004, Liên minh châu Âu tiếp tục được 

mở rộng với sự tham gia của  Malta, Cyp rus, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Czech 

Republic, Slovakia, va Hungary. Ngày 01/01/2007, Romania và Bulgaria trở thành thành viên mới nhất 
của Liên minh và nâng tổng số thành viên của liên minh lên đến 27 quốc gia thành viên. 

129 Peter Groves, Anthony Martino, Claire Miskin, John Richards – “Intellectual property and the Internal 

market of the European Community”, published in 1993 by Graham & Trotman Ltd, năm 1993, trang 46 
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thống nhất mang lại cơ chế bảo hộ nhãn hiệu chuẩn hóa và giúp hoạt động 

đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu trở nên ít tốn kém và đơn giản hơn.130 Các nỗ 

lực của các quốc gia trong lĩnh vực này đã tháo gỡ nhiều rào cản về mặt 

chính trị và lãnh thổ mà trước đây từng là nguyên nhân gây ra sự khác biệt 

trong pháp luật nhãn hiệu trong hku vực, và đã chuẩn hóa việc đăng ký và 

thực thi nhãn hiệu tạo sân chơi bình đẳng trong Cộng Đồng.131  

Việc ban hành các quy định về nhãn hiệu có thể được xem như là bước đột 

phá trong quá trình thúc đẩy và phát triển hệ thống nhãn hiệu trên toàn Liên 
minh châu Âu. Các nỗ lực này đã và đang mang lại những thành tựu đáng kể 

không chỉ trong lĩnh vực lập pháp mà còn trong việc thực thi pháp luật nhãn 

hiệu. 

Pháp luật về nhãn hiệu trước khi Chỉ Thị 89/104132 được ban hành 

Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu trong giai đoạn 

này chủ yếu dựa trên pháp luật nội địa của mỗi quốc gia. Theo đó, tiêu chí 

quan trọng nhất được áp dụng để làm cơ sở cho việc bảo hộ chính là nguy cơ 

gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu (tức là giữa những dấu hiệu được yêu cầu 
đăng ký sau và những nhãn hiệu đã được bảo hộ trước đó). Những nguy cơ 

gây nhầm lẫn như thế sẽ được xác định và quyết định tùy thuộc vào sự giống 

hay tương tự giữa các nhãn hiệu và dựa trên những tiêu chí cụ thể nhất định. 

Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ chuẩn mực chung nào được áp dụng để xác 

định nguy cơ gây nhầm lẫn ở các quốc quốc gia châu Âu trong giai đoạn này 

bởi vì sự thiếu vắng các văn bản pháp luật thống nhất được áp dụng chung 

trên toàn bộ cộng đồng. Còn có nhiều quan điểm và cách thức giải quyết 

khác nhau đối với những vấn đề pháp lý quan trọng liên quan đến chế định 

bảo hộ nhãn hiệu. Chẳng hạn, yêu cầu về nguy cơ gây nhầm lẫn sẽ được xem 

xét một cách giới hạn giữa những nhãn hiệu được xem là trùng nhau hay có 

thể mở rộng đến các nhãn hiệu tương tự, hoặc làm thế nào để xác định tính 

giống, trùng hay tương tự giữa các nhãn hiệu trong một vụ việc cụ thể, hoặc 

vấn đề liên quan đến vị trí của nhãn hiệu nổi tiếng hay nhãn hiệu có danh 

tiếng trong toàn bộ hệ thống nhãn hiệu của khu vực… 

Việc thực thi nhãn hiệu chủ yếu phụ thuộc vào các tòa án quốc gia (thông 

thường là các tòa án có thủ tục xử lý vi phạm riêng biệt)133 hoặc vào các phán 

xét của Tòa Án Công Lý Châu Âu trong các vụ kiện dựa trên các quy định 

chung của Hiệp ước đang có hiệu lực khi áp dụng.134 Các chuẩn mực pháp lý 

                                                 
130 Guy Tritton, Intellectual property in Europe, (Sweet and Maxwell, 2002), trang 191, đoạn 3-001. 

131 Tài liệu đã dẫn, trang 191, đoạn 3-002. 

132 Chỉ thị về nhãn hiệu của Liên minh châu Âu số  89/104 ngày 21/12/1988, OJ L 40/1, 11/02/1989 

133 David T. Keeling, Intellectual Property Rights in EU Law – Volume I – Free Movement and Competition 

Law, (Oxford University Press, 2003), trang 174. 

134 Xem  tại: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_en.htm. 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_en.htm


 50 

được áp dụng trong các vụ kiện này được quy định bởi pháp luật quốc gia. 

Pháp luật nhãn hiệu quốc gia đã tạo ra các rào cản đối với quá trình lưu thông 

tự do hàng hóa trong Cộng Đồng mà không phải lúc nào cũng xử sự phù hợp 

với mục tiêu của Liên minh châu Âu về việc hình thành một thị trường nộ i 

liên minh.  

Quá trình thống nhất hóa pháp luật Nhãn hiệu trong phạm vi Liên 
minh Châu Âu 

Việc thành lập Liên Minh Châu Âu và sự xuất hiện của Tổ chức Thương mại 

Thế Giới (WTO)135 đã ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống pháp luật Châu Âu 
về các vấn đề thương mại chung bao gồm cả luật nhãn hiệu. Với việc thông 

qua Chỉ thị 89/104, và Quy chế 40/94136, pháp luật về nhãn hiệu của Châu Âu 

đã được thay đổi đáng kể.137 Cả Chỉ thị 89/104 và Quy chế 40/94 đã giải 

quyết nhiều câu hỏi quan trọng về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Các quy định 

này xác định rõ rằng chúng “hoàn toàn phù hợp” với Công ước Paris,138 bảo 

đảm toàn bộ các quy định của Công ước Paris được áp dụng trong phạm vi 

Liên Minh Châu Âu.  

Mặc dù có một số văn bản pháp luật thống nhất đã được áp dụng cho các 

quốc gia thành viên Liên Minh Châu Âu nhưng lĩnh vực về bảo hộ nhãn 

hiệu, kể cả nhãn hiệu nổi tiếng, vẫn chịu sự điều chỉnh của pháp luật quốc gia 

thành viên. Đây là kết quả chính yếu của lịch sử phát triển pháp luật về nhãn 

hiệu. Trước khi được ghi nhận trong pháp luật của Liên minh Châu Âu, việc 

bảo hộ nhãn hiệu phụ thuộc vào quy định của mỗi quốc gia.  

 

3.2.2. Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong khuôn khổ của 

Liên minh châu Âu 

Trước hết, cần thấy rằng nỗ lực đầu tiên của Liên Minh Châu Âu nhằm đưa 

ra tiến trình cải thiện và phát triển hệ thống pháp lý toàn khu vực Châu Âu về 

bảo hộ nhãn hiệu là việc ban hành Chỉ thị 89/104. Tuy nhiên, Chỉ thị này 

được thiết lập không vì mục đích hài hòa toàn bộ pháp luật nhãn hiệu quốc 

gia mà chủ yếu hướng đến giảm thiểu sự khác biệt giữa những hệ thống nhãn 

hiệu quốc gia mà chúng có thể tạo ra rào cản đối với các hoạt động thương 

mại và tác động đến tự do di chuyển hàng hóa, dịch vụ, từ đó làm cản trở sự 

phát triển của thị trường chung hợp nhất. Chỉ thị 89/104 tập trung chủ yếu 

                                                 
135 Xem tại: 

http://www.moft.gov.ae/wto/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=11&lang=en. 

136 Quy chế nhãn hiệu cộng đồng (EC) số 40/94 ngày 20 /12/1993, OJ L 011, 14/01/1994. 

137 Christopher Heath, Kung-Chung Liu, The protection of well-known marks in Asia, Max Planck Series on 

Asian Intellectual Property Law, 2000, trang 10. 

138 Xem căn cứ cuối cùng trong Phần mở đầu của Chỉ thị 89/104.  

http://www.moft.gov.ae/wto/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=11&lang=en
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vào các lĩnh vực pháp luật nội dung đượ cáp dụng chứ không tập trung vào 

các vấn đề trình tự thủ tục.139 Tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục sẽ tùy 

thuộc vào quy định của pháp luật quốc gia, đặc biệt là thủ tục đăng ký và hủy 

bỏ đăng ký nhãn hiệu.140 Tuy nhiên, trong chừng mực nhất định, Chỉ thị 

89/104 cũng xác định phạm vi các quyền được trao thông qua việc đăng ký 

trong mối liên hệ với các quyền có trước, chẳng hạn các quy định tại Khoản 

3 Điều 4 về bảo hộ nhãn hiệu cộng đồng trước nguy cơ bị lu mờ141, Điểm a 

khoản 4 Điều 4 về bảo hộ nhãn hiệu quốc gia trước nguy cơ bị lu mờ142, và 
Điều 5 về các quyền được trao thông qua việc đăng ký.143  

Cùng với Chỉ thị 89/104, Quy chế 40/94144 cũng được ban hành nhằm thiết 

lập một hệ thống đăng ký nhãn hiệu thống nhất trên toàn phạm vi Châu Âu, 

theo đó nếu một nhãn hiệu được đăng ký tại một quốc thành viên thì nhãn đó 

sẽ được bảo hộ tại tất cả các quốc gia thành viên thuộc Liên Minh Châu 

Âu.145 Phiên bản mới nhất của Quy chế này đã được thông qua vào năm 

2009. Tuy nhiên, phiên bản này không thay đổi so với phiên bản trước ngoại 

trừ các điều khoản liên quan đến ngôn ngữ và phương thức ghi nhận số khi 

đăng ký. Vì vậy, trong phạm vi Dự án nghiên cứu này, tác giả chủ yếu đề cập 

và dẫn chiếu đến phiên bản đầu tiên của Quy chế 40/94 được thông qua năm 

1993.  

Dưới sự quản lý của Cơ quan Hài hòa hóa thị trường nội liên minh 

(OHIM)146, Quy chế 40/94 đã đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ 

thống quản lý và thực thi nhãn hiệu của liên minh Châu Âu. Điều này được 
chứng minh thông qua một thực tế là không những số lượng đăng ký nhãn 

hiệu ngày càng tăng mà còn có nhiều quyết định giải quyết tranh chấp hay 

khiếu nại được ban hành bởi cả OHIM và Tòa án Công lý Châu Âu liên quan 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu. Liên quan đến việc 

bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng, Quy chế 40/94 quy định rõ các cơ sở để 

                                                 
139 Peter Groves, Anthony Martino, Claire Miskin, John Richards – “Intellectual property and the Internal 

market of the European Community”, (Graham & Trotman Ltd – 1993), trang 56. 

140 Christopher Heath, “Trademark rights in Europe”, European Review of Private law 4 (1996), trang 306.  

141 Điều 4 (3) – Chỉ thị 89/104.  

142 Điều 4(4)(a) – Chỉ thị 89/104.  

143 Điều 5(2) – Chỉ thị 89/104. 

144 Quy chế nhãn hiệu cộng đồng (EC) số 40/94 ngày 20 /12/1993, OJ L 011, 14/01/1994, đã được bổ sung sửa 

đổi nhiều lần, hiện được thay thế bởi Quy chế số 207/2009 có hiệu lực từ ngày 13/4/2009.  

  

145 Xem website: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/regulations.en.do.   

146 Cơ quan hài hòa hóa thị trường nội liên minh (OHIM) được thành lập bởi Quy chế nhãn hiệu cộng đồng số 
40/94 và chính thức ra mắt hoạt động từ ngày 01/4/1996. Đậy là một cơ quan quan trọng của Liên minh 

châu Âu chịu trách nhiệm cho đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng có hiệu lực trên toàn lãnh thổ của 27 quốc 

gia thành viên liên minh. 

http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/regulations.en.do
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từ chối việc đăng ký nhãn hiệu mới và hủy bỏ các nhãn hiệu đã đăng ký 

thuộc phạm vi quy định tại Điều 8 và Điều 52 của Quy chế.147 

Cần lưu ý rằng cả Chỉ thị 89/104 lẫn Quy chế 40/94 đều không sử dụng các 

thuật ngữ nhãn hiệu “nổi tiếng” hoặc “rất nổi tiếng” trong các phiên bản bằng 

tiếng Anh của chúng. Khái niệm được chính thức sử dụng là “nhãn hiệu có 

danh tiếng” (marks with a reputation) được giải thích và được hiểu theo một 

cách khác so với khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng được quy định trong Công 

ước Paris. Tuy nhiên, một vấn đề chưa được nêu ra trong bối cảnh Châu Âu 
là định nghĩa chính xác về “nhãn hiệu có danh tiếng”. Theo cách an toàn nhất 

thì thì “danh tiếng” của nhãn hiệu có thể hiểu là sự thu hút đặc biệt của nhãn 

hiệu mà cũng có thể được mô tả như “giá trị quảng cáo” của nhãn hiệu đó.148 

Trên thực tế, việc xác định “danh tiếng” của nhãn hiệu sẽ thuộc trách nhiệm 

của Tòa án Công lý Châu Âu dựa trên các án lệ.149 Trước đây, trong vụ kiện 

General Motors, Tòa án Công lý Châu Âu đã nhận định rằng một nhãn hiệu 

có thể được mở rộng phạm vi bảo hộ đối với hàng hóa, dịch vụ không tương 

tự với tính chất như nhãn hiệu có danh tiếng nếu nhãn hiệu đó “được biết đến 

bởi một bộ phận đáng kể của công chúng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ 

mà nhãn hiệu đó bao gồm”.150 Tương tự như vậy, Tòa án đã nêu rõ trong vụ 

kiện Intel rằng “Danh tiếng của một nhãn hiệu phải được đánh giá liên quan 

đến bộ phận công chúng có liên quan về hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu đó 

đã đăng ký. Bộ phận công chúng đó có thể là toàn bộ công chúng hoặc một 

bộ phận công chúng chuyên biệt hơn .”151 Như vậy, có thể thấy rằng các 
quyết định cuối cùng của Tòa án Công lý châu Âu về ý nghĩa của “nhãn hiệu 

có danh tiếng” sẽ có giá trị bổ sung đáng kể vào  hệ thống án lệ giúp hiểu rõ 

hơn và chính xác hơn về những thuật ngữ được sử dụng liên quan đến nhãn 

hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu rất nổi tiếng. 

Nhìn chung, pháp luật nhãn hiệu Châu Âu có rất ít quy định cụ thể về việc 

bảo hộ nhãn hiệu rất nổi tiếng hoặc nhãn hiệu nổi tiếng xem như một vấn đề 

pháp lý riêng biệt.152 Vì vậy, các quy định về bảo hộ nhãn hiệu rất nổi tiếng 

                                                 
147 Điều 8 và Điều 52 – Quy chế nhãn hiệu cộng đồng.   

148 Christopher Heath, Kung-Chung Liu, The protection of well-known marks in Asia, Max Planck Series on 

Asian Intellectual Property Law, 2000, trang 12. 

149 Xem thêm tại mục 4.2.1 dưới đây. 

150 Xem Vụ kiện C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, on the interpretation of Article 5(2) of 

the First Council Directive (89/104/EEC) of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member 
States relating to trademarks (OJ 1989 L 40, p. 1), đoạn 31 của Bản án ngày 14/9/1999.  

151 Xem Vụ kiện C-252/07, Intel Corporation Inc. V. CPM United Kingdom Ltd., Judgement of the ECJ (first 

chamber) dated on November 27, 2008, đoạn 47.  

Xem thêm: Vụ kiện C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, đoạn 24 of the Judgment dated on 

September 14, 1999. 

152 Pier Luigi Ronaglia, “Should we use guns and missiles to protect famous trade marks in Europe?” (1998) 

TMR 551, trang 88. Xem đồng thời: Jeremy  Phillips, Trade mark Law – A Practical Anatomy, (Oxford 

University Press 2003), trang 403, đoạn 12.31. 
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hoặc nhãn hiệu nổi tiếng nên được áp dụng ở cấp độ quốc tế (văn bản pháp 

luật quốc tế và quy định khu vực) và cấp độ quốc gia.   

 

3.3. MÔ HÌNH BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI 

TIẾNG THEO PHÁP LUẬT HOA KỲ 

3.3.1. Các nguyên tắc chung về bảo hộ nhãn hiệu nổi 

tiếng 

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất trên thế 
giới hiện nay. Có được điều này không thể không kể đến những thành tựu to 

lớn của hệ thống pháp luật quốc gia của Hoa Kỳ trong việc điều tiết xã hội 

cũng như nền kinh tế. Ngày nay, có rất nhiều những công ty hàng đầu thế 

giới mà nhãn hiệu của chúng đã được biết đến tên phạm vi toàn cầu như 

COCA-COLA, Microsoft, McDonalds, FORD… đều là những công ty của 

Hoa Kỳ.153 Trong danh sách Top Ten của các thương hiệu hàng đầu thế giới 

theo kết quả điều tra của Tuần báo Doanh nghiệp năm 2003, có đến 8 nhãn 

hiệu của Hoa Kỳ, ngoài ra có đến 62 nhãn hiệu của Hoa Kỳ được xếp vào 

danh sách 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới.154 Rõ ràng những con số kể 

trên là những bằng chứng chứng minh cho tầm quan trọng của nhãn hiệu 

trong việc phát triển nền kinh tế Hoa Kỳ nói chung. Từ đó chúng ta có thể 

thấy được sự ảnh hưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ vào hệ thống thương mại 

thế giới là hết sức to lớn. 

Những thành công mà Hoa Kỳ đạt được cho đến nay là nhờ những chính 
sách và chiến lược đúng đắn trong việc kích thích quảng cáo và nâng cao 

chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp. Đó là một sự thật không thể chối 

cãi. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống 

pháp luật về bảo hộ nhãn hhiệu hàng hóa nói riêng và hệ thống các chính 

sách về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung. Chính sự hoàn thiện của hệ 

thống pháp luật này đã tạo được một nền tảng cơ bản và tạo động lực mạnh 

mẽ cho sự phát triển nền kinh tế. 

Việc thực thi pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu ở Hoa Kỳ hiện nay chủ yếu dựa 

trên những quy định của Đạo luật nhãn hiệunăm 1946 mà nó còn được biết 

đến với tên gọi Đạo luật Lanham. Thế nhưng Đạo luật này lại không đề cập 

                                                 
153 Bộ công nghiệp Việt Nam, QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ – THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM, Nhà xuất bản 

Thanh niên năm 2004: 

- Bài “Thương hiệu – Tài sản vô giá”, trang 402 

- Bài “100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2002”, trang 406. 

154 Bộ công nghiệp Việt Nam, QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ – THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM, Nhà xuất bản 

Thanh niên năm 2004: “Bí quyết thành công của Thương hiệu Mỹ”, trang 407. 
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một cách cụ thể đến nhãn hiệunổi tiếng. Đến năm 1995, Nghị viện Hoa Kỳ 

mới thông qua một Đạo luật mới, Đạo luật Liên bang về sự lu mờ nhãn 

hiệu(FTDA).155 Đạo luật này được ban hành nhằm bổ sung, sửa đổi Đạo luật 

về Nhãn hiệu năm 1946, cụ thể là sửa đổi nội dung của Điều 43, quy định về 

sự đền bù hay bồi thường cho việc làm lu mờ đối với nhãn hiệu nổi tiếng. 

Đạo luật sửa đổi này đã mô tả các yếu tố để xác định một nhãn hiệulà phân 

biệt và nổi tiếng, đồng thời cũng đưa ra định nghĩa chính xác về  thuật ngữ 

“sự lu mờ” (dilution), theo đó, sự lu mờ sẽ được hiểu là việc làm giảm khả 
năng của nhãn hiệunổi tiếng trong việc xác định và phân biệt đối với hàng 

hóa hay dịch vụ mang nhãn hiệu.156 Bằng việc đưa ra những quy định mới 

này, lần đầu tiên nhãn hiệunổi tiếng được pháp điển hóa trong hệ thống lập 

pháp Hoa Kỳ. 

Mặc dù có những sự khác biệt cơ bản so với hệ thống pháp luật Châu Âu về 

bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá nổi tiếng, nhưng đối với việc quy định nguyên tắc 

cơ bản điều chỉnh lĩnh vực này, hệ thống pháp luật Hoa Kỳ và châu Âu lại có 

một điểm tương đồng, đó là sự ghi nhận nguyên tắc “quyền ưu tiên sử dụng” 

(first to use) một cách chính thức trong hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, việc 

áp dụng nguyên tắc này trên thực tế lại không giống nhau. Nếu như trong hệ 

thống pháp luật Châu Âu, nguyên tắc “quyền ưu tiên sử dụng” được áp dụng 

trong sự kết hợp với nguyên tắc “quyền ưu tiên nộp đơn” (first to file) cùng 

với sự cân nhắc của Tòa án thì trong hệ thống pháp luật Hoa Kỳ, nguyên tắc 

này lại phải được áp dụng trong sự xem xét, cân nhắc của Tòa án trên cơ sở 
các nguyên tắc chung của Luật công bằng. Điều này thật ra cũng dễ hiểu vì 

Hoa Kỳ là một quốc gia theo hệ thống Thông luật, và trong hệ thống này thì 

nguyên tắc của Luật công bằng là một trong những nguyên tắc chủ đạo chi 

phối tất cả các lĩnh vực của đời sống pháp lý. 

3.3.2. Một số quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu nổi 

tiếng 

3.3.2.1. Định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng 

Cho đến nay, vẫn chưa có một định nghĩa chính xác về khái niệm “nhãn hiệu 

nổi tiếng” được đưa ra trong pháp luật Hoa Kỳ. Điều này cũng tương tự như 

tình trạng thực tế hiện nay ở Châu Âu và nhiều quốc gia khác. Vì vậy, sẽ là 

không đơn giản cho việc xác định một nhãn hiệucó phải là nhãn hiệu nổi 
tiếng hay không. Hầu hết các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, đều 

trao thẩm quyền cho các cơ quan chức năng (thông thường là Tòa án hoặc 

các Văn phòng quốc gia về Sở hữu công nghiệp) trong việc xác định sự nổi 

                                                 
155 Đạo luật Liên bang về sự lu mờ nhãn hiệu (Federal Trade Mark Dilution Act – FTDA) (H.R. 1295) được 

thông qua bởi Hạ viện Hoa Kỳ ngày 16/12/1995 và bởi Thượng viện vào ngày 29/12/1995. 

156 Y kiến của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trong vụ kiện số 01 – 1015 giữa “Victor Mosely and Cathy Mosely, dab 

Victor’s Little Secret, Petitioners v. V Secret Catalogue, Inc., et al.” [tháng 4 năm 2003]. 
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tiếng của các nhãn hiệutrong những trường hợp cụ thể. Và lẽ dĩ nhiên những 

quyết định hay sự xem xét như thế trước tiên sẽ phải dựa trên những nguyên 

tắc cơ bản chung đã được quy định bởi pháp luật. 

Theo những quy định tại Điều 3 của Đạo luật Liên bang về sự lu mờ nhãn 

hiệunăm 1995, chủ sở hữu của nhãn hiệu nổi tiếng sẽ có quyền, phù hợp với 

nguyên tắc của Luật công bằng và tuỳ thuộc vào sự xem xét của Tòa án, yêu 

cầu một Lệnh của Tòa án chống lại mọi sự sử dụng nhằm mục đích thương 

mại của người khác đối với nhãn hiệuhay tên thương mại, nếu sự sử dụng 
như thế được bắt đầu sau khi nhãn hiệucủa chủ sở hữu trở nên nổi tiếng và 

những sự sử dụng đó có thể làm lu mờ hay làm giảm chất lượng hay khả 

năng phân biệt của nhãn hiệunổi tiếng. Và để có thể xác định một nhãn 

hiệucó phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không, Tòa án sẽ phải cân nhắc, xem 

xét đến các yếu tố sau đây: 

(1) Mức độ của tính phân biệt tự thân vốn có hay tính phân biệt có 

được thông qua quá trình sử dụng nhãn hiệu; 

(2) Khoảng thời gian và mức độ sử dụng nhãn hiệu trong mối liên 

hệ với hàng hóa hay dịch vụ mà nhãn hiệu được sử dụng; 

(3) Khoảng thời gian và quy mô của các hoạt động quảng cáo hay 

phổ biến nhãn hiệu; 

(4) Phạm vi địa lý của các khu vực thương mại mà nhãn hiệu được 

sử dụng; 

(5) Các kênh lưu thông đối với hàng hóa hay dịch vụ mà qua đó 
nhãn hiệu được sử dụng; 

(6) Mức độ công nhận nhãn hiệu trong các khu vực thương mại và 

các kênh lưu thông hàng hóa hay dịch vụ được sử dụng bởi chủ 

sở hữu nhãn hiệu; 

(7) Bản chất và mức độ của việc sử dụng nhãn hiệu giống hay 

tương tự của bên thứ ba; 

(8) Nhãn hiệu đã được đăng ký theo Đạo luật ngày 03/03/1881 

hoặc Đạo luật ngày 20/02/1905, hoặc đăng ký nguyên tắc hay 

chưa.157 

                                                 
157 Xem điều 3 – Đạo luật Liên bang về sự lu mờ nhãn hiệu năm 1995.  

Và xem “Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng – Sự so sánh các điều kiện thực thi nhãn hiệu và các hệ thống pháp luật 

nhãn hiệu giữa Nhật Bản và Trung Quốc”, XIA QING, trang 11. 
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3.3.2.2. Nội dung bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng 

Vấn đề trọng tâm của việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Hoa kỳ 

chính là sự lu mờ nhãn hiệu. Thuật ngữ này đã được đưa ra và sử dụng trong 

một thời gian khá dài trước khi được đề cập trong luật. Nó được định nghĩa 

lần đầu tiên bởi giáo sư luật danh tiếng Frank Schechter vào năm 1927 để 

bảo vệ chống lại “sự biến mất dần dần hay sự phân tán  những đặc tính và sự 

nhận biết của công chúng đối với nhãn hiệu bởi sự sử dụng nó cho những sản 

phẩm phi cạnh tranh”. Một năm sau đó, Thẩm phán Learned Hand, trong vụ 

kiện “Yale Electric Corporation v. Robertson” (năm 1928), đã chấp thuận 

một Lệnh cho phép chống lại sự sử dụng của bị đơn đối với nhãn hiệutương 

tự với nhãn hiệu của nguyên đơn nhưng chỉ cho những hàng hóa phi cạnh 

tranh.158 

Ở góc độ chung nhất, khái niệm về sự lu mờ nhãn hiệu được hiểu là sự làm 

giảm đi khả năng của nhãn hiệu nổi tiếng trong việc nhận biết và phân biệt 

hàng hóa hay dịch vụ, bất kể có tồn tại hay không tồn tại một sự cạnh tranh 

giữa chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng và các bên khác, hay khả năng gây nhầm 
lẫn, lỗi lầm hay lừa dối.159 Định nghĩa này rõ ràng đã khẳng định rằng nguy 

cơ gây nhầm lẫn, mặc dù là một căn cứ cơ bản của sự xâm phạm nhãn hiệu, 

không phải là một yếu tố được yêu cầu cho sự lu mờ theo quy định của pháp 

luật. Hơn nữa, lịch sử lập pháp Hoa Kỳ đã cho chúng ta thấy một điều rằng 

khái niệm về sự lu mờ được mô tả bao gồm tất cả những hình thức của sự 

làm lu mờ được thừa nhận một cách hợp pháp.160 

Dựa vào những quy định của pháp luật thực định cũng như sự xem xét, cân 

nhắc của Tòa án, khi một nhãn hiệu được xác định là có tính phân biệt và nổi 

tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ có quyền yêu cầu một lệnh ngăn chặn chống 

lại những sự  sử dụng nhằm mục đích thương mại của người khác đối với 

nhãn hiệu nếu việc sử dụng đó xảy ra sau khi nhãn hiệu đã được xác định là 

nổi tiếng và sự sử dụng như thế có thể gây ra hay làm lu mờ đối với nhãn 

hiệu nổi tiếng.161 

Tuy nhiên, cũng giống như những quy định của pháp luật Cộng đồng Châu 
Âu, quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu nổi tiếng được quy định ở trên 

liên quan đến việc ngăn chặn mọi sự đăng ký hay sử dụng những nhãn hiệu 

mà chúng có thể gây ra sự lu mờ cho nhãn hiệu nổi tiếng sẽ bị giới hạn trong 

                                                 
158 Tạp chí “Public policy and Marketing”, bài “Famous marks now federally protected against dilution”, các 

tác giả Jeffrey M. Samuels và Linda B. Samuels, trang 309. 

159 Xem điều 4 – Đạo luật Liên bang về sự lu mờ nhãn hiệu năm 1995. 

160 Xem “Mead Data Central v. Toyota Motor Sales, USA., năm 1989, trang 1031. 

“Coca – Cola Company v. Gemini Rising” năm 1972, trang 1183. 

“American Express Company v. Vibra Approved Laboratories Corporation”, năm 1989, trang 2006. 

161 Điều 3 (1) (c) – Đạo luật liên bang về sự lu mờ nhãn hiệu năm 1995. 
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những chừng mực nhất định. Theo đó, chủ sở hữu của nhãn hiệu nổi tiếng sẽ 

bị hạn chế quyền trong những trường hợp sau đây: 

(1) Sự sử dụng một cách công bằng nhãn hiệu nổi tiếng bởi một người 

khác trong hoạt động quảng cáo hay xúc tiến thương mại so sánh 

để nhận biết những hàng hóa hay dịch vụ cạnh tranh với hàng hóa 

hay dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng; 

(2) Việc sử dụng những nhãn hiệu nổi tiếng không nhằm mục đích 

thương mại; 

(3) Tất cả những hình thức báo cáo, thông tin hay bình luận tin tức.162 

Trường hợp đầu tiên được đưa ra dựa trên học thuyết do các luật gia của Hoa 

Kỳ nêu ra. Học thuyết này đã chỉ ra rằng những sự sử dụng công bằng và 

trung thực nhãn hiệu của người khác có thể phải được pháp luật cho phép. 

Trên cơ sở đó, với lập luận cho rằng những sự sử dụng ngay tình và công 

bằng nhãn hiệu trong việc quảng cáo hay xúc tiến thương mại sẽ không bị coi 

là xâm phạm nhãn hiệu và không bị khiếu nại, pháp luật Hoa Kỳ mở ra một 

phạm vi hợp lý cho việc sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng bởi các chủ thể khác. 

Chẳng hạn, một mẫu quảng cáo được đưa ra bởi một cửa hàng trang trí nội 

thất có nội dung rằng “màu sắc phong phú hơn cả Revlon” (more colors than 

Revlon) sẽ không thể bị coi là một sự làm lu mờ nhãn hiệu Revlon, do vậy sẽ 

không thể bị khởi kiện bởi chủ sở hữu của nhãn hiệu nổi tiếng này theo quy 

định của Đạo luật Liên bang về sự lu mờ nhãn hiệu.163 

Căn cứ thứ hai liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu vào mục đích phi 
thương mại đã trở thành một căn cứ quan trọng của việc giới hạn quyền năng 

của chủ sở hữu nhãn hiệu được ghi nhận trong pháp luật của rất nhiều quốc 

gia trên thế giới. Căn cứ này được hiểu bao gồm tất cả các trường hợp sử 

dụng nhãn hiệu không nhằm mục đích kinh doanh hay tìm kiếm lợi nhuận 

hay bất kỳ một lợi ích kinh tế nào khác. Ví dụ, việc sử dụng nhãn hiệu trong 

một công trình nghiên cứu khoa học hay một cuộc điều tra xã hội học… sẽ 

không bị coi là xâm phạm đến nhãn hiệu. 

Và căn cứ cuối cùng được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc tự do ngôn luận và 

tự do báo chí. Những nguyên tắc này được ghi nhận như là những quyền cơ 

bản của con người trong nhiều văn bản pháp lý quốc tế quan trọng như Công 

ước Châu Âu về Quyền con người, Tuyên ngôn Nhân quyền của Pháp, 

Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ… Theo căn cứ này, tất cả những trường hợp 

sử dụng nhãn hiệu liên quan đến việc hay chỉ nhằm mục đích cung cấp thông 

                                                 
162 Điều 3 (4) (c) – Đạo luật liên bang về sự lu mờ nhãn hiệu năm 1995. 

163 Tạp chí “Public policy and Marketing”, bài “Famous marks now federally protected against dilution” của  

các tác giả Jeffrey M. Samuels và Linda B. Samuels, trang 310. 
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tin qua các kênh thông tin đại chúng hoặc thông qua các cách thức khác sẽ 

không bị cản trở hay ngăn cấm bởi pháp luật hay bởi chủ sở hữu nhãn hiệu 

nổi tiếng trong phạm vi những quyền của họ do pháp luật quy định. 

 

3.4. MÔ HÌNH BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI 

TIẾNG THEO PHÁP LUẬT TRUNG QUỐC 

3.4.1. Giới thiệu chung 

Trung Quốc là vừa là quốc gia đông dân nhất thế giới cũng vừa là quốc gia 

có số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu lớn nhất thế giới. Trong suốt 13 năm liên 

tiếp vừa qua Trung Quốc vẫn được xem là thống trị ở vị trí quán quân, chẳng 

hạn như riêng năm 2014 đã có 2,285,000 đơn nhãn hiệu được nộp cho Cơ 

quan nhãn hiệu Trung Quốc (CTMO), với mức tăng trung bình hàng năm 

21,74%, trong đó đơn của công dân/pháp nhân Trung Quốc chiếm đại đa số 

đến 93,64% trong khi tỷ lệ đơn Madrid và đơn nước ngoài chỉ chiếm lần lượt 
là 2,28% và 6,36%164. 

Trong vụ thủ tục phản đối tại CTMO, Pizza Hut là nhãn hiệu nước ngoài đầu 

tiên được quyết định bởi CTMO là nhãn hiệu nổi tiếng và sau đó đến năm 

1989 nhãn hiệu Tong Ren Tang dùng cho sản phẩm dược là nhãn hiệu đầu 

tiên của Trung Quốc được xem là nổi tiếng trước khi chúng ta được biết đến 

nhiều nhãn hiệu khác được coi là nổi tiếng như Nissan, Boss, Tissot, YSL, 

Cartier, McDonald’s, Formula 1, Philips, Marlboro…165. Cần phải nói thêm 

về tình tiết khá đặc biệt trong vụ công nhận nhãn hiệu nổi tiếng Tong Ren 

Tang. Thương hiệu này vốn sở hữu bởi một doanh nghiệp nhà nước của 

Trung Quốc, Beijing Medicinal Materials Company, đã bị đăng ký tại Cơ 

quan sáng chế Nhật Bản (JPO) bởi một doanh nghiệp Nhật Bản. Sau đó chủ 

nhãn hiệu Tong Ren Tang nộp đơn yêu cầu JPO hủy bỏ nhãn hiệu trên cơ sở 

nhãn hiệu nổi tiếng. Trên cơ sở được yêu cầu bởi JPO về việc xác nhận chính 

thức Tong Ren Tang là nhãn hiệu nổi tiếng, CMTO đã cung cấp văn bản xác 
nhận Tong Ren Tang là nhãn hiệu nổi tiếng và hệ quả là JPO hủy bỏ hiệu lực 

của nhãn hiệu Tong Ren Tang ở Nhật Bản166. 

Đối với việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng thông qua thủ tục tư pháp, nhãn 

hiệu DUPONT của US Dupont Co., Ltd là nhãn hiệu đầu tiên được công 

nhận là nhãn hiệu nổi tiếng bởi Tòa án nhân dân trung cấp số 1 trước khi nó 

tiếp tục được phê chuẩn y án bởi Tòa án nhân dân cấp cao Bắc Kinh trong vụ 

                                                 
164 Xem Annual Development Report on China’s Trademark Strategy 2014, trang 005, 006 

165 Xem Grace Li, Well-known Trademark Protection in China, Issue 15 hoặc xem 

http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=380  

166 Xem, Edward Eugene Lehman, Camilla Ojansivu, Stan Obrams, sđd, trang 260 

http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=380
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việc hủy bỏ tên miền chứa yếu tố Dupont đăng ký trái phép bởi một công ty 

khác ở Trung Quốc167. 

Giai đoạn sau khi Trung Quốc trở thành thành viên chính thức WTO ngày 

11/12/2001168 được đánh dấu bằng việc trong thời gian ngắn trước đó Trung 

Quốc đã thông qua Luật nhãn hiệu sửa đổi có hiệu lực thi hành từ 1/12/2001 

(Luật nhãn hiệu 2001), theo đó chế định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng lần đầu 

tiên được quy định trong một đạo luật, thể hiện quan điểm và lập trường rõ 

ràng và ổn định của Trung Quốc trong việc bảo hộ nhãn hiệu nói chung và 
đặc biệt là nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng nhằm tuân thủ các quy định của 

Công ước Paris và TRIPs. Các phân tích tiếp theo dưới đây sẽ làm rõ hơn về 

lịch sử phát triển của chế định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, định nghĩa và 

phương thức công nhận nhãn hiệu nổi tiếng ở Trung Quốc. 

3.4.2. Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trước khi TRIPs có hiệu 

lực 

Thuật ngữ nhãn hiệu nổi tiếng thực ra đã được đề cập khá sớm, thậm chí 

trước khi Trung Quốc tham gia Công ước Paris169. Cụ thể, thuật ngữ này 

được nêu trong Luật nhãn hiệu Trung Quốc và Quy định hướng dẫn thi hành 

năm 1982 (Luật nhãn hiệu 1982) được ban hành nhằm sửa đổi các quy định 

pháp lý đầu tiên của Trung Quốc về bảo hộ nhãn hiệu đó là bản quy định tạm 

thời về đăng ký nhãn hiệu được ban hành năm 1950 dưới thời Mao Trạch 

Đông170. Theo Điều 27 Luật nhãn hiệu 1982 và Điều 25.2 Quy định hướng 

dẫn, chủ nhãn hiệu nổi tiếng có thể hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu được cấp cho 

bên thứ ba nếu có căn cứ cho rằng bên thứ ba đã xác lập quyền xâm phạm 

nguyên tắc trung thực bằng cách nhái hoặc giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng của 

người khác. 

Mặc dù quy định như vậy nhưng thực tế cho thấy các quy định này bị đánh 

giá là mơ hồ và không đủ khả năng giải quyết được một số câu hỏi như liệu 

chúng có được áp dụng giải quyết cho nhãn hiệu đăng ký gắn liền với các 

hàng hóa/dịch vụ không liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng cũng như chưa rõ 

có khả năng áp dụng đối với nhãn hiệu nổi tiếng chưa được đăng ký ở Trung 

Quốc hay không. 

Nhằm mục đích hướng dẫn làm rõ các quy định bị xem là mơ hồ và thiếu khả 

thi về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, ngày 14/8/1996 SAIC171 ban hành Bản 

                                                 
167 Xem An Qinghu, sđd, trang 712. 

168 Xem: https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm  

169 Trung Quốc tham gia Công ước Paris ngày 19/12/1984 có hiệu lực từ 19/03/1985. Nguồn: 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2  

170 Xem Ruixue Ran, Well-known Trademark Protection in China: Before and After the TRIPs Amendments to 
the China Trademark Law, Pacific Basin Law Journal, Vol. 19:231, trang 232 

171 Tên viết tắt của Bộ Công thương Trung Quốc - State Administration for Industry and Commerce 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?treaty_id=2
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Quy Định Tạm Thời vốn mang bản chất là văn bản mang tính hành chính về 

việc xác định và công nhận nhãn hiệu nổi tiếng172 (“Bản Quy Định Tạm 

Thời”). Theo Bản Quy Định Tạm Thời (hay còn được gọi là Lệnh số 56), các 

chủ nhãn hiệu có thể giành được bảo hộ với tư cách là nhãn hiệu nổi tiếng 

theo một trong hai cách: thông qua thủ tục phản đối hoặc hủy bỏ nhãn hiệu 

bằng thủ tục hành chính thông qua vai trò của SAIC, hoặc thông qua bản án 

của tòa án có thẩm quyền. Đặc điểm chung của cả 2 cách này là đều mang 

tính chất ad hoc. Ngoài hai cách này còn một hình thức bảo hộ nữa có vẻ 
mang tính chất mệnh lệnh hành chính là SAIC lưu hành nội bộ danh sách các 

nhãn hiệu nổi tiếng gửi tới các Sở công thương cấp dưới của nó. Chẳng hạn 

như tháng 4/1995 SAIC đã gửi thông báo gửi các Sở Công thương tỉnh Chiết 

Giang, Sơn Đông, thành phố Thượng Hải xác nhận rằng các nhãn hiệu 

YULI, DOUBLE STAR, PANDA, HERO và CHANGCHAI173 của các chủ 

nhãn hiệu tương ứng Zhejiang Yuli Electrics Company, Qingdao Double Star 

Group Corporation, Panda Electric Group Corporation, Shanghai Hero Co. 

Ltd., và Changzhou Diesel Engine Factory là các nhãn hiệu nổi tiếng. Kể từ 

thời điểm ban Bản Quy Định Tạm Thời đến tháng 2/2002, Cơ quan nhãn 

hiệu Trung Quốc đã quyết định công nhận tổng cộng 274 nhãn hiệu nổi 

tiếng174. 

Theo Điều 8 của Bản Quy Định Tạm Thời, trường hợp bên thứ ba đăng ký 

nhãn hiệu trùng hoặc tương tự cho hàng hóa/dịch vụ không liên quan đến 

hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng mà có thể gây tổn hại cho nhãn 
hiệu nổi tiếng thì chủ nhãn hiệu nổi tiếng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm 

quyền ngăn cấm việc đăng ký hoặc hủy bỏ đăng ký. Trường hợp nhãn hiệu 

nổi tiếng được sử dụng bởi bên thứ ba cho hàng hóa/dịch vụ có liên quan và 

có khả năng tạo lập nên mối liên hệ giữa hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu 

đó với nhãn hiệu nổi tiếng thì chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có quyền yêu 

cầu Sở Công thương các tỉnh (AICs175) buộc chấm dứt hành vi xâm phạm. 

Ngoài ra, cũng theo điều này trường hợp bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu trùng 

hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng làm tên doanh nghiệp/tên thương mại 

thì chủ nhãn hiệu nổi tiếng có thể yêu cầu AICs ngăn cấm việc đăng ký tên 

doanh nghiệp đó hoặc yêu cầu hủy bỏ việc đăng ký đó. 

Trong khi hai trường hợp đầu tiên nói ở trên được cho là khả thi ở Trung 

Quốc thì trường hợp thứ ba liên quan đến tên doanh nghiệp xem ra khó khăn 

hơn nhiều vì AICs không có dữ liệu chung về tên doanh nghiệp trên toàn 

quốc, dẫn đến việc nếu nó phát hiện tên doanh nghiệp xin đăng ký không 

trùng hoặc tương tự với tên doanh nghiệp đã được đăng ký thuộc thẩm quyền 
cấp đăng ký của nó thì tên doanh nghiệp đó mặc nhiên được coi là hợp lệ. 

                                                 
172 Nguyên văn tiếng Anh: Interim Provisions on the Determination and Administration of Well-known Marks 

173 Xem An Qinghu, sđd, trang 711 

174 Sđd, trang 712 

175 Administration of Industry and Commerce 
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Cần lưu ý rằng AICs ở các cấp đều có thẩm quyền cấp tên doanh nghiệp 

nhưng chỉ có duy nhất một cơ quan trực thuộc SAIC là CTMO176 mới có 

thẩm quyền đăng ký nhãn hiệu177 

Ngoài việc được đề cập trong Luật nhãn hiệu 1982 và Bản Quy Định Tạm 

Thời, nhãn hiệu nổi tiếng còn được đề cập trong Luật chống cạnh tranh 

không lành mạnh năm 1993, chẳng hạn như hành vi giả mạo nhãn hiệu chính 

hiệu, nhãn hiệu sản phẩm tuyệt hảo nổi tiếng hoặc nhãn hiệu của sản phẩm 

có chất lượng khác là các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm178. 

Thời kỳ trước TRIPs dù Trung Quốc được đánh giá cao về nỗ lực ban hành 

căn cứ pháp lý bảo hộ và thực thi nhãn hiệu nổi tiếng song thời kỳ này vẫn 

còn bị đánh giá bởi nhiều học giả và các nhà bình luận quốc tế là còn tồn tại 

nhiều thách thức, trở ngại đối với việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, chẳng hạn: 

a. Trên thực tiễn thì thì hầu như không thể thực thi bảo hộ nhãn hiệu nổi 

tiếng không đăng ký ở Trung Quốc vì Điều 2 của Bản Quy Định Tạm 

Thời định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng là “nhãn hiệu đã đăng ký” điều 

này có nghĩa là nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký đương nhiên không 

được hưởng lợi ích đặc biệt theo Bản Quy Định Tạm Thời bất chấp 

thực tế là cả Điều 27 Luật nhãn hiệu 1982 và Điều 25.2 Quy định 

hướng dẫn đều có quy định bảo hộ chống lại hành vi xâm phạm đối 

với nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký.  

Theo tác giả Ruixue Ran, trong luận văn đăng trên UCLA Pacific 

Basin Law Journal, công bố năm 2002 (như đã trích dẫn ở Footnote 
9), trích dẫn ý kiến của thẩm phán Tòa án tối cao Trung Quốc, Tiến sĩ 

Jiang Zhipei rằng rất khó dành được bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi 

tiếng không đăng ký mà không được sử dụng ở Trung Quốc vì uy tín 

thương mại của hàng hóa/dịch vụ luôn gắn liền với thị trường và 

người tiêu dùng ở thị trường ấy. Do vậy, sẽ không có gì ngạc nhiên 

khi một nhãn hiệu có thể được nhiều người biết tới ở thị trường A 

nhưng ở thị trường B thì họ hầu như biết rất ít về nhãn hiệu đó. Do 

đặc tính giới hạn theo lãnh thổ, nhãn hiệu mà không được đăng ký và 

không được sử dụng ở Trung Quốc rất hiếm khi được cấp bảo hộ dưới 

dạng nhãn hiệu nổi tiếng vì thực tiễn đã cho thấy các tập đoàn đa quốc 

gia giành được chiến thắng trong các vụ việc liên quan đến nhãn hiệu 

                                                 
176 Cơ quan đăng ký nhãn hiệu Trung Quốc, tên tiếng Anh là China Trademark Office, viết tắt là CTMO  

177 Xem thêm: Regulations of the People’s Republic of China on Company Registration, Điều 6-8; và 

Implementing Rules on Registration of Enterprises as Legal Persons, Điều 7-10. 

178 Điều 5 Luật chống cạnh tranh không lành mạnh của Trung Quốc năm 1993 quy định: 

A business operator shall not harm his competitors in market transactions by resorting to any of the following 

unfair means: 

(4) forging or counterfeiting authentication marks, famous-and-excellent-product marks or other product 

quality marks on their commodities, forging the orign of their products or making false and misleading 

indications as to the quality of their commodities. 
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nổi tiếng đều đã đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng của họ trước khi nộp đơn 

khởi kiện ở Trung Quốc 

b. Công nhận nhãn hiệu nổi tiếng bằng con đường hành chính hay bằng 

thủ tục tư pháp có vẻ vẫn còn chưa được phân định rõ ràng là nó thuộc 

thẩm quyền duy nhất của cơ quan hành chính (SAIC) hay của  cơ 

quan tư pháp (tòa án) hay cả hai. Bản Quy Định Tạm Thời dù quy 

định chỉ có SAIC mới có thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng 

có vẻ như không có giá trị đối với các tòa án trong việc áp dụng pháp 
luật xét xử các vụ việc có liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng. Điều này 

có thể tìm thấy trong vụ Inter IKEA System BV v Beijing Information 

System Co Ltd (CINet)179, theo đó Tòa phúc thẩm số 2 Bắc Kinh đã ra 

phán quyết công nhận nhãn hiệu IKEA là nhãn hiệu nước ngoài nổi 

tiếng tại Trung Quốc, từ đó mở đường cho kết luận rằng việc CINET 

sử dụng tên miền ikea.com.cn gây nhầm lẫn cho người người tiêu 

dùng về mối quan hệ giữa Ikea và CINET, CINET đã hưởng lợi bất 

hợp pháp đối với uy tín và danh tiếng gắn liền với nhãn hiệu nổi tiếng 

IKEA. Phán quyết của tòa án cũng rõ ràng cho thấy tòa án không bị 

ràng buộc bởi Bản Quy Định Tạm Thời, vốn chỉ được xem là bản quy 

định mang tính chất hành chính của cơ quan hành chính (SAIC). 

 

c. Việc Trung Quốc cấp bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng cho quá ít nhãn hiệu 

nước ngoài trong thời gian nhiều năm qua đã làm dấy lên các quan 
ngại bởi nhiều thành viên WTO về tình trạng phân biệt đối xử hoặc 

không tôn trọng nguyên tắc đối xử quốc gia180. Tính đến năm 2000, 

CTMO đã công nhận 196181 nhãn hiệu nổi tiếng nhưng tất cả trong số 

này đều thuộc sở hữu của các công ty Trung Quốc. Một tổng kết khác 

báo cáo rằng trong suốt nhiều thập kỷ qua cho đến hết năm 2012, 

SAIC đã công nhận trên 4,000 nhãn hiệu nổi tiếng nhưng những người 

hành nghề dự tính chỉ khoảng 1% trong số đó là nhãn hiệu nổi tiếng 

có nguồn gốc nước ngoài. Mặt khác, chính con số này cũng phản ánh 

thực trạng là rất khó thu thập đủ bằng chứng cần thiết để nhãn hiệu 

nước ngoài được công nhận là nổi tiếng ở Trung Quốc182. Theo tác giả 

Yiqiang Li183 kể từ năm 2001 đến thời điểm điểm bài viết được đăng 

ngày 01/06/2009 thì các tòa án Trung Quốc và SAIC đã công nhận 

                                                 
179 Xem thêm tại đường link: http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=b9f1f607-feae-42ab-afe2-

1622d17aa620  

180 Xem Word Trade Organization Working Party on the Accession of China, Draft Report of the Working 

Party on the Accession of China, WT/ACC/SPEC/CHN/1/Rev. 8, at 77, 78 (July 31, 2001) 

181 Xem http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=8ef0045f-dfee-4393-a31c-7f34579e295f   

182 Xem https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/306148/ipchina-tmd-

factsheet.pdf  

183 Xem http://www.faegrebd.com/working-guidelines-on-the-recognition-of-well-known-trademarks  

http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=b9f1f607-feae-42ab-afe2-1622d17aa620
http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=b9f1f607-feae-42ab-afe2-1622d17aa620
http://www.worldtrademarkreview.com/Blog/detail.aspx?g=8ef0045f-dfee-4393-a31c-7f34579e295f
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/306148/ipchina-tmd-factsheet.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/306148/ipchina-tmd-factsheet.pdf
http://www.faegrebd.com/working-guidelines-on-the-recognition-of-well-known-trademarks
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xấp xỉ 1,000 nhãn hiệu nổi tiếng tuy không nói rõ số lượng cụ thể bao 

nhiêu trong con số này được công nhận bởi tòa án Trung Quốc. 

3.4.3. Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng sau khi TRIPs có hiệu 

lực 

Theo Luật nhãn hiệu 2001, các quy định liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu nổi 

tiếng được quy định tại các Điều 13, 14 và 41. Điều 13 vốn được lấy từ Điều 

16 của Bản Quy Đinh Tạm Thời quy định rằng một nhãn hiệu xin đăng ký sẽ 

không được cấp đăng ký và việc sử dụng nó cũng bị cấm trong trường hợp 

nó là bản sao, bản bắt chước hoặc bản dịch của nhãn hiệu nổi tiếng của người 

khác mà chưa được đăng ký ở Trung Quốc và có khả năng gây nhầm lẫn, nếu 

nhãn hiệu xin đăng ký gắn liền với hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự với 
hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng. Nhãn hiệu xin đăng ký cũng sẽ 

bị từ chối và việc sử dụng nó cũng sẽ bị cấm trong trường hợp nó là bản sao, 

bản bắt chước, hoặc bản dịch của nhãn hiệu nổi tiếng của người khác mà đã 

được đăng ký ở Trung Quốc và có khả năng gây hiểu sai lệch cho công 

chúng và gây thiệt hại lợi ích của chủ nhãn hiệu nổi tiếng, nếu nhãn hiệu xin 

đăng ký đó dùng cho hàng hóa/dịch vụ không trùng hoặc không tương tự với 

hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng.  

Như vậy theo quy định này, quan điểm bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng của Trung 

Quốc khá rõ ràng đối với 2 loại nhãn hiệu nổi tiếng được phân loại gồm nhãn 

hiệu nổi tiếng đã đăng ký và nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký ở Trung 

Quốc mà việc bảo hộ chúng đều hướng tới việc cấp cho chủ sở hữu nhãn 

hiệu nổi tiếng quyền yêu cầu từ chối đăng ký và ngăn cấm việc sử dụng. Tuy 

nhiên, điều kiện bảo hộ của 2 dạng nhãn hiệu nổi tiếng này khác nhau ở chỗ 

đối với nhãn hiệu nổi tiếng nổi tiếng chưa đăng ký thì phạm vi bảo hộ của nó 
chỉ giới hạn đối với các nhãn hiệu nộp sau hoặc sử dụng sau mà gắn liền với 

hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu 

nổi tiếng, trong khi đối với nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký thì phạm vi bảo 

hộ của nó có thể lan tới cả hàng hóa/dịch vụ không trùng hoặc không tương 

tự. 

Vấn đề thời hiệu hủy bỏ nhãn hiệu được quy định tại Điều 41 đoạn 2, cụ thể 

trường hợp nhãn hiệu đăng ký xâm phạm điều 13, 15, 16 hoặc 31 của luật 

này thì chủ nhãn hiệu hoặc người có quyền lợi liên quan, trong vòng 5 năm 

kể từ ngày đăng ký, có quyền yêu cầu Ban giải quyết tranh chấp và khiếu nại 

nhãn hiệu (hay còn được gọi là TRAB184). Trường hợp việc giành được đăng 

ký nhãn hiệu nêu trên mà có dấu hiệu không trung thực (bad faith) thì không 

áp dụng thời hiệu 5 năm kể trên. 

                                                 
184 Tên đầy đủ bằng tiếng Anh là: Trademark Review and Adjudication Board, một cơ quan độc lập với CTMO 

nhưng cùng trực thuộc SAIC, có nhiệm vụ thụ lý giải quyết các hồ sơ hủy bỏ nhãn hiệu đã đăng ký, thụ lý 

giải quyết các đơn khiếu nại chống lại quyết định giải quyết phản đối hoặc quyết định từ chối cấp đăng ký 

do CTMO ban hành 
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Luật nhãn hiệu 2001 đã đưa 5 yếu tố phải xem xét khi đánh giá liệu một nhãn 

hiệu có nổi tiếng hay không tại Điều 14, cụ thể: 

(i) Danh tiếng của nhãn hiệu trước bộ phận công chúng liên quan; 

 

(ii) Thời gian liên tục sử dụng nhãn hiệu; 

 

(iii) Thời gian, phạm vi và khu vực địa lý liên tục quảng bá nhãn 

hiệu; 
 

(iv) Hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu với tư cách là nhãn hiệu nổi tiếng; và 

 

(v) Các yếu tố khác liên quan đến danh tiếng của nhãn hiệu. 

 

Ở đây chúng ta cần lưu ý rằng Trung Quốc đã không đưa 7 yếu tố185 vốn 

được quy định trong Bản Quy Định Tạm Thời vào Luật nhãn hiệu 2001. 

Thay vì thế họ chỉ đưa vào 5 yếu tố và mặt khác nội dung yêu cầu của 5 yếu 

tố theo Luật nhãn hiệu 2001 cũng khác hẳn với nội dung yêu cầu của 7 tiêu 

chí vốn bị đánh giá là quá gây khó khăn và thậm chí mang tính chất bất khả 

thi đối với các chủ nhãn hiệu. Một lý do được xem là hợp lý hơn được lý giải 

là vào thời điểm ban hành Luật nhãn hiệu 2001, 6 tiêu chí cần xem xét đánh 

giá liệu một nhãn hiệu có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không, vốn không 

được quy định rõ trong Công ước Paris và TRIPs, đã được ban hành bởi 
WIPO bằng bản Khuyến nghị WIPO năm 1999. 

Xem 5 yếu tố nêu trên chúng ta có thể nhận thấy yếu tố số 1 và 5 khác với 

Khuyến nghị WIPO năm 1999, cụ thể yếu tố số 1 Luật nhãn hiệu 2001 đặt ra 

yêu cầu là nhãn hiệu thuộc đối tượng yêu cầu công nhận là nổi tiếng phải có 

danh tiếng (reputation) đối với bộ phận công chúng liên quan trong khi cả 

TRIPs và Khuyến nghị WIPO năm 1999 chỉ yêu cầu xem xét mức độ biết 

đến và công nhận (knowledge and recognition) nhãn hiệu bởi bộ phận công 

chúng có liên quan. Tất nhiên, việc đưa vào luật phạm vi xem xét giới hạn 

đối với bộ phận công chúng có liên quan (relevant sector of public) một mặt 

chứng tỏ Trung Quốc tuân thủ đúng tinh thần của TRIPs và Khuyến nghị 

WIPO năm 1999 và mặt khác nó cũng chứng tỏ quan điểm pháp lý của Trung 

Quốc có vẻ khác với quan điểm Hoa Kỳ về cùng một vấn đề, về cùng một 

                                                 
185 Điều 5 Bản Quy Định Tạm Thời quy định 7 yếu tố này gồm: (1) Doanh số bán hàng khu vực và số lượng 

bán ở Trung Quốc liên quan đến sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, (2) dự đoán chủ yếu về kinh 

tế (sản lượng sản xuất, hạn ngạch bán, lợi nhuận, thị phần và các vấn đề tương tự) đối với hàng hóa mà 

nhãn hiệu nổi tiếng được sử dụng cho 3 năm tiếp theo và danh sách xếp hạng đối với chủ nhãn hiệu nổi 

tiếng trong lĩnh vực công nghiệp tương ứng, (3) Doanh số bán hàng ở các khu vực và thị trường nước 
ngoài liên quan đến sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, (4) tình trạng quảng bá, quảng cáo nhãn 

hiệu, (5) ngày sử dụng đầu tiên và ngày bắt đầu sử dụng liên tục nhãn hiệu, (6) tình trạng đăng ký nhãn 

hiệu tại Trung Quốc và các nước khác, và (7) các tài liệu khác có thể chứng minh nhãn hiệu là nổi tiếng 
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khuôn khổ pháp lý, chẳng hạn như trong vụ COACH SERVICES, INC., v. 

TRIUMPH LEARNING LLC186. 

Về định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng, mặc dù Luật nhãn hiệu 2001 không đưa ra 

định nghĩa thế nào là nhãn hiệu nổi tiếng nhưng Bản quy định về xác định và 

bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được ban hành ngày 17/04/2003 của SAIC (hay 

còn gọi là Lệnh số 5) nhằm hướng dẫn quy định liên quan đến nhãn hiệu nổi 

tiếng tại Điều 2 định nghĩa rằng nhãn hiệu nổi tiếng đề cập đến nhãn hiệu mà 

được biết tới rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan và sở hữu mức 
độ danh tiếng tương đối cao ở Trung Quốc187. 

Theo định nghĩa này chúng ta có thể nhận thấy 2 điều kiện bắt buộc để một 

nhãn hiệu được coi là nổi tiếng. Thứ nhất nhãn hiệu đó phải được biết đến 

rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan đến hàng hóa/dịch vụ mà nhãn 

hiệu đó được sử dụng. Và điều kiện thứ hai, khó chứng minh hơn, là nhãn 

hiệu đó phải có danh tiếng ở mức độ tương đối cao ở Trung Quốc. Tuy 

nhiên, tiêu chuẩn “danh tiếng có mức độ tương đối cao” là một tiêu chuẩn rất 

mơ hồ và người ta sẽ không hiểu nhãn hiệu như thế nào mới được xếp vào 

dạng “danh tiếng có mức độ tương đối cao”. 

Cũng theo Lệnh số 5, bộ phận công chúng có liên quan được hiểu phải bao 

gồm người tiêu dùng các loại hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đó, người 

sản xuất hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ đó, người bán và những người 

khác có liên quan đến kênh phân phối hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu 

đó188. 

