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Nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam
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hàng hóa

nhãn hiệu
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Mở Đầu

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà các quốc gia ngày càng trở lên liên đới

chặt chẽ với nhau hơn. Sau 11 năm gian nan đàm phán với rất nhiều nỗ lực, Việt Nam đã

chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) - thiết

chế thương mại lớn nhất toàn cầu. Vận hội mới đã đến với toàn dân tộc cũng như các

thương nhân Việt Nam. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp của chúng ta được tham gia

trong một "sân chơi" chung với vô vàn cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Để có thể

sánh vai cùng thiên hạ, không có cách nào khác là chúng ta phải năng động tìm lấy lợi thế

cạnh tranh cho mình. Trong cuộc đua đó, sở hữu trí tuệ (SHTT) đóng một vai trò vô cùng

quan trọng bởi đó là một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế, góp phần làm nên sự thịnh

vượng của mỗi quốc gia.

Trong tiến trình lịch sử, bảo hộ SHTT đã có từ gần 600 năm nay. Tài sản trí tuệ

vừa là sản phẩm vừa là công cụ thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và văn hoá,

xã hội. Đối với các nước phát triển, tri thức và kinh nghiệm trong khai thác và bảo hộ

SHTT đã phát triển đến một trình độ rất cao với bề dày lịch sử hàng trăm năm. Với Việt

Nam, một đất nước đang phát triển mà mục tiêu là nhanh chóng, chủ động hội nhập sâu

rộng trong quan hệ kinh tế quốc tế thì việc bảo hộ SHTT vốn đã mới mẻ lại càng trở nên

cấp thiết hơn bao giờ hết. Bảo hộ SHTT của nước ta với sự khởi đầu là Nghị định số

31/CP của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) ban hành ngày 23/01/1981 cho đến nay

mới tròn 25 năm, so với kinh nghiệm hàng trăm năm của các nước phát triển quả là một

khoảng cách quá lớn, đầy thách thức cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng.

Trong khi đó, cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và thương mại, các

đối tượng của quyền SHTT ngày càng phát triển như vũ bão, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến

vị thế cạnh tranh của chủ sở hữu nắm giữ quyền và xa hơn nữa là của chính quốc gia có

quyền sở hữu đối tượng SHTT đó.

Để hoà vào dòng chảy chung của xu hướng hội nhập nhưng không bị "hoà tan" mà

vẫn giữ được vị thế trên thương trường, một mặt chúng ta phải cạnh tranh trên chính sân
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nhà (tức là thị trường trong nước), mặt khác, các doanh nghiệp Việt Nam phải tìm cách

vươn ra và thi thố tài năng ở những môi trường rộng lớn hơn. Trong cuộc trường chinh

này, tài sản trí tuệ vừa là bệ đỡ, vừa là động lực và ngày càng trở nên quan trọng. Việc

nghiên cứu xây dựng hệ thống bảo hộ SHTT tương thích với đòi hỏi của thế giới và thiết lập

cơ chế thực thi chúng một cách hiệu quả, do vậy trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trong các đối tượng SHTT, tuy mỗi đối tượng đều có vai trò nhất định nhưng xét

trong tính chất quan hệ thương mại hàng hóa quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện

nay, nhãn hiệu (NH) trở nên nổi bật hơn cả. Nó gắn chặt với quá trình lưu thông hàng hóa

và là một trong những tài sản có giá trị, thậm chí là một trong những nguồn vốn chủ yếu

của doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, gay gắt với các đối thủ của mình.

Theo số liệu thống kê của Cục SHTT, trong số các đơn đăng ký xác lập quyền sở

hữu công nghiệp ở Việt Nam thì số đơn về NH chiếm phần lớn (khoảng 70%). Con số này

là minh chứng cho thấy ý nghĩa quan trọng của NH với các nhà sản xuất, kinh doanh. NH

là phương thức ghi nhận, bảo vệ và thể hiện thành quả phát triển, tạo ra danh tiếng và lợi

thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Mặt khác, NH cũng góp phần quan trọng trong việc bảo

vệ quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự xã hội nói chung.

Trong khi đó, vi phạm liên quan đến NHHH đã và đang diễn ra phổ biến, ngày

càng tinh vi và phức tạp, gây hậu quả tiêu cực cho chủ sở hữu, cho người tiêu dùng và cho

xã hội. Do đó, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH luôn là vấn đề bức xúc

được quan tâm hàng đầu ở hầu hết các nước trên thế giới mà Việt Nam cũng không là một

ngoại lệ.

Cổ nhân có câu: "Biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng", biết mình để phát

huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, nhưng như thế vẫn chưa đủ mà cần phải hiểu người,

hiểu luật chơi chung và luật chơi của từng đối tác, từng thị trường, nhất là những thị

trường chiến lược. Trong các đối tác thương mại đầy tiềm năng của Việt Nam, Hoa Kỳ -

một thị trường có dung lượng nhập khẩu khổng lồ, cường quốc số một về tiềm lực kinh tế,

công nghệ và các sản phẩm trí tuệ - là một trong số những tiêu điểm hấp dẫn đối với các

nhà kinh doanh Việt Nam.
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H thì s

Mặc dù được đánh giá là đầy tiềm năng song đây cũng là thị trường khó tính,

không chỉ bởi các rào cản kỹ thuật mà còn bởi các rào cản pháp lý khác. Trong lĩnh vực

pháp luật về NHHH, vốn là một trong số những người đi tiên phong nên Hoa Kỳ có hệ

thống pháp luật bảo hộ NH tương đối hoàn thiện và cơ chế thực thi khá hiệu quả. Tuy

nhiên, các quy định về bảo hộ NHHH của Hoa Kỳ vẫn còn là nguồn tri thức khá mới mẻ

với các doanh nghiệp cũng như giới nghiên cứu Việt Nam. Chính vì vậy, việc nghiên cứu

về bảo hộ NHHH theo pháp luật Hoa Kỳ trong tương quan so sánh với pháp luật Việt Nam

là một việc làm quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay, bởi nó không chỉ có ý

nghĩa lý luận mà còn liên quan chặt chẽ với hoạt động thực tiễn của các thương nhân đất

Việt trên con đường chinh phục thị trường chiến lược này. Hiểu rõ về pháp luật bảo hộ

NHHH của Hoa Kỳ sẽ giúp chúng ta biết cách tiếp thu một cách chọn lọc các quy chuẩn

tiến bộ về bảo hộ NHHH, hoàn thiện và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật

trong nước, mặt khác hạn chế rủi ro và chủ động hơn trong cuộc chơi tại thị trường nước

bạn.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Cho đến nay, SHTT nói chung, NHHH nói riêng vẫn còn là mảnh đất mới khai

phá còn đầy mới mẻ và phức tạp đối với các nhà hoạt động thực tiễn cũng như các nhà lý

luận Việt Nam. Tư duy pháp lý về tài sản trí tuệ mới thực sự được du nhập cấp tập vào

nước ta trong khoảng 10 đến 15 năm năm trở lại đây - một con số quá là ngắn ngủi so với

lịch sử hình thành và phát triển của tài sản vô hình và pháp luật bảo hộ chúng. Tuy vậy,

trong khoảng thời gian đó, các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn đã làm được khá

nhiều công việc có ý nghĩa đối với việc phát triển những tri thức khoa học về quyền SHTT

cũng như về pháp luật bảo hộ quyền SHTT, góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức của

doanh nghiệp, của nhân dân về vấn đề này. Số lượng các công trình khoa học, các cuộc hội

thảo, các bài viết về quyền SHTT ngày càng nhiều và có chất lượng cao.

Tuy nhiên, riêng đối với NHH ố lượng các công trình khoa học là chưa nhiều.

Việc nghiên cứu được đề cập trong một số công trình khoa học, một số luận án, luận văn và

chủ yếu dừng lại ở các bài viết trên các tạp chí. Cụ thể, đã có một số bài viết như "Một số vấn

đề về nhãn hiệu hàng hóa nổi tiếng" của tác giả Nguyễn Như Quỳnh (Tạp chí Luật học, số

2/2001), "Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam" của Thạc sĩ Lê Hoài Dương (Tạp chí Toà
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án nhân dân, số 10-2003) v.v…; Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG năm 2002: "Một số

vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ trên thế giới và

phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch

vụ" của TS. Nguyễn Thị Quế Anh; các luận văn thạc sĩ: "Một số vấn đề về bảo hộ quyền sở

hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam theo quy định của pháp luật dân

sự" của Vũ Thị Hải Yến; "So sánh pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam với

các điều ước quốc tế và pháp luật một số nước công nghiệp phát triển" của Vũ Thị Phương

Lan; "Pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam:

thực trạng và giải pháp hoàn thiện" của Hồ Ngọc Hiển; "Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo

pháp luật Việt Nam" của Trần Nguyệt Minh; v.v… Như vậy, bảo hộ NHHH được nghiên cứu

dưới nhiều góc độ khác nhau, nhưng bảo hộ NHHH theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa

Kỳ trong mối liên hệ, đánh giá, so sánh về từng khía cạnh của vấn đề là một đề tài độc lập và

không trùng lặp với các đề tài trên. Mặc dù vậy, tác giả luôn có ý thức kế thừa, học hỏi những

kết quả mà các công trình khoa học, luận án, luận văn, các bài viết đã đạt được cũng như các

kinh nghiệm thực tiễn có liên quan đến đề tài.

3. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của luận văn là:

Về mặt lý luận:

- Làm sáng tỏ các quy định về bảo hộ NHHH trong pháp luật Việt Nam và pháp

luật Hoa Kỳ

- Trên cơ sở phân tích, so sánh các quy định về bảo hộ NHHH của Việt Nam và

Hoa Kỳ, đề xuất một số quan điểm, phương hướng, biện pháp phù hợp nhằm hoàn thiện

pháp luật Việt Nam về bảo hộ NHHH và tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chúng.

Về mặt thực tiễn:

- Trang bị kiến thức cơ bản về đăng ký và bảo hộ NHHH tại Hoa Kỳ; khuyến cáo

các điểm lưu ý đối với các nhà sản xuất, xuất khẩu và kinh doanh hàng hóa trong thị

trường Hoa Kỳ.

4. Phạm vi nghiên cứu
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Bảo hộ NHHH theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa kỳ là một đề tài rộng và

phức tạp, nhất là liên quan đến thực tiễn bảo hộ NHHH của hai nước còn ngổn ngang bao

vấn đề cần có lời giải đáp. Không thể cầu toàn, với vốn hiểu biết còn hạn hẹp cùng với sự

hạn chế về thời gian, không gian nghiên cứu nên trong luận văn này, tác giả chỉ tập trung

nghiên cứu về nội dung pháp luật thực định của hai nước về vấn đề bảo hộ NHHH.

5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Luận văn được thực hiện trên cơ sở vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp quyền, các quan điểm về xây

dựng và thực thi pháp luật, về đường lối đổi mới và chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế

của Đảng và Nhà nước được thể hiện trong các văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

và các văn bản pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời, luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở các phương pháp chủ yếu trong

nghiên cứu khoa học nói chung, khoa học pháp lý nói riêng như: phương pháp phân tích;

phương pháp so sánh, đối chiếu; phương pháp thống kê; phương pháp tổng hợp và các

phương pháp khác, kết hợp lý luận và thực tiễn để giải quyết các vấn đề đặt ra.

6. Ý nghĩa thực tiễn và những đóng góp của đề tài

Khi nghiên cứu đề tài này, người viết không đặt ra quá nhiều tham vọng mà trước

hết là trang bị thêm kiến thức chuyên sâu cho bản thân; đồng thời, góp một phần nhỏ bé

của mình vào tiếng nói chung của giới luật học nhằm hoàn thiện pháp luật về NHHH của

Việt Nam cùng cơ chế thực thi chúng; góp thêm đôi điều vào việc xây dựng hành trang

kiến thức cho các thương nhân Việt Nam để hạn chế rủi ro, chủ động trong cuộc chơi trên

thị trường Hoa Kỳ - xứ sở vốn có những đòi hỏi khá khắt khe với các doanh nghiệp nước

ngoài.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung

của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về nhãn hiệu hàng hóa và pháp luật bảo

hộ nhãn hiệu hàng hóa
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Chương 2: Nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ về bảo

hộ nhãn hiệu hàng hóa

Chương 3: Những đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường

hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam và hạn chế

rủi ro trong đăng ký - bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của thương nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ.
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Chương 1

MộT Số VấN Đề Lý LUậN CƠ BảN Về nhãn hiệu hàng hóa Và PHáP LUậT BảOHộ

nhãn hiệu hàng hóa

1.1. Lý luận chung về nhãn hiệu hàng hóa

1.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của nhãn hiệu hàng hóa và pháp luật

bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

1.1.1.1. Việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa từ thời tiền sử cho đến giai đoạn sụp

đổ của đế chế La Mã

Từ thời xa xưa trong lịch sử nhân loại, con người đã biết sử dụng các dấu hiệu

nhận biết để định rõ quyền sở hữu của mình. Ban đầu, những người nguyên thuỷ sử dụng

các dấu hiệu để chỉ rõ quyền sở hữu đối với vật nuôi. Sau đó, các dấu hiệu nhận biết được

sử dụng để chỉ rõ người sản xuất hàng hóa và nghĩa vụ của họ đối với chất lượng hàng hóa.

Việc sử dụng này đạt tới đỉnh cao dưới thời La mã cổ đại [40].

Từ khoảng 5000 năm trước Công nguyên, loài người đã biết dùng một miếng kim

loại nung đỏ để tạo ra dấu hiệu trên cổ những con bò, từ đó giúp chủ sở hữu dễ dàng phân

biệt chúng với những con bò khác. Ngày nay, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy trên vách hang

động hình ảnh của những chú bò rừng Bizon cùng với các ký hiệu của chúng có nguồn gốc

từ thời kỳ đó. Ngoài ra, nhiều dấu hiệu dạng NH còn được tìm thấy trên các đồ gốm cùng thời

[40].

3500 năm trước Công nguyên, các nhà sản xuất đã biết sử dụng những dấu hiệu

hình trụ để gắn lên hàng hóa của mình (các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những con dấu

bằng đá dùng để ghi các dấu hiệu lên hàng hóa tại Cnossos, Crete) [40].

Khi khai quật được những viên gạch, đá, ngói và đồ gốm từ thời vua Ai Cập đầu

tiên (khoảng 3000 năm trước công nguyên), các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trên đó

còn lưu giữ các dấu hiệu dùng để nói lên người làm ra chúng [40].
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2000 năm trước công nguyên, những người thợ gốm Hy Lạp đã biết dùng những

con dấu để gắn các dấu hiệu nhận biết lên sản phẩm của mình. Những con dấu được các

nhà khảo cổ học tìm thấy ở gần thành Corinth là minh chứng cho điều đó [40].

Từ thế kỷ 6 đến thế kỷ 3 trước Công nguyên: thay vì khắc các dấu hiệu như trên,

những người thợ gốm ở Hy lạp đã dán các dấu hiệu nhận biết lên sản phẩm [40].

500 năm trước Công nguyên đến 500 năm sau Công nguyên: Các NH được sử

dụng rộng rãi ở La Mã. Hàng ngàn viên gạch đã được gắn NH sau khi sản xuất. Người ta

tin rằng các thợ thủ công đã sử dụng NH cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm sử dụng

để quảng cáo cho người sản xuất, làm bằng chứng để khẳng định các sản phẩm thuộc về

một thương gia cụ thể nào đó khi có tranh chấp về sở hữu đồng thời chúng cũng được sử

dụng như một sự bảo đảm về chất lượng [40].

Như vậy, có thể thấy rằng, mặc dù những ký hiệu được sử dụng như trên không

thể đồng nhất với khái niệm NHHH trong pháp luật hiện đại song ngay từ thời kỳ đó,

chúng đã có những chức năng nhất định để phân biệt nguồn gốc của sản phẩm cũng như

bảo chứng cho chất lượng sản phẩm. Việc gắn chúng chỉ mang tính tình cờ, tự phát và

không được điều chỉnh bởi bất cứ một quy phạm nào.

1.1.1.2. Thời kỳ phục hưng của nhãn hiệu hàng hóa

Có rất ít tư liệu nói về việc sử dụng NHHH từ khi đế chế La mã sụp đổ cho đến

thời kỳ này. Chỉ có điều, mục đích sử dụng NHHH đã thay đổi nhanh chóng. Nếu như

trước đây NH được sử dụng để khẳng định quyền sở hữu của chủ sở hữu hoặc người sản

xuất thì đến lúc này NH được sử dụng trước hết để chỉ ra loại hàng đó do ai sản xuất nhằm

bảo vệ người tiêu dùng. Dần dần, NHHH được thừa nhận là lợi ích của chính các nhà sản

xuất. Cuối cùng, giá trị kinh tế của NH cũng đã được thừa nhận, tuy nhiên, việc bảo hộ

chúng bằng pháp luật vẫn chưa thực sự rõ ràng [40]. Cụ thể:

Vào khoảng thế kỷ thứ 12, khi xuất hiện những hiệp hội của các nhà buôn, hiệp hội

các thợ thủ công, việc gắn NHHH trên sản phẩm, dịch vụ đã quay trở lại và ngày càng phổ

biến. Chẳng hạn, trong một hiệp hội chuyên về sản xuất dao, mỗi người thợ thủ công làm ra

một bộ phận của sản phẩm: người thợ rèn tạo ra lưỡi dao, người thợ mộc làm ra thân dao,

người thợ da làm ra vỏ dao, v.v… Trong trường hợp này, mỗi người trong số họ đều có trách
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nhiệm đối với sản phẩm mà mình làm ra, do vậy đều có gắn "nhãn hiệu" của mình lên sản

phẩm đó.

Vào thế kỷ thứ 13, những nhà sản xuất bắt đầu sử dụng một loại NHHH mới, đó

là NH giấy (dưới dạng Hình mờ, có thể nhìn thấy khi soi lên ánh sáng). Loại NH này xuất

hiện lần đầu tiên ở Italia [40].

Năm 1266, văn bản pháp luật đầu tiên liên quan đến NHHH được thông qua bởi

nghị viện Anh với tên gọi: "Luật ghi nhãn hiệu của các nhà sản xuất bánh mì" (Bakers

Marking Law). Theo quy định của văn bản này, mỗi người thợ nướng bánh phải gắn dấu

hiệu riêng của mình lên bánh mỳ nhằm mục đích "nếu như bánh được nướng không đủ

trọng lượng thì sẽ biết được ai là người có lỗi" [22], [40].

Năm 1365, những người sản xuất dao kéo ở Luân Đôn đã bảo vệ quyền đối với

NHHH của mình bằng cách đăng ký chúng tại cơ quan chính quyền của thành phố [40].

Năm 1373, một Sắc lệnh được thông qua, trong đó yêu cầu các nhà sản xuất rượu phải

gắn NHHH lên các chai rượu hoặc các thùng chứa rượu bằng da để tránh bị tráo hàng. Và chỉ

bằng cáchđó sản phẩm của họ mới được công nhận [40].

Năm 1452 là năm ghi dấu ấn khá đặc biệt trong lịch sử hình thành và phát triển

của NHHH bởi đây là năm diễn ra vụ kiện đầu tiên liên quan đến NHHH. Đó là trường

hợp một quả phụ được cho phép sử dụng NHHH của người chồng quá cố [40].

Cho đến khoảng cuối thế kỷ XV và thế kỷ XVI, việc sử dụng NHHH tăng lên nhanh

chóng. Vào thời kỳ này, việc gắn NH cơ bản được thực hiện tuân thủ theo những quy định

mang tính chất điều lệ của các xưởng sản xuất. Việc gắn NH có mục đích chủ yếu để chỉ ra

rằng người sản xuất thuộc về một tổ chức nào đó - một xưởng thủ công hay một hiệp hội các

nhà buôn - bằng cách đó gián tiếp công nhận rằng nhà sản xuất đó có quyền sản xuất hay buôn

bán chủng loại hàng tương ứng. Dấu hiệu được thể hiện trên hàng hóa còn đồng thời là minh

chứng bảo đảm cho việc hàng hóa được thợ sản xuất tuân thủ theo đúng những chuẩn mực kỹ

thuật, thẩm mỹ đã được đặt ra và đã trải qua sự kiểm tra, giám sát nhất định của hiệp hội. Dấu

hiệu được gắn trên hàng hóa còn có vai trò như là một dấu hiệu về chất lượng sản phẩm.

Thông thường, trong giai đoạn này, dấu hiệu không thuộc về cá nhân một người mà thuộc về

một hiệp hội nào đó. Những hiệp hội này theo dõi rất sát sao việc tuân thủ những quy định đã
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được đặt ra về gắn NH và áp dụng những chế tài mạnh đối với những ai vi phạm chúng. Bên

cạnh đó, vào thời kỳ này, ở một số ngành sản xuất có ý nghĩa xã hội đặc biệt quan trọng (ví dụ

như ngành sản xuất vũ khí, làm đồ vàng bạc) cũng tồn tại một số NH mang tính chất cá nhân

mà việc sử dụng chúng có tính chất bắt buộc. Những NH này được sử dụng nhằmmục đích chỉ

rõ người sản xuất ra sản phẩm [22], [40].

Năm 1618 là năm diễn ra vụ xâm phạm NHHH khá nổi tiếng: một người sản xuất

vải đã gắn NHHH của một nhà sản xuất danh tiếng lên sản phẩm của mình [40]. Sự kiện

này được coi như chiếc cầu nối giữa NHHH của các thương gia trong thời kỳ trung đại và

NH thương mại hiện đại.

1.1.1.3. Nhãn hiệu hàng hóa và cuộc cách mạng công nghiệp

Cho đến trước cuộc cách mạng công nghiệp, NHHH cũng chỉ có phạm vi áp dụng

rất hạn hẹp với lý do: phần lớn hàng hóa vào thời kỳ bấy giờ được sản xuất ra dưới dạng

cân đong từ các thùng, hộp hoặc các vật đựng đơn giản khác, hiếm khi có các dạng bao bì

đặc chủng dùng riêng cho từng loại hàng hóa của các nhà sản xuất khác nhau. Do đó, rất

khó phân biệt hàng hóa của mỗi nhà sản xuất [22].

Việc sử dụng các NH với tính chất là các dấu hiệu phân biệt trên sản phẩm, dịch

vụ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết trong khuôn khổ các quan hệ sản xuất mới: quan hệ

sản xuất tư bản đang dần thay thế cho các quan hệ sản xuất phong kiến trước đây. Nhu cầu

này xuất phát từ một loạt các nhân tố như: mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường giao lưu

thương mại, sự gia tăng cạnh tranh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Phần lớn lợi nhuận

của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa nằm trong tương quan tỷ lệ trực tiếp với khối lượng tiêu

thụ sản phẩm trên thị trường. Quy mô thị trường trong từng giai đoạn cụ thể thì lại là một

đại lượng vô cùng hạn chế. Do đó, vấn đề quan tâm sống còn, luôn đeo bám các nhà sản

xuất và kinh doanh là làm sao để người tiêu dùng mua những sản phẩm, dịch vụ của mình

mà không phải là những sản phẩm/dịch vụ cùng loại của nhà sản xuất/cung cấp khác.

Nếu như ở giai đoạn hợp tác giản đơn và công trường thủ công, việc gắn NH vẫn

chủ yếu có ý nghĩa như một công cụ để bảo chứng cho chất lượng sản phẩm thì khi

phương thức sản xuất tư bản chuyển sang hình thức mới - công nghiệp máy móc - chức

năng và quy mô gắn NH cho hàng hóa đã có những biến đổi quan trọng. Nền công nghiệp



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

máy móc cho ra đời hàng loạt những sản phẩm cùng loại đã dẫn tới sự cạnh tranh không

ngừng trên thị trường. Trong điều kiện như vậy, vai trò của việc quảng cáo thông qua

NHHH như là một công cụ để tiêu thụ hàng hóa ngày càng được chú trọng. Cùng với sự

phát triển của cách mạng công nghiệp, người ta bắt đầu sử dụng các hình thức đóng gói cá

nhân cho các sản phẩm cùng loại. Điều đó tạo ra khả năng sử dụng NHHH vừa với tính

chất là phương tiện phân biệt sản phẩm/dịch vụ vừa là phương tiện để quảng cáo. Có thể

kể ra đây câu chuyện như là một ví dụ điển hình về việc sử dụng NHHH trong giai đoạn

này. Đó là câu chuyện của công ty sản xuất xà bông và đèn cầy Procter & Gamble (Hoa

Kỳ). Cho đến trước năm 1880, xà phòng được sản xuất trong điều kiện gia đình và được

bán theo trọng lượng. Trong cửa hàng, theo yêu cầu của người mua, người ta cắt những

mẩu xà phòng giống như là bơ vậy. Công nghệ sản xuất xà phòng còn rất thấp, bởi vậy,

chất lượng xà phòng có sự khác nhau rõ rệt giữa các mẻ hàng khác nhau. Procter &

Gamble đã nghiên cứu và tìm ra công nghệ ưu việt hơn đảm bảo được chất lượng thường

xuyên của xà phòng. Những người chủ công ty này đã sử dụng tên gọi IVORY để làm NH

cho sản phẩm của mình. Tháng 12 năm 1881, công ty P & G (Procter & Gamble) đã đăng

bài quảng cáo đầu tiên về một sản phẩm xà bông thơm có tên là IVORY, "nổi trên mặt

nước, trắng như ngà, và 99,44 phần trăm tinh khiết" [23]. Cho đến ngày nay, NHHH này

không chỉ có chức năng phân biệt mà còn được sử dụng để quảng cáo cho biểu tượng chất

lượng của sản phẩm.

Trong quá trình cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ sản phẩm, hiện tượng bắt

chước NH của nhau và gây thiệt hại cho chủ NH ngày càng nhiều. Số vụ xử kiện tại các

toà án ngày càng tăng. Vấn đề mà các toà án thời đó cần phải phán quyết là quyền đối với

một NHHH cụ thể nào đó thuộc về ai. Trong các vụ xét xử, nguyên tắc thường được các

toà án áp dụng là: quyền thuộc về người đầu tiên sử dụng NHHH. Lúc đầu, các sổ NH chỉ

dùng để theo dõi các NH bị tranh chấp, sau đó ghi cả các NH khác chưa bị tranh chấp để

đề phòng các tranh chấp sẽ có trong tương lai. Cuối cùng, ngay cả các NH chưa được sử

dụng nhưng chủ các NH có ý định sử dụng cũng được ghi nhận vào sổ. Sổ theo dõi NHHH

dần dần trở thành sổ đăng bạ nhãn hàng, từ đó hình thành phương thức đăng ký NHHH tại

toà án (thường gọi là trình toà). [32]. Việc đăng ký NH như vậy được thực hiện theo thông
lệ chứ không theo quy định của một văn bản pháp luật nào. Vấn đề bảo hộ NHHH được
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ghi nhận lần đầu tiên trong Luật về xí nghiệp, cơ sở chế tạo và lò xưởng thủ công năm

1809 của Pháp. Luật này quy định hành vi làm giả NHHH bị xử phạt như tội tự ý làm giả

các văn bản giấy tờ. Ngày 23/6/1857, Pháp ban hành Luật về ký hiệu, NH chế tạo. Theo

luật này, quyền đối với NHHH thuộc về người thực hiện sớm nhất một trong hai việc: sử

dụng NH và đăng ký NH theo quy định của luật. Nếu một người đăng ký một NH nhưng

thời điểm sử dụng NHHH của người đó lại sau người đăng ký thứ hai thì quyền đối với

NH thuộc về người thứ hai. Tiếp theo Pháp, lần lượt các nước Italia (ngày30/8/1868), Bỉ

(ngày 01/4/1879), Hoa Kỳ (ngày 03/03/1881), Anh (ngày 25/8/1883), Đức (ngày

12/3/1894), Nga (ngày 26/02/1896), Nhật Bản (1875), v.v… đã lần lượt ban hành pháp

luật về NHHH của mình. Các đạo luật trên đều quy định khá chi tiết về cơ chế bảo hộ đối

với NHHH: thủ tục xác lập quyền, sử dụng và bảo vệ NHHH; phạm vi các dấu hiệu có thể

được bảo hộ, tập trung hoá quá trình đăng ký NHHH... Từ đó có thể thấy rằng, ngay từ

những bước đi đầu tiên trong quá trình hình thành các văn bản pháp luật bảo hộ NHHH,

các quốc gia đã thiết lập được một loạt nguyên tắc cơ bản về bảo hộ loại đối tượng này.

Sau đại chiến thế giới lần thứ hai, hầu hết các nước đã thông qua những đạo luật mới về

bảo hộ NHHH, đáp ứng yêu cầu phát triển không ngừng của hoạt động sản xuất và cung

ứng hàng hóa/dịch vụ trong thời đại mới.

Sự phát triển của sản xuất đã tạo ra nhu cầu to lớn cho sự hình thành và phát triển

của thương mại quốc tế. Đến nửa cuối thế kỷ XIX, việc trao đổi sản phẩm qua biên giới

quốc gia đã tạo nên một làn sóng toàn cầu hoá tới các cường quốc công nghiệp. Cùng với

sự phát triển của thương mại hàng hóa xuyên quốc gia, tình trạng làm hàng giả, hàng nhái

NHHH cũng gia tăng. Điều đó là một cản trở lớn cho quá trình phát triển giao lưu thương mại.

Người ta bắt đầu nhận thấy tính chất quốc tế trong vấn đề bảo hộ SHTT, trong đó có bảo hộ

NHHH. Cũng từ đó nảy sinh nhu cầu bảo hộ NHHH vượt ra khỏi phạm vi các quốc gia. Kết

quả là vào cuối thế kỷ XIX, các điều ước quốc tế liên quan đến bảo hộ NHHH đã lần lượt ra

đời. Phản ánh sự đấu tranh đồng thời với sự hợp tác, dung hoà quyền lợi giữa các nhóm lợi

ích khác biệt trên thế giới, các điều ước này đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong

việc bảo hộ quốc tế đối với NHHH, thúc đẩy sự phát triển của thương mại trên phạm vi

toàn cầu.
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Văn bản đầu tiên là Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp được ký kết

ngày 20/3/1883 tại Paris, được xem xét lại và sửa đổi tại Roma năm 1886, tại Mađrit năm

1890, tại Brussels năm 1897 và 1900, tại Washington năm 1911, tại La Hay năm 1925, tại

Luân Đôn năm 1934, tại Lisbon năm 1958, tại Stockholm năm 1967 và được sửa đổi vào

năm 1979. Tính đến ngày 15/01/2002, có 162 nước là thành viên của Công ước này [24].

Việc bảo hộ NHHH theo Công ước Paris được thể hiện trên hai khía cạnh: một là

thiết lập những nguyên tắc bảo hộ chung cho tất cả các đối tượng SHCN được quy định

trong Công ước, trong đó có NHHH; hai là, đưa ra những quy định riêng về chế độ bảo hộ

đối với NHHH.

Sự phát triển của việc bảo hộ các đối tượng SHCN, trong đó có NHHH trong

khoảng thời gian hơn 100 năm qua đã nói lên sự đóng góp to lớn của Công ước Paris. Tuy

nhiên, dưới góc độ lập pháp quốc tế, Công ước chưa giải quyết được một số vấn đề quan

trọng như việc đăng ký NHHH vẫn phải được tiến hành tại từng quốc gia nơi người nộp

đơn yêu cầu bảo hộ. Công ước cũng chưa quy định một cách cụ thể về NH dịch vụ; chưa

thiết lập được một hệ thống đăng ký quốc tế NHHH; v.v…

Nhằm khoả lấp một phần những khoảng trống trong Công ước Paris liên quan đến

NHHH, năm 1891, Thỏa ước Mađrit đã được thông qua tại Tây Ban Nha. Tính đến ngày

18/01/2002, Thỏa ước đã thu hút được 52 quốc gia thành viên [24]. Những quy định của

Thỏa ước mở ra cơ hội cho việc thiết lập cơ chế đăng ký quốc gia và quốc tế cho cùng một

NH, trong đó mỗi nước thành viên Thỏa ước đều có nghĩa vụ công nhận đăng ký này.

Thỏa ước không thiết lập một chế độ bảo hộ duy nhất đối với NHHH ở tất cả các nước

thành viên tham gia mà chỉ làm đơn giản hơn quá trình đăng ký bảo hộ đồng thời ở nhiều

quốc gia, tạo điều kiện cho người nộp đơn có thể xin đăng ký bảo hộ NHHH của mình ở

nhiều quốc gia mà không phải đăng ký trực tiếp ở từng quốc gia đó. Chính điều này sẽ dẫn

tới việc giảm thiểu đáng kể những chi phí đăng ký cho người nộp đơn.

Cho đến thời điểm hiện tại, Thỏa ước Mađrit vẫn là điều ước quốc tế quan trọng

nhằm khắc phục nguyên tắc lãnh thổ trong bảo hộ NHHH tại các quốc gia. Tuy nhiên, bên

cạnh những ưu điểm, Thỏa ước vẫn còn có những điểm bất cập:
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Thứ nhất, đó là tình trạng về quá trình đăng ký hai giai đoạn: đầu tiên là ở cấp độ

quốc gia, sau đó là ở cấp độ quốc tế. Điều này sẽ tạo ra những bất lợi nhất định cho người

nộp đơn tại nước nơi mà thủ tục xét nghiệm về NH được tiến hành cẩn trọng, khắt khe hơn

hoặc nơi mà việc sử dụng NH được coi là điều kiện bắt buộc để NH có thể được đăng ký.

Thứ hai, quy định về thời hạn từ chối đăng ký NH của quốc gia thành viên trong vòng

12 tháng làm cho thời gian xét nghiệm NH một cách nghiêm túc trở nên quá ngắn, nhất là

trong điều kiện số lượng lớn đơn nộp yêu cầu bảo hộ.

Thứ ba, mức lệ phí tương đối thấp cho việc đăng ký NH ở các cơ quan có thẩm

quyền tại các quốc gia không thể chi trả hết được những chi phí cho việc tiến hành xét

nghiệm NH một cách nghiêm túc.

Thứ tư, sự phụ thuộc của hiệu lực đăng ký quốc tế vào hiệu lực đăng ký cơ sở (cho

dù chỉ là trong vòng 5 năm đầu tiên) không đáp ứng được lợi ích của người nộp đơn ở các

quốc gia nơi mà NH thường hay bị đình chỉ, huỷ bỏ vì nhiều lý do khác nhau.

Xuất phát từ những lý do kể trên nên mặc dù Thỏa ước Mađrit ra đời từ hơn một

trăm năm nay và đã qua nhiều lần sửa đổi song vẫn vắng bóng sự tham gia của một sốcường

quốc về NHHH, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản và Anh.

Với mục đích nhằm mở rộng hệ thống đăng ký, thu hút nhiều nước tham gia hơn

nữa, năm 1995, Nghị định thư Mađrit đã ra đời. So với Thỏa ước Mađrit, Nghị định thư

đã có một số cải cách cơ bản như: Việc đăng ký quốc tế không chỉ dựa trên cơ sở đăng ký

quốc gia mà còn có thể dựa trên đơn đăng ký quốc gia; Thời hạn từ chối đăng ký cho mỗi

quốc gia là 18 tháng thay vì 1 năm như trước đây; Mức lệ phí được tăng lên và các quốc

gia được phép thu lệ phí riêng cho việc đăng ký; Một đăng ký quốc tế bị huỷ bỏ có thể

chuyển thành một đăng ký quốc gia ở mỗi quốc gia được chỉ định.

Tính đến ngày 18/01/2002 đã có 55 quốc gia là thành viên của Nghị định thư

Mađrit [24]. Việt Nam đã gia nhập Điều ước quốc tế này từ ngày 11/7/2006. Trong số các

cường quốc về bảo hộ NHHH, Hoa Kỳ vẫn là nước tiếp tục không tham gia Nghị định thư.

Bởi vì, về cơ bản, Hoa Kỳ tuy chấp nhận những điều kiện của Nghị định thư, nhưng lại

không đồng ý với cơ chế bỏ phiếu của Nghị định thư (chấp nhận cả các lá phiếu độc lập

của từng nước Châu Âu lẫn lá phiếu của Liên minh EC). Hoa Kỳ cho rằng, một nguyên tắc
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cần được tôn trọng khi tham gia bất kỳ thoả thuận quốc tế nào là các thành viên phải có

quyền bầu cử như nhau.

Các thủ tục đăng ký NHHH ở mỗi nước được quy định là tương đối khác nhau.

Những thủ tục này đôi khi đòi hỏi các thể thức rất khác nhau, gây ít nhiều khó khăn cho

người nộp đơn và chủ sở hữu NHHH. Một thành công đáng kể trong việc tiến tới hài hoà

hoá, đơn giản hoá các thể thức đó là việc thông qua Hiệp ước luật NHHH ngày 27 tháng

10 năm 1994.