Điều 2 Lệnh số 56 quy định rằng nhãn hiệu nổi tiếng đề cập đến những nhãn 

hiệu mà vừa sở hữu danh tiếng cao trên thị trường lại vừa quen thuộc đối với 

bộ phận công chúng có liên quan189. Như vậy, khác với định nghĩa theo Lệnh 

số 56 mà cách quy định của nó bị xem là mơ hồ, Lệnh số 5 đã làm rõ hơn 

khái niệm “thị trường” (market), cụ thể nó trực tiếp xác nhận thị trường này 

phải được hiểu là thị trường Trung Quốc. Việc làm rõ này được xem là phù 

hợp với Điều 2(3)(ii) Khuyến nghị WIPO năm 1999190. Hơn nữa, khác với 

                                                 
186 Trong vụ COACH SERVICES, INC., Appellant, v. TRIUMPH LEARNING LLC, Appellee, No. 2011–

1129, ngày 21/02/2012 Tòa phúc thẩm tòa liên bang lưu động Hoa Kỳ phán quyết rằng nhãn hiệu Coach 

dùng cho sản phẩm túi xách thời trang cao cấp ở nhóm 18 của nguyên đơn không phải là nhãn hiệu nổi 

tiếng khi nguyên đơn yêu cầu tòa án buộc bị đơn phải chấm dứt sử dụng nhãn hiệu Coach xin đăng ký cho 

sản phẩm phần mềm ở nhóm 9 và ấn phẩm ở nhóm 16 

187 Điều 2 Lệnh số 5: For the purpose of these Provisions, a well-known mark refers to a mark that is widely 
known to the relevant sector of public and enjoys a relatively high reputation in China 

188 Xem đoạn 2 Điều 2 Lệnh số 5 

189 Điều 2 Lệnh số 56 quy định “well-known trademarks refer to those registered trademarks that both enjoy a 

high reputation in the market and are familiar to the relevant sectors of the public” 

190 Điều 2(3)(ii) Khuyến nghị WIPO năm 1999 quy định: Một nước thành viên không được yêu cầu rằng, làm 
điều kiện để xác định liệu một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không, nhãn hiệu đó đã được sử dụng, hoặc đã 

được đăng ký hoặc đơn xin đăng ký nhãn hiệu đã được nộp, ở bất kỳ lãnh thổ nào khác với lãnh thổ của 

nước thành viên đó. 
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Lệnh số 56, Lệnh số 5 đã định nghĩa khái niệm “bộ phận công chúng có liên 

quan”, một khái niệm có ý nghĩa pháp lý rất quan trọng trong việc xác định 

mức độ biết đến và công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận người tiêu dùng nào 

trong phạm trù rộng của khái niệm công chúng nói chung. Cần nhớ rằng 

Điều 16(2) TRIPs cũng không làm rõ thế nào gọi là “bộ phận công chúng có 

liên quan”191. Lệnh số 5 còn thu hẹp mức độ biết đến bởi người tiêu dùng 

bằng khái niệm “biết đến rộng rãi” và khái niệm “danh tiếng cao” thành 

“danh tiếng tương đối cao”. 

Dù Lệnh số 5 mang tính chất như một văn bản hướng dẫn Luật nhãn hiệu 

2001 song như đã phân tích ở trên tòa án Trung Quốc thường không bị ràng 

buộc mà nó thường có văn bản hướng dẫn riêng. Chẳng hạn như trong thời 

gian này, cụ thể là ngày 12/10/2002 Tòa án Tối cao Trung Quốc (SPC) ban 

hành Giải Thích về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong 

các tranh chấp dân sự có liên quan đến nhãn hiệu (“Giải Thích năm 2002”). 

Mặc dù Giải Thích năm 2002 không đề cập đến khái niệm nhãn hiệu nổi 

tiếng, song nó ấn định rõ ràng nguyên tắc rằng tòa án có quyền theo yêu cầu 

của bên liên quan và tùy vào tình huống cụ thể có thể ra phán quyết công 

nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng trên cơ sở tham chiếu đến Điều 14 Luật nhãn 

hiệu 2001192. Ngoài ra các khái niệm khác như “nhãn hiệu tương tự”, “hàng 

hóa tương tự”, “hàng hóa và dịch vụ tương tự” được giải thích trong Giải 

Thích năm 2002. Một khía cạnh đáng lưu ý là khái niệm “công chúng có liên 

quan” – một trong các khía cạnh pháp lý đóng vai trò quan trọng trong việc 
xác định mức độ biết đến và công nhận nhãn hiệu nổi tiếng – cũng được đề 

cập trong Giải Thích năm 2002 nhưng khái quát hơn so với cách định nghĩa 

trong Lệnh số 5, theo đó công chúng liên quan nghĩa là người tiêu dùng liên 

quan đến hàng hóa/dịch vụ mà nhãn hiệu được sử dụng và các thương nhân 

khác mà có mối quan hệ mật thiết với hoạt động phân phối và bán các hàng 

hóa/dịch vụ đó193.  

Để giải quyết xung đột có thể có giữa tòa án với các cơ quan hành chính liên 

quan đến việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, Giải Thích năm 2002 còn nêu 

rõ trong trường hợp bên liên quan yêu cầu tòa án bảo hộ nhãn hiệu mà trước 

đó đã được công nhận là nổi tiếng bởi một cơ quan hành chính hoặc một tòa 

án và bên kia không phản đối danh tiếng của nhãn hiệu thì tòa án sẽ không 

xem xét lại vấn đề này nữa. Trường hợp bên kia phản đối việc công nhận 

                                                 
191 Điều 16(2) TRIPs quy định: Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to 

services.  In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the 

knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member 

concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark  

192 Điều 22 Giải Thích năm 2002 (Interpretation on Issues Regarding the Application of Law in Civil Cases 

Involving Trademark Disputes issued by SPC) 

193 Điều 8 Giải Thích năm 2002 
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nhãn hiệu nổi tiếng thì tòa án sẽ xem xét lại vấn đề này căn cứ vào điều 14 

Luật nhãn hiệu năm 2001194. 

Theo Luật nhãn hiệu năm 2013195, các quy định về nhãn hiệu nổi tiếng và 

chống tình trạng nộp đơn với ý đồ xấu (bad faith) là một trong số các thay 

đổi đáng lưu ý trong trong cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Cách tiếp cận 

chống hành vi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu với ý đồ xấu được thể hiện với 

hàm ý rộng, theo đó tất cả các hành vi nộp đơn đăng ký hoặc sử dụng nhãn 

hiệu mà trái với nguyên tắc thiện chí (good faith)196 sẽ bị coi là hành vi có ý 
đồ xấu. Đáng chú ý hơn cả Luật nhãn hiệu năm 2013 đã ấn định nguyên tắc 

bảo hộ thụ động nhãn hiệu nổi tiếng nổi tiếng, nghĩa là việc công nhận hay 

không công nhận nhãn hiệu nổi tiếng bằng thủ tục tư pháp hay hành chính 

chỉ được tiến hành trên cơ sở có yêu cầu của một bên và được quyết định dựa 

trên tình tiết, hồ sơ, chứng cứ chứng minh cho riêng nhãn hiệu đó197. Khác 

một chút so với Luật nhãn hiệu năm 2001, yếu tố đầu tiên trong số 5 yếu tố 

cần phải xem xét đánh giá liệu một nhãn hiệu có được xem là nổi tiếng hay 

không đã thay đổi, cụ thể là yêu cầu về xem xét tính chất “danh tiếng” của 

nhãn hiệu bởi bộ phận người tiêu dùng có liên quan được thay thế bằng cụm 

từ “mức độ công nhận của công chúng trong lĩnh vực kinh doanh của nhãn 

hiệu đó”198. Cách quy định này rõ ràng cho thấy Trung Quốc ủng hộ việc 

tuân thủ quy định của TRIPs và Khuyến Nghị WIPO năm 1999, đặc biệt là 

yếu tố đầu tiên quan trọng nhất nêu tại Điều 16(2) TRIPs và Điều 2(1)(b)1. 

Khuyến nghị WIPO năm 1999. 

Một khía cạnh nữa được đưa vào luật là trường hợp giải quyết xung đột giữa 

nhãn hiệu nổi tiếng với tên doanh nghiệp hoặc tên thương mại, theo đó hành 

vi sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng dù đã đăng ký hay chưa đăng ký ở Trung 

Quốc làm tên doanh nghiệp và gây nhầm lẫn cho công chúng, nếu cấu thành 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì người vi phạm sẽ bị xử lý theo Luật 

chống cạnh tranh không lành mạnh199. 

Một vấn đề khác cũng cần lưu ý là việc Trung Quốc lần đầu tiên trong Luật 

nhãn hiệu 2013 quy định rằng nhà sản xuất hoặc doanh nhân không được 

                                                 
194 Điều 22 (đoạn cuối) Giải Thích năm 2002 

195 Ngày 30 tháng 8 năm 2013 Chính Phủ Trung Quốc đã sửa đổi Luật nhãn hiệu năm 2001. Đây là lần sửa đổi 

thứ ba tính từ khi Luật nhãn hiệu đầu tiên được ban hành năm 1982 và Luật nhãn hiệu sửa đổi năm 2013 

có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2014. 

196 Điều 7 Luật nhãn hiệu năm 2013 

197 Điều 14 Luật nhãn hiệu năm 2013 

198 Điều 14(1) Luật nhãn hiệu năm 2013: The degree of public recognition of the mark in its trading areas 

199 Điều 58 Luật nhãn hiệu năm 2013 
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phép sử dụng cụm từ “Nhãn hiệu nổi tiếng” trên hàng hóa, bao bì hoặc 

phương tiện quảng cáo, triển lãm hoặc các hoạt động thương mại khác200.  

Một số đặc trưng chủ yếu của thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng 
bằng con đường hành chính theo pháp luật Trung Quốc 

Ngày 7/3/2014 SAIC ban hành Bản quy định về xác định và bảo hộ nhãn 

hiệu nổi tiếng201 nhằm hướng dẫn Điều 13 và Điều 14 Luật nhãn hiệu 2013 

liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng kèm theo Lệnh số 66 (dưới đây gọi là Lệnh 

số 66). Lệnh số 66 gồm 21 Điều và có hiệu lực kể từ ngày 7/4/2014. Dưới 

đây là tóm lược và bình luận một số đặc trưng cơ bản của quy trình công 
nhận nhãn hiệu nổi tiếng. 

(a) Tính chất biết tới rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan tại 

Trung Quốc chứ không yêu cầu nó phải được biết tới rộng rãi bởi 

công chúng nói chung (công chúng đại chúng), một thuộc tính gắn 

liền với định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng, tiếp tục được khẳng định sự 

nhất quán xuyên suốt trong lịch sử phát triển quan điểm pháp lý của 

Trung Quốc về vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, cụ thể Điều 2 Lệnh 

số 66 định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được biết đến rộng 

rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan tại Trung Quốc.202 

 

(b) Điều 9 Lệnh số 66 hướng dẫn cụ thể yêu cầu về bằng chứng chứng 

minh 5 yếu tố cần phải xem xét theo Điều 14 Luật nhãn hiệu năm 

2013 về công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, cụ thể: 

 
(i) Tài liệu chứng minh mức độ biết đến nhãn hiệu bởi công chúng 

có liên quan. 

 

(ii) Tài liệu chứng minh thời gian sử dụng nhãn hiệu, chẳng hạn 

như chứng cứ liên quan đến lịch sử, phạm vi sử dụng và đăng 

ký nhãn hiệu. Nếu nhãn hiệu chưa đăng ký, chứng cứ liên quan 

đến thời hạn sử dụng phải không được ít hơn 5 năm trong khi 

đối với nhãn hiệu đã đăng ký thì quy định này liên quan đến 

tình trạng đã được đăng ký giới hạn là 3 năm hoặc vẫn liên tục 

được sử dụng không dưới 5 năm. 

 

(iii) Chứng cứ, tài liệu chứng minh thời gian, phạm vi, khu vực địa 

lý của bất kỳ công việc quảng bá nhãn hiệu, chẳng hạn như 

                                                 
200 Điều 4 đoạn cuối Luật nhãn hiệu năm 2013: A producer or operator shall not use the words “Famous 

Trademark” on its goods, packaging, or container, or in its advertising, exhibitions  or other commercial 
activities 

201 Provisions on the Determination and Protection of Well-known Trademarks 

202 “Well-known trademark mean the trademark widely known by the relevant public in China” 
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chứng cứ liên quan đến cách thức quảng cáo và hoạt động xúc 

tiến bán hàng, khu vực địa lý, các phương thức quảng cáo và số 

lượng các quảng cáo trong 3 năm gần nhất. 

 

(iv) Tài liệu chứng minh nhãn hiệu đã được công nhận là nổi tiếng 

ở Trung Quốc hoặc ở bất kỳ khu vực hoặc quốc gia nào khác. 

 

(v) Các bằng chứng khác chứng minh nhãn hiệu là nổi tiếng như 
tài liệu phản ánh doanh thu, thị phần, lợi nhuận, nộp thuế, 

doanh thu theo lãnh thổ của sản phẩm chính mang nhãn hiệu 

trong 3 năm gần nhất. 

 

Quy định “3 năm” hoặc “5 năm” nêu trên phải được hiểu là “3 năm” 

hoặc “5 năm” trước ngày mà đơn đăng ký nhãn hiệu bị phản đối được 

nộp, hoặc trước ngày mà đăng ký nhãn hiệu bị đề nghị hủy bỏ hiệu 

lực, và trước khi đơn yêu cầu điều tra và xử lý hành vi sử dụng trái 

phép nhãn hiệu được nộp cho cơ quan công thương có thẩm quyền. 

(c) CTMO có thẩm quyền thụ lý yêu cầu công nhận đối với cả nhãn hiệu 

nổi tiếng đã đăng ký và nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký tại Trung 

Quốc trong trường hợp các yêu cầu này được tiến hành cùng với thủ 

tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu của người khác. Theo quy định tại 

Điều 33 Luật nhãn hiệu năm 2013 bất kỳ chủ thể nắm quyền có trước 
hoặc bất kỳ bên có quyền lợi liên quan đều có quyền nộp yêu cầu 

phản đối cùng với bằng chứng chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng tại 

CTMO chống lại nhãn hiệu xin đăng ký của người khác mà đã được 

xét nghiệm và phê duyệt sơ bộ bởi CTMO trong thời hạn 3 tháng kể 

từ ngày công bố, nếu nhãn hiệu xin đăng ký bị nghi ngờ là xâm phạm 

quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, cụ thể nhãn hiệu xin đăng ký là bản 

sao, bản bắt chước hoặc bản dịch của nhãn hiệu nổi tiếng tuy chưa 

được đăng ký ở Trung Quốc với điều kiện hàng hóa/dịch vụ mang các 

nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhau và với điều kiện việc đăng ký 

và sử dụng nhãn hiệu xin đăng ký đó có thể gây nhầm lẫn cho công 

chúng và gây tổn thất về lợi ích cho chủ thể sở hữu nhãn hiệu nổi 

tiếng đó203. Trong trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký thì 

không yêu cầu chứng minh hàng hóa/dịch vụ mang các nhãn hiệu phải 

trùng hoặc tương tự nhưng bên phản đối phải chứng minh sự tồn tại 

của nhãn hiệu xin đăng ký có thể gây ấn tượng sai lệch cho công 
chúng và gây tổn hại về lợi ích của chủ nhãn hiệu nổi tiếng. 

 

CTMO có nghĩa vụ phải ra quyết định giải quyết yêu cầu công nhận 

nhãn hiệu nổi tiếng trong thủ tục phản đối trong vòng không quá 12 

                                                 
203 Điều 33, Điều 13 đoạn 2 Luật nhãn hiệu năm 2013, Điều 5 Lệnh số 66 
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tháng, hoặc tối đa không quá 15 tháng trong trường hợp gia hạn được 

chấp nhận, kể từ ngày công bố đơn sau khi đã điều tra và xác thực204 

 

(d) TRAB có thẩm quyền thụ lý giải quyết các vấn đề liên quan đến công 

nhận nhãn hiệu nổi tiếng, gồm: (i) đơn khiếu nại nộp bởi bên phản đối 

hoặc bên bị phản đối chống lại quyết định giải quyết phản đối được 

ban hành bởi CTMO, (ii) đơn khiếu nại chống quyết định của CTMO 

về việc từ chối cấp đăng ký nhãn hiệu, (iii) đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu 
lực đăng ký nhãn hiệu. Bên nào yêu cầu TRAB công nhận nhãn hiệu 

của mình là nổi tiếng thì có nghĩa vụ phải chứng minh kèm theo tài 

liệu, chứng cứ chứng minh tình trạng nổi tiếng đối với nhãn hiệu của 

mình205. 

 

(e) Theo Điều 11 và 12 Lệnh số 66, trường hợp một bên phát hiện bên 

khác có hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu nổi tiếng thì có thể nộp 

đơn yêu cầu cơ quan hành chính phụ trách lĩnh vực công thương ở địa 

phương điều tra và xử lý. Cần lưu ý rằng hệ thống cơ quan hành chính 

phụ trách lĩnh vực công thương được đề cập ở đây chính là cơ quan 

cấp dưới trực tiếp của SAIC được trao thẩm quyền hỗ trợ thụ lý hồ sơ 

ban đầu gồm cơ quan công thương cấp huyện/quận và sở công thương 

cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tính chất thẩm quyền hỗ 

trợ thụ lý được thể hiện ở chỗ các cơ quan này chỉ có nhiệm vụ tiếp 
nhận đơn và xem xét sơ bộ yêu cầu đầu tiên cùng với tài liệu bằng 

chứng chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng nộp bởi bên có yêu cầu, chứ 

không có thẩm quyền xem xét quyết liệu liệu nhãn hiệu được yêu cầu 

có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không. Việc xem xét sơ bộ này sẽ 

dẫn đến quyết định thụ lý hoặc không thụ lý yêu cầu công nhận nhãn 

hiệu nổi tiếng. Nếu chấp nhận thụ lý, cơ quan thụ lý sẽ phải tiến hành 

rà soát và đánh giá sơ bộ liệu yêu cầu đã nộp cùng với chứng cứ 

chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng liệu có tuân thủ quy định tại Điều 13, 

14 Luật nhãn hiệu 2013 và Điều 9 của Lệnh số 66 hay không. Nếu 

nhận thấy hồ sơ đáp ứng quy định, cơ quan thụ lý trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày thụ lý phải nộp yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng 

cùng với bản sao hồ sơ vụ việc cho cơ quan công thương cấp trên. 

Trường hợp yêu cầu không đáp ứng thì ra quyết định từ chối thụ lý và 

yêu cầu này sẽ được giải quyết theo Các Quy định về thủ tục xử phạt 

vi phạm hành chính206. 
 

Cơ quan công thương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ 

quan mà đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi 

                                                 
204 Điều 10 Lệnh số 66 

205 Điều 6 Lệnh số 66 

206 Cụm từ này được dịch sang tiếng Anh là “Provisions on the Procedure for the Imposition of Administrative 

Authorities for Industry and Commerce” từ nguồn www.lawinfochina.com 

http://www.lawinfochina.com/
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tiếng được xác nhận và chuyển lên từ cấp dưới, có trách nhiệm xác 

thực và xem xét lại một lần nữa các tài liệu có trong hồ sơ, và nếu 

được xem là tuân thủ các quy định của Điều 13, 14 Luật nhãn hiệu 

2013 và Điều 9 của Lệnh số 66 thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ nó phải nộp hồ sơ cùng với bản sao tài liệu liên quan 

cho CMTO. Trường hợp hồ sơ bị xem là không hợp lệ, CTMO sẽ trả 

lại toàn bộ hồ sơ cho cơ quan công thương ban đầu đã thụ lý hồ sơ để 

cơ quan này xử lý vụ việc theo Các Quy định về thủ tục xử phạt vi 
phạm hành chính. 

 

Trường hợp CTMO quyết định nhãn hiệu thuộc yêu cầu công nhận 

nổi tiếng là nhãn hiệu nổi tiếng thì nó phải gửi thông báo cho cơ quan 

công thương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan mà đã 

nộp yêu cầu công nhận đó. Cơ quan công thương, mà đã thụ lý yêu 

cầu xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng, trong vòng 60 ngày 

kể từ ngày nhận được văn bản thông báo quyết định công nhận nhãn 

hiệu nổi tiếng sẽ phải ra quyết định xử lý hành vi vi phạm đồng thời 

gửi bản sao quyết định xử phạt cho cơ quan công thương cấp tỉnh để 

cơ quan này báo cáo quyết định xử lý vi phạm hành chính tới CTMO 

trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được bản sao quyết định xử lý vi 

phạm hành chính. 

(f) Các yếu tố cần xem xét đánh giá liệu một nhãn hiệu có phải là nhãn 
hiệu nổi tiếng hay không như quy định của TRIPs hay Khuyến nghị 

WIPO năm 1999 phải được hiểu rằng chúng chỉ mang tính chất là tập 

hợp các yếu tố cần phải được được đánh giá toàn diện, nghĩa là không 

được bỏ qua bất kỳ yếu tố nào trong số đó, nhưng không có nghĩa là 

bằng chứng chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng phải có và phải thỏa mãn 

từng yếu tố đó. Về vấn đề này Trung Quốc khẳng định lập luận rõ 

ràng tại Điều 13 Lệnh số 66 rằng CTMO và TRAB trong quá trình 

xem xét công nhận nhãn hiệu nổi tiếng phải đánh giá toàn diện mọi 

yếu tố đã quy định tại Điều 14 Luật nhãn hiệu 2013 và hướng dẫn nêu 

tại Điều 9 của Lệnh số 66 theo nguyên tắc không có yếu tố tiên quyết 

nào được đặt ra để buộc nhãn hiệu thuộc đối tượng xem xét là nổi 

tiếng phải đáp ứng tất cả các yếu tố đó. 

 

(g) Lệnh số 66 giải quyết tình huống theo đó trong trường hợp một nhãn 

hiệu đã được công nhận là nổi tiếng trước đó trong một vụ việc khác 
thì liệu nó có đương nhiên được bảo hộ với tư cách là nhãn hiệu nổi 

tiếng hay không trong vụ việc hiện tại mà có thể mang các tình tiết 

hoặc dữ kiện khác. Về vấn đề này Điều 16 Lệnh số 66 quy định trong 

quá trình xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu, xử lý các tranh chấp liên 

quan đến nhãn hiệu, hoặc điều tra xử lý hành vi vi phạm nhãn hiệu mà 

có yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng bởi một bên và bên này cung 

cấp hồ sơ chứng tỏ nhãn hiệu của mình đã được công nhận là nhãn 
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hiệu nổi tiếng thì trong trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng được công 

nhận trước đó có phạm vi bảo hộ trùng hoặc hầu như trùng với nhãn 

hiệu thuộc vụ việc đang tranh chấp, và cả hai bên đều không có ý kiến 

phản đối thực tế rằng nhãn hiệu đó là nổi tiếng, hoặc bất kỳ bên nào 

phản đối mà lý do và bằng chứng phản đối rõ ràng cho thấy là không 

đủ bổ trợ cho ý kiến phản đối thì CTMO, TRAB và cơ quan công 

thương mà đã thụ lý vụ việc có thể bảo hộ nhãn hiệu trong vụ việc đó 

trên danh nghĩa là nhãn hiệu nổi tiếng dựa theo hồ sơ công nhận nhãn 
hiệu nổi tiếng trước đây và các bằng chứng có liên quan. 

 

Cần lưu ý rằng nếu có bất kỳ bên nào được phát hiện là đang trục lợi 

từ chế định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng bằng cách lừa dối, cung cấp 

chứng cứ, thông tin sai sự thật hoặc các cách thức bất hợp pháp khác 

thì CTMO sẽ hủy bỏ quyết định công nhận nhãn hiệu nổi tiếng liên 

quan tới vụ việc đó đồng thời thông báo cho cơ quan công thương cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mà đã chuyển hồ sơ của vụ 

việc đó. 

 

Như vậy, có thể thấy rằng nếu nhãn hiệu nổi tiếng bị xem là có mức 

độ yếu theo một trong ba yếu tố trên thì tòa án thường sẽ ra phán 

quyết giới hạn phạm vi bảo hộ, cụ thể thay vì được bảo hộ xuyên 

nhóm bằng bảo hộ ngoại trừ một số nhóm hoặc sản phẩm. 
 

3.5. MÔ HÌNH BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI 

TIẾNG THEO PHÁP LUẬT NHẬT BẢN 

3.5.1. Giới thiệu chung  

Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới xét về quy mô tổng sản phẩm quốc 

nội (GDP) năm 2016 với hơn 4.400 tỷ đô la Mỹ theo tính toán của Quỹ tiền 

tệ quốc tế (IMF) và được xem là quốc gia có hạ tầng công nghệ tiên tiến và 

nền kinh tế phát triển ở trình độ cao207. Về pháp luật, Nhật Bản phát triển hệ 

thống pháp luật thương mại hầu như chỉ dựa trên tập quán đến trước thời kỳ 

Minh Trị (Meiji) bắt đầu từ năm 1868. Các lĩnh vực pháp luật khác như luật 

hình sự hoặc luật công của Nhật Bản mặc dù vốn bị xem là bị ảnh hưởng lớn 

bởi pháp luật Trung Quốc song hệ thống luật thương mại Nhật Bản vẫn có 

bản sắc địa phương riêng của nó, đặc trưng ở chỗ các tranh chấp thương mại 

thường được giải quyết trước hết thông qua các bộ quy tắc tập quán kinh 

                                                 
207 Xem: https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Japan  và 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Minh_Tr%E1%BB%8B  

https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Japan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_k%E1%BB%B3_Minh_Tr%E1%BB%8B
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doanh được quy định bởi các nghiệp đoàn hoặc phường hội trước khi nó 

được đưa ra tòa án208.  

Pháp luật về sở hữu trí tuệ, đặc biệt là lĩnh vực liên quan đến việc nhãn hiệu, 

được ban hành khá sớm ở Nhật Bản, cụ thể phải kể đến Các Quy Định về 

Nhãn Hiệu ban hành năm 1884 gồm 24 điều và các quy tắc bổ sung – có ý 

nghĩa như một văn bản pháp luật – trong đó chứa đựng các nguyên tắc căn 

bản giúp định hình hệ thống luật nhãn hiệu hiện đại của Nhật Bản về sau này, 

và trong đó người ta tìm thấy nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên” (first to file)209. 
Sau đó, vào năm 1888 sau chuyến công du nước ngoài nghiên cứu tìm hiểu 

về nhãn hiệu, Tử tước Takahashi Korekiyo, một chính trị gia nổi tiếng của 

Nhật Bản, người mà về sau này là thủ tướng thứ 13 của Nhật Bản210, đã công 

bố Các Quy Định về Nhãn Hiệu gồm 28 điều ngày 18/12/1888. Văn bản này 

ra đời để nhằm tương thích với Các Quy Định về Sáng Chế liên quan đến thủ 

tục xét nghiệm và giải quyết tranh chấp. Đến năm 1899, Nhật Bản tham gia 

Công Ước Paris theo đó đòi hỏi Nhật Bản phải sửa đổi luật pháp để đảm bảo 

tuân thủ cam kết quốc tế mà nó là thành viên211. Dấu ấn lớn nhất của năm 

này là việc công bố Luật nhãn hiệu ngày 01/03/1889 và có hiệu lực ngay 

trong tháng 7 cùng năm, trong đó lần đầu tiên luật hóa nghề đại diện thay mặt 

người nộp đơn ở nước ngoài xin xác lập quyền ở Nhật Bản cũng như vấn đề 

xin quyền ưu tiên. Ngoài ra luật này còn cho phép người nộp đơn bị từ chối 

nhãn hiệu có quyền khiếu nại lên Daishinin, tòa cấp cao nhất dưới thời Minh 

Trị.  

Đến năm 1909 do yêu cầu phát triển công nghiệp và thực hiện các cam kết 

quốc tế của mình liên quan đến sở hữu trí tuệ, Nhật Bản tiếp tục thực hiện 

việc sửa đổi bốn212 đạo luật về sở hữu công nghiệp trong đó có Luật nhãn 

hiệu. Lần thay đổi này được đánh giá là đặt nền tảng quan trọng cho lần thay 

đổi lớn hơn diễn ra sau đó vào năm 1921, bằng việc quy định cụ thể về tiêu 

chuẩn đăng ký, lợi ích của chủ nhãn hiệu và của bên thứ ba nhưng đặc biệt 

nhất là Luật nhãn hiệu năm 1909 lần đầu tiên quy định bảo hộ nhãn hiệu nổi 

tiếng, quy định hủy bỏ các nhãn hiệu đã đăng ký không được sử dụng trong 

thương mại cũng như các quy định giúp hoàn thiện hơn về cơ chế khiếu nại 

các từ chối bảo hộ bởi xét nghiệm viên. 

                                                 
208 Xem Overview on the Japanese Legal System, Elliott J. Hahn, Northwestern Journal of International Law 

and Business, Volume 5, Issue 3 Fall, trang 518 

209 Xem Chapter 2. The History and Development of Trademark Law, trang 6-13, Institute of Intellectual 

Property, https://www.iip.or.jp/e/e_publication/ono/ch2.pdf 

210 Xem https://en.wikipedia.org/wiki/Takahashi_Korekiyo  

211 Xem http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf  

212 Bốn đạo luật về sở hữu công nghiệp này gồm Luật sáng chế, Luật Kiểu dáng công nghiệp, Luật mẫu hữu ích 
(giải pháp hữu ích) và Luật nhãn hiệu. Xem Junichi Eguchi, History of Amendments to the Unfair 

Competition Prevention Act of Japan - From a developing country to a developed country, OSAKA 

UNIVERSITY LAW REVIEW, No. 41:1 

https://www.iip.or.jp/e/e_publication/ono/ch2.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Takahashi_Korekiyo
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf
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Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu tăng vọt trong thời kỳ Nhật Bản phát triển 

mạnh mẽ về công nghiệp dẫn đến nhu cần cần phải sửa đổi Luật nhãn hiệu 

năm 1909, theo đó Luật nhãn hiệu năm 1921 được công bố rộng rãi vào ngày 

30/04/1921 và bắt đầu có hiệu lực từ 11/01/1922. Trong suốt vài thập kỷ sau 

đó Luật nhãn hiệu năm 1921 được sửa đổi nhỏ nhiều lần vào các năm 1929, 

1934, 1938, 1947, 1948, 1949 và 1951 . Do vậy Luật nhãn hiệu năm 1921 vẫn 

được xem như vẫn tiếp tục có hiệu lực từ năm 1921 cho đến khi ban hành 

Luật nhãn hiệu năm 1959 như được tiếp tục trình bày dưới.  

Kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ 2, Nhật Bản bắt tay vào công cuộc tái 

thiết đất nước sau khi bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh. Ngày 13/04/1959 

Nhật Bản thông qua Luật nhãn hiệu năm 1959, hay còn gọi là đạo luật số 

127, có hiệu lực từ 01/04/1960. Luật nhãn hiệu năm 1959 thể hiện nhiều thay 

đổi lớn, trong đó đặc biệt phải kể đến đạo luật này đưa ra định nghĩa “nhãn 

hiệu”, “nhãn hiệu đã đăng ký”, “dấu hiệu” và “sử dụng”. Chẳng hạn như khái 

niệm nhãn hiệu được định nghĩa là bất kỳ ký tự, con số, dấu hiệu hoặc hình 3 

chiều hoặc bất kỳ sự kết hợp nào giữa các yếu tố này có thể kèm màu sắc 

được sử dụng gắn liền với hàng hóa của người sản xuất, chứng nhận h oặc 

chuyển nhượng hàng hóa dưới danh nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh 213. 

Luật nhãn hiệu năm 1959 quy định tiêu chuẩn bảo hộ đối với nhãn hiệu khá 

rõ ràng và chi tiết, chẳng hạn như dấu hiệu xin đăng ký không được bảo hộ 

dưới danh nghĩa là nhãn hiệu nó nếu chỉ gồm dấu hiệu chỉ dẫn, theo cách 

thông thường, tên thông thường của hàng hóa, hoặc được sử dụng cho hàng 
hóa/dịch vụ mang tính tập quán, hoặc chỉ gồm dấu hiệu, theo cách thông 

thường, chỉ dẫn nguồn gốc, nơi bán, chất lượng, nguyên liệu, công năng, 

mục đích sử dụng, số lượng, hình ảnh sản phẩm, hoặc chỉ dẫn họ  hoặc tên 

pháp nhân214. Đáng lưu ý là luật này còn đặt ra nguyên tắc bất kể dấu hiệu 

xin đăng ký không vi phạm tiêu chuẩn bảo hộ nêu tại Điều 3(1) thì nó vẫn 

không được chấp nhận đăng ký nếu nó trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu 

của người khác mà đã được nộp đơn trước ngày nộp đơn xin đăng ký dấu 

hiệu đó nếu dấu hiệu xin đăng ký sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ thuộc phạm 

vi của nhãn hiệu đã đăng ký hoặc hàng hóa/dịch vụ tương tự với nó, hoặc nó 

trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của người khác mà được biết tới rộng rãi 

bởi người tiêu dùng khi chỉ dẫn hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động 

kinh doanh của người đó nếu dấu hiệu xin đăng ký được dùng cho hàng 

hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng215 hoặc hàng hóa/dịch vụ tương tự với 

nó, hoặc trùng với nhãn hiệu liên kết (defensive mark) đã đăng ký của người 

                                                 
213 Xem Điều 2(1) Luật nhãn hiệu Nhật Bản năm 1959 hoặc truy cập đường link: 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2215&vm=04&re=02  

214 Điều 3(1) Luật nhãn hiệu Nhật Bản năm 1959. 

215 Nguyên văn bản dịch tiếng Anh Điều 4(1)(x): is identical with, or similar to, 
another person's trademark which is well known among consumers as that indicating goods or services in 

connection with the person's business, if such a trademark is used in connection 

with such goods or services or goods or services similar thereto 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2215&vm=04&re=02
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khác nếu dấu hiệu xin đăng ký được sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ liên quan 

đến nhãn hiệu liên kết đó216 

Luật nhãn hiệu năm 1959 là bằng chứng rõ rệt nhất tiếp tục khẳng định lập 

trường nhất quán của Nhật Bản là một quốc gia theo hệ thống dân luật217, cụ 

thể trong lĩnh vực nhãn hiệu, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên được quy định tại 

điều 8 theo đó trường hợp có hai hoặc nhiều đơn xin đăng ký cho các nhãn 

hiệu trùng hoặc tương tự mà được sử dụng cho hàng hóa trùng hoặc tương 

tự thì chỉ có người nộp đơn nào nộp đơn sớm nhất mới có tư cách đăng ký 
nhãn hiệu đó. Trường hợp có hai hoặc nhiều người nộp đơn cùng nộp đơn 

đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự cho hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc 

tương tự thì chỉ duy nhất người nộp nào mà được tự chọn trên cơ sở thương 

lượng giữa họ mới được quyền đăng ký nhãn hiệu đó. Đạo luật này đi đến 

quy định giải quyết tận cùng vấn đề quyền nộp đơn bằng quy định khá thú vị 

rằng nếu không có thỏa thuận đạt được giữa các người nộp đơn thì chỉ có 

một người nộp đơn duy nhất, được chọn bằng cách quay sổ xố ngẫu nhiên  

được tiến hành theo cách công bằng và khách quan bởi cơ quan nhãn hiệu , 

mới có quyền đăng ký nhãn hiệu. 

Cho đến năm 1975, Luật số 46 đã được thông qua ngày 25/6/1975 với các 

mục tiêu chính là hướng tới loại bỏ tình trạng quá tải trong xét nghiệm đơn, 

thúc đẩy nghĩa vụ phải sử dụng nhãn hiệu đối với chủ văn bằng bảo hộ, áp 

đặt nghĩa vụ chứng minh chống lại yêu cầu hủy bỏ hiệu lực do không sử 

dụng nhãn hiệu đối với chủ thể quyền, xét nghiệm việc sử dụng nhãn hiệu tại 
thời điểm yêu cầu gia hạn218. 

Đến năm 1996 nhu cầu sửa đổi luật nhãn hiệu lại một lần nữa đặt ra do bối 

cảnh quốc tế lúc đó có những thay đổi lớn, cụ thể là quá trình nghiên cứu và 

sự ra đời của Hiệp ước luật nhãn hiệu (Trademark Law Treaty) được tiến 

hành bởi Ủy ban các chuyên gia nhãn hiệu do WIPO khởi xướng với mục 

đích chính là tiêu chuẩn hóa và tối ưu hóa thủ tục đăng ký nhãn hiệu khu vực 

và nhãn hiệu quốc gia bằng cách đơn giản hóa quy trình thủ tục và hài hòa 

hóa thủ tục hành chính và quản lý hệ thống đăng ký nhãn hiệu ở nhiều lãnh 

thổ sao cho bớt phức tạp và mang tính dự đoán được tốt hơn219. Vì lý do đó, 

ngày 4/6/1996 Luật nhãn hiệu sửa đổi năm 1996 đã được Nhật Bản công bố 

bằng đạo luật số 68 ngày 12/6/1996. Và ngày 1/1/1997 Nhật Bản chính thức 

                                                 
216 Xem Điều 4(1)(x), (xi), (xii) Luật nhãn hiệu Nhật Bản năm 1959 

217 Xem thêm 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_lu%E1%BA%ADt_ch%C3%A2u_%C

3%82u_l%E1%BB%A5c_%C4%91%E1%BB%8Ba  

218 Xem Chapter 2. The History and Development of Trademark Law, Institute of Intellectual Property, 

https://www.iip.or.jp/e/e_publication/ono/ch2.pdf 

219 Xem thêm: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/  

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_lu%E1%BA%ADt_ch%C3%A2u_%C3%82u_l%E1%BB%A5c_%C4%91%E1%BB%8Ba
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%87_th%E1%BB%91ng_lu%E1%BA%ADt_ch%C3%A2u_%C3%82u_l%E1%BB%A5c_%C4%91%E1%BB%8Ba
https://www.iip.or.jp/e/e_publication/ono/ch2.pdf
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/
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gia nhập Hiệp ước luật Nhãn hiệu có hiệu lực đối với Nhật Bản từ 

1/4/1997220 - đúng vào ngày Luật nhãn hiệu sửa đổi năm 1996 có hiệu lực. 

Vì mục đích tuân thủ các quy định của Hiệp ước luật Nhãn hiệu, các thay đổi 

chính của Luật nhãn hiệu sửa đổi năm 1996 được tóm lược dưới đây221: 

(1) Thông qua hệ thống đơn đăng ký chứa nhiều nhóm sản phẩm và 

cho phép tách một đăng ký nhãn hiệu chứa nhiều sản phẩm trong 

cùng một nhóm thành hai hoặc nhiều đăng ký riêng lẻ. 

(2) Hủy bỏ yêu cầu bằng chứng sử dụng tại thời điểm yêu cầu gia hạn 
hiệu lực, theo đó đối tượng áp dụng quy định mới này là các đăng 

ký mà hết hạn hiệu lực vào hoặc sau ngày 1/4/1996. Yêu cầu 

chứng minh quyền và lợi ích có liên quan222 (legal interest) đối với 

bên thứ 3 tiến hành thủ tục hủy bỏ hiệu lực của nhãn hiệu đã đăng 

ký trên cơ sở không sử dụng bị bãi bỏ, theo đó bất kỳ bên thứ 3 

nào cũng có tư cách hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu vì lý do không sử 

dụng. Quy định trước đây yêu cầu các yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu 

do không sử dụng phải công bố trên đăng bạ nhãn hiệu 

(Trademark Register) dẫn đến việc chủ nhãn hiệu có trước dễ dàng 

“thoát nạn” vì họ sẽ ngay lập tức bắt đầu sử dụng nhãn hiệu trước 

khi bên yêu cầu hủy bỏ hoàn thành các thủ tục liên quan. Để ngăn 

chặn thực trạng lẩn tránh việc sử dụng thực sự nhãn hiệu cũng như 

tình trạng cố ý làm thất bại yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của bên thứ 3, 

luật mới quy định việc sử dụng nhãn hiệu bởi chủ nhãn hiệu hoặc 
bên nhận li-xăng của nó được thực hiện trong vòng 3 tháng trước 

ngày mà yêu cầu hủy bỏ hiệu lực được đăng ký trên đăng bạ nhãn 

hiệu sẽ không còn được xem là sử dụng hợp lệ nữa với điều kiện 

nguyên đơn chứng minh được rằng chủ nhãn hiệu đã bắt đầu sử 

dụng nhãn hiệu sau khi anh ta nhận thức được rằng có thể yêu cầu 

hủy bỏ sẽ được nộp. Nếu yêu cầu hủy bỏ thành công thì đăng ký 

nhãn hiệu sẽ mất hiệu lực chỉ vào ngày mà quyết định hủy bỏ nó 

có giá trị thi hành. 

(3) Áp dụng hệ thống thanh toán phí linh hoạt. Việc trả phí nộp đơn và 

đăng ký nhãn hiệu gồm cả gia hạn như trước được yêu cầu thực 

hiện một lần có hiệu lực trong vòng 10 năm nay đã được thay đổi, 

cụ thể là phí gia hạn và đăng ký được chấp nhận thanh toán làm 2 

                                                 
220 Như footnote 258 

221 Xem JTA Bulletin, July 1996, Issue No. 2 hoặc truy cập link: 

file:///F:/Backup/New%20folder%20(3)/JTA_BULLETIN_vol.2_(July_1996)_.pdf  

222 Ở nhiều nước khác ví dụ như Benelux, Denmark, France, Ireland, Portugal, OHIM,…người ta sử dụng khái 

niệm khác chẳng hạn như “legitimate interest” hoặc “interest” nhưng vẫn mang cùng bản chất pháp lý là 
bên thứ 3 phải có quyền và lợi ích liên quan đến nhãn hiệu đó thì mới có tư cách nộp đơn hủy bỏ. Xem 

thêm http://www.ecta.org/IMG/pdf/Annex_B_-_Survey_Trademark_Use_in_Opposition_-

_Cancellation_Proceedings.pdf  

file:///F:/Backup/New%20folder%20(3)/JTA_BULLETIN_vol.2_(July_1996)_.pdf
http://www.ecta.org/IMG/pdf/Annex_B_-_Survey_Trademark_Use_in_Opposition_-_Cancellation_Proceedings.pdf
http://www.ecta.org/IMG/pdf/Annex_B_-_Survey_Trademark_Use_in_Opposition_-_Cancellation_Proceedings.pdf
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lần, chẳng hạn như phí đăng ký và gia hạn có hiệu lực cho 5 năm 

đầu tiên phải được nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết 

định đăng ký hoặc trong vòng 6 tháng trước ngày hết hạn hiệu lực 

và phí đăng ký cho 5 năm lần thứ hai phải được trả trong vòng 5 

năm hiệu lực đầu tiên đó. 

(4) Hủy bỏ hệ thống nhãn hiệu liên kết (associated mark). Loại bỏ hệ 

thống đăng ký nhãn hiệu liên kết dẫn đến các hệ quả pháp lý sau: 

(a) Các nhãn hiệu mà vẫn đang ở tình trạng đơn đăng ký hoặc đã 
được cấp đăng ký tính đến ngày Luật nhãn hiệu sửa đổi 1996 

có hiệu lực được phép chuyển nhượng riêng lẻ cho các chủ thể 

khác nhau; 

(b) Đối với tình huống yêu cầu hủy bỏ đăng ký, việc chỉ sử dụng 

một nhãn hiệu liên kết được xem như là sử dụng toàn bộ các 

nhãn hiệu liên kết, theo đó nếu chỉ một nhãn hiệu liên kết được 

sử dụng trong 3 năm liên tục trước đó thì toàn bộ các nhãn hiệu 

liên kết còn lại có cơ hội “thoát nạn” khỏi việc bị hủy bỏ hiệu 

lực do không sử dụng. Việc hủy bỏ hệ thống này có ý nghĩa ở 

chỗ Nhật Bản kỳ vọng sẽ giảm được số lượng nhãn hiệu không 

sử dụng vốn được đăng ký chỉ với mục đích giữ chỗ vì cơ chế 

theo luật mới đem lại hệ quả là mọi nhãn hiệu đã đăng ký đều 

phải được đưa vào sử dụng trong thương mại. 

(5) Cho phép chuyển nhượng từng phần. Việc chuyển nhượng từng 
phần đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận ngay cả khi kết quả 

chuyển nhượng dẫn tới hàng hóa/dịch vụ thuộc phạm vi sở hữu 

của bên nhận chuyển nhượng vẫn tương tự với phần không chuyển 

nhượng mà vẫn thuộc sở hữu của bên chuyển nhượng. Khác với 

yêu cầu về tư cách quyền và lợi ích có liên quan đối với bên thứ 3 

có nhu cầu hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu nêu ở điểm (2) kể trên, Luật 

nhãn hiệu sửa đổi năm 1996 bổ sung một ngoại lệ tại điều 51(1) 

quy định rằng trường hợp mà bên chuyển nhượng hoặc bên nhận 

chuyển nhượng cố ý sử dụng nhãn hiệu đăng ký theo cách gây 

nhầm lẫn với nhãn hiệu của bên thứ 3 thì bất kỳ bên thứ 3 nào 

cũng có quyền yêu cầu hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu đó. Cần đặc biệt 

lưu ý rằng dù chấp nhận chuyển nhượng từng phần như vậy nhưng 

thư chấp thuận (consent letter) vẫn không được đưa vào Luật nhãn 

hiệu sửa đổi năm 1996. 

(6) Cơ chế phản đối trước khi cấp đăng ký theo luật cũ được thay thế 
bằng phản đối sau khi đăng ký223 là một thay đổi cơ bản nữa đáng 

                                                 
223 Điều 43bis. Luật nhãn hiệu sửa đổi năm 1996 quy định trong vòng 2 tháng tính từ ngày một nhãn hiệu được 

đăng trên công báo, bất kỳ người nào cũng có quyền nộp đơn tới JPO yêu cầu phản đối đăng ký nhãn hiệu 
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chú của pháp luật nhãn hiệu Nhật Bản. Sự thay đổi này được cho 

là một giải pháp nhằm xử lý lượng đơn tồn đọng chưa được xét 

nghiệm ngày càng lớn tại JPO và mặt khác giúp cho quá trình xét 

nghiệm và cấp đăng ký nhãn hiệu trở nên nhanh hơn so với trước. 

Theo Điều 43ter và 43sexies Luật nhãn hiệu sửa đổi năm 1996, 

việc giải quyết phản đối được tiến hành bởi cơ quan có thẩm 

quyền gồm ba hoặc năm xét nghiệm viên. Trường hợp phản đối 

được chấp thuận bằng một quyết định có hiệu lực thi hành thì đăng 
ký nhãn hiệu sẽ bị hủy và nó coi như chưa bao giờ tồn tại. Trong 

trường hợp phản đối được kết luận là không có căn cứ thì xét 

nghiệm viên sẽ ra quyết định bác bỏ phản đối và giữ nguyên hiệu 

lực của đăng ký nhãn hiệu và khi đó bên phản đối không được 

quyền tiếp tục khiếu nại quyết định bác bỏ phản đối đó.  

(7) Bảo hộ nhãn hiệu ba chiều. Theo Điều 2(1) thì hình ba chiều có thể 

được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu, tuy nhiên việc xác lập 

quyền thành công đối với nhãn hiệu ba chiều đôi khi có thể khó 

khăn nếu nó rơi vào quy định loại trừ bảo hộ tại Điều 4(1)(xviii) 

quy định rằng nhãn hiệu mà chỉ bao gồm hình ảnh 3 chiều của 

hàng hóa hoặc bao bì của nó mà có hình dáng không thể thiếu 

được nhằm đảm bảo chức năng của hàng hóa hoặc bao bì của nó 

thì không được đăng ký. Mặt khác, để đảm bảo quyền và lợi ích 

hợp pháp của bên thứ 3, điều 26(1)(v) còn quy định rằng hiệu lực 
của quyền nhãn hiệu không được mở rộng tới các nhãn hiệu mà 

chỉ chứa hình 3 chiều của hàng hóa hoặc bao bì của nó mà hình 

dáng đó không thể thiếu được nhằm đảm bảo chức năng hàng hóa 

hoặc bao bì của nó. 

(8) Nhãn hiệu tập thể (collective mark). Chế định đăng ký bảo hộ nhãn 

hiệu tập thể là một điểm mới đáng lưu ý nữa của Luật nhãn hiệu 

sửa đổi 1996. Theo quy định thì nhãn hiệu tập thể chỉ có thể đăng 

ký bởi các tổ chức phi lợi nhuận224, theo đó các thành viên của một 

tập thể sở hữu nhãn hiệu tập thể có quyền sử dụng nhãn hiệu tập 

thể tuân theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể. Cơ chế của luật 

mới còn cho phép chuyển đổi đơn linh hoạt, cụ thể tính đến trước 

thời điểm có quyết định hoặc quyết định xét xử có hiệu lực thi 

hành của xét nghiệm viên, đơn đăng ký nhãn hiệu thông thường có 

                                                                                                                                        
trên cơ sở đăng ký nhãn hiệu trái với quy định nêu tại Điều 3,4(1), 8(1), (2) or (5), 51(2),…hoặc trái với 

quy định của điều ước quốc tế mà Nhật Bản là thành viên 

 

 

 

224 Xem Điều 7(1) Luật nhãn hiệu Nhật Bản sửa đổi năm 1996 
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thể được phép chuyển đổi thành đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, 

hoặc ngược lại225. 

(9) Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ rộng hơn. nhãn hiệu nổi tiếng 

được bảo hộ rất mạnh theo luật mới, cụ thể việc đăng ký xác lập 

quyền bởi bên thứ ba đối với nhãn hiệu không chỉ có thể bị từ chối 

bảo hộ vì bị xem là xung đột với nhãn hiệu của người khác được 

xem là nổi tiếng mà còn có thể bị từ chối vì lý do trùng với nhãn 

hiệu bảo vệ (defensive mark) đã đăng ký của người khác226. Bình 
luận trong bản tin chính thức của Hiệp hội nhãn hiệu Nhật Bản 

(JTA) số 2, tháng 7/1996, JTA cho rằng mục đích của việc tăng 

cường bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng thông qua luật sửa đổi thể hiện 

mong muốn của Nhật Bản là muốn ngăn chặn việc một người, 

khác với chủ sở hữu nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu mà được xem là 

nổi tiếng tại Nhật Bản hoặc ở nước ngoài làm thương hiệu của 

mình với “mục đích bất chính” (unjust purpose) như kiếm lợi bất 

chính, gây thiệt hại cho người khác. Sự thay đổi cơ bản theo luật 

sửa đổi cần lưu ý là một nhãn hiệu nổi tiếng có thể được bảo hộ 

bất luận có tồn tại hay không tồn tại khả năng gây nhầm lẫn giữa 

nhãn hiệu nổi tiếng với nhãn hiệu xin đăng ký của người nộp đơn 

trái phép và phạm vi bảo hộ của nó được mở rộng sang cả nhãn 

hiệu nổi tiếng nổi tiếng ở nước ngoài ngay cả khi nó không nổi 

tiếng ở Nhật Bản. Tuy vậy, quy định này có khả thi hay không còn 
tùy thuộc vào giải thích về thuật ngữ “mục đích bất chính” của 

JPO và các tòa án227. 

Đến năm 1998 luật nhãn hiệu Nhật Bản tiếp tục được sửa đổi. Tuy nhiên, chỉ 

có một vài thay đổi không đáng kể có trong Luật nhãn hiệu Nhật Bản sửa đổi 

năm 1998 chẳng hạn như thay đổi quy tắc về cấp giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu, theo đó cho phép cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bảo vệ228. Để chuẩn bị cho quá trình Nhật Bản 

trở thành thành viên của Nghị định thư Madrid229, năm 1999 luật nhãn hiệu 

lại được sửa đổi bằng đạo luật số 41 ngày 14/05/1999 với mục đích chính là 

rút ngắn thời gian xét nghiệm và mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp khắc 

                                                 
225 Xem Điều 11(1)(2)(3) Luật nhãn hiệu Nhật Bản sửa đổi năm 1996 

226 Xem Điều 4(1)(x)(xii), Điều 64(1)(2) Luật nhãn hiệu Nhật Bản sửa đổi năm 1996 

227 Điều 4(1)(xix) Luật nhãn hiệu Nhật Bản sửa đổi năm 1996 quy định bất kể quy định tại Điều 3, đăng ký 

nhãn hiệu sẽ không có hiệu lực trong các trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng đối với người tiêu dùng ở Nhật 
Bản hoặc ở nước ngoài khi chỉ dẫn hàng hóa/dịch vụ có liên quan đến hoạt động kinh doanh của người 

khác, và nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nó mà được sử dụng bởi người nộp đơn bởi ý định không lành 

mạnh (ý định kiếm lời bất chính, ý định gây thiệt hại cho người khác đó và các ý định không lành mạnh 

khác. 

228 Xem Chapter 2. The History and Development of Trademark Law, Institute of Intellectual Property, trang 11 
hoặc truy cập https://www.iip.or.jp/e/e_publication/ono/ch2.pdf 

229 Nhật Bản trở thành thành viên của Nghị định thư Madrid ngày 14/03/2000. Xem 

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf  

https://www.iip.or.jp/e/e_publication/ono/ch2.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
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phục hậu quả đối với hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu. Ngoài ra, các sửa 

đổi và điều chỉnh khác được làm chủ yếu liên quan đến các quy định về hình 

thức thủ tục liên quan đến xử lý đơn đăng ký quốc tế chỉ định hoặc mở rộng 

lãnh thổ vào Nhật Bản.  

Đến năm 2002 và 2003, pháp luật nhãn hiệu Nhật Bản được sửa đổi theo đạo 

luật số 24/2002 và 47/2003. Đáng kể nhất trong lần sửa đổi  này là Nhật Bản 

cố gắng làm rõ khái niệm “sử dụng” nhãn hiệu trong môi trường internet 

trong bối cảnh trao đổi thông tin qua internet ngày càng tăng.  

Năm 2005 đạo luật số 56 được thông qua cho phép sửa đổi Luật nhãn hiệu 

Nhật Bản với đặc trưng là xác lập hệ thống xác lập quyền đối với nhãn hiệu 

tập thể khu vực. Đến năm 2006, Luật nhãn hiệu Nhật Bản sửa đổi năm 2006 

lại tiếp tục được thông qua bằng đạo luật số 55/2006 trong đó tập trung vào 3 

thay đổi căn bản, đó là (i) bổ sung dịch vụ bán buôn bán lẻ vào hệ thống phân 

loại hàng hóa dịch vụ, (ii) bổ sung khái niệm “xuất khẩu” vào nhóm các hành 

vi thuộc nội hàm của khái niệm “sử dụng” nhãn hiệu, và (iii) đẩy mạnh xử 

phạt hành vi xâm phạm nhãn hiệu. 

Đến năm 2008 Nhật Bản tiếp tục sửa Luật nhãn hiệu bằng đạo luật số 

16/2008 chủ yếu gồm 4 nhóm vấn đề là (i) giảm phí nhãn hiệu và sáng chế, 

(ii) sửa đổi quy định về thời hạn nộp yêu cầu xét xử khiếu nại chống lại từ 

chối hoặc quyết định của xét nghiệm viên, (iii) cập nhật hệ thống điện tử của 

JPO để làm tăng số lượng các văn phòng sở hữu trí tuệ tham gia vào chuyển 

giao tài liệu ưu tiên, và (iv) sửa đổi hệ thống đăng ký li-xăng không độc 
quyền đối với mẫu hữu ích. 

Năm 2014, Chính phủ Nhật Bản ban hành Chiến lược đem lại sức sống mới 

Nhật Bản và Sách lược cơ bản liên quan đến chiến lược sở hữu trí tuệ tái 

tuyên bố khẩu hiệu “hiện thực hóa quốc gia dựa trên sở hữu trí tuệ” vốn đã 

đề cập trong Chính sách khung về sở hữu trí tuệ ban hành năm 2002. Theo 

đó hàng loạt các luật như sáng chế, kiểu dáng và nhãn hiệu đã được sửa đổi. 

Luật nhãn hiệu Nhật Bản sửa đổi năm 2014 ra đời có xuất phát từ hệ quả của 

việc Nhật Bản tham gia đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình 

Dương (TPP)230 gồm 12 thành viên trong đó có Hoa Kỳ, theo đó có vài điểm 

thay đổi đáng lưu ý sau231: 

                                                 
230 Tên tiếng Anh của Hiệp định này là Trans-Pacific Partnership Agreement hoặc viết tắt là TPP. TPP là một 

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (đã được ký kết ngày 04/02/2016 tại New Zealand nhưng vẫn phải 
được quốc hội hoặc nghị viện của ít nhất 6 nước thành viên chiếm 85% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 

khối phê chuẩn thì mới có hiệu lực) có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết rất cao gồm 12 nước 

thành viên Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Peru, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, 

Malaysia và Việt Nam. Xem thêm http://www.trungtamwto.vn/tpp/chinh-thuc-ky-ket-hiep-dinh-doi-tac-

xuyen-thai-binh-duong-tpp-0  

231 Xem Liu Ying, Ph.D. Candidate of Hokkaido University, Special Correspondent of China IP in Japan, 

Overview of the latest revisions of five IP acts in Japan hoặc truy cập http://ipr.chinadaily.com.cn/2014-

10/28/content_18816426.htm   

http://www.trungtamwto.vn/tpp/chinh-thuc-ky-ket-hiep-dinh-doi-tac-xuyen-thai-binh-duong-tpp-0
http://www.trungtamwto.vn/tpp/chinh-thuc-ky-ket-hiep-dinh-doi-tac-xuyen-thai-binh-duong-tpp-0
http://ipr.chinadaily.com.cn/2014-10/28/content_18816426.htm
http://ipr.chinadaily.com.cn/2014-10/28/content_18816426.htm
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(i) Mở rộng đối tượng bảo hộ nhãn hiệu, cụ thể nhãn hiệu màu 

(color mark) và âm thanh (sound mark) trở thành đối tượng có 

thể được bảo hộ ở Nhật Bản.  

(ii) Mở rộng phạm vi chủ thể có tư cách đăng ký nhãn hiệu tập thể 

khu vực, bao gồm cả phòng thương mại và công nghiệp, các 

hiệp hội hoặc hội về thương mại và công nghiệp. 

(iii) Chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu mà trùng hoặc tương tự với tên 

viết tắt của các tổ chức quốc tế nếu sản phẩm mang nhãn hiệu 
đó được công nhận rộng rãi bởi người tiêu dùng. 

Ngày 10/7/2015 đạo luật số 55/2015 được thông qua việc sửa đổi từng phần 

luật sáng chế và các luật khác trong đó có luật nhãn hiệu. Các thay đổi liên 

quan đến nhãn hiệu gồm thay đổi biểu phí đối với các thủ tục liên quan đến 

nhãn hiệu, thiết lập các quy định liên quan đến Hiệp ước Singapore  về luật 

nhãn hiệu để thi hành các thủ tục mới được đưa vào luật sửa đổi cùng với 

việc Nhật Bản tham gia Hiệp ước này mà sẽ có hiệu lực từ 11/6/2016 232. 

3.5.2. Khái lược về UCPA  

Pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Nhật Bản được 
hình thành từ khá sớm, đầu tiên là sự ra đời của Luật ngăn chặn cạnh tranh 

không lành mạnh (UCPA) năm 1934 được Bộ Nông nghiệp và Thương mại 

khởi xướng xây dựng trước đó vào năm 1911 nhằm thi hành Điều 10bis233 về 

chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ước Paris mà Nhật Bản 

là thành viên từ ngày 15/7/1899234. Những năm sau đó do sự thay đổi của 

tình hình quốc tế cũng như thực trạng phát triển công nghiệp của Nhật Bản, 

                                                 
232 Xem http://www.wipo.int/wipolex/en/news/2016/article_0002.html  

233 Công ước Paris Điều 10bis - Cạnh tranh không lành mạnh: 

(1) Các nước thành viên của Liên minh có trách nhiệm bảo đảm cho công dân của các nước thành viên đó sự 

bảo hộ có hiệu quả chống lại hành động cạnh tranh không lành mạnh. 

(2) Bất cứ hành động nào trái với tập quán trung thực trong công nghiệp  và thương mại đều bị coi là hành động 

cạnh tranh không lành mạnh. 

(3) Cụ thể, những hành động sau đây phải bị ngăn cấm: 

1. tất cả những hành động có khả năng gây nhầm lẫn dưới bất cứ hình thức nào đối với cơ sở, hàng hoá, hoặc 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của người cạnh tranh; 

2. những khẳng định sai lệch trong hoạt động thương mại có khả năng gây mất uy tín đối với cơ sở, hàng hoá, 

hoạt động công nghiệp hoặc thương mại của người cạnh tranh; 

3. những chỉ dẫn hoặc khẳng định mà việc sử dụng chúng trong hoạt động thương mại có thể gây nhầm lẫn cho 
công chúng về bản chất, quá trình sản xuất, tính chất, tính thích hợp để  sử dụng hoặc số lượng của hàng 

hoá. 

234 Xem http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf  

http://www.wipo.int/wipolex/en/news/2016/article_0002.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/paris.pdf
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UCPA đã được sửa đổi từng phần vào các năm 1938, 1950, 1953, 1965, 1975 

và 1990.235 

Đến năm 1992 trong bối cảnh WIPO khởi xướng dự thảo luật mẫu nhằm mục 

đích hài hòa hóa luật ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở phạm 

vi quốc tế236, Nhật Bản đã tiếp tục sửa đổi UCPA để phù hợp với các tiêu 

chuẩn quốc tế và kết quả là đến năm 1993 UCPA đã được sửa đổi toàn diện, 

có hiệu lực thi hành từ 1/5/1994. Sau đó, UCPA tiếp tục được sửa đổi vào 

các năm 1998, 1999, 2001, 2003, 2005 và gần nhất được sửa đổi năm 2015 
theo đạo luật số 54/2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. Trong các lần thay 

đổi này, đáng lưu ý là các vấn đề pháp lý liên quan đến việc hình sự hóa đối 

với hành vi sử dụng trái phép nhãn hiệu nổi tiếng theo UCPA 2005. 

3.5.3. Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo Luật nhãn hiệu và 

UCPA 

Theo Điều 2(1) Luật nhãn hiệu Nhật Bản sửa đổi năm 2015 có hiệu lực từ 

1/4/2016, nhãn hiệu có nghĩa rất rộng, cụ thể có thể là bất kỳ ký tự, hình ảnh, 

dấu hiệu hoặc hình ba chiều hoặc màu sắc hoặc bất kỳ sự kết hợp nào giữa 

chúng và nhãn hiệu âm thanh. Tuy nhiên, Điều 4(1)(x) quy định cấm đăng ký 

nhãn hiệu nào, bất kể định nghĩa trên, mà trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu 

nổi tiếng (well-known among consumers) của người khác khi chỉ dẫn hàng 

hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người đó, nếu nhãn 

hiệu này được sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ đó hoặc hàng hóa/dịch vụ 

tương tự.  

Nhãn hiệu xin đăng ký theo Điều 4(1)(xi) cũng phải bị cấm đăng ký nếu nó 

trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký của người khác mà đã được 

nộp đơn trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu xin đăng ký, nếu nhãn hiệu này 
được chỉ định cho hàng hóa hoặc cho dịch  vụ có liên quan đến nhãn hiệu đã 

đăng ký. 

Như vậy thoạt đầu tưởng chừng như hai quy định trên có vẻ giống nhau 

nhưng thực chất chúng có tính chất pháp lý hoàn toàn khác nhau, cụ thể theo 

Điều 4(1)(xi) thì nhãn hiệu xin đăng ký chỉ bị từ chối đăng ký nếu nó trùng 

hoặc tương tự với nhãn hiệu có trước đã đăng ký cho hàng hóa/dịch vụ trùng 

hoặc tương tự với hàng hóa/dịch vụ được chỉ định trong nhãn hiệu xin đăng 

ký. Nói cách khác, quy định này khẳng định nguyên tắc nộp đơn đầu tiên 

(first to file) được khẳng định trong quy định này, cụ thể nó xác quyết rằng 

ngày nộp đơn sớm hơn của nhãn hiệu có trước là điều kiện tiên quyết để từ 

chối bảo hộ nhãn hiệu xin đăng ký. Điều 4(1)(x) có ý nghĩa pháp lý khác hẳn 

                                                 
235 Xem Outline of the Japanese Unfair Competition Prevention Law, Japan Patent Office Asia-Pacific 

Industrial Property Center, JIII 

236 Xem MODEL PROVISIONS ON PROTECTION AGAINST UNFAIR COMPETITION, WIPO Publication 

No. 832, 1996. Hoặc truy cập  ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_832(e).pdf  

ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_832(e).pdf
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ở chỗ nhãn hiệu có trước đó không yêu cầu phải đã đăng ký ở Nhật Bản 

nhưng nó phải được coi là nổi tiếng đối với người tiêu dùng.  

Suy ra theo nghĩa rộng hơn quy định tại Điều 4(1)(x) có mục đích để JPO từ 

chối việc nộp đơn trái phép nhãn hiệu trùng hoặc tương tự hoặc hủy bỏ hiệu 

lực của nhãn hiệu trái phép đó nếu hàng hóa/dịch vụ được chỉ định trong đơn 

đăng ký hoặc đăng ký của nó trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng mà 

được sử dụng bởi chủ nhãn hiệu thật. Như vậy quy định này không đặt ra yêu 

cầu nhãn hiệu nổi tiếng phải đăng ký, hay nói cách khác điều này có nghĩa là 
nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ bằng cách ngăn cấm hoặc hủy bỏ đăng ký 

của bên khác ngay cả khi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập 

bằng văn bằng bảo hộ ở Nhật Bản237. Ngoại trừ áp dụng quy định này đối với 

hành vi sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng mà được cụ thể hóa trong UCPA, chúng 

tôi cho rằng quy định này tuân thủ nghĩa vụ bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo 

quy định của Điều 6bis Công ước Paris mà quy định rằng nước thành viên 

phải từ chối, hủy bỏ và cấm sử dụng nhãn hiệu cấu thành bản sao, bản bắt 

chước hoặc bản dịch (kể cả phần cơ bản của nhãn hiệu đó) mà có thể gây 

nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc phần cơ bản của nhãn hiệu nổi tiếng 

được sử dụng cho hàng hóa trùng hoặc tương tự. 

Yếu tố “nhãn hiệu nổi tiếng đối với người tiêu dùng” trong Điều 4(1)(x) 

được làm rõ trong hướng dẫn xét nghiệm nhãn hiệu của JPO, cụ thể những 

nhãn hiệu này không chỉ bao gồm nhãn hiệu mà được biết rộng rãi bởi người 

tiêu dùng cuối cùng mà còn bao gồm cả nhãn hiệu mà được biết rộng rãi bởi 
thương nhân trong lĩnh vực đó, và cũng không chỉ bao gồm nhãn hiệu được 

biết tới trên khắp Nhật Bản mà còn bao gồm cả nhãn hiệu chỉ được biết tới 

rộng rãi bởi một khu vực nhất định. 

Nhãn hiệu nổi tiếng còn được Nhật Bản bảo vệ trong trường hợp bên khác 

đăng ký với mục đích không lành mạnh bao gồm cả nhãn hiệu nổi tiếng chỉ 

nổi tiếng ở nước ngoài chứ không nổi tiếng ở Nhật Bản, cụ thể Điều 

4(1)(xix) quy định cấm đăng ký nhãn hiệu nào, mà trùng hoặc tương tự với 

nhãn hiệu nổi tiếng ở Nhật Bản hoặc ở nước ngoài khi nó chỉ dẫn hàng 

hóa/dịch vụ gắn liền với hoạt động kinh doanh của người khác, với điều kiện 

nhãn hiệu này được sử dụng với mục đích không lành mạnh (như dành lợi 

ích bất chính, có dụng ý gây thiệt hại cho người khác, hoặc các mục đích 

không lành mạnh khác). 

Cần lưu ý thêm rằng Điều 4(1)(x) và Điều 4(1)(xi) dù không đề cập trực tiếp 

tới yếu tố “gây nhầm lẫn” vốn thường thấy trong các quy định về điều kiện 

bảo hộ nhãn hiệu ở nhiều nước nhưng xét về bản chất thuộc tính “gây nhầm 
lẫn” – một trong những thuộc tính cốt lõi của luật nhãn hiệu – đã được ngụ ý 

                                                 
237 Hà Nguyệt Thu, Well-Known Trademark Protection - Reference to the Japanese experience, WIPO Six 

Month Study-Cum-Research Fellowship, 2010, trang 21 
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thông qua yếu tố khách quan gồm đặc điểm trùng hoặc tương tự của các nhãn 

hiệu và hàng hóa/dịch vụ gắn liền với chúng. 

Nhãn hiệu nổi tiếng còn được bảo hộ ở cấp độ cao hơn so với các Điều 

4(1)(x) và Điều 4(1)(xi) nêu trên khi Điều 4(1)(xv) quy định cấm đăng ký 

nhãn hiệu mà có khả năng gây nhầm lẫn với hàng hóa/dịch vụ gắn liền với 

hoạt động kinh doanh của người khác (không bao gồm trường hợp được quy 

định tại từ điểm (x) đến (xiv) của điều này). Theo hướng dẫn xét nghiệm 

nhãn hiệu của JPO thì khả năng gây nhầm lẫn với hàng hóa/dịch vụ gắn liền 
với hoạt động kinh doanh của người khác không chỉ bao gồm trường hợp 

người tiêu dùng hàng hóa/dịch vụ có thể bị nhầm về nguồn gốc hàng 

hóa/dịch vụ liên quan mà đã nhận biết nhầm lẫn với hàng hóa/dịch vụ liên 

quan đến hoạt động kinh doanh của người khác mà còn phải bao gồm cả tình 

huống người tiêu dùng hàng hóa/dịch vụ có thể bị nhầm về nguồn gốc hàng 

hóa/dịch vụ có liên quan mà đã nhận biết nhầm lẫn rằng nó có mối liên hệ 

với hoạt động kinh doanh của một người mà có mối quan hệ về tổ chức hoặc 

kinh tế238. 

Cũng theo JPO thì để đánh giá khả năng một nhãn hiệu “có khả năng gây 

nhầm lẫn với hàng hóa/dịch vụ gắn liền với hoạt động kinh doanh của người 

khác” thì cần phải xem xét đánh giá toàn diện 5 yếu tố sau: 

(a)  Nhãn hiệu của người khác được biết đến như thế nào (tức là 

mức độ hoặc tính chất phổ biến của quảng cáo, quảng bá)? 

(b)  Liệu nhãn hiệu của người khác có phải nhãn hiệu được tự tạo ra 
hay không? 

(c)  Liệu nhãn hiệu của người khác có phải là nhãn hiệu chủ (house 

mark) không? 

(d)  Liệu có khả năng kinh doanh đa ngành không? 

(e)  Liệu có bất kỳ mối quan hệ nào giữa hàng hóa, dịch vụ hoặc 

giữa hàng hóa và dịch vụ hay không? 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng yếu tố (a) phải được hiểu nó không nhất thiết yêu 

cầu nhãn hiệu thuộc đối tượng xem xét là nổi tiếng phải nổi tiếng ở khắp 

Nhật Bản. 

Trường hợp một nhãn hiệu có một phần của nó chỉ dẫn đến nhãn hiệu nổi 

tiếng của người khác thì xét nghiệm viên có thể xử lý bằng cách sau: 

                                                 
238 Xem Part 13: Article 4(1)(xv) (Confusion over the Source of Goods and Services), Examination Guides for 

Trademark, JPO hoặc truy cập https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/tt1302-002.htm  

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/tt1302-002.htm
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(a) Nhãn hiệu được đánh giá tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng đã 

đăng ký của người khác và được sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ 

trùng hoặc tương tự với hàng hóa/dịch vụ chỉ định gắn liền với 

nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký đó thì phải áp dụng Điều 

4(1)(xi);  

(b) Nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng 

hóa/dịch vụ, dù được thừa nhận rằng nó không tương tự với 

nhãn hiệu nổi tiếng của người khác và hàng hóa/dịch vụ không 
tương tự với nhau thì về nguyên tắc sẽ rơi vào phạm vi áp dụng 

của điều này (Điều 4(1)(xv); 

(c) Nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng của người khác 

nhưng không gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa/dịch vụ và 

hàng hóa/dịch vụ không tương tự với nhau, nếu được sử dụng 

với mục đích không lành mạnh, thì thuộc phạm vi áp dụng của 

Điều 4(1)(xix). 

Như vậy có thể thấy rằng Điều 4(1)(xv) có phạm vi rộng hơn Điều 4(1)(xi) 

và rất giống với tinh thần của Điều 16(3) Hiệp định TRIPs quy định rằng 

nước thành viên có nghĩa vụ phải bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ngay cả khi 

hàng hóa/dịch vụ không tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký với điều kiện 

việc sử dụng nhãn hiệu đó có thể chỉ ra mối liên hệ giữa hàng hóa/dịch vụ đó 

với chủ nhãn hiệu đã đăng ký, và lợi ích của chủ nhãn hiệu đã đăng ký có thể 

bị tổn hại bởi việc sử dụng đó. 

Vậy ngày nộp đơn hoặc bắt đầu sử dụng bởi một người, người mà đăng ký 

nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng của người khác mặc 

dù hàng hóa/dịch vụ không tương tự với nhau có ý nghĩa pháp lý như thế nào 

tính đến ngày mà chủ nhãn hiệu nổi tiếng phản đối hoặc yêu cầu hủy bỏ hiệu 

lực nhãn hiệu trước JPO? Vấn đề này tuy không được quy định trong Điều 

6bis Công ước Paris cũng như Hiệp định TRIPs nhưng nó được đề cập trong 

Khuyến nghị của WIPO năm 1999 mang tính chất xác định phạm vi bảo hộ 

của nhãn hiệu nổi tiếng. Khuyến nghị của WIPO năm 1999 quy định rằng 

nước thành viên có nghĩa vụ bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng chống lại việc đăng 

ký hoặc sử dụng (a) nhãn hiệu xung đột, (b) tên thương mại, và (c) tên miền 

internet ít nhất tính từ thời điểm nhãn hiệu trở thành nổi tiếng ở nước thành 

viên đó. Quy định này không áp dụng để giải quyết xung đột giữa nhãn hiệu 

nổi tiếng và chỉ dẫn địa lý mặc dù nước TV có thể tự do quy định phạm vi 

bảo hộ rộng hơn. Về vấn đề xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, 

Nhật Bản có quan điểm tương tự khi quy định tại Điều 4(3) rằng các  khoản 
(x), (xv) và (xix) của Điều 4 không áp dụng đối với nhãn hiệu mà thuộc đối 

tượng điều chỉnh của các khoản này nhưng lại không rơi vào các khoản này 

vào thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. 

Pháp luật nội dung quy định như vậy song câu hỏi đặt ra là liệu các tranh 

chấp trên thực tế mà có yêu cầu áp dụng điều luật này liệu có khả năng được 

áp dụng một cách dễ dàng bởi tòa án ở Nhật Bản hay không? Chúng tôi hãy 
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thử phân tích vụ Intel Corporation kiện KK Intelgrow được xét xử năm 2013 

bởi Tòa SHTT cấp cao Nhật Bản239 để có thể phần nào đó xem cách đưa 

pháp luật nội dung vào thực tiễn có gặp trở ngại nào hay không đối với các 

đương sự. Intel Corporation sở hữu nhiều đăng ký nhãn hiệu đối với yếu tố 

INTEL bao gồm cả phiên bản tiếng Nhật Katakana240 tại Nhật Bản trong đó 

có nhãn hiệu INTEL theo đăng ký số 4362619 ở các nhóm 14, 16, 18 và 25 

ngày 18/02/2000. Ngày 19/01/2006 KK Intelgrow nộp đơn đăng ký nhãn 

hiệu INTELGROW dưới dạng chữ Nhật Katakanaインテルグローvà ngày 

18/8/2006 đã được JPO cấp đăng ký số 4980761 cho nhóm 19 và 37. Ngày 

18/8/2011 Intel Corporation nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực241 của nhãn 

hiệu INTELGROW vì lý do nó xâm phạm các điều 4(1)(vii), 4(1)(viii), 

4(1)(xi), 4(1)(xv) và 4(1)(xix) Luật nhãn hiệu242. Theo quan điểm của chúng 

tôi việc sử dụng cùng lúc nhiều căn cứ yêu cầu hủy bỏ bởi Intel Corporation 

nêu trên có dụng ý là Intel Corporation vừa muốn tăng khả năng hủy bỏ 

thành công, vừa muốn thể hiện nỗ lực quyết liệt của mình trong việc chống 

hành vi làm lu mờ nhãn hiệu INTEL của nó. Ngày 20/7/2012 JPO ban hành 
quyết định từ chối yêu cầu hủy bỏ hiệu lực với các lập luận chính như sau:  

(a)  Nhãn hiệu rơi vào Điều 4(1)(viii) nếu chứa tên hoặc tên viết tắt 

của người khác với điều kiện chủ nhãn hiệu đó chủ ý giành tên 

hoặc tên viết tắt đó. Do vậy, lập luận theo điều này của Intel là 

không đủ đáp ứng quy định này. Rõ ràng chữ viết tắt “Intel” 

gồm cả hình thức thể hiện dưới dạng chữ Nhật Bản Katakana 

                                                 
239 Tòa SHTT cấp cao có tên tiếng Anh là Intellectual Property High Court (IP High Court) là tòa chuyên trách 

về SHTT đầu tiên được thành lâp tại Nhật Bản ngày 1/4/2005. Tòa SHTT cấp cao có thẩm quyền xét xử sơ 

thẩm lần 2 đối với các vụ án dân sự về xâm phạm sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu và bản quyền tác giả, và 

được chỉ định là tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm lần đầu đối với tất cả các vụ án hành chính chống lại 

các quyết định của JPO liên quan đến sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu. Tuy nhiên, ngoại trừ các vụ xâm 

phạm về sáng chế, thẩm quyền xét xử sơ thẩm lần 2 đối với các vụ xâm phạm quyền SHTT còn có thể 
được xét xử bởi Tòa cấp  cao Osaka, Tòa cấp cao Tokyo và các tòa cấp cao khác bao gồm cả IP High 

Court. Xem Tomokatsu TSUKAHARA, Professor, Attorney at Law, Intellectual Property High Court of 

Japan, Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center, JIPII, 2013, trang 2. 

240Theo Wikipedia tiếng Việt: https://vi.wikipedia.org/wiki/Katakana thì Katakana(kanji: 片仮 , âm Hán Việt: 

phiến giả danh; katakana: カタカナ hay Hiragana: かたかな) là một thành phần trong hệ thống chữ viết 

truyền thống của Nhật Bản, bên cạnh hiragana, kanji và đôi khi còn để viết phiên âm chữ cái Latin. Từ 

"katakana" có nghĩa là "kana chắp vá", do chữ katakana được hợp thành từ nhiều thành phần phức tạp 

của Kanji. Katakana được tạo thành từ các nét thẳng, nét cong và nét gấp khúc, là kiểu chữ đơn giản nhất 
trong chữ viết tiếng Nhật. 

241 Thuật ngữ chính xác được sử dụng trong vụ này là “trial for invalidation”. Theo JPO (xem 

https://www.jpo.go.jp/english/faqs/appeals.html), trial for invalidation có nghĩa là thủ tục hủy bỏ hiệu lực 

đối với quyền patent hoặc mẫu hữu ích, kiểu dáng hoặc nhãn hiệu mà đã được cấp văn bằng bảo hộ nhưng 

lẽ ra nó phải bị từ chối theo luật. Hậu quả pháp lý của trial for invalidation, nếu được chấp thuận, là quyền 
nhãn hiệu đã được cấp sẽ coi như chưa bao giờ tồn tại. 

242 Ngoại trừ các điều 4(xi), 4(xv) và  4(xix) đã được trích dẫn và phân tích ở các trang trước, điều 4(1)(vii) và 

4(1)(viii) Luật nhãn hiệu Nhật Bản tương ứng quy định cấm đăng ký nhãn hiệu mà có khả năng gây thiệt 

hại cho chính sách công [is likely to damage to public policy] và mà chứa hình ảnh của người khác, hoặc 

tên, tên bút danh, tên nghề nghiệp hoặc biệt hiệu của người khác, hoặc tên viết tắt nổi tiếng của người 
khác đó [contains the portrait of another person, or the name, famous pseudonym, professional name or 

pen name of another person, or famous abbreviation thereof (except those the registration of which has 

been approved by the person concerned)] 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Katakana
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kanji
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_H%C3%A1n_Vi%E1%BB%87t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hiragana
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hiragana
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kanji
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kana
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kanji
https://www.jpo.go.jp/english/faqs/appeals.html
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được biết tới rộng rãi trong đó gồm cả các đại lý và thương 

nhân trong lĩnh vực chất bán dẫn và mạch tích hợp vào thời 

điểm INTELGROW được nộp năm 2006. Nhãn hiệu 

INTELGROW gồm cùng một kiểu chữ, kích thước và xuất 

hiện thành một từ nên được coi là từ tự đặt (coined word) vì 

vậy nó không được nhận biết là chứa tên viết tắt của người 

khác. Do vậy, KK Intelgrow không phải xin thư chấp thuận sử 

dụng từ Intel cũng như không xâm phạm điều 4(1)(viii). 
 

(b) JPO cho rằng INTELGROW không nhầm lẫn với Intel và 

không xâm phạm điều Điều (1)(xi) khi xem xét về hình thức, 

phát âm và ý nghĩa vì (a) Intelgrow được phát âm thành một 

âm liên tục là intelgrow chứ không tạo ra âm “intel”, (b) 

INTELGROW khác biệt với Intel về cấu trúc và hình thức do 

vậy không nhầm lẫn về hình thức thể hiện, và (c) vì 

INTELGROW không có nghĩa nên các nhãn hiệu không thể 

được so sánh về nghĩa.  

 

(c) Nhãn hiệu INTELGROW không rơi vào phạm vi áp dụng của 

điều 4(1)(xv) – có khả năng gây nhầm lẫn với hàng hóa/dịch 

vụ gắn liền với hoạt động kinh doanh của người khác – vì 

INTEL còn có nghĩa là một tấm kim loại hoặc gỗ mỏng dùng 
để tạo khoảng trống về độ rộng khi in ấn do vậy không thỏa 

đáng kết luận rằng từ này xuất phát chỉ từ bên khiếu nại. Sản 

phẩm mang nhãn hiệu Intel và vật liệu xây dựng đăng ký theo 

nhãn hiệu INTELGROW hoàn toàn khác nhau về chất lượng, 

mục đích và kênh tiêu thụ. Hơn nữa, dịch vụ xây dựng mang 

nhãn hiệu INTELGROW có rất ít mối liên hệ với hàng hóa mà 

Intel đang sử dụng. Như vậy, xét tính tương tự giữa các nhãn 

hiệu, mối liên hệ giữa hàng hóa/dịch vụ và nhu cầu tự nhiên 

của khách hàng, khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc là cực 

tiểu nên INTELGROW không xâm phạm quyền đối với nhãn 

hiệu nổi tiếng Intel. 

 

(d) Tương tự như phân tích trên, INTELGROW không trùng hoặc 

không tương tự với Intel nên không xâm phạm quyền đối với 

nhãn hiệu nổi tiếng được xem là nổi tiếng đối với công chúng ở 
Nhật Bản hoặc ở nước ngoài theo Điều 4(1)(xix). 

 

(e) Về khả năng xâm phạm trật tự hoặc chính sách công, dịch vụ 

xây dựng gắn liền với INTELGROW không ảnh hưởng tiêu 

cực đến trật tự xã hội hoặc đạo đức xã hội nên không vi phạm 

điều 4(1)(vii). 
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Intel Corporation kháng cáo chống quyết định của JPO lên Tòa SHTT cấp 

cao và Tòa án ra quyết định ngày 18/4/2013 giữ nguyên quyết định của JPO, 

trong đó có một phân tích của Tòa liên quan đến việc cấm đăng ký nhãn hiệu 

trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu  nổi tiếng đối với người tiêu dùng Nhật 

Bản hoặc ở nước ngoài đáng chú ý, cụ thể Tòa cho rằng vì cách sử dụng 

nhãn hiệu INTELGROW không có khả năng gây cản trở hoặc gây tổn hại gì 

đối với danh tiếng, sự quý trọng và sự lôi cuốn của nhãn hiệu Intel, 

INTELGROW cũng không đăng ký với mục đích kiếm lợi bất chính hoặc 
gây thiệt hai cho người khác vì vậy Tòa án kết luận JPO không phạm bất kỳ 

sai lầm nào khi quyết định vụ việc. Mặc dù thừa nhận rằng nguyên đơn đã 

thành công khi mở rộng ảnh hưởng của thương hiệu trong lĩnh vực chất bán 

dẫn, mạch tích hợp, máy tính cá nhân và server nhưng không có bằng chứng 

củng cố cho quan điểm cho rằng nhãn hiệu Intel trở nên nổi tiếng ngoài các 

lĩnh vực đó. Cũng không có bằng chứng nào chứng tỏ Intel tham gia vào kinh 

doanh mua bán nhà cửa hoặc vật liệu xây dựng. Ngoài ra, việc Intel việc dẫn 

đến sự kiện mình đã đăng ký nhãn hiệu bảo vệ243 không nhất thiết có nghĩa là 

nhãn hiệu Intel đã trở nên nổi tiếng cho tất cả hàng hóa/dịch vụ mang nhãn 

hiệu bảo vệ đó. 

Nhiều người đã chỉ trích phán quyết của Tòa SHTT cấp cao đối với vụ việc 

IntelGrow nêu trên và cho rằng cơ quan tư pháp đã thiếu nhất quán trong 

việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Ngày 20/12/2007 chính Intel Corporation 

phản đối nhãn hiệu “INTELLASSETTE GROUP” trong đó chứa yếu tố 
“INTEL” ở nhóm 35, 36 và 41 và Tòa SHTT cấp cao đã hủy bỏ đăng ký vì 

cho rằng nó chứa dấu hiệu nổi tiếng “INTEL” dựa theo điều 4(1)(8) Luật 

nhãn hiệu. Tuy nhiên, trong vụ thứ 2 xảy ra ngày 20/10/2009, Tòa SHTT cấp 

cao lại bác bỏ đơn yêu cầu hủy của Intel Corporation chống lại nhãn hiệu 

đăng ký “INTELLASSET” ở nhóm 35244 

Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Nhật Bản còn được thực hiện bằng 

phương thức rất khác biệt so với pháp luật nhãn hiệu của Châu Âu, Hoa Kỳ, 

Trung Quốc và Việt Nam khi Nhật Bản cho phép đăng ký nhãn hiệu bảo vệ 

(defensive mark) làm phương tiện bổ sung để bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, cụ 

thể Điều 4(1)(xii) Luật nhãn hiệu Nhật Bản quy định cấm đăng ký nhãn hiệu 

mà trùng với nhãn hiệu bảo vệ đã đăng ký của người khác (nhãn hiệu mà đã 

được đăng ký làm nhãn hiệu bảo vệ) nếu nhãn hiệu này được sử dụng liê n 

quan đến hàng hóa/dịch vụ đã đăng ký mà có liên quan đến nhãn hiệu bảo 

vệ. Luật nhãn hiệu Nhật Bản không định nghĩa nhãn hiệu bảo vệ là gì. Nhìn 

chung nhãn hiệu bảo vệ là một loại nhãn hiệu được sử dụng để ngăn chặn 
xâm phạm. Nó thường được xin đăng ký bởi chủ nhãn hiệu nổi tiếng cho 

hàng hóa/dịch vụ mà không được sử dụng bởi chủ nhãn hiệu nổi tiếng đó với 

                                                 
243 Thuật ngữ “nhãn hiệu bảo vệ” trong nhiều tài liệu dịch trên internet đôi khi còn được dùng là “protective 

mark” thực ra có bản chất tương tự “defensive mark”  

244 Xem thêm http://fujimarks.jp/english/pdf/sp01_042.pdf  

http://fujimarks.jp/english/pdf/sp01_042.pdf
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mục đích là để giảm thiểu khả năng chủ thể khác sử dụng hoặc đăng ký nhãn 

hiệu nổi tiếng đó cho hàng hóa/dịch vụ không liên quan245. Nhật Bản không 

phải là quốc gia duy nhất luật hóa nguyên tắc bảo hộ nhãn hiệu bảo vệ. Nhìn 

ra xung quanh chúng ta còn thấy nhiều quốc gia khác như Australia, Hong 

Kong cũng quy định về nhãn hiệu bảo vệ có cùng mục đích là ngăn chặn chủ 

thể khác đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa/dịch vụ 

không liên quan với hàng hóa/dịch vụ mà chủ nhãn hiệu nổi tiếng sử dụng. 

Ví dụ nhãn hiệu bảo vệ lần đầu tiên có mặt trong Đạo luật nhãn hiệu năm 
1955 của Australia, theo đó luật này quy định để đáp ứng tiêu chuẩn đăng ký 

nhãn hiệu bảo vệ, nhãn hiệu đó phải đã được đăng ký làm nhãn hiệu có đủ 

chức năng phân biệt và nó cũng phải được sử dụng, cho một số hoặc tất cả 

hàng hóa/dịch vụ mà nó đăng ký, tới mức mà việc sử dụng nhãn hiệu đó cho 

hàng hóa/dịch vụ khác có thể chỉ ra mối liên hệ giữa hàng hóa/dịch vụ đó với 

người nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu bảo vệ246. Theo quy chế hướng dẫn xét 

nghiệm nhãn hiệu của JPO247, nhãn hiệu xin đăng ký bị từ chối theo điều luật 

này chỉ khi nó trùng với nhãn hiệu bảo vệ đã đăng ký, cụ thể là những nhãn 

hiệu mà tương tự với nhãn hiệu bảo vệ, hoặc có một phần trùng hay tương tự 

với nhãn hiệu bảo vệ và được sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu 

bảo vệ, hoặc nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu bảo vệ hay có một phần trùng 

hay tương tự với nhãn hiệu bảo vệ và được sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ 

tương tự với hàng hóa/dịch vụ đã đăng ký theo nhãn hiệu bảo vệ đều không 

phạm vi áp dụng của điều luật này mà thuộc đối tượng điều chỉnh của điều 
4(1)(xv). 

Luật nhãn hiệu Nhật Bản dành hẳn chương 7 (từ điều 64 đến điều 68(1)) để 

quy định về nhãn hiệu bảo vệ, trong đó điều đáng chú ý đầu tiên là tiêu chuẩn 

bảo hộ nhãn hiệu bảo vệ được quy định tại điều 64, cụ thể: 

(1) Trường hợp nhãn hiệu đã đăng ký gắn liền với hàng hóa nổi tiếng với 

người tiêu dùng mà nó chỉ dẫn hàng hóa được bảo hộ liên quan đến 

hoạt động kinh doanh của chủ thể quyền thì chủ thể quyền nhãn hiệu 

có thể, nếu người khác sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký cho hàng hóa 

khác với hàng hóa được bảo hộ hoặc hàng hóa tương tự với nó hoặc 

cho dịch vụ khác với dịch vụ tương tự với hàng hóa được bảo hộ mà có 

khả năng gây nhầm lẫn giữa hàng hóa/dịch vụ của người khác đó với 

hàng hóa được bảo hộ gắn liền với hoạt động kinh doanh của chủ thể 

quyền có hàng hóa nổi tiếng thì chủ thể quyền đó có thể xin cấp đăng 

ký nhãn hiệu bảo vệ cho nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu đã đăng ký cho 

hàng hóa/dịch vụ mà khả năng gây nhầm lẫn có thể tồn tại.  

                                                 
245 Xem https://definitions.uslegal.com/d/defensive-trademark/  

246 Xem Part 34 Defensive Trade Marks Relevant Legislat ion, Australian trademarks law and defensive trade 

marks hoặc xem http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/Part_34.pdf  

247 Xem https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/tt1302-002.htm  

https://definitions.uslegal.com/d/defensive-trademark/
http://manuals.ipaustralia.gov.au/trademarks/Part_34.pdf
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/tt1302-002.htm
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(2) Trường hợp nhãn hiệu đã đăng ký gắn liền với dịch vụ nổi tiếng với 

người tiêu dùng mà nó chỉ dẫn dịch vụ được bảo hộ liên quan đến hoạt 

động kinh doanh của chủ thể quyền nhãn hiệu đăng ký thì chủ thể 

quyền này có thể, nếu người khác sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký cho 

dịch vụ khác với dịch vụ được bảo hộ của nhãn hiệu đã đăng ký hoặc 

dịch vụ tương tự với nó hoặc cho hàng hóa khác với hàng hóa tương tự 

với dịch vụ được bảo hộ mà có khả năng gây nhầm lẫn giữa hàng 

hóa/dịch vụ của người khác với dịch vụ được bảo hộ gắn liền với hoạt 
động kinh doanh của chủ thể quyền thì có thể xin đăng ký nhãn hiệu 

bảo vệ trùng với nhãn hiệu đã đăng ký cho dịch vụ hoặc hàng hóa mà 

khả năng nhầm lẫn có thể tồn tại. 

Các quy định trên cũng được áp dụng đối với việc đăng ký nhãn hiệu bảo vệ 

cho nhãn hiệu tập thể khu vực (regionally based collective trademark) . 

Tương tự như nhãn hiệu thông thường, thời hạn bảo hộ nhãn hiệu bảo vệ là 

10 năm tính từ ngày đăng ký được xác lập. Việc gia hạn hiệu lực 10 năm tiếp 

tục có thể được chấp thuận chừng nào các điều kiện đăng ký nhãn hiệu bảo 

vệ vẫn còn khả năng đáp ứng như quy định tại Điều 64 nêu trên. Điều này có 

nghĩa là việc gia hạn được chấp nhận hay không hoàn toàn tùy thuộc vào kết 

quả xét nghiệm yêu cầu gia hạn đó như thể nó được nộp dưới dạng đơn đăng 

ký nhãn hiệu bảo vệ. Theo hướng dẫn xét nghiệm nhãn hiệu của JPO, quy 

trình xét nghiệm đơn đăng ký hoặc gia hạn nhãn hiệu bảo vệ được thực  hiện 

như sau: 

(1) Việc xét nghiệm này cần phải hướng tới nhấn mạnh vào ngăn chặn 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cụ thể là khi nhãn hiệu được 

biết tới rộng rãi thì phạm vi hàng hóa/dịch vụ gắn liền với nhãn 

hiệu bảo vệ xin đăng ký phải được chấp thuận rộng 

(2) Tính chất “nhầm lẫn” theo điều 64 và điều 4(1)(xv) được xem là 

trùng nhau vì vậy phạm vi hàng hóa/dịch vụ của nhãn hiệu bảo vệ 

xin đăng ký được chấp nhận không được phép vượt quá phạm của 

nhãn hiệu đã đăng ký 

(3) Quy trình đánh giá theo điều 4(1)(xv) phải được tiến hành linh 

hoạt phù hợp với điều kiện kinh tế. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng mà 

rõ ràng đủ điều kiện áp dụng thì phạm vi nhầm lẫn cần phải giải 

thích theo hướng rộng nhất có thể (liên quan đến khả năng nhầm 

lẫn, quan niệm của khách hàng cần phải được xem xét kỹ lưỡng) 

(4) Một số quy tắc về đánh giá quan niệm của khách hàng được quy 

định như sau: 
(a) Khi xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu bảo vệ, cần phải nghiên 

cứu đánh giá toàn diện mức độ mà nhãn hiệu đã đăng ký làm 

căn cứu đánh giá được biết tới ở mức độ nào và mối quan hệ 

của nó với ngành công nghiệp có liên quan. Về mặt phương 

pháp đánh giá, 45 nhóm hàng hóa/dịch vụ cần phải cấu trúc lại 

và tổng hợp thành một ngành/lĩnh vực ví dụ như hóa chất, máy 
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móc, dệt may, tạp phẩm, thực phẩm, dịch vụ,…sau đó hàng 

hóa/dịch vụ được bảo hộ của đơn đăng ký phải được so sánh 

với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký ban đầu để xem 

liệu chúng có cùng thuộc một ngành hoặc lĩnh vực hay không. 

Ngoài ra, mức độ nhãn hiệu được biết tới cũng phải tính đến 

trước khi đi đến quyết định về khả năng nhầm lẫn. Theo đó, có 

2 tình huống cần lưu ý: (i) trường hợp nhãn hiệu đăng ký ban 

đầu chưa được biết tới bởi công chúng nói chung mà chỉ được 
biết tới bởi người tiêu dùng thuộc lĩnh vực có liên quan thì chỉ 

hàng hóa/dịch vụ mà không nằm ngoài lĩnh vực công nghiệp 

của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký ban đầu mới có 

thể được cấp bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu bảo vệ; và (ii) trường 

hợp nhãn hiệu ban đầu được biết tới rộng rãi bởi công chúng 

nói chung thì hàng hóa/dịch vụ mà nằm ngoài lĩnh vực công 

nghiệp của hàng hóa/dịch vụ đã đăng ký cũng có thể được cấp 

đăng ký nhãn hiệu tập thể. 

 

(b) Trường hợp hàng hóa/dịch vụ tồn tại mối quan hệ gần gũi và 

liên quan theo cách đặc biệt thì chúng sẽ được xem là cùng lĩnh 

vực công nghiệp bất kể quy tắc giới hạn về phạm vi hàng 

hóa/dịch vụ nêu trên. 

 
(5) Nhãn hiệu bảo vệ được chấp thuận đăng ký chỉ cho nhãn hiệu 

trùng với nhãn hiệu đã đăng ký ban đầu với giả định rằng nhãn 

hiệu đăng ký ban đầu được biết tới rộng rãi. Trong tình huống này 

có thể dẫn đến khả năng hy hữu là nhãn hiệu bảo vệ, nhãn hiệu 

đăng ký ban đầu và nhãn hiệu được biết tới rộng rãi trùng nhau. 

Tuy nhiên đối với 2 loại nhãn hiệu được nhắc đến sau, do thời gian 

và nhiều lý do khác, nhãn hiệu hiện đang sử dụng mới là nhãn hiệu 

được biết tới rộng rãi bởi công chúng vì nhiều khi nó không trùng 

với nhãn hiệu đăng ký ban đầu. Do vậy, cần thận trọng đánh giá kỹ 

mối quan hệ giữa các nhãn hiệu này, cụ thể: 

(a) Nhãn hiệu bảo vệ của người xin đăng ký phải trùng với nhãn 

hiệu đăng ký ban đầu (nếu không trùng thì phải từ chối đăng ký 

nhãn hiệu bảo vệ) 

(b) Việc quyết định liệu nhãn hiệu đăng ký ban đầu có thực sự 

được biết tới và do vậy nhãn hiệu nổi tiếng có thể được quyết 
định dựa trên căn cứ công chúng nói chung thừa nhận rằng 

nhãn hiệu đó trùng. Thí dụ, hình thức hay diện mạo bên ngoài 

không nhất thiết phải trùng như yêu cầu, nghĩa là nhãn hiệu 

liên quan nổi tiếng vì danh hiệu hoặc quan niệm về nó hơn là 

hình thức thể hiện thì cần phải quyết định nó trùng. 

Đối với trường hợp gia hạn nhãn hiệu bảo vệ, cần lưu ý rằng nhãn hiệu bảo 

vệ đã đăng ký liên quan tới nhãn hiệu bảo vệ là đối tượng xin gia hạn cũng 
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phải đáp ứng các nguyên tắc của điều 64 nêu trên, cụ thể khi đánh giá mức 

độ biết tới bởi công chúng đối với nhãn hiệu bảo vệ mà xin gia hạn, việc xét 

nghiệm nó cũng phải được xử lý theo cách giống như xử lý đơn đăng ký 

nhãn hiệu bảo vệ và như vậy rõ ràng bằng chứng sử dụng nhãn hiệu đăng ký 

ban đầu sẽ phải được xem xét đầy đủ. 

Điều đặc biệt cần lưu ý ở đây là nhãn hiệu bảo vệ không thể bị hủy bỏ vì lý 

do không sử dụng trong 3 năm liên tục như đối với nhãn hiệu thông thường. 

Theo đó, rõ ràng là chế định bảo hộ nhãn hiệu bảo vệ ở Nhật Bản thực chất là 
một phương thức bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng để một mặt giúp JPO chủ động 

từ chối các đơn đăng ký nhãn hiệu sau mà trùng hoặc về cơ bản là trùng với 

nhãn hiệu bảo vệ được đăng ký và mặt khác nó cũng là cơ chế khuyến khích 

các chủ nhãn hiệu đã đăng ký những người mà tin rằng nhãn hiệu của mình 

nổi tiếng với công chúng đăng ký bảo vệ chúng dưới dạng nhãn hiệu bảo vệ 

song song tồn tại với nhãn hiệu đã đăng ký ban đầu của họ. Cần đặc biệt lưu 

ý từ trùng theo điều 50(1) Luật nhãn hiệu Nhật Bản có nội hàm rộng hơn so 

với nội hàm vốn có của từ này248, cụ thể trường hợp nhãn hiệu đã đăng ký 

(gồm cả nhãn hiệu được xem là trùng, theo nhận thức thông thường với nhãn 

hiệu đã đăng ký, gồm cả nhãn hiệu chứa các ký tự trùng với nhãn hiệu đã 

đăng ký nhưng khác phông chữ, một nhãn hiệu mà được thể hiện ở các ký tự 

khác nhau như Hiragana, Katakana hoặc ký tự Latin, với nhãn hiệu đã đăng 

ký nhưng chỉ trùng với nhãn hiệu đã đăng ký ở trạng thái phát âm và ngữ 

nghĩa, và nhãn hiệu chứa dấu hiệu hình mà bị xem là trùng về hình thức thể 
hiện so với nhãn hiệu đã đăng ký… 

Dữ liệu các nhãn hiệu bảo vệ được JPO tập hợp thành một đăng bạ riêng, tồn 

tại độc lập và song song với dữ liệu nhãn hiệu thông thường. Dữ liệu này 

không chỉ bao gồm các nhãn hiệu bảo vệ được chấp nhận đăng ký mà còn 

bao gồm các nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng sau các phán quyết của 

tòa án Nhật Bản hoặc JPO. Tra cứu đến thời điểm cập nhật mới nhất ngày 

26/10/2016 dữ liệu này phản ánh tổng cộng 1,202 nhãn hiệu bảo vệ và nhãn 

hiệu nổi tiếng được công nhận249. Như vậy, so sánh với tổng số lượng hàng 

triệu nhãn hiệu đang tồn tại ở Nhật Bản thì con số hơn một ngàn nhãn hiệu 

nổi tiếng này rõ ràng chỉ chiếm tỷ lệ vô cùng nhỏ. Và điều này cũng cho thấy 

có vẻ như việc xin đăng ký nhãn hiệu bảo vệ ở Nhật Bản không hề dễ dàng 

chút nào. Trong vụ H21(Gyo-ke) 10189, tòa cấp cao SHTT ngày 25/2/2010 

đã phê chuẩn ý kiến từ chối của JPO đối với đơn xin đăng ký nhãn hiệu bảo 

vệ Journal Standard xin đăng ký cho dịch vụ cung cấp thông tin về bán quần 

                                                 
248 Trùng (identical) có nghĩa là đúng, chính, y hệt nhau, giống hệt nhau (xem 

http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Identical) hoặc những thứ gì đó trùng có nghĩa là chúng chính xác giống 

như nhau (Things that are identical are exactly the same. Xem: 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/identical)   

249 Xem: https://www2.j-

platpat.inpit.go.jp/chomei/list_e.cgi?LIST_TYPE=ALL&ZUKEI=&HIT=0&ID=0&START=1&SIZE=50

&STIME=148401984340145737945516  

http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Identical
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/identical
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/chomei/list_e.cgi?LIST_TYPE=ALL&ZUKEI=&HIT=0&ID=0&START=1&SIZE=50&STIME=148401984340145737945516
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/chomei/list_e.cgi?LIST_TYPE=ALL&ZUKEI=&HIT=0&ID=0&START=1&SIZE=50&STIME=148401984340145737945516
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/chomei/list_e.cgi?LIST_TYPE=ALL&ZUKEI=&HIT=0&ID=0&START=1&SIZE=50&STIME=148401984340145737945516
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áo ở nhóm 35 mà nhãn hiệu này vốn đã được đăng ký ở nhóm 3, 9, 25 & 26 

sau khi người nộp đơn khiếu nại quan điểm từ chối của JPO cho rằng thiếu 

bằng chứng chứng tỏ rằng nhãn hiệu đăng ký ban đầu đã đạt được tình trạng 

đủ nổi tiếng đến mức nó đáp ứng điều kiện mang tính quyết định đối với đơn 

xin đăng ký nhãn hiệu bảo vệ là phải có khả năng gây ra khả năng nhầm lẫn 

với nhãn hiệu của bên thứ ba sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ không tương tự. 

Tòa án cũng bình luận thêm rằng Journal Standard ở một chừng mực nào đó 

được xem là nổi tiếng nhưng tính chất nổi tiếng của nó chưa đủ đến mức mà 
có thể làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc thương mại nếu 

người khác sử dụng nhãn hiệu này cho hàng hóa/dịch vụ không tương tự. 

Điều đáng lưu ý nữa là chính người nộp đơn này cũng bị từ chối đăng ký 3 

nhãn hiệu bảo vệ khác là Spick and Span, IENA, EDIFICE trong vụ 

H21(Gyo-ke) 10196, 10197 và 10198  

Trong một điều tra được công bố trên bản tin 2008 của mình trong đó bao 

gồm cả nhãn hiệu bảo vệ, Viện sở hữu trí tuệ Nhật Bản đã khảo sát pháp luật 

và thực tiễn ở một số nước như Hoa Kỳ, New Zealand, Cộng đồng chung 

Châu Âu, Australia, Taiwan theo hướng tập trung vào 2 câu hỏi: một là liệu 

công dụng ngăn cấm của quyền nhãn hiệu đã đăng ký có nên được mở rộng 

đến hàng hóa/dịch vụ không tương tự mà có khả năng gây nhầm lẫn hay 

không, và phạm vi bảo hộ nào được xem là phù hợp trong trường hợp đặc 

tính phân biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu bị sử dụng trái phép hoặc bị 

thiệt hại (nghĩa là bị làm lu mờ). Liên quan đến nhãn hiệu bảo vệ, kết quả 
điều tra cho thấy New Zealand và Taiwan đã hủy bỏ hệ thống đăng ký nhãn 

hiệu bảo vệ và xác lập quy định ngăn chặn hiện tượng làm lu mờ nhãn hiệu 

làm phương thức thay thế, một biểu hiện rõ rệt cho khuynh hướng đi theo 

quan điểm pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng của Hoa Kỳ và Cộng đồng 

chung Châu Âu250. Khuynh hướng hủy bỏ hệ thống đăng ký nhãn hiệu bảo vệ 

chuyển hướng theo học thuyết chống lu mờ nhãn hiệu của phương Tây trong 

đó đặc biệt là của Hoa Kỳ ngày càng trở nên phổ biến hơn, chứng tỏ rằng 

nhãn hiệu bảo vệ là không thực sự hiệu quả như người ta mong đợi. Một học 

giả cho rằng đăng ký nhãn hiệu bảo vệ làm phương cách bảo vệ nhãn hiệu 

nổi tiếng là không thích hợp vì phạm vi hiệu lực của nhãn hiệu bảo vệ chỉ 

giới hạn đối với nhãn hiệu trùng chứ không bao gồm nhãn hiệu tương tự, mất 

nhiều chi phí và thời gian đăng ký và giành quyền đối với nhiều nhãn hiệu 

bảo vệ cũng là vấn đề đối với các chủ nhãn hiệu nổi tiếng. Hơn nữa việc chỉ 

ngăn chặn hành vi sử dụng nhãn hiệu trùng là không đủ để ngăn chặn các 

hành vi có thể gây nhầm lẫn. Nhưng một vấn đề đáng lưu ý hơn là việc giả 
định rằng mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu không thay đổi trong suốt chu kỳ 

hiệu lực 10 năm của nó là mang tính cứng nhắc vì suy cho cùng đối tượng 

bảo hộ của nhãn hiệu nói chung hay nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng đều là uy 

tín gắn liền với hoạt động kinh doanh của người sử dụng nhãn hiệu mà cái đó 

                                                 
250 Xem https://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2007/e19_08.pdf  

https://www.iip.or.jp/e/e_summary/pdf/detail2007/e19_08.pdf
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vốn có thuộc tính động và dễ thay đổi251. Một học giả khác đến từ Nhật Bản 

trong luận án tiến sĩ của mình cũng cho rằng thuộc tính động, dễ thay đổi này 

chính là thuộc tính mang tính bản chất của nhãn hiệu nổi tiếng.252  

Ngoài các quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong Luật nhãn hiệu Nhật 

Bản được phân tích trên đây, nhãn hiệu nổi tiếng còn hay được bảo hộ thông 

qua các quy định của UPCA. Theo UCPA, hành vi cạnh tranh không lành 

mạnh liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng, trong số nhiều hành vi khác, thuộc 

đối tượng điều chỉnh của UPCA, chẳng hạn như điều 2(1)(i) quy định hành 
vi gây nhầm lẫn với hàng hóa hoặc hoạt động kinh doanh của người khác 

bằng cách sử dụng chỉ dẫn hàng hóa hoặc kinh doanh (như tên, tên thương 

mại, dấu hiệu, thùng chứa hoặc bao bì hàng hóa gắn liền với hoạt động của 

một người, hoặc bất kỳ chỉ dẫn khác của hàng hóa/hoạt động kinh doanh của 

một người) mà trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn hàng hóa/hoạt động kinh 

doanh mà nổi tiếng đối với người tiêu dùng làm chỉ dẫn hàng hóa/hoạt động 

kinh doanh của mình, hoặc bằng cách chuyển nhượng, phân phối, trưng bày 

nhằm mục đích chuyển nhượng hoặc phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu hoặc 

cung cấp thông qua mạng lưới viễn thông hàng hóa mang chỉ dẫn đó  

Điều 2(1)(ii) quy định thêm rằng việc sử dụng chỉ dẫn hàng hóa hoặc kinh 

doanh mà trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn hàng hóa hoặc kinh doanh nổi 

tiếng của người khác làm của mình, hoặc chuyển nhượng, phân phối, trưng 

bày nhằm mục đích chuyển nhượng, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu hoặc 

cung cấp thông qua mạng lưới viễn thông mà có sử dụng các chỉ dẫn đó  

Trường hợp lợi ích thương mại của bất kỳ người nào bị xâm phạm hoặc có 

khả năng bị xâm phạm do hành vi cạnh tranh không lành mạnh đều có quyền 

yêu cầu đình chỉ hoặc ngăn chặn hành vi xâm phạm đó chống lại người xâm 

phạm hoặc có khả năng xâm phạm lợi ích thương mại  đó (điều 3(1). Theo 

phán quyết của Tòa cấp quận Osaka (Vụ 2012 (Wa) 13282) ngày 19/9/2013, 

nguyên đơn khởi kiện bị đơn xung quanh việc bị đơn sử dụng bàn tivi giống 

với hình dáng bàn tivi của nguyên đơn bằng việc cho rằng hình dáng bàn tivi 

này đóng vai trò là chỉ dẫn hàng hóa theo điều 2(1)(i) UCPA. Tòa án cho 

rằng cần phải xem xét 2 vấn đề chính: (a) liệu hình dáng sản phẩm của 

nguyên đơn có đóng vài trò là chỉ dẫn hàng hóa hay không (nghĩa là nó đặc 

biệt, có đặc tính phân biệt và nổi tiếng hay không), và (b) liệu việc đồng tồn 

tại sản phẩm của nguyên đơn và bị đơn có dẫn đến hệ quả làm cho người tiêu 

dùng có khả năng bị nhầm lẫn hay không. Tòa án đã bác bỏ toàn bộ các yêu 

cầu nêu trong đơn kiện của nguyên đơn bao gồm yêu cầu buộc bị đơn chấm 

dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại, lập luận rằng: 

                                                 
251 Xem Hà Thị Nguyệt Thu, Sđd, trang 38 

252 Xem Hiroko Onishi, Well-Known Trade Mark Protection: Confusion in EU and Japan, trang 24 
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(1) Đặc điểm của hình dáng của sản phẩm của nguyên đơn hình thành 

từ chức năng của sản phẩm. Hơn nữa, dù nguyên đơn biện luận 

rằng sản phẩm của nó đã trở nên nổi tiếng thì thấy rằng bàn tivi 

của các công ty khác vào thời điểm đó đã có đặc điểm về hình 

dáng xuất phát từ cùng một chức năng. Vì vậy, sản phẩm của 

nguyên đơn không được xem là đặc biệt và tính phân biệt.  

 

(2) Đánh giá chứng cứ về doanh thu và hoạt động quảng bá sản phẩm 
của nguyên đơn, không thể thấy rằng nguyên đơn đã liên tục sử 

dụng hình dáng sản phẩm giao dịch thường xuyên và liên tục với 

khách hàng trong nhiều năm đến chừng mực mà nó đã dành được 

chức năng chỉ dẫn nguồn gốc. 

3.6. TÍNH KHÔNG THỐNG NHẤT TRONG 

VIỆC BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG THEO 
PHÁP LUẬT MỘT SỐ QUỐC GIA  

Trong phần này Nhóm nghiên cứu sẽ cập nhật một số vụ việc thực tiễn điển 

hình gần đây liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng được quyết định bởi cơ quan 

tư pháp hoặc hành chính để tìm hiểu liệu các nước thành viên có cùng quan 

điểm bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng hay không trong bối cảnh họ cùng có nghĩa 

vụ bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được quy định trong cùng một khuôn khổ pháp 

luật quốc tế như nhau gồm từ Điều 6bis Công ước Paris, Điều 16(1) và 16(2) 

Hiệp định TRIPs cho đến Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999. Các nước 
có vụ việc được bình luận ở đây gồm Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Trung 

Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. 

Trong vụ Coach Services, Inc. v. Triumph Learning LLC253, Tòa phúc thẩm 

liên bang Hoa Kỳ đã xác nhận quyết định không tương tự gây nhầm lẫn của 

Cơ quan giải quyết khiếu nại và xét xử tranh chấp nhãn hiệu (TTAB) trực 

thuộc USPTO giữa nhãn hiệu COACH của bên phản đối Coach Services, 

Inc. dùng cho sản phẩm túi xách, quần áo thuộc nhóm 18 & 25 và nhãn hiệu 

COACH của người nộp đơn Triumph Learning LLC xin đăng ký cho sách và 

phần mềm dùng hỗ trợ giáo viên và học sinh chuẩn bị làm bài thi tiêu chuẩn 

thuộc nhóm 9 & 16. Trong đơn phản đối nộp cho TTAB ngày 17/3/2006, bên 

phản đối các đơn đăng ký của người nộp đơn trên dựa trên các căn cứ: (i) 

tương tự gây nhầm lẫn theo điều 15 U.S.C. § 1052(d) và hành vi làm lu mờ 

nhãn hiệu của người khác theo điều 15 U.S.C. § 1125(c), và (ii) COACH chỉ 

mang tính mô tả cho sản phẩm xin đăng ký theo điều 15 U.S.C. § 1052(e). 

Bên phản đối cho rằng nhãn hiệu COACH của mình là nổi tiếng vì nó đã 

                                                 
253 Xem: Coach Services, Inc. v. Triumph Learning LLC, No. 11-1129 (Fed. Cir. Feb. 21, 2012) hoặc truy cập 

http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1595017.html  

http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1595017.html


 96 

quảng cáo và bán nhiều sản phẩm túi xách, quần áo, đồng hồ cao cấp và nó 

đã sử dụng nhãn hiệu này từ 1961. Các sản phẩm này được bán ở 400 cửa 

hàng riêng của nó, tại các trung tâm mua sắm và cả trên internet. Bên phản 

đối cũng đã quảng bá nhãn hiệu bằng quảng cáo trên báo và tạp chí như Elle, 

Vogue, Mademoiselle, and Vanity Fair, trên biển hiệu lớn, xe bus và kiosk 

điện thoại. Doanh số mà bên phản đối tuyên bố trong giai đoạn từ năm 2000 

đến 2008 là 10 tỷ USD và chi phí bỏ ra quảng cáo hàng năm khoảng từ 30 

đến 60 triệu USD. Bên phản đối còn cung cấp bằng chứng điều tra thị trường 
cho thấy 96% số người trong độ tuổi từ 18-24 nhận biết được nhãn hiệu 

COACH. Như vậy rõ ràng là bên phản đối không hoạt động kinh doanh trong 

lĩnh vực giáo dục, người nộp đơn không phải là đối thủ cạnh tranh của bên 

phản đối và bên phản đối không cung cấp bằng chứng nào chứng tỏ có nhầm 

lẫn thực tế (actual confusion) xuất phát từ việc sử dụng nhãn hiệu của người 

nộp đơn. 

Ngày 17/10/2010, TTAB ra phán quyết bác bỏ phản đối của bên phản đối vì 

(a) không có khả năng gây nhầm lẫn nào tồn tại giữa nhãn hiệu của các bên , 

và (b) việc sử dụng nhãn hiệu COACH của người nộp đơn không có khả 

năng làm lu mờ nhãn hiệu COACH của bên phản đối. Trong khi TTAB thừa 

nhận nhãn hiệu COACH của bên phản đối là nổi tiếng nhằm mục đích đánh 

giá khả năng gây nhầm lẫn (likelihood of confusion) thì nó lại kết luận rằng 

bên phản đối không cung cấp đủ bằng chứng chứng minh danh tiếng của 

mình làm điều kiện thực thi khiếu nại dựa trên hành vi làm lu mờ nhãn hiệu 
quy định tại Luật Sửa đổi về làm lu mờ nhãn hiệu năm 2006 (TDRA). Bên 

phản đối kháng cáo quyết định của TTAB, trong đó chủ yếu khiếu nại về 

việc TTAB bác bỏ không đúng nhiều chứng cứ của bên phản đối trong đó 

đặc biệt là thông tin liên quan đến doanh thu và chi phí quảng cáo. 

Tòa phúc thẩm nhận định TTAB đã chính xác khi cho rằng 2 trong số 13 yếu 

tố DuPont254 nghiêng về bên phản đối gồm COACH của bên phản đối nổi 

                                                 
254 Theo thực tiễn giải quyết tranh chấp cũng như quy chế xét nghiệm nhãn hiệu ở Hoa Kỳ việc quyết định vấn 

đề gây nhầm lẫn theo điều 2(d) Luật nhãn hiệu được thực hiện trên cơ sở từng vụ việc và dựa trên các yếu 

tố trong án lệ E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (C.C.P.A. 1973) (thường 
được gọi tắt là các yếu tố “DuPont”), theo đó 13 yếu tố xác định khả năng gây nhầm lẫn phải được làm 

gồm: 

(1) Tính tương tự và không tương tự của các nhãn hiệu xét tổng thể về hình thức,  phát âm, ý nghĩa và ấn 

tượng thương mại. 

(2) Tính tương tự và không tương tự và bản chất của hàng hóa/dịch vụ có trong đơn hoặc đăng ký hoặc có 
liên quan đến nhãn hiệu có trước đang sử dụng. 

(3) Tính tương tự và không tương tự của kênh thương mại đã biết hoặc kênh thương mại có khả năng sẽ tiếp 

tục. 

(4) Điều kiện theo đó và người mua sản phẩm được bán là người ngẫu hứng hay cẩn trọng và sành điệu khi 

mua hàng. 

(5) Danh tiếng của nhãn hiệu có trước (thông qua doanh số, quảng cáo, quang thời gian sử dụng nhãn hiệu). 

(6) Số lượng và bản chất của các nhãn hiệu tương tự đang sử dụng cho sản phẩm tương tự. 

(7) Bản chất và mức độ của bất kỳ nhầm lẫn thực tế. 
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tiếng cho mục đích đánh giá tương tự gây nhầm lẫn và nhóm đối tượng 

khách hàng có thể chồng lấn. Nhưng ngược lại TTAB cũng thấy các yếu tố 

nghiêng về người nộp đơn như hàng hóa mang các nhãn hiệu không liên 

quan hoặc không tương tự, hàng hóa di chuyển ở các kênh khác nhau, nhãn 

hiệu được dùng bởi các bên có nghĩa khác nhau và cũng chuyển tải ấn tượng 

thương mại khác nhau, và thị trường mục tiêu của người nộp đơn hướng tới 

khách hàng có hiểu biết. 

Về hành vi làm lu mờ nhãn hiệu (dilution), Luật sửa đổi chống lu mờ nhãn 
hiệu (TDRA) năm 2006 và điều 43(c) sửa đổi của Luật Lanham, 15 U.S.C. § 

1125(c) quy định “chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng mà có tính phân biệt dù tự 

thân hoặc đạt được tính phân biệt thông qua quá trình sử dụng, có quyền 

được cấp lệnh ngăn chặn người khác, vào bất kỳ thời điểm nào sau khi nhãn 

hiệu của chủ nhãn hiệu đã trở nên nổi tiếng, bắt đầu sử dụng nhãn hiệu hoặc 

tên thương mại mà có khả năng làm lu mờ theo cách làm giảm đặc tính phân 

biệt (dilution by blurring) hoặc làm lu mờ theo cách làm bẩn (dilution by 

tarnishment) đối với nhãn hiệu nổi tiếng, bất kể có hay không  có khả năng 

nhầm lẫn hoặc thực tế nhầm lẫn, cạnh tranh, hoặc tổn hại kinh tế thực tế ”. 

Để được bảo hộ theo điều luật này, nguyên đơn phải thỏa mãn cả 4 yếu tố: 

(a) nguyên đơn sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng có tính phân biệt, (b) bị đơn đang 

sử dụng nhãn hiệu trong thương mại mà bị cáo buộc làm lu mờ nhãn hiệu nổi 

tiếng, (c) việc sử dụng nhãn hiệu của bị đơn bắt đầu sau khi nhãn hiệu của 

nguyên đơn trở nên nổi tiếng, và (d) việc sử dụng nhãn hiệu bởi bị đơn có 
khả năng làm lu mờ theo cách làm giảm đặc tính phân biệt  hoặc làm lu mờ 

theo cách làm bẩn nhãn hiệu nổi tiếng. 