Các quy định của Hiệp ước đưa ra những tiêu chuẩn tối đa về thủ tục mà cơ quan

có thẩm quyền đăng ký NHHH được phép hay không được phép đòi hỏi người nộp đơn

hoặc chủ sở hữu NHHH. Hiệp ước loại bỏ một số yêu cầu được coi là gánh nặng (như việc

hợp pháp hoá chữ ký); đề ra một số điểm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các thủ

tục; v.v…

Nhìn chung, Hiệp ước luật NHHH mang lại lợi ích không chỉ cho người nộp đơn,

chủ sở hữu NHHH mà còn cho cả cơ quan đăng ký của các quốc gia và các đại diện SHTT.

Tính đến tháng 10/ 2004, tức là chỉ sau 10 năm ra đời, Hiệp ước đã được 27 nước

phê chuẩn, trong đó có Hoa Kỳ [24]. Với Việt Nam, mặc dù chúng ta chưa tham gia Hiệp

ước song hệ thống pháp luật của nước ta có hầu hết các quy định trong hiệp ước. Tuy

nhiên có một số điều bị cấm và thiếu một số quy định bắt buộc.

Cũng trong năm 1994, một điều ước quốc tế vô cùng quan trọng đã được thông

qua mà sự xuất hiện của nó đã mang lại những thay đổi cơ bản trong lĩnh vực SHTT (trong

đó có NHHH). Đó chính là Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của

quyền SHTT (TRIPS).

Hiệp định TRIPS quy định việc bảo hộ nhiều đối tượng SHTT khác nhau, trong đó

có NHHH. Hiệp định TRIPS đã khẳng định lại và mở rộng các chuẩn mực và quy định của

Công ước Paris. Hơn nữa, Hiệp định TRIPS đã vượt ra ngoài Công ước Paris khi lần đầu

tiên đưa ra một nguyên tắc mới là đối xử tối huệ quốc (MNF), đồng thời quy định các biện

pháp thực thi quyền SHTT khá chặt chẽ và hệ thống hình phạt đối với các thành viên

không đảm bảo sự bảo hộ tối thiểu về quyền SHTT, kể cả các tiêu chuẩn tối thiểu về nghĩa

vụ thực thi quyền. Các hình phạt này hoàn toàn không có trong Công ước Paris.
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Cũng với mục đích tăng cường bảo hộ các đối tượng của quyền SHTT trong đó có

NHHH trên quy mô toàn thế giới, năm 1970, Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) đã được

thành lập và chính thức đi vào hoạt động.

1.1.2. Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa

Một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu mà các nhà lập pháp quan tâm khi

quy định về bảo hộ NHHH là vấn đề xác định cho được NHHH là gì, tức phải xác định cho

được những đối tượng nào được coi là NHHH.

Khoản 1 Điều 15 Hiệp định TRIPS quy định:

Bất kỳ một dấu hiệu, hoặc tổ hợp các dấu hiệu nào, có khả năng phân

biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ

của các doanh nghiệp khác, đều có thể làm nhãn hiệu hàng hóa. Các dấu hiệu

đó, đặc biệt là các từ, kể cả tên riêng, các chữ cái, chữ số, các yếu tố hình hoạ và

tổ hợp các mầu sắc cũng như tổ hợp bất kỳ của các dấu hiệu đó, phải có khả

năng được đăng ký là nhãn hiệu hàng hóa [16].

Như vậy, khái niệm NHHH được quy định rất khái quát và mang tính quy chuẩn

cao. Điều này thể hiện nhận thức đúng đắn của các nhà làm luật về tính phong phú, đa

dạng của sự phát triển tư duy con người trong phát triển kinh tế nói chung và trong việc

xây dựng NHHH nói riêng. Pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đi theo xu

hướng chung đó khi đưa ra khái niệm về NHHH. Tuy nhiên, mỗi nước có những điều kiện,

hoàn cảnh cụ thể khác nhau nên cách định nghĩa về NHHH cũng có những điểm khác

nhau.

Luật NHHH Hoa Kỳ, phần định nghĩa quy định:

Nhãn hiệu hàng hóa bao gồm bất kỳ từ, tên gọi, biểu tượng, hay hình vẽ

hoặc sự kết hợp giữa chúng (…)để xác định và phân biệt hàng hóa của người

đó, bao gồm cả các hàng hóa đặc chủng, với những hàng hóa cùng loại được sản

xuất hoặc được bán bởi những người khác để chỉ rõ nguồn gốc của hàng hóa

thậm chí khi mà không xác định được nguồn gốc đó và không có nhãn hiệu

hàng hóa nào có khả năng phân biệt hàng hóa của người nộp đơn với những
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hàng hóa của những người khác lại bị từ chối đăng ký vào sổ đăng ký

(15U.S.C.A. 1052) [36, tr. 156].

Điều 785 Bộ luật dân sự Việt Nam năm 1995 quy định: "Nhãn hiệu hàng hóa là

những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất kinh

doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu

tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc" [7].

Khái quát hơn, khoản 16 Điều 4 Luật SHTT Việt Nam năm 2005 định nghĩa:

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

nhau" [12].

Điểm chung của các cách tiếp cận này là sự thể hiện tính mở của quy định, theo đó

bất kỳ dấu hiệu nào thoả mãn điều kiện phân biệt được hàng hóa/dịch vụ của một người

với hàng hóa/dịch vụ cùng loại của các chủ thể khác đều được coi là NHHH. Tính mở của

khái niệm cho phép các loại dấu hiệu mới có thể được cấp bảo hộ. Xu hướng khái quát hoá

như vậy hoàn toàn phù hợp với thực tiễn phát triển của NHHH. Bởi cùng với sự phát triển

không ngừng của khoa học và công nghệ, các dấu hiệu được dùng để phân biệt hàng

hóa/dịch vụ của các nhà sản xuất khác nhau sẽ ngày càng phong phú, đa dạng. Việc liệt kê

do vậy sẽ không tránh khỏi bị lạc hậu, lỗi thời.

Mặc dù vậy, thực tiễn giải thích và áp dụng pháp luật ở các nước tương đối khác

nhau. Dựa vào việc giải thích quy định mở tại Điều 2 Luật NHHH Hoa Kỳ, ngoài những

dấu hiệu truyền thống như từ, tên gọi, biểu tượng, hình vẽ hay sự kết hợp các yếu tố đó thì

các dấu hiệu khác đáp ứng được yêu cầu có khả năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ cùng

loại của các chủ thể kinh doanh khác nhau như âm thanh hay mùi cũng được thừa nhận là

NHHH và được đăng ký. Trên thực tế, Hoa Kỳ là quốc gia đi tiên phong trong việc công

nhận các dấu hiệu mới như âm thanh, mùi là NHHH khi chúng đáp ứng yêu cầu tính

phân biệt. Chẳng hạn NHHH mùi thơm tươi mát của nước hoa Plumeria dùng cho mặt

hàng chỉ may và sợi thêu đã được cấp đăng ký vào năm 1990 [46, Chapter 2, para. 2.323,

2.324].

ở Việt Nam, khái niệm NHHH tại Điều 785 Bộ luật dân sự năm 1995 cũng thể

hiện tính mở vì ngay trong ngôn ngữ của điều luật bao gồm cụm từ "có thể là", tức là ngoài
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từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó thì NHHH còn có thể là những yếu tố khác.

Tuy nhiên, cách quy định như vậy chưa thể hiện tính khái quát cao, nhất là trong bối cảnh

công việc giải thích pháp luật ở Việt Nam nhìn chung chưa được thực hiện tốt, Toà án

không có thẩm quyền giải thích pháp luật thì tính mở của khái niệm NHHH đã bị giới hạn

đáng kể. Thực tiễn bảo hộ NHHH ở Việt Nam cho thấy NHHH được đăng ký bảo hộ chỉ

bao gồm các dấu hiệu truyền thống là hình ảnh, từ ngữ và sự kết hợp giữa chúng. Các loại

dấu hiệu khác dù thoả mãn điều kiện có tính phân biệt các hàng hóa/dịch vụ cùng loại như

âm thanh, mùi, dấu hiệu được nhận biết qua xúc giác hoặc sự kết hợp giữa các dấu hiệu đó,

thậm chí cả màu sắc cũng chưa được thừa nhận và bảo hộ tại Việt Nam.

Được coi là cầu nối trong thương mại giữa hai nước, Hiệp định thương mại Việt

Nam - Hoa Kỳ đưa ra một khái niệm NHHH có tính xác định các loại dấu hiệu nhưng đã

mở rộng hơn so với quy định của Bộ luật dân sự năm 1995. Điều 6, Chương 2 của Hiệp

định quy định:

Trong Hiệp định này, nhãn hiệu hàng hóa được cấu thành bởi dấu hiệu

bất kỳ hoặc sự kết hợp bất kỳ của các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa

hoặc dịch vụ của một người với hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác, bao

gồm từ ngữ, tên người, hình, chữ cái, chữ số, tổ hợp màu sắc, các yếu tố hình

hoặc hình dạng của bao bì hàng hóa [18].

Như vậy, các loại âm thanh, mùi cũng không được quy định trong Hiệp định

thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

Khắc phục những hạn chế của Điều 785 Bộ luật dân sự năm 1995, Luật SHTT

năm 2005 đã đưa ra khái niệm NH mang tính khái quát, bao trùm hơn. Theo đó, NHHH là

các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Rõ

ràng, có thể nói cách tiếp cận trong việc đưa ra khái niệm NH của pháp luật Việt Nam nhìn

chung đã tiếp thu những kinh nghiệm của các nước. Điều này cho thấy chúng ta đã nhận

thức rõ ràng yêu cầu khách quan của việc tương thích hoá, hài hòa hoá pháp luật của mình

phục vụ cho công cuộc hội nhập với thế giới.

Mặc dù có những điểm khác nhau trong quy định pháp luật của mỗi nước song các

khái niệm về NHHH đều thể hiện những điểm cơ bản sau đây:
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Thứ nhất, về mục đích sử dụng của NHHH là nhằm phân biệt hàng hóa của nhà

sản xuất kinh doanh này với hàng hóa cạnh tranh khác. Chính mục đích sử dụng của NH

đã quy định điều kiện để một dấu hiệu muốn trở thành NHHH là phải có tính phân biệt.

Thứ hai, các loại dấu hiệu có khả năng là NHHH.

Như đã đề cập ở trên, một dấu hiệu thoả mãn điều kiện có khả năng phân biệt hàng

hóa/dịch vụ của một chủ thể kinh doanh này với hàng hóa/dịch vụ của một chủ thể kinh

doanh khác và được sử dụng cho mục đích phân biệt là NHHH. Do đó, pháp luật về

NHHH các nước cũng như các điều ước quốc tế đều không liệt kê một danh sách các dấu

hiệu cố định mà chỉ đưa ra các loại dấu hiệu phổ biến, cơ bản. Các loại dấu hiệu có khả

năng là NHHH vì vậy rất đa dạng. Thực tiễn bảo hộ NHHH ghi nhận những loại dấu hiệu

sau:

+ Từ ngữ: là loại dấu hiệu phổ biến nhất và chiếm số lượng rất lớn trong thực tiễn bảo

hộ NHHH. Loại dấu hiệu này bao gồm tên công ty, họ, tên, khẩu hiệu và bất kỳ từ ngữ nào

được sáng tạo hay không [46, Chapter 2, C, para. 2.320]. Từ ngữ không nhất thiết phải có

nghĩa, chẳng hạn như NH SONY, NH KODAK v.v…

+ Chữ cái và con số: Đây cũng là một loại dấu hiệu được sử dụng làm NHHH một

cách khá phổ biến trên thế giới. ở Việt Nam, không phải mọi chữ cái và con số đều được thừa

nhận là NHHH. Các chữ cái đơn lẻ và không được cách điệu thì thường được coi là không có

khả năng phân biệt và do vậy không được đăng ký làm NHHH. Theo quy định tại khoản 2

Điều 74 Luật SHTT năm 2005, các chữ số, chữ cái thuộc các ngôn ngữ không thông dụng

bị loại trừ. Tuy nhiên, nếu chúng đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa

một NH thì vẫn được chấp nhận.

+ Hình vẽ: Bao gồm các hình hoạ, các nét vẽ, biểu tượng hoặc hình hoạ hai chiều

của hàng hóa hoặc bao bì. Pháp luật của nhiều nước trong đó có Việt Nam không chấp

nhận cho đăng ký các hình và hình học đơn giản như hình chữ, hình vuông, hình tròn… vì

chúng bị coi là không có khả năng phân biệt (khoản 2 Điều 74 Luật SHTT năm 2005).

+ Sự kết hợp của các yếu tố kể trên: Là những dấu hiệu được tạo ra từ sự kết hợp

các dấu hiệu từ ngữ, chữ cái, con số, hình vẽ với nhau. Loại dấu hiệu này được sử dụng rất

rộng rãi tại Việt Nam cũng như ở các nước khác.
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+ Màu sắc: Loại dấu hiệu này bao gồm các từ ngữ, hình vẽ và bất kỳ sự kết hợp nào

giữa chúng mà có mầu sắc hoặc sự tổ hợp của bản thân các màu sắc. Hiệp định TRIPS và Hiệp

định thương mại Việt Nam Hoa Kỳ đều quy định tổ hợp màu sắc là một loại dấu hiệu có thể

đăng ký làm NHHH. Tuy nhiên, Luật SHTT năm 2005 không thừa nhận dấu hiệu màu sắc có

thể được đăng ký là NHHH mà chỉ xác định màu sắc là phương thức thể hiện của các loại dấu

hiệu khác.

+ Dấu hiệu ba chiều: Là loại dấu hiệu hình khối có khả năng được đăng ký là NHHH.

Dạng điển hình nhất của dấu hiệu ba chiều là hình dáng hàng hóa hoặc bao bì. Ngoài ra có thể

kể đến một số NHHH ba chiều tiêu biểu như ngôi sao ba cánh nổi nằm trong vòng tròn của xe

Mercedes, con sư tử đứng hai chân nổi của xe Peugeot, hình con ngựa bay đúc nguyên khối

của xe Rolls-Royce. NHHH ba chiều là loại NH phức tạp vì khi thể hiện trên bản vẽ người ta

chỉ mô tả được nó chứ đó không phải là bản thân NH. Do vậy, pháp luật các nước khi đã thừa

nhận loại dấu hiệu này thường yêu cầu thêm điều kiện dấu hiệu ba chiều đó phải có khả năng

mô tả được theo hình hoạ hai chiều. Tuy nhiên, Bộ luật dân sự 1995 và các văn bản hướng dẫn

về NHHH trước đây cũng như Luật SHTT năm 2005 đều không quy định rõ về điều kiện để

một dấu hiệu ba chiều có thể được đăng ký làm NHHH. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều

74 Luật SHTT, các hình và hình học đơn giản thì không có khả năng phân biệt. Từ đó có thể

suy luận rằng các hình học đơn giản trong không gian ba chiều như hình lập phương, hình cầu,

hình trụ, hình chóp… không được pháp luật Việt Nam thừa nhận là NHHH.

+ Các dấu hiệu âm thanh (thính giác): Là loại dấu hiệu mới được các chủ thể kinh

doanh sử dụng làm NHHH. Về cơ bản, có hai loại dấu hiệu âm thanh được thừa nhận làm

NH là các đoạn nhạc sáng tác và âm thanh mô phỏng từ tự nhiên (chẳng hạn, tiếng chim

hót, tiếng gầm của mãnh thú, tiếng nước chảy). Chuỗi các dấu hiệu âm thanh có thể được

đăng ký như các dấu hiệu hình nhưng cái được bảo hộ không phải là các tiết tấu nhạc thực

sự mà là chuỗi các dấu hiệu âm thanh được đăng ký chống lại sự sử dụng các dấu hiệu

tương tự. Là quốc gia có nền kinh tế và khoa học, công nghệ phát triển, Hoa Kỳ đã đi tiên

phong trong việc cấp đăng ký NHHH cho dấu hiệu âm thanh. Hiện nay, ở Hoa Kỳ đã có

khá nhiều NHHH âm thanh được đăng ký. Để phục vụ cho thủ tục đăng ký, âm thanh phải

được ghi vào băng cát-xét và nộp cho Cơ quan sáng chế và NHHH Hoa Kỳ (USPTO) [46,

Chapter 2, C, para. 2.324].
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+ Dấu hiệu mùi (khứu giác): Đây cũng là loại dấu hiệu mới được thừa nhận làm

NHHH. Tuy nhiên, NH mùi chưa có sự phát triển như NH âm thanh. Điều này xuất phát từ

lý do mùi là loại dấu hiệu khó mô tả hơn, đặc biệt là mùi nhân tạo và người tiêu dùng cũng

gặp nhiều trở ngại trong việc chỉ thông qua mùi mà nhận ra hàng hóa hay dịch vụ mà mình

mong đợi. Hiện nay, chỉ có một số quốc gia phát triển trên thế giới, trong đó điển hình là

Hoa Kỳ, cho đăng ký NH mùi trong thực tiễn.

+ Cách thức trình bày sản phẩm: ở Hoa Kỳ, cách thức trình bày sản phẩm (cách thức

trình bày hàng hóa để bán) cũng có thể là một NH. Theo GS.TS.Michael P. Ryan - TrườngĐại

học Tổng hợp Georgetown, cách trình bày hàng hóa xứng đáng được bảo hộ nếu chúng

hoặc vốn có khả năng phân biệt ở sự kết hợp các yếu tố và ấn tượng chung mà cách trình

bày hàng hóa đó tạo ra đối với người quan sát chúng, hoặc đạt được ý nghĩa thứ hai. Tuy

nhiên, một cách trình bày hàng hóa đã trở nên thông thường đối với các đối thủ cạnh tranh

trong một khu vực thị trường nhất định được coi là cách trình bày hàng hóa chung và do

đó mất đi địa vị NH của chúng [41].

Đối với các loại dấu hiệu âm thanh, mùi và cách thức trình bày sản phẩm, pháp

luật Việt Nam chưa có quy định để bảo hộ và thực tiễn cũng không thừa nhận hai loại dấu

hiệu này. Theo chúng tôi, điều này phản ánh đúng trình độ phát triển của khoa học, công

nghệ cũng như nền kinh tế thị trường Việt Nam nói chung hiện nay. Tuy nhiên, pháp luật

cần có tính dự liệu và trong tương lai, khi đã hội đủ các điều kiện cần thiết, chúng ta cần

tiến tới bảo hộ cho cả các loại dấu hiệu này. Đây cũng là một trong các yêu cầu quan trọng

khi chúng ta đang tích cực, chủ động hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Ngoài ra, người ta còn dự liệu những dấu hiệu khác (chẳng hạn như các dấu hiệu có

thể nhận biết qua xúc giác) cũng có thể có khả năng trở thànhNHHH.