Câu hỏi pháp lý mang tính phân định ranh giới áp dụng TDRA rõ ràng là 

nhãn hiệu bị xâm phạm phải thỏa mãn dấu hiệu “nổi tiếng” (famous). Điều 

15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A) TDRA quy định “một nhãn hiệu nổi tiếng nếu nó 

được công nhận rộng rãi bởi công chúng người tiêu dùng nói chung của Hoa 

Kỳ (general consuming public) với tư cách là chỉ dẫn nguồn gốc hàng 

hóa/dịch vụ của chủ nhãn hiệu”. Chính việc sử dụng cụm từ “được công 

nhận rộng rãi bởi công chúng người tiêu dùng nói chung” khẳng định rằng 

                                                                                                                                        
(8) Khoảng thời gian trong đó và theo đó đã có hiện tượng đồng sử dụng mà không có căn cứ nhầm lẫn thực 

tế. 

(9) Sự đang dạng của hàng hóa mà nhãn hiệu được dùng hoặc không được dùng (nhãn hiệu chủ (house 

mark) hay nhãn hiệu gia đình hay nhãn hiệu sản phẩn). 

(10) Giao diện của thị trường người nộp đơn và chủ nhãn hiệu có trước. . . 

(11) Phạm vi mà người nộp đơn theo đó có quyền loại trừ người khác sử dụng nhãn hiệu đó trên hàng hóa 

của mình. 

(12) Phạm vi của khả năng nhầm lẫn tiềm tàng như liệu nhầm lẫn này là tối thiểu hay lớn. 

(13) Bất kỳ sự kiện được chấp nhận rộng rãi nào khác có giá trị chứng minh cho vụ việc. 

 



 98 

TDRA loại bỏ các dạng nổi tiếng ở cấp độ thấp hơn (niche fame)255. Cũng 

theo TDRA thì 4 yếu tố sau phải được tòa án xem xét trước khi quyết định 

một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không: 

(i)  Thời hạn, phạm vi và khu vực địa lý của quảng cáo, quảng bá 

mà được thực hiện bởi chủ nhãn hiệu hoặc bên thứ ba; 

(ii)  Doanh số, số lượng và phạm vi địa lý của việc bán sản phẩm 

mang nhãn hiệu; 

(iii)  Phạm vi thực tế công nhận nhãn hiệu; và 

(iv)  Nhãn hiệu đã đăng ký theo đạo luật ngày 3/3/1881 hay đạo luật 

ngày 20/2/1905 hay đăng ký trên đăng bạ chính (principal 

register). 

Theo Tòa phúc thẩm như vậy thì danh tiếng nhằm mục đích xác định khả 

năng gây nhầm lẫn và danh tiếng để áp dụng biện pháp chống làm lu mờ 

nhãn hiệu là hai quan niệm pháp lý hoàn toàn khác nhau. Cũng cần thấy rằng 

để có thể áp dụng TDRA thì yêu cầu về chứng cứ, chất lượng của chứng cứ 

là rất khắc nghiệt. Tòa phúc thẩm cho rằng COACH đã giành được mức độ 

công nhận bởi công chúng ở mức cao thông qua truyền thông nhưng hầu hết 

bằng chứng trong số đó lại diễn ra sau ngày nhãn hiệu COACH của người 

nộp đơn được nộp, do vậy TTAB đúng khi quyết định bác bỏ đơn phản đối 

dựa trên cả khiếu nại về tương tự gây nhầm lẫn và khả năng làm lu mờ nhãn 

hiệu của bên phản đối. Vụ việc COACH là một minh chứng rõ rệt về việc 

TDRA được tòa án giải thích và áp dụng theo hướng quá hẹp, nghĩa là việc 
bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng chống lại hành vi làm lu mờ chỉ áp dụng cho nhãn 

hiệu rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ mà người ta thường hay gọi là “household 

name”256 – tạm dịch là từ ngữ cửa miệng (tức là đã trở nên quá quen thuộc 

đối với mọi người). 

Đối với hệ thống pháp luật của Liên minh Châu Âu, chúng ta có thể tìm hiểu 

về thực tiễn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng thông qua vụ Intel Corporation Inc. 

kiện CPM United Kingdom Limited (Case C-252/07). Intel Corporation là 

                                                 
255 Niche theo http://www.thefreedictionary.com/niche có nghĩa là một phạm vi đặc biệt của nhu cầu đối với 

sản phẩm hoặc dịch vụ. Từ này theo quan điểm của chúng tôi có vẻ như có nghĩa tương tự như từ phân 

khúc (segment) mà thường hay đường gọi là phân khúc thị trường, theo đó trong khi niche fame có thể 

được hiểu là danh tiếng chỉ đối với phạm vi hẹp đối tượng khách hàng hay danh tiếng chỉ đối với một phân 
khúc thị trường thì danh tiếng đối với bộ phận công chúng có liên quan (relevant sector of public) cũng có 

nghĩa tương tự, đối lập với cụm từ “được công nhận rộng rãi bởi công chúng” (general consuming public) 

mà có nghĩa tương đương với công chúng nói chung (public at large) 

 

256 Marcus H. H. Luepke, Taking Unfair Advantage or Diluting a Famous Mark — 

A 20/20 Perspective on the Blurred Differences Between U.S. and E.U. Dilution Law, The Trademark Reporter, 

Vol. 98, May-June 2008, trang 797, 810, 822 

 

http://www.thefreedictionary.com/niche
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chủ sở hữu nhãn hiệu chữ INTEL đăng ký tại Anh cùng với nhiều đăng ký 

quốc gia bao gồm cả nhãn hiệu cộng đồng chứa chữ INTEL. Hàng hóa/dịch 

vụ đăng ký mang nhãn hiệu INTEL gồm máy tính và các thứ liên quan đến 

máy tính thuộc nhóm 9, 16, 38 và 42. INTEL là nhãn hiệu có danh tiếng cao 

(huge reputation) ở Anh cho sản phẩm chip điện tử, sản phẩm đa phương tiện 

và phần mềm. CPM United Kingdom Ltd (“CPM”) là chủ sở hữu nhãn hiệu 

quốc gia cho chữ INTELMARK đăng ký tại Anh có hiệu lực từ 31/1/1997 

gắn liền với dịch vụ ‘tiếp thị và tiếp thị từ xa’ ở nhóm 35. Ngày 31/10/2003 
Intel Corporation nộp yêu câu hủy bỏ hiệu lực của INTELMARK với lý do 

việc sử dụng nhãn hiệu này hoặc lợi dụng hoặc gây tổn hại đến đặc tính phân 

biệt hoặc danh tiếng của nhãn hiệu có trước INTEL. Cơ quan sở hữu trí tuệ 

Anh bác bỏ yêu cầu hủy ngày 1/2/2006. Đơn kháng cáo của Intel Corporation 

tiếp tiếp tục bị bác bởi Tòa công lý cấp cao thuộc Anh và xứ Wales ngày 

27/6/2006. Intel Corporation tiếp tục kháng cáo lên Tòa phúc thẩm thuộc 

Anh và xứ Wales dựa theo cả Điều 4(4)(a) và Điều 5(2) Chỉ thị 89/104 của 

Nghị viện Châu Âu vốn đều cho phép bảo hộ nhãn hiệu có danh tiếng chống 

lại hành vi làm lu mờ. 

Tòa công lý cấp cao cho rằng thứ nhất INTEL là từ tự đặt không có nghĩa và 

nó cũng là nhãn hiệu độc đáo theo nhận thức là nó chưa được sử dụng bởi 

bên thứ ba cho bất kỳ hàng hóa/dịch vụ khác với sản phẩm của Inter 

Corporation và INTEL có danh tiếng cao ở Anh cho máy tính và sản phẩm 

có liên quan đến máy tính. Tòa án cũng nhận định INTEL và INTELMARK 
là tương tự nhưng bắt nguồn từ tiền đề rằng việc sử dụng INTELMARK 

không gợi ý đến Intel Corporation, và sản phẩm mang các nhãn hiệu là khác 

nhau. Tuy nhiên, do không chắc chắn trong các trường hợp nào thì chủ nhãn 

hiệu có trước có danh tiếng được phép bảo hộ theo điều 4(4) của Chỉ thị 

89/104, Tòa công lý cấp cao hỏi Tòa công lý Châu Âu (CJEC) rằng nhãn 

hiệu có trước có danh tiếng cao gắn với một vài sản phẩm cụ thể mà các sản 

phẩm này khác hẳn một cách cơ bản với sản phẩm của nhãn hiệu có sau 

trong khi nhãn hiệu có trước độc đáo liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào và 

nhãn hiệu có trước có thể được gợi nhớ đến khi khách hàng bắt gặp nhãn 

hiệu sau thì (i) đã đủ xác lập “mối liên hệ” (link) giữa hai nhãn hiệu chưa?, 

và (ii) đã đủ căn cứ xác lập trường hợp lợi dụng uy tín hoặc gây tổn hại cho 

đặc tính phân biệt của nhãn hiệu trước hay không257? 

                                                 
257 Điều 5(2) Chỉ thị 89/104 quy định: 

Bất kỳ Nước Thành Viên cũng phải quy định rằng chủ thể quyền có quyền ngăn chặn bất kỳ bên thứ 3, mà 
không có sự cho phép của chủ thể quyền, sử dụng trong thương mại bất kỳ dấu hiệu nào mà trùng hoặc 

tương tự với nhãn hiệu dùng cho hàng hóa/dịch vụ mà không tương tự với hàng hóa/dịch vụ của nhãn hiệu 

đã đăng ký, nếu nhãn hiệu sau có danh tiếng ở Nước Thành Viên và nếu việc sử dụng dấu hiệu đó, mà 

không có nguyên do chính đáng (due cause), là nhằm lợi dụng, hoặc gây tổn hại đến đặc tính phân biệt 

hoặc danh tiếng của nhãn hiệu đó. 

Chúng tôi tạm dịch từ ”due cause” là nguyên do chính đáng mặc dù nó không thực sự chính xác. Theo Case C-

65/12 (điểm 60), được coi là sử dụng một dấu hiệu có ”due cause” nếu nó được sử dụng trước ngày nộp 

đơn của nhãn hiệu đã đăng ký mà được hưởng danh tiếng và nó sử dụng một cách trung thực (good faith) 
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Trả lời câu hỏi của Tòa công lý cấp cao, trong phán quyết của mình CJEC 

cho rằng các sự kiện trên đảm bảo căn cứ người tiêu dùng có thể nhận biết 

được mối liên hệ giữa hai nhãn hiệu INTEL và INTELMARK. Tuy nhiên, 

chỉ có mối liên hệ là chưa đủ để đảm bảo cho quyết định INTELMARK lợi 

dụng uy tín hoặc gây tổn hại đối với đặc tính phân biệt và danh tiếng của 

INTEL mà cần phải có bằng chứng chứng minh sự thay đổi tập tính kinh tế 

của người tiêu dùng nói chung khi tiêu thụ hàng hóa/dịch vụ của nhãn hiệu 

đã đăng ký là kết quả của việc sử dụng nhãn hiệu sau hoặc một khả năng lớn 
mà thay đổi này sẽ xảy ra trong tương lai258. Vì Intel Corporation không cung 

cấp được bằng chứng chứng minh sự thay đổi tập tính kinh tế của người tiêu 

dùng nên CJEU phán quyết rằng toàn bộ sự kiện và bằng chứng được nêu bởi 

Tòa công lý cấp cao là chưa đủ chứng minh rằng việc sử dụng nhãn hiệu sau 

lợi dụng hoặc sẽ lợi dụng, hoặc gây tổn hại, đến đặc tính phân biệt hoặc uy 

tín của nhãn hiệu trước, trong phạm vi ý nghĩa của Điều 4(4)(a) Chỉ thị 

89/104259. 

Trung Quốc, một thị trường khổng lồ và cũng là nơi mà hầu hết các thương 

hiệu nổi tiếng thế giới đều muốn thâm nhập, không chú trọng phát triển các 

học thuyết về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Thay vì thế về cơ bản họ chỉ tiếp 

thu và sửa đổi luật pháp theo hướng tuân thủ các quy định của Công ước 

Paris, Hiệp định TRIPs và đặc biệt là sử dụng Bản Khuyến nghị của WIPO 

năm 1999 liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Quy định về bảo hộ 

nhãn hiệu nổi tiếng có thể tìm thấy tại đoạn 2 Điều 13 Luật nhãn hiệu Trung 
Quốc năm 2001 nói rằng “nhãn hiệu không được phép đăng ký và việc sử 

dụng nó phải bị cấm nếu nhãn hiệu đó cấu thành bản sao, bản bắt chước, 

bản dịch của nhãn hiệu nổi tiếng của người khác đã đăng ký và có khả năng 

gây nhầm lẫn cho công chúng và gây thiệt hại đến lợi ích của chủ sở hữu 

nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký nếu nhãn hiệu xin đăng ký cho sản phẩm mà 

không trùng hoặc không tương tự với sản phẩm mà nhãn hiệu nổi tiếng đang 

sử dụng”. Về điều kiện công nhận một nhãn hiệu có nổi tiếng ở Trung Quốc 

hay không, Điều 14 quy định 5 yếu tố phải xem xét gồm:  

                                                                                                                                        
cho hàng hóa/dịch vụ trùng với hàng hóa/dịch vụ được nêu trong đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=147501&doclang=EN  

258 Xem 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68996&pageIndex=0&doclang=EN&mo

de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52819  

259 Điều 4(4)(a) Bất kỳ Nước Thành Viên có thể quy định thêm một nhãn hiệu không được đăng ký hoặc nếu đã 

đăng ký thì phải bị tuyên bố là vô hiệu, trong trường hợp và trong chừng mực mà:  

nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu quốc gia theo nghĩa của đoạn 2 điều này mà xin đăng ký hoặc đã 

được đăng ký cho hàng hóa/dịch vụ không tương tự với hàng hóa/dịch vụ mà nhãn hiệu có trước đã đăng 

ký, mà nhãn hiệu có trước có danh tiếng ở một Nước Thành Viên liên quan và nếu việc sử dụng nhãn hiệu 
sau, mà không có nguyên do xác đáng, lợi dụng hoặc gây tổn hại đến đặc tính phân biệt hoặc danh tiếng 

của nhãn hiệu có trước 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=147501&doclang=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68996&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52819
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68996&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=52819
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(1)  danh tiếng của nhãn hiệu dưới con mắt của bộ phận công 

chúng có liên quan,  

(2)  thời gian sử dụng nhãn hiệu,  

(3)  thời gian, mức độ và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động quảng 

bá nhãn hiệu,  

(4)  lịch sử bảo hộ nhãn hiệu với tư cách là nhãn hiệu nổi tiếng, và  

(5)  các yếu tố khác đóng góp vào danh tiếng của nhãn hiệu. 

Chúng ta có thể phần nào hình dung được quan điểm pháp lý về bảo hộ nhãn 
hiệu nổi tiếng của Trung Quốc thông qua vụ Airbus Deutschland GmbH, 

hãng sản xuất máy bay dân dụng lớn thứ hai thế giới260 thất bại trong việc 

chứng minh nhãn hiệu AIRBUS của mình là nổi tiếng tại Trung Quốc. 

Airbus Deutschland sở hữu các đăng ký nhãn hiệu bằng tiếng Trung cho chữ 

AIRBUS cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan tới máy bay mà đã được nộp 

đơn khoảng đầu tháng 9/1986. Năm 1998, công ty Trung Quốc có tên là 

Shenyang Yongfeng Food Co nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu “Airbus & 

Kongzhongkeche” (Kongzhongkech là từ được phiên âm từ 4 từ tiếng Trung 

vốn là bản dịch của từ AIRBUS) ở nhóm 30 và sau đó được Cơ quan nhãn 

hiệu Trung Quốc (CTMO) chấp thuận cho công bố. Aibus Deutschland nộp 

đơn phản đối nhưng bị CTMO bác bỏ. Quyết định bác phản đối sau khi bị 

Airbus Deutschland khiếu nại lên cơ quan cấp trên của CTMO vẫn tiếp tục 

được giữ nguyên bởi Cơ quan giải quyết tranh chấp và khiếu nại nhãn hiệu 

(TRAB) vì nó lập luận rằng vệc sử dụng và đăng ký AIRBUS cho kẹo không 
gây nhầm lẫn cho công chúng. Airbus Deutschland nộp đơn khởi kiện chống 

quyết định của TRAB ra Tòa trung cấp Bắc Kinh số 1 lập luận rằng AIRBUS 

được phép bảo hộ với tư cách là nhãn hiệu nổi tiếng theo Công ước Paris và 

việc bảo hộ đó bao gồm cho các hàng hóa/dịch vụ không tương tự. Tuy 

nhiên, Tòa án đã bác quan điểm của Airbus Deutschland đồng thời cho phép 

đơn bị phản đối được chuyển sang giai đoạn đăng ký vì Tòa thấy rằng Airbus 

Deutschland đã không chứng minh được nhãn hiệu AIRBUS của nó đã trở 

nên nổi tiếng ở Trung Quốc trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu bị phản đối, 

cụ thể là tháng 7/1998, dù biết rằng AIRBUS đã sử dụng ở Trung Quốc trước 

tháng 7/1998 nhưng vấn đề là ở chỗ không có bằng chứng chứng minh nào 

chứng tỏ nhãn hiệu này được biết tới rộng rãi ở Trung Quốc đến mức trở 

thành nổi tiếng tính đến thời điểm đó. Tòa án cũng khẳng định quan điểm 

của nó rằng khi xem xét liệu một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không cần phải 

                                                 
260 Xem http://www.dw.com/en/industry-heavyweight-airbus-the-worlds-second-largest-aircraft-

manufacturer/av-18233551  

http://www.dw.com/en/industry-heavyweight-airbus-the-worlds-second-largest-aircraft-manufacturer/av-18233551
http://www.dw.com/en/industry-heavyweight-airbus-the-worlds-second-largest-aircraft-manufacturer/av-18233551
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chú ý vào danh tiếng của nhãn hiệu tính đến thời điểm nộp đơn của nhãn hiệu 

bị cáo buộc làm lu mờ nhãn hiệu nổi tiếng261. 

Ở Nhật Bản, cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được quy định trong pháp 

luật nhãn hiệu và pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnhnhãn hiệu nổi 

tiếng. Một trong những điều luật hay được viện dẫn trong các vụ tranh chấp 

liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng là Điều 4, đoạn 1, điểm (xv) Luật nhãn 

hiệu chứa đựng nội hàm của khái niệm “khả năng nhầm lẫn” theo nghĩa rất 

rộng. Điều luật này quy định rằng đăng ký nhãn hiệu sẽ không có hiệu lực 
trong trường hợp nó gây nhầm lẫn với hàng hóa dịch vụ của người khác (mà 

không thuộc trường hợp quy định từ điều 4(1)(x) đến 4(1)(xiv)262. 

Trong vụ Case H10 (Gyo-Hi) No. 85 (July 11, 2000), chúng ta có thể xem 

liệu khái niệm “khả năng nhầm lẫn” vốn có nội hàm quá rộng theo điều luật 

trên được Tòa án tối cao thông qua phán quyết chung thẩm của mình giải 

thích như thế nào. Nhãn hiệu "レールデュタン" (trong tiếng Nhật kiểu 

katakana được đọc là ‘le:rudutan’) sử dụng cho sản phẩm ở nhóm 21 (cũ) đồ 

dùng cho cá nhân được đăng ký tháng 12/1988 theo đăng ký số 2,099,693 
(“Nhãn hiệu đăng ký”). Chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng "L'Air du Temps" 

(Đăng ký số 661,424 cấp tháng 12 1964), Perfumes NINA RICCI, cũng sử 

dụng phiên bản tiếng Nhật “katakana” cho nhãn hiệu của nó, "レ 

ール・デュ・タン”(về ngữ âm theo tiếng Nhật “katakana” tương đương với 

L'Air du Temps)", đã yêu cầu hủy bỏ Nhãn hiệu đăng ký trên dựa trên cơ sở 

danh tiếng của nhãn hiệu gắn liền với sản phẩm nước hoa tại thị trường Nhật 

Bản (“Nhãn hiệu đối chứng”). 

Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Nhật Bản (JPO) phủ nhận khả năng gây 

nhầm lẫn giữa Nhãn hiệu đăng ký với chủ Nhãn hiệu đối chứng. Tòa cấp cao 

                                                 
261 Xem China Remark, IP Update Autum 2009, Mark & Clerk China hoặc xem thêm 

http://www.chinadaily.com.cn/bw/2009-10/12/content_8778075.htm  

262 Từ điều 4(1)(x) đến 4(1)(xiv), và các điều khác, Luật nhãn hiệu Nhật Bản sửa đổi năm 1996 đều quy định 

việc đăng ký nhãn hiệu sẽ không có hiệu lực trong trường hợp: 

(x) nhãn hiệu mà trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng (well-known among consumers) của người khác 

khi chỉ dẫn hàng hóa/dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của người đó, nếu nhãn hiệu này được 
sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ đó hoặc hàng hóa/dịch vụ tương tự.  

(xi) nhãn hiệu mà trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký của người khác mà đã được nộp đơn trước 

ngày nộp đơn của nhãn hiệu xin đăng ký, nếu nhãn hiệu này được chỉ định cho hàng hóa hoặc cho dịch vụ 

có liên quan đến nhãn hiệu đã đăng ký 

(xii) nhãn hiệu mà trùng với nhãn hiệu bảo vệ (defensive mark) của người khác và nó được dùng cho hàng 
hóa/dịch vụ được chỉ định trong đăng ký nhãn hiệu bảo vệ đó 

(xiv) nhãn hiệu mà trùng với nhãn hiệu của người khác (khác với nhãn hiệu mà không được sử dụng bởi người 

đó trong vòng ít nhất 1 năm trước ngày mà quyền nhãn hiệu bị hủy bỏ) mà chưa quá 1 năm kể từ ngày hủy 

bỏ quyền nhãn hiệu (hoặc ngày mà một quyết định mà nêu rõ đăng ký nhãn hiệu phải bị hủy bỏ hoặc quyết 

định xét xử mà tuyên bố đăng ký nhãn hiệu đó phải bị hủy bỏ hiệu lực bắt đầu có giá trị thi hành), hoặc 
với nhnx hiệu tương tự với nhãn hiệu đó, và được sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ được xác định theo quyền 

nhãn hiệu đó hoặc liên quan tới hàng hóa/dịch vụ tương tự.  

 

http://www.chinadaily.com.cn/bw/2009-10/12/content_8778075.htm
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Tokyo cũng bác bỏ khả năng nhầm lẫn lưu ý rằng mặc dù Nhãn hiệu đối 

chứng “L'Air du Temps” đã giành được danh tiếng trong lòng người tiêu 

dùng những người mà sử dụng sản phẩm nước hoa cũng như nhóm người có 

liên quan đến thị trường trang điểm, nhưng nó lại không nổi tiếng hoặc quen 

thuộc với người tiêu dùng ngoài sản phẩm nước hoa. Như vậy, Nhãn hiệu đối 

chứng “L'Air du Temps” dù nổi tiếng trong lĩnh vực của nó nhưng lại không 

được biết tới rộng rãi và ngoài ra Nhãn hiệu đăng ký và Nhãn hiệu đối chứng 

(bằng tiếng Pháp) không bị xem là tương tự về phát âm. Ngày 11/07/2000 
Tòa án tối cao Nhật Bản ban hành phán quyết trong đó một số nội dung 

chính được tóm tắt như sau: 

(1) Phạm vi áp dụng “nhãn hiệu mà có khả năng gây nhầm lẫn liên 

quan đến hàng hóa/dịch vụ gắn liền với hoạt động kinh doanh của 

người khác” theo Điều 4(1)(xv) nêu trên bao gồm nhãn hiệu, mà 

khi được sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ đã xác định, có thể làm 

cho khách hàng nhầm hàng hóa/dịch vụ được bảo hộ với hàng 

hóa/dịch vụ gắn liền với hoạt động kinh doanh của chủ thể khác 

mà có mối quan hệ thương mại gần gũi với người khác, ví dụ như 

mối quan hệ giữa công ty mẹ với các công ty con và công ty liên 

kết, hoặc mối quan hệ giữa các thành viên của tập đoàn gồm nhiều 

công ty mà thực hiện các dự án phát triên sản phẩm theo cùng một 

chỉ dẫn, hoặc nói khác đi, nhãn hiệu mà có khả năng gây nhầm lẫn 

theo nghĩa rộng. 
 

(2) Dù có hay không có khả năng gây nhầm lẫn như đề cập tại Điều 

4(1)(xv) thì cũng phải quyết định một cách toàn diện các yếu tố 

như mức độ tương tự giữa nhãn hiệu của người này với chỉ dẫn 

thương mại của người khác, mức độ nổi tiếng, danh tiếng và bản 

chất sáng tạo của chỉ dẫn của người khác, mức độ liên tưởng giữa 

hàng hóa/dịch vụ được bảo hộ của nhãn hiệu với hàng hóa/dịch vụ 

gắn liền với hoạt động kinh doanh của người khác, cũng như tính 

phổ biến giữa các thương nhân và người tiêu dùng liên quan đến 

hàng hóa/dịch vụ và các thực tiễn giao dịch khác. Hơn nữa, mọi 

quyết định cũng phải được đưa ra trên cơ sở mức độ quan tâm của 

các thương nhân và người tiêu dùng đối với hàng hóa/dịch vụ được 

bảo hộ chứa nhãn hiệu thông thường. 

 

(3) Nhãn hiệu đã đăng ký gồm các chữ katakana "レールデュタン" 

(rērudyutan) trình bày ngang gắn liền với sản phẩm đồ dùng dụng 

cụ đựng mỹ phẩm, vật dụng trang trí cá nhân và tóc, túi và bao nhỏ 

thuộc phạm vi áp dụng của Điều 4(1)(xv) Luật nhãn hiệu mà đã 

được xác định trong phán quyết: Nhãn hiệu đăng ký trùng về phát 

âm so với Nhãn hiệu đối chứng và một số nhãn hiệu khác được 

một công ty khác sử dụng làm chỉ dẫn nhận biết sản phẩm nước 

hoa của nó, Nhãn hiệu đối chứng nổi tiếng trong giới buôn bán 
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nước hoa và nhóm khách hàng sử dụng nước hoa cao cấp và các 

loại hàng hóa được bảo hộ mang Nhãn hiệu đăng ký có khả năng 

liên tưởng rất gần với nước hoa mà vốn hay được sử dụng bởi phụ 

nữ thích trang điểm và người tiêu dùng sản phẩm của Nhãn hiệu 

đăng ký với sản phẩm của Nhãn hiệu đối chứng hầu như chồng lấn 

lên nhau. 

Dựa theo các phân tích trên, Tòa án tối cao Nhật Bản quyết định rằng phát 

âm của Nhãn hiệu đăng ký và Nhãn hiệu đối chứng là trùng nhau theo cách 
đọc tiếng Nhật và do đó Nhãn hiệu đăng ký bị xem là gây nhầm lẫn với Nhãn 

hiệu đối chứng khi nó sử dụng cho sản phẩm đã đăng ký gồm đồ dùng cho cá 

nhân, bộ đồ dùng ở toilet vì danh tiếng đã có của Nhãn hiệu đối chứng ở thị 

trường nước hoa do được sử dụng rộng rãi. Hơn nữa, ngay cả khi hàng hóa 

được bảo hộ bởi 2 nhãn hiệu khác nhau thì Nhãn hiệu đối chứng có khả năng 

làm cho khách hàng nghĩ rằng nguyên đơn và bị đơn là các công ty có liên hệ 

với nhau hoặc là các đối tác liên kết kinh doanh của nhau263. 

Khác với các thiết chế pháp lý quốc tế liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng như 

Công ước Paris, Hiệp định TRIPs, Khuyến nghị của WIPO năm 1999 cũng 

như luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản khi mà tất cả đều 

im lặng tuyên bố nhãn hiệu nổi tiếng là gì thì Việt Nam khá mạnh dạn khi 

định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng tại điều 4(20) Luật SHTT năm 2005 nhãn 

hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn 

lãnh thổ Việt Nam. 

Năm 2010, Interbrand Group, một tập đoàn của Anh thành lập năm 1974 nổi 

tiếng về dịch vụ tư vấn và quản trị thương hiệu, đặc biệt nhất là với ấn phẩm 

bảng xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới (Best Global Brands 

Rankings), khởi kiện Công ty cổ phần thương hiệu Quốc tế (Interbrand JSC), 

một công ty của Việt Nam, sử dụng trái phép dấu hiệu “INTERBRAND” 

trong kinh doanh, quảng cáo trên Internet, sử dụng trái phép tên viết tắt 

“INTERBRAND JSC” cấu thành tên doanh nghiệp và chiếm đoạt, sử dụng 

tên miền interbrand.com.vn và interbrandvn.com.vn, xâm phạm quyền đối 

với nhãn hiệu nổi tiếng “INTERBRAND”, ra Tòa án nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh.  

Trong văn bản số 5467/SHTT-TTKN của Cục Sở hữu trí tuệ trả lời yêu cầu 

của Tòa án rằng INTERBRAND có phải là nhãn hiệu nổi tiếnghay không, 

Cục SHTT đã xác nhận NTERBRAND được coi là nhãn hiệu nổi tiếng tại 

Việt Nam từ năm 2006 mà uy tín của nó đã được biết tới rộng rãi ở Việt Nam 

thông qua các cơ quan thông tấn báo chí. Hơn nữa, cũng cần lưu ý rằng nhiều 
cơ quan, tổ chức, công ty bao gồm cả các tổ chức có liên quan đến sở hữu trí 

tuệ của Việt Nam cũng thường xuyên sử dụng thông tin do “Interbrand” công 

                                                 
263 Xem http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=1483  

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/detail?id=1483
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bố. Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 21/03/2006 bị đơn nộp đơn 

xin đăng ký nhãn hiệu “Interbrand Corporation, sánh bước thành công”/số 

đơn 4-2006-03960 cho dịch vụ quảng cáo, tư vấn hoạt động kinh doanh, điều 

tra thị trường thuộc nhóm 35 và đơn đăng ký này được nộp trước khi 

Interbrand Group lần đầu tiên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu INTERBRAND/số 

đơn 4-2006-21871 cho các dịch vụ tương tự ở nhóm 35 và các nhóm khác 

vào ngày 14/12/2006. Bất luận nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, trên cơ sở nhận 

được đơn phản đối từ InterBrand Group cần lưu ý rằng Cục SHTT đã từ chối 
bảo hộ nhãn hiệu của bị đơn vì lý do nhãn hiệu INTERBRAND là nhãn hiệu 

được sử dụng và thừa nhận rộng rãi theo điều 74(2)(g) Luật SHTT năm 2005 

chứ không phải dựa trên căn cứ nhãn hiệu nổi tiếngtheo điều 74(2)(i)264. 

Cuối năm 2012, Hội đồng xét xử của TAND Tp. Hồ Chí Minh nhận định 

nguyên đơn đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

INTERBAND265 (sau khi phản đối thành công đơn nộp sớm hơn của bị đơn, 

đơn nộp sau của nguyên đơn được cấp bảo hộ), đây là nhãn hiệu nổi tiếng 

trong lĩnh vực định giá và tư vấn xây dựng thương hiệu trong khi bị đơn cũng 

hoạt động trong lĩnh vực quảng bá, định giá và xây dựng thương hiệu. Ngoài 

ra việc bị đơn sử dụng tên viết tắt là Interbrand JSC sẽ gây nhầm lẫn cho 

người tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, vi phạm nhãn 

hiệu đã đăng ký của Interbrand Group. Vì các lẽ đó, Tòa buộc bị đơn chấm 

dứt sử dụng nhãn hiệu InterBrand, tên viết tắt có chứa nhãn hiệu 

INTERBAND trong tên doanh nghiệp và bị buộc trả lại tên miền xâm phạm 
nhãn hiệu nổi tiếng266. Điều đáng quan tâm từ vụ án này là tòa án có vẻ như 

                                                 
264 Điều 74(2). Luật SHTT năm 2005  

Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

g) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa 

nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong 

trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên. 

i) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác 

đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc 

đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến 

khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn 

hiệu nổi tiếng. 

265 Có lẽ Tòa án đã dựa vào Điều 129(1)(d) Luật SHTT năm 2005 quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng đã 

đăng ký hơn là dựa vào Điều 6(3)(a) Luật SHTT năm 2005 vốn chỉ quy định khá sơ sài nguyên tắc bảo hộ 

nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký. 

Điều 129(1)(d) quy định hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị 

coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng 
hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả 

hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục 

hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc 

hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn 

hiệu nổi tiếng. 

Điều 6(3)(a) quy định quyền sở hữu công nghiệp đối với, [và các đối tượng khác], nhãn hiệu nổi tiếng, quyền 

sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký. 

266 Theo http://banquyen.net/tin-tuc-ban-quyen/nhan-hieu-interbrand-thang-kien-tai-viet-nam/  

http://banquyen.net/tin-tuc-ban-quyen/nhan-hieu-interbrand-thang-kien-tai-viet-nam/
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chỉ thuần túy dựa vào ý kiến chuyên môn của Cục SHTT để ra phán quyết 

mà không xem xét hướng dẫn thực thi điều 6(3)(a) về bảo hộ nhãn hiệu nổi 

tiếng không đăng ký được hướng dẫn thêm tại Điều 6(6) Nghị định 

105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật SHTT về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được sửa đổi theo Nghị định 

119/2010/NĐ-CP267 dẫn chiếu đến Điều 75 Luật SHTT268 quy định trách 

nhiệm của tòa án là phải xem xét liệu chứng cứ, tài liệu thể  hiện sự nổi tiếng 

của nhãn hiệu tranh chấp có tuân thủ 8 tiêu chí công nhận nhãn hiệu nổi tiếng 
của Điều 75 này hay không. Nếu giả thiết này là đúng thì Điều 75 chưa bao 

giờ được sử dụng cho vụ việc này và mặt khác bị đơn cũng chưa bao giờ 

được trao cơ hội hợp lý để xem xét và phản bác bằng chứng chứng minh sự 

nổi tiếng của nguyên đơn. Và lý do mà vụ án này có kết thúc khá đơn giản 

khi mà hầu hết mọi lý lẽ đều đứng về nguyên đơn có thể là do bị đơn đã 

không chủ động tìm kiếm luật sư có đủ hiểu biết về vấn đề này để đưa ra 2 

vấn đề pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình: 

(a) quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được yêu cầu công nhận trong trường 

hợp này phải là quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng chưa đăng ký (nếu nhãn 

hiệu của nguyên đơn đạt được tình trạng nổi tiếng trước ngày 21/03/2006 – 

ngày mà nhãn hiệu của bị đơn được nộp, và ngày này cũng tạm được giả 

định là ngày bị đơn bắt đầu thực hiện hành vi bị nghi ngờ làm xâm phạm 

quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng) chứ không phải là quyền được xác lập dựa 

trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của nguyên đơn số 146017 cấp ngày 
6/5/2010; và (b) việc Tòa án coi ý kiến chuyên môn của Cục SHTT làm căn 

cứ để ra phán quyết theo quan điểm của chúng tôi là không đúng vì “ý kiến 

chuyên môn” (văn bản số 5467/SHTT-TTKN) không phải là một trong các 

nguồn chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 được sửa 

đổi năm 2011269. 

                                                 
267 Điều 6(6) Nghị định 105/NĐ-CP được sửa đổi theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP quy định đối với nhãn hiệu 

nổi tiếng, đối tượng được bảo hộ được xác định trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thể hiện sự nổi tiếng của 

nhãn hiệu theo các tiêu chí quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ 

268 Điều 75. Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng 

Các tiêu chí sau đây được xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng: 

1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch 

vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo; 

2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành; 

3. Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán 

ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp; 

4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; 

5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; 

6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; 

7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng; 

8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu 

269 Điều 82. Nguồn chứng cứ  
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Như vậy, thông qua vài vụ việc thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan đến 

nhãn hiệu nổi tiếng ở Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam 

chúng tôi nhận thấy tuy có cùng một khuôn khổ pháp lý quốc tế về bảo hộ 

nhãn hiệu nổi tiếng nhưng các nước lại “nội luật hóa” trong pháp luật quốc 

gia của mình theo các cách khác nhau, cụ thể là cách giải thích và áp dụng 

pháp luật bởi cơ quan thực thi, đặc biệt là bởi tòa án trong quá trình quyết 

định một nhãn hiệu liệu có được xem là nổi tiếng ở quốc gia của họ hay 

không, hay phạm vi nổi tiếng của nó được yêu cầu đối với công chúng nói 
chung hay chỉ bởi một bộ phận công chúng có liên quan, hay trong chừng 

mực nào thì nhãn hiệu dù được công nhận là nổi tiếng có thể thành 

công/không thành công trong việc ngăn chặn bên thứ ba sử dụng hoặc đăng 

ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nó dùng cho hàng hóa/dịch vụ không 

trùng hoặc không tương tự. Thực tiễn này cho phép chúng tôi khẳng định 

rằng ngay cả khi đã có hướng dẫn mang tính khuyến nghị trong Bản khuyến 

nghị của WIPO năm 1999 thì pháp luật quốc tế vẫn tồn tại tính không thống 

nhất trong cách đối xử với nhãn hiệu nổi tiếng. 

 

                                                                                                                                        
Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây: 

1. Các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được; 

2. Các vật chứng; 

3. Lời khai của đương sự; 

4. Lời khai của người làm chứng; 

5. Kết luận giám định; 

6. Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ; 

7. Tập quán; 

8. Kết quả định giá tài sản, thẩm định giá tài sản; 

9. Các nguồn khác mà pháp luật có quy định 
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4. CHƯƠNG 4 – BẢO HỘ 

NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG Ở 

VIỆT NAM  

4.1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHẾ 

ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI 

TIẾNG Ở VIỆT NAM 

4.1.1. Tổng quan về pháp luật nhãn hiệu Việt Nam 

Trong những năm gần đây, hệ thống pháp luật và kinh tế Việt Nam đã và 

đang mở trang mới thể hiện nổ lực của Chính phủ đẩy mạnh hiệu quả hơn 

mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và cộng đồng Quốc tế. Theo một báo cáo 

năm 2005 của Bộ ngoại giao, Việt Nam đã thành lập các mối quan hệ thương 
mại với trên 150 đối tác và đã ký các hiệp định thương mại với trên 80 quốc 

gia và khu vực. Bên cạnh các mối quan hệ chặt chẽ với các quốc gia láng 

giềng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á, 

Việt Nam đã mở rộng và gia tăng chiều sâu các quan hệ với các quốc gia 

phát triển và các trung tâm kinh tế - chính trị như Hoa Kỳ và Liên Minh 

Châu Âu, góp phần quan trọng cho sự phát triển thương mại và kinh tế quốc 

gia tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, tiến trình mở ra các giao dịch thương mại và xu thế tự do hóa và 

toàn cầu hóa cũng ảnh hưởng đến việc bảo hộ sở hữu công nghiệp và nhãn 

hiệu. Những bảo hộ trước đây đã được giới hạn trong phạm vi lãnh thổ quốc 

gia Việt Nam theo nguyên tắc “giới hạn lãnh thổ” nay không còn phù hợp 

với các nhu cầu thương mại của nền công nghiệp. Dưới áp lực của các xu thế 

toàn cầu hóa này270, nguyên tắc “giới hạn lãnh thổ” là điểm nhấn chính của 

luật quốc gia về bảo hộ nhãn hiệu đã bị tác động. Vì vậy, hợp tác quốc tế về 
nhãn hiệu đã trở thành một yếu tố cần thiết của thương mại. Mặc dù trình tự 

pháp luật quốc tế liên quan đến nhãn hiệu vẫn có vai trò nhất định nhưng 

hiện nay bị đe dọa nghiêm trọng bởi tình hình kinh tế và chính trị gần đây 

như toàn cầu hóa thương mại, cách mạng thông tin và sự xuất hiện và phát 

triển của thương mại điện tử.  

Trong tiến trình toàn cầu hóa, nhu cầu về bảo hộ các nhãn hiệu nổi tiếng 

ngày càng tăng vì có một số hàng hóa hoặc dịch vụ không thể xuất hiện trên 

thị trường trong khi thông tin liên quan đến các hàng hóa và dịch vụ đó đã có 

thể được biết đến tại thị trường đó. Danh tiếng của hàng hóa hoặc dịch vụ đó 

                                                 
270 “The tendency and development of trade mark in international level”, Hội thảo “International Protection of 

Trade marks” được tổ chức tại TP. HCM từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2001. 
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ngày càng thu hút đối với các doanh nghiệp vi phạm khác. Các vụ việc vi 

phạm xảy ra mọi nơi và mức độ vi phạm cũng như độ phức tạp ngày càng 

tăng. Vì vậy, quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng 

ngày càng trở nên bị đe dọa. Tại thị trường Việt Nam, nhiều vụ việc vi phạm 

quyền và nhãn hiệu sở hữu trí tuệ gia tăng trên quy mô rộng, đặc biệt đối với 

các nhãn hiệu quốc tế thông dụng và nổi tiếng. Mọi giải pháp cho vấn đề này 

không những phải tập trung vào các chủ sở hữu được bảo hộ mà còn phải 

hướng đến các chính sách chiến lược khác nhằm tăng cường sự cạnh tranh tại 
thị trường nội địa và tạo ra các ưu đãi đầu tư và phát triển kinh tế. 

Việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn là vấn đề khá mới mẻ 

tại Việt Nam. Mặc dù Chính phủ đã thực hiện nhiều nổ lực lớn ban hành các 

luật và quy định để quản lý vấn đề này nhưng vấn đề vi phạm và xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan có thẩm quyền 

trong nước cũng như chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. 

Trong lĩnh vực về quyền sở hữu trí tuệ, Việt Nam đã nổ lực ban hành chế 

định pháp lý hữu hiệu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho các nhãn hiệu 

của Việt Nam tại thị trường quốc tế và đưa ra các bảo đảm cho nhà đầu tư 

nước ngoài nhằm khuyến khích đầu tư vào thị trường trong nước. Việt Nam 

đã tham gia các điều ước quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ như Công ước 

Paris và Thỏa Ước Madrid. Nhìn chung, các nguyên tắc cơ bản và quy định 

cụ thể của các công ước này đã được thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh 

tại Việt Nam. 

Trước năm 2005, Việt Nam cũng đã ban hành một hệ thống các quy định 

trong nước dựa trên một số nguồn luật quan trọng nhằm điều chỉnh vấn đề sở 

hữu trí tuệ.271 Luật Sở hữu trí tuệ đã được ban hành năm 2005 nhằm nâng cao 

và hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia.272 Đây là một bước phát triển 

đáng kể  đối với luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, tạo ra một chế định quốc 

gia mới nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 gồm 

222 điều khoản áp dụng đối với hầu hết mọi vấn đề liên quan đến sở hữu trí 

tuệ  như quyền tác giả và quyền liên quan, sáng chế, nhãn hiệu, thiết kế công 

nghiệp, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh và giống cây trồng. Luật này cũng 

quy định trình tự thủ tục đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, hoạt động 

quản lý hành chính, chuyển giao công nghệ và các vấn đề mang tính thương 

mại thuộc quyền sở hữu trí tuệ. Đến năm 2009, luật này đã được sửa đổi, bổ 

sung273 với nhiều quy định mới quan trọng như Điều 87274 về quyền đăng ký 

                                                 
271 Chẳng hạn, các quy định của BLDS 1995 (Phần thứ VI); Nghị định 63/CP năm 1996; Thông tư 3055/TT-

SHCN ngày 31/12/1996; Thông tư 1254/1999/TT ngày 12/7/1999; Nghị định 12/1999/NĐ-CP ngày 

06/03/1999; Nghị định 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001; Thông tư 825/TT-BKHCNMT ngày 03/5/2000; 
Nghị định 54/2000/NĐ-CP ngày 03/10/2000; Thông tư 49/2001/TT-BKHCNMT; Thông tư 29/2003/TT-

BKHCN; Thông tư 30/2003/TT-BKHCN… 

272 Luật SHTT số 50/2005 do Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005. 

273 Luật bổ sung sửa đổi Luật SHTT số 36/2009 do Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009.  

274 Điều 13 Luật bổ sung sửa đổi Luật SHTT số 36/2009 
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nhãn hiệu và Điều 90275 về nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên” khi đăng ký sở 

hữu trí tuệ. Sau đó, nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành nhằm giải 

thích và hướng dẫn áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.276  

Như vậy, có thể thấy rằng ở cấp độ quốc gia Việt Nam đã và đang cố gắng 

xây dựng và hoàn thiện một hệ thống pháp luật đa dạng và chi phối nhiều 

lĩnh vực nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Ở cấp độ quốc tế, trong thời gian 

qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc đàm phán, ký kết và gia nhập 

khá nhiều các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực SHTT, do vậy nhìn 
chung pháp luật Việt Nam cơ bản phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt 

Nam tham gia. Tuy nhiên, điểm hạn chế cơ bản của pháp luật sở hữu trí tuệ 

Việt Nam hiện nay thể hiện ở hai khía cạnh quan trọng: (i) khoảng cách giữa 

các quy định của pháp luật thực định với điều kiện thực tiễn còn khá lớn, và 

(ii) cơ chế thực thi và đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ còn khá yếu và 

chưa đồng bộ. Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, pháp luật 

Việt Nam vẫn chưa phát huy hiệu quả vai trò điều chỉnh của mình. Hiện có 

rất ít quy định cụ thể liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng cũng như thủ tục công 

nhận và cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. 

4.1.2. Pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng  

Khái niệm về nhãn hiệu nổi tiếng 

Thuật ngữ “nhãn hiệu nổi tiếng” là một khái niệm pháp lý còn khá mới trong 

hệ thống pháp luật Việt Nam. Thuật ngữ này được chính thức quy định đầu 

tiên tại Điều 6 Nghị định 63/CP277 rằng một nhãn hiệu có thể sẽ không được 

đăng ký nếu nhãn hiệu đó giống hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với 

một nhãn hiệu khác đã được thừa nhận là nhãn hiệu nổi tiếng phù hợp với 
quy định tại Điều 6bis của Công ước Paris. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Nghị 

định đã không có bất kỳ quy định nào cụ thể hơn để giải thích một cách rõ 

ràng thế nào là “nhãn hiệu nổi tiếng” ở Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa 

với việc cơ quan có thẩm quyền (Cục SHTT)278 sẽ phải tham chiếu đến khái 

niệm về nhãn hiệu nổi tiếng do Công ước Paris quy định (mặc dù chính bản 

thân Công ước cũng không đưa ra bất kỳ định nghĩa nào về nhãn hiệu nổi 

tiếng) cũng như tham khảo cách thức áp dụng của các quốc gia khác. 

Đến năm 2001, Nghị định số 06/2001/NĐ – CP của Chính phủ đã sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 63/CP về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo 

                                                 
275 Điều 14 Luật bổ sung sửa đổi Luật SHTT số 36/2009 

276 Luật SHTT năm 2005 được hướng dẫn và giải thích bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau như  Nghị định 

103/2006-NĐ-CP ngày 22/9/2006; Nghị định 105/2006-NĐ-CP ngày 22/9/2006; Nghị định 106/2006-NĐ-
CP ngày 22/9/2006; Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007…  

277 Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996.  

278 Xem chú thích 163. 
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đó bổ sung một khoản mục mới tại Điều 2 Nghị định 63/CP, quy định khái 

niệm nhãn hiệu nổi tiếng như sau:  

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu hàng hoá được sử dụng liên tục cho sản phẩm, 

dịch vụ có uy tín khiến cho nhãn hiệu đó được biết đến một cách rộng rãi.279 

Đây là lần đầu tiên khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng được thể chế hóa một cách 

trực tiếp trong quy định của pháp luật. Quy định này đã chứng tỏ đã có một 

bước tiến quan trọng trong hệ thống pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng 

ở Việt Nam. Tuy nhiên, một định nghĩa theo cách thức như thế có vẻ không 

đủ hiệu quả để các cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng trên thực tế bởi các 

lý do sau đây: 

 Thứ nhất, cụm từ “sản phẩm, dịch vụ có uy tín” được sử dụng trong 

quy định này chưa phải là một thuật ngữ chính xác. Không thể phủ 

nhận rằng khi một nhãn hiệu được coi là nổi tiếng hay rất nổi tiếng tại 

một quốc gia hay trên toàn thế giới thì sản phẩm hoặc dịch vụ mang 

nhãn hiệu đó thường được đánh giá cao và được coi là có uy tín trên 

thị trường. Tuy nhiên, điều ngược lại thì không đương nhiên đúng. Uy 

tín của một sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ nào đó không đủ và không 

đương nhiên làm nên danh tiếng của nhãn hiệu. Hơn nữa, uy tín của 

sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ trong trường hợp này sẽ được đánh 

giá dựa trên các tiêu chí nào, quy định này cũng đã không đề cập đến.  

 Thứ hai, yêu cầu liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu một cách liên 

tục được xem như là yếu tố quan trọng được sử dụng để xác định sự 

nổi tiếng của nhãn hiệu theo tinh thần của định nghĩa. Song, thật khó 

để xác định được tính liên tục này vì định nghĩa không xác định là 
“liên tục” trên thị trường Việt Nam hay xét trên bình diện toàn cầu. 

Bởi vì đối với các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, có thể sự sử dụng nó là 

không liên tục ở Việt Nam nhưng lại là “liên tục” và kéo dài ở nhiều 

thị trường khác trên thế giới. Trong những trường hợp như thế thì các 

nhãn hiệu đó có được coi là nổi tiếng theo quy định của pháp luật Việt 

Nam hay không? Ngoài ra, định nghĩa này cũng không xác định được 

sự sử dụng nhãn hiệu được coi là liên tục phải được xác định trong 

khoảng thời gian bao lâu.  

 Cuối cùng, phạm vi địa lý được xem xét để đánh giá sự nổi tiếng của 

một nhãn hiệu cụ thể cũng không được quy định rõ trong định nghĩa 

này. Điều này có nghĩa rằng Nghị định không hề đề cập đến việc xem 

xét sự nổi tiếng của nhãn hiệu trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hay 

trên toàn cầu. 

                                                 
279 Khoản 8b – Điều 2 –Nghị định 103/2006-ND-CP ngày 22/9/2006 về thi hành các quy định của Luật SHTT 

liên quan đến quyền SHCN. 
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Như vậy, có thể thấy rằng mặc dù các nhà lập pháp đã có nhiều cố gắng 

trong việc đưa ra một định nghĩa về nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng với cách thức 

quy định của Điều 2 – Nghị định số 06/2001 như thế thì rõ ràng định nghĩa 

này khó có thể vận dụng được trong thực tiễn. 

Năm 2005, sự ra đời của Luật sở hữu trí tuệ có thể được coi như là một bước 

đột phá trong quá trình phát triển của hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ nhãn hiệu nói riêng ở Việt Nam. Trong Luật 

SHTT 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009) cũng như các văn bản hướng dẫn, 
khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng tiếp tục được đề cập đến trong các điều khoản 

cụ thể bao gồm Điều 4(20) về giải thích thuật ngữ, Điều 6(1) (a) về nguyên 

tắc bảo hộ không cần đăng ký, Điều 74(2) (i) về tính phân biệt của nhãn hiệu 

và Điều 75 về các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng. 

Theo quy định Điều 4(20) – Luật SHTT 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009), 

nhãn hiệu nổi tiếng được hiểu là “nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến 

rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”280 Định nghĩa này có vẻ đơn giản và dễ 

hiểu. Với định nghĩa này, có thể hiểu rằng một nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt 

Nam không cần phải được biết đến rộng rãi trên toàn cầu và ngược lại. Nói 

cách khác, một nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới vẫn có thể không được công 

nhận là nổi tiếng ở Việt Nam nếu nó không thỏa mãn yêu cầu được biết đến 

rộng rãi ở Việt Nam.281  

Thuật ngữ này có vẻ đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên, trên thực tế thuật ngữ 

này có thể gây ra nhiều khó khăn cho các cơ quan có thẩm quyền vì không có 
quy định hướng dẫn cụ thể liên quan đến thuật ngữ nhãn hiệu nổi tiếng trong 

các văn bản pháp lý khác. Thuật ngữ nhãn hiệu nổi tiếng có thể được suy 

luận từ phần nội dung giải thích tại Điều 75 – Luật SHTT 2005 (bổ sung, sửa 

đổi năm 2009). Tuy nhiên, nội dung giải thích đó mang tính chủ quan và 

phần lớn phụ thuộc vào quan điểm của chính các cơ quan có thẩm quyền. 

Dường như rất khó để có được cách hiểu thống nhất đối với thuật ngữ này 

nhằm áp dụng cho mọi trường hợp. Khi áp dụng quy định này, cơ quan có 

thẩm quyền có thể sẽ gặp phải khó khăn trên thực tế bởi vì không có sự giải 

thích hay hướng dẫn cụ thể trong các văn bản pháp luật liên quan. So với 

định nghĩa được đề cập tại Nghị định số 06/2001 trước đây, một số vướng 

mắc quan trọng vẫn chưa được giải quyết. 

Nói tóm lại, xét từ góc độ lập pháp, có thể nói rằng hiện nay vẫn chưa có một 

khái niệm chính xác và đầy đủ về nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam. Thêm vào 

đó, khái niệm “nhãn hiệu rất nổi tiếng” hầu như rất ít được đề cập. Không có 

bất kỳ thuật ngữ nào liên quan đến nhãn hiệu rất nổi tiếng được quy định 
trong tất cả các văn bản pháp luật hiện hành. Điều này có thể được giải thích 

                                                 
280 Điều 4(20) – Luật SHTT năm 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009). 

281 Xem thêm: http://www.annamlaw.com/news-detail.asp?news=14&annamlaw.  

http://www.annamlaw.com/news-detail.asp?news=14&annamlaw
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theo hướng là hiện nay không có sự phân biệt rõ ràng giữa nhãn hiệu nổi 

tiếng và nhãn hiệu rất nổi tiếng trong pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, trên 

thực tế, không thể phủ nhận rằng giữa hai khái niệm này vẫn có sự khác biệt 

nhất định. Dưới góc độ của sự phân biệt đó, nhãn hiệu rất nổi tiếng được xem 

là có mức độ cao hơn so với nhãn hiệu nổi tiếng. Tuy nhiên, sự phân biệt này 

hầu như rất ít khi được đề cập đến trong các vụ việc thực tế. Ngoài ra, tại 

Việt Nam, thuật ngữ “nhãn hiệu được công nhận và sử dụng rộng rãi” cũng 

đã được sử dụng trong những trường hợp nhằm thể hiện rõ rằng các nhãn 
hiệu có uy tín hoặc được biết đến rộng rãi là không đủ nổi tiếng để được xem 

là nhãn hiệu rất nổi tiếng hoặc nổi tiếng.   

Tiêu chí để xác định nhãn hiệu nổi tiếng 

Ơ Việt Nam, cũng giống như nhiều quốc gia khác, việc đánh giá một nhãn 

hiệu nổi tiếng trên thực tế luôn không đơn giản. Nguyên nhân không chỉ vì 

sự thiếu vắng của các quy định cụ thể của pháp luật mà còn vì sự phức tạp 

trong việc giải thích và vận dụng pháp luật trong thực tiễn. Thông thường, 

theo nguyên tắc, việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng trước hết phải dựa trên các 
quy định của điều ước quốc tế. Tuy nhiên, các quy định của điều ước thì lại 

thường quá chung chung và mang tính nguyên tắc nên khó áp dụng trên thực 

tế. Vì vậy chúng đòi hỏi phải được thể chế hóa tiếp tục trong pháp luật quốc 

gia. Trong khi đó, pháp luật của các quốc gia lại không giống nhau nên kết 

quả là sự áp dụng pháp luật trên thực tế sẽ tạo ra nhiều khác biệt. Theo quy 

định của pháp luật Việt Nam, để đánh giá một nhãn hiệu có phải là nhãn hiệu 

nổi tiếng hay không, cơ quan có thẩm quyền phải dựa trên các tài liệu và 

chứng cứ được cung cấp bởi chủ sở hữu nhãn hiệu và đối chiếu với các tiêu 

chí do pháp luật quy định. Không những thế, bản thân cơ quan có thẩm 

quyền cũng sẽ phải tự mình thu thập thông tin cần thiết để đảm bảo cho tính 

chính xác của các quyết định được đưa ra. 

Mặc dù có tiêu chí được quy định trong luật nhưng rất khó để cơ quan có 

thẩm quyền xác định danh tiếng hay sự nổi tiếng của một nhãn hiệu vì các 

tiêu chuẩn hoặc tiêu chí này hoàn toàn không đủ rõ ràng để áp dụng. Có 
nhiều tiêu chuẩn được quy định mà theo đó nhãn hiệu giống nhau có thể 

được xem là nổi tiếng hoặc bị từ chối bảo hộ. Để chứng minh một nhãn hiệu 

nổi tiếng và cần được bảo hộ bởi chế định pháp lý đặc biệt, các cơ quan có 

thẩm quyền phải xem xét các tiêu chí sau đây282 dựa trên các quy định tại 

khoản 2 Điều 75 –  Luật SHTT 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009): 

 Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông 

qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc 

thông qua quảng cáo; 

                                                 
282 Điều 75.2 –  Luật SHTT năm 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009)  
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 Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được 

lưu hành; 

 Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn 

hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được 

cung cấp; 

 Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; 

 Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; 

 Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; 

 Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng; 

 Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp 

vốn đầu tư của nhãn hiệu. 

Mặc dù pháp luật không quy định cụ thể nhưng chúng ta cũng phải hiểu ở 

góc độ lý luận rằng các tiêu chí này không phải và không thể là cố định và 

duy nhất. Có thể thấy rằng toàn bộ các tiêu chí được quy định chủ yếu mang 

tính thông tin, chung chung và định tính theo đó trên thực tế, các tiêu chí này 

khó có thể được áp dụng một cách hiệu quả. Rõ ràng, các tiêu chí này cần 

phải được bổ sung cụ thể hơn, tối thiểu là định lượng được mỗi tiêu chí. Vì 

vậy, tiêu chí đó nên được tòa án và các cơ quan có thẩm quyền vận dụng một 

cách linh hoạt tùy theo thực tế của từng vụ việc. Trong một số trường hợp 

đặc biệt, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng các tiêu chí khác dựa trên 

chứng cứ và lập luận do người nộp đơn đưa ra. 

Để thực thi các quy định tại Điều 75 – Luật SHTT 2005 (bổ sung, sửa đổi 
năm 2009), Thông tư 01/2007283 đã đưa ra những sự giải thích tương đối chi 

tiết mà theo đó, để chứng minh cho sự nổi tiếng của nhãn hiệu của mình, chủ 

sở hữu nhãn hiệu phải cung cấp đầy đủ các thông tin để làm rõ các tiêu chí 

được quy định tại Điều 75 nói trên, bao gồm nhưng không giới hạn các thông 

tin sau đây:  

 Phạm vi, quy mô, mức độ và tính liên tục của việc sử dụng nhãn 

hiệu, bao gồm thuyết minh nguồn gốc, lịch sử và thời gian sử dụng 

liên tục nhãn hiệu;  

 Nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc được thừa nhận là nhãn hiệu nổi 

tiếng; danh mục các loại hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;  
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 Phạm vi lãnh thổ mà nhãn hiệu được lưu hành, doanh số bán sản 

phẩm hoặc cung cấp dịch vụ;  

 Số lượng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được sản xuất, tiêu 

thụ;  

 Giá trị tài sản của nhãn hiệu, giá chuyển nhượng hoặc chuyển giao 

quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư dưới hình thức nhãn hiệu;  

 Đầu tư, chi phí cho quảng cáo, tiếp thị nhãn hiệu, kể cả cho việc 

tham gia các cuộc triển lãm quốc gia và quốc tế;  

 Các vụ việc xâm phạm, tranh chấp và các quyết định, phán quyết 

của toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền;  

 Số liệu khảo sát người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thông qua mua 

bán, sử dụng và quảng cáo, tiếp thị; xếp hạng, đánh giá uy tín nhãn 

hiệu của tổ chức quốc gia, quốc tế, phương tiện thông tin đại 

chúng; 

 Giải thưởng, huy chương mà nhãn hiệu đã đạt được;  

 Kết quả giám định của tổ chức giám định về sở hữu trí tuệ .284 

Về nguyên tắc, một nhãn hiệu thường được xem là nổi tiếng khi nhãn hiệu đó 

được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, 

một nhãn hiệu cũng có thể được xem là nổi tiếng kể cả khi nhãn hiệu đó chưa 

được đăng ký hoặc sử dụng tại Việt Nam. Kết quả tùy thuộc vào việc xem 

xét mang tính chủ quan của cơ quan có thẩm quyền. Việc luật quy định 

không rõ ràng không những làm cho cơ quan có thẩm quyền linh động trong 
việc đưa ra quyết định liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng mà còn 

tạo ra sự nhập nhằng mà đôi khi làm thiệt hại đến lợi ích của các bên liên 

quan. Sẽ tốt hơn nếu pháp luật quy định một cách chính xác hơn các tiêu chí 

để chúng có thể được vận dụng theo một cách thức thống nhất và có thể đoán 

trước.  