Với sự phát triển của khoa học, công nghệ, với khả năng sáng tạo bất tận của của

con người và với hầu hết các hệ thống pháp luật có tính mở như hiện nay thì việc xuất hiện

thêm các loại dấu hiệu mới có khả năng được đăng ký làm NHHH luôn được tính tới và

hoàn toàn có thể xảy ra.

1.1.3. Vai trò của nhãn hiệu hàng hóa

1.1.3.1. Vai trò của nhãn hiệu hàng hóa đối với doanh nghiệp
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* NHHH là một trong những tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp

Chuyên gia nổi tiếng về quảng cáo Larry Light trong một lần trả lời phỏng vấn của tờ

báo Journal of AdvertisingResearch đã khôngmột chút do dự khi khẳng định rằng NHHH là "tài

sản quý giá nhất của doanh nghiệp" [23]. Nhận xét đó hoàn toàn có cơ sở bởi nếu như trước

đây, giá trị của một công ty được đánh giá theo giá trị tài sản hữu hình như đất đai, nhà xưởng,

thiết bị, v.v... thì đến nay, người ta đã thừa nhận giá trị thực sự của doanh nghiệp nằm bên ngoài

chính bản thân doanh nghiệp, là hình ảnh đọng lại trong tâm trí của khách hàng tiềm năng.

Chính vì vậy, có những giao dịch đạt đến mức giá không thể đo lường được theo những tiêu

chuẩn đã thiết lập trước đây. Nestle đã mua lại Rowntree với giá gấp ba lần vốn cổ phần và

gấp 26 lần kết quả kinh doanh của công ty mang NH đó [23]. NHHH là một công cụ không thể

thiếu để doanh nghiệp giao thiệp với công chúng. NHHH, thông qua những giá trị đặc biệt của

mình, làm phong phú và tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng/người tiêu dùng với hàng

hóa và dịch vụ của doanh nghiệp chủ sở hữu NHHH đó. Nó không chỉ xác định nguồn gốc của

hàng hóa mà còn thiết lập mối quan hệ với người tiêu dùng trên cơ sở niềm tin thông qua việc

khẳng định uy tín, danh tiếng của doanh nghiệp cũng như đảm bảo chất lượng ổn định của hàng

hóa. Do đó, khi hàng hóa đã được người tiêu dùng chấp nhận và tin tưởng thì NHHH sẽ góp

phần tạo ra lợi nhuận rất lớn cho doanh nghiệp thông qua sản xuất hàng hóa mang NH đó hoặc

ký hợp đồng li-xăng cho phép doanh nghiệp khác sử dụng NHHH. Rõ ràng, khi đó NHHH đã

trở thành tài sản rất quan trọng của doanh nghiệp. Giá trị tài sản này tăng lên hàng ngày vì

hàng hóa mang NH được bán ra càng nhiều thì NHHH càng được nhiều người biết đến. Khi

NH trở nên nổi tiếng thì đó là tài sản vô giá. Tư liệu sau đây do Business Week cung cấp vào

tháng 7 năm 2005 là những con số ngoạn mục về giá trị của các NH nổi tiếng:

Nhãn hiệu Giá trị (tỉ USD) Nước xuất xứ

Coca-cola 67,52 Hoa Kỳ

Microsoft 59,94 Hoa Kỳ

IBM 53,37 Hoa Kỳ

GE 46,99 Hoa Kỳ

Intel 35,58 Hoa Kỳ
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Nokia 26,45 Phần Lan

Disney 26,44 Hoa Kỳ

McDonalds 26,01 Hoa Kỳ

Toyota 24,83 Nhật Bản

Marlboro 21,18 Hoa Kỳ

* NHHH góp phần duy trì và phát triển lượng khách hàng, giảm chi phí trong

hoạt động marketing, là nhân tố đem lại sự ổn định và đi lên của doanh nghiệp

Từ lâu, người ta đã sớm nhận ra vai trò to lớn của khách hàng trong sự tồn tại và

phát triển của doanh nghiệp. Khi sản xuất ra hàng hóa, doanh nghiệp chỉ có thể thu hồi vốn

và có lợi nhuận nếu hàng hóa đó được tiêu thụ bởi khách hàng. Tuy nhiên, "Lòng trung

thành của khách hàng không phải là bất biến" (Filser). Yếu tố tâm lý khách hàng được các

chủ doanh nghiệp khá coi trọng. Các hoạt động Marketing được đẩy mạnh không ngoài

yếu tố tìm tòi và duy trì tâm lý khách hàng, quảng bá thương hiệu, tạo niềm tin nơi khách

hàng vào NHHH của mình. Khách hàng là người lựa chọn và đưa ra quyết định cuối cùng

có sử dụng sản phẩm hàng hóa/dịch vụ hay không. Một NHHH mà khi nhắc đến người ta

có thể nghĩ ngay đến sản phẩm cũng như đặc trưng, lợi ích và thậm chí cả nền văn hoá của

doanh nghiệp sở hữu NH đó tức là NH đang trên bước đường thành công vì đã nằm trong

tiềm thức và tình cảm của khách hàng. Và như vậy, những doanh nghiệp có NHHH mạnh

luôn thu hút được lượng khách hàng lớn với nguồn lợi nhuận cao.

NHHH là công cụ tiếp thị hữu hiệu, một phương tiện quảng cáo, xúc tiến thương

mại nhằm khuyếch trương việc kinh doanh của hàng hóa/dịch vụ mang chính NH đó. Chi

phí cho hoạt động Marketing cũng đương nhiên giảm bớt. Do đó, vấn đề thâm nhập vào thị

trường mới với một NH nổi tiếng sẽ giảm bớt được rất nhiều khó khăn nếu không muốn

nói là có nhiều người mong chờ, đón nhận so với những NHHH ít được biết đến hoặc chưa

được biết đến bao giờ.

* NHHH góp phần đem lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Một NHHH được công chúng biết đến một cách rộng rãi sẽ tạo được niềm tin nơi

khách hàng và vì vậy hàng hóa mang NH dễ dàng nằm trong sự lựa chọn của họ. Nhờ đó,
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thị phần của doanh nghiệp sẽ tăng lên, cũng có nghĩa là doanh nghiệp đã giành được lợi

thế cạnh tranh trong cuộc đua quyết liệt với các đối thủ khác trên thương trường. Mặt khác,

một NHHH mạnh cũng góp phần làm tăng lợi thế cạnh tranh về giá cho hàng hóa, đem lại

nguồn lợi nhuận lớn hơn.

1.1.3.2. Nhãn hiệu hàng hóa góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Đứng trước vô vàn sản phẩm trên thị trường, người tiêu dùng luôn phải đối mặt

với vấn đề lựa chọn giữa những sản phẩm giống nhau của các nhà sản xuất. Người tiêu

dùng cần có những tiêu chí nhất định để lựa chọn sản phẩm một cách chính xác và nhanh

nhạy nhất. NHHH chính là phương tiện chủ yếu giúp người tiêu dùng xây dựng các tiêu

chí đó. Bởi vì NHHH là người bán hàng im lặng và trung thực, nó không chỉ thực hiện

chức năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ mà còn có tác dụng thông tin về sản phẩm và về

nguồn gốc của sản phẩm. Do đó, NH giúp người tiêu dùng nhanh chóng tìm được sản

phẩm mà mình tin tưởng, hài lòng về mặt giá cả cũng như chất lượng. Không những đem

lại lợi thế về mặt thời gian cho khách hàng mà NHHH còn giúp họ tránh được sự lừa dối

và những nhầm lẫn về chất lượng khi lựa chọn sản phẩm.

1.1.3.3. Vai trò của nhãn hiệu hàng hóa đối với sự phát triển của nền kinh tế -

xã hội

Trong thời đại ngày nay, kinh tế là yếu tố có vai trò quyết định đối với sự thịnh

vượng và sức mạnh của một quốc gia. Một đất nước là xứ sở của những NH nổi tiếng,

được nhiều người biết đến, tất có doanh nghiệp mạnh. Nhiều doanh nghiệp mạnh kết hợp

lại sẽ làm nên một nền kinh tế phát triển, giàu có. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới nhỏ lại

như xóm làng, các doanh nghiệp phải "đem chuông đi đánh xứ người", hàng hóa nhập

khẩu ùa vào cạnh tranh với hàng nội, cũng là lúc NHHH được đề cao hơn bao giờ hết. Thật

đáng tự hào khi được biết rằng người Nhật ở Roppongi, Tokyo đã xếp hàng để thưởng

thức cà phê Trung Nguyên. Ngoài vấn đề thu nhập và phát triển của doanh nghiệp, điều

quan trọng hơn là sự có mặt của Trung Nguyên tại nước ngoài sẽ giúp đẩy mạnh việc xuất

khẩu cà phê của Việt Nam. Nhiều NHHH của chúng ta được biết đến rộng rãi và có uy tín

trên thị trường thế giới đã góp phần tạo nên bộ mặt của đất nước (cả về văn hoá, kinh tế, xã

hội).
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1.1.4. Các điều kiện để một dấu hiệu được bảo hộ

1.1.4.1. Các điều kiện để một nhãn hiệu được bảo hộ theo các quy định pháp

luật tại Hoa Kỳ

Khác với hầu hết các nước, việc bảo hộ NHHH ở Hoa Kỳ dựa trên cơ sở việc sử

dụng. Pháp luật về đăng ký NHHH trên phạm vi toàn liên bang với mục đích thực tiễn rất

cao cũng không đưa ra quy định về các điều kiện để một NH được đăng ký mà chỉ nêu lên

các trường hợp đơn xin đăng ký bị từ chối, đó là:

- NH tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một NH đã được đăng ký hoặc xin đăng

ký trước (Đ 2(d) Luật NHHH, 15 USC 1052 (d))

- NH có tính mô tả đối với hàng hóa hay dịch vụ đó (Đ 2(e)(1), 15 USC 1052

(e)(1))

- NH gây ra hiểu lầm hoặc lừa dối (Đ 2 (a))

- NH vi phạm đạo đức hoặc bê bối (Đ 2 (a))

- NH xác định một cá nhân đang sống (Đ 2 (c))

- NH trùng hoặc tương tự với quốc kỳ, huy hiệu hay huân huy chương của các

nước

- NH thuần tuý mô tả địa danh hoặc thuần tuý là mô tả một cách sai lầm tên địa

danh khi sử dụng với hàng hóa hoặc dịch vụ

Như vậy, qua đó có thể thấy các điều kiện để một NHHH được đăng ký chia làm

hai loại:

- Điều kiện về tính phân biệt của NHHH;

- Điều kiện NHHH không trái với trật tự công cộng và đạo đức xã hội.

a) Điều kiện tính phân biệt của NHHH

Điều kiện này xuất phát từ chức năng cơ bản của NHHH. Một NHHH muốn thực

hiện được chức năng của mình phải có tính phân biệt. Tuy nhiên, để xác định được tính

phân biệt của NHHH không phải là vấn đề đơn giản. Theo quan điểm khá thống nhất trong

các tài liệu thì một NHHH được coi là có tính phân biệt khi nó có khả năng xác định nguồn
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gốc của hàng hóa, giúp người tiêu dùng phân biệt được hàng hóa/dịch vụ gắn NH với các

hàng hóa/dịch vụ cạnh tranh khác [41].

Một NHHH có được tính phân biệt từ bản tính vốn có của nó hoặc có được thông

qua quá trình sử dụng của chủ NHHH.

Tính phân biệt của NHHH vừa được đánh giá trong tương quan với các NHHH

khác và trong cả mối quan hệ với chính hàng hóa mang NH. Chẳng hạn, từ APPLE (quả

táo) hoặc hình quả táo không thể được đăng ký cho mặt hàng táo nhưng lại mang tính phân

biệt cao đối với loại hàng hóa khác là máy tính, do vậy mà được đánh giá là đáp ứng được

điều kiện về tính phân biệt.

Nhận thức của người tiêu dùng là yếu tố có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và

thực tiễn bảo hộ NHHH khi xác định NHHH có mang tính phân biệt hay không, đặc biệt là

khi cần giải quyết các vấn đề liên quan đến NH nổi tiếng hoặc liên quan đến vấn đề chống

cạnh tranh không lành mạnh.

Tính phân biệt của NHHH là một khái niệm mang tính tương đối. Phụ thuộc vào

các hoạt động của người sử dụng NH hay của bên thứ ba mà NH có thể có được, được tăng

cường hay thậm chí mất đi tính phân biệt. Chẳng hạn, có những NHHH trở thành thuật

ngữ gốc cho loại hàng hóa vốn gắn với NH và do vậy mất đi tính phân biệt như NH

ASPIRIN cho sản phẩm thuốc giảm đau, CELLOPHANE cho sản phẩm giấy bóng kính

[39, tr. 247].

Tính phân biệt của NHHH có những cấp độ khác nhau. Căn cứ vào những cấp độ

này mà người ta phân biệt thành hai loại tiêu biểu: các NH có tính phân biệt cố hữu

(inherently distinctiveness) và các NH có tính phân biệt bằng nghĩa thứ cấp (secondary

meaning).

Loại NHHH có tính phân biệt cố hữu bao gồm NH tự đặt (fanciful marks), NH tuỳ

chọn (arbitrary marks) và NH gợi ý (suggestive marks).

+ NH tự đặt là những dấu hiệu do chủ NH tự sáng tạo ra. Chúng thường là những

từ ngữ không tồn tại trong bất kỳ ngôn ngữ nào và do đó không hề có mối liên hệ nào với

hàng hóa/dịch vụ mang NH. Loại NHHH này nhận được sự bảo hộ mạnh mẽ nhất và luôn

có khả năng đăng ký cao nhất vì chúng không chỉ có khả năng phân biệt các hàng hóa/dịch
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vụ của chủ NH mà còn khác biệt so với bất kỳ ngôn ngữ nào. Tuy nhiên, với loại NH này

đòi hỏi chủ sở hữu sử dụng nó phải đầu tư nhiều thời gian, công sức cũng như tài chính

vào việc xây dựng và quảng cáo NH để người tiêu dùng biết đến. NH KODAK cho các sản

phẩm thiết bị ảnh là ví dụ điển hình cho loại NH này.

+ NH tuỳ chọn là những từ ngữ, biểu tượng, hình ảnh được sử dụng hàng ngày và

có ý nghĩa nhất định nhưng ý nghĩa đó không liên quan đến sản phẩm mang NH. Chẳng

hạn, nhãn hiệu APPLE cho mặt hàng máy tính; nhãn hiệu LIVE WIRE cho dịch vụ sản

xuất phim [38]. Nhãn hiệu tuỳ chọn không mô tả hàng hóa/dịch vụ, cũng không chuyển tải

bất kỳ đặc tính, thành phần hay chức năng của hàng hóa.

+ Nhãn hiệu gợi ý: như tên gọi của nó, loại NH này có tính gợi ý hàng hóa/dịch vụ

mang NH nhưng không thực sự mô tả hàng hóa/dịch vụ đó. NH gợi ý chỉ làm cho người

tiêu dùng liên tưởng về hàng hóa/dịch vụ chứ không phải ngay lập tức nghĩ đến hàng

hóa/dịch vụ khi nhìn thấy NH. Đây là yếu tố phân biệt quan trọng chỉ rõ sự khác nhau giữa

NH gợi ý và NH mô tả. Một NH gợi ý có thể được đăng ký mà không cần ý nghĩa thứ cấp,

trong khi đó NH mô tả phải có được ý nghĩa thứ cấp mới có thể được đăng ký. Chẳng hạn,

nhãn hiệu ORANGE CRUSH được coi là có tính gợi ý (mà không đơn thuần là mô tả) khi

được sử dụng cho loại nước khoáng có hương vị [39, tr. 244].

Loại NH có tính phân biệt bằng nghĩa thứ cấp: Đây chính là trường hợp NH mô tả

(descriptive marks) có ý nghĩa thứ cấp.

NH mô tả có ý nghĩa thứ cấp là NH mà bên cạnh công dụng mô tả, nó còn xác

định nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ. Theo quy định tại Đạo luật NHHH Hoa Kỳ (Lanham

Act), NH mô tả có thể được được đăng ký và bảo hộ nếu có ý nghĩa thứ cấp. ý nghĩa thứ cấp

có thể đạt được theo luật định thông qua việc sử dụng NH độc quyền và liên tục trong thời hạn

5 năm (15 U.S.C. Đ1052 (f)Lanham Act). Nếu người tiêu dùng nhận biết được NH như một

chỉ dẫn về nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ và có liên hệ trực tiếp với NH thì ý nghĩa thứ cấp đã

được xác định và NH không cần đợi qua thời hạn 5 năm để được đăng ký. Đương nhiên, người

muốn đăng ký NH mô tả phải có nghĩa vụ chứng minh điều này. Và NH càng có tính mô tả thì

việc chứng minh ý nghĩa thứ cấp càng khó khăn. Lúc này, tỷ lệ người tiêu dùng nhận thức được

NH là điều vô cùng cầnthiết.
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Pháp luật Việt Nam không có sự phân định rõ ràng về các loại NHHH căn cứ vào

tính phân biệt của NH; cũng không thừa nhận một NH có tính mô tả có thể được đăng ký

bảo hộ vì có ý nghĩa thứ cấp. Điều này hoàn toàn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế

của chúng ta hiện nay. Việc bảo hộ những NH mô tả, dù có ý nghĩa thứ cấp, vẫn có thể tạo

ra nguy cơ nhầm lẫn tiềm tàng cho người tiêu dùng vì tính phân biệt của nó rất khó xác

định. Hơn nữa, việc bảo hộ NHHH ở nước ta là trên cơ sở sự đăng ký chứ không phải dựa

vào quá trình sử dụng như Hoa Kỳ.

Các trường hợp không được đăng ký vì thiếu tính phân biệt bao gồm:

* Dấu hiệu trùng hay tương tự tới mức gây nhầm lẫn với một NHHH khác

Các dấu hiệu này được coi là thiếu tính phân biệt khi xét chúng trong mối tương

quan so sánh với các NH đối chứng mà chúng trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn

với NH đối chứng. Các NH đối chứng bao gồm NH đã được đăng ký tại Cơ quan Sáng chế

và NHHH Hoa Kỳ (USPTO) hoặc NH hay tên thương mại đã được sử dụng tại Hoa Kỳ

trước thời điểm đăng ký bởi một chủ thể khác và không bị từ bỏ.

Việc xác định một dấu hiệu tương tự tới mức gây nhầm lẫn với NH đối chứng là

một vấn đề phức tạp. ở Hoa Kỳ, người ta thiết kế một biên độ tương đối rộng, linh hoạt các

căn cứ, cách thức so sánh cho cơ quan có thẩm quyền quyết định một dấu hiệu là tương tự ở

mức độ nào. Khả năng về các nhân tố gây nhầm lẫn thông thường phụ thuộc vào các yếu tố

như sức mạnh của NH đối chứng, sự tương tự của NH, sự tương tự của hàng hóa, sự tươngtự

của quảng cáo và các kênh bán hàng, mức độ cẩn thận mà khách hàng có khi chọn mua hàng,

bằng chứng về sự nhầm lẫn thực sự, ý đồ của người có dấu hiệu đăng ký.

* Dấu hiệu thiếu tính phân biệt do sử dụng các thuật ngữ gốc hay thuật ngữ áp dụng

chung (generic terms).

Một dấu hiệu là thuật ngữ chung khi nó trở thành tên gọi thông thường (thuật ngữ

gốc, áp dụng chung) của một loại hay một nhóm hàng hóa/dịch vụ trong một ngôn ngữ nào

đó.

Dấu hiệu là thuật ngữ chung hoàn toàn thiếu tính phân biệt và do đó không được

bảo hộ. Đăng ký bảo hộ cho các dấu hiệu là thuật ngữ chung sẽ ngăn cản các chủ thể kinh

doanh cạnh tranh sử dụng các thuật ngữ cần thiết để xác định hàng hóa/dịch vụ của họ.
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Một nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại là đảm bảo tính công bằng, lành mạnh

trong cạnh tranh và cho phép người tiêu dùng có được khả năng lựa chọn hàng hóa/dịch vụ

mong đợi mà không ai được phép độc quyền sở hữu những thuật ngữ gốc đó.

Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, những thuật ngữ gốc mặc dù có thể đạt được

ý nghĩa thứ cấp vẫn không thể được đăng ký bảo hộ.

Một dấu hiệu có thể là thuật ngữ gốc ngay từ đầu. Bên cạnh đó cũng có những NH

trở thành thuật ngữ gốc trong quá trình sử dụng. Điển hình là hai NH ASPIRIN và

CELLOPHANE như đã nói ở trên.

* Dấu hiệu thiếu tính phân biệt vì đơn thuần mô tả

Dấu hiệu đơn thuần mô tả là những dấu hiệu được sử dụng trong thương mại, trực

tiếp xác định chủng loại, chất lượng, công dụng, thành phần, giá trị, xuất xứ, thời gian sản

xuất hoặc bất kỳ đặc tính nào của hàng hóa/dịch vụ dự định mang NH mà không cần có sự

liên tưởng của người tiêu dùng.

Một dấu hiệu đơn thuần mô tả không thể được bảo hộ vì nó chứa đựng những

thông tin mà các đối thủ cạnh tranh với chủ thể xin đăng ký dấu hiệu cần để kinh doanh

các sản phẩm cùng loại. Những dấu hiệu đơn thuần mô tả không có khả năng phân biệt vì

nó có thể gắn lên các sản phẩm của người khác để mô tả hàng hóa hay một thuộc tính của

hàng hóa.

Những dấu hiệu phức hợp có thể tránh được tính mô tả nếu sự kết hợp giữa các

thành phần của dấu hiệu không hoàn toàn mô tả. Nói cách khác, các dấu hiệu thuần mô tả

được kết hợp với nhau tạo thành một dấu hiệu mới thì ý tưởng tổng thể của dấu hiệu có thể

được xem xét. Hơn nữa, nếu có những phần của dấu hiệu không mang tính mô tả thì tổng

thể dấu hiệu không thể bị coi là thuần mô tả và do vậy có khả năng được đăng ký bảo hộ.

* Các dấu hiệu thiếu tính phân biệt thuộc các trường hợp khác

Ngoài các dấu hiệu thiếu tính phân biệt trên, pháp luật Hoa Kỳ còn quy định một

số trường hợp khác mà dấu hiệu có thể thiếu tính phân biệt để được đăng ký bảo hộ như

một NHHH. Chẳng hạn, NH bao gồm tên, chân dung hay chữ ký xác định của một cá nhân

nhất định mà không được sự đồng ý bằng văn bản của cá nhân đó.
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b) Điều kiện NHHH không trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội

Đây là điều kiện để loại trừ không cấp đăng ký bảo hộ NHHH cho dù dấu hiệu có

tính phân biệt nhưng nếu cấp đăng ký bảo hộ sẽ trái với yêu cầu bảo vệ trật tự công cộng

và đạo đức xã hội. Sau đây, chúng ta có thể phân tích điều kiện này thông qua một số dạng

dấu hiệu không được đăng ký bảo hộ vì bị coi là trái với trật tự công cộng hoặc giá trị đạo

đức theo pháp luật Hoa Kỳ:

* Dấu hiệu có tính lừa dối

Dấu hiệu có tính lừa dối không được đăng ký bảo hộ là quy định chung trong pháp

luật về NHHH ở hầu hết các nước nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi sự lừa dối của các

chủ thể kinh doanh vì lợi nhuận bằng mọi giá. Khi đề cập đến vấn đề này, pháp luật Hoa

Kỳ chỉ dừng lại ở các quy định mang tính nguyên tắc là NHHH để được phép đăng ký

không được gây ra hiểu lầm hay lừa dối và để một biên độ rất rộng cho các nhà áp dụng

pháp luật khi tiến hành áp dụng pháp luật trên thực tế.

* Dấu hiệu trái ngược với giá trị đạo đức và lợi ích công cộng khác

Là một bộ phận pháp luật, pháp luật bảo hộ NHHH không bao giờ đi ngược lại giá

trị đạo đức và lợi ích công cộng. ở Hoa Kỳ, NH vi phạm đạo đức hoặc bê bối sẽ không

được đăng ký và bảo hộ. Các loại dấu hiệu loại này thường là các dấu hiệu có tính khiêu

dâm, phân biệt chủng tộc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc của

quốc gia nào đó, v.v…

* Dấu hiệu liên quan đến quyền tuyệt đối của quốc gia về các loại biểu tượng nhà

nước và quyền sử dụng các biểu trưng của các tổ chức quốc tế

Pháp luật Hoa Kỳ còn quy định dấu hiệu xin đăng ký bảo hộ phải đáp ứng điều

kiện không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với quốc kỳ, huân huy chương của

các nước

1.1.4.2. Các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo quy định của pháp luật

Việt Nam

a) Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ
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Theo quy định tại Điều 72, Luật SHTT, NH được bảo hộ nếu đáp ứng các điều

kiện sau đây:

- 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 mầu sắc

- Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu NH với hàng hóa, dịch

vụ của chủ thể khác

Như vậy, khoản 1 của điều luật này đã giới hạn phạm vi các dấu hiệu có thể được

bảo hộ. Nếu như khái niệm NH tại Điều 4 mang tính mở thì tại quy định này, các dấu hiệu

có khả năng được bảo hộ không mấy thay đổi so với quy định tại Điều 785 Bộ luật dân sự

1995 và các loại dấu hiệu chữ số, tổ hợp màu sắc như trong quy định của Hiệp định

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ vẫn không được thừa nhận.

Hơn nữa, ngoài tính phân biệt, yêu cầu không thể thiếu được đối với NH là không

trái với trật tự công cộng và đạo đức xã hội. Như đã phân tích ở phần trên, đây là những

tiêu chuẩn chung được ghi nhận trong các điều ước quốc tế cũng như pháp luật của hầu hết

các nước trên thế giới. Do đó, dù vấn đề này đã được quy định cụ thể tại Điều 73, song sẽ

là đầy đủ hơn và hợp lý hơn nếu các nhà lập pháp đề cập đến khía cạnh đó bằng một quy

định có tính khái quát ngay tại điều luật này.

b) Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Pháp luật Việt Nam không chia thành các loại NH theo khả năng phân biệt của

chúng như ở Hoa Kỳ mà đưa ra định nghĩa cụ thể về khả năng phân biệt của NH. Theo tinh

thần của Điều 74 Luật SHTT, NH được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ

một hoặc một số yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều

yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không phải là các dấu hiệu

bị loại trừ. Các dấu hiệu bị loài trừ bao gồm:

- Hình và hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông

dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh

nghĩa một NH;
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- Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa,

dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều người

biết đến;

- Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng,

chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô

tả hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua

quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký NH;

- Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể kinh doanh;

- Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó

đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một NH hoặc được đăng ký dưới

dạng NH tập thể hoặc NH chứng nhận;

- Dấu hiệu không phải là NH liên kết trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn

với NH đã được đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng

ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng

quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký NH được nộp theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là

thành viên;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với NH của người khác đã

được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước

ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với NH của người khác đã

đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký NH đó đã chấm dứt hiệu

lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu lực bị chấm dứt vì lý do NH không được sử

dụng trong thời hạn năm năm liên tục mà không có lý do chính đáng;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với NH được coi là nổi tiếng

của người khác đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ

mang NH nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng

dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của NH nổi tiếng hoặc việc đăng

ký NH nhằm lợi dụng uy tín của NH nổi tiếng;
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- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người

khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc

hàng hóa, dịch vụ;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu việc sử

dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của

hàng hóa;

- Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc được dịch

nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh nếu dấu

hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ

khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó;

- Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp của

người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có ngày nộp đơn

hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày ưu tiên của đơn đăng ký NH.

Tóm lại, các quy định về khả năng phân biệt của NH trong Luật SHTT khá chi tiết,

đầy đủ và đặc biệt là cũng như pháp luật Hoa Kỳ, các nhà lập pháp Việt Nam đã ghi nhận

cả trường hợp khả năng phân biệt của NH có được qua quá trình sử dụng.

c) Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Tại Điều 73 Luật SHTT quy định các dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa

NH bao gồm: Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc

huy của các nước; dấu hiệu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy

hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, của Việt Nam và tổ chức

quốc tế nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép; dấu hiệu trùng hoặc tương tự đếnmức

gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh

nhân Việt Nam, của nước ngoài; dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất

lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc

các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ;v.v…

Nói tóm lại, mặc dù cách thức quy định có thể khác nhau song về cơ bản pháp luật

Hoa Kỳ và pháp luật Việt Nam (cũng như pháp luật của nhiều nước khác trên thế giới) đều

có những điểm đồng quy khi quy định về các điều kiện để một dấu hiệu được bảo hộ làm
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NHHH. Những tiêu chuẩn này vừa phản ánh bản chất, chức năng của NHHH, vừa nhằm

mục đích bảo vệ quyền lợi của các chủ thể có liên quan, quyền lợi của người tiêu dùng và

bảo vệ trật tự chung trong xã hội.

1.1.5. Các loại nhãn hiệu hàng hóa

Việc phân loại NHHH có ý nghĩa rất lớn, không chỉ về mặt lý luận mà cả trong

thực tiễn. Trước hết, phân loại NHHH cho phép xác định đặc trưng của một loại NHHH -

đặc trưng này không chỉ ảnh hưởng tới yếu tố cảm nhận NHHH trong người tiêu dùng, tới

tính chất của việc sử dụng NHHH mà còn ảnh hưởng tới cả quá trình đăng ký NHHH đó

[22]. Chẳng hạn, trong quá trình đăng ký, những yêu cầu cụ thể khác nhau có thể được đưa

ra (việc mô tả NH, tài liệu nộp trong đơn) tuỳ thuộc vào hình thức của chúng. Phân loại

NH còn ảnh hưởng tới việc xác định chế độ pháp lý đối với từng loại NH và giúp cho việc

phân loại NHHH với các đối tượng SHCN khác (Kiểu dáng công nghiệp, Tên thương mại).

Do đó, trong các điều ước quốc tế cũng như pháp luật các quốc gia và trong khoa học pháplý

người ta đều tiến hành phân loại NHHH.

Các căn cứ để phân loại NHHH rất đa dạng. Dựa vào loại dấu hiệu được sử dụng

làm dấu hiệu, người ta chia NHHH thành dấu hiệu từ ngữ, dấu hiệu chữ cái, dấu hiệu số,

dấu hiệu hình, dấu hiệu màu sắc, dấu hiệu âm thanh Việc phân chia theo tiêu chí này cho

phép chúng ta xác định được phạm vi các dấu hiệu có thể được pháp luật bảo hộ và đánh

giá được tính mở của quy định pháp luật về khái niệm NHHH. Nó phản ánh sự lựa chọn

của các nước trong việc mở rộng hay thu hẹp phạm vi bảo hộ NHHH. Đồng thời, nó cũng

phản ánh trình độ phát triển của nền kinh tế của quốc gia đã ban hành ra các quy định pháp

luật đó.

Căn cứ vào mức độ phân biệt trong tính phân biệt của NHHH, người ta chia

NHHH thành NHHH có tính phân biệt cố hữu và NHHH có tính phân biệt bằng ý nghĩa

thứ cấp. Việc phân chia theo tiêu chí này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định khả

năng được đăng ký bảo hộ của NHHH.

Tuy nhiên, do mục đích thực tiễn của việc sử dụng NHHH trong hoạt động thương

mại nên pháp luật các nước (trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam) đều đề cập đến các loại NH

sau: NHHH, NH dịch vụ, NH tập thể, NH chứng nhận, NH liên kết và NH nổi tiếng.



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

1.1.5.1. Nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ

Trong nền kinh tế hiện đại, cùng với sự phong phú, đa dạng của các loại hàng hóa

là sự gia tăng không ngừng của người bạn song hành của nó, đó chính là các loại hình dịch

vụ. Do đó, người tiêu dùng không chỉ đối mặt với thực tế phải quyết định lựa chọn loại hàng

hóa mình cần trong vô vàn các hàng hóa cạnh tranh khác mà tình trạng này cũng diễn ra

tương tự đối với thương mại dịch vụ. NH dịch vụ xuất hiện trên cơ sở nhu cầu đó. Trong

các Điều ước quốc tế đều quy định việc bảo hộ NH dịch vụ (Điều 6 sexiesCông ước Paris

năm 1883; khoản 1 Điều 6, Chương II Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ…)

Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, NH dịch vụ được tiến hành đăng ký bảo hộ

theo cùng cách thức như đối với NHHH. Sự khác nhau giữa NHHH và NH dịch vụ chỉ đơn

thuần là ở chỗ NHHH là NH được sử dụng để phân biệt các sản phẩm là hàng hóa cạnh

tranh còn NH dịch vụ là NH được dùng để phân biệt các dịch vụ cạnh tranh.

ở Việt Nam, trước đây, thuật ngữ NH dịch vụ được đề cập đến trong Nghị định

63/Chính phủ: "NHHH bao gồm cả NH dịch vụ (khoản 1 Điều 6, Chương II). Đến Luật

SHTT năm 2005, các nhà làm luật không tách bạch giữa khái niệm NHHH và NH dịch vụ

mà quy định một cách khái quát: NH là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của

các tổ chức cá nhân khác nhau. Như vậy, trong khái niệm NH đã bao hàm cả NH dịch vụ.

1.1.5.2. Nhãn hiệu tập thể

Nhãn hiệu tập thể là NH thuộc về một hiệp hội mà hiệp hội đó không sử dụng NH

nhưng những thành viên của hiệp hội có quyền sử dụng NH đó. Trường hợp điển hình là

hiệp hội được sáng lập để bảo đảm thực thi sự thoả thuận giữa các thành viên về các tiêu

chí chất lượng nhất định. Các thành viên có quyền sử dụng NH tập thể nếu họ tuân thủ

những yêu cầu trong quy chế sử dụng NH tập thể. Vì vậy, NH tập thể có chức năng thông

báo cho công chúng biết những đặc điểm đặc trưng của các sản phẩm mang NH tập thể.

Đương nhiên, việc sử dụng NH tập thể không ngăn cản các thành viên của hiệp hội có

những NHHH riêng của mình [46, Chapter 2, para.2.313].

NH tập thể đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng. Bởi vì,

thông thường, khi đăng ký NH tập thể, quy chế sử dụng NH tập thể phải được nộp cho cơ

quan có thẩm quyền đăng ký NHHH. Bất kỳ sự sửa đổi nào đối với quy chế sử dụng cũng
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phải được thông báo cho cơ quan này. Tại nhiều nước trên thế giới, đăng ký NH tập thể sẽ

bị huỷ bỏ nếu việc sử dụng NH tập thể trái với các quy định của quy chế sử dụng hoặc việc

sử dụng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

NH tập thể được ghi nhận tại Điều 7bis, Công ước Paris năm 1883. Tuy nhiên,

Công ước này không đưa ra khái niệm về NH tập thể, cũng không quy định về cách thức

bảo hộ.

Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ cũng chỉ quy định về NH tập thể như

sau: "NHHH bao gồm cả NH dịch vụ, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận" (khoản

1 Điều 6 Chương II).

Rõ ràng, các điều ước quốc tế trên mới chỉ đề cập mà chưa đưa ra khái niệm cụ thể

về NH tập thể. Đây cũng là vấn đề có nhiều điểm không thống nhất giữa pháp luật các

nước.

Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, NH tập thể có thể là NHHH hay NH dịch vụ

được sử dụng hoặc dự định sử dụng trong thương mại bởi các thành viên của một tổ chức,

một hiệp hội, một liên hiệp. NH tập thể được sử dụng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các

thành viên của tổ chức, hiệp hội, liên hiệp đó với hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể khác.

Khác với NHHH thông thường, NH tập thể có thể mô tả xuất xứ địa lý của hàng hóa/dịch

vụ gắn NH.

ở Việt Nam, trước đây, NH tập thể không được quy định trong Bộ luật dân sự

1995 mà được đề cập đến trong Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 quy định chi tiết về

SHCN và Thông tư 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi

trường về việc hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền SHCN và một số thủ

tục khác trong nghị định 63/CP, theo đó, NH tập thể là NHHH được tập thể các cá nhân, pháp

nhân hoặc các chủ thể khác cùng sử dụng, trong đó mỗi thành viên sử dụng một cách độc lập

theo quy chế do thành viên đó quy định (Khoản 8 Điều 2 Nghị định 63/CP). Đối với NH tập

thể, quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ thuộc về cá nhân, pháp nhân đại diện cho tập

thể các cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác cùng tuân theo quy chế sử dụng NHHH tương

ứng (điểm d khoản 2 Điều 14 Nghị định 63/CP). Khi đăng ký NH tập thể, người nộp đơn phải
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nộp một bản quy chế sử dụng NH tập thể đó cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký (Điểm 8.1,

Thông tư 3055).