Căn cứ cơ bản bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng 

Với tư cách là thành viên của Công ước Paris, Việt Nam phải áp dụng các 

quy định liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Để phù hợp nghĩa vụ đó, 
điểm e khoản 1 điều 6 Nghị định số 63/CP của Chính phủ Việt Nam ngày 

24/10/1996 nhằm thi hành các quy định tại Chương 2, Phần thứ sáu của Bộ 

Luật Dân Sự Việt Nam năm 1995 về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thực hiện 

nguyên tắc bảo hộ nhãn hiệu. Nghị định này quy định hồ sơ đăng ký bảo hộ 
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nhãn hiệu tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: (i) Dấu hiệu không 

được trùng hoặc tương tự đến  mức gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu nổi tiếng 

khác (theo Điều 6bis Công ước Paris, sửa đổi, bổ sung năm 1967), hoặc (ii) 

gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được sử dụng và đã được thừa nhận phổ 

biến và rộng rãi.285 

Tiếp theo đó, Điều 8(3) của Nghị định số 63/CP đã quy định về những quyền 

sở hữu công nghiệp cụ thể phát sinh đối với nhãn hiệu nổi tiếng trên cơ sở 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc công nhận nhãn 
hiệu nổi tiếng.286 Điều này được hiểu là có sự khác biệt giữa bảo hộ nhãn 

hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu thông thường. Một nhãn hiệu nổi tiếng sẽ được 

bảo hộ với điều kiện là nhãn hiệu đó được cơ quan có thẩm quyền thừa nhận 

mà không cần phải thực hiện thủ tục đăng ký như đối với các nhãn hiệu 

thông thường khác. Quy định này giúp xác lập một cơ chế bảo hộ nhãn hiệu 

một cách hiệu quả hơn so với trước đây.   

Luật SHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) cũng đề cập đến bảo hộ nhãn 

hiệu nổi tiếng. Theo đó, một nhãn hiệu mới sẽ không được đăng ký nếu nhãn 

hiệu đó có dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn 

hiệu nổi tiếng về hàng hóa, dịch vụ bị trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch 

vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng. Quy định này áp dụng đối với hàng hóa, dịch 

vụ không tương tự nếu việc sử dụng nhãn hiệu đó xâm phạm đến sự phân 

biệt đối với nhãn hiệu nổi tiếng, hoặc việc đăng ký dấu hiệu đó nhằm lợi 

dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.287  

Giả định rằng dấu hiệu đã đăng ký cho nhãn hiệu là trùng lắp hoặc tương tự 

với một nhãn hiệu nổi tiếng thì tính tương tự đó sẽ gây ra sự nhầm lẫn của 

công chúng đối với nhãn hiệu nổi tiếng này. Theo pháp luật Việt Nam, sự 

tương tự đến mức gây nhầm lẫn sẽ được xác lập nếu cấu trúc, nội dung, cách 

phát âm, ý nghĩa và hình thức thể hiện của dấu hiệu trong nhãn hiệu trong 

quá trình xem xét và dấu hiệu đối chứng là gần giống như nhau đến nỗi 

người tiêu dùng tin rằng đó là hai phiên bản khác nhau hoặc có cùng nguồn 

gốc hoặc dấu trong nhãn hiệu được xem xét chỉ là bản dịch từ nhãn hiệu nổi 

tiếng.288 Nhãn hiệu mới không làm lu mờ nhãn hiệu nổi tiếng. Khái niệm lu 

mờ được đề cập tại điểm i khoản 2 Điều 74 Luật SHTT 2005 (bổ sung, sửa 

đổi năm 2009)  như sau: “việc sử dụng nhãn hiệu đó có thể ảnh hưởng đến 

khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng”.289 Quy định này được làm rõ tại 

Thông tư số 01/2007: 

                                                 
285 Xem điều 6(1) (e) Nghị định 63/CP. 

286 Xem điều 8(3) Nghị định 63/CP. 

287 Điều 74.2 (i) – Luật SHTT 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009).  
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Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đối chứng là nhãn hiệu nổi tiếng và 

hàng hoá, dịch vụ mang dấu hiệu tuy không trùng, không tương tự với hàng hoá, 

dịch vụ mang nhãn hiệu đó, nhưng việc sử dụng dấu hiệu làm nhãn hiệu có thể 

làm cho người tiêu dùng lầm tưởng rằng có tồn tại mối quan hệ giữa hàng hoá, 

dịch vụ mang dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng, có khả năng thực tế 

làm suy giảm khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc tổn hại đến uy tín 

của nhãn hiệu nổi tiếng.290 

Do vậy, nếu khả năng phân biệt đối với nhãn hiệu đã nổi tiếng trước đó bị lu 

mờ, hoặc có nguy cơ cho thấy khả năng phân biệt bị lu mờ hoặc bị ảnh 

hưởng bất lợi đến đặc điểm nhận dạng, hoặc sự tương tự giữa các nhãn hiệu 

thì đơn xin đăng ký nhãn hiệu đó sẽ không được đăng ký.  

Tóm lại, cơ quan có thẩm quyền phải từ chối đơn xin đăng ký nhãn hiệu nếu 

nhãn hiệu đó trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu nổi tiếng. 

Trong trường hợp đó, cơ quan có thẩm quyền phải tước bỏ hiệu lực, hủy bỏ 

hoặc thu hồi nhãn hiệu đã đăng ký mà bị trùng hoặc tương tượng với nhãn 
hiệu nổi tiếng theo yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.  

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng 

Trước đây, theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 63/CP việc bảo 

hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác định là “vô thời hạn”.291 Nhãn hiệu 

nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam theo nguyên tắc này kể từ ngày nhãn hiệu 

nổi tiếng đó được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Tuy nhiên, theo quan 

điểm của nhóm nghiên cứu, việc ghi nhận nguyên tắc bảo hộ “vô thời hạn” 

đối với nhãn hiệu nổi tiếng không phải là một ý tưởng khôn ngoan trong bối 
cảnh thực tế của Việt Nam hiện nay, bởi lẽ: 

- Sự nổi tiếng của nhãn hiệu chỉ là một trạng thái tồn tại của 

nhãn hiệu đó, và trạng thái này không đương nhiên có tính ổn 

định “vô thời hạn”; và 

- Việc ghi nhận nguyên tắc bảo hộ “vô thời hạn” vô hình chung 

có thể được hiểu là pháp luật quá ưu ái cho chủ sở hữu nhãn 

hiệu nổi tiếng mà bỏ qua quyền và lợi ích chính đáng của các 

bên khác, đặc biệt là những chủ thể có nhu cầu thích đáng và 

hợp lý trong việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu của mình. 

Hiện nay, Luật sở hữu trí tuệ 2005 không đề cập đến thời hạn bảo hội đối với 

nhãn hiệu nổi tiếng đã được thừa nhận. Đồng thời, cũng không có quy định 

hướng dẫn về vấn đề này trong các văn bản pháp luật khác. Điều này có thể 

xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. 
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4.1.3. Thực thi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng 

Cơ sở pháp lý 

Tại Việt Nam, hệ thống thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật nhãn hiệu 

vẫn chưa đủ hiệu quả hoặc không thể biết trước. Các quy định trước đây về 

thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhìn chung được xem còn chưa cụ thể trong số 

nhiều quy định pháp luật khác nhau. Luật SHTT 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 

2009) lần đầu tiên tập hợp và sửa đổi các điều khoản chưa cụ thể này và tổng 

hợp các quy định này thành một phần riêng (Phần V). Mặc dù việc bảo hộ 

tương tự với các luật trước đây, bao gồm hành chính, dân sự, hình sự và các 

biện pháp quản lý biên giới, hiện nay việc bảo hộ tập trung vào các biện pháp 
xử lý chung chỉ áp dụng đối với quyền sở hữu trí tuệ.292 Thẩm quyền xử lý 

liên quan đến sở hữu trí tuệ được cấp cho nhiều cơ quan khác nhau bao gồm 

Tòa án, Thanh tra Nhà nước, Cơ quan quản lý thị trường, Hải quan, Công an 

và Ủy ban nhân dân các cấp.293 

Tự bảo bệ 

Đối với các chủ thể nhãn hiệu cũng như các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, 

biện pháp bảo hộ đầu tiên luôn là tự bảo vệ. Trước khi áp dụng các biện pháp 

pháp lý, chủ sở hữu nhãn hiệu phải xem xét các phương án tốt nhất để bảo vệ 
các quyền của mình. Pháp luật bảo đảm chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có 

thể bảo vệ các lợi ích của mình bằng cách áp dụng các biện pháp công nghệ 

nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; yêu cầu bên có 

hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công 

khai, bồi thường thiệt hại; khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, 

lợi ích hợp pháp của mình;294 Thay vì vậy, chủ sở hữu nhãn hiệu đưa vụ kiện 

ra cơ quan có thẩm quyền thông qua (i) khởi kiện hành chính295, (ii) khởi 

kiện dân sự296 hoặc (iii) thông qua thủ tục tố tụng hình sự297.  

Biện pháp hành chính 

Biện pháp hành chính được xem là biện pháp chủ yếu để xử lý vi phạm 

quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hầu hết các vụ kiện liên quan đến bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ được giải quyết bởi cơ quan có thẩm quyền trong đó chỉ 

                                                 
292 Điều 199 (1) – Luật SHTT 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009). 

293 Điều 200 (1) – Luật SHTT 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009).. 

294 Điều 198 (1) – Luật SHTT 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009). 

295 Điều 199, 211, 214 và 215 – Luật SHTT 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009). 

296 Điều 202 đến Điều 210 – Luật SHTT 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009) 

297 Điều 212 – Luật SHTT 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009). 
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có một phần trăm của tất cả các vụ kiện được giải quyết bằng tòa án.298 Thủ 

tục tố tụng hành chính dường như hiệu quả hơn so với các biện pháp xử lý vi 

phạm khác. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng vì cơ quan 

hành chính thường không chuyên xử lý các vụ kiện sở hữu trí tuệ; đặc biệt là 

đối với các vụ kiện liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng vì tính phức tạp về 

pháp lý và trên thực tế liên quan đến việc xác định một liệu nhãn hiệu có nổi 

tiếng hay không. Việc thiếu kiến thức hoặc kinh nghiệm này tác động đáng 

kể đến kết quả của quá trình giải quyết và qua đó sẽ ảnh hưởng đến quyền và 
lợi ích của các bên. Ngoài ra, thủ tục hành chính phức tạp hơn so với  các thủ 

tục khác vì có nhiều con đường lựa chọn. Ngoài ra, có một khía cạnh tiêu cực 

nữa đó là các chế tài hoặc biện pháp xử phạt mà có thể được áp dụng trong 

khởi kiện hành chính không phù hợp với các tổn thất hoặc thiệt hại do vi 

phạm gây ra. Đặc biệt, đối với nhãn hiệu nổi tiếng, giá trị tổn thất có thể rất 

lớn.  

Biện pháp dân sự 

Khởi kiện dân sự đối với chủ thể quyền đối với nhãn hiệu, về lý thuyết nên 
được áp dụng rộng rãi hơn tại Việt Nam, đặc biệt là sau khi Bộ Luật tố tụng 

dân sự năm 2015 được thông qua. Tuy nhiên, dù có những hạn chế nêu trên, 

việc áp dụng các thủ tục và các biện pháp khắc phục hành chính để xử lý vi 

phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm nhãn hiệu vẫn được xem là hữu hiệu 

hơn biện pháp nộp hồ sơ khởi kiện tại tòa. Tuy có một số vụ kiện được đưa 

ra tòa nhưng phần lớn các vụ kiện được xử lý bởi cơ quan thi xử lý vi phạm 

hành chính. Việc này xuất phát từ nhiều lý do nhưng có thể ngăn chặn được 

lo ngại của các bên liên quan đến khả năng xét xử. Thật vậy, bên cạnh sự 

thiếu hụt về thủ tục tố tụng và biện pháp khắc phục, năng lực và kinh nghiệm 

hạn chế của thẩm phán giải quyết các vụ việc về nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ 

làm suy giảm việc khuyến khích xử lý vi phạm bằng thủ tục dân sự.299 Một lý 

do khác nữa có thể phát sinh từ tập quán lâu đời, đó là chủ thể quyền sở hữu 

trí tuệ thường đưa vụ kiện vi phạm ra giải quyết tại các cơ quan hành chính 

hơn là đưa ra tòa án.  

Thực tiễn thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam cho thấy có rất ít các 

khiếu nại và/hoặc vụ kiện liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng được đưa ra tòa 

án các cấp. Hầu hết các quyết định liên quan đến các vụ kiện đó được giải 

quyết thông qua con đường hành chính bởi cơ chế giải quyết khiếu nại của 

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT), thông thường là thông qua các thủ 

tục thu hồi, hủy bỏ đăng ký hoặc hủy bỏ hiệu lực các giấy chứng nhận. 

                                                 
298 Christopher Heath, Kung-Chung Liu, The protection of well-known marks in Asia, Max Planck Series on 

Asian Intellectual Property Law, 2000, trang 147. 

299 Truy cập tại website: http://www.ecap-project.org/how_to_enforce_your_ipr/vietnam.html. 

http://www.ecap-project.org/how_to_enforce_your_ipr/vietnam.html
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Biện pháp hình sự 

Ngoài ra, trong một số trường hợp, hành vi vi phạm nhãn hiệu và nhãn hiệu 

nổi tiếng có thể bị xử phạt bằng các chế tài hình sự theo quy định của pháp 

luật hình sự Việt Nam.  

4.2. MỘT SỐ VỤ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN BẢO 

HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG 

Vụ kiện “McDonald’s”300  

Trong năm 1992, Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) đã từ chối hồ sơ đăng ký 

nhãn hiệu "McDonald's" được nộp bởi TẬP ĐOÀN OPHIX GROUP (Úc) 

đối với thức ăn nhanh, dịch vụ ẩm thực và các loại hàng hóa khác.  

Cơ sở pháp lý chính để từ chối đăng ký là Cục Sở hữu trí tuệ đã đưa ra đủ 

chứng cứ rằng McDONALD’S là một nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới 

đối với sản phẩm và dịch vụ thức ăn nhanh của Công ty McDonald’s (Hoa 

Kỳ). Điều này cho thấy nhãn hiệu này đã được thừa nhận một cách phổ biến 

tại Hoa Kỳ cũng như tại nhiều quốc gia khác nhau. Vì vậy, nhãn hiệu này đã 

được công nhận là nổi tiếng tại Việt Nam và đã được bảo hộ cho dù nhãn 

hiệu này chưa được đăng ký và sử dụng tại quốc gia. Quyết định của Cục 

SHTT trong vụ kiện này dường như có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, phải 

thừa nhận rằng các lập luận do Cục SHTT đưa ra là không thuyết phục đối 

với người bị từ chối nộp đơn vì Cục SHTT đã cho rằng tiêu chí chưa đủ rõ 
ràng và chính xác. 

Vụ kiện “Pizza Hut”301 

Năm 1993, Cục SHTT đã hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận số 4854 đối với 

nhãn hiệu "Pizza Hut" của TẬP ĐOÀN OPHIX (Úc) theo khiếu nại của 

Pizza Hut International, LLC (Hoa Kỳ). Công ty Hoa Kỳ này đã thành công 

đưa ra chứng cứ chứng minh danh tiếng về nhãn hiệu của mình mặc dù nhãn 

hiệu đó chưa được đăng ký hoặc sử dụng tại Việt Nam.  

Vụ kiện “SHANGRI-LA” 

Năm 1995, một vụ kiện kéo dài302 liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng 

tại Cục SHTT. Trong vụ kiện này, Cục SHTT đã quyết định thu hồi Giấy 

                                                 
300 Vụ kiện McDonald’s Corporation v. OPHIX GROUP (Australia) liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu 

“McDonald’s” của Công ty Australia, năm 1992. 

301 Vụ kiện OPHIX GROUP (Australia) v. the Pizza Hut International, LLC (United States) liên quan đến việc 
đăng ký nhãn hiệu "Pizza Hut", năm 1993. 

302Vụ kiện Shangri-La International Hotel Management Ltd, v. Phu Tho Joint Venture Co. liên quan đến việc 

đăng ký nhãn hiệu “Shangri-La”, năm 1995. 
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chứng nhận số 304 đăng ký nhãn hiệu "SHANGRI-LA" liên quan đến dịch 

vụ khách sạn và nhà hàng của Công ty Liên doanh Phú Thọ (tại TP. Hồ Chí 

Minh) theo khởi kiện của Shangri-La International Hotel Management Ltd và 

các công ty con của mình (“SLIH”). 

Vụ việc phát sinh khi SLIH nộp đơn yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng 

“SHANGRI-LA” đối với dịch vụ khách sạn thuộc nhóm 42. Đơn đăng ký 

này đã bị cơ quan có thẩm quyền từ chối vì trước đó Công ty Liên doanh Phú 

Thọ đã đăng ký đối với cùng nhãn hiệu và cùng dịch vụ thuộc nhóm 42. Sau 
đó, SLIH đã nộp hồ sơ yêu cầu hủy bỏ đăng ký của Công ty Liên doanh Phú 

Thọ dựa trên cơ sở là nhãn hiệu “SHANGRI-LA” nổi tiếng trên toàn thế giới 

theo ý nghĩa tại Điều 6bis Công Ước Paris. SLIH đã đưa ra các tài liệu chứng 

minh danh tiếng của nhãn hiệu cũng như uy tín của SLIH trên thế giới, trong 

đó gồm có: (1) tờ khai theo quy định pháp luật thể hiện thời hạn, phạm vi và 

bản chất việc sử dụng và quảng cáo nhãn hiệu; (2) đăng ký đối với nhãn hiệu 

tại nhiều quốc gia; và (3) tờ khai báo cáo doanh thu hàng năm. Ngoài ra, 

SLIH cũng căn cứ vào nguyên tắc không lành mạnh, cấm tuyệt đối việc đăng 

ký nhãn hiệu nếu đơn xin đăng ký được thực hiện không lành mạnh. 

Căn cứ vào chứng cứ do SLIH cung cấp, Cục SHTT đã quyết định hủy bỏ 

đăng ký của Phú Thọ và cấp đăng ký nhãn hiệu SHANGRI-LA cho SLIH. 

Quyết định này đã công nhận rằng nhãn hiệu SHANGRI-LA là nhãn hiệu nổi 

tiếng thuộc về SLIH và đã được sử dụng rộng rãi bởi chuỗi khách sạn tại 

Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trong quyết định này, Cục SHTT 
nhấn mạnh rằng:  

Với quan điểm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, hỗ trợ chính sách đầu tư của Chính 

phủ Việt Nam, thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chúng ta cần thể hiện rằng 

trên thực tế, quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam được cấp cho chủ sở hữu thực sự  

của nhãn hiệu, chứ không cấp cho bất kỳ ai mạo danh không những gây thiệt hại 

đến môi trường đầu tư mà còn xâm hại đến chính sách của Chính phủ.303 

Vụ kiện “TEMPO”304 

Một vụ kiện mất nhiều thời gian khác liên quan đến nhãn hiệu “TEMPO” 

thuộc sở hữu của một Công ty Đức  là Vereinigte Papierwerke Co. (và tổ 

chức tiền nhiệm của họ là Procter & Gamble) (‘VPC”) và vụ kiện của họ 

nhằm bảo vệ quyền đối với các nhãn hiệu “TEMPO”, “TINPO” và “TENPO” 

thuộc nhóm 16 và 25 khởi kiện đối với vi phạm của Công ty Tam Hữu, một  

công ty Việt Nam sở hữu các nhãn hiệu bị trùng thuộc các nhóm này. Lần 

đầu tiên, VPC đã nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu “TEMPO” tuy nhiên hồ sơ 

này đã bị từ chối vì nhãn hiệu bị trùng này đã được đăng ký bởi Công ty Tam 

                                                 
303 Quyết định số 15/KN 95-QĐ (năm 1996) 27 IIC 579. Xem thêm: Christopher Heath, Kung-Chung Liu, The 

protection of well-known marks in Asia, Max Planck Series on Asian Intellectual Property Law, 2000, 

trang 144. 

304 Vụ kiện Vereinigte Papierwerke Co. (Germany) v. Tam Huu Co. (Vietnam) năm 1999. 
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Hữu. VPC đã nộp hồ sơ khiếu nại trên cơ sở Điều 6bis Công Ước Paris và 

Điều 792 Bộ Luật Dân Sự năm 1995 viện dẫn rằng (1) “TEMPO” là nhãn 

hiệu nổi tiếng của VPC và Procter & Gamble, và (2) Công ty Tam Hữu đã 

hành động không lành mạnh khi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tương tự gây 

nhầm lẫn với nhãn hiệu “TEMPO” đối với hàng hóa, dịch vụ tương tự.305 Sau 

khi xem xét chứng cứ của vụ kiện cũng như lập luận của VPC, Cục SHTT đã 

quyết định cho phép khiếu nại đối với nhãn hiệu “TEMPO” thuộc nhóm 16 

và 25, “TENPO” và “TINPO” thuộc nhóm 16, và ra quyết định hủy bỏ đăng 
ký của Tam Hữu.306  

Vụ kiện “CAMEL”307 

Vụ kiện “CAMEL” là một vụ kiện quan trọng khác trong đó chủ sở hữu nhãn 

hiệu nổi tiếng đã thành công trong việc yêu cầu bảo hộ đối với nhãn hiệu 

xung đột. Nhãn hiệu “CAMEL” và thiết bị Camel đều được thế giới biết đến 

xem là nhãn hiệu nổi tiếng liên qua đến thuốc lá thuộc sở hữu của Reynolds 

Tobacco, một công ty Hoa Kỳ (thành viên của Japan Tobacco Inc.).  

Tuy nhiên, Cục SHTT đã cấp giấy chứng nhận đăng ký số 6075 đối với nhãn 

hiệu “CAMEL & logo” cho Công ty Việt Cường đối với sản phẩm lốp xe 

thuộc nhóm 12. Sau đó, Công ty Hoa Kỳ này đã nộp hồ sơ khiếu nại tại Cục 

SHTT yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đăng ký này vì có mâu thuẫn về dấu 

hiệu và có dấu hiệu gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu đã đăng ký và nhãn hiệu 

nổi tiếng mặc dù không có sự tương tự về hàng hóa (thuốc lá so với lốp xe). 

Cục SHTT đã quyết định308 hủy bỏ đăng ký của Công ty Việt Cường vì các 
lý do sau: (1) cụm từ và nhãn hiệu thiết bị “CAMEL” đã được xem là nhãn 

hiệu nổi tiếng của Reynolds Tobacco vì có chứng cứ thể việc đăng ký và sử 

dụng của công ty này trên toàn thế giới; (2) Công ty Việt Nam sử dụng các 

nhãn hiệu này có thể gây nhầm lẫn cho công chúng về xuất xứ hàng hóa vì 

người tiêu dùng có thể cho rằng có mối quan hệ giữa hai công ty này. Vụ 

kiện cũng là một tiền lệ quan trọng của Việt Nam lần đầu tiên cấp bảo hộ đối 

với nhãn hiệu nổi tiếng mà không xem xét đến sự tương tự của sản phẩm.  

Vụ kiện “DUXIL”309 

Công ty Biofarma là chủ sở hữu của nhãn hiệu “DUXIL” đã nộp hồ sơ khởi 

kiện cho CSHT yêu cầu hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký số 21780 của nhãn 

                                                 
305 Đơn số 22614 ngày 21/04/1995.  

306 Quyết định số 57/QĐ-KN ngày 29/3/1999, NOIP. 

307 Vụ kiện Reynolds Tobacco Co. (US) v. Viet Cuong Co. (Vietnam) liên quan đến việc sử dụng  nhãn hiệu 

“CAMEL” cho sản phẩm bánh xe của Công ty Việt Cường, năm 1997. 

308 Vụ kiện Reynolds Tobacco Co. (US) v. Viet Cuong Co. (Vietnam) liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu 
“CAMEL” cho sản phẩm bánh xe của Công ty Việt Cường,, Quyết định số 66/QĐ-KN ngày 21/8/1997, 

NOIP.. 

309 Vụ kiện BIOFARMA Co. v. SANOFI VN Co. năm 2001.  
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hiệu DEXYL cấp cho Công ty Safoni VN ngày 8/8/1996 vì DUXIL là nhãn 

hiệu nổ tiếng trên thế giới được thể hiện tại các sự việc sau:  

 Nhãn hiệu này đã được đăng ký, sử dụng và quảng cáo liên tục 

trong một thời gian dài tại hàng trăm quốc gia;  

 Doanh thu nhãn hiệu tăng hàng năm với tổng số là hàng triệu đồng 

franc Pháp; 

 Nhãn hiệu này đã được sử dụng rộng rãi và liên tục tại Việt Nam từ 

năm 1973;  

 Chủ sở hữu nhãn hiệu này (Công ty Biofarma) đã thành công trong 

nhiều vụ tranh chấp về vi phạm tại nhiều quốc gia đối với các nhãn 

hiệu tương tự. 

 Nhãn hiệu DEXYL là nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với nhãn 

hiệu DUXIL về cách phát âm và hình thức. 

 Các sản phẩm này mang nhãn hiệu tương tự và thuộc cùng nhóm 

(nhóm 5) dùng cho thuốc và sản phẩm dược. 

Tuy nhiên, khiếu nại của Biofarma đã bị Cục SHTT bác bỏ vì DUXIL và 

DEXYL khác nhau về cách phát âm và hình thức vì hai cụm từ này được viết 

và sử dụng nguyên âm khác nhau “U” và “I” so với “E” và “Y” (theo ý kiến 

của Cục SHTT), và hậu tố “-XYL” và “XIL” không đại diện cho sự phân biệt 

giữa các nhãn hiệu vì các cụm tư này đều là thuật ngữ chung được sử dụng 

phổ biến liên quan đến sản phẩm dược. Vì vậy, trong vụ kiện này, Cục SHTT 

cho rằng không có dấu hiệu gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu này.310 Cần lưu 
ý là Cục SHTT không đề cập hoặc xem xét vấn đề danh tiếng của nhãn hiệu 

DUXIL của nguyên đơn. Biofarma không đồng ý với quyết định này và 

khiếu nại lên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,311 và Bộ này đã đồng 

ý với lý lẽ của Cục SHTT. Mặc dù danh tiếng của nhãn hiệu DUXIL được 

Biofarma chứng minh một cách thành công nhưng không có dấu hiệu gây 

nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu. Vì vậy, khiếu nại của Biofarma bị bác bỏ.312 

Vụ kiện “SUPER MAXILITE”313 

Imperial Chemical Industries Plc là nguyên đơn trong vụ kiện này, sở hữu 

nhãn hiệu SUPER MAXILITE dùng cho sản phẩm thuộc nhóm 2 (sơn, giải 

pháp màu và các sản phẩm khác) đã được đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam. 

                                                 
310 Xem Quyết định số 832/KN của NOIP ngày 15/8/2000. 

311 Đơn khiếu nại số FR12/M28/00 ngày 20/9/2000. 

312 Quyết định số 405/QĐ-BKHCNMT ngày 05/4/2001. 

313 Vụ kiện Imperial Chemical Industries Plc (ICI) (UK) v. The Nippon Paint Vietnam  năm 2001.  
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Nguyên đơn cũng viện dẫn rằng SUPER MAXILITE đã được xem là nhãn 

hiệu nổi tiếng thế giới trong một thời gian dài vì nhãn hiệu này đã được đăng 

ký và công nhận rộng rãi tại nhiều quốc gia. Nhãn hiệu SUPER 

MAXILITEX thuộc sở hữu của bị đơn đã được đăng ký và sử dụng bởi Công 

ty TNHH Sơn Nippon Việt Nam đối với sản phẩm tương tự.  

Cục SHTT đã căn cứ vào chứng cứ do các bên cung cấp và kết luận có dấu 

hiệu gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu SUPER MAXILITEX và nhãn hiệu 

SUPER MAXLITE, và đã quyết định Công ty TNHH Sơn Nippon Việt Nam 
vi phạm quyền nhãn hiệu của ICI. Cục SHTT cũng đã thông báo cho Chi cục 

Quản lý Thị trường TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Hải Phòng và Hà Nội về 

quyết định của Cục SHTT và yêu cầu các đơn vị này tịch thu sản phẩm mang 

nhãn hiệu vi phạm.   

Công ty TNHH Sơn Nippon Việt Nam đã khiếu nại lên Thanh tra Bộ Khoa 

học, Công nghệ và Môi trường đối với Quyết định của Cục SHTT. Thanh tra 

Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã khẳng định phát hiện vi phạm và 

bác khiếu nại này.  

Cần lưu ý rằng kể cả khi ICI đã xuất trình đầy đủ chứng cứ  chứng minh 

danh tiếng của nhãn hiệu SUPER MAXILITE của mình nhưng đây không 

phải là điều kiện cần thiết để Cục SHTT thụ lý vụ kiện vì cũng có dấu hiệu 

gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu xung đột này. Vi phạm này được quyết định 

trên cơ sở có tồn tại sự tương tự giữa các nhãn hiệu qua quá trình kiểm tra 

xét nghiệm của Cục SHTT. Một mặt, đây là kết quả có thể chấp nhận được 
đối với nguyên đơn và với nhiều người. Nhưng mặt khác, bị đơn có thể hoàn 

toàn không phục vì cả nguyên đơn và Cục SHTT đã không thực hiện được 

các giám định hay điều tra cụ thể để xác định trực tiếp liệu có sự nhầm lẫn 

thực tế hay không trong ý thức của người tiêu dùng. Vì vậy, sẽ thuyết phục 

hơn nếu cơ quan có thẩm quyền chứng minh được sự tương tự giữa các nhãn 

hiệu này cũng như việc gây nhầm lẫn thực tế đối với một bộ phận công 

chúng có liên quan khi chọn và sử dụng nhãn hiệu. Ngoài ra, danh tiếng của 

nhãn hiệu của nguyên đơn có thể đã tạo thành chứng cứ mạnh mẽ về dấu 

hiệu gây nhầm lẫn cũng như chứng minh thiệt hại mà nguyên đơn đã chịu 

phát sinh từ hành vi vi phạm. 

Vụ kiện “X-MEN”314 

Marvel Characters Inc. (plaintiff) là chủ sở hữu nhãn hiệu X-MEN đã được 

đăng ký, bảo bộ và sử dụng tại Việt Nam đối với sản phẩm thuộc nhóm 9, 16, 

25 và 28 từ năm 1994.315 Trong đơn khiếu nại316 của mình, Marvel đã nêu rõ 

                                                 
314Vụ kiện Marvel Characters Inc. v. International Household Products Co. Ltd liên quan đến yêu cầu hủy bỏ 

đang ký nhãn hiệu “X-MEN” , theo Đơn kiện số 2006-00072 nộp ngày 08/8/2006; Quyết định giải quyết 

khiếu nại số 93/QĐ-SHTT của NOIP ngày 22/01/2008; Công văn của Thanh tra Bộ KH-CN ngày 
14/7/2008; vụ kiện đang được tiêp tục xem xét bởi TAND TP. Hà Nội. 

315 Xem Giấy chứng nhận đăng ký số 11455 cấp ngày 07/04/1994. 
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X-MEN là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới vì nhân vật X-MEN đã được sử dụng 

liên quan đến một nhóm siêu anh hùng có tên X-Men trong hàng loạt truyện 

hoạt hình nổi tiếng phát hành lần đầu tiên tại Hoa Kỳ vào năm 1963. Nhãn 

hiệu này đã được giới thiệu liên tục trong hàng loạt phim hoạt hình vào năm 

1992, 2000, 2003 và 2006, làm cho nhân vật X-MEN ngày càng nổi tiếng 

hơn trên thế giới. Hơn nữa, Marvel đã khai thác và sử dụng nhân vật X-MEN 

làm nhãn hiệu cho các nhóm sản phẩm và dịch vụ kể cả sản phẩm tiêu dùng 

trong hơn 40 năm. Marvel đã đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu “X-MEN” với 
tổng số 205 giấy chứng nhận đăng ký tại 51 quốc gia.  

International Household Products Co. Ltd (bị đơn) đã quảng bá, quảng cáo 

và bán sản phẩm mang nhãn hiệu X-MEN & X logo. Bị đơn đã nộp đơn xin 

đăng ký nhãn hiệu X-MEN & X logo tại Việt Nam vào năm 2003 liên quan 

đến sản phẩm thuộc nhóm 3. Cục SHTT đã chấp thuận và cấp bảo hộ đối với 

nhãn hiệu của bị đơn tại Giấy chứng nhận đăng ký số 63481 ngày 8/6/2005 

mặc dù đã nhận Đơn Khiếu Nại của Marvel ngày 4/4/2005.  

Sau đó, Marvel đã khiếu nại tại Cục SHTT yêu cầu hủy bỏ Giấy chứng nhận 

đăng ký số 63481 dựa trên các cơ sở sau: X-MEN là nhãn hiệu nổi tiếng và là 

tài sản quan trọng của Marvel đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực 

truyền thông, giải trí cũng như gắn liền với nhiều loại hàng hóa, dịch vụ 

trong thương mại quốc tế. Việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu X-MEN & X 

logo của International Household Products đã tương tự gây nhầm lẫn và vì 

vậy, gây thiệt hại đến nhãn hiệu nổi tiếng X-MEN của Marvel theo pháp luật 
Việt Nam317 cũng như theo Điều 6bis Công Ước Paris. 

Marvel cũng viện dẫn rằng International Household Products đã đăng ký và 

sử dụng nhãn hiệu X-MEN & X logo không lành mạnh vì International 

Household Products đã biết đến danh tiếng các nhân vật X-Men cũng như 

nhãn hiệu X-MEN của Marvel. Vì vậy, International Household Products đã 

biểu hiện ý định không trung thực trong việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu 

X-MEN & X logo. Dấu hiệu X-MEN và lô-gô X không nên được bảo hộ bởi 

bên thứ ba xem như một nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam.318 

Mặc dù Marvel cố gắng chứng minh danh tiếng và uy tín của nhãn hiệu X-

MEN thông qua: (i) thời gian và phạm vi sử dụng nhãn hiệu, (ii) doanh thu 

trên phạm vi toàn thế giới của Marvel từ việc cấp phép sử dụng nhãn hiệu X-

MEN trong thời hạn 5 năm (từ năm 2001 đến năm 2005), và (iii) đăng ký và 

bảo hộ được cấp đối vối nhãn hiệu X-MEN tại 51 quốc gia nhưng the Cục 

SHTT đã cho rằng chứng cứ và thông tin do Marvel cung cấp là không đủ để 

chứng minh danh tiếng của nhãn hiệu hoặc để hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng 

                                                                                                                                        
316 Đơn kiện số 2006-00072 nộp ngày 08/08/2006. 

317 Xem Điều 6(1) (e), 6(1) (h) và Điều 29 Nghị định 63/CP (được bổ sung, sửa đổi bởi Nghị định số 

06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001). 

318 Điều 6(2) (d) Nghị định 63/CP (được bổ sung, sửa đổi bởi Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001). 
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ký đã cấp cho International Household Products. Vì vậy, Cục SHTT đã đứng 

về phía bị đơn và bác khiếu nại của Marvel.319  

Marvel đã khiếu nại vụ việc lên Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu xem xét 

lại Quyết định số 93/QĐ-SHTT. Bộ Khoa học và Công nghệ đã quyết định 

bác khiếu nại của Marvel và giữ nguyên Quyết định số 93/QĐ-SHTT của 

Cục SHTT vì không đủ chứng cứ thuyết phục để kết luận có dấu hiệu gây 

nhầm lẫn giữa nhãn hiệu X-MEN & X logo với các đặc điểm của nhân vật X-

Men trong các tác phẩm của Marvel. Marvel đã không chứng minh được  
danh tiếng của nhãn hiệu X-MEN vì họ không thể cung cấp bất kỳ chứng cứ 

nào chứng minh rằng người tiêu dùng Việt Nam đã thật sự biết nhãn hiệu X-

MEN hoặc sản phẩm mang nhãn hiệu X-MEN, kể cả trong phạm vi khu vực 

công chúng có liên quan.  

Vụ kiện “CAMEL” năm 2009320 

Một vụ kiện nữa liên quan đến nhãn hiệu “CAMEL” phát sinh giữa Japan 

Tobacco Corp. (JT) và C.A.M.E.L. Electric Devices Co. Ltd (Công ty 

C.A.M.E.L). “CAMEL” là một nhãn hiệu nổi tiếng thuộc sở hữu của JT được 

sử dụng không những về thuốc lá mà còn trong nhiều loại sản phẩm khác. 

Ngày 20/7/2005, Cục SHTT đã cấp Giấy chứng nhận số 64916 đối với nhãn 

hiệu “M CAMEL” liên quan đến sản phẩm thiết bị điện tử thuộc nhóm 09 và 

11 của Công ty C.A.M.E.L.321  

JT đã khiếu nại với NOIP yêu cầu hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký số 64916 

và cho rằng nhãn hiệu M CAMEL là nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn với 
nhãn hiệu CAMEL của JT. Sự tương tự giữa hai nhãn hiệu này rất lớn, không 

những về sự nhận biết chính thức mà còn về ý nghĩa và cách phát âm của 

cụm từ camel.  Sự tương tự này gây ra sự nhầm lẫn hoặc làm cho người tiêu 

dùng hiểu nhầm mặc dù các nhãn hiệu này được sử dụng cho những dòng sản 

phẩm khác nhau.  JT đã viện dẫn rằng nhãn hiệu CAMEL là nhãn hiệu quốc 

tế, nổi tiếng đã được đăng ký và bảo hộ trên 180 quốc gia, được bán tại 50 

quốc gia trên toàn thế giới. Nhãn hiệu này đã được xếp hạng 6 trong trong số 

các nhãn hiệu nổi tiếng nhất thế giới trong nhiều năm qua và đã được thừa 

nhận là nhãn hiệu nổi tiếng tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, 

Indonesia và Đức.  

Mặc dù Công ty C.A.M.E.L. có khiếu nại ngược lại nhưng Cục SHTT đã ủng 

hộ lập luận của JT và cho rằng (i) nhãn hiệu CAMEL là nhãn hiệu nổi tiếng 

                                                 
319 Xem Quyết định số 93/QĐ-SHTT của NOIP ngày 22/01/2008. 

320 Vụ kiện JT Corporation v. C.A.M.E.L Co. liên quan đến việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu “M CAMEL” 
của Công ty C.A.M.E.L. được coi là xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng “CAMEL” của Tâp đoàn JT, Quyết 

định số 2007/QĐ-SHTT của NOIP ngày 14/10/2009. 

321 Chứng nhận đăng ký số 64916 cấp ngày 20/7/2005. 
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theo chứng cứ do JT322 cung cấp và (ii) có dấu hiệu gây nhầm lẫn giữa nhãn 

hiệu M CAMEL và nhãn hiệu nổi tiếng CAMEL. Vì vậy, Cục SHTT đã hủy 

bỏ Giấy chứng nhận đăng ký số 64916323 mặc dù các sản phẩm mang nhãn 

hiệu này không tương tự (thuốc lá và thiết bị điện tử). 

Vụ kiện “COVERSYL”324 

Công ty Biofarma là chủ sở hữu nhãn hiệu COVERSYL theo Giấy chứng 

nhận đăng ký quốc tế số 453868 ngày 22/7/1980 về sản phẩm dược bao gồm 

các sản phẩm thuộc nhóm 5. Ngày 01/10/2004, Công ty Shinpoong Daewoo 
VN (“SDV”) đã nộp đơn tại Cục SHTT xin đăng ký nhãn hiệu 

CARVESYL.325 Cục SHTT đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 70472 ngày 

01/03/2006 đối với nhãn hiệu liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm thuộc 

nhóm 5. 

Biofarma đã nộp đơn tại NOIP yêu cầu hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu326 của 

SDV trên cơ sở có sự tương tự (về kiểu dáng và cách phát âm) và có dấu hiệu 

gây nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu CARVESYL và COVERSYL, và 

COVERSYL được nổi bật hơn và nhãn hiệu này có một số đặc tính quan 

trọng khác bao gồm uy tín và danh tiếng (được khẳng định thông qua chứng 

cứ như có một số quốc gia đang bảo hộ nhãn hiệu này (trên 150 quốc gia)). 

Các sản phẩm mang nhãn hiệu này có doanh thu cao (2,7 tỷ USD trên toàn 

thế giới từ năm 1999 đến năm 2004, tăng hàng năm) và mức độ quảng cáo và 

khuyến mại sản phẩm mang nhãn hiệu; và việc sử dụng liên tục nhãn hiệu 

này trong thời gian dài là quan trọng. 

Cục SHTT đã đồng ý với hầu hết các lập luận của Biofarma kết luận rằng có 

sự tương tự giữa các nhãn hiệu này và có dấu hiệu gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, 

Cục SHTT đã không nhận định rằng nhãn hiệu COVERSYL là nhãn hiệu nổi 

tiếng theo như viện dẫn của Biofarma. Chứng cứ do Biofarma cung cấp được 

                                                 
322 Để xác định sự nổi tiếng của nhãn hiệu ”CAMEL”, Cục SHTT xem xét các yếu tố sau: 

 Nhãn hiệu được sử dụng liên tục từ năm 1913; 

 Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ trên 180 quốc gia (trong đó có 5 Giấy chứng nhận được cấp và bảo 

hộ cho 5 nhóm sản phẩm ở Việt Nam); 

 Sản phẩm mang nhãn hiệu được bán trên hơn 50 quốc gia và trong các khu vực miễn thuế của nhiều 

quốc gia khác bao gồm Việt Nam; 

 Doanh thu hàng năm lên đến hơn 600 triệu USD và được xếp hạng thứ 6 trong danh sách các nhãn 
thuốc lá nổi tiếng nhất thế giới; 

 Nhãn hiệu được quảng bá và khuyến mãi trên nhiều kênh khác nhau như qua các tạp chí, websites và 

các tên miền được sử dụng trên internet.  

323 Quyết định số 2007/QĐ-SHTT của NOIP ngày 14/10/2009. 

324 Vụ kiện Biofarma Co. V. Shinpoong Daewoo VN Co. liên quan đến nhãn hiệu COVERSYL, Công văn số 
956/SHTT-TTKN ngày 20/5/2010 của NOIP. 

325 Đơn đăng ký bảo hộ số 4-2004-10411 ngày 01/10/2004. 

326 Đơn khiếu nại số FR12/M1359/06 ngày 12/9/2006. 
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xem là yếu tố chứng rằng COVERSYL là nhãn hiệu được công nhận và sử 

dụng rộng rãi theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2009). Cục SHTT đã quyết định rằng nhãn hiệu 

CARVESYL là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu COVERSYL đã được 

thừa nhận và sử dụng rộng rãi. Do đó, không đủ dấu hiệu phân biệt để đăng 

ký và bảo hộ nhãn hiệu này. Vì vậy, Cục SHTT đã chấp thuận khiếu nại của 

Biofarma, hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký của SDV.327  

 

                                                 
327 Xem Công văn số 956/SHTT-TTKN ngày 20/5/2010 của NOIP. 
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5. CHƯƠNG 5 – ĐÁNH GIÁ 

CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI 

PHÁP BẢO HỘ HIỆU QUẢ 

NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG TẠI 

VIỆT NAM  

5.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

5.1.1. Những kết quả đạt được 

Về công tác lập pháp và hoạch định chính sách 

Nói chung, hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và 

nhãn hiệu nổi tiếng đã đạt được những thành tựu quan trọng. Hệ thống pháp 
luật này được xây dựng trên cơ sở đảm bảo sự thống nhất, hài hòa với các 

chuẩn mực pháp lý quốc tế cũng như pháp luật của các nước. Hệ thống này 

không chỉ đóng vai trò quyết định trong việc bảo hộ một cách có hiệu quả 

các quyền và lợi ích của chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn góp phần thúc đẩy sự 

phát triển chung của nền kinh tế của Việt Nam. Điều này có được là do 

những nỗ lực đáng ghi nhận của bộ máy các cơ quan lập pháp và hoạch định 

chính sách của Việt Nam. 

Thực tế cho thấy, chính sách “ĐỔI MỚI” từ năm 1986 đã mở ra một tiến 

trình phát triển mới cho nền kinh tế bằng cách hội nhập nền kinh tế trong khu 

vực và toàn cầu cũng như tạo vị thế mới cho nền kinh tế Việt Nam trên thế 

giới. Nền kinh tế Việt Nam đã thay đổi rất nhiều và tốt hơn trong những năm 

gần đây, đặc biệt là sau khi Việt Nam trở thành thành viên WTO trong năm 

2007. Sự thay mới và đổi mới này đã đem lại bước tiến đáng kể cho nền kinh 

tế Việt Nam nói chung, đặc biệt là cho lĩnh vực thương mại.328 Từ lúc đầu 
của quá trình này, thị trường Việt Nam đã tích cực tham gia vào thị trường 

các nước trên thế giới. Từ đó, ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào 

thị trường trong nước, tạo ra những khoản đầu tư vốn lớn. Nguồn vốn này 

bao gồm cả giá trị quyền sở hữu trí tuệ nói chung và những nhãn hiệu nổi 

tiếng nói riêng. 

Cụ thể hơn, đã có những thay đổi quan trọng về nhận thức của Nhà nước 

về tầm quan trọng của nhãn hiệu và việc bảo hộ chúng, đặc biệt là trong lĩnh 

vực nhãn hiệu nổi tiếng chủ yếu bắt nguồn từ các nước đã phát triển và đang 

                                                 
328 Xem mục 1.1 trên đây. 
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góp phần vào việc phát triển kinh tế của Việt Nam. Sự thay đổi này bắt đầu 

từ năm 1989 khi Việt Nam trở thành thành viên của Công Ước Paris. Tuy 

nhiên, cho đến năm 1996 mới chỉ có một số lượng hạn chế các quy định pháp 

luật cụ thể về nhãn hiệu nổi tiếng được ban hành trong Nghị Định 63/CP.329 

Vào thời điểm đó, các quy định trong Nghị Định 63/CP hầu như không phù 

hợp với Điều 6bis của Công Ước Paris vốn được coi là nguồn pháp lý duy 

nhất về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở phạm vi toàn cầu.  

Các quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tiếp tục được sửa đổi và hoàn 
thiện thông qua việc ban hành Bộ Luật Dân Sự năm 2005, Luật Sở Hữu Trí 

Tuệ năm 2005 (sửa đổi năm 2009) và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Việc kết hợp các quy định cụ thể quy định trong các nguồn pháp lý này 

đã tạo ra một chế độ pháp lý vững chắc điều chỉnh sự bảo hộ cho nhãn hiệu 

nổi tiếng. Những thành tựu về lập pháp của Việt Nam đều quan trọng khi so 

sánh với các hệ thống pháp luật khác, đặc biệt là với những thành tựu về lập 

pháp của Liên Minh Châu Âu. Những khoảng cách pháp lý giữa Việt Nam và 

các nước khác đã được thu hẹp dần. Điều này xuất phát từ sự nỗ lực to lớn 

của Chính Phủ Việt Nam để hội nhập Việt Nam với nền kinh tế thế giới trong 

bối cảnh toàn cầu hóa. 

 

Hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng  

Dù khung pháp lý cho việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng bắt đầu từ năm 1995 

với sự ban hành Bộ Luật Dân Sự Việt Nam năm 1995 và Nghị định số 
63/ND-CP, nhưng các vấn đề về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam đã 

xuất hiện trong một vài năm trước khi ban hành các luật. Ví dụ, vụ kiện 

“McDonald” được giải quyết năm 1992 và vụ kiện “Pizza Hut” được giải 

quyết năm 1993. 

Sau khi ban hành Bộ Luật Dân Sự Việt Nam trong năm 1995, và đặc biệt là 

Nghị định số 63/CP, việc thực thi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam đã 

liên tục được đẩy mạnh. Điều này có thể được chứng minh bằng các vụ kiện 

được các cơ quan giải quyết, như vụ kiện SHANGRI-LA trong năm 1995, vụ 

kiện TEMPO trong năm 1996, vụ kiện CAMEL trong năm 1997, vụ kiện 

DUXIL, và vụ kiện SUPER MAXILITE trong năm 2001. 

Từ năm 2005, Luật Sở Hữu Trí Tuệ và các văn bản hướng dẫn của luật này 

đã thúc đẩy đáng kể hệ thống pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. 

Việc áp dụng các luật mới đã cho những kết quả quan trọng trong việc bảo 

hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Ở giai đoạn này, dường như hệ thống nhãn hiệu Việt 

Nam quen thuộc với các nhãn hiệu nổi tiếng cũng như các vấn đề pháp lý có 

                                                 
329 Chẳng hạn, xem Điều 6 (1) và Điều 10 Nghị định 63/CP được bổ sung sửa đổi bởi Nghị định 06/2001/NĐ -

CP ngày 01/01/2001.  
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liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng hơn trong quá khứ dù đã có một số yếu 

kém trong hệ thống. Sự thành công hiện nay của hệ thống bảo hộ nhãn hiệu 

nổi tiếng có thể được nhận thấy qua việc ghi nhận những vụ kiện quan trọng, 

tại đó các vấn đề pháp lý có liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng đã được xem 

xét kỹ lưỡng như vụ kiện X-MEN trong năm 2008 và vụ kiện CAMEL trong 

năm 2009. Đặc biệt là, đối với vụ kiện X-MEN, các cơ quan gồm Cục SHTT, 

Bộ Khoa Học và Công Nghệ và tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc giải 

quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến nhãn hiệu bị tranh chấp. Đây là dấu 
hiệu mới và đáng khích lệ cho hệ thống nhãn hiệu tại Việt Nam trong trường 

hợp các tòa án ngày càng tham gia nhiều hơn vào các vụ kiện giải quyết vấn 

đề chính.  

Do vậy cùng với sự thành công của những chính sách và pháp luật của Việt 

Nam nêu trên, hệ thống hành pháp của Việt Nam đối với việc bảo hộ nhãn 

hiệu nổi tiếng cũng đã đạt được những kết quả quan trọng qua các vụ kiện, 

tại đó các vấn đề lý thuyết và vấn đề pháp lý về nhãn hiệu nổi tiếng đã được 

giải quyết. 

Những kết quả khác 

Những cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam cũng đã nhận được sự 

hỗ trợ từ những kết quả rút ra từ phát triển kỹ thuật, kinh tế xã hội ngoài 

những thành công về lập pháp và hành pháp, những thành công này gồm: 

Thứ nhất, việc phát triển và mở rộng các kênh truyền thông tạo những kết nối 

hiệu quả giữa người tiêu dùng và những nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi. Sự 

phát triển của công nghệ thông tin với đỉnh cao nhất là mạng internet giúp 

người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ và nhãn hiệu của sản phẩm và 

dịch vụ vào mọi lúc, ở mọi nơi và không có giới hạn. Người tiêu dùng Việt 

Nam hiện nay có thể kiểm tra và tìm kiếm thông tin về mọi sản phẩm họ 

muốn mua chỉ bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm trên mạng internet 

như Google Search hay Yahoo Search.  

Thứ hai, các điều kiện kinh tế kỹ thuật tại Việt Nam không ngừng nâng cao. 

Điều này bao gồm việc các cải thiện về cấp giáo dục phổ cập cũng như sự 
nhận thức về luật sở hữu trí tuệ của công chúng. Mức độ nhận thức của cộng 

đồng, các doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến nhãn hiệu nổi tiếng và tầm 

quan trọng của việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong tình hình kinh tế quốc 

gia hiện nay đã thay đổi đáng kể trong nhiều năm qua. Hiện nay, cá nhân biết 

nhiều hơn về nhãn hiệu nổi tiếng. Điều này hỗ trợ các cá nhân trong việc đưa 

ra các quyết định mua hàng đối với sản phẩm gắn liền với những nhãn hiệu 

này. Hiện nay, các doanh nghiệp nhận thức rõ hơn vai trò và giá trị của nhãn 

hiệu nổi tiếng làm cho các doanh nghiệp đánh giá nhu cầu tôn trọng những 

nhãn hiệu nổi tiếng của các doanh nghiệp khác và hoạch định những chiến 

lược cụ thể để xây dựng những nhãn hiệu nổi tiếng của riêng họ.  
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Thứ ba, hệ thống hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng đã được xây dựng và phát 

triển với việc thành lập ngày càng nhiều đại diện sở hữu công nghiệp và các 

công ty luật giải quyết các vấn đề sở hữu trí tuệ. Các vụ kiện nêu trên đây 

được coi là bằng chứng về việc hầu hết các bên nước ngoài đã tham gia bảo 

hộ nhãn hiệu nổi tiếng thông qua sự hỗ trợ của đại diện Việt Nam của các 

bên nước ngoài này. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng 

cũng bao gồm sự tham gia của các cơ quan đánh giá chuyên môn, cơ quan 

báo chí, cơ quan thông tấn xã, tổ chức xã hội và nghiệp đoàn thương mại.  
Việc các bên này tham gia các thủ tục tư pháp và hành chính liên quan đến 

việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng giúp các cơ quan đưa ra những quyết định 

đúng và hợp lý trong các tình tiết của mỗi vụ kiện cụ thể. 

Tóm lại, theo thời gian và đặc biệt với sự ra đời của Luật SHTT năm 2005, 

hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng đã có sự thành 

công quan trọng. Thứ nhất, pháp luật đã quy định rõ những trường hợp các 

cơ quan phải từ chối đơn xin bảo hộ dấu hiệu với danh nghĩa là nhãn hiệu. 

Theo đó, bất kỳ nhãn hiệu nào không được sử dụng cho bất kỳ hàng hóa/dịch 

vụ nào khi được coi là trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một 

nhãn hiệu nổi tiếng và việc sử dụng nhãn hiệu đó làm ảnh hưởng đến khả 

năng phân biệt với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng 

đó, hoặc việc sử dụng nhãn hiệu đó nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng và 

lợi thế thương mại của nhãn hiệu nổi tiếng sẽ bị loại trừ khỏi việc đăng ký. 

Thứ hai, pháp luật cũng quy định một cách ngầm định là việc sử dụng các 
dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu nổi 

tiếng cấu thành hành vi xâm phạm nếu việc sử dụng này có thể dẫn đến nguy 

cơ gây nhầm lẫn đối với nguồn gốc hàng hóa hoặc cho thấy sự nhận thức sai 

về quan hệ kinh doanh giữa người sử dụng dấu hiệu đó và chủ sở hữu nhãn 

hiệu nổi tiếng. Cuối cùng, pháp luật về cơ bản đã xác định được thẩm quyền 

xét xử và những biện pháp cụ thể áp dụng đối với việc thực thi quyền sở hữu 

trí tuệ và bảo hộ nhãn hiệu nói riêng. Do đó, có thể thấy rằng hệ thống pháp 

luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng hiện nay về cơ bản đã tuân thủ 

và đáp ứng được các tiêu chí chung của pháp luật quốc tế. 

 

5.1.2. Hạn chế 

Thiếu sự quan tâm đúng mức của Nhà nước 

Phạm vi những quan tâm của Chính Phủ trong vấn đề này thông thường sẽ là 

yếu tố đầu tiên xác định hiệu quả của toàn bộ hệ thống pháp luật và các lĩnh 

vực pháp lý đặc biệt. Chính Phủ cần phải đóng vai trò quan trọng trong toàn 

bộ hệ thống bảo hộ cho nhãn hiệu nổi tiếng. Thực tế cho thấy Chính Phủ là 

cơ quan có thẩm quyền không chỉ chịu trách nhiệm giải thích và áp dụng các 
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luật mà còn chịu trách nhiệm trang bị và bảo đảm trên mọi phương diện các 

điều kiện cần thiết cho hoạt động của hệ thống nhãn hiệu. 

Những nỗ lực của Chính Phủ Việt Nam trong cải cách và nâng cao hệ thống 

pháp luật về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là rất đáng kể. Những kết quả 

đạt được trong cả mặt lập pháp và hành pháp trong hệ thống nhãn hiệu là rất 

quan trọng. Tuy nhiên, những nỗ lực và kết quả này dường như tập trung vào 

hình thức hơn là nội dung.  

Để đạt được những kết quả cao hơn trên thực tế, những cơ chế bảo hộ nhãn 
hiệu nổi tiếng tại Việt Nam cần sự chú trọng nhiều hơn của Chính Phủ. 

Chính Phủ cần phải có những kế hoạch và chiến lược cụ thể rõ ràng để nâng 

cao và phát triển hệ thống đối với việc bảo hộ nhãn hiệu và nâng cao chế độ 

pháp lý về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. 

Thiếu các quy định cụ thể của pháp luật 

Từ quan điểm lập pháp, các quy định đã được sử dụng đã được sử dụng để 

bảo hộ nhãn hiệu và nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng trong Luật SHTT năm 

2005 và các văn bản pháp luật liên quan hầu như chưa đáp ứng đúng nhu cầu 
thực tiễn. Cũng chỉ có 3 điều330 trong Luật SHTT 2005 liên quan đến nhãn 

hiệu nổi tiếng. Và những quy định này cũng chưa thật sự rõ ràng và khó có 

thể áp dụng hiệu quả trên thực tế.  

Thật vậy, dù có quy định về định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 4(20)  

Luật SHTT năm 2005, nhưng quy định này hầu như không có ý nghĩa trong 

thực tiễn vì nó không rõ ràng và thiếu tính cụ thể. Các tiêu chí xác định nhãn 

hiệu nổi tiếng nêu tại Điều 75 Luật SHTT năm 2005 rất hữu ích trong việc hỗ 

trợ cách giải thích Điều 4(20), tuy nhiên, các tiêu chí này vẫn còn khá chủ 

quan và thiên về các yếu tố định tính hơn là định lượng mpột cách cụ thể và 

chi tiết. Việc áp dụng các quy định này trên thực tế có thể dễ dàng phụ thuộc 

vào cách thức giải thích không thống nhất của các cơ quan.  

Sự yếu kém trong hệ thống thực thi 

Thứ nhất, do có sự không thống nhất và chồng chéo giữa các cơ quan có 

thẩm quyền khác nhau nên rất khó xác định thẩm quyền giải quyết chính xác 

trong những vụ việc hoặc tranh chấp liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu nổi 

tiếng nói riêng cũng như quyền sở hữu trí tuệ nói chung.  

Thứ hai, vai trò của tòa án trong hệ thống hành pháp và tư pháp thể hiện chưa 

xứng tầm. Hầu hết các khiếu nại hay vụ kiện liên quan đến hành vi vi phạm 

hoặc xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được giải quyết bởi các cơ quan 

                                                 
330 Điều 4 – Luật SHTT năm 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009). Điều 74 – Luật SHTT năm 2005 (bổ sung, sửa 

đổi năm 2009). Điều 75 –Luật SHTT năm 2005 (bổ sung, sửa đổi năm 2009). 
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hành chính, đặc biệt là Cơ quan thanh tra thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 

và các Sở Khoa học và Công nghệ thuộc các tỉnh. Có khá ít vụ việc thực tế 

được đưa ra giải quyết tại tòa án.  

Thứ ba, vì việc bảo hộ các nhãn hiệu nổi tiếng là một vấn đề mới tại Việt 

Nam nên các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chưa có nhiều kinh 

nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực này. Sự hạn chế về kiến thức chuyên môn và 

kinh nghiệm xử lý của hầu hết các cán bộ hay chuyên viên phụ trách các vụ 

việc trên thực tế là những cản trở quan trọng trong quá trình giải quyết các vụ 
kiện phức tạp liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng.  

Thứ năm, cơ chế phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan độc lập khác nhau 

trong bộ máy thực thi quyền Sở hữu trí tuệ và giữa các cơ quan thực thi và hệ 

thống hỗ trợ của nó thường không đạt hiệu quả như mong muốn.  

Sự hạn chế của ý thức pháp luật và trình độ dân trí của cộng đồng 

Kiến thức chung về quyền sở hữu trí tuệ cũng như ý thức tôn trọng sản phẩm 

trí tuệ của người khác trong đại bộ phận công chúng hiện nay ở Việt Nam 

còn khá thấp. Thậm chí các chủ sở hữu nhãn hiệu cũng không có nền tảng 
hoặc sự nhận thức đầy đủ và đúng đắn về quyền của họ trong việc bảo hộ 

nhãn hiệu nói chung và nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng. Hầu hết chủ sở hữu 

nhãn hiệu đặt hết niềm tin vào các cơ quan mà hầu như không cố gắng giải 

quyết các vấn đề này.  

Trong hầu hết các vụ kiện liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam thì 

việc xâm phạm thường xuyên xảy ra vì bên xâm phạm không có thông tin về 

nhãn hiệu nổi tiếng hoặc về danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc các 

nguyên tắc pháp luật liên quan đến việc bảo hộ cho nhãn hiệu nổi tiếng. Họ 

tuhờng không phân biệt được sự khác biệt giữa các yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu 

nổi tiếng và bảo hộ nhãn hiệu thông thường.  Dĩ nhiên, điều này loại trừ các 

trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu xâm phạm đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu 

xâm phạm với dụng ý xấu.  