Theo quy định tại Luật SHTT năm 2005, "Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để

phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với

hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó" (khoản 17

Điều 4). Đặc biệt, dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ có thể được đăng

ký dưới dạng NH tập thể (điểm đ khoản 2 Điều 74). Đây chính là điểm mới của Luật

SHTT năm 2005, nó cho thấy quan niệm của chúng ta về NH tập thể đã gần với quan niệm

của các nước trên thế giới hơn, nhất là Hoa Kỳ.

1.1.5.3. Nhãn hiệu chứng nhận

NH chứng nhận là một loại NH đặc biệt mới xuất hiện gần đây trong thực tiễn

thương mại. Nó hầu như không được đề cập đến trong các Điều ước quốc tế đa phương về

SHTT, kể cả Hiệp định TRIPS. Hiệp định thương mại Việt Nam Hoa Kỳ cũng chỉ quy

định NH chứng nhận là một loại NHHH mà không có quy định về khái niệm cũng như

việc đăng ký và bảo hộ loại NH này. Có lẽ Hoa Kỳ là quốc gia có quy định chi tiết nhất về

loại NHHH này.

Về bản chất, NH chứng nhận không phải là NHHH theo đúng nghĩa. NH chứng

nhận không có mục đích xác định nguồn gốc của hàng hóa/dịch vụ. Nó cũng không dùng

để phân biệt hàng hóa/dịch vụ của chủ NH với các loại hàng hóa/dịch vụ cùng loại của các

chủ thể cạnh tranh. NH chứng nhận là NH được một chủ thể thiết lập và đăng ký để chứng

nhận cho hàng hóa/dịch vụ của các chủ thể khác. Rõ ràng, so với các loại NHHH khác, NH

chứng nhận có một đặc điểm rất đặc trưng, đó là ở mục đích chứng nhận của nó.

Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, NH chứng nhận có thể là từ ngữ, tên riêng,

biểu tượng, hình vẽ hoặc sự kết hợp giữa chúng, được sử dụng hoặc dự định sử dụng trong

thương mại mà chủ sở hữu NH cho phép các chủ thể khác sử dụng trên hàng hóa/dịch vụ

của mình để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ hoặc xuất xứ khác của sản phẩm hoặc

dịch vụ, nguyên liệu, cách thức sản xuất, chất lượng, độ chính xác hoặc các đặc tính khác

của hàng hóa/dịch vụ hoặc đặc trưng của lao động thể hiện trên hàng hóa/dịch vụ được

thực hiện bởi các thành viên của một tổ chức [45].
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Qua đó có thể chỉ ra một số đặc điểm đặc trưng của NH chứng nhận như sau:

- NH chứng nhận có mục đích chứng nhận cho hàng hóa/dịch vụ của nhiều chủ

thể kinh doanh các loại hàng hóa/dịch vụ khác nhau;

- NH chứng nhận không được sử dụng bởi chủ nhãn. Người được quyền gắn NH

chứng nhận lên hàng hóa/dịch vụ của mình là người đáp ứng các tiêu chuẩn của NH chứng

nhận và được phép của chủ nhãn.

- NH chứng nhận có thể được sử dụng để chứng nhận về nhiều tiêu thức khác

nhau như nguồn gốc xuất xứ địa lý hay xuất xứ khác, nguyên vật liệu sử dụng, độ chính

xác, cách thức cung cấp dịch vụ nhưng chủ yếu là để chứng nhận chất lượng của hàng

hóa/dịch vụ mang NH;

- Chủ thể xin đăng ký NH chứng nhận phải có khả năng đảm bảo tiêu chuẩn chứng

nhận (competent to certify). Chủ thể này phải là người đại diện cho các sản phẩm có gắn

NH chứng nhận. Đây là sự đảm bảo quan trọng cho người tiêu dùng, cho xã hội tránh được

những hành vi kinh doanh không trung thực. Chính vì vậy mà chủ thể kinh doanh thường là

các hiệp hội doanh nghiệp, liên minh doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước hoặc chính bản

thân nhà nước.

Trước khi Luật SHTT 2005 ra đời, Việt Nam chưa có quy định pháp luật điều

chỉnh về NH chứng nhận và bảo hộ NH chứng nhận. Tuy vậy, trong thực tiễn có nhiều

doanh nghiệp của chúng ta có được NH chứng nhận thuộc dòng ISO- International

Standard Organisation (ISO 9001, ISO 9002, ISO 1400). Đây là loại NH chứng nhận điển

hình trên thế giới.

Để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hướng tới

sự tương thích với pháp luật các nước trên thế giới và để thực thi các cam kết quy định

trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Luật SHTT năm 2005 lần đầu tiên đã ghi

nhận về sự tồn tại của NH chứng nhận. Tại khoản 18 Điều 4 định nghĩa như sau:

Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép

tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để

chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất
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hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn

hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu [12].

Từ khái niệm này có thể thấy các nhà lập pháp Việt Nam đã có sự tham khảo và

tiếp thu kinh nghiệm của các nước khi quy định về NH chứng nhận. Do đó, về vấn đề này,

quy định của chúng ta và quy định của Hoa Kỳ có sự tương đồng nhất định.

1.1.5.4. Nhãn hiệu liên kết

Trên thương trường, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh thường xuyên diễn

ra và ngày càng tinh vi, trong đó có hành vi bắt chước NHHH. Do ham lợi, muốn đạt lợi

nhuận nhanh chóng và bằng cách rẻ nhất, người ta đã nhái theo các NHHH được công

chúng ưa chuộng. Để tạo cho các chủ thể kinh doanh chủ động ngăn ngừa sự lạm dụng đó,

pháp luật cho phép họ đăng ký bảo hộ những NH liên kết.

Đây là một loại NHHH mới nên hiện nay không có sự thống nhất trong quan điểm

của các nước về vấn đề bảo hộ chúng. Pháp luật Hoa Kỳ không quy định riêng về NH liên

kết nhưng lại lồng các quy định tương ứng vào việc bảo hộ NH nổi tiếng.

ở Việt Nam, NH liên kết lần đầu tiên được ghi nhận tại Nghị định 63/CP, theo đó

(khoản 8AĐiều 2):

Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu hàng hóa tương tự với nhau do cùng

một chủ thể đăng ký để dùng cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại, tương tự với

nhau hoặc có liên quan đến nhau, và các nhãn hiệu hàng hóa trùng nhau do cùng

một chủ thể đăng ký để dùng cho các sản phẩm, dịch vụ tương tự với nhau hoặc

có liên quan với nhau [2].

Khoản 19 Điều 4 Luật SHTT cũng kế thừa tinh thần của điều luật trên khi quy

định: "Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương

tự nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan

với nhau" [12].

Như vậy, có thể chia NH liên kết thành hai loại: loại thứ nhất là các NHHH tương

tự với nhau do một chủ thể đăng ký dùng cho các hàng hóa/dịch vụ cùng loại, tương tự với
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nhau hoặc có liên quan với nhau. Loại thứ hai là các NHHH trùng nhau do cùng một chủ

thể đăng ký cho các hàng hóa/dịch vụ tương tự hoặc có liên quan với nhau.

1.1.5.5. Nhãn hiệu nổi tiếng

Một NH nổi tiếng là tài sản vô giá của chủ NH. Bởi vì nó không chỉ thực hiện tốt

chức năng phân biệt của một NH thông thường mà còn là lời cam kết về chất lượng và

những phẩm chất khác của sản phẩm, của nhà sản xuất sản phẩm đối với người tiêu dùng.

Cũng chính vì vậy nên tình trạng NH nổi tiếng bị sao chép, bị nhái, quyền của chủ NH nổi

tiếng bị xâm phạm diễn ra khắp nơi trên khắp thế giới. Do đó, vấn đề bảo hộ NH nổi tiếng

được đặt ra theo cách thức đặc biệt hơn so với NH thông thường trong các điều ước quốc

tế cũng như trong hệ thống pháp luật của các nước.

Công ước Paris 1883 - công ước quốc tế đầu tiên về quyền sở hữu công nghiệp -

đã đề cập đến NH nổi tiếng tại Điều 6bis như sau:

- Các nước thành viên có trách nhiệm bảo hộ NH nổi tiếng bằng việc từ chối hoặc

huỷ bỏ đăng ký, ngăn cấm việc sử dụng NH mà NH đó là sự sao chép, bắt chước, chuyển

đổi hoặc có thành phần chủ yếu là sự sao chép và có khả năng gây nhầm lẫn với NH nổi

tiếng.

- Việc bảo hộ NH nổi tiếng chỉ giới hạn trong phạm vi các hàng hóa giống hoặc

tương tự.

- Việc xác định một NH là nổi tiếng tuân theo quyết định của cơ quan có thẩm

quyền của nước đăng ký hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước mà NH nổi tiếng được sử

dụng.

- Thời hạn tối thiểu để yêu cầu huỷ bỏ NH sao chép, bắt chước, chuyển đổi là 5

năm kể từ ngày đăng ký NH. Đối với NH được đăng ký hoặc sử dụng với dụng ý xấu thì

không áp dụng thời hạn.

Như vậy, có thể nhận thấy điểm hạn chế của Công ước Paris là quá thiên về việc

bảo vệ quyền lợi cho các nước phát triển và theo quy định trên thì NH nổi tiếng không áp

dụng cho sản phẩm dịch vụ.
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Trên cơ sở kế thừa các quy định của Công ước Paris nhưng Hiệp định TRIPS đã có

một số sửa đổi quan trọng. Tại khoản 2 Điều 16Hiệp định quy định:

- Việc bảo hộ NH nổi tiếng được mở rộng cho cả các NH dịch vụ. Điều này phản

ánh sự phát triển với tốc độ nhanh chóng của thương mại dịch vụ và nhận thức của các

nước về tầm quan trọng của thương mại dịch vụ.

- Việc xác định một NH nổi tiếng phải dựa trên việc xem xét danh tiếng của

NHHH đó trong bộ phận công chúng có liên quan, kể cả danh tiếng tại nước thành viên

tương ứng đạt được nhờ hoạt động quảng cáo NHHH đó. Như vậy, việc xác định một NH

nổi tiếng phải căn cứ cả vào pháp luật nước thành viên mà chủ NH muốn đăng ký bảo hộ

tại nước đó.

- Công ước Paris được mở rộng để bảo hộ cho NH nổi tiếng theo đó việc gắn NH

trùng hoặc tương tự có nguy cơ gây nhầm lẫn với NH thuộc loại này lên các hàng hóa/dịch

vụ thậm chí khác loại làm cho người tiêu dùng hiểu rằng có sự liên quan giữa những hàng

hóa/dịch vụ đó với chủ sở hữu NHHH đã đăng ký với điều kiện là lợi ích của chủ sở hữu

NHHH đã đăng ký có nguy cơ bị việc sử dụng đó gây thiệt hại.

Theo tinh thần của Đạo luật Lanham, một NH muốn được coi là nổi tiếng phải

được chứng minh là nổi tiếng tại Hoa Kỳ và trong thành phần công chúng có liên quan.

Luật SHTT Việt Nam cũng đưa ra một khái niệm khá tương đồng với quy định của

pháp luật Hoa Kỳ: "Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng

rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam" (Điều 4, Khoản 20).

1.2. Một số vấn đề lý luận về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn

hiệu hàng hóa

1.2.1. Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hànghóa

Theo Từ điển tiếng Việt của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, bảo hộ là sự chở

che, không để bị hư hỏng, tổn thất. Quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH cũng cần

được "che chở", bảo vệ, tránh bị "tổn thất" bởi các hành vi xâm phạm. Trong khoa học

pháp lý Việt Nam đã có một số quan điểm khác nhau về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

đối với NHHH. Qua tham khảo các quan điểm đó và trên cơ sở nghiên cứu, chúng tôi xin
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đưa ra cách hiểu chung nhất về khái niệm bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với

NHHH như sau: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH (hay bảo hộ NHHH) là

sự bảo đảm của Nhà nước bằng hệ thống pháp luật và hoạt động của các cơ quan chức

năng trong việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH cho các chủ thể và bảo

vệ quyền đó chống lại bất kỳ sự vi phạm nào của bên thứ ba.

Như vậy, bảo hộ NHHH được thể hiện qua hệ thống pháp luật bảo hộ NHHH và

việc thực thi hệ thống pháp luật đó.

1.2.1.1. Pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

NHHH là một loại tài sản trí tuệ, ngoài đặc điểm chung như các loại tài sản trí tuệ

khác, nó còn có những đặc tính đặc thù như:

- Quyền chiếm hữu tài sản NHHH không có nhiều ý nghĩa thực tiễn; trong khi đó

quyền sử dụng và quyền định đoạt NHHH có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động

thương mại;

- NHHH không tồn tại dưới hình thức độc lập với hàng hóa hay dịch vụ thương

mại. Cơ sở cho nó tồn tại là chức năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ cùng loại của các chủ

thể kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, giá trị của NHHH lại độc lập với giá trị của hàng

hóa/dịch vụ mang NH và nhiều khi có ý nghĩa quyết định giá bán của hàng hóa/dịch vụ đó

trên thị trường. Cũng chính vì vậy mà NHHH chỉ tồn tại khi gắn với hoạt động kinh tế,

thương mại;

- Chính vì quyền chiếm hữu tài sản NHHH là không có nhiều ý nghĩa và được xác lập

bằng sự tôn trọng của các chủ thể khác trên cơ sở các chuẩnmực pháp luật và cộng đồng cho nên

trong hoạt động thương mại các hành vi xâm phạm quyền sở hữu NHHH diễn ra rất phổ biến.

Với việc xâm phạm này, người vi phạm thu được nguồn lợi lớn nhưng lại tốn kém ít chi phí,

điều đó đồng nghĩa với thiệt hại của chủ NH, trong khi việc phát hiện và xử lý vi phạm rất khó

khăn, tốn kém.

Chính bởi tính chất đặc thù của NHHH nên pháp luật bảo hộ NHHH cũng có

những đặc trưng nhất định. Pháp luật bảo hộ NHHH được hiểu là tổng thể các quy phạm

pháp luật có mục đích bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với NH của chủ NH khỏi
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những hành vi xâm phạm của các chủ thể kinh doanh khác đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho

chủ sở hữu NHHH khai thác NH một cách hiệu quả và phù hợp với lợi ích cộng đồng.

Pháp luật bảo hộ NHHH bao gồm pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế.

Pháp luật quốc gia bảo hộ NHHH bao gồm pháp luật dân sự, pháp luật kinh tế -

thương mại, pháp luật hành chính và pháp luật hình sự với những cách thức bảo hộ đặc thù

của mỗi ngành luật.

Pháp luật quốc tế bảo hộ NHHH trên cơ sở các quốc gia ký kết các điều ước quốc

tế hoặc chấp nhận nguyên tắc có đi có lại với các quốc gia khác về vấn đề bảo hộ NHHH.

Các quốc gia có nghĩa vụ thực hiện các cam kết của mình về bảo hộ NHHH.

1.2.1.2. Vấn đề thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Việc ban hành pháp luật bảo hộ NHHH có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo hộ

các quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể kinh doanh cũng như người tiêu dùng và

cả nền kinh tế. Tuy nhiên, chỉ ban hành pháp luật là chưa đủ. Bởi vì, như đã phân tích ở

trên, NHHH có đặc tính là rất dễ bị xâm phạm. Do đó, một vấn đề mà tất cả các quốc gia

đều hết sức quan tâm là vấn đề thực thi pháp luật bảo hộ quyền SHTT, trong đó có NHHH.

Điều này thể hiện rất rõ trong các hệ thống pháp luật của các nước cũng như trong các điều

ước quốc tế liên quan, đặc biệt là Hiệp định TRIPS.

Thực thi pháp luật bảo hộ NHHH được hiểu là một hệ các vấn đề liên quan đến

các cơ quan có thẩm quyền thực thi và mối quan hệ giữa các cơ quan đó trong việc thực thi

pháp luật bảo hộ NHHH, hệ thống văn bản pháp luật làm cơ sở pháp lý cho công tác thực

thi, các biện pháp và cách thức mà các cơ quan này tiến hành thực thi pháp luật bảo hộ

NHHH.

Hệ thống các cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp luật bảo hộ NHHH bao gồm nhiều

loại cơ quan khác nhau: cơ quan đăng ký (thường là cơ quan hành chính thuộc chính phủ), cơ

quan xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện và tranh chấp (bao gồm toà án, trọng tài

thương mại và cơ quan hành chính), cơ quan kiểm soát biên giới (hải quan), cơ quan giải

quyết vấn đề SHTT bao gồm cả NHHH liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh và độc

quyền (cơ quan quản lý cạnh tranh) và nhiều loại cơ quan khác như cơ quan công an, quản lý
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thị trường. Các cơ quan này tuy chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khác nhau nhưng có mối

quan hệ gắn bó chặt chẽ trong việc thực thi pháp luật bảo hộ NHHH.

Hệ thống các văn bản pháp luật thực thi bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật

về nội dung và các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng. Hệ thống các văn bản này cũng

bao gồm các văn bản quy định về thẩm quyền của các cơ quan, mối quan hệ giữa các cơ

quan với nhau. Các văn bản pháp luật nội dung bao gồm các quy định của pháp luật dân

sự, kinh tế, hình sự, hành chính và pháp luật quốc tế.

Để tiến hành bảo hộ NHHH có hiệu quả, các nước trên thế giới sử dụng nhiều biện

pháp để bảo hộ: bảo hộ bằng pháp luật hình sự, bảo hộ bằng pháp luật dân sự, bảo hộ bằng

pháp luật hành chính, bảo hộ bằng biện pháp kiểm soát biên giới và bảo hộ bằng pháp luật

cạnh tranh bao gồm pháp luật cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật kiểm soát độc

quyền.

Để tiến hành bảo hộ NHHH trên phạm vi quốc tế, các quốc gia tiến hành ký kết

các điều ước quốc tế hoặc thừa nhận nguyên tắc có đi có lại. Đây là những cách thức quan

trọng để khắc phục tính lãnh thổ của quyền SHTT nhằm ngăn chặn tình trạng cạnh tranh

không lành mạnh trong thươngmại.

1.2.2. ý nghĩa của việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

hàng hóa

Bảo hộ NHHH bằng pháp luật có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ đối với

các doanh nghiệp mà đối với toàn xã hội. Nó không những tác động tới sự phát triển của

kinh tế nói riêng mà còn ảnh hưởng đến các mặt khác của đời sống xã hội. Điều này được

thể hiện trên các phương diện sau:

Thứ nhất, bảo hộ NHHH trước hết là bảo hộ tài sản hợp pháp của các chủ thể kinh

doanh trên thương trường. Cũng giống như các đối tượng khác của quyền SHTT, NHHH

là một loại loại tài sản rất có giá trị của chủ sở hữu nên bảo hộ nó là việc làm tất yếu- bảo

vệ một trong những quyền có tính chất tự nhiên, cơ bản của con người. Chỉ khi có được sự

bảo hộ của pháp luật thì các chủ thể kinh doanh mới yên tâm đầu tư vào việc nâng cao uy

tín của NHHH bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm mang NH.

Bảo hộ NHHH giúp doanh nghiệp tạo lập và tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng
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hóa, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và tiếp tục phát triển tài sản NH của mình. Từ

đó, thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng suất chất lượng và uy tín trên

thương trường, qua đó gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung.

Thứ hai, bảo hộ NHHH góp phần vào việc tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh

giữa các chủ thể kinh doanh. Điều này xuất phát từ nguyên tắc công bằng. Trong kinh doanh,

lợi nhuận thu được luôn tỷ lệ thuận với những gì đã đầu tư. Một chủ thể đầu tư tiền bạc, công

sức, thời gian vào việc xây dựng và phát triển uy tín của hàng hóa/dịch vụ gắn NH thì chủ thể

kinh doanh khác không thể kiếm lợi bất chính từ sự đầu tư đó. Cạnh tranh lành mạnh đòi

hỏi các chủ thể kinh doanh không được lợi dụng uy tín của đối thủ cạnh tranh. Đây là mục

tiêu mà bất kỳ nhà nước nào cũng hướng tới khi điều tiết nền kinh tế vĩ mô.

Thứ ba, bảo hộ NHHH còn góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Việc

bảo hộ NHHH chống lại những hành vi làm giả NH, sao chép, bắt chước NH hoặc tạo ra

những NH tương tự có nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng là đã tạo điều kiện để

người tiêu dùng có quyền lựa chọn đúng những loại hàng hóa/dịch vụ mong đợi. Thực tế,

qua các cuộc điều tra, khảo sát, người ta rút ra nhận định rằng, yếu tố NHHH có ảnh hưởng

rất lớn đến việc lựa chọn của người tiêu dùng khi đứng trước nhiều loại sản phẩm cạnh

tranh. Chẳng hạn, sau đây chúng ta có thể tham khảo kết quả điều tra khảo sát của Trường

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong số những người tiêu dùng ở thành phố Hồ

Chí Minh được phỏng vấn thì có 89% cho rằng thương hiệu (trong đó có NH) là yếu tố

quyết định khi lựa chọn hàng hóa/dịch vụ. Khi NHHH không được bảo hộ một cách hiệu

quả và tích cực, hàng giả NH, hàng nhái tràn lan sẽ dẫn người tiêu dùng đến những địa chỉ

sai lầm và từ đó chính quyền lợi của họ bị ảnh hưởng.

Thứ tư, pháp luật bảo hộ NHHH tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thu hút

vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ nước ngoài. Khi tìm hiểu cơ hội đầu tư, các nhà đầu

tư nước ngoài rất quan tâm đến việc tài sản của họ khi đầu tư vào một nước có được pháp

luật bảo hộ hay không, đặc biệt là các tài sản trí tuệ, trong đó có NHHH. Nếu đứng trước

thực trạng NHHH không được bảo hộ hoặc bảo hộ kém hiệu quả, họ luôn dự kiến được

khả năng sản phẩm gắn NH của mình sẽ bị sao chép, làm giả hoặc sẽ có rất nhiều NH

tương tự gắn lên các sản phẩm cùng loại được bán với giá rẻ thì nhiều khả năng là họ sẽ

lựa chọn một quốc gia khác nơi mà NHHH của họ được bảo hộ tốt hơn.
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Ngày nay, mối quan hệ giữa thương mại và SHTT ngày càng tăng đã làm cho hầu hết

các quốc gia hiểu được rằng sự sống còn của nền kinh tế thế giới đòi hỏi sự thừa nhận và bảo

hộ quyền SHTT nói chung, trong đó có NHHH. Xét trong bối cảnh quan hệ toàn cầu và xem

NHHH là một trong những yếu tố thúc đẩy đầu tư và thương mại thì việc bảo hộ NHHH là

một chiến lược đúng đắn nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững. Đặc biệt, với thực trạng

các vi phạm và tranh chấp quốc tế liên quan đến NHHH ngày càng tăng, bảo hộ NHHH

không còn là vấn đề quốc gia nữa. Sự hoà hợp quốc tế của các hệ thống pháp luật về

NHHH ngày càng trở nên quan trọng.

Xuất phát từ vai trò quan trọng của việc bảo hộ NHHH như vậy nên pháp luật về

NHHH tại hầu hết các quốc gia ngày càng được củng cố và không ngừng hoàn thiện nhằm

bảo hộ các quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể hưởng quyền đồng thời bảo sự cân

bằng với lợi ích của các chủ thể khác và toàn xã hội.

1.3. Hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam và hệ thống

pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Hoa Kỳ

1.3.1. Sự hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu

hàng hóa tại Hoa Kỳ

1.3.1.1. Lược sử hình thành và phát triển của pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng

hóa tại Hoa Kỳ

Nếu căn cứ vào lịch sử lập quốc, Hoa Kỳ được liệt vào hàng các quốc gia trẻ trên

thế giới vì cho đến tận ngày 4 tháng 7 năm 1776, những người dân nơi đây mới giành được

độc lập và xây dựng nhà nước như ngày nay song về lịch sử lập pháp, nhất là trong lĩnh

vực pháp luật về NHHH, Hoa Kỳ lại là một trong các nước đi tiên phong. Theo tư liệu của

Thư viện khoa học McKinney, qúa trình hình thành và phát triển của pháp luật bảo hộ

NHHH tại Hoa Kỳ có thể chia thành các giai đoạn như sau:

a) Từ kỷ nguyên (thời đại) Jefferson đến cách mạng công nghiệp

Khởi nguồn của việc bảo hộ NHHH ở Hoa Kỳ được bắt đầu trong lĩnh vực sản

xuất vải buồm vào năm 1788. Đáp lại yêu cầu của các nhà sản xuất vải buồm, năm

1791, Thomas Jefferson- người giữ vai trò vô cùng quan trọng trong lịch sử luật pháp
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NHHH Hoa Kỳ - đã giới thiệu luật về NHHH trên cơ sở điều khoản thương mại trong Hiến

pháp liên bang. Tuy nhiên, sự bảo hộ liên bang chỉ có hiệu lực đối với các loại hàng hóa

xuất khẩu ra nước ngoài hoặc bán vào vùng của người da đỏ ở Bắc Mỹ. Những hàng hóa

được sản xuất và bán trong các bang sẽ được bảo vệ bởi pháp luật của chính bang đó bởi vì

lúc này chưa có các quy định về thương mại giữa các tiểu bang.

Năm 1870, luật về NHHH được thông qua trên cơ sở điều khoản về sáng chế và

quyền tác giả trong Hiến pháp liên bang nhưng sau đó bị bãi bỏ.

Năm 1872, Cơ quan Sáng chế và NHHH Hoa Kỳ (USPTO) bắt đầu phát hành bản

công báo đầu tiên mang tên Official Gazette of the United States Patent and Trademark

Office.

Năm 1881, Đạo luật về NHHH được thông qua trên cơ sở điều khoản về thương

mại của Hiến pháp. Tuy nhiên, đạo luật này chỉ quy định việc đăng ký NH sử dụng trong

thương mại đối với những hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài và hàng hóa được bán vào

vùng của những người da đỏ ở Bắc Mỹ.

Năm 1887, NH Coca Cola - một NH nổi tiếng trên thế giới được sử dụng lần đầu

tiên ở Hoa Kỳ cho mặt hàng nước uống có ga.

Năm 1895, NH Quaker - một NH nổi tiếng khác được đăng ký cho mặt hàng yến

mạch.

b) NHHHvà pháp luật bảo hộ NHHHHoa Kỳ trong thời đại công nghiệp

Đây là giai đoạn diễn ra sự biến đổi sâu sắc trong lĩnh vực NHHH ở Hoa Kỳ. Các

doanh nghiệp, nhất là những cơ sở mà tên tuổi của họ đã quen thuộc với người tiêu dùng

đổ xô đi đăng ký NHHH theo quy định của đạo luật mới.

Năm 1904, ở Hoa Kỳ đã có tới 2525 đơn NHHHđược nộp để xin đăng ký.

Ngày 20 tháng 2 năm 1905, đạo luật NHHH được sửa đổi, bổ sung đã tăng thêm ý

nghĩa và sức mạnh cho việc bảo hộ NHHH bằng quy định mở rộng phạm vi đăng ký bảo

hộ đối với cả các NHHH được sử trong thương mại giữa các bang. Cũng trong năm này,

16224 đơn NHHH đã được nộp để xin đăng ký, trong số đó, 415 NHHH vẫn được sử dụng

đến tận ngày nay. Và đây là một số NH đã trở nên quen thuộc và nổi tiếng trên thương
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trường: NH Stetson cho mặt hàng mũ và đồ đội đầu, được sử dụng lần đầu tiên trong

thương mại vào năm 1866; NH Vaseline cho mặt hàng kem làm mềm da, được sử dụng

lần đầu tiên vào năm 1870: NH Pillsbury cho mặt hàng bột mỳ, được sử dụng lần đầu tiên

vào năm 1873; NH Singer cho mặt hàng kim khâu, được sử dụng lần đầu tiên vào năm

1880; NH Ladies Home Journal cho tờ báo ra hàng tháng, được sử dụng đầu tiên vào

năm 1883; NH Colt dùng cho mặt hàng súng ngắn, được sử dụng lần đầu tiên vào năm

1889;v.v…

c) NHHH và pháp luật bảo hộ NHHH Hoa Kỳ trong thời kỳ hiện đại

Cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và thương mại, hàng loạt sản phẩm

mới ra đời kéo theo sự gia tăng của số lượng NHHH mới. Pháp luật về NHHH vì thế cũng

phát triển cho phù hợp với yêu cầu của các quan hệ xã hội.

Năm 1920, Đạo luật NHHH được thông qua nhằm bổ sung các quy định mới cho

Đạo luật NHHH năm 1905.

Năm 1926, Cơ quan sáng chế và NHHH Hoa Kỳ trở thành cơ quan trực thuộc (bộ

phận) của Phòng Thương mại Hoa Kỳ

Ngày 5, tháng 7 năm 1946, Đạo luật Lanham - Đạo luật về bảo hộ NHHH được thông

qua. Trải qua chặng đường 60 năm với nhiều lần sửa đổi, bổ sung, đạo luật này vẫn còn hiệu

lực đến ngày nay. Mục tiêu chính của đạo luật Lanham là nhằm chống lại những hành vi cạnh

tranh không lành mạnh trong việc tiếp thị hàng hóa/dịch vụ và bảo vệ quyền của chủ sở hữu

NHHH. Đạo luật quy định về việc bảo hộ NH chống lại những hành vi xâm phạm trên toàn

liên bang, quy định về trình tự, thủ tục đăng ký NHHH. Đặc biệt, khác với các quy định trước

đó về NHHH, phạm vi bảo hộ của Đạo luật Lanham rất rộng, cho phép các chủ thể không chỉ

đăng ký NH đối với hàng hóa mà cả NH dịch vụ và các loại NH khác.

d) NHHHvà pháp luật NHHHHoa Kỳ trong thời đại công nghệ thông tin

Trong thời kỳ này, do sự phát triển của khoa học, công nghệ và do kết quả của quá

trình cạnh tranh không ngừng, trên thị trường Hoa Kỳ đã xuất hiện những hình thức NH

mới như NH được thể hiện trong không gian ba chiều, NH âm thanh, NH mùi, NH màu

sắc để phục vụ tốt hơn nhu cầu đăng ký NH ngày càng gia tăng, ngoài hệ thống nộp đơn

truyền thống, hệ thống nộp đơn NH điện tử được xây dựng và đi vào hoạt động. Cùng với



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

sự ra đời của thị trường điện tử, một loại đối tượng mới cũng xuất hiện, đó là Tên miền.

Điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới NH và việc bảo hộ đối với NHHH. Cụ thể:

Năm 1964, các NH thể hiện trong không gian ba chiều của McDonalds được đăng

ký. Đây là những NH ba chiều đầu tiên đăng ký ở Hoa Kỳ. Năm 1977, hình ảnh chai Coca-

Cola được đăng ký với tính chất là NH ba chiều.

Năm 1987, NH màu sắc đầu tiên được cấp đăng ký.

Năm 1991, NH mùi đầu tiên được cấp đăng ký.

Năm 1997, Cơ quan Sáng chế và NHHH Hoa Kỳ (USPTO) bắt đầu được cho phép

đăng ký cả tên miền Internet.

Năm 1998, các chủ thể có thể tra cứu NH từ trang Web của USPTO. Cũng trong

năm này, Hệ thống nộp đơn NH điện tử (TEAS: Trademark Electronic Application

System) đi vào hoạt động.

Năm 1999, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Luật Bảo hộ người tiêu dùng chống

Chiếm dụng tên miền - một văn bản cho phép chủ sở hữu NH có quyền kiện ra toà án liên

bang khi một tên miền tương tự tới mức gây nhầm lẫn với NH của họ được đăng ký với ý

đồ không trung thực.

Năm 2003, hơn 1.600.000 NH đã được đăng ký tại Hoa Kỳ. Hiện nay, số lượng

đơn đăng ký vẫn không ngừng gia tăng.

1.3.1.2. Hệ thống pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa hiện hành tại Hoa Kỳ

Pháp luật bảo hộNHHHở HoaKỳ là một hệ thốngđược phân cấp như sau:

- Hiến pháp: Đây là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trên toàn liên bang. Mặc dù

không có điều khoản trực tiếp về NHHH song vấn đề bảo hộ NH vẫn được đề cập một

cách gián tiếp tại nhiều điều khoản khác nhau như điều khoản về thương mại, điều khoản

về sở hữu công nghiệp và quyền tác giả

- Các điều ước quốc tế, luật thành văn và án lệ liên quan đến NHHH: Trong hệ

thống pháp luật Hoa Kỳ, các điều ước quốc tế, luật thành văn và các án lệ - tất cả đều có

giá trị pháp lý ngang nhau và được coi như luật. Pháp luật Hoa Kỳ công nhận hiệu lực trực
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tiếp của các điều ước quốc tế trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Các điều khoản của các điều ước quốc tế

mà Hoa Kỳ là thành viên đều được tuân thủ, áp dụng như các quy định của văn bản luật.

Những văn bản này được ký kết (đối với điều ước quốc tế), ban hành và sửa đổi (đối với

luật thành văn) và phán quyết (án lệ) đều theo những trình tự lập pháp, tư pháp chặt chẽ.

Cũng như các nước phát triển khác, Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đầu tiên

quan tâm tới vấn đề bảo hộ quốc tế quyền SHTT. Ngay tại cuộc triển lãm thương mại được

dự định tổ chức ở áo vào mùa xuân năm 1872, Hoa Kỳ đã từ chối tham gia vì lý do e ngại

việc bị ăn cắp các thành quả sáng tạo và chỉ dẫn thương mại liên quan đến hàng hóa. Tuy

vậy, Hoa Kỳ cũng ký kết và tham gia các điều ước quốc tế liên quan đến NHHH một cách

khá thận trọng. Trong các điều ước quốc tế đa phương về bảo hộ NHHH, Công ước Paris,

Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPS)

và Hiệp ước luật NHHH đã có hiệu lực với Hoa Kỳ. Riêng Thỏa ước Mađrit và Nghị định

thư Mađrit, Hoa Kỳ vẫn từ chối chịu sự ràng buộc của hệ thống đăng ký NHHH quốc tế

này mà các lý do chủ yếu đã được đề cập ở phần trên. Hoa Kỳ cũng đã tham gia các điều

ước quốc tế khu vực và song phương liên quan đến vấn đề bảo hộ NHHH như Hiệp định

thương mại tự do khu vực NAFTA (Hoa Kỳ, Canada, Mêhicô), Hiệp định tự do thương

mại song phương với Israel, Singapore, Australia... Đặc biệt, trong quan hệ với Việt Nam,

một thành tựu không thể phủ nhận với ý nghĩa to lớn của nó là Hiệp định Thương mại Việt

Nam - Hoa Kỳ. Liên quan đến NHHH, Hiệp định đã đề cập đến những vấn đề cơ bản như

khái niệm, phạm vi bảo hộ, quyền đối với NH, NHHH nổi tiếng, thời hạn bảo hộ, chuyển

giao NHHH, v.v...

Các văn bản luật NHHH liên bang chủ yếu bao gồm Luật NHHH 1946 (Đạo luật

Lanham) đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, lần gần nhất là vào năm 2002; Luật cạnh

tranh không lành mạnh; Luật liên bang về sự lu mờ của NH năm 1995; Luật bảo hộ người

tiêu dùng chống Chiếm dụng tên miền

ở Hoa Kỳ, một nguồn luật NHHH quan trọng khác phải kể đến các án lệ. Chúng

có giá trị pháp lý ngang Điều ước quốc tế, các văn bản luật thành văn và được áp dụng khá

phổ biến trong thực tiễn.
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- Các quy định do cơ quan hành chính có thẩm quyền (chủ yếu là USPTO và

TTAB) ban hành; những quyết định luật án lệ của các uỷ ban các toà hành chính ban hành

liên quan đến NHHH.

Những quy định này tuy có tính chất bắt buộc chung song giá trị pháp lý của

chúng chỉ mang tính chất điều hành, dưới luật. Toà án là cơ quan có thẩm quyền xem xét,

giải thích về tính hợp hiến, hợp pháp của các văn bảnnày.

1.3.2. Sự hình thành và phát triển của hệ thống các văn bản pháp luật bảo hộ

nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam

Trong khi nhiều nước phương Tây đã đạt được những thành tựu to lớn bằng

phương thức tư bản chủ nghĩa và biến xã hội của họ thành những xứ sở công nghệ với nền

thương mại phát triển thì Việt Nam vẫn còn chìm dưới chế độ phong kiến với nền sản xuất

chủ yếu mang tính chất tự cấp, tự túc. NHHH và pháp luật về NHHH do đó mà chưa có

điều kiện ra đời.

Ngày 8/3/1949, Chính quyền Việt Nam cộng hoà đã gia nhập hai điều ước quốc tế

quan trọng có liên quan đến bảo hộ NHHH là Công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền

SHCN và Thỏa ước Madrit 1891 về đăng ký quốc tế NHHH. Hiện nay, chúng ta đang kế

thừa sự tham gia này của chính quyền cũ bằng Tuyên bố kế thừa ngày 02/7/1976.