Ngoài ra, thái độ và nhận thức của người tiêu dùng trong việc chọn, mua và 

sử dụng sản phẩm trên thị trường cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hiệu quả 
của việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng. Nói chung, hầu hết những người tiêu 

dùng ở những nước đang phát triển gồm có Việt Nam quyết định chọn mua 

hàng dựa trên giá cả của sản phẩm. Tuy nhiên, theo một quan điểm khác, một 

khi người tiêu dùng mua một sản phẩm mang nhãn hiệu xâm phạm do người 

khác sở hữu thì họ đã vô tình hỗ trợ cho những người xâm phạm và gây thiệt 

hại cho lợi ích kinh tế của chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng. Các quyết định 

chọn mua hàng hóa của người tiêu dùng cũng đe dọa sẽ gây thiệt hại cho 

khuôn khổ pháp lý của việc bảo hộ nhãn hiệu.  
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5.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CƠ 

CHẾ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG TẠI 
VIỆT NAM 

5.2.1 Định hướng lựa chọn mô hình bảo hộ nhãn hiệu 

nổi tiếng 

Qua quá trình nghiên cứu, đánh giá một số cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng 

ở một số quốc gia điển hình trên thế giới, Nhóm nghiên cứu thấy rằng mỗi 

mô hình bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng đều có ưu và nhược điểm khác nhau do 

sự khác biệt về nền tảng lịch sử khoa học pháp lý, điều kiện và trình độ phát 

triển của nền kinh tế của từng quốc gia. Mặc dù không thể phủ nhận rằng ở 

mỗi mô hình của một hệ thống pháp luật đều có những nguyên tắc, những giá 
trị mà Việt Nam có thể tham khảo và học hỏi. Tuy nhiên, chúng tôi không 

nhận thấy có bất cứ mô hình nào có thể được xem là phù hợp nhất đối với 

điều kiện và bối cảnh thực tế của Việt Nam.  

Do vậy, dưới góc độ khoa học và dựa trên các phân tích thực tiễn, chúng tôi 

cho rằng để hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng nói 

riêng và pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung, Việt Nam nên xem xét sửa đổi, 

bổ sung các quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong Luật sở hữu trí tuệ 

hiện hành theo hướng (i) tuân thủ các quy định có liên quan của Công ước 

Paris, Hiệp định TRIPs và Bản Khuyến nghị của WIPO năm 1999, (ii) tham 

khảo kinh nghiệm lập pháp và thực tiễn giải quyết, xét xử các vụ việc có liên 

quan đến chế định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng của một số quốc gia khác trên 

thế giới, và (iii) cân nhắc và bám sát các điều kiện thực tiễn của hệ thống 

pháp luật và nền tảng kính tế chính trị của Việt Nam. 

5.2.2 Đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về 

nhãn hiệu nổi tiếng 

Nhóm nghiên cứu đề xuất Dự án nhãn hiệu nổi tiếng xem xét kiến nghị đề 

xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các điều luật trong 
Luật SHTT năm 2005 (được bổ sung, sửa đổi năm 2009) liên quan đến nhãn 

hiệu nổi tiếng theo hướng một mặt phù hợp với khuôn khổ pháp lý quốc tế về 

bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm Điều 6bis Công ước Paris, Điều 16(1) & 

(2) Hiệp định TRIPs và Bản Khuyến nghị của WIPO năm 1999 và mặt khác 

thể hiện được khả năng thực thi áp dụng pháp luật thống nhất trên phạm vi 

toàn quốc trên tinh thần vẫn đảm bảo sự công bằng, đối xử quốc gia giữa chủ 

nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài và chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng của Việt 

Nam, đảm bảo cân bằng quyền lợi pháp lý giữa một bên được hưởng lợi ích 

thông qua việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng với bên kia là quyền cạnh tranh 

của cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 



 136 

Đánh giá các quy định hiện tại trong Luật SHTT hiện hành về 
bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng 

Việt Nam cấu trúc các quy định về nhãn hiệu nổi tiếng bằng cách xây dựng 

một điều luật xác định nội hàm khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 4.20 

Luật SHTT) và một điều luật khác liệt kê các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi 

tiếng (Điều 75 Luật SHTT). Mặc dù Luật SHTT năm 2005 đã được sửa đổi 

bằng Luật SHTT năm 2009 (có hiệu lực từ 01/01/2010) song không có bất kỳ 

thay đổi nào liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm cả 2 điều luật viện 

dẫn trên. 

Khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng được đề cập trong Luật SHTT năm 2005 tại 

Điều 4.20, theo đó nhãn hiệu nổi tiếng nghĩa là nhãn hiệu được người tiêu 

dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Vì bản chất của nhãn 

hiệu nổi tiếng là loại nhãn hiệu đặc biệt, khác biệt với nhãn hiệu thông 

thường ở chỗ nó biểu hiện một cách khách quan mối liên hệ đặc biệt giữa sản 

phẩm mang nhãn hiệu đó với người tiêu dùng, do đó định nghĩa hiện tại được 

xem là cô đọng và phản ánh đồng thời cả 2 khía cạnh khách quan giữa người 

tiêu dùng và sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng là tính chất biết đến và 

phạm vi/mức độ biết đến. Sự có mặt các tính chất này mới làm cho nhãn hiệu 

trở nên đặc biệt331 hay nói cách khác nếu không có chúng thì nhãn hiệu đó 

vẫn sẽ chỉ được xem là nhãn hiệu thông thường hoặc nhãn hiệu được sử dụng 

và thừa nhận rộng rãi332. Tuy vậy, tính chất thứ hai trong định nghĩa này – 

phạm vi/mức độ biết đến – xem ra trái với quy định “được biết đến rộng rãi 

bởi bộ phận công chúng có liên quan” của TRIPs và Khuyến nghị WIPO 

                                                 
331 Nhóm nghiên cứu không đi vào phân tích loại nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận rộng rãi 

được nêu ở Điều 74(2)(g) Luật SHTT với một lý do đơn giản là vì nó không phải là nhãn hiệu nổi 

tiếng. Nhưng việc vẫn đề cập đến nó, theo quan điểm của Nhóm nghiên cứu, là cần thiết vì một số lý 

do: (a) thuộc tính khách quan ”được sử dụng và được thừa nhận rộng rãi” là thuộc tính cần để đo 

lường khả năng biết tới rộng rãi của công chúng, (b) thuộc tính khách quan ”được sử dụng và được 

thừa nhận rộng rãi” mang hàm ý rằng loại nhãn hiệu này phải được thực tế sử dụng ở Việt Nam và 

được thừa nhận rộng rãi bởi công chúng Việt Nam, điều mà có nghĩa các nhãn hiệu có nguồn gốc 

của người Việt Nam hoặc của nước ngoài mà được sử dụng và được thừa nhận rộng rãi có thể giúp 

nó có thể trở thành ”ứng viên tiềm năng” của nhãn hiệu nổi tiếng trong tương lai (hoặc cũng có thể 

giúp loại nhãn hiệu này đạt được tình trạng nổi tiếng nếu có đủ bằng chứng thuyết phục chứng minh 

nó đã giành thêm được thuộc tính đủ là uy tín và danh tiếng), và (c) thuộc tính khách quan khả năng 

biết tới rộng rãi bởi công chúng tại Việt Nam – điều kiện cần để đánh giá khả năng công nhận một 

nhãn hiệu (thường là của nước ngoài mà không được sử dụng ở Việt Nam hoặc hầu như không  sử 

dụng ở Việt Nam) liệu có đạt được tình trạng nổi tiếng hay không, phù hợp với tinh thần của TRIPs 

và Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999. Như vậy, sẽ có 2 dạng nhãn hiệu thuộc đối tượng của khả 

năng được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng (hoặc có thể tạm gọi là ”ứng viên tiềm năng”) gồm: (i) 

nhãn hiệu ”được sử dụng và được thừa nhận rộng rãi” tại Việt Nam, và (ii) nhãn hiệu được biết tới 

rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan ở Việt Nam (dạng (ii) không nhất thiết đòi hỏi rằng nó 

phải ”được sử dụng và được thừa nhận rộng rãi” tại Việt Nam). Trên thực tế, để tránh hiểu nhầm 

Nhóm nghiên cứu xin lưu ý cả 2 dạng nhãn hiệu ”ứng viên tiềm năng” trên đều có trong Báo cáo 

nghiên cứu này.  
332 Đây được xem là một loại nhãn hiệu trung gian đứng giữa nhãn hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu thông 

thường. Dạng nhãn hiệu này cũng tồn tại trong pháp luật Trung Quốc dưới tên gọi là “mark with 

substantial influence”, có thể tạm dịch là “nhãn hiệu có ảnh hưởng nhất định”  
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năm 1999 ở chỗ “trên toàn lãnh thổ Việt Nam” có thể được hiểu rằng tính 

chất biết đến đó phải thực sự diễn ra ở mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam, nghĩa 

là dù chỉ cần một nơi hoặc một vài nơi hay một hoặc vài khu vực địa lý hoặc 

một hoặc vài tỉnh, thành phố trên lãnh thổ Việt Nam mà người tiêu dùng ở 

khu vực đó không được biết đến nhãn hiệu đó là đủ để thấy rằng tính chất thứ 

hai của nhãn hiệu nổi tiếng không được đáp ứng. Hơn nữa, tính chất “trên 

toàn lãnh thổ Việt Nam” còn có thể được hiểu rằng nhãn hiệu được xem xét 

nổi tiếng phải là nhãn hiệu được biết tới bởi người tiêu dùng đại chúng, nghĩa 
là quảng đại quần chúng thuộc mọi tầng lớp xã hội, mọi giới tính, tuổi tác, 

mọi dân tộc, tôn giáo, mọi sở thích và hiểu biết bất kể cư trú ở thành thị hay 

nông thôn. Được biết tới rộng rãi bởi người tiêu dùng đại chúng đồng nghĩa 

với công chúng nói chung (public at large) nhưng hoàn toàn khác với bộ 

phận công chúng có liên quan (relevant sector of public) 

Điều 75 Luật SHTT năm 2005 đưa ra 8 tiêu chí cần phải xem xét đánh giá 

liệu một nhãn hiệu có được xem là nổi tiếng hay không: 

(1)  Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông 

qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu 

hoặc thông qua quảng cáo; 

(2)  Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã 

được lưu hành; 

(3)  Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang 

nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch 
vụ đã được cung cấp; 

(4)  Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; 

(5)  Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; 

(6)  Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; 

(7)  Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng; 

(8)  Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp 

vốn đầu tư của nhãn hiệu. 

Đánh giá kỹ 6 yếu tố cần xem xét trước khi quyết định liệu một nhãn hiệu có 

được coi là nổi tiếng hay không theo Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999, 

Nhóm nghiên cứu thấy rằng mặc dù Điều 75 Luật SHTT đưa ra 8 tiêu chí 

(mà cũng có thể được hiểu là “yếu tố”) song về cơ bản các tiêu chí này vẫn 

nằm trong phạm vi diễn đạt của 6 yếu tố được khuyến nghị bởi WIPO.  

Sự khác biệt ở đây là pháp luật Việt Nam đã tách một số bộ phận cấu thành 

của 6 yếu tố thành các tiêu chí riêng, chẳng hạn như tiêu chí số 1 và số 3 của 
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Điều 75 hoàn toàn nằm trong phạm vi của yếu tố số 1 của Bản khuyến nghị 

của WIPO năm 1999, cụ thể “số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến 

nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn 

hiệu hoặc thông qua quảng cáo” và “doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc 

cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, 

lượng dịch vụ đã được cung cấp” trùng với phạm vi xem xét của yếu tố số 1 

“mức độ biết hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có liên 

quan”. Các tiêu chí số 2, 4 & 5 “phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ 
mang nhãn hiệu đã được lưu hành”, “thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu” 

và “uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu” có ý nghĩa tương 

tự như các yếu tố số 2, 3, 4 & 5 của Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999 

quy định “thời gian, quy mô và khu vực địa lý sử dụng nhãn hiệu”, “thời 

gian, quy mô và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động quảng bá nhãn hiệu  bao 

gồm quảng cáo hoặc quảng bá và giới thiệu tại các triển lãm, hội chợ đối với 

hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu”, “thời gian và khu vực địa lý mà nhãn 

hiệu đã được đăng ký và/hoặc đã được nộp đơn đăng ký trong chừng mực 

mà chúng phản ánh việc sử dụng hoặc công nhận nhãn hiệu”, và “hồ sơ thực 

thực thi thành công quyền độc quyền nhãn hiệu, đặc biệt là phạm vi mà nhãn 

hiệu được công nhận là nổi tiếng bởi cơ quan có thẩm quyền”. 

Như vậy, 8 tiêu chí theo Điều 75 Luật SHTT về cơ bản được luật hóa bằng 

cách tham chiếu đến 6 yếu tố thuộc Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999. 

Tuy nhiên, cách quy định chia nhỏ một số yếu tố thành một hoặc vài tiêu chí 
theo Điều 75 Luật SHTT là không cần thiết, và mặt khác cũng dễ gây nhầm 

lẫn cho quá trình áp dụng pháp luật cũng như gây khó khăn cho việc hướng 

dẫn các chủ nhãn hiệu cung cấp chứng cứ. Chẳng hạn như để xem xét tiêu 

chí số 1 & 2 quy định rằng “số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến 

nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn 

hiệu hoặc thông qua quảng cáo” và “doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc 

cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, 

lượng dịch vụ đã được cung cấp”, Nhóm nghiên cứu thấy rằng chỉ cần thông 

qua bằng chứng doanh thu, lợi nhuận, thị phần là có thể đánh giá được mức 

độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu bởi công chúng mà hoàn toàn không 

cần phải tách làm 2 tiêu chí như hiện tại. Nói cách khác, cũng chỉ cần gộp cả 

2 tiêu chí lại chúng ta sẽ nhận được yếu tố số 1 của Bản khuyến nghị của 

WIPO năm 1999 có tính chất và yêu cầu tương đương “mức độ biết hoặc 

công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có liên quan”. Hơn nữa, cần 

thấy rằng việc yêu cầu số lượng người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thường 
có thể gây hiểu nhầm rằng bằng chứng cung cấp phải thể hiện được con số cụ 

thể số lượng người tiêu dùng biết đến, điều mà rất khó thực hiện chứ chưa 

muốn nói là hầu như không thể thực hiện. Thêm nữa cách quy định số lượng 

như vậy còn có khuynh hướng dễ dẫn đến suy luận rằng yếu tố này phải đo 

đếm được bằng con số cụ thể người tiêu dùng thực tế đã biết hoặc công nhận 

nhãn hiệu. 
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Không có từ/cụm từ nào trong 6 yếu tố của Bản khuyến nghị của WIPO năm 

1999 trực tiếp đề cập đến “uy tín” trong khi tiêu chí số 5 của Điều 75 Luật 

SHTT lại yêu cầu tiêu chí này phải được chứng minh trực tiếp. Tất nhiên tính 

chất danh tiếng hay uy tín rõ ràng và không còn tranh cãi là tính chất quan 

trọng mang tính quyết định mà phải được đánh giá thận trọng trước khi quyết 

định một nhãn hiệu có được coi là nổi tiếng hay không. Tuy nhiên, chủ nhãn 

hiệu sẽ không thể cung cấp được bằng chứng chứng minh nào để giúp cơ 

quan hữu quan thấy ngay lập tức và trực tiếp uy tín của nhãn hiệu từ chính 
bằng chứng đó, kể cả dù có thông qua xem xét bằng chứng xác thực nhãn 

hiệu đang xem xét là rất uy tín, nổi tiếng bởi các cơ quan tổ chức khác bao 

gồm cả báo chí. Đây cũng chính là lý do mà Trung Quốc đã loại bỏ cụm từ 

danh tiếng (reputation), cũng có nghĩa tương tự như uy tín (goodwill), ngay ở 

yếu tố đầu tiên trong 5 yếu tố cần xem xét đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng333. 

Vấn đề ở đây là tính chất uy tín/danh tiếng của nhãn hiệu, vốn có bản chất vô 

hình, nằm sâu bên trong tập hợp nhiều thông tin và bằng chứng khác nhau 

được cung cấp mà chỉ có thể cảm nhận được hoặc đánh giá được bằng cách 

suy luận từ việc đánh giá tổng hợp toàn bộ các yếu tố cần phải đánh giá chứ 

không phải là tìm cách đánh giá nó một cách trực tiếp. Khẳng định nhận thức 

về khía cạnh này, quan điểm đồng thuận của Đại hội đồng WIPO và Hội 

đồng Công ước Paris đều nhất trí rằng khi quyết định liệu một nhãn hiệu có 

nổi tiếng hay không, cơ quan chức năng phải tính đến mọi yếu tố mà từ đó có 

thể suy luận rằng nhãn hiệu đang xem xét là nổi tiếng334. 

Định nghĩa nhãn hiệu nổi tiếng ở Điều 4.20 Luật SHTT năm 2005 có mối 

liên hệ trực tiếp với các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng theo Điều 75. 

Cụ thể hơn Điều 75 góp phần làm rõ tính chất biết đến rộng rãi được nêu ở 

định nghĩa, theo đó Điều 75.1 mang ý nghĩa là thông tin bằng chứng cần phải 

cung cấp để từ đó suy luận tính chất biết đến rộng rãi có tồn tại hay không và 

tồn tại ở mức độ nào: công chúng đại chúng hay bộ phận công chúng có liên 

quan. Với ý nghĩa đó, Nhóm nghiên cứu thấy rằng định nghĩa nhãn hiệu nổi 

tiếng rõ ràng là mâu thuẫn với Điều 75.1 Luật SHTT năm 2005, cụ thể tính 

chất biết đến ở định nghĩa phải được hiểu là biết đến bởi công chúng đại 

chúng nhưng tính chất biết đến cần chứng minh ở Điều 75.1 lại chỉ yêu cầu 

đối với bộ phận công chúng liên quan. Chúng ta nhận thấy Điều 75.1 Luật 

SHTT năm 2005 quy định rằng tính chất biết đến rộng rãi mà phải xem xét 

chỉ cần giới hạn ở người tiêu dùng liên quan thông qua việc mua bán, sử 

dụng hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo. Tính chất 

biết đến rộng rãi nhãn hiệu mà chỉ cần phải được xem xét bởi người tiêu 
dùng liên quan rõ ràng đồng nghĩa với tính chất biết đến rộng rãi bởi bộ phận 

công chúng có liên quan. Nói một cách khác tiêu chí “người tiêu dùng liên 

quan đã biết đến nhãn hiệu” theo Điều 75.1 Luật SHTT năm 2005 được xem 

là phù hợp với tinh thần của Điều 16(1) & (2) Hiệp định TRIPs và đặc biệt là 

                                                 
333 Xem Điều 14 Luật nhãn hiệu năm 2001 của Trung Quốc, sđd 
334 Xem Điều 2(1)(a) Khuyến nghị của WIPO năm 1999 
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yếu tố thứ nhất Khuyến nghị WIPO năm 1999 mà quy định rằng “mức độ 

biết hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có liên quan”.  

Việt Nam còn bố trí thêm một số điều luật khác liên quan đến việc ngăn chặn 

khả năng xác lập quyền đối với nhãn hiệu xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng 

(Điều 74.2(i), hoặc ngăn chặn khả năng sử dụng nhãn hiệu xâm phạm quyền 

đối với nhãn hiệu nổi tiếng (Điều 129.1.d).  

Theo Điều 74.2(i), nhãn hiệu xin đăng ký sẽ phải bị từ chối nếu nó chứa dấu 

hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi 
tiếng của người khác đã đăng ký cho hàng hóa/dịch vụ trùng hoặc tương tự, 

hoặc cho hàng hóa/dịch vụ không tương tự với điều kiện việc sử dụng dấu 

hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng 

hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng. 

Xét dưới góc độ lý luận và thực tiễn, Nhóm nghiên cứu cho rằng quy định 

trên bộc lộ một số vấn đề cần phải được phân tích làm rõ. Thứ nhất, quy định 

này chỉ thuần túy liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký mà không bao 

gồm nhãn hiệu nổi tiếng chưa đăng ký ở Việt Nam, điều đó có nghĩa chỉ khi 

nào nhãn hiệu có trước được xác định là một nhãn hiệu đã đăng ký ở Việt 

Nam, đang còn hiệu lực tính đến thời điểm Cục SHTT kết luận khả năng 

đăng ký của nhãn hiệu xin đăng ký, và nó được coi là nổi tiếng thì mới được 

phép sử dụng làm căn cứ từ chối. Như vậy, căn cứ từ chối theo Điều 74.2(i) 

đã bỏ sót việc bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký, vốn cũng 

được coi là nghĩa vụ phải bảo hộ đối với Việt Nam theo quy định của Công 
ước Paris và Hiệp định TRIPs. 

Thứ hai, quy định của pháp luật hiện hành dễ làm phát sinh quyết định chủ 

quan mang tính cảm tính bởi thẩm định viên ở chỗ tùy thuộc vào hiểu biết 

mang tính cá nhân của mình, thẩm định viên nhiều khi sẽ tự quyết định nhãn 

hiệu có trước dự tính làm căn cứ từ chối là nhãn hiệu nổi tiếng335 mà không 

dựa trên quy tắc buộc theo Điều 75 là phải xem xét chứng cứ và đánh giá 

chứng cứ chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng một cách thích đáng và khoa học 

làm nền tảng trước khi kết luận liệu nhãn hiệu có trước đó có nổi tiếng hay 

không. 

Thứ ba, quy định của Điều 74.2(i) còn vô hình chung đánh đồng phạm vi bảo 

hộ của tất cả các nhãn hiệu nổi tiếng là như nhau, bất luận chúng có phải là 

nhãn hiệu nổi tiếng theo nghĩa công chúng đại chúng hay chỉ nổi tiếng trong 

một phân khúc thị trường cụ thể hoặc ở một khu vực địa lý cụ thể. Điều này 

cũng dẫn đến hệ quả sai lầm là Việt Nam có thể bảo hộ quá nhiều cho nhãn 

hiệu nổi tiếng, đặc biệt là các chủ sở hữu nhãn hiệu nước ngoài, trái hẳn với 

                                                 
335 Ví dụ nhãn hiệu Bellagio/đơn 4-2009-25326 xin đăng ký cho xe máy và phụ tùng xe máy ở nhóm 

12 bị từ chối theo điều 74.2(e) Luật SHTT vì Cục SHTT cho rằng Bellagio tương tự gây nhầm lẫn 

với nhãn hiệu nổi tiếng Piaggio theo đăng ký quốc tế số 336048. 
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thực tiễn xét nghiệm và công nhận nhãn hiệu nổi tiếng so với nhiều nước 

thành viên WTO khác trên thế giới. Đã được thừa nhận rộng rãi bởi các nước 

phát triển đặc biệt là Hòa Kỳ và Liên Minh Châu Âu rằng phạm vi bảo hộ 

của các nhãn hiệu nổi tiếng khác nhau là khác nhau vì nó còn tùy thuộc vào 

mức độ độc đáo của bản thân dấu hiệu cấu thành nhãn hiệu nổi tiếng, tùy 

thuộc vào đặc tính phân biệt có được một cách tự thân hay giành được thông 

qua quá trình sử dụng. Nói một khác đi, không phải mọi nhãn hiệu nổi tiếng 

đều có phạm vi bảo hộ như nhau, hoặc không phải một nhãn hiệu cứ hễ được 
coi là nổi tiếng thì nhãn hiệu nộp sau trùng hoặc tương tự với nó dùng cho 

bất kỳ hàng hóa/dịch vụ nào cũng bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn 

hiệu nổi tiếng336. 

Thứ tư, thiếu vắng nguyên tắc xác định thời điểm một nhãn hiệu được coi là 

nổi tiếng trong Điều 74.2(i) cũng được xem là một thiếu sót nữa. Sẽ là một 

sai lầm nếu nhãn hiệu xin đăng ký sau bị từ chối bởi nhãn hiệu có trước mà 

thời điểm nhãn hiệu có trước được công nhận là nổi tiếng lại xảy ra sau thời 

điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Điều này có nghĩa nhãn hiệu có trước đã 

được bảo hộ với tư cách là nhãn hiệu nổi tiếng ngay cả khi nó vẫn còn mang 

tình trạng là nhãn hiệu thông thường (trước thời điểm được công nhận là 

nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu này vẫn phải mang thân phận là nhãn hiệu 

thông thường). Như vậy rõ ràng điều này là hoàn toàn phi lý. Cách phân tích 

của tòa án Trung Quốc trong vụ Apple Inc. kiện TRAB liên quan đến phản 

đối đơn đăng ký nhãn hiệu Iphone ở nhóm 18 có thể được xem là minh họa 
tốt cho nhận định này337. 

Hành vi sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng cấu thành hành vi xâm phạm quyền đối 

với nhãn hiệu nổi tiếng được quy định tại Điều 129.1.d), theo đó một hành vi 

                                                 
336 Trong vụ Rolex Watch U.S.A., Inc. v. AFP Imaging Corp., 101 U.S.P.Q.2d 1188, 2011 WL 

6780738 (T.T.A.B. Dec. 5, 2011) Rolex được TTAB công nhận là nổi tiếng cho sản phẩm đồng hồ 

(nhóm 14) nhưng Rolex lại không chứng minh được việc đăng ký nhãn hiệu ROLL-X bởi AFP cho 

sản phẩm bàn dùng chụp X-quang dùng trong y tế và nha khoa (nhóm 10) có khả năng làm lu mờ  

(likelihood of dilution) nhãn hiệu Rolex. Theo đó, TTAB đã bác đơn phản đối của Rolex chống lại 

đơn xin đăng ký ROLL-X bởi AFP. Xem thêm: http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91188993-

OPP-36.pdf  
337  Xem thêm tại http://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/china/a-closer-look-at-the-

iphone-and-face-book-trademark-cases-in-china. Trong vụ Apple Inc. kiện TRAB liên quan đến 

nhãn hiệu Iphone, ngày 31/03/2016 Tòa cấp cao Bắc Kinh đã ra phán quyết bác đơn kháng cáo 

của Apple Inc. chống lại quyết định của TRAB về việc giữ nguyên kết luận từ chối bảo hộ của 

CTMO đối với nhãn hiệu IPHONE ở nhóm 18 của Xington Tiandi Technologies (Beijing) Ltd. 

Phán quyết lập luận rằng: 

(a) Không đủ bằng chứng để chứng minh rằng nhãn hiệu có trước IPHONE của Apple đã giành 

được tình trạng nổi tiếng trước ngày nộp đơn nhãn hiệu Iphone của Xington, cụ thể là 

29/9/2007. Hầu hết các bằng chứng được viện dẫn bởi Apple chứng minh cho quá trình sử dụng 

đều sau ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của Xington. Apple bắt đầu giới thiệu sản phẩm 

IPHONE của nó tháng 6/2007 nhưng đã không bắt đầu bán điện thoại Iphone cho đến trước 

tháng 10/2009 

(b) Tòa cũng cho rằng không có căn cứ chứng minh rằng việc đăng ký nhãn hiệu IPHONE ở nhóm 

18 của Xington là trái với quy định của Điều 10.1.8 Luật nhãn hiệu 2013 (dấu hiệu xin đăng ký 

gây băng hoại đạo đức xã hội và tập quán lành mạnh hoặc có tác động tiêu cực) 

http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91188993-OPP-36.pdf
http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue/ttabvue-91188993-OPP-36.pdf
http://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/china/a-closer-look-at-the-iphone-and-face-book-trademark-cases-in-china
http://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/china/a-closer-look-at-the-iphone-and-face-book-trademark-cases-in-china
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bị xem là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng nếu hành vi đó liên 

quan đến việc sử dụng (trong thương mại) dấu hiệu trùng hoặc tương tự với 

nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm cả dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ 

nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa/dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa/dịch vụ 

không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa/dịch vụ thuộc 

danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng với điều kiện việc sử 

dụng này hoặc gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai 

lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó và chủ sở hữu nhãn hiệu 
nổi tiếng. 

Quy định theo Điều 129.1.(d) bộc lộ nhiều vấn đề cần phải xem xét lại. Câu 

hỏi đặt ra là không rõ liệu nhãn hiệu nổi tiếng được đề cập trong Điều 

129.1.(d) có bao gồm nhãn hiệu nổi tiếng không đăng ký338 ở Việt Nam hay 

không? Câu trả lời có vẻ như là không, vì chỉ nói đến việc sử dụng nhãn hiệu 

sau cho hàng hóa/dịch bất kỳ dù không trùng hoặc không liên quan tới hàng 

hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng  có 

thể làm chúng ta hiểu rằng danh mục này có nghĩa là danh mục đính kèm với 

giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của nhãn hiệu có trước được coi là nổi 

tiếng. Tương tự như Điều 74.2.(i), điều luật này không đặt ra bất kỳ quy tắc 

xác định phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký và nhãn hiệu nổi 

tiếng không đăng ký, không giới hạn phạm vi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng 

bằng cách quy định thời điểm xác định tình trạng bắt đầu nổi tiếng của nhãn 

hiệu, không đặt ra quy tắc phân định ranh giới giữa nhãn hiệu bị nghi ngờ 
xâm phạm sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ nào không tương tự hoặc không 

liên quan mà có thể bị xem là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng 

và những hàng hóa/dịch vụ nào thì không bị coi là xâm phạm quyền339. 

Đề xuất sửa đổi một số quy định của Luật SHTT năm 2005 liên 

quan đến nhãn hiệu nổi tiếng 

Dựa trên các phân tích ở nêu trên, Nhóm nghiên cứu xin được đề xuất sơ bộ 

những nội dung cơ bản cần điều chỉnh, thay thế hoặc bổ sung liên quan đến 

các điều 4.20, 74.2(i), 75 & 129.1.(d) như sau: 

                                                 
338 Tương tự như giải thích ở Footnote 5 

339 Xem thêm chi tiết vụ việc Interband Group khởi kiện Công ty cổ phần thương hiệu quốc tế 

(Interbrands JSC) được trình bày ở trang 43, mục 2.3.2, theo đó nhãn hiệu Interbrand được công 

nhận là nổi tiếng bởi tòa án đúng ra phải được hiểu là Interbrand là nhãn hiệu nổi t iếng chưa đăng 

ký, nghĩa là quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng Interbrand được yêu cầu công nhận trong trường hợp 

này phải là quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng chưa đăng ký vì (a) mãi đến 6/5/2010 giấy chứng nhận 

đăng ký số 146017 cho nhãn hiệu Interbrand của nguyên đơn mới được Cục SHTT cấp, và (b) nhãn 

hiệu Interbrand của bị đơn được nộp ngày 21/03/2006 (ngày sử dụng Interbrand về cơ bản cũng tạm 

được giả thiết là ngày 21/03/2006). Nếu đúng vậy thì về nguyên tắc dựa trên quan điểm hiểu đúng 

về bản chất của nhãn hiệu nổi tiếng như thực tiễn ở Hoa Kỳ, EU và Trung Quốc, nguyên đơn chỉ có 

thể ngăn chặn thành công việc nộp đơn đăng ký/sử dụng dấu hiệu Interbrand bởi bị đơn khi và chỉ 

khi Interbrand được công nhận là đã đạt được tình trạng nổi tiếng trước ngày 21/03/2006 chứ không 

thể là ngày 6/5/2010.  
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Điều 4.20 nên được sửa lại thành: 

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu có danh tiếng được biết đến rộng rãi 

bởi bộ phận công chúng có liên quan tại Việt Nam. 

Theo quan điểm của Nhóm nghiên cứu, nên loại bỏ Điều 74.2.(i) vì Việt 

Nam không có nghĩa vụ và cũng không cần thiết phải từ chối nhãn hiệu xin 

đăng ký dựa trên phỏng đoán mơ hồ và mang tính chủ quan cá nhân rằng một 

nhãn hiệu có trước nào đó được xem là nổi tiếng mà không dựa trên bất kỳ 

quy trình hay thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng nào cả. Nói cách khác, 
việc đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu xin đăng ký trong đơn đăng ký 

sẽ không tự động và không mặc nhiên được sử dụng căn cứ từ chối vì lý do 

nhãn hiệu nổi tiếng nữa. 

Tuy nhiên, ý nghĩa của Điều 74.2.(i) sẽ không biến mất mà nó nên được cấu 

trúc thành một điều khoản mới độc lập trên cơ sở mở rộng phạm vi quy định 

hiện tại của Điều 74.2.(i) và kết hợp với sử dụng Điều 129.1.(d). Việc kết 

hợp này sẽ được thực hiện với các sửa đổi thích hợp để có đủ khả năng giải 

quyết được các khía cạnh: (a) chấm dứt tình trạng “tự phong” nhãn hiệu nổi 

tiếng làm căn cứ từ chối các nhãn hiệu xin đăng ký, (b) bảo hộ nhãn hiệu nổi 

tiếng thông qua cả xác lập quyền và xử lý hành vi xâm phạm quyền, (c) đặt 

ra nguyên tắc về điều kiện bảo hộ, phạm vi bảo hộ và sự khác nhau giữa nhãn 

hiệu nổi tiếng không đăng ký và nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký ở Việt Nam. 

Theo đó, theo quan điểm của Nhóm nghiên cứu điều luật mới này (tạm gọi là 

Điều 75a) có thể được dự kiến như sau: 

Điều 75a. Nguyên tắc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng  

1. Nếu bất kỳ quyền đối với nhãn hiệu được biết tới rộng rãi bởi công 

chúng liên quan tại Việt Nam bị xâm phạm thì chủ nhãn hiệu đó có thể 

thực hiện các quy định có liên quan của luật này để yêu cầu bảo hộ 

nhãn hiệu được cho là nổi tiếng đó. 

2.  Trường hợp dấu hiệu xin đăng ký là bản sao, bản bắt chước hoặc bản 

dịch của nhãn hiệu nổi tiếng của bên thứ ba mà nhãn hiệu nổi tiếng 

này chưa được đăng ký ở Việt Nam mà hàng hóa/dịch vụ gắn liền với 

chúng trùng hoặc tương tự, và với điều kiện có thể gây nhầm lẫn cho 

công chúng và gây thiệt hại đến lợi ích của chủ nhãn hiệu nổi tiếng thì 

dấu hiệu xin đăng ký đó phải bị từ chối và việc sử dụng nó trong 

thương mại sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi 

tiếng. 

3. Trường hợp dấu hiệu xin đăng ký là bản sao, bản bắt chước hoặc bản 

dịch của nhãn hiệu nổi tiếng của bên thứ ba mà nhãn hiệu nổi tiếng 
này đã đăng ký ở Việt Nam mà hàng hóa/dịch vụ gắn liền với chúng 

không trùng hoặc không tương tự, và với điều kiện có thể gây nhầm 
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lẫn cho công chúng và làm tổn hại đến lợi ích của chủ nhãn hiệu nổi 

tiếng thì dấu hiệu xin đăng ký đó phải bị từ chối và việc sử dụng nó 

trong thương mại sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn 

hiệu nổi tiếng. 

Phù hợp với phân tích trên, Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất sửa đổi Điều 75 

Luật SHTT năm 2005 như sau: 

Điều 75 (sửa đổi). Các yếu tố phải xem xét trước khi công nhận một nhãn 

hiệu là nổi tiếng 

1. Việc xem xét công nhận nhãn hiệu nổi tiếng sẽ chỉ được tiến hành trên 

cơ sở có yêu cầu của các bên liên quan và dựa trên thông tin, tài liệu 

và chứng cứ của mỗi vụ việc tương ứng đó. 

 

2. Các yếu tố dưới đây phải được xem xét trước khi quyết định một nhãn 

hiệu là nổi tiếng:  

 

(a) Mức độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công 

chúng có liên quan; 

(b) Thời gian, quy mô và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động sử dụng, 

quảng bá nhãn hiệu bao gồm quảng cáo hoặc quảng bá, giới thiệu 

tại các triển lãm, hội chợ đối với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn 

hiệu; 

(c) Thời gian và khu vực địa lý mà nhãn hiệu đã được đăng ký 
và/hoặc đã được nộp đơn đăng ký; 

(d) Hồ sơ thực thực thi thành công quyền độc quyền nhãn hiệu, đặc 

biệt là phạm vi mà nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng bởi cơ 

quan có thẩm quyền; và 

(e) Giá trị gắn liền với nhãn hiệu. 

 

3. Trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc trong quá 

trình thụ lý giải quyết đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền đối 

với nhãn hiệu bởi các cơ quan có thẩm quyền mà có đơn yêu cầu của 

một trong các bên liên quan yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng 

theo Điều 75a của Luật này thì Cục SHTT có thể, tùy theo sự việc và 

các bằng chứng cụ thể của vụ việc đó, xem xét quyết định liệu nhãn 

hiệu được yêu cầu có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không. 

 

4. Trong quá trình xét xử các tranh chấp dân sự hoặc hành chính liên 
quan đến nhãn hiệu, các bên liên quan có thể yêu cầu tòa án nhân dân 



 145 

có thẩm quyền, tùy theo sự việc và các bằng chứng cụ thể của vụ việc 

đó, xem xét công nhận nhãn hiệu của mình là nổi tiếng.       

Đề xuất thủ tục công nhận và thực thi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng  

Nhóm nghiên cứu cho rằng cả thủ tục hành chính và tư pháp đều có thể được 

áp dụng đối với việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, theo đó cần thiết phải 

ban hành một văn bản quy phạm pháp luật riêng (dưới đây gọi tắt là “Văn 

bản quy phạm”) hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi 

tiếng sau khi đã được sửa đổi hoặc loại bỏ một số quy định liên quan đến 

nhãn hiệu nổi tiếng có trong các Nghị định và Thông tư liên quan, chẳng hạn 

như Nghị định 105/2006/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 

119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 và Thông tư 11/2015/BKHCN ngày 

26/6/2015. Văn bản quy phạm mang tính chất là quy phạm pháp luật nội 

dung có thể được áp dụng bởi cả cơ quan tư pháp và cơ quan hành chính liên 

quan đến việc công nhận và thực thi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. 

Theo đó, Nhóm nghiên cứu đề xuất một số nội dung cơ bản340 của Văn bản 

quy phạm như sau: 

1. Định nghĩa khái niệm “công chúng có liên quan”. Công chúng có liên 

quan được hiểu là nhóm người tiêu dùng có liên quan đến đến một 

chủng loại hàng hóa/dịch vụ nhất định mang nhãn hiệu, nhà sản xuất 

hoặc ung ứng hàng hóa/dịch vụ đó, người bán và những người khác có 

tham gia hoặc có liên quan đến kênh phân phối hàng hóa/dịch vụ đó. 

 

2. Một số hướng dẫn yêu cầu về bằng chứng chứng minh theo Điều 75 

sửa đổi. 

 

2.1 Tài liệu bằng chứng dưới đây có thể được xem xét là bằng chứng 

chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng phù hợp với Điều 75 Luật SHTT năm 

2005: 

 

(a) Bằng chứng chứng minh mức độ biết đến và công nhận nhãn 
hiệu bởi bộ phận công chúng liên quan. 

 

(b) Tài liệu chứng minh quá trình sử dụng nhãn hiệu, trong đó bao 

gồm thông tin bằng chứng thể hiện lịch sử ra đời, phạm vi sử 

dụng và khu vực địa lý đã đăng ký. Đối với nhãn hiệu chưa 

đăng ký thuộc đối tượng yêu cầu xem xét công nhận là nổi 

                                                 

340 Lưu ý rằng các nội dung trình bày và phân tích của Nhóm nghiên cứu ở phần này chỉ là 

những ý kiến đề xuất mang tính nguyên tắc, khuyến nghị và là quan điểm riêng của Nhóm nghiên 

cứu. Do vậy, để có thể giải thích một cách rõ ràng và trực tiếp các ý kiến đề xuất của mình, Nhóm 

nghiên cứu chỉ sử dụng văn phong và ngôn ngữ học thuật mà không dùng ngôn ngữ pháp lý chính 

thức như trong các văn bản pháp luật.  
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tiếng thì tài liệu chứng minh quá trình sử dụng phải thể hiện 

được ít nhất 5 năm. Đối với nhãn hiệu đã đăng ký các tài liệu 

chứng minh này không được ít hơn 3 năm. 

 

(c) Bằng chứng chứng minh quá trình, mức độ và phạm vi địa lý 

của bất kỳ hoạt động quảng cáo, quảng bá nhãn hiệu, trong đó 

đặc biệt bao gồm thông tin bằng chứng thể hiện các hoạt động 

bán hàng và quảng bá nhãn hiệu gồm cả chi phí để tiến hành 
công việc đó, phạm vi địa lý, dạng thức tiến hành quảng cáo và 

tần suất quảng cáo có liên quan đến nhãn hiệu. 

 

(d) Bằng chứng khác chứng tỏ nhãn hiệu đã được công nhận là nổi 

tiếng ở bất kỳ đâu trên thế giới (nếu có). 

 

(e) Tài liệu bằng chứng khác để từ đó có thể suy luận được nhãn 

hiệu yêu cầu xem xét là nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm nhưng 

không giới hạn ở doanh thu/doanh số, thị phần, lợi nhuận, thuế 

đã trả. 

 

2.2 Nhằm mục đích chứng minh, cần đặc biệt lưu ý bằng chứng liên quan 

đến quy định 3 năm hoặc 5 năm được nêu tại điểm 2.1(b) kể trên có 

nghĩa là 3 năm hoặc 5 năm trước ngày nộp đơn của nhãn hiệu bị yêu 
cầu hủy bỏ hoặc phản đối, hoặc trước ngày mà bên bị nghi ngờ xâm 

phạm nhãn hiệu nổi tiếng bắt đầu sử dụng nhãn hiệu tranh chấp. 

 

2.3 Một số lưu ý khác liên quan đến bằng chứng doanh thu: 

(a) Thống kê doanh thu cần phải đủ chi tiết để đảm bảo phản ánh 

được hoạt động bán hàng/cung ứng dịch vụ đem lại doanh thu 

lớn, và trong trường hợp có thể, nếu thống kê này có thể phản 

ánh được xuất xứ/địa bàn người mua hàng cư trú thì càng tốt. 

(b) Doanh thu nên được thống kê theo năm, theo đó càng các năm 

gần đây nhất (chẳng hạn 3-5 năm gần nhất) càng nên được 

thống kê chi tiết trong khi doanh thu ở các năm xa hơn do ảnh 

hưởng của yếu tố lưu trữ thì có thể thống kê mang tính tương 

đối hơn. 

(c) Bảng thống kê doanh nên bóc tách chi phí và giá bán của từng 

đơn vị sản phẩm để có thể giúp cơ quan có thẩm quyền có điều 
kiện nghiên cứu so sánh với thương hiệu của các công ty khác 

trong cùng lĩnh vực. 

(d) Để đảm bảo tính liên quan của bằng chứng và nhãn hiệu, bằng 

chứng doanh thu phải thể hiện được chính xác doanh thu đó 
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đến từ nhãn hiệu yêu cầu công nhận nổi tiếng chứ không phải 

là nhãn hiệu khác. 

(e) Thống kê doanh thu nên được tách độc lập ở từng nước, nghĩa 

là ngoài thống kê doanh thu ở Việt Nam – nơi sẽ được tập 

trung đánh giá chủ yếu – cần lập và gửi bảng thống kê doanh 

thu ở các nước khác với các yêu cầu tương tự như trên đã nêu. 

(f) Vì doanh thu có mối liên hệ mật thiết với người tiêu dùng (có 

thể là người tiêu dùng cuối cùng hoặc người tiêu dùng trung 
gian như đại lý chẳng hạn) do vậy, chủ nhãn hiệu cần cung cấp 

danh sách đại lý, hệ thống phân phối, điểm bán hàng trên toàn 

quốc (ở Việt Nam) cũng như ở các nước khác nơi mà hàng 

hóa/dịch vụ đã được xuất khẩu/bán/cung cấp. Bằng việc cung 

cấp bằng chứng khách hàng như vậy, cơ quan có thẩm quyền 

có thêm thông tin mà dựa vào đó có thể tiên lượng được số 

lượng khách hàng thực tế và tiềm năng liên quan đến nhãn hiệu 

yêu cầu công nhận cũng như phạm vi địa lý mà nó đã được biết 

tới. 

(g) Trong trường hợp có tranh chấp với bên thứ 3 chẳng hạn như 

chủ nhãn hiệu muốn phản đối/hủy bỏ nhãn hiệu tương tự của 

chủ thể khác sử dụng cho sản phẩm/dịch vụ tương tự với sản 

phẩm mang nhãn hiệu yêu cầu công nhận nổi tiếng, hoặc kể cả 

trường hợp nhãn hiệu tương tự sử dụng cho sản phẩm/dịch vụ 
không cạnh tranh, không tương tự nhưng có nguy cơ gây tổn 

hại đến danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu yêu cầu công nhận nổi 

tiếng thì các bằng chứng nêu trên cũng cần làm rõ/bóc tách để 

đảm bảo bằng chứng được cung cấp đã thể hiện được mức độ 

nổi tiếng trước thời điểm nhãn hiệu có sau nộp đơn đăng ký 

hoặc bắt đầu sử dụng. 

2.4 Một số lưu ý khác liên quan đến bằng chứng hóa đơn/invoice bán 

hàng: 

(a) Vì số lượng invoice/hóa đơn bán hàng có thể sẽ quá lớn do vậy 

chủ nhãn hiệu chỉ cần chọn lọc và cung cấp các invoice/hóa 

đơn mang tính điển hình, phản ánh khoản thanh toán lớn 

và/hoặc theo từng năm và/hoặc theo từng khu vực địa lý liên 

quan đến người mua hàng; 

(b) Để có thể tăng cường tính xác thực của các invoice có giá trị 

lớn, các hợp đồng liên quan đến các hóa đơn này nên được 
cung cấp; 

(c) Để đảm bảo tính liên quan của vấn đề nghiên cứu, bằng chứng 

invoice/hóa đơn phải thể hiện được chính xác rằng invoice/hóa 
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đơn đó có nguồn gốc từ chính nhãn hiệu nghiên cứu thuộc đối 

tượng nghiên cứu chứ không phải là nhãn hiệu khác. 

2.5 Một số lưu ý khác liên quan đến chi phí quảng cáo trên tivi hoặc báo 

chí hoặc các phương tiên truyền thông khác: 

(a) Thông tin và bằng chứng thể hiện chi phí, chu kỳ/tần suất, hình 

thức/phương tiện đăng ký quảng cáo nhãn hiệu nghiên cứu 

trong càng nhiều năm qua càng tốt. 

(b) Thông tin và bằng chứng quảng cáo dưới dạng tài trợ, đặt biển, 
banner ngoài trời, trên internet, tổ chức các hoạt động PR, hoạt 

động từ thiện, hội thảo, hội chợ thương mại ở trong nước và 

nước ngoài bao gồm cả thông tin biểu thị chi phí, chu kỳ/tần 

suất, hình thức/phương tiện đăng ký quảng cáo nhãn hiệu 

nghiên cứu trong càng nhiều năm qua càng tốt. 

(c) Để đảm bảo tính liên quan của vấn đề nghiên cứu, bằng chứng 

quảng cáo phải thể hiện được chính xác nó trực tiếp liên quan 

đến chính nhãn hiệu yêu cầu công nhận nổi tiếng chứ không 

phải là nhãn hiệu khác. 

(d) Uy tín rộng rãi của hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu yêu cầu 

công nhận nổi tiếng còn có thể được suy luận trên cơ sở chủ 

nhãn hiệu cung cấp được thông tin bằng chứng về giải thưởng 

lớn ở cả Việt Nam và nước ngoài mà nhãn hiệu yêu cầu công 

nhận nổi tiếng đạt được, bài báo, bài phân tích đánh giá vị trí, 
thứ hạng của nhãn hiệu yêu cầu công nhận nổi tiếng được đăng 

bởi các tờ báo có uy tín, báo cáo điều tra thị trường do chủ 

nhãn hiệu độc lập tiến hành hoặc do các tổ chức uy khác tiến 

hành bao gồm cả báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm xác 

định thị phần, phân khúc trị trường cũng như triển vọng tăng 

hoặc giảm cung, cầu liên quan đến hàng hóa/dịch vụ mang 

nhãn hiệu yêu cầu công nhận nổi tiếng. 

3. Thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Chỉ có cơ quan quản lý 

nhà nước về sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) hoặc tòa án mới có thẩm 

quyền xem xét công nhận một nhãn hiệu có được coi là nhãn hiệu nổi 

tiếng hay không khi và chỉ khi có yêu cầu bằng văn bản nộp bởi bên 

có liên quan đề nghị công nhận và bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng trong 

quá trình xác lập quyền, phản đối đơn đăng ký, hủy bỏ hiệu lực hoặc 

đề nghị xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng 

hoặc khởi kiện yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm và đòi bồi thường 
thiệt hại do hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng gây ra.  
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4. Thẩm quyền của Cục SHTT trong công nhận nhãn hiệu nổi tiếng. 

Trong các trường hợp sau đây, Cục SHTT có thẩm quyền xem xét 

quyết định liệu một nhãn hiệu có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay 

không: 

 

(a) Trường hợp một bên phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu của bên 

kia kèm theo đề nghị công nhận nhãn hiệu nổi tiếng thì bên đó 

phải nộp đơn phản đối cho Cục SHTT nêu rõ lý do phản đối 
dựa trên quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng của mình đồng thời 

phải kèm theo tài liệu, thông tin bằng chứng có giá trị chứng 

minh rằng nhãn hiệu của mình là nổi tiếng theo điều 75.2 Luật 

SHTT năm 2005 và điểm 2 trên đây của Văn bản quy phạm. 

Cục SHTT chịu trách nhiệm xem xét và quyết định công nhận 

hay không công nhận nhãn hiệu có yêu cầu công nhận là nhãn 

hiệu nổi tiếng. 

 

(b) Trường hợp người nộp đơn không đồng ý với thông báo hoặc 

quyết định từ chối bảo hộ của Cục SHTT đối với đơn đăng ký 

nhãn hiệu của mình mà có đơn khiếu nại trong đó có yêu cầu 

công nhận nhãn hiệu bị từ chối là nhãn hiệu nổi tiếng thì người 

nộp đơn phải nêu rõ trong đơn khiếu nại yêu cầu xin công nhận 

nhãn hiệu bị từ chối là nhãn hiệu nổi tiếng kèm theo tài liệu 
bằng chứng chứng minh cho yêu cầu đó phù hợp với điều 75.2 

Luật SHTT năm 2005 và điểm 2 của Văn bản quy phạm, và 

đồng thời phải nộp đơn phản đối theo quy định tại điểm (a) kể 

trên nếu nhãn hiệu có trước được sử dụng làm căn cứ từ chối 

vẫn đang trong tình trạng chưa được bảo hộ, hoặc phải nộp đơn 

yêu cầu hủy bỏ hiệu lực trong trường hợp nhãn hiệu có trước 

đã nêu đã được cấp đăng ký bảo hộ chưa quá 5 năm, trừ trường 

hợp có cứ cho rằng nhãn hiệu có trước được cấp bảo hộ vì lý 

do không trung thực. 

 

(c) Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm nhãn 

hiệu nổi tiếng bằng con đường hành chính. Trường hợp một 

bên yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu 

mà bên đó cho là nổi tiếng thì phải nộp yêu cầu bằng văn bản 

kèm theo chứng cứ chứng minh phù hợp với Điều 75.2 Luật 
SHTT năm 2005 và điểm 2 của Văn bản quy phạm này cho 

Thanh tra Sở KHCN, Chi Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương hoặc Thanh tra Bộ KHCN341. 

                                                 
341 Nhóm nghiên cứu đề xuất chỉ nên giới hạn 2 cơ quan: Cục SHTT và Tòa án là các cơ quan, tùy 

theo nhiệm vụ quyền hạn và chức năng của mình, là có thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng 

thay vì quá nhiều cơ quan như quy định tại Điều 200 Luật SHTT. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu đề 

xuất Chi Cục QLTT, Thanh tra Sở KHCN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Thanh 

tra Bộ KHCN tuy không có thẩm quyền công nhận nhãn hiệu nổi tiếng nhưng họ vẫn có thể tham 
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5. Thụ lý, xác nhận sơ bộ và chuyển hồ sơ. Trường hợp đơn yêu cầu xử 

lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được cho là nổi tiếng 

bởi một bên được nộp cho một trong số các Cơ quan thực thi nêu tại 

điểm 4(c) trên đây thì trong thời hạn 30 ngày Cơ quan thực thi đó phải 

ra quyết định thụ lý vụ việc hoặc từ chối thụ lý vụ việc sau khi đã xem 

xét sơ bộ tài liệu, bằng chứng đã nộp và thấy chúng phù hợp với quy 

định của Điều 75.2 Luật SHTT và Văn bản quy phạm. Trong thời hạn 
không quá 15 ngày kể từ ngày ra quyết định thụ lý, người đứng đầu 

Cơ quan thực thi phải xác nhận hồ sơ nhận được có phù hợp với Điều 

75.2 Luật SHTT và Văn bản quy phạm hay không và nếu thấy là phù 

hợp thì phải chuyển giao hồ sơ cho Cục SHTT xem xét quyết định 

công nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu có yêu cầu công nhận là 

nổi tiếng theo hướng dẫn tại điểm 6 Văn bản quy phạm như nêu dưới 

đây. 

 

6. Nguyên tắc đánh giá 5 yếu tố theo điều 75.2 sửa đổi Luật SHTT: 

 

(a) Cục SHTT trên cơ sở trực tiếp nhận được yêu cầu công nhận 

nhãn hiệu nổi tiếng hoặc trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ yêu cầu 

công nhận nhãn hiệu nổi tiếng mà được xác nhận sơ bộ và 

chuyển đến bởi Cơ quan thực thi phải xem xét đánh giá toàn 

diện 5 yếu tố quy định tại Điều 75.2 Luật SHTT. 
 

(b) Cục SHTT không được quyết định bất kỳ yếu tố nào trong số 5 

yếu tố theo Điều 75.2 Luật SHTT mang tính tiên quyết hoặc 

không được từ chối công nhận nhãn hiệu nổi tiếng chỉ vì lý do 

người nộp đơn yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng đã không 
đáp ứng toàn bộ 5 yếu tố đó. 

 

(c) Cục SHTT sau khi đã ra quyết định công nhận nhãn hiệu yêu 

cầu công nhận nổi tiếng, trong vòng không quá 15 ngày kể từ 

ngày ra quyết định, phải gửi bản sao quyết định này cho Cơ 

quan thực thi – Cơ quan mà đã ra quyết định thụ lý - để xử lý 

hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng theo quy 

định của Nghị định 99/2013/NĐ-CP. Trong vòng không quá 15 

ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên 

quan đến hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, 

                                                                                                                                        
gia vào các vụ việc theo 2 dạng thức: (a) tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ ban đầu kèm theo 

chứng cứ của các bên liên quan mà có yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng phù hợp với 5 yếu tố 

theo Điều 75.2 sửa đổi, và (b) tiến hành xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng hoặc từ chối 

giải quyết yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng tùy thuộc vào quyết  định công 

nhận hoặc không công nhận nhãn hiệu nổi tiếng mà được quyết định bởi Cục SHTT hoặc Thanh 

tra Bộ KHCN sau khi hồ sơ yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng đã được xác nhận sơ bộ bởi 

Chi Cục QLTT hoặc Thanh tra Sở KHCN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chuyển lên. 
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Cơ quan thực thi phải gửi bản sao quyết định xử lý vi phạm 

này cho Cục SHTT. 

 

7. Nguyên tắc giải quyết yêu cầu xử lý hành vi vi phạm quyền trong 

trường hợp nhãn hiệu bị xâm phạm đã được coi là nổi tiếng theo một 

quyết định hành chính hoặc bản án của tòa án trong một vụ việc khác. 

Nếu nhãn hiệu được coi là nổi tiếng theo quyết định hành chính hoặc 

bản án đã nêu mà được xem là tương tự với vụ việc đang yêu cầu xử 
lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng và bên bị yêu cầu xử lý hành 

vi vi phạm không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng 

chứng cứ, bằng chứng cung cấp bởi bên bị yêu cầu xử lý hành vi vi 

phạm được xem là không đủ nhằm mục đích phản đối thì Cục SHTT 

có thể bảo hộ nhãn hiệu tranh chấp trong vụ việc hiện tại dưới danh 

nghĩa là nhãn hiệu nổi tiếng. 

 

8. Tòa án có thẩm quyền, tùy thuộc vào đơn khởi kiện được nộp bởi một 

bên liên quan, thụ lý và quyết định liệu một nhãn hiệu có được công 

nhận là nổi tiếng hay không trong các trường hợp sau: 

 

(a) Nguyên đơn khởi kiện bị đơn về hành vi xâm phạm quyền sở 

hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng theo Điều 75a 

Luật SHTT. 
 

(b) Bên liên quan trong vụ việc phản đối, hủy bỏ hiệu lực nhãn 

hiệu mà nhãn hiệu thuộc đối tượng của vụ việc đó được công 

nhận hoặc không được công nhận bởi Cục SHTT là nổi tiếng 

khởi kiện yêu cầu tòa án xem xét công nhận hoặc không công 

nhận nhãn hiệu đó là nổi tiếng. 

 

(c) Trong trường hợp nguyên đơn khởi kiện hành vi xâm phạm 

nhãn hiệu nhưng bị đơn có yêu cầu phản tố tuyên bố nhãn hiệu 

của nguyên đơn là bản sao, bản bắt chước hoặc là bản dịch của 

nhãn hiệu có trước của bị đơn, dù không đăng ký hoặc có đăng 

ký ở Việt Nam, nhưng bị đơn cho rằng nhãn hiệu đó là nổi 

tiếng. Trong trường hợp này tòa án sẽ phải xem xét quyết định 

nhãn hiệu có trước này có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay 

không.  
 

(d) Nguyên đơn khởi kiện bị đơn trên cơ sở tên doanh nghiệp của 

bị đơn trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi 

tiếng của nguyên đơn. 

 

9. Trong trường hợp trước khi xảy ra hành vi bị cáo buộc là xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu mà nhãn hiệu này đã 

được công nhận là nổi tiếng bởi Cục SHTT nhưng bị đơn không phản 
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đối nhãn hiệu này là nổi tiếng thì tòa án sẽ xác nhận nhãn hiệu đó là 

nổi tiếng. Trường hợp bị đơn phản đối thì nguyên đơn có nghĩa vụ tiếp 

tục phải chứng minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng. 

 

10. Tòa án không được tự động công nhận nhãn hiệu tranh chấp trong một 

vụ kiện là nổi tiếng ngay cả trong trường hợp một bên đồng ý với 

tuyên bố của bên kia rằng nhãn hiệu của bên kia là nổi tiếng. 

 
11. Đối với trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng chưa đăng ký và việc sử dụng 

hoặc đăng ký nhãn hiệu này trong vụ kiện gắn liền với hàng hóa/dịch 

vụ trùng hoặc tương tự như quy định tại Điều 75a.2 Luật SHTT, tòa 

án có thể kết luận sẽ được coi là đủ gây ra nhầm lẫn cho bộ phận công 

chúng có liên quan về nguồn gốc thương mại của nhãn hiệu nổi tiếng 

và nhãn hiệu trong vụ kiện nếu có căn cứ để tin rằng nhãn hiệu trong 

vụ kiện và nhãn hiệu nổi tiếng có mối liên hệ với nhau theo cách đặc 

biệt thông qua sự liên tưởng về mối quan hệ công ty hoặc quan hệ li-

xăng. 

 

12. Đối với trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng đã đăng ký và việc sử dụng 

hoặc đăng ký nhãn hiệu trong vụ kiện gắn liền với hàng hóa/dịch vụ 

không trùng hoặc không tương tự như quy định tại Điều 75a.3 Luật 

SHTT, tòa án có thể kết luận sẽ được coi là đủ gây ra cho bộ phận 
công chúng có liên quan nếu có căn cứ để tin rằng nhãn hiệu trong vụ 

kiện và nhãn hiệu nổi tiếng được liên tưởng với nhau ở một mức độ 

đáng kể, qua đó làm yếu đi đặc tính phân biệt và làm lu mờ uy tín kinh 

doanh của nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường, hoặc lợi dụng uy tín của 

nhãn hiệu nổi tiếng. 

 

13. Trường hợp nguyên đơn khởi kiện yêu cầu ngăn cấm bị đơn sử dụng 

nhãn hiệu hoặc tên doanh nghiệp trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu 

nổi tiếng đã đăng ký của nguyên đơn liên quan đến sản phẩm không 

tương tự thì tòa án sẽ quyết định, tùy theo từng trường hợp cụ thể, có 

tính đến các yếu tố sau: 

 

(i)  Mức độ của đặc tính phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng; 

 

(ii) Mức độ mà nhãn hiệu nổi tiếng được biết tới rộng rãi bởi bộ 
phận công chúng có liên quan của hàng hóa mang nhãn hiệu 

hoặc tên doanh nghiệp trong vụ kiện;  

 

(iii)  Mức độ của mối liên hệ giữa hàng hóa mang nhãn hiệu nổi 

tiếng và hàng hóa mang nhãn hiệu hoặc tên doanh nghiệp trong 

vụ kiện; 
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(iv) Ý định của bị đơn liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu nổi 

tiếng hoặc sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng làm tên doanh nghiệp; 

 

(v) Bất kỳ yếu tố có liên quan nào khác. 
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6 PHỤ LỤC – ĐÁNH GIÁ TÌNH 

TRẠNG NỔI TIẾNG CỦA MỘT SỐ 

NHÃN HIỆU THAM GIA DỰ ÁN  

6.1 GIỚI THIỆU CHUNG 

Một phần công việc có tầm quan trọng không nhỏ của Dự án nhãn hiệu nổi 

tiếng mà Nhóm nghiên cứu có nhiệm vụ phải thực hiện là tiến hành phân tích 

đánh giá liệu các nhãn hiệu tham gia Dự án này với tư cách là các hồ sơ cụ 

thể liệu có được xem là nhãn hiệu nổi tiếng hay không. Tính đến thời điểm 

gần hoàn thành báo cáo cuối cùng của Dự án - tháng 12/2016 - Nhóm nghiên 

cứu đã nhận được hồ sơ của 8 nhãn hiệu gồm 5 nhãn hiệu của Việt Nam 

(Vinamilk, Vinacafe, Minh Phú342, Petrolimex, Phạm & Liên danh) và 3 

nhãn hiệu của nước ngoài (BMW343, IKEA và NIKE).  

Nhằm mục đích thực hiện nghiên cứu, đánh giá toàn diện và khách quan nhất 

có thể về tình trạng được biết đến rộng rãi bởi công chúng có liên quan tại 

Việt Nam, một trong những yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt trong việc xem 

xét quyết định liệu một nhãn hiệu có được xem là nổi tiếng hay không, đối 

với các nhãn hiệu thuộc đối tượng nghiên cứu (sau đây gọi tắt là “Nhãn hiệu 

nghiên cứu”), Nhóm nghiên cứu xây dựng Phần đánh giá chi tiết ở mục 6.2 

dưới đây làm 2 tiểu phần: (1) các nguyên tắc chung về đánh giá khả năng 

được coi là nổi tiếng của Nhãn hiệu nghiên cứu, và (2) đánh giá chi tiết khả 

năng Nhãn hiệu nghiên cứu đạt được tình trạng nổi tiếng. 

                                                 
342 Theo Bản báo cáo được trình bày tại Tọa đàm ngày 30/6/2017 ở Đà Nẵng, nhãn hiệu nghiên cứu 

MINH PHU được đánh giá là vẫn chưa đạt được tình trạng nổi tiếng ở Việt Nam gắn liền với dịch 

vụ xuất khẩu tôm, tôm đã qua chế biến, dịch vụ nuôi trồng, chế biến, kinh doanh thương mại, xuất 

nhập khẩu thủy hải sản vì 3 lý do: (a) doanh thu từ thị trường nội địa quá nhỏ, (b) hoạt động quảng 

bá nhãn hiệu bao gồm cả chi phí quảng cáo được tiến hành ở mức rất hạn chế, và (c) một số tổ 

chức/ẩn phẩm chuyên ngành đặc biệt là Undercurrentnews về đánh giá xếp hạng dù đã xếp hạng 

Minh Phú ở vị trí cao nhưng bản thân ấn phẩm này không được biết tới rộng rãi bởi nhóm người tiêu 

dùng có liên quan tại Việt Nam. Minh Phú đã được tư vấn về việc nên tiến hành  khảo sát mức độ 

nhận biết của nhóm khách hàng có liên quan và bổ sung thêm bằng chứng này cho Nhóm nghiên 

cứu nhưng cho đến ngay sát trước thời điểm nộp báo cáo sửa đổi này - ngày 20/9/2017 theo yêu cầu 

của Ban điều phối dự án - chúng tôi vẫn không nhận được chứng cứ bổ sung từ Minh Phú nên Nhóm 

nghiên cứu quyết định tạm thời không xếp hạng đối với Nhãn hiệu nghiên cứu MINH PHU. Tuy 

nhiên, tùy thuộc vào quyết định của Ban điều phối dự án và khả năng cung cấp thêm bằng chứng từ 

Minh Phú trước hạn chót mới (nếu có), Nhóm nghiên cứu có thể đánh giá bổ sung đối với nhãn hiệu 

MINH PHU. 
343 Nhóm nghiên cứu cũng tạm thời không đánh giá và không xếp hạng đối với nhãn hiệu nghiên 

cứu BMW vì một số lý do khách quan khiến BMW chưa thể cung cấp cung cấp đầy đủ và chi tiế t số 

liệu có liên quan trong đó đặc biệt là doanh thu và chi phí quảng cáo. Theo yêu cầu của Văn phòng 

luật sư A Hòa, đại diện pháp lý của BMW, tại văn bản số 650-17/LS-CV ngày 15/6/2017 gửi Thanh 

tra Bộ KHCN, tùy thuộc vào quyết định của Ban điều phối dự án và khả năng cung cấp thêm số liệu 

từ BMW trước hạn chót mới (nếu có), Nhóm nghiên cứu có thể đánh giá bổ sung đối với nhãn hiệu 

BMW. 



 155 

6.2 ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT 

6.2.1 Các nguyên tắc chung về đánh giá khả năng được coi là 

nổi tiếng của nhãn hiệu nghiên cứu 

Thứ nhất, Nhóm nghiên cứu cho rằng mặc dù không có giá trị ràng buộc 

pháp lý đối với các nước thành viên của Công ước Paris song Bản khuyến 

nghị của WIPO năm 1999 vẫn phải được xem là hướng dẫn mang tính kim 
chỉ nam phục vụ cho việc đánh giá Nhãn hiệu nghiên cứu vì hướng dẫn này 

mang tính khái quát cao, ngụ ý những khía cạnh lý luận sâu ở trình độ quốc 

tế về nhãn hiệu nổi tiếng và quan trọng hơn là thể hiện đúng bản chất của 

nhãn hiệu nổi tiếng. Mặt khác, trong quá trình nghiên cứu Nhóm nghiên cứu 

cũng thấy rằng EU, Trung Quốc và Nhật Bản khi giải quyết tranh chấp liên 

quan đến nhãn hiệu nổi tiếng, cơ quan tư pháp hoặc cơ quan hành chính của 

các nước/khu vực này cũng áp dụng pháp luật quốc gia của họ dựa trên tinh 

thần của Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999. Vì vậy, Nhóm nghiên cứu 

thực hiện việc nghiên cứu và đánh giá theo đúng tinh thần của Bản khuyến 

nghị của WIPO năm 1999 ngoại trừ một số sửa đổi nhỏ cho phù hợp với điều 

kiện và hoàn cảnh pháp lý ở Việt Nam và điều này không có ý gì khác ngoài 

mục đích làm giảm bớt nghĩa vụ chứng minh của chủ nhãn hiệu nổi tiếng.  

Thứ hai, việc lựa chọn Bản khuyến nghị của WIPO năm 1999 là hợp lý vì giả 

sử TPP có hiệu lực sau khi nó được phê duyệt bởi quốc hội hoặc nghị viện 
các nước thì Khuyến nghị của WIPO năm 1999 hiển nhiên trở thành cam kết 

quốc tế có giá trị ràng buộc với 12 quốc gia thành viên của TPP trong đó có 

Việt Nam. 

Thứ ba, Nhóm nghiên cứu thấy rằng không nên đánh giá Nhãn hiệu nghiên 

cứu theo Điều 75 Luật SHTT năm 2005 hiện tại gồm 8 tiêu chí vì các lý do 

như đã phân tích. Thay vì thế, Nhóm nghiên cứu sẽ thực hiện việc đánh giá 

Nhãn hiệu nghiên cứu chỉ dựa trên 5 yếu tố được đề xuất trong phần đề xuất 

khung về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng được trình bày ở các phần trên sau khi 

Nhóm nghiên cứu đề xuất lược bớt một yếu tố trong số 6 yếu tố phải  xem xét 

trước khi quyết định một nhãn hiệu có nổi tiếng hay không theo Bản khuyến 

nghị của WIPO năm 1999. 5 yếu tố mà Nhóm nghiên cứu thực hiện việc rà 

soát đánh giá Nhãn hiệu nghiên cứu gồm: 

(1) Mức độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công 

chúng có liên quan; 

(2) Thời gian, quy mô và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động sử 
dụng, quảng bá nhãn hiệu bao gồm quảng cáo hoặc quảng bá, 

giới thiệu tại các triển lãm, hội chợ đối với hàng hóa/dịch vụ 

mang nhãn hiệu; 
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(3) Thời gian và khu vực địa lý mà nhãn hiệu đã được đăng ký 

và/hoặc đã được nộp đơn đăng ký; 

(4) Hồ sơ thực thực thi thành công quyền độc quyền nhãn hiệu, 

đặc biệt là phạm vi mà nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng 

bởi cơ quan có thẩm quyền; và 

(5) Giá trị gắn liền với nhãn hiệu. 

Thứ tư, một học giả344 cho rằng bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng là vấn đề của sự 

kiện “matter of fact” chứ không phải vấn đề của luật “matter of law”345. Về 
cơ bản chúng tôi ủng hộ quan điểm này vì rõ ràng chúng tôi không thể đánh 

giá được khả năng đạt được hay chưa đạt được tình trạng nổi tiếng của Nhãn 

hiệu nghiên cứu nếu chúng tôi không nhận được đầy đủ hồ sơ, bằng chứng, 

dữ liệu có liên quan đến hoạt động quảng bá và mức độ sử dụng của nó tại 

lãnh thổ nghiên cứu. Chúng tôi hiểu rằng việc chuẩn bị chứng cứ tài liệu 

chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng không phải là công việc đơn giản đối với chủ 

sở hữu Nhãn hiệu nghiên cứu và công việc đó cũng không dễ dàng đối với 

Nhóm nghiên cứu để đi đến kết luận rằng Nhãn hiệu nghiên cứu nổi tiếng 

hay không nổi tiếng. Vì lẽ đó, trên cơ sở tìm hiểu kết quả khảo sát do INTA 

thực hiện đối với hàng chục quốc gia khác nhau ở các châu lục trong đó có 

Hoa Kỳ, Canada, Australia, Trung Quốc liên quan đến yêu cầu về bằng 

chứng chứng minh tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu346, Nhóm nghiên cứu 

thấy rằng việc cung cấp hướng dẫn thu thập chứng cứ liên quan chứng minh 

nhãn hiệu nổi tiếng là cần thiết, theo đó Nhóm nghiên cứu đã yêu cầu chủ 
Nhãn hiệu nghiên cứu cung cấp chứng cứ theo hướng dẫn sau: 

(a)  doanh số; 

(b)  hóa đơn/invoice điển hình mang giá trị lớn; 

(c)  chi phí quảng cáo trên sóng truyền hình hoặc báo chí hoặc các 

phương tiện truyền thông khác; 

(d)  lịch sử ra đời nhãn hiệu, ý nghĩa, tôn chỉ, nguồn gốc đặt tên 

Nhãn hiệu nghiên cứu, quá trình phát triển và khai thác Nhãn 

hiệu nghiên cứu trong thương mại từ khi ra đời; số lượng quốc 

gia mà Nhãn hiệu nghiên cứu đã được đăng ký kèm theo bản 

sao văn bằng bảo hộ tương ứng; số lượng quốc gia đã và đang 

nộp đơn nhưng chưa được bảo hộ; số lượng quốc gia công nhận 

                                                 
344 Xem Tatham, D, ‘WIPO Resolution on Well Known Marks: A Small Step or a Giant Leap? ’ 

(2000) 2 IPQ 127-137 at 128. 
345 Theo từ điển luật http://thelawdictionary.org/matter-of-law/ thì matter of fact nghĩa là sự khẳng 

định hoặc vin vào sự thật của một sự kiện làm căn cứ để điều tra xác minh một vấn đề nào đó 

trong khi matter of law là một cụm từ được sử dụng để miêu tả một vấn đề chưa được quyết định 

và có thể trả lời bằng cách dùng luật áp vào sự kiện  
346 Xem thêm Famous and Well-Known Marks - Practitioner’s Toolkit, INTA 

http://thelawdictionary.org/matter-of-law/
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Nhãn hiệu nghiên cứu là nổi tiếng (nếu có); thông tin/bằng 

chứng liên quan (các) vụ việc tranh chấp Nhãn hiệu nghiên cứu 

với bên thứ 3 ở Việt Nam và nước ngoài cũng như kết quả cuối 

cùng của (các) vụ việc đó; 

(e)  Giá trị của Nhãn hiệu nghiên cứu thông qua các bằng chứng 

như biên bản định giá, nghiên cứu thị trường về giá trị thương 

hiệu nhằm phục vụ cho các thương vụ mua bán cổ phần; giá trị 

Nhãn hiệu nghiên cứu thông qua các hợp đồng chuyển nhượng 
cổ phần, chuyển giao quyền sử dụng (li-xăng) hoặc giá trị Nhãn 

hiệu nghiên cứu thông qua việc góp vốn đầu tư (nếu có). 

Nhóm nghiên cứu xin được làm rõ một số hướng dẫn về bằng chứng phục vụ 

cho các mục (a), (b) và (c) nêu trên, cụ thể: 

(i)   Đối với tiêu chí doanh thu cần lưu ý: 

 Thống kê doanh thu cần phải đủ chi tiết để đảm bảo phản ánh 
được hoạt động bán hàng/cung ứng dịch vụ đem lại doanh thu 

lớn. 

 Doanh thu nên được thống kê theo năm, ưu tiên số liệu thống 
kê các năm gần nhất (chẳng hạn từ 3 đến 5 năm gần nhất). 

 Bảng thống kê doanh thu, tùy thuộc vào bản chất, tính năng, 
kênh tiêu thụ của từng loại hình sản phẩm/dịch vụ cụ thể, nên 

được bóc tách chi phí và giá bán của từng đơn vị sản phẩm để 

giúp nhóm nghiên cứu có thể nghiên cứu so sánh với thương 

hiệu của các công ty khác trong cùng lĩnh vực. 

 Để đảm bảo tính liên quan của vấn đề nghiên cứu, bằng chứng 
doanh thu phải thể hiện được chính xác doanh thu đó đến từ 

nhãn hiệu nghiên cứu thuộc đối tượng nghiên cứu chứ không 

phải là nhãn hiệu khác. 

 Thống kê doanh thu nên được tách độc lập ở từng nước, nghĩa 
là ngoài thống kê doanh thu ở Việt Nam – nơi sẽ được tập 

trung đánh giá nhiều nhất, chủ sở hữu Nhãn hiệu nghiên cứu 

cần lập và gửi bảng thống kê doanh thu ở thị trường các nước 

khác với các yêu cầu tương tự như trên. 

 Chủ nhãn hiệu cần cung cấp danh sách đại lý, hệ thống phân 
phối, điểm bán hàng trên toàn quốc (ở Việt Nam) cũng như ở 

các nước khác nơi mà hàng hóa/dịch vụ đã được xuất 

khẩu/bán/cung cấp. Bằng việc cung cấp bằng chứng khách 

hàng như vậy, nhóm nghiên cứu sẽ có thêm thông tin đánh giá 
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về số lượng khách hàng thực tế và tiềm năng liên quan đến 

nhãn hiệu nghiên cứu cũng như phạm vi địa lý mà nhãn hiệu 

nghiên cứu đã được biết tới. 

 Trong trường hợp có tranh chấp với bên thứ 3 chẳng hạn như 
chủ nhãn hiệu muốn phản đối/hủy bỏ nhãn hiệu tương tự của 

chủ thể khác sử dụng cho sản phẩm/dịch vụ tương tự với sản 

phẩm mang nhãn hiệu nghiên cứu, hoặc kể cả trường hợp nhãn 

hiệu tương tự sử dụng cho sản phẩm/dịch vụ không cạnh tranh 

nhưng có nguy cơ gây tổn hại đến danh tiếng, uy tín của nhãn 

hiệu nghiên cứu thì các bằng chứng nêu trên cũng cần làm 

rõ/bóc tách để đảm bảo bằng chứng được cung cấp thể hiện 
mức độ nổi tiếng trước thời điểm nhãn hiệu có sau nộp đơn xin 

đăng ký hoặc bắt đầu sử dụng. 

(ii)  Đối với tiêu chí invoice/hóa đơn cần lưu ý: 

 Chủ nhãn hiệu chỉ cần chọn lọc và cung cấp các invoice/hóa 
đơn mang tính điển hình, phản ánh khoản thanh toán lớn 

và/hoặc theo từng năm và/hoặc theo từng khu vực địa lý liên 

quan đến người mua hàng. 

 Để có thể tăng cường tính xác thực của các invoice có giá trị 
lớn, các hợp đồng liên quan đến các hóa đơn này nên được 

cung cấp. 

 Để đảm bảo tính liên quan của vấn đề nghiên cứu, bằng 
chứng invoice/hóa đơn phải thể hiện được chính xác rằng 

invoice/hóa đơn đó có nguồn gốc từ chính nhãn hiệu nghiên 

cứu thuộc đối tượng nghiên cứu chứ không phải là nhãn hiệu 

khác. 

(iii)  Đối với chi phí quảng cáo trên sóng truyền hình hoặc báo chí 

hoặc các phương tiên truyền thông khác: 

 Thông tin và bằng chứng thể hiện chi phí, chu kỳ/tần suất, 
hình thức/phương tiện đăng ký quảng cáo nhãn hiệu nghiên 

cứu trong khoảng thời gian càng dài càng tốt. 

 Thông tin và bằng chứng quảng cáo dưới dạng tài trợ, đặt 
biển, banner ngoài trời, trên internet, tổ chức các hoạt động 

PR, hoạt động từ thiện, hội thảo, hội chợ thương mại ở trong 

nước và nước ngoài bao gồm cả thông tin biểu thị chi phí, 

chu kỳ/tần suất, hình thức/phương tiện đăng ký quảng cáo 

nhãn hiệu nghiên cứu trong khoảng thời gian càng dài càng 

tốt. 
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 Để đảm bảo tính liên quan của vấn đề nghiên cứu, bằng 
chứng quảng cáo phải liên quan trực tiếp đến chính nhãn 

hiệu nghiên cứu thuộc đối tượng nghiên cứu mà không dành 

cho các nhãn hiệu khác. 

 Uy tín rộng rãi của sản phẩm mang nhãn hiệu nghiên cứu 
còn có thể được củng cố thêm trên cơ sở chủ nhãn hiệu cung 

cấp được thông tin bằng chứng về giải thưởng lớn ở cả Việt 

Nam và nước ngoài mà nhãn hiệu nghiên cứu đạt được; bài 

báo, bài phân tích đánh giá vị trí/thứ hạng của nhãn hiệu 

nghiên cứu trên thị trường được đăng bởi các tờ báo lớn 

càng có uy tín và tên tuổi càng tốt; báo cáo điều tra/khảo sát 

thị trường do chủ nhãn hiệu độc lập tiến hành hoặc do các tổ 

chức khác tiến hành nhằm xác định thị phần, phân khúc trị 

trường cũng như triển vọng tăng/giảm cung hoặc cầu liên 

quan đến sản phẩm mang nhãn hiệu nghiên cứu thuộc phân 
khúc đó. 

Thứ năm, tranh chấp hay vụ việc liên quan đến nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm 

cả xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, tương tự như 

các tranh chấp sở hữu trí tuệ khác, về cơ bản vẫn mang bản chất là một tranh 

chấp dân sự do vậy các đương sự phải có vai trò trung tâm trong vụ việc của 

họ chứ không phải là của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, bao 

gồm cả tòa án. Như vậy, về nguyên tắc, một trong hai bên đương sự phải có 

cơ hội được phản đối lập luận và bằng chứng của bên kia rằng nhãn hiệu của 

bên kia là nổi tiếng. Tuy nhiên, do thiếu hẳn thông tin phản biện của bên thứ 

ba, bên chưa xuất hiện trong phần đánh giá ở Phụ lục này, việc đánh giá bởi 

Nhóm nghiên cứu ít nhiều không thực sự phản ánh đúng với bản chất giải 

quyết tranh chấp dân sự. Để góp phần giảm bớt hạn chế đó, trong những tình 

huống cụ thể liên quan đến từng Nhãn hiệu nghiên cứu, Nhóm nghiên cứu 

đôi lúc có thể chuyển hóa mình thành vai của bên thứ ba góp phần đánh giá 

khách quan, toàn diện và đúng đắn hơn.  

Thứ sáu, vì nhiều lý do khác nhau trong đó đặc biệt là sự vắng mặt của bên 

thứ 3, Nhóm nghiên cứu không đánh giá các vấn đề pháp lý khác liên quan 

đến Nhãn hiệu nghiên cứu, đặc biệt là phạm vi bảo hộ, chẳng hạn như vấn đề 

nhãn hiệu nghiên cứu có bị làm lu mờ (diluted) bởi việc sử dụng nhãn hiệu 

của người khác hay không vì không có đủ thông tin và chứng cứ để thực hiện 

công việc đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đánh giá liệu Nhãn hiệu nghiên cứu có 

nổi tiếng ở Việt Nam hay không đối với một, một số hay tất cả sản phẩm 

hoặc dịch vụ mà chủ Nhãn hiệu nghiên cứu đã đề cập trong văn bản chính 

thức tham gia Dự án dựa trên hồ sơ, bằng chứng thực tế mà chúng tôi nhận 

được từ chủ Nhãn hiệu nghiên cứu.  

Thứ bảy, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đa số các chủ thể quyền, các chuyên 

gia pháp luật sở hữu trí tuệ và các luật sư, Nhóm nghiên cứu chỉ tập trung 
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đánh giá để xác định Nhãn hiệu nghiên cứu đã đạt được tình trạng nổi tiếng 

hay chưa đạt được tình trạng nổi tiếng bất kể thực tế là Nhãn hiệu nghiên cứu 

có thể được xem là nổi tiếng ở nhiều hơn một bộ phận công chúng có liên 

quan. 

Thứ tám, Nhóm nghiên cứu thấy rằng nhãn hiệu được biết tới rộng rãi sẽ 

không mặc nhiên được xem là đã đạt được tình trạng nổi tiếng. Nói cách 

khác nhãn hiệu được biết tới rộng rãi hoặc bởi một bộ phận công chúng có 

liên quan hoặc bởi nhiều hơn một bộ phận công chúng có liên quan mới chỉ 
đáp ứng điều kiện cần trong quá trình xem xét đánh giá liệu một nhãn hiệu có 

thể đã đạt được tình trạng nổi tiếng hay không. Điều kiện đủ là, dựa trên 

bằng chứng, số liệu do chủ Nhãn hiệu nghiên cứu cung cấp, Nhóm nghiên 

cứu cần phải đánh giá Nhãn hiệu nghiên cứu có uy tín/danh tiếng hay không, 

uy tín/danh tiếng này phát triển ổn định không, đi lên hay đi xuống, vị thế thị 

trường của Nhãn hiệu nghiên cứu như thế nào, mạnh hay yếu, mức độ yêu 

thích bởi người tiêu dùng cao hay thấp cũng như Nhãn hiệu nghiên cứu liệu 

có thể được coi là một hình mẫu tiêu biểu mang tính đại diện cho một lĩnh 

vực công nghiệp hay không, hoặc liệu nó có được xem là có khả năng dẫn 

dắt thị trường hay không… Cần lưu ý rằng nhãn hiệu nổi tiếng không phải là 

một loại nhãn hiệu giống như cách chúng ta vẫn phân loại nhãn hiệu theo các 

tiêu chí khác nhau như nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu bảo 

vệ. Trái lại nhãn hiệu nổi tiếng chỉ là một trạng thái hoặc là một tình trạng 

được xem là nổi tiếng gắn liền với một hoặc một số sản phẩm/dịch vụ nhất 
định tại một thời điểm nhất định và tại một khu vực địa lý nhất định. Sở dĩ 

như vậy là vì xét theo mức độ biết đến bởi công chúng, nhãn hiệu nói chung 

bao gồm 3 dạng: (i) nhãn hiệu thông thường, (ii) nhãn hiệu trung gian đứng 

giữa nhãn hiệu nổi tiếng và nhãn hiệu thông thường, và (iii) nhãn hiệu nổi 

tiếng. Dạng (ii) được Việt Nam gọi là nhãn hiệu được sử dụng và thừa nhận 

rộng rãi (widely used and recognized mark) theo quy định tại điểm g khoản 2 

điều 74 Luật SHTT năm 2005. Dạng (ii) không phải là nhãn hiệu nổi tiếng 

nhưng có quyền ưu tiên tốt hơn so với loại (i) ở chỗ nó cho phép chủ nhãn 

hiệu đã sử dụng trước dù không nộp đơn đăng ký có thể phản đối đơn đăng 

ký hoặc hủy bỏ đăng ký đã được cấp với điều kiện nhãn hiệu đó đã được sử 

dụng và thừa nhận rộng rãi (Việt Nam). Nhãn hiệu nổi tiếng – dạng (iii) - là 

dạng đặc biệt nhất vì luôn tồn tại cùng lúc 3 thuộc tính khách quan (a) nhận 

biết được bởi công chúng với tư cách là một nguồn gốc thương mại, (b) 

phạm vi biết đến ở mức độ cao, và (c) danh tiếng gắn liền với sản phẩm/dịch 

vụ. Sự có mặt của cùng lúc 3 thuộc tính trên làm cho nó vượt ra ngoài thuộc 
tính của nhãn hiệu thông thường là chức năng phân biệt nguồn gốc thương 

mại (thường mang đặc tính tĩnh) phát triển thành đặc tính động. Đặc tính 

động đó thể hiện ở chỗ có thể làm nhãn hiệu nổi tiếng ở thị trường A (chẳng 

hạn như thông qua thành công về doanh số bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ, 

có khả năng ảnh hưởng hoặc dẫn dắt đáng kể đến ngành công nghiệp ở thị 

trường đó) nhưng lại không đủ nổi tiếng ở thị trường B (nơi có môi trường 

cạnh tranh khốc liệt làm cho doanh số thấp hoặc thậm chí tăng trưởng âm, 
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hoặc khách hàng ít yêu thích và nhiều lý do khác), hoặc trong các trường hợp 

xấu hơn thậm chí nhãn hiệu đó chỉ đủ tư cách là một nhãn hiệu thông thường 

vì nhiều lý do khác nhau chẳng hạn như sự thay đổi công nghệ, thay đổi thói 

quen của người tiêu dùng. Như vậy, nhãn hiệu nổi tiếng rõ ràng phải là hiện 

thân của danh tiếng, uy tín, thành công, dẫn đầu và được yêu thích một cách 

rộng rãi chứ không thể là hình ảnh của thất bại hoặc yếu kém. Từ hình ảnh 

tiêu biểu cho danh tiếng toàn cầu của Kodak ngày nào giờ đang dần trôi vào 

dĩ vãng để rồi người ta phải cố gắng tìm cách lý giải Kodak đã thất bại như 
thế nào và nguyên do dễ được chấp nhận là ban lãnh đạo của Kodak đã sai 

lầm khi không nhìn ra khuynh hướng phát triển của công nghệ làm cho thói 

quen sử dụng phim bằng giấy hầu như đã bị thay thế bằng công nghệ ảnh kỹ 

thuật số347. Thuộc tính động nêu trên còn có thể dẫn đến cả suy vong của 

thương hiệu dù trước đó những thương hiệu này có thể rất nổi tiếng trong 

một lĩnh vực cụ thể, không chỉ tại một quốc gia mà có thể là nhiều quốc gia 

vì vai trò, tầm ảnh hưởng và danh tiếng lớn của chúng. Sự sụp đổ hoàn toàn 

của Hanjin Shipping – hãng vận tải đường biển lớn thứ 7 thế giới và là một 

trong những chaebol của Hàn Quốc bằng việc hãng này nộp đơn xin phá sản 

ngày 31/8/2016348 hay như thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng Lehman Brothers đã gần như biến mất trong sự bàng hoàng và bất 

ngờ của nhiều người khi mà nó đã nộp đơn tuyên bố phá sản – vụ phá sản 

được coi là lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử nộp đơn phá sản ở Hoa 

Kỳ349. Như vậy, cần phải hiểu rằng nhãn hiệu nổi tiếng chỉ là một trạng thái 
của nhãn hiệu mà trạng thái đó có thể biến thiên để trở về tư cách một nhãn 

hiệu thông thường khi thuộc tính (b) và (c) bị suy giảm hoặc biến mất, hoặc 

ngược lại một nhãn hiệu thông thường có thể biến thiên để đạt được trạng 

thái nổi tiếng nhờ sự phát triển mạnh mẽ và ổn định thuộc tính (b) và (c).  

6.2.2 Đánh giá chi tiết về tình trạng nổi tiếng của Nhãn hiệu 

nghiên cứu 

 

A. 

 

 

 

Nhóm 29: Sữa, sữa đặc, sữa bột, sữa đậu 

nành, sữa chua, kem (sản phẩm sữa), sản 

phẩm chế biến từ sữa, pho mai, hoa quả 

đóng hộp, bơ, bơ thực vật, bột dinh dưỡng 

có chứa sữa (sữa là chủ yếu) 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc, 

kem lạnh, bánh ngọt, cà phê, trà (chè), ca 

cao, kẹo 

                                                 
347 Xem http://www.forbes.com/sites/chunkamui/2012/01/18/how-kodak-failed/#34645c05bd6a  
348 Xem https://en.wikipedia.org/wiki/Hanjin  
349 Xem http://www.marketwatch.com/story/lehman-folds-with-record-613-billion-debt?siteid=rss  

http://www.forbes.com/sites/chunkamui/2012/01/18/how-kodak-failed/#34645c05bd6a
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanjin
http://www.marketwatch.com/story/lehman-folds-with-record-613-billion-debt?siteid=rss
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(1) Mức độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có 

liên quan 

(a) Vinamilk được biết tới ở mức độ rất cao, cụ thể gồm 243 nhà 

phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu, 212.000 điểm bán lẻ, sản 

phẩm có mặt ở 1.609 siêu thị và hơn 575 cửa hàng tiện lợi tại 

Việt Nam. 

(b) Nhãn hiệu Vinamilk được sử dụng ở trên hơn 200 loại sản 

phẩm phục vụ khách hàng ở mọi lứa tuổi trong đó điển hình là 
các sản phẩm: Sữa nước; Sữa đặc; Sữa chua; Sữa bột; Bột ăn 

dặm; Ca cao lúa mạch; Kem ăn; Phô mai; Sữa đậu nành; Nước 

giải khát.... 

(c) Vinamilk là công ty đại chúng có doanh thu lớn, có tốc độ phát 

triển nhanh và đều. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2016 cho thấy tổng sản phẩm sản xuất trong năm 2016 đạt mức 

1.025.359 tấn. Theo đó, doanh số hợp nhất tập đoàn chạm 

ngưỡng 46.965 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với doanh thu hợp 

nhất 6.289 tỷ đồng của năm 2006 khi vừa niêm yết trên sàn 

HOSE. Tốc độ tăng trưởng bình quân là 22,3%/năm. Lợi nhuận 

hợp nhất trước thuế năm 2016 đạt con số khổng lồ 11.238 tỷ 

đồng, tương đương mức tăng vượt trội gần 17 lần so với số 663 

tỷ đồng năm 2006 và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân 

khoảng 32,7%/ năm350. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 
2016 đạt 11.238 tỷ đồng quả là con số rất ấn tượng. Bên cạnh 

đó, biểu đồ phân tích mức độ tăng trưởng trong vòng 5 năm 
qua cho thấy bất chấp điều kiện cạnh tranh gay gắt như nay, lợi 

nhuận của Vinamilk vẫn được xem là rất triển vọng đối với các 

nhà đầu tư.  

(d) Theo Báo cáo phân tích Công ty cổ phần sữa Việt Nam lập 

ngày 19/11/2015351, Vinamilk tiếp tục duy trì thị phần áp đảo 
đối mới mảng sản phẩm sữa đặc và sữa chua. 9 tháng 2015, 

Vinamilk ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng khá, doanh 

thu đạt 29.765 tỷ đồng (+16,08% yoy) nhờ doanh thu nội địa 

tăng trưởng 10,34% và doanh thu xuất khẩu tăng trưởng 

44,75% do thị trường xuất khẩu chính của công ty là Iraq đã 

phục hồi. Theo kết quả đo lường của Nielsen gần nhất tính đến 

tháng 7/2017, Vinamilk đứng số 1 về thị phần trên thị trường 

(58.2%), trong đó sữa bột trẻ em chiếm 41,3%; sữa nước 

                                                 

350 Báo cáo thường niên Vinamilk năm 2016, truy cập ngày 14/9/2017 tại 

https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/bc_thuong_nien/1489983725-

31b5eb9c9cb7e8d174f01b917ccc9152696ece752cf491ed9bac8f9aad516528.pdf  
351 Xem thêm: https://www.vcbs.com.vn/vn/Communication/GetReport?reportId=3980  

https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/bc_thuong_nien/1489983725-31b5eb9c9cb7e8d174f01b917ccc9152696ece752cf491ed9bac8f9aad516528.pdf
https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/bc_thuong_nien/1489983725-31b5eb9c9cb7e8d174f01b917ccc9152696ece752cf491ed9bac8f9aad516528.pdf
https://www.vcbs.com.vn/vn/Communication/GetReport?reportId=3980
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56.5%; sữa chua ăn 83.4%; sữa đặc: 78%; bột ăn dặm: 53.2% 

(đều là các sản phẩm đứng số 1 về thị phần trên thị trường). 

(e) Sản phẩm mang Nhãn hiệu Vinamilk được tiêu thụ trên 40 

quốc gia, trong đó riêng thị trường Iraq chiếm 50% (theo báo 

cáo của VCBS năm 2015). 

(f) Vinamilk được xếp thứ hạng cao bởi nhiều cơ quan, tổ chức có 

uy tín trong và ngoài nước cũng như giành được rất nhiều giải 

thưởng danh giá được trao bởi các tổ chức và tạp chí quốc tế có 
uy tín như Forbes Việt Nam, Forbes Asia, IUFoST, Brand 

Finance bao gồm cả các giải thưởng danh giá trao đổi cho vị trí 

tổng giám đốc điều hành Vinamilk, điển hình như: 

Các danh hiệu, giải thưởng quốc tế và khu vực:  

 

STT TÊN DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG 

ĐƠN VỊ CÔNG BỐ/  

TRAO TẶNG 

 

1 

Thương hiệu dẫn đầu trong top 50 thương hiệu có 

giá trị nhất Việt Nam (top 50 Vietnam’s Most 
Value brands) trong 2 năm liên tiếp (năm 2015, 

2016) 

Brand Finance 
(Anh) 

2 
Top 300 Công ty năng động nhất châu Á (Asia 

200) 
Tạp chí Nikkei 

3 
Top 10 trong 1.000 Thương hiệu hàng đầu châu Á 

(đứng hàng thứ 4) 

Tạp chí Campaign 

Asia-Pacific (dựa theo 
AC Nielsen) 

4 
Đứng đầu trong Top 40 Doanh nghiệp thương hiệu 

giá trị nhất 
Tạp chí Forbes 

5 
Giấy chứng nhận “Trang trại bò sữa organic đầu 

tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn châu Âu” 
Tổ chức toàn cầu 

Coltrol Union - Hà Lan 

Các danh hiệu, giải thưởng trong nước: 
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STT TÊN DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG 
ĐƠN VỊ CÔNG BỐ/  

TRAO TẶNG 

1 
Top 100 Sản phẩm dịch vụ chất lượng cao 

ASEAN 

Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch - Báo Thời 
báo MeKong 

2 
Giấy chứng nhận danh hiệu “Hàng Việt Nam chất 

lượng cao 2016” 20 năm liền do người tiêu dùng 

bình chọn 

Hội Doanh nghiệp 
HVNCLC & BSA  

 

3 
Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 

2015 (đứng hạng thứ 2) 

Công ty Nghiên cứu 
thị trường Nielsen và 

mạng Anphabe.com  

4 Danh hiệu “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2015” 
Thời báo Kinh tế Việt 

Nam 

5 
Danh hiệu “Thương hiệu thực phẩm an toàn tin 

dùng 2016” 

Hội Khoa học Kỹ 

thuật an toàn thực phẩm 

6 
Danh hiệu “Thương hiệu Việt uy tín” lần thứ 12 

năm 2016 (đứng đầu trong Top 10) 
Tạp chí Thương hiệu 

Việt 

7 
Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất 

Việt Nam 
Nhịp cầu đầu tư  

8 
Công ty đứng vị trí hàng đầu trong số 10 công ty 

xuất sắc nhiều năm liền đạt giải 
Nhịp cầu đầu tư 

9 
Top 50 Doanh nghiệp sữa có doanh thu lớn nhất 

thế giới (đứng thứ 49) 
Báo cáo của Euro 

Monitor & KPMG 

10 

Bảng xếp hạng V1000 năm 2016 - 1000 Doanh 

nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam (hạng 
5) 

V1000 
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11 
Top 5 Công ty có hoạt động quan hệ nhà đầu tư 

được nhà đầu tư bình chọn cao nhất 
Vietstock 

12 Top 5 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Vietstock 

13 Top 5 Định chế tài chính đánh giá cao nhất Vietstock 

14 Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2016 

Công ty CP báo cáo 

đánh giá Việt Nam 
(Vietnam Report) và 
Báo Điện tử vietnamnet 

15 Top 100 Thương hiệu Tin và Dùng 
Thời báo Kinh tế Việt 

Nam 

16 

Bằng khen “có thành tích xuất sắc đóng góp tích 
cực trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường 

chứng khoán Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội.” 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính 

17 
Danh hiệu “Thương hiệu quốc gia” liên tiếp lần 

thứ 4 
Bộ Công Thương 

18 
Giấy chứng nhận “Doanh nghiệp bền vững năm 

2016” 
Phòng Thương mại & 

Công nghiệp Việt Nam 

(2) Thời gian, quy mô và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động sử dụng, 

quảng bá nhãn hiệu bao gồm quảng cáo hoặc quảng bá, giới thiệu tại 

các triển lãm, hội chợ đối với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu 

(a) Vinamilk được thành lập ngày 20/08/1976 trên cơ sở tiếp quản 

3 nhà máy (Nhà máy sữa Thống Nhất; Nhà máy sữa Trường 

Thọ; Nhà máy sữa Bột Dielac); 

(b) Nhãn hiệu Vinamilk được sử dụng liên tục từ ngày đầu thành 

lập năm 1976 đến nay. Về mặt pháp lý, nhãn hiệu “Vinamilk” 

đăng ký đầu tiên tại Cục SHTT từ năm 1993 và được duy trì 

hiệu lực cho đến nay. 

(c) Vinamilk có 13 nhà máy sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị 

trường của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Văn phòng bán hàng 
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cũng được thành lập tại Hà Nội, Đà Nẵng và Cần Thơ để vận 

hành hệ thống phân phối trên cả nước, cụ thể như sau:  

Ở trong nước: 

- Khối sản xuất và kho vận:  

 13 nhà máy sản xuất: 3 nhà máy tại TP. HCM, 3 nhà máy tại 
Bình Dương, 1 nhà máy tại TP. Biên Hòa, 1 nhà máy tại TP. 

Cần Thơ, 1 nhà máy tại Đà Nẵng, 1 nhà máy tại Nghệ An, 1 

nhà máy tại Bình Định, 1 nhà máy tại Thanh Hóa, 1 nhà máy 

tại Tiên Sơn.  

 2 xí nghiệp kho vận tại Hồ Chí Minh và Hà Nội, phụ trách kho 
bãi và vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm.  

- Khối kinh doanh: 3 văn phòng bán hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng và Cần 

Thơ.  

- Khối phát triển vùng nguyên liệu: Hiện nay, tổng đàn bò cung cấp sữa 

cho công ty bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân 
có ký kết hợp đồng bán sữa cho Vinamilk là hơn 120.000 con bò, 

cung cấp khoảng 750 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày để sản xuất ra 

các sản phẩm sữa tươi. Và với kế hoạch phát triển các trang trại mới, 

công ty sẽ đưa tổng số đàn bò của Vinamilk từ các trang trại và của 

các nông hộ lên khoảng 160.000 con vào năm 2017 và khoảng 

200.000 con vào năm 2020, với sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến 

đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi, là 1500 - 1800 tấn/ngày đảm 

bảo nguồn cung cấp các sản phẩm sữa tươi thuần khiết dồi dào cho  

hàng triệu gia đình Việt Nam352. Các trang trại bò sữa của Vinamilk 
do công ty con là Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam cung cấp 

37.596 tấn, tăng 27,56% so với 29.472 tấn của năm 2014. Vinamilk 

hiện có 10 trang trại bò sữa trên khắp đất nước. Với mô hình hiệu quả 

và thành công, Vinamilk tiếp tục đầu tư thêm 2 tổ hợp trang trại bò 

sữa công nghệ cao tại Tây Ninh và Thanh Hóa với quy mô thiết kế lần 

lượt là 8.000 con và 16.000 con. Hệ thống trang trại Vinamilk trải dài 

khắp Việt Nam tự hào là những trang trại đầu tiên tại Đông Nam Á đạt 
chuẩn quốc tế Thực Hành Nông Nghiệp Tốt Toàn cầu (Global G.A.P.)  

- Trang trại bò sữa organic Đà Lạt của Vinamilk vừa khánh thành hồi 

tháng 3/2017 cũng là trang trại bò sữa organic đầu tiên tại Việt Nam 

đạt tiêu chuẩn Organic châu Âu do tổ chức Control Union của Hà Lan 

chứng nhận. 

                                                 

352 Truy cập tại https://www.vinamilk.com.vn/vi/vung-nguyen-lieu/chi-tiet-

tin/383/1515/vinamilk-dau-tu-nhieu-trang-trai-bo-sua-cong-nghe-cao) ngày 14/9/2017. 

https://www.vinamilk.com.vn/vi/vung-nguyen-lieu/chi-tiet-tin/383/1515/vinamilk-dau-tu-nhieu-trang-trai-bo-sua-cong-nghe-cao
https://www.vinamilk.com.vn/vi/vung-nguyen-lieu/chi-tiet-tin/383/1515/vinamilk-dau-tu-nhieu-trang-trai-bo-sua-cong-nghe-cao
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- Phòng khám An Khang: 1 phòng khám tại Hồ Chí Minh với hoạt động 

chính là khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhân viên Vinamilk và 

phục vụ người dân. 

Nước ngoài:  

- 01 công ty liên kết - Miraka Limited: Sản xuất sữa bột và sữa tươi tại 

New Zealand.  

- 01 công ty con - Driftwood Dairy Holdings Corporation: Sản xuất và 

kinh doanh các sản phẩm sữa tại Bang California, Hoa Kỳ.  

- 01 công ty con - Angkor Dairy Products Co., Ltd: Sản xuất sản phẩm 

sữa.  

- 01 công ty con - Vinamilk Europe Spóstka Z Ograniczona 

Odpowiedzialnoscia: Buôn bán động vật sống, nguyên liệu sản xuất 

sữa, sữa, các chế phẩm từ sữa, thực phẩm và đồ uống. 

(d) Theo báo cáo tài chính năm 2016,353 Vinamilk đầu tư lớn cho quảng 

cáo và marketing với tổng số tiền lên đến gần 10 ngàn tỷ đổng354. 
Việc quảng cáo được thực hiện tại hơn 86 kênh truyền hình và hàng 

trăm website, mạng xã hội, diễn đàn, cụ thể được minh họa bằng bảng 

sau: 

Loại  2016 2015 

Chi phí quảng cáo và 

nghiên cứu thị trường  

2.066.520.256.094  1.807.110.175.203  

Chi phí khuyến mãi, trưng 

bày sản phẩm và hỗ trợ 

bán hàng 

6.934.679.818.572 6.934.679.818.572 

(e) Vinamilk không chỉ thuần túy chú tâm vào phát triển hoạt động kinh 

doanh của mình mà còn nỗ lực gắn hoạt động kinh doanh với hoạt động tài 

trợ xã hội mang tính nhân văn cao, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam là một ví dụ 

điển hình mà chúng tôi thấy khá ấn tượng. Quỹ này có khởi nguồn từ Quỹ 1 

triệu ly sữa, 3 triệu ly sữa và 6 triệu ly sữa cho trẻ em nghèo Việt Nam, một 

                                                 
353 Báo cáo thường niên Vinamilk năm 2016, truy cập ngày 14/9/2017 tại 

https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/bc_thuong_nien/1489983725-

31b5eb9c9cb7e8d174f01b917ccc9152696ece752cf491ed9bac8f9aad516528.pdf, trang 48, 
354 Báo cáo tài chính hợp nhất Vinamilk năm 2016 

https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/bc_thuong_nien/1489983725-31b5eb9c9cb7e8d174f01b917ccc9152696ece752cf491ed9bac8f9aad516528.pdf
https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/bc_thuong_nien/1489983725-31b5eb9c9cb7e8d174f01b917ccc9152696ece752cf491ed9bac8f9aad516528.pdf
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hoạt động trách nhiệm xã hội do Vinamilk kết hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em 
Việt Nam thực hiện năm 2008, 2009 với mục đích chia sẻ những khó khăn 

của trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt, bị suy dinh dưỡng, và để góp phần 

giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong cả nước. Tiếp nối thành công của 

chương trình này, Vinamilk đã tiếp tục phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt 

Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia thực hiện chương 

trình Quỹ 6 triệu ly sữa trong năm 2009 giúp cho hàng chục nghìn trẻ em 

Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước được uống sữa mỗi ngày355.  

(3) Thời gian và khu vực địa lý mà nhãn hiệu đã được đăng ký và/hoặc đã 

được nộp đơn đăng ký  

Nhãn hiệu Vinamilk đã được cấp văn bằng bảo hộ và nộp đơn đăng ký tại 

hơn 27 quốc gia, vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Lào, Malaysia, Singapore, Thái Lan, 

Phillipine, Myanmar, Indonesia, Iraq, Afghanistan, Jordan, Ả Rập Xê Út, 

Kuwait, Úc, New Zealand, EU, OAPI, Angola, Hoa Kỳ, UAE, các nước 

thành viên khác của WIPO với khoảng 200 văn bằng và đơn đăng ký. 

(4) Hồ sơ thực thực thi thành công quyền độc quyền nhãn hiệu, đặc biệt là 

phạm vi mà nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng bởi cơ quan có 

thẩm quyền 

Theo thông tin do Vinamilk cung cấp, hiện nay chưa có quốc gia nào công 

nhận nhãn hiệu Vinamilk là nổi tiếng, không có vụ việc tranh chấp nhãn hiệu 

Vinamilk với bên thứ 3 ở Việt Nam và nước ngoài. 

(5) Giá trị gắn liền với nhãn hiệu 

(a) Năm 2015 : Hãng Brand Finance (Hãng tư vấn định giá thương 

hiệu của Anh) xếp hạng Vinamilk là thương hiệu dẫn đầu trong 

top 50 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam (top 50 Vietnam’s 

Most Value brands), giá trị thương hiệu lớn nhất là Vinamilk, 

với hơn 1,1 tỷ USD. Brand Finance cũng đánh giá độ mạnh của 

các thương hiệu theo thang A, AA và AAA. Trong top 10, 

Vinamilk được đánh giá cao nhất với AAA356. Năm 2016, 
Vinamilk vinh dự lần thứ 2 liên tiếp được nhận danh hiệu này.  

(b) Kantar World Panel trong báo cáo Brand Footprint (Dấu Chân 

Thương Hiệu) - Bảng xếp hạng toàn cầu của những nhãn hàng 

tiêu dùng được chọn lựa nhiều nhất trên thế giới và của từng 

quốc gia, Vinamilk được đánh giá là nhãn hiệu số 1 tại Việt 

Nam trong 03 năm liên tiếp (2015, 2016, 2017) thông qua 3 

                                                 
355 Xem thêm: http://quysuavuoncaovietnam.com/lichsuhinhthanh.aspx  
356Báo cáo Top 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam có thể xem lại đường link: 

http://brandfinance.com/images/upload/20160911_bf_vietnam_2016_vn.pdf.   

http://quysuavuoncaovietnam.com/lichsuhinhthanh.aspx
http://brandfinance.com/images/upload/20160911_bf_vietnam_2016_vn.pdf
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hạng mục: hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), nước giải khát và 

thực phẩm. 

 

(c) Các giải thưởng như đã liệt kê ở Điểm (1) ở trên, ví dụ như: 

Top 10 trong 1.000 Thương hiệu hàng đầu châu Á (đứng hàng 

thứ 4); Đứng đầu trong Top 40 Doanh nghiệp thương hiệu giá 

trị nhất; Top 50 doanh nghiệp sữa có doanh thu lớn nhất thế 

giới; danh hiệu “Thương hiệu quốc gia” liên tiếp lần thứ 4357 

Nhận xét và kết luận:  

Vinamilk là nhãn hiệu có mức độ được biết tới ở Việt Nam ở mức rất cao 

được chứng minh thuyết phục bằng các bằng chứng về doanh thu, thị phần, 

chi phí quảng cáo và marketing cùng với uy tín và danh tiếng của nó đã được 

thừa nhận nhưng chỉ liên quan đến một số sản phẩm yêu cầu công nhận. Bản 

tuyên thệ của Vinamilk và bằng chứng đi kèm không phân tích làm rõ doanh 

thu, chi phí quảng bá, quá trình sử dụng liên tục và các thông tin khác đối với 

sản phẩm hoa quả đóng hộp, bơ, bơ thực vật, bánh ngọt, cà phê, trà (chè), ca 

cao, kẹo, các sản phẩm chế biến từ sữa358. Do vậy, không có căn cứ để đánh 

giá liệu nhãn hiệu Vinamilk có nổi tiếng cho các sản phẩm này hay không. 

Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cho rằng tính đến tháng 9/2017 nhãn hiệu 

Vinamilk đã đạt được tình trạng nổi tiếng ở Việt Nam gắn liền với sữa 

(bao gồm sữa nước, sữa bột, sữa đặc), sữa chua, phô mai, kem, bột dinh 

dưỡng có chứa sữa, bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc, kem lạnh. 

 

B. 

 

Sản phẩm: Đồ nội thất, đồ gỗ, đồ gia 

dụng, đồ gia dụng, dụng cụ và đồ chứa 

đựng cho mục đích gia dụng hoặc bếp 

núc, thiết bị nhà bếp, đồ trang trí nội 

ngoại thất. 

Dịch vụ: dịch vụ buôn bán, dịch vụ đặt 

hàng, dịch vụ bán lẻ trực tuyến, dịch vụ 

cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: đồ nội thất, 

đồ gỗ, đồ gia dụng, dụng cụ và đồ chứa 

đựng cho mục đích gia dụng hoặc bếp 

núc, thiết bị nhà bếp, đồ trang trí nội 

ngoại thất. 

                                                 
357 Xem thêm các giải thưởng, danh hiệu mà Vinamilk được trao  trong Điểm (1) Mục A, Phần 6.1.1 

Báo cáo này. 
358 Sản phẩm chế biến từ sữa không đủ rõ về bản chất sản phẩm, không giúp khách hàng hình dung 

cụ thể Sản phẩm chế biến từ sữa là sản phẩm gì. Do vậy, Nhóm nghiên cứu  cũng không thể đưa ra 

đánh giá. 
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Bản tuyên thệ do chủ Nhãn hiệu nghiên cứu cung cấp hầu như không có hoặc 

rất ít thông tin liên quan đến việc bán hàng, doanh thu, lợi nhuận, chi phí 

quảng bá, marketing sản phẩm và dịch vụ mang nhãn hiệu IKEA liên quan 

đến Việt Nam. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu vẫn đề cập dưới đây một số 

thông tin có tính liên quan phục vụ cho quá trình đánh giá toàn diện, khách 

quan trên nguyên tắc không có yếu tố nào trong số 5 yếu tố mang tính quyết 

định tới việc quyết định liệu IKEA có được xem là nổi tiếng hay không ở 

Việt Nam: 

(a) IKEA được thành lập bởi Ông Ingvar Kamprad năm 1943 tại 

Thụy Điển và IKEA được đặt tên trên cơ sở tự tạo bằng cách 

ghép các chữ cái của người sáng lập, Ingvar Kamprad, với tên 

của trang trại Elmtaryd và ngôi làng Agunnaryd nơi Ông lớn 

lên. Hiện nay, Inter IKEA Group (Inter IKEA Holding B.V. và 

các công ty con của nó) được sở hữu bởi Interogo Foundation 

có trục sở ở Liechtenstein, một pháp nhân độc lập. Như vậy, 

nhãn hiệu IKEA có thể được xếp vào dạng nhãn hiệu có chức 

năng phân biệt cao nhất359. 

 

(b) Quan niệm về IKEA bắt đầu từ ý tưởng cung cấp các sản phẩm 

nội thất mà có đủ khả năng mua sắm cho mọi người chứ không 

chỉ là một số ít trong họ. Quan niệm IKEA tồn tại ở mọi khâu 

của công ty từ thiết kế, giao làm bên ngoài, đóng gói và phân 
phối thông qua các cửa hàng trên toàn thế giới của mình, trên 

catalog, ứng dụng web tới hàng triệu gia đình trên toàn thế giới. 

 

(c) Phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại đối với IKEA. 

Điểm 21 của Bản tuyên thệ nói rằng các sản phẩm của IKEA 

đã được mang tới cho cho hàng trăm triệu gia đình trên thế 

                                                 
359 Có 5 loại nhãn hiệu được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp xét theo tiêu chí mức độ phân biệt 

mạnh yếu gồm:  

(1) nhãn hiệu tự tạo/tự đặt (fanciful/coined marks) là loại nhãn hiệu được tạo nên bởi các từ không 

có bất kỳ nghĩa nào được xem là loại nhãn hiệu có mức độ phân biệt cao nhất. Ví dụ như Exxon, 

Kodak;  

(2) nhãn hiệu tùy ý (arbitrary marks) là dạng nhãn hiệu bao gồm hoặc chứa từ, ngữ có nghĩa trong 

một ngôn ngữ cụ thể nhưng lại được dùng cho hàng hóa/dịch vụ mà không  liên quan đến nghĩa đó 

ví dụ như Apple cho điện thoại hay Camel cho thuốc lá;  

(3) nhãn hiệu gợi ý (suggestive mark) là loại nhãn hiệu gợi ý hoặc ám chỉ bản chất hoặc đặc  tính 

của một loại hàng hóa dịch vụ nhưng thực tế lại không mô tả hàng hóa/dịch vụ đó  chẳng hạn như 

Airbus cho máy bay hoặc Coppertone gợi ý đến loại kem chống rám nắng;  

(4) nhãn hiệu mô tả (descriptive marks) là loại nhãn hiệu chứa từ, ngữ mô tả trực tiếp đặc tính của 

hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu và dạng nhãn hiệu này thường không có đ ủ chức năng nhãn hiệu 

trừ khi nó được sử dụng rộng rãi để được xem là đã đạt được chức năng phân biệt nhờ quá trình sử 

dụng (hay còn gọi là secondary meaning). Ví dụ SHARP dùng cho tivi; và  

(5) nhãn hiệu generic là loại nhãn hiệu vốn có chức năng nhãn hiệu tại thời điểm nộp đơn nhưng đã 

trở thành tên gọi thông thường của hàng hóa/dịch vụ vì nhiều lý do khác nhau chẳng hạn như nó sử 

dụng không đúng cách hoặc chủ sở hữu không ngăn chặn việc sử dụng tràn lan dẫn tới nhãn hiệu 

đó bị mất chức năng nhãn hiệu. Ví dụ: Aspirin, Escalator, Heroin. Xem thêm 

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkStrengthFactSheet.aspx  

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkStrengthFactSheet.aspx
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giới. Tính đến nay IKEA đã có 391 cửa hàng ở 48 nước trên 

toàn thế giới. Tuy nhiên, Bản tuyên thệ chưa có các số liệu liên 

quan đến sự hiện diện thương mại chính thức của IKEA tại 

Việt Nam. Theo tìm hiểu của chúng tôi, IKEA có tổng cộng 

392 cửa hàng tính đến tháng 12/2016 đang hoạt động ở 48 

nước, chủ yếu tập trung ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc và 

Australia360. 

 
(d) Câu lạc bộ khách hàng gia đình IKEA có 100 triệu thành viên 

với khoảng 10 triệu thành viên mới gia nhập mỗi năm nên tính 

chung có khoảng 30.000 thành viên mới mỗi ngày. Hàng năm 

từng dòng sản phẩm của IKEA được làm mới, đưa vào thị 

trường khoảng 2.500 sản phẩm mới. Tại điểm 24, Bản tuyên 

thệ có đề cập đến doanh thu của IKEA đến từ các cửa hàng 

khắp nơi trên thế giới từ năm 2011 đến 2015, trong đó doanh 

thu năm 2015 là 31,9 tỷ EUR. Tuy nhiên, Bản tuyên thệ không 

có các bằng chứng cụ thể về doanh thu của các sản phẩm/dịch 

vụ mang Nhãn hiệu IKEA tại thị trường Việt Nam. Do đó, 

bằng chứng này chỉ có giá trị tham khảo chung để đánh giá 

danh tiếng của IKEA trên thế giới nói chung và một số thị 

trường lân cận của Việt Nam như Trung Quốc. 

 
(e) Từ điểm 25 đến 29, Bản tuyên thệ đề cập đến vấn đề quảng 

cáo, quảng bá IKEA trên các phương tiện internet như 

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest and YouTube, người 

sử dụng máy tính bảng và điện thoại thông minh. Tuy nhiên, 

không có bất kỳ thông tin về số tiền cụ thể bỏ ra để quảng cáo, 

quảng bá và cũng không có thông tin về quảng bá IKEA hướng 

tới khách hàng Việt Nam. Do vậy, bằng chứng này chỉ có giá 

trị tham khảo chung về danh tiếng của Nhãn hiệu IKEA trên 

thế giới nói chung. 

 

(f) Với những danh hiệu danh giá mà IKEA nhận được bởi 

Interbrand như xếp hạng 26 trong số thương hiệu có giá trị nhất 

thế giới hoặc được xếp thứ 46 bởi Forbes, chúng tôi đồng ý 

rằng IKEA là một tập đoàn đa quốc gia, một người khổng lồ về 

bán lẻ đồ nội thất theo đánh giá của các hãng truyền thông quốc 
tế. Tuy nhiên, việc được xếp hạng bởi các tạp chí danh tiếng 

thế giới không phải là căn cứ duy nhất có tính quyết định tới 

khả năng được công nhận là nổi tiếng vì nguyên tắc đánh giá 

khả năng được xem là đạt được tình trạng nổi tiếng ở Việt Nam 

là phải tuân thủ các quy tắc chứng cứ cần cung cấp theo 5 yếu 

tố đã đề cập ở trên. 

                                                 
360 Xem https://en.wikipedia.org/wiki/IKEA  

https://en.wikipedia.org/wiki/IKEA
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(g) Điểm 32 của Bản tuyên thệ có liệt kê danh sách khá dài các vụ 

việc tên miền quốc tế chứa yếu tố IKEA mà đã được Trung tâm 

trọng tài và hòa giải WIPO xét xử, trong đó Chủ nhãn hiệu 

nghiên cứu cho rằng WIPO công nhận IKEA là nhãn hiệu nổi 

tiếng. Về vấn đề này chúng tôi cho rằng thông tin này chỉ có 

giá trị tham khảo vì thực chất tên miền không phải là tài sản sở 

hữu trí tuệ, không được coi là đối tượng sở hữu trí tuệ. Cách 
đánh giá của WIPO về nhãn hiệu nổi tiếng khác với cách đánh 

giá của mỗi quốc gia khi có yêu cầu công nhận tình trạng nổi 

tiếng ở chỗ nó chủ yếu hướng tới giải quyết tình trạng lạm 

dụng chính sách đăng ký tên miền “first to come first served” 

để chiếm đoạt hoặc sử dụng nhãn hiệu của người khác làm tên 

miền của mình dựa theo Chính sách giải quyết tranh chấp tên 

miền thống nhất (UDRP) được ban hành bởi ICANN361. Cần 

lưu ý rằng việc giải quyết tranh chấp tên miền không đặt ra vấn 

đề lãnh thổ (vì internet là môi trường không biên giới) trong 

khi nguyên tắc chung của luật nhãn hiệu là vẫn phải đánh giá 

trong nguyên tắc giới hạn theo lãnh thổ, và mặt khác tuyệt đại 

đa số các vụ việc do các trung tâm trọng tài do ICANN chỉ 

định giải quyết tranh chấp tên miền trong đó có WIPO thường 

không yêu cầu chứng minh nhãn hiệu của bên khiếu kiện là 
phải nổi tiếng mà chỉ dựa trên bằng chứng chứng minh được cả 

3 yếu tố như nêu ở Footnote 361. Vì lẽ đó, dù WIPO có công 

nhận IKEA là nhãn hiệu nổi tiếng trong các quyết định trọng 

tài của nó chỉ có giá trị tham khảo chứ không mặc nhiên làm 

cho IKEA được xem là đã đạt được tình trạng nổi tiếng ở Việt 

Nam.  

 

(h) Nhãn hiệu IKEA được đăng ký ở Việt Nam từ năm 1993, các 

năm sau đó IKEA có giành được thêm một số đăng ký khác 

cho các biến thể khác nhau của nhãn hiệu IKEA tại Việt Nam, 

chủ yếu tập trung vào sản phẩm đồ gỗ, dụng cụ và đồ chứa 

đựng dùng cho gia đình và dịch vụ trang trí nội thất. Được 

công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng ở Trung Quốc (cho đồ nội thất 

thuộc nhóm 20), Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ như được đề cập 

                                                 
361 Theo UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), một tên miền quốc tế có thể bị hủy bỏ hoặc bị 

buộc phải chuyển nhượng lại cho chủ nhãn hiệu nếu đơn khởi kiện được nộp và tên miền thuộc đối 

tượng bị khởi kiện đồng thời đáp ứng 3 điều kiện sau: 

(a) Tên miền tranh chấp trùng hoặc giống đến mức nhầm lẫn với tên của Người khiếu kiện; trùng 

hoặc giống đến mức nhầm lẫn với nhãn hiệu thương mại hay nhãn hiệu dịch vụ mà Người khiếu 

kiện là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp; và 

(b) Người bị khiếu kiện không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền đó; và  

(c)  Tên miền đã được Người bị khiếu kiện đăng ký và sử dụng với ý đồ xấu đối với Người khiếu 

kiện.  

Xem thêm https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en  

https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en
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tại điểm 32 là một điểm tích cực ủng hộ cho IKEA trong quá 

trình xem xét đánh giá theo 5 yếu tố. 

 

(i) Trong các điểm từ 36 đến 40, Chủ nhãn hiệu nghiên cứu nỗ lực 

chứng minh mức độ biết đến rộng rãi bởi công chúng Việt Nam 

bằng các bằng chứng như thông tin quảng bá, quảng cáo trên 

các tờ báo điện tử Việt Nam như thoibaotaichinhvietnam.vn, 

vnexpress.net, vietbao.vn; bằng chứng các chủ thể khác tại Việt 
Nam đăng ký và sử dụng tên miền chứa yếu tố IKEA mà dựa 

trên đó Chủ Nhãn hiệu nghiên cứu cho rằng bằng chứng sử 

dụng trái phép cho phép suy luận được rằng IKEA là nhãn hiệu 

nổi tiếng. Về vấn đề này, Nhóm nghiên cứu thấy rằng bằng 

chứng quảng bá trên truyền thông của IKEA tại Việt Nam là 

tương đối nghèo nàn ngoài một vài bằng chứng quảng cáo trên 

internet mà không có bóc tách hoạt động quảng bá đó diễn ra 

Việt Nam, chi phí hết bao nhiêu, diễn ra trong bao lâu. Do vậy, 

chưa có căn cứ cho rằng công chúng Việt Nam (bộ phận công 

chúng có liên quan đến việc mua sắm đồ gỗ nội thất) đã biết tới 

rộng rãi IKEA thông qua các bằng chứng này.  

(j)  Sau Tọa đàm về dự thảo báo cáo nhãn hiệu nổi tiếng được trình 

bày bởi Nhóm nghiên cứu ngày 30/6/2017 tại Đà Nẵng, Nhóm 

nghiên cứu được IKEA cung cấp thêm chứng cứ là Bản báo 
cáo khảo sát thị trường để đo lường khả năng biết tới của bộ 

phận công chúng có liên quan. Theo thông tin do BMVN, đại 

diện cho IKEA, cung cấp thì Bản báo cáo này được tiến hành 

bởi một hãng có uy tín chuyên về khảo sát thị trường trực tuyến 

có tên là GMO-Z Runsystem với website https://infoq.vn/. 

GMO-Z Runsystem là đại diện duy nhất tại Việt Nam của công 

ty GMO Research với website http://infoq.jp/. Hai công ty này 

đều cùng trực thuộc Tập đoàn GMO Internet Group, tập đoàn 

về Internet số 1 tại Nhật Bản. GMO Research cung cấp các giải 

pháp về nghiên cứu thị trường tại nhiều nước trên thế giới và 

chỉ riêng khu vực Thái Bình Dương đã có hơn 20 triệu thành 

viên với phân cấp độ từ người tiêu dùng đến CEO và có tên 

trong các Hiệp hội danh giá về Nghiên cứu thị trường thế giới 

và khu vực như: ESOMAR (International), AMA, CASRO 

(United States), INSIGHTS ASSOCIATION (United States), 
AMSRS (Australia), CMRA (China), JMRA (Japan), MRSM 

(Malaysia), ACCJ và JMA362. Với thông tin do BMVN cung 

cấp về cơ bản Nhóm nghiên cứu tin rằng bên khảo sát là một 

                                                 
362 BMVN cung cấp thêm thông tin về “Quy trình chuẩn về quản lý chất lượng” dựa trên điều lệ 

của các Hiệp hội ESOMAR, CASRO và JMRA tại đường link sau: https://gmo-

research.com/application/files/4314/8230/7504/2016_Quality_Management_Standard_Guideline.pd

f 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__infoq.vn_&d=DwMFaQ&c=ptMoEJ5oTofwe4L9tBtGCQ&r=0UzmtkO048EuHe7AmiEGuFbdT4ZBU6Nxm3cpKyYvmbA&m=YIAEBXrI1DbTM6JXpeNEFHYep0Fk-MEnSAhUE_JpCkw&s=bnlh6dgC55F9SoR-OYDP--SXD0qnKL_LdIpB4lZEKKU&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__infoq.jp_&d=DwMFaQ&c=ptMoEJ5oTofwe4L9tBtGCQ&r=0UzmtkO048EuHe7AmiEGuFbdT4ZBU6Nxm3cpKyYvmbA&m=YIAEBXrI1DbTM6JXpeNEFHYep0Fk-MEnSAhUE_JpCkw&s=2jKe9jMmtb5UDeAd6cPM_HllOd5mwPke4ZjFRP6Hr1k&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gmo-2Dresearch.com_application_files_4314_8230_7504_2016-5FQuality-5FManagement-5FStandard-5FGuideline.pdf&d=DwMFaQ&c=ptMoEJ5oTofwe4L9tBtGCQ&r=0UzmtkO048EuHe7AmiEGuFbdT4ZBU6Nxm3cpKyYvmbA&m=YIAEBXrI1DbTM6JXpeNEFHYep0Fk-MEnSAhUE_JpCkw&s=c7DLWcjpY3TnJbXjZHnoNBvAro85FMpxI6KVySzgTvg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gmo-2Dresearch.com_application_files_4314_8230_7504_2016-5FQuality-5FManagement-5FStandard-5FGuideline.pdf&d=DwMFaQ&c=ptMoEJ5oTofwe4L9tBtGCQ&r=0UzmtkO048EuHe7AmiEGuFbdT4ZBU6Nxm3cpKyYvmbA&m=YIAEBXrI1DbTM6JXpeNEFHYep0Fk-MEnSAhUE_JpCkw&s=c7DLWcjpY3TnJbXjZHnoNBvAro85FMpxI6KVySzgTvg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__gmo-2Dresearch.com_application_files_4314_8230_7504_2016-5FQuality-5FManagement-5FStandard-5FGuideline.pdf&d=DwMFaQ&c=ptMoEJ5oTofwe4L9tBtGCQ&r=0UzmtkO048EuHe7AmiEGuFbdT4ZBU6Nxm3cpKyYvmbA&m=YIAEBXrI1DbTM6JXpeNEFHYep0Fk-MEnSAhUE_JpCkw&s=c7DLWcjpY3TnJbXjZHnoNBvAro85FMpxI6KVySzgTvg&e=
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công ty có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo sát thị 

trường và do vậy báo cáo của họ có thể được xem là đáng tin 

cậy. Theo kết quả khảo sát được thực hiện trực tuyến trong 

vòng 5 ngày liên tục đối với nhóm đối tượng thuộc nhóm tuổi 

từ 18-50 sinh sống ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 

Hải Phòng mà có hiểu biết và nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực nội 

thất gia dụng và gia dụng, chúng tôi khá ngạc nhiên khi kết quả 

cho thấy trong tổng số 1456 đáp viên có tới 79,40% biết rõ 
thương hiệu IKEA dùng cho đồ nội thất và gia dụng, 77,85% 

đáp viên nói đã từng truy cập vào website của IKEA để tìm 

hiểu sản phẩm. Dựa theo Khuyến nghị của WIPO năm 1999 và 

thực tiễn xem xét công nhận nhãn hiệu nổi tiếng tại một số 

nước khác như Nhật Bản, chúng tôi tin rằng kết quả khảo sát 

thị trường nêu trên có giá trị làm bằng chứng xem xét mức độ 

biết tới rộng rãi bởi công chúng Việt Nam, ít nhất là đối với 

một bộ phận công chúng có liên quan. 

Nhận xét và kết luận:  

Không thể phủ nhận rằng sự phát triển mạnh mẽ và sự phổ biến của internet 

ở Việt Nam đã giúp công chúng có thể biết đến các thương hiệu có danh 

tiếng ở nước ngoài một cách rất nhanh chóng và rộng rãi mà không nhất thiết 

đòi hỏi thương hiệu đó phải có hiện diện thương mại chính thức ở Việt Nam. 

Bằng việc cung cấp bổ sung bằng chứng khảo sát thị trường IKEA được biết 
tới rộng rãi bởi ít nhất một bộ phận công chúng có liên quan ở Việt Nam, 

chúng tôi cho rằng IKEA đã đạt được tình trạng nổi tiếng ở Việt Nam 

tính đến đến ngày 9/8/2017 gắn liền với các sản phẩm đồ nội thất ví dụ 

như giường, tủ, bàn, ghế và các dịch vụ bán buôn, bán lẻ, đặt hàng và 

bán lẻ trực tuyến sản phẩm đồ nội thất như giường, tủ, bàn, ghế363. 

 

C. 

 Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan, cà 

phê rang xay, cà phê đã qua chế biến, ngũ 

cốc. 

                                                 
363 Báo cáo khảo sát chỉ đề cập rất chung chung đến đồ nội thất và đồ gia dụng mà không làm rõ 

cụ thể sản phẩm nào thuộc về nhóm đồ nội thất và đồ gia dụng thuộc đối tượng của khảo sát. Trong 

khi đó, cần đặc biệt lưu ý là khái niệm đồ nội thất và đồ gia dụng là khái niệm rất rộng, nó có thể 

bao gồm hàng chục thậm chí hàng trăm sản phẩm khác nhau mà được phân loại vào rất nhiều nhóm 

khác nhau theo Thỏa ước Nice về phân loại hàng hóa/dịch vụ. Do vậy, không có căn cứ để cho rằng 

IKEA được xem là nổi tiếng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà IKEA nộp yêu cầu công nhậ n 

cho Ban điều phối dự án. Hơn nữa, vì nhãn hiệu IKEA được công nhận là nổi tiếng ở Trung Quốc 

chỉ gắn liền với các sản phẩm nội thất như bàn, ghế, tủ, giường, do vậy việc giới hạn phạm vi công 

nhận như trên theo quan điểm của Nhóm nghiên cứu được xem là có căn cứ. 
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(1) Mức độ biết đến hoặc công nhận nhãn hiệu bởi bộ phận công chúng có 

liên quan 

(a) Vinacafé là một trong những thương hiệu có lịch sử khá lâu đời 

của Việt Nam. Năm 1968 ông Marcel Coronel, quốc tịch Pháp, 

cùng vợ là bà Trần Thị Khánh khởi công xây dựng Nhà máy 

Cà phê CORONEL tại Khu Kỹ nghệ Biên Hòa (nay là Khu 
Công nghiệp Biên Hòa 1). Năm 1975 khi Việt Nam thống nhất, 

gia đình Coronel trở về Pháp. Họ bàn giao Nhà máy cho Chính 

phủ Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Nhà máy Cà phê 

Coronel được đổi tên thành Nhà máy Cà phê Biên Hòa và được 

giao cho Tổng cục Công nghệ Thực phẩm quản lý. Như vậy 

nhà máy cà phê hòa tan đầu tiên ở Việt Nam (thực ra là ở toàn 

Đông Dương) được xem như là ra đời năm 1968364. Theo 
thông tin do Chủ nhãn hiệu nghiên cứu cung cấp, năm 1977 ra 

lò thành công mẻ cà phê hòa tan đầu tiên của Việt Nam. Năm 

1978 cà phê hòa tan của Việt Nam chính thức ra thế giới, chủ 

yếu xuất khẩu các các nước thuộc Liên Xô cũ. Đến năm 1990, 

Vinacafé chính thức phát triển thị trường trong nước. Năm 

1993, Vinacafé cho ra đời tách cà phê 3 trong 1 cho người Việt 

bằng cách đưa đường và bột kem vào cà phê đóng sẵn từng gói 

nhỏ phục vụ người tiêu dùng ly cà phê sữa thơm ngon mà 

không cần cầu kỳ bằng pha phin. Năm 1998, Vinacafé xây 
dựng nhà máy thứ 2 với công suất 800 tấn/năm gấp 10 lần nhà 

máy cũ. Năm 2004 Vinacafé chính thức hoàn tất thủ tục cổ 

phần hóa trở thành công ty cổ phần với tên đầy đủ là Công ty 

cổ phần Vinacafé Biên Hòa. 

(b) Số liệu doanh thu được thống kê từ năm 2013 đến tháng 6/2016 

bởi chủ Nhãn hiệu cho thấy doanh thu của Vinacafé tăng rất 

mạnh của năm 2013 so với năm 2012, cụ thể từ mức gần 2,3 

ngàn tỷ đồng lên trên 3 ngàn tỷ đồng nhưng có xu hướng tăng 

nhẹ trong năm 2015 so với năm 2014 ở mức 3,078 ngàn tỷ 

đồng so với 3,042 ngàn tỷ đồng nhưng lại có vẻ có khuynh 

hướng giảm trong năm 2016 vì con số của 6 tháng đầu năm chỉ 

đạt 1,250 ngàn tỷ đồng. Doanh thu của Vinacafé chủ yếu đến từ 

bán hàng trong nước. Hoạt động xuất khẩu đi một số thị trường 

                                                 
364 Xem http://s.cafef.vn/hose/VCF-cong-ty-co-phan-vinacafe-bien-hoa.chn  

http://s.cafef.vn/hose/VCF-cong-ty-co-phan-vinacafe-bien-hoa.chn
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trọng điểm như Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan, Thailand chiếm 

9% tổng doanh thu toàn công ty365. Tuy nhiên xét về thị phần, 
Vinacafé vẫn được đứng đầu trong tam đại gia về cà phê hòa 

tan với 33% thị phần, tiếp đến là Nestle 31% và Trung Nguyên 

và G7 18% theo số liệu của Euromonitor năm 2011. Đến năm 

2015, Vinacafé đã chiếm gần ½ thị phần cà phê hòa tan ở Việt 

Nam với con số 41% theo công bố của Nielsen Việt Nam366. 

(c) Vinacafé giành được một số giải thưởng có uy tín, chẳng hạn 

như: 

(i)  Vinacafé lọt vào Top 50 thương hiệu giá trị nhất của 
Việt Nam năm 2016 do Tạp chí có uy tín Brand Finance 

Vietnam công bố tháng 9/2016 với vị trí số 22 giảm 4 

bậc so với năm 2015 với giá trị thương hiệu được định 

giá năm 2016 là 70 triệu USD tăng nhẹ so với mức 67 

triệu USD năm 2015 trong đó phần giá trị thương hiệu 

Vinacafé đóng góp vào giá trị doanh nghiệp lên tới 

58%367 và được công nhận là thương hiệu có giá trị 

vô hình lớn nhất Việt nam368. 

(ii)  Năm 2007: doanh nghiệp đã vượt qua 14.000 đơn đăng 

ký trên thế giới để đạt giải thưởng quốc tế WIPO do Tổ 

chức sở hữu trí tuệ liên hiệp quốc trao tặng, đây là giải 

thưởng danh giá rất ít doanh nghiệp đạt được, đến nay là 

doanh nghiệp duy nhất trong ngành cà phê Việt Nam đạt 

được giải này. 

(iii)  Năm 2004: đạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt. 

(iv)  Năm 2005: đạt Thương hiệu mạnh Việt Nam do thời báo 
kinh tế Việt Nam bình chọn; đạt Thương hiệu nổi tiếng 

do VCCI và Nielsen điều tra. 

(v)  Năm 2008: được Bộ Công Thương lựa chọn là Thương 

hiệu quốc gia, được khen tặng doanh nghiệp xuất khẩu 

uy tín. 

(vi)  Năm 2009: tiếp tục được bình chọn là Thương hiệu 

mạnh, Sao Vàng Đất Việt, Thương hiệu nổi tiếng quốc 

gia. 

                                                 
365 Xem Báo cáo thường niên năm 2015, trang 12 
366 Xem https://bsc.com.vn/News/2015/4/3/442509.aspx  
367 Xem http://brandfinance.com/images/upload/20160911_bf_vietnam_2016_en.pdf  
368 Xem http://vneconomy.vn/tin-doanh-nghiep/vinacafe-bien-hoa-la-thuong-hieu-co-gia-tri-vo-

hinh-lon-nhat-viet-nam-201609201215472.htm  

https://bsc.com.vn/News/2015/4/3/442509.aspx
http://brandfinance.com/images/upload/20160911_bf_vietnam_2016_en.pdf
http://vneconomy.vn/tin-doanh-nghiep/vinacafe-bien-hoa-la-thuong-hieu-co-gia-tri-vo-hinh-lon-nhat-viet-nam-201609201215472.htm
http://vneconomy.vn/tin-doanh-nghiep/vinacafe-bien-hoa-la-thuong-hieu-co-gia-tri-vo-hinh-lon-nhat-viet-nam-201609201215472.htm
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(vii)  Năm 2010: đạt Thương hiệu quốc gia lần thứ 2. 

(viii)  Năm 2011: Top 100 Sao Vàng Đất Việt, Top 10 Thương 

hiệu uy tín hàng đầu, Cup vàng top ten Thương hiệu 

Việt ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2011. 

 

(ix) Năm 2012: Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất, 

Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam; Giải bạc Giải 

thưởng Chất lượng quốc gia, Top 10 Thương hiệu Việt 
uy tín; Thương hiệu quốc gia lần thứ 3. 

 

(x) Năm 2013: Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất 

Việt Nam do báo Nhịp cầu đầu tư tổ chức. Giải thưởng 

Sao Vàng Đất Việt. Giải thưởng xếp hạng doanh nghiệp 

tín nhiệm. 

 

(xi) Năm 2014: ba năm liên tục xếp Top 50 Công ty kinh 

doanh hiệu quả nhất Việt Nam (2011-2013); Thương 

hiệu quốc gia lần thứ 4 liên tiếp; Xếp hạng 7 trên 50 

Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam. 

 

(xii) Năm 2015: Top 50 Công ty tăng trưởng bền vững 4 năm 

liền 2010-2014. Top 20 Thương hiệu vàng thực phẩm 
Việt Nam do Bộ Y tế tổ chức. 

 

(xiii) Năm 2016: Giải bạc Chất lượng quốc gia; Top 50 

Thương hiệu giá trị Việt Nam năm 2016; 20 năm liền 
đạt Hàng Việt Nam Chất lượng cao; Tiếp tục được công 

nhận Thương hiệu Quốc Gia cho thời gian từ 2016 đến 

2018 và là lần thứ 5 liên tiếp đạt được danh hiệu này. 

 
(d) Thông tin và bằng chứng liên quan cho thấy nhãn hiệu 

Vinacafe gắn liền với sản phẩm cà phê hòa tan được biết tới 

rộng rãi bởi công chúng liên quan.  

 
(2) Thời gian, quy mô và khu vực địa lý của bất kỳ hoạt động sử dụng, 

quảng bá nhãn hiệu bao gồm quảng cáo hoặc quảng bá, giới thiệu tại 

các triển lãm, hội chợ đối với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu. 

 

(a) Vinacafé đã đầu tư khoản chi phí rất lớn để quảng cáo trên các 

phương tiện truyền thông như truyền hình, internet, báo giấy 

bao gồm cả báo trên các chuyến bay. Tính từ năm 2013 đến 6 

tháng đầu năm 2016, chi phí này lần lượt là 76, 81, 137 và 52 
tỷ đồng thông qua các công ty truyền thông lớn như Đất Việt 

Vạc, Saatchi & Saatchi VN, Song Thành Công và báo tờ báo 
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lớn như Báo tuổi trẻ, Báo tin tức của thông tấn xã, tạp chí 

Heritage của Vietnam Airlines. 

 

(b) Hóa đơn, chứng từ điển hình do Chủ Nhãn hiệu nghiên cứu cho 

thấy Vinacafé đã xuất khẩu nhiều lô hàng có giá trị lớn từ trên 

100 ngàn đến hơn 300 ngàn đô la Mỹ đi Hoa Kỳ. Chứng cứ 

cũng cho thấy Vinacafé còn xuất khẩu đi Đài Loan, Trung 

Quốc trị giá trên dưới 100 ngàn đô la Mỹ. 

(c) Vinacafé có 2 nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, 

tỉnh Đồng Nai và Khu công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai. Ngoài một chi nhánh đặt tại KCN Long Thành, Vinacafé 

còn có 5 chi nhánh đặt tại Hà Nội, Hưng Yên, Đà Nẵng, KCN 

Sóng Thần 2 – Bình Dương và KCN Tân Đông Hiệp A – Bình 

Dương. 

(d) Hệ thống phân phối sản phẩm Vinacafé có độ bao phủ cao cả 

63 tỉnh thành, đặc biệt là hệ thống này còn được tăng cường 

sau khi hệ thống phân phối của Vinacafé được sáp nhập vào hệ 

thống phân phối của Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan 

giúp đưa hàng nhanh chóng đến người tiêu dùng ở cả thành thị 

lẫn nông thôn. Với lợi thế sáp nhập đó hệ thống phân phối đã 

lên tới 190.000 điểm bán lẻ. 

Nhận xét và kết luận:  

Vinacafé là nhãn hiệu có mức độ được biết tới ở Việt Nam ở mức cao trên cơ 

sở bằng chứng có đủ độ tin cậy về doanh thu, thị phần, chi phí quảng cáo và 

marketing cùng với uy tín và danh tiếng của nó đã được thừa nhận nhưng chỉ 

liên quan đến một phần sản phẩm yêu cầu công nhận. Do vậy, chúng tôi thấy 

có căn cứ để tin rằng tính đến ngày 19/12/2016 nhãn hiệu Vinacafé đã đạt 

được tình trạng nổi tiếng ở Việt Nam gắn liền với sản phẩm cà phê hòa 

tan.  

 

  

D

. 
 

 

  

Giày và trang phục 
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(a) Nike Innovate C.V., được thành lập tại Hà Lan, là một công ty 

con của Nike Inc. – một công ty của Hoa Kỳ. Nike nổi tiếng về 

sản xuất và bán mặt hàng giày dép, quần áo, mũ nón, kính, 

đồng hồ, sản phẩm điện tử và dụng cụ thể thao. Nike bán hàng 

rộng khắp các bang ở Hoa Kỳ, các thành phố lớn như Rio de 

Janeiro (Brazil); Berlin, Munich và Frankfurt (Đức); Luân Đôn 

và Manchester (Anh); Paris & Marseille (Pháp), Bắc Kinh và 

Thượng Hải (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia,Thailand, 
Singapore,... 

(b) Các nhãn hiệu NIKE và được bắt đầu sử dụng từ năm 

1971 và đăng ký tại trên 150 quốc gia. NIKE được xếp vào 

dạng nhãn hiệu có đặc tính tự phân biệt cao nhất trong bậc 

thang 4 cấp độ về khả năng phân biệt của nhãn hiệu. 

(c)  Các nhãn hiệu NIKE và liên tục được xếp thứ hạng cao 
bởi tạp chí uy tín Interbrand về 100 thương hiệu tốt nhất toàn 

cầu, trong đó lần được xếp hạng cao nhất là vị trí thứ 17 với giá 

trị 23,070 tỷ USD năm 2015369. Các nhãn hiệu Nike 

và cũng liên tục có mặt trong bảng xếp hạng Top 500 

thương hiệu giá trị nhất thế giới của tạp chí BrandFinance với 

vị trí thứ 29 với giá trị 28,04 tỷ USD năm 2016 tăng 4 bậc so 

với vị trí số 33 của năm 2015370. Ngoài ra nó cũng được xếp 

hạng hoặc được đánh giá cao bởi các tạp chí Brandz’s, Fortune 
Magazine’s, FastCompany’s, Complex Magazine… 

(d)  Theo Bản tuyên thệ, tổng doanh thu từ năm 1979 đến năm 

2016 của Nike trên phạm vi toàn cầu luôn được thể hiện bằng 

con số ấn tượng với mức tăng trưởng đều đặn. Ví dụ doanh thu 

tăng gấp 11,47 lần trong chu kỳ từ năm 1979 đến 1989, 5,13 

lần cho giai đoạn từ 1989 đến 1999 và 2.11 lần giữa năm 1999 

và 2009 và đến năm 2016 doanh của Nike đạt trên 32 tỷ USD. 

(e)  Theo Bản tuyên thệ thì Nike đã hiện diện ở Việt Nam từ năm 

1995 và chỉ tính riêng doanh thu đến từ một số đại lý bán hàng 

được ủy thác bởi Nike ở Việt Nam trong từ 2005 đến 2014 

doanh thu đạt được là trên 32 triệu USD. Như được làm rõ bởi 

Nike, con số này chưa phản ánh con số thực tế mà Nike đóng 

góp cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam nói chung và lĩnh 

vực da giày nói riêng. Mặt khác, hoạt động kinh doanh của 

Nike cũng giống như một số thương hiệu thời trang lớn khác 
mang tính đặc thù, cụ thể là Công ty TNHH Nike Việt Nam 

được thành lập với mục đích chính là quản lý, tư vấn và giám 

                                                 
369 Xem http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/ranking/  
370 Xem http://brandfinance.com/images/upload/global_500_2016_for_print.pdf  

http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/ranking/
http://brandfinance.com/images/upload/global_500_2016_for_print.pdf
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sát các đơn vị được Nike thuê gia công do đó doanh thu mà 

Nike thực tế thu được ở thị trường Việt Nam trên thực tế rất 

lớn, có thể vài tỷ đô la, gián tiếp thể hiện qua doanh thu của các 

đơn vị được thuê gia công cho Công ty TNHH Nike Việt Nam. 

Theo Báo đầu tư dẫn nguồn tin từ Hiệp hội da giày Lefaso cho 

thấy hãng sản xuất giày thể thao lớn nhất của Mỹ là Nike có 3 

quốc gia sản xuất chính, gồm Việt Nam, Trung Quốc và 

Indonesia, tuy nhiên, lượng giày sản xuất tại Việt Nam chiếm 
tới 42% sản lượng của hãng, trong khi số giày xuất xứ từ 

Trung Quốc chỉ là 32% và 25% có nguồn gốc từ Indonesia 371. 

Với tổng doanh thu hàng năm của Nike lên đến 32 tỷ đô la Mỹ, 

có thể hình dung được độ lớn của doanh thu đến từ Công ty 

TNHH Nike Việt Nam. 

(f) Hàng năm, Nike đã bỏ ra một khoản chi phí rất lớn cho quảng 

cáo, tiếp thị các sản phẩm mang các nhãn hiệu NIKE và . 

Theo Bản tuyên thệ, chi phí quảng cáo, tiếp thị của NIKE trên 

phạm vi toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam, luôn tăng từ năm 
1979 đến năm 2016, cụ thể đạt 1,1 tỷ USD năm 1998, 2,3 tỷ 

USD năm 2008 và 3,2 tỷ USD năm 2016. Chi phí quảng cáo và 

tiếp thị của Nike tại Việt Nam là rất lớn nhưng khó thống kê 

đầy đủ do đến từ nhiều nguồn, không chỉ từ Nike mà còn từ các 

đại lý được ủy nhiệm của Nike ở Việt Nam.  

(g) Theo khẳng định của Nike, các nhãn hiệu Nike và đã và 

đang được quảng cáo rộng rãi ở Việt Nam trên ấn phẩm, truyền 

hình và kỹ thuật số, truyền thông trực tuyến và mạng xã hội 

bao gồm cả Facebook, Twitter, blog trực tuyến. Nike cũng tài 

trợ cho nhiều sự kiện như bóng đá Hypervenom, tài trợ cho 
diễn viên, người mẫu, vận động viên trong đó có Lý Hoàng 

Nam, các cầu thủ bóng đá nổi tiếng ở Việt Nam như Lê Văn 

Thắng, Phạm Thành Lương, Thạch Bảo Khanh, tài trợ cho giải 

đua xe HCMC Run, Marathon quốc tế Đà Nẵng, tài trợ và sản 

xuất nhóm bộ đồ thi đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá 

Việt Nam, tài trợ cho hoạt động từ thiện như chương trình Get 

Kids Moving hay Nike Community Day hoặc Đại sứ cộng 

đồng Nike. Nike cũng được nhắc đến trong một số tờ báo giấy, 

báo điện tử trong lĩnh vực thể thao như bongdaplus, 

thethaovanhoa, dantri, laodong, baohaiquan… Bằng các rà 

soát, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau bởi Nhóm 

nghiên cứu, có căn cứ để cho rằng hoạt động quảng bá của 

Nike diễn ra ở Việt Nam mang tính liên tục, ổn định, đa dạng 

đối với nhiều nhóm đối tượng khách hàng làm cho mức độ biết 

                                                 
371 Xem http://baodautu.vn/da-giay-tui-xach-co-dieu-kien-tang-kim-ngach-xuat-khau-d16972.html  

http://baodautu.vn/da-giay-tui-xach-co-dieu-kien-tang-kim-ngach-xuat-khau-d16972.html
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tới bởi công chúng ở mức  cao. Hệ thống bán lẻ của Nike ở 

Việt Nam với 66 địa điểm bán hàng trên khắp Việt Nam, trong 

số đó có 18  cửa hàng độc quyền, 15 cửa hàng bách hóa và 33 

cửa hàng bán lẻ đồ thể thao đa thương hiệu, cũng góp phần 

quảng bá nhãn hiệu và danh tiếng của Nike tới đại bộ phận 

công chúng và người tiêu dùng Việt Nam. 

 

Nhận xét và Kết luận: 

(a) NIKE và  được coi là các nhãn hiệu được biết tới rộng rãi 

bởi nhóm khách hàng có liên quan đến mua sắm trang phục thể 

thao, giày và quần áo cũng như bởi đại bộ phận công chúng. 

Các nhãn hiệu NIKE và luôn được đánh giá cao bởi 

truyền thông và giới bình luận kinh tế do luôn ở vị trí dẫn đầu 
về kim ngạch xuất khẩu thông qua gia công.  

 

(b)  Danh tiếng toàn cầu cùng với tỷ lệ tăng trưởng ổn định của các 

nhãn hiệu NIKE và  được duy trì và khẳng định thông 

qua nhiều tạp chí xếp hạng đáng tin cậy của thế giới như 

Fortune, Interbrand và BrandFinance và được tiếp sức và làm 

lan tỏa bởi báo chí và truyền thông ở Việt Nam là điều kiện 

tiên quyết để chúng tôi nhận định rằng Nike có danh tiếng ở 

mức độ cao ở Việt Nam. 

Vì các lẽ trên, Nhóm nghiên cứu cho rằng tính đến ngày 19/12/2016, các 

nhãn hiệu NIKE và , dù dưới dạng chữ NIKE (một mình hoặc đi 

kèm với  hình logo) hoặc chỉ riêng logo đã đạt được tình trạng nổi 

tiếng ở Việt Nam gắn liền với sản phẩm giày và trang phục.  
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E. 

 

 

 

Các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến 

xăng dầu372. 

(a) Theo thông tin do Chủ nhãn hiệu nghiên cứu cung cấp Tập 

đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiền thân là Tổng công 

ty Xăng dầu mỡ được thành lập theo Nghị định số 09/BTN 

ngày 12.01.1956 của Bộ Thương nghiệp và được thành lập lại 
theo Quyết định số 224/TTg ngày 17.4.1995 của Thủ tướng 

Chính phủ. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hiện tại 

được hình thành từ việc cổ phần hóa và cấu trúc lại Tổng công 

ty Xăng dầu Việt Nam theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 

31 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, là công ty đại 

chúng theo văn bản số 2946/UBCK-QLPH ngày 17 tháng 8 

năm 2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  

 

(b) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có 43 Công ty Xăng dầu thành 

viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 62/63 

tỉnh/thành phố,  04 Tổng công ty, 21 Công ty cổ phần có vốn 

góp của Petrolimex, 03 Công ty liên kết. Ở nước ngoài, Tập 

đoàn có Công ty TNHH 1 thành viên Petrolimex tại Singapore, 

Công ty TNHH 1 thành viên Petrolimex tại Lào và đã mở Văn 

phòng đại diện Petrolimex tại Campuchia.  

(c) Trong lĩnh vực xăng dầu, Petrolimex tiếp tục giữ vai trò chủ 

đạo trên thị trường nội địa theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. 

Cùng với 24 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu khác 

(số liệu có đến ngày 30.11.2015), Tập đoàn bảo đảm đầy đủ và 

kịp thời các chủng loại xăng dầu phục vụ sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an ninh quốc phòng và 

nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.  

                                                 
372 Theo hiểu biết của Nhóm nghiên cứu, mặc dù Petrolimex kinh doanh đa ngành nhưng chúng tôi 

cho rằng nhãn hiệu Petrolimex nhìn chung chỉ được xem là sử dụng phổ biến đối với dịch vụ 

cung cấp xăng dầu tại các cây xăng/trạm tiếp nhiên liệu và sản phẩm dầu nhớt dành cho động cơ 

(chủ yếu là ô tô, xe máy). Đối với sản phẩm dầu nhớt, nhãn hiệu Petrolimex được sử dụng kèm 

với thương hiệu Racer hoặc/và PLC. Do vậy, trong phạm vi nghiên cứu này chúng tôi chỉ tập 

trung vào đánh giá khả năng được xem là nổi tiếng gắn liền với sản phẩm và dịch vụ nêu trên 

dựa trên hồ sơ tài liệu do Petrolimex cung cấp. 

https://www.petrolimex.com.vn/nd/thong-cao-bao-chi/bo_cao_ve_viec_chuyen_doi_loai_hinh_doanh_nghiep/default.aspx
https://www.petrolimex.com.vn/nd/dai_hoi_dong_co_dong/nghi_quyet_dai_hoi_dong_co_dong_thanh_lap_tap_doan_xang_dau_viet_nam/default.aspx
https://www.petrolimex.com.vn/tn/tu-lieu/quyet_dinh_so_828-qd-ttg_ngay_31_thang_5_nam_2011_cua_thu_tuong_chinh_phu_ve_viec_co_phan_hoa_va_co_cau_lai_tong_cong_ty_xang_dau_viet_nam/default.aspx
https://www.petrolimex.com.vn/nd/thong_tin_co_dong/tap-doan-xang-dau-viet-nam-la-cong-ty-dai-chung/default.aspx
https://www.petrolimex.com.vn/nd/thong_tin_co_dong/tap-doan-xang-dau-viet-nam-la-cong-ty-dai-chung/default.aspx
https://minhbach.moit.gov.vn/?page=petroleum_define&key=petroleum_daumoi&menu_id=66
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 Đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu; trong số hơn 14.000 cửa 

hàng xăng dầu thuộc tất cả các thành phần kinh tế (số liệu có 

đến 30.11.2015), Petrolimex sở hữu 2.352 (số liệu có đến ngày 

24.11.2015) cửa hàng hiện diện trên khắp cả nước tạo điều kiện 

thuận lợi để người tiêu dùng sử dụng hàng hoá, dịch vụ do 

Petrolimex trực tiếp cung cấp. Tại các vùng sâu, vùng xa, vùng 

khó khăn và đặc biệt khó khăn - nơi hiệu quả kinh doanh thấp 

nhưng ý nghĩa chính trị- xã hội cao, Tập đoàn có thị phần cao 
hơn so với thị phần bình quân của toàn Tập đoàn. Tính chung 

trên phạm vi cả nước và căn cứ sản lượng xăng dầu thực xuất 

bán tại thị trường nội địa (tại Việt Nam) năm 2013, thị phần 

thực tế của Tập đoàn khoảng 48%. 

(d) Nhãn hiệu Petrolimex gồm phần chữ là dấu hiệu gợi ý, cụ thể 

nó được cấu tạo bằng cách kết hợp giữa thành phần mang tính 

mô tả - Petrol (có nghĩa là xăng dầu) và thành phần được sử 

dụng rộng rãi chỉ dẫn hoạt động xuất nhập khẩu - Imex (được 

viết tắt từ chữ Import - nhập khẩu và Export - xuất khẩu, và 

phần hình ấn tượng có tính phân biệt chứa hình chữ P cách điệu 

màu  cam đặt trên một hình đa giác có nền màu xanh nước 

biển. Nhãn hiệu này được Tập đoàn sử dụng lần đầu tiên ngày 

12/01/1991 cho dịch vụ bán xăng dầu. Hiện nay, tại Việt Nam, 

Tập đoàn đã được cấp 21 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, 
trong đó có 16 nhãn /hiệu chứa thành phần chữ 

« PETROLIMEX » và /hoặc logo chữ « P cách điệu » /cho các 

sản phẩm/dịch vụ liên quan đến xăng, dầu. Phụ lục F được 

cung cấp có đính kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 

hiệu số 3684 cấp ngày 15 tháng 11 năm 1991 đang còn hiệu lực 

và danh sách kèm hình ảnh mẫu nhãn hiệu đang được bảo hộ 

tại Việt Nam. 

 Tập đoàn đã đăng ký nhãn hiệu «P PETROLIMEX, hình» tại 

nhiều quốc gia trên thế giới như : Nga, Trung Quốc, Singapore, 

Lào, và Camphuchia. Tập đoàn có gửi kèm Phụ lục G gồm bản 

sao các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Lào,  

Campuchia và Đăng ký quốc tế số 1084644 (chỉ định bảo hộ tại 

Nga, Trung Quốc và Singapore). 

(e) Doanh thu gộp cả thị trường trong nước và nước ngoài có diễn 

biến không ổn định trong vòng 5 năm. Cụ thể doanh thu năm 
2012 đạt khoảng 200 ngàn tỷ đồng tăng khoảng 10% so với 

mức 185 ngàn tỷ đồng của năm 2011 nhưng đến năm 2013 

giảm nhẹ khoảng 2.5% khi chỉ đạt khoảng 195 ngàn tỷ. Đến 

năm 2014 tăng hơn 5% so với năm 2013 nhưng đến năm 2015 

lại giảm rất mạnh ở mức 29% làm cho doanh số năm 2015 chỉ 

đạt trên 146 ngày tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với doanh thu của 
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năm 2011. Doanh thu thị trường nội địa vẫn chiếm đa số, phổ 

biến với tỷ trọng trên dưới 90% trong khi thị trường nước ngoài 

chỉ đạt dưới 10% ngoại trừ hai năm 2012 và 2014.  

 

Để chứng minh uy tín và danh tiếng của mình, Petrolimex cung 

cấp khá nhiều bằng khen, danh hiệu, phần thưởng như Huân 

chương độc lập, Huân chương chiến công, Danh hiệu Anh 

hùng lao động. Tuy nhiên, bằng chứng có giá trị đáng kể nhất 
có lẽ là năm 2016 Petrolimex lọt vào danh sách “Top 1.000 

thương hiệu hàng đầu châu Á” được công bố bởi tạp chí 

Campaign Asia-Pacific dựa trên nghiên cứu từ Nielsen. Trong 

bảng xếp hạng này, Petrolimex đứng vị trí thứ 512 xếp sau 

Vietjet Air (490), Vietel (501) nhưng lại xếp trên cả Vinamilk 

(558), Mobifone (605), Trung Nguyên (626), Hảo Hảo (654), 

Vietnam Airlines (708), Vietcombank (753) và P/S (807). Sau 

buổi Tọa đàm diễn ra tại Đà Nẵng ngày 30/6/2017, Chủ nhãn 

hiệu có cung cấp thêm thông tin bằng chứng chứng minh uy tín 

và danh tiếng gắn liền với Nhãn hiệu nghiên cứu Petrolimex. 

Trong số các bằng chứng thêm này, Nhóm nghiên cứu nhận 

thấy ngày  21/04/2017, Tập đoàn lên sàn bằng việc đã niêm yết 

1,3 tỷ cổ phiếu trên sàn Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí 

Minh (HOSE) với mã PLX và giá chào sàn là 43.200 đồng/cổ 
phiếu. Bằng chứng thể hiện rõ hơn về uy tín của Petrolimex 

chắc chắn không thể không nhắc đến sự kiện Tạp chí Forbes 

Việt Nam công bố 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2017 

trong đó Petrolimex với mã chứng khoán PLX được xếp vào 

lĩnh vực bán lẻ. Theo Forbes Việt Nam (một trong các ấn phẩm 

địa phương của Tạp chí lừng danh Forbes), danh sách 50 công 

ty niêm yết tốt nhất năm 2017 được công bố bởi Forbes Việt 

Nam trên cơ sở xếp hạng lựa chọn các công ty niêm yết đạt 

hiệu quả kinh doanh tốt nhất theo từng lĩnh vực mà cổ phiếu 

đang được giao dịch trên sàn HSX (sản Tp. Hồ Chí Minh) và 

HNX (sàn Hà Nội)373. 

Nhận xét và kết luận: 

(a) Bản Tuyên thệ không làm rõ sản phẩm dầu nhớt chiếm bao 

nhiêu phần trăm trong cơ cấu doanh thu, không bóc tách bằng 

chứng chi phí, quảng cáo, hệ thống bán hàng và phân phối, quá 

trình ra đời và phạm vi sử dụng cùng các bằng chứng khác 

chứng minh uy tín, danh tiếng của nó. Do vậy, chúng tôi chỉ 

                                                 

373 Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2017 được Forbes Việt Nam công bố tại đường link: 

http://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/forbes-viet-nam-cong-bo-danh-sach-50-cong-ty-niem-yet-

tot-nhat-nam-2017-781.html  

http://cafef.vn/Thi-truong-niem-yet/Thong-tin-cong-ty/plx.chn
http://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/forbes-viet-nam-cong-bo-danh-sach-50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-nam-2017-781.html
http://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/forbes-viet-nam-cong-bo-danh-sach-50-cong-ty-niem-yet-tot-nhat-nam-2017-781.html
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đánh giá khả năng đạt được tình trạng nổi tiếng của nhãn hiệu 

Petrolimex gắn liền với dịch vụ bán buôn bán lẻ xăng dầu mà 

không thực hiện đánh giá liệu nhãn hiệu Petrolimex gắn với sản 

phẩm dầu nhớt có nổi tiếng hay không vì không có bằng chứng 

từ Petrolimex làm rõ điều này. Mặt khác, cũng có thể kết luận 

được rằng Petrolimex cho dầu nhớt chưa đủ điều kiện để xem 

xét tình trạng nổi tiếng, vì theo kết quả khảo sát được Epinion 

công bố, dầu nhớt Petrolimex (chỉ đứng trên sản phẩm dầu 
nhớt Total) chỉ đạt mức khá thấp, cụ thể là chỉ đạt 1%, 10% và 

1% tương ứng với chỉ số nhãn hiệu quen thuộc nhất với người 

tiêu dùng, đang được sử dụng, và được sử dụng thường xuyên 

nhất so với tỷ lệ cao nhất 61%, 67% và 22% của nhãn hiệu đạt 

mức nhận biết cao nhất BP Castrol374. 

 

(b) Petrolimex là một nhãn hiệu được biết đến rộng rãi nhờ 

lịch sử phát triển lâu dài, có doanh thu và lợi nhuận lớn 
được chứng minh bằng nhiều bằng chứng khác nhau trong 

đó bao gồm thông tin số liệu về thị phần, số lượng các 
trạm, điểm bán lẻ và mật độ phân bố ở nhiều khu vực khác 

nhau trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, có căn cứ để 
tin rằng nhãn hiệu Petrolimex được biết đến rộng rãi bởi 

công chúng có liên quan.  
 

(c) Nhãn hiệu được biết đến rộng rãi chưa đủ để được mặc 

nhiên coi là đã đạt được tình trạng nổi tiếng. Tiếp tục 
nghiên cứu về uy tín, danh tiếng của Nhãn hiệu nghiên cứu 
thông qua các bằng chứng, đặc biệt là bằng chứng được 

Petrolimex bổ sung thêm ngày 30/6/2017, Nhóm nghiên 
cứu cho rằng Nhãn hiệu nghiên cứu Petrolimex được xem 

là có danh tiếng nhất định vì nó không chỉ có tên trong 
danh sách bình chọn bởi tạp chí Campaign Asia-Pacific mà 

còn được đưa vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 

2017 bởi tạp chí có uy tín Forbes Việt Nam. 

Trên cơ sở phân tích khách quan và toàn diện các khía cạnh trên, Nhóm 

nghiên cứu cho rằng nhãn hiệu Petrolimex & hình đã đạt được tình trạng 

nổi tiếng tính đến ngày 30/06/2017 cho dịch vụ cung cấp xăng dầu. 

   

Dịch vụ tư vấn và đại diện về bản quyền tác 

                                                 
374 Xem thêm: http://doanhnhanonline.com.vn/thi-truong-dau-nhot-chien-luoc-vet-dau-loang-cua-

cac-nhan-hang-rieng/  

http://doanhnhanonline.com.vn/thi-truong-dau-nhot-chien-luoc-vet-dau-loang-cua-cac-nhan-hang-rieng/
http://doanhnhanonline.com.vn/thi-truong-dau-nhot-chien-luoc-vet-dau-loang-cua-cac-nhan-hang-rieng/
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F. 

 

 

 

 

giả, dịch vụ tư vấn và đại diện về sở hữu 

công nghiệp, dịch vụ chuyển giao công nghệ 

(a) Được thành lập từ tháng 10/1991, Văn phòng luật sư Phạm & 

Liên danh (tên giao dịch Pham & Associates) có tiền thân là 

Công ty TNHH luật Phạm Trần và Liên danh, là một trong số ít 

các văn phòng luật/công ty luật có lịch sử thành lập và hoạt 
động lâu dài trong bối cảnh thị trường dịch vụ pháp lý nói 

chung và dịch vụ sở hữu trí tuệ nói riêng được hình thành khá 

muộn so với nhiều nước trong khu vực vì lý do thể chế chính 

trị mang tính kế hoạch hóa tập trung tồn tại đến tận thời kỳ 

“Đổi Mới” năm 1986. Đến năm 1994, Công ty TNHH luật 

Phạm Trần và Liên danh đổi tên thành Công ty TNHH luật 

Phạm và Liên danh (Phạm & Liên danh) sau khi sáng lập viên 

Trần Hữu Nam tách ra và lập mới Công ty TNHH Trần Hữu 

Nam và Đồng sự. Sau khi Pháp lệnh luật sư ra đời năm 2001, 

Phạm & Liên danh đổi tên thành Văn phòng luật sư Phạm & 

Liên danh và kể từ đó Phạm & Liên danh hay được gọi tắt bởi 

khách hàng Việt Nam và Pham & Associates hay được gọi tắt 

bởi khách hàng nước ngoài. Các dịch vụ pháp lý chính mà 

Phạm & Liên danh cung cấp hầu hết và chủ yếu chỉ liên quan 
đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ - một mảng hẹp hơn của dịch vụ 

pháp lý nói chung, trong đó gồm các dịch vụ xác lập quyền và 

giải quyết tranh chấp có liên quan đến các đối tượng quyền sở 

hữu trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu và bản quyền tác 

giả. Phạm & Liên danh có văn phòng chính đặt tại Hà Nội và 3 

chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hải Phòng. 

 

(b) Nhãn hiệu Phạm & Liên danh và/hoặc Pham & Associates sử 

dụng cho dịch vụ pháp lý về mặt bản chất là một dấu hiệu 

mang tính mô tả, không có chức năng phân biệt vì Phạm là tên 

dòng họ phổ biến thứ 4 ở Việt Nam chiếm tới 7% dân số375 nếu 

xét theo tiêu chuẩn bảo hộ ở Hoa Kỳ376. Đơn xin đăng ký nhãn 

                                                 
375 Xem https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_(h%E1%BB%8D)  

376 Điều 15 U.S.C. §1052  (trích) quy định không được từ chối đăng ký trên đăng bạ chính 

(principal register) bất kỳ nhãn hiệu nào gắn liền với hàng hóa của người nộp đơn mà có khả 

năng phân biệt được với hàng hóa của người khác  trừ khi ….(e) nó gồm dấu hiệu mà…(4) thuần 

túy chỉ là tên họ. [Nguyên văn tiếng Anh: No trademark by which the goods of the applicant may 

be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on 

account of its nature unless it ... (e) Consists of a mark which ... (4) is primarily merely a 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_(h%E1%BB%8D)
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hiệu Pham & Associates cho dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở 

hữu trí tuệ, tư vấn sở hữu trí tuệ ở nhóm 42 tại Hoa Kỳ dựa 

theo điều 1(a) kèm theo tuyên bố sử dụng lần đầu tiên ngày 

26/08/1996 bị từ chối đăng ký trên đăng bạ chính ngày 

24/07/2002 bởi USPTO vì lý do nhãn hiệu này chỉ thuần túy là 

tên họ vi phạm Điều 2(e)(4) Luật nhãn hiệu Hoa Kỳ. Cuối cùng 

sau khi người nộp đơn chấp thuận chuyển đổi hình thức đăng 

ký từ đăng bạ chính liên bang (principal register) thành đăng bạ 

bổ sung liên bang (supplemental register)377, ngày 3/5/2005 

USPTO chấp thuận cho đăng ký nhãn hiệu này dưới dạng đăng 

bạ bổ sung. Cho đến nay nhãn hiệu này vẫn tồn tại dưới dạng 

đăng bạ bổ sung liên bang378. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vào thời 
điểm xin đăng ký 29/01/2002, tức là trước khi có Luật SHTT 

năm 2005 (và ngay cả sau khi có luật này thì Việt Nam cũng 

không từ chối nhãn hiệu mà được cấu thành từ tên các dòng họ 

phổ biến), Pham & Associates vẫn được coi là nhãn hiệu có 

khả năng tự phân biệt theo điều 6 Nghị định 63/CP ngày 

24/10/1996 được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 06/2001/NĐ-

CP ngày 01/02/2001 nên nhãn hiệu này đã được cấp đăng ký số 
46046 ngày 10/04/2003. 

 

(c) Doanh thu của một hãng luật SHTT được phản ánh thông qua 

số lượng đơn yêu cầu xác lập quyền và số lượng vụ việc tranh 

chấp được xử lý hàng năm. Theo đó, doanh thu hàng năm của 

Phạm & Liên danh vào khoảng 60-70 tỷ đồng VND mức mà có 

thể được xem là rất lớn trong tương quan với các hãng luật 

SHTT khác ở Việt Nam. Nhóm nghiên cứu cho rằng doanh thu 

này phù hợp với số lượng đơn hàng năm mà Phạm & Liên danh 

đại diện cho khách hàng, cụ thể khoảng 650 -700 đơn sáng 

chế/giải pháp hữu ích (khoảng 5% đơn trong nước, 95% nước 

ngoài); 1000-1100 đơn nhãn hiệu (khoảng 25% trong nước, 

75% nước ngoài); 180-210 đơn kiểu dáng công nghiệp (khoảng 

20% trong nước, 80% nước ngoài); 150 -200  yêu cầu tra cứu 

(nhãn hiệu và patent), gia hạn, ghi nhận thay đổi liên quan tới 
văn bằng bảo hộ; đăng ký 80-100 bản quyền giả, 30- 40 hợp 

đồng li-xăng. Phạm & Liên danh đại diện cho nhiều công ty 

lớn như Honda Motor Co. Ltd., Perfetti Van Melle S.p.A, 

Business Software Alliance, Shiseido, Dow Agro Science, 

Daido Kogyo Co. Ltd, AstraZeneca AB, Bosch, Kikkoman, 

Johnson & Johnson, Bristol-Myers Squibb Company, Procter 

                                                                                                                                        
surname]. 

377 Đăng bạ bổ sung liên bang là danh bạ phụ để lưu giữ nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ mà không 

đủ tiêu chuẩn đưa vào đăng bạ chính liên bang. Xem thêm: http://www.nolo.com/legal-

encyclopedia/what-good-the-supplemental-register.html  
378 Xem http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4804:orj9z2.2.1  

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-good-the-supplemental-register.html
http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/what-good-the-supplemental-register.html
http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4804:orj9z2.2.1
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& Gamble,   Colgate-Palmolive, Dupont Legal,, Pfizer Inc., 

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Gucci Group (Hongkong), 

Kimberly-Clark, Adidas Group, Microsoft và BMW AG...Hồ 

sơ chứng cứ chứng minh doanh thu từng năm, thông tin các 

hóa đơn tiêu biểu, danh mục chi tiết các khoản thu của từng 

năm, của từng khách hàng được chuẩn bị tốt có tính thuyết 

phục cao. 

 
(d) Phạm & Liên danh khá chú trọng và duy trì đều đặn hoạt động 

quảng bá, quảng cáo nhãn hiệu của mình. Trên 2 tỷ đồng/năm 

chi phí dành cho quảng cáo được xem là lớn so với các công ty 

luật trong nước khác. Đây là chi phí dành cho tham dự và 

quảng cáo tại hội nghị thường niên của Hội Nhãn hiệu quốc tế 

(INTA), Hội luật sư patent châu Á (APAA), Hội quốc tế về bảo 

vệ quyền sở hữu công nghiệp (AIPPI), Hội sở hữu trí tuệ Mỹ 

(AIPLA), Liên đoàn Luật sư Sở hữu trí tuệ quốc tế (FICPI) và 

Hiệp hội các Giám đốc về Li-xăng (LES) và việc quảng cáo, 

tiếp thị được thực hiện dưới các hình thức như: thuê quầy 

(Booth) làm triển lãm và tiếp khách, phân phát tời rơi, sổ tay 

hướng dẫn thực thi IP ở Việt Nam. Nhóm nghiên cứu cũng tìm 

thấy mức độ và tần suất quảng cáo khá cao của Pham & 

Associates trên các tạp chí khu vực và quốc tế về sở hữu trí tuệ 
như Managing IP, Asia IP, Asialaw Profiles, The Legal 500, 

World Intellectual Property Revieview, World Trademark 

Review, Getting the Deal Through, International Comparative 

Legal Guidance. Đối với hoạt động quảng bá trong nước, 

Nhóm nghiên cứu thấy rằng Phạm & Liên danh được biết tới 

rộng rãi bởi khách hàng Việt Nam thông qua hiệu ứng lan tỏa 

từ một số vụ việc đại diện thành công để lại dấu ấn tốt cho 

doanh nghiệp Việt Nam hơn là thông qua quảng cáo trên 

internet, báo giấy, tạp chí ví dụ như thông qua các vụ việc hỗ 

trợ đòi thương hiệu PetroVietnam ở Hoa Kỳ, đại diện thành 

công trong việc yêu cầu Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ 

(USPTO) hủy bỏ đăng ký bảo hộ sáng chế “võng xếp” do một 

thương nhân Đài Loan đăng ký tại Mỹ và Cơ quan sáng chế 

Nhật Bản (JPO) hủy bỏ văn bằng giải pháp hữu ích “Khung 

võng tiện dụng” của Công ty Miki đăng ký tại Nhật Bản và 
dừng sản xuất võng xếp theo giải pháp đã được bảo hộ đưa ra 

bán trên thị trường, đại diện cho ông Hoàng Thịnh, chủ sở hữu 

bằng độc quyền GPHI “Máy đùn gạch có trục cào” kiện các 

bên xâm phạm quyền, chế tạo máy đùn gạch bán trên thị 

trường.  

 

(e) Phạm & Liên danh liên tục nhiều năm được xếp thứ hạng cao 

bởi các tạp chí có uy tín của nước ngoài có liên quan đến 
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SHTT. Tạp chí quốc tế Managing IP, Managing IP/IPSTAR 

HANDBOOK xếp Hạng 1 (Tier1), liên tục từ năm 2008-2016 

cho cả 4 lĩnh vực: nộp và theo đuổi đơn Patent (Patent 

Prosecution), giải quyết các vụ việc về Patent (Patent 

contentious), nộp và theo đuổi đơn nhãn hiệu (Trademark 

Prosecution), giải quyết các vụ việc về Nhãn hiệu/Bản quyền 

(Trademark/ Copyright contentious) và được trao giải thưởng 

Hãng luật của Năm (Firm of the Year Award) ở Việt Nam và 
Giải thưởng IP Toàn cầu (IP Global Award - năm 2009). Tạp 

chí IP khu vực Châu Á – Thái Bình Dương  Asia IP  và Asia IP 

Profiles xếp Hạng 1 (Tier1) trong Danh sách “Vietnam – 

Recommended firms”, liên tục từ năm 2010-2016. Tạp chí khu 

vực Châu Á – Thái Bình Dương Asia IP, liên tục từ năm 2010-
2016, trao giải “Hãng luật Patent của Năm của Việt Nam” 

(Vietnam Patent Firm of the Year Award) và được đưa vào 

danh sách sơ tuyển (short-list) trao giải thưởng “Hãng luật 

Nhãn hiệu của Năm của Việt Nam” (Vietnam Patent Firm of 

the Year Award) và Hãng luật Copyright của Năm của Việt 

Nam (Vietnam Patent Firm of the Year Award). Tạp chí 

Chamber ASIA PACIFIC (trong các năm từ 2009 đến 2014) 

bình luận và xếp hạng Pham & Asociates là công ty luật Hạng 

1 (Band 1). Tạp chí quốc tế WTR 1000 World Trademark 
Review, trong các năm từ 2013 – 2015 bình luận và xếp hạng 

Pham & Asociates là công ty luật sở hữu trí tuệ Hạng Vàng 

(Gold). 

Nhận xét và kết luận 

(a) Nhãn hiệu Phạm & Liên danh/Pham & Associates là nhãn hiệu 

được biết tới rộng rãi bởi bộ phận công chúng có liên quan đến 

các hoạt động sở hữu trí tuệ. Ngay cả khi doanh thu phản ánh 

70% xuất phát từ khách hàng nước ngoài trong khi chỉ 30% là 

từ trong nước thì mức độ biết đến nhãn hiệu này cũng vẫn ở 

mức độ cao vì 2 lý do (i) đặc thù của dịch vụ đại diện SHTT ở 

Việt Nam là thường có nhu cầu nhiều và lớn từ các công ty, tập 

đoàn lớn có nhiều tài sản SHTT mà những công ty này hầu hết 

là các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở ở nước ngoài trong khi 

Việt Nam chỉ là nước đang phát triển với đại đa số là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ do vậy nguồn việc SHTT có nguồn gốc Việt 
Nam thường rất nhỏ, và (ii) hiệu ứng lan tỏa tốt và đủ rộng 

được thực hiện bởi truyền thông phản ánh nhiều vụ việc diễn ra 

khá đều đặn trong khoảng thời gian của chứng cứ được cung 

cấp mà Phạm & Liên danh đại diện cho khách hàng Việt Nam 

trong giải quyết tranh chấp ở Việt Nam, nước ngoài bao gồm 

cả việc đòi lại thương hiệu ở nước ngoài. Tuy nhiên, bằng 
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chứng do chủ Nhãn hiệu nghiên cứu không bóc tách và làm rõ 

đối với dịch vụ chuyển giao công nghệ, do vậy Nhóm nghiên 

cứu loại trừ đánh giá khả năng nổi tiếng của Nhãn hiệu nghiên 

cứu đối với dịch vụ chuyển giao công nghệ. 

 

(b) Với các bằng chứng về chất lượng dịch vụ ổn định được đánh 

giá cao bởi các tổ chức/tạp chí có uy tín của nước ngoài thuộc 

lĩnh vực SHTT trong nhiều năm qua, Nhóm nghiên cứu thấy 
rằng nhãn hiệu Phạm & Liên danh/Pham & Associates là nhãn 

hiệu có uy tín và danh tiếng nhất định trong bộ phận công 

chúng có liên quan gắn liền với dịch vụ tư vấn và đại diện về 

bản quyền tác giả, dịch vụ tư vấn và đại diện về sở hữu công 

nghiệp. 

Vì các lẽ trên, tính đến 19/12/2016 nhãn hiệu Phạm & Liên danh/Pham & 

Associates đạt được tình trạng nổi tiếng ở Việt Nam gắn liền với dịch vụ 

tư vấn và đại diện về bản quyền tác giả, dịch vụ tư vấn và đại diện về sở 

hữu công nghiệp. 

 

 