Giai đoạn 1954 - 1975, đất nước ta bị chia cắt thành hai miền: Miền Bắc đi lên xây

dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam vẫn còn nằm dưới ách thống trị và sự kìm kẹp của đế

quốc Mỹ và nguỵ quyền Sài gòn. Do đó hệ thống pháp luật hai miền hoàn toàn khác nhau.

ở Miền Bắc, ngày 3/1/1958, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định số 175-TTg có đề cập

đến đăng ký NH thương phẩm. Còn ở miền Nam, một số đối tượng SHCN trong đó có

NHHH được bảo hộ tại Luật số 13/57 ngày 1/8/1957 và Luật số 14/59 ngày 11/9/1959 về

chống sản xuất hàng giả.

Từ năm 1975 đến năm 1981, việc bảo hộ các đối tượng của quyền SHCN trong đó

có NHHH tạm thời bị gián đoạn.

Từ năm 1981 đến trước năm 1989, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp

luật bảo hộ các đối tượng SHCN trong đó có NHHH. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở

các văn bản của Hội đồng Bộ trưởng, cụ thể về NHHH đã có Điều lệ về NHHH ban hành kèm
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theo Nghị định 197/HĐBT ngày 14/12/1982, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 84/HĐBT

ngày 20/3/1990; Điều lệ mua bán lixăng ban hành kèm theo Nghị định 201/HĐBT ngày

28/12/1988.

Ngày 11/2/1989, Pháp lệnh bảo hộ quyền SHCN được công bố đã đánh dấu một

bước tiến mới trong lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về NHHH. Tiếp sau đó,

các văn bản hướng dẫn liên quan đến NHHH lần lượt ra đời như Thông tư số 437 ngày

19/3/1993 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn bổ sung về đăng ký

NHHH; Thông tư số 163 ngày 15/4/1994 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

hướng dẫn các quy định về phê duyệt và đăng ký hợp đồng lixăng.

Năm 1992, Hiến pháp thứ tư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời

đã ghi nhận việc Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, trong đó có NHHH. Quy

định này đánh dấu một bước mới trong nhận thức của chúng ta về SHTT nói chung và

NHHH nói riêng.

Năm 1995, với sự ra đời của Bộ luật dân sự 1995 - một đạo luật có tầm quan trọng

đặc biệt trong hệ thống pháp luật Việt Nam, hệ thống pháp luật nước ta về bảo hộ quyền

SHTT nói chung và NHHH nói riêng đã có bước phát triển về chất. Quyền SHTT và

chuyển giao công nghệ (trong đó có NHHH) được quy định tại Phần thứ sáu của bộ luật.

Tiếp theo, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi

hành các quy định pháp luật này. Liên quan đến NHHH có thể kể ra một số văn bản tiêu biểu

sau:

- Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về SHCN.

- Nghị định 60/CP ngày 6/6/1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định

của Bộ luật Dân sự về các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

- Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và

Môi trường hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền SHCN và một số

thủ tục khác trong Nghị định 63/CP của Chính phủ.

- Nghị định 06/CP ngày 01/02/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định 63/CP quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp.



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Thông tư số 132/TT-BTC ngày 30/12/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí SHCN.

Qua gần 10 năm thi hành, Bộ luật dân sự 1995 đã bộc lộ những điểm hạn chế, bất

cập, trong đó có cả những điểm chưa phù khi quy định về quyền SHTT. Nhằm đáp ứng

nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập của đất nước, trên cơ sở kế thừa những thành

tựu đã đạt được của Bộ luật dân sự 1995, ngày 14/6/2005 Quốc hội khoá XI đã thông qua

Bộ luật dân sự 2005. Dựa trên quan điểm đảm bảo tính toàn diện và đầy đủ, tính khoa học

trong các vấn đề SHTT, khác với Bộ luật dân sự 1995, Bộ luật dân sự 2005 chỉ quy định

những vấn đề chung mang tính nguyên tắc về quyền SHTT (trong đó có NHHH).

Xuất phát từ nhận thức về tính chất đặc thù của quyền SHTT nói chung và NHHH

nói riêng, đồng thời để đảm bảo sự tương thích với pháp luật các nước trên thế giới và tiếp

tục hoàn thiện pháp luật về SHTT, trong đó có pháp luật về NHHH, ngày 29/11/ 2005,

Quốc hội đã thông qua Luật SHTT. Đây là lần đầu tiên các quy phạm pháp luật về NHHH

cùng với các quy định pháp luật về các đối tượng khác về SHTT được ban hành thống nhất

trong một văn bản chuyên biệt. Điều đó đánh dấu bước phát triển đáng kể của hệ thống

pháp luật về SHTT nói chung và NHHH nói riêng ở nước ta.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các quy định của Luật SHTT, ngày

22/9/2006, Chính phủ đã ban hành một loạt Nghị định hướng dẫn thi hành liên quan đến

NHHH như Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật SHTT về sở hữu công nghiệp; Nghị định 105/2006/NĐ-Chính phủ quy định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lý

nhà nước về SHTT;

Bên cạnh các văn bản quy định về tiêu chuẩn bảo hộ quyền và trình tự, thủ tục xác

lập quyền đối với NHHH, các quy định về thực thi quyền cũng lần lượt ra đời như Bộ luật

hình sự năm 1999, đã sửa đổi, bổ sung; Nghị định 12/1999/NĐ-CP năm 1999 về xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; Thông tư số 825/TT BKHCNMT

ngày 3/5/2000 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thi hành nghị định

số 12/1999/CP/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực

SHCN; Bộ luật tố tụng dân sự 2004; Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Pháp
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lệnh về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính 1996, sửa đổi, bổ sung năm 1998;Luật Hải

quan năm 2001, sửa đổi, bổ sung năm 2005; Thông tư liên tịch số 129/TTLT-BTC-

BKHCN ngày 29/12/2004 của Bộ Tài Chính và Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn thi

hành các biện pháp kiểm soát biên giới về SHCN đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; v.v…

Ngoài ra, còn rất nhiều văn bản khác liên quan đến vấn đề bảo hộ NHHH như:

Luật đầu tư 2005, Luật thương mại, Luật doanh nghiệp...

Song song với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, chúng ta cũng

nhận thức một cách sâu sắc rằng vấn đề bảo hộ quốc tế NHHH có ý nghĩa vô cùng quan

trọng. Vì vậy, Việt Nam cũng đã tích cực tham gia và ký kết các điều ước quốc tế liên

quan đến việc bảo hộ NHHH. Cho đến nay, chúng ta đã là thành viên của các điều ước

quốc tế sau:

- Công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền SHCN kể từ ngày 8/3/1949;

- Thỏa ước Madrit 1891 kể từ ngày 8/3/1949;

- Công ước Stockholm về thành lập Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) kể từ ngày

2/7/1976;

- Hiệp định khung về SHTT của ASEAN ngày 15/12/1995;

- Hiệp định giữa Việt Nam với Thuỵ Sỹ về bảo hộ SHTT và hợp tác trong lĩnh

vực SHTT ngày 7/7/1999;

- Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ ngày 13/7/2000

- Nghị định thư Mađrit kể từ ngày 11/7/2006

- Ngày 07/11/2006, Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của "đại gia đình

thương mại" WTO, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta gia nhập Hiệp định TRIPS -

điều ước quốc tế đa phương toàn diện nhất về SHTT, trong đó có NHHH.

Nói tóm lại, chúng ta có thể đưa ra một số nhận xét về hệ thống văn bản quy phạm

pháp luật của Việt Nam về NHHH như sau:

- Có thể nói, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo hộ quyền sở

hữu công nghiệp nói chung và NHHH nói riêng của nước ta là tương đối đầy đủ và ngày
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càng chi tiết hơn, hoàn thiện hơn so với các thời kỳ trước. Điều này có nguyên nhân từ sự

vận động phát triển của các quan hệ xã hội liên quan đến bảo hộ NHHH mà pháp luật điều

chỉnh. Mặt khác, nó thể hiện sự phát triển nhận thức của xã hội ngày càng cao về vấn đề

bảo hộ quyền SHTT nói chung và bảo hộ NHHH nói riêng.

- Trong bối cảnh hội nhập quốc tế là một nhu cầu nội sinh, một tất yếu khách

quan, hệ thống pháp luật bảo hộ NHHH cũng có những bước phát triển đáng kể trong việc

tiến tới tương thích hoá, hài hoà hoá với pháp luật các nước và các chuẩn mực bảo hộ quốc

tế.

- Các văn bản quy phạm pháp luật này đã góp phần tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc

cho việc thực thi pháp luật bảo hộ NHHH tương đối hiệu quả, bảo vệ các chủ thể kinh

doanh, bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho nền kinh tế phát

triển, góp phần thu hút đầu tư nướcngoài.

- Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về NHHH vẫn còn tồn tại một

số bất cập so với yêu cầu của thực tiễn bảo hộ NHHH vốn phong phú, đa dạng và rất phức

tạp. Một số quy định không khái quát được các chuẩn mực quốc tế được quy định trong

các điều ước quốc tế. Các quy định về thực thi quyền SHTT nói chung, trong đó có NHHH

là một minh chứng điểnhình.

Trước yêu cầu đặt ra của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật về SHTT

nói chung, NHHH nói riêng đang và sẽ tiếp tục được hoàn thiện.
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Chương 2

Nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam

và pháp luật Hoa Kỳ về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

2.1. Nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

2.1.1. Xác lập và chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng

hóa

2.1.1.1. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa

Theo tinh thần của khoản 3 Điều 6 Luật SHTT và Điều 6 Nghị định 103/2006/NĐ-

CP ngày 22/9/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trớ tuệ về sở hữu

cụng nghiệp, quyền sở hữu cụng nghiệp đối với nhón hiệu được xỏc lập trờn cơ sở quyết

định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký hoặc

công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam là thành viên. Riờng đối với NH nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên

cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

a) Đăng ký NHHH tại Việt Nam

Khác với một số đối tượng SHTT khác, NHHH cần phải được xác lập quyền

thông qua đăng ký mới được bảo hộ. Do đó, một chủ thể kinh doanh muốn sở hữu và

được bảo hộ NHHH một cách đầy đủ thì phải đăng ký NHHH tại cơ quan Nhà nước có

thẩm quyền. Trên cơ sở hồ sơ đăng ký của chủ thể kinh doanh, cơ quan nhà nước có

thẩm quyền tiến hành thẩm định đơn bao gồm thẩm định hình thức và thẩm định nội

dung sau đó quyết định cấp hay từ chối cấp đăng ký bảo hộ NHHH. Điều chỉnh vấn đề

này, Việt Nam đã thiết lập được một cơ chế đăng ký nhìn chung là phù hợp với các

chuẩn mực quốc tế.

* Cục sở hữu trí tuệ - cơ quan có thẩm quyền đăng ký NHHH
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Ngày 29/7/1982, Cục Sáng chế, tiền thân của Cục SHTT được thành lập theo Nghị

định số 125/HĐBT. Theo Nghị định này, Cục sáng chế là một đơn vị trực thuộc ủy ban

khoa học và kỹ thuật Nhà nước, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Nghị định 125/HĐBT, ngày 17/9/1982, chủ nhiệm ủy ban Khoa học và

Kỹ thuật Nhà nước ra Quyết định số 194/TCCB ban hành Điều lệ về tổ chức hoạt động của

Cục Sáng chế.

Theo quy định tại Điều lệ này, một trong các nhiệm vụ của Cục Sáng chế là "thực

hiện việc nhận đăng ký, xét nghiệm trình chủ nhiệm Uỷ ban quyết định cấp các loại văn

bản bảo hộ sáng chế, NHHH và các đối tượng sở hữu công nghiệp khác".

Ngày 29/6/1984, Giấy chứng nhận đăng ký NHHH đầu tiên đã được cấp. Kể từ đó, số

đơn đăng ký NHHH cũng như số Giấy chứng nhận đăng ký NHHH hàng năm tăng liên tục.

Tính đến cuối năm 1989, Cục Sỏng chế đó nhận được 1.721 đơn đăng ký NH và đó cấp

1.550 Giấy chứng nhận đăng ký NHHH.

Ngày 22/5/1993, Chính phủ ban hành Nghị định 22/CP quy định nhiệm vụ, quyền

hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Theo Nghị định này,

Cục Sỏng chế được đổi tờn thành Cục Sở hữu cụng nghiệp. Ngày 08/6/1993, Bộ trưởng Bộ

Khoa học, Cụng nghệ và Mụi trường ra Quyết định số 259/TCCB ban hành Điều lệ tổ

chức và hoạt động của Cục Sở hữu công nghiệp. Theo Điều lệ này thì nhiệm vụ và quyền

hạn của Cục Sở hữu công nghiệp được mở rộng để thực hiện chức năng quản lý nhà nước

đối với hoạt động sở hữu cụng nghiệp và thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công

nghiệp theo quy định của Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ngày 11/2/1989.

Ngày 19/5/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2003/NĐ-CP quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; theo Nghị

định này, Cục Sở hữu công nghiệp được đổi tên thành Cục SHTT. Cũng theo quy định tại

Nghị định này, Cục SHTT không còn thẩm quyền quản lý nhà nước về NHHH nữa.

Việc tách chức năng quản lý nhà nước về NHHH ra khỏi Cục SHTT đã gặp phải

nhiều ý kiến phản đối từ phía các chủ thể kinh doanh, các chuyên gia trong lĩnh vực SHTT

cũng như dư luận nói chung. Trước tình hình đó, ngày 16/01/2004 Chính phủ ban hành Nghị

định số 28/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2003/NĐ-CP, theo đó
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chức năng quản lý nhà nước về NHHH lại được trả về cho Cục SHTT (khoản 3 Điều 1 Nghị

định 28/2004/NĐ-CP). Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục SHTT ban

hành kèm theo Quyết định số 14/2004/BKHCN ngày 25/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học

và Công nghệ, một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Cục SHTT là: Thực hiện các thủ

tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật; Thực hiện các thủ tục duy

trì, gia hạn, sửa đổi, chuyển nhượng liên quan đến các quyền sở hữu công nghiệp theo quyđịnh

của pháp luật; Thực hiện theo thẩm quyền các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà

nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên

quan thi hành các biện pháp nhằm bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm các qui định

pháp luật về sở hữu trí tuệ được thi hành nghiêm chỉnh; … Trong phạm vi được uỷ quyền, giải

quyết hoặc tham gia giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ; tiến hành các hoạt động thẩm

định, giám định pháp lý phục vụ việc giải quyết các tranh chấp vi phạm pháp luật về sở hữu

trí tuệ.

* Trình tự, thủ tục đăng ký NHHH tại Cục sở hữu trí tuệ.

 Đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ NHHH:

Chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ NHHH.

Trước đây, theo quy định tại Điều 14, Khoản 2, Nghị định 63/CP, các chủ thể sau

có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ NHHH:

- Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác tiến hành hoạt động sản xuất hợp pháp có

quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ NHHH dùng cho sản phẩm do mình sản xuất

hoặc sẽ sản xuất;

- Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác tiến hành hoạt động dịch vụ hợp pháp có

quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ NH dịch vụ dùng cho dịch vụ do mình tiến

hành hoặc sẽ tiến hành;

- Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp

có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ NHHH cho sản phẩm do mình đưa ra thị

trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng NHHH

đó cho sản phẩm tương ứng và không phản đối việc nộp đơn nói trên;
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- Đối với NH tập thể, quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ thuộc về cá

nhân, pháp nhân đại diện cho tập thể cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác cùng tuân theo

quy chế sử dụng NHHH tương ứng.

Kế thừa, "luật hoá" và phát triển các quy định trên, Điều 87 Luật SHTT 2005 đã

mở rộng phạm vi các chủ thể có quyền đăng ký NH như sau:

- Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký NH dùng cho hàng hóa do mình sản xuất

hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

- Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký

NHHH cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều

kiện người sản xuất không sử dụng NH đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký

đó.

- Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký NH tập thể để các

thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng NH tập thể; đối với danh hiệu chỉ

nguồn gốc địa lý của hàng hóa dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của

các tổ chức cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.

- Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc

hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa có quyền đăng ký NH chứng nhận với điều kiện

khụng tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó.

- Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một NH để trở thành

đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

+ Việc sử dụng NH đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng

cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất,

kinh doanh.

+ Việc sử dụng NHHH đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc

của hàng hóa, dịch vụ;

- Những người có quyền đăng ký quy định ở trên, kể cả người đã nộp đơn đăng ký,

có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng

bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ
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chức cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng

ký tương ứng.

- Đối với NH được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy

định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu NH đăng ký NH đó mà Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được

phép đăng ký NH nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu NH, trừ trường hợp có lý do

chính đáng.

Như vậy, so với Nghị định 63/CP, cỏc quy định của Luật SHTT 2005 mang tớnh

bao quỏt và đầy đủ hơn.

- Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Cỏc tài liệu cần cú trong đơn: Theo quy định tại các điều 100, 101 và 105 Luật

SHTT, đơn đăng ký NHHH bao gồm các tài liệu sau:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

- Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định NH cần bảo hộ, bao gồm:

+ Mẫu NH và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang NH.

+ Mẫu NH phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của NH và ý nghĩa

tổng thể của NH nếu có; nếu NH có từ ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải

được phiên âm; NH có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Hàng hóa, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký NH phải được xếp vào các nhóm phù

hợp với bảng phân loại theo Thỏa ước Nixơ về phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ

nhằm mục đích đăng ký NH, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp

công bố.

+ Quy chế sử dụng NH tập thể với các nội dung chủ yếu sau: Tên, địa chỉ, căn cứ

thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu NH; Các tiêu chuẩn để trở thành

thành viên của tổ chức tập thể; Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng NH;

Các điều kiện sử dụng NH; Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng NH.
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+ Quy chế sử dụng NH chứng nhận. Quy chế này phải có những nội dung chủ yếu

sau đây: Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu NH; điều kiện để được sử dụng NH; các đặc tính

của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi NH;Phương pháp đánh giá các đặc tính của

hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng NH; chi phí mà người sử dụng

NH phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ NH, nếu có.

- Giấy uỷ quyền, nếu nộp đơn thụng qua đại diện;

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của

người khác;

- Tài liệu chứngminh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

- Chứng từ nộp phí, lệ phí

Ngụn ngữ của Đơn: Đơn đăng ký NHHH và giấy tờ giao dịch giữa người nộp đơn

và cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp phải được làm bằng tiếng Việt,

trừ các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng

Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp yêu cầu: giấy uỷ quyền; tài liệu

chứng minh quyền đăng ký; tài liệu chứng minh quyền ưu tiên; các tài liệu khác để bổ trợ

cho đơn.

Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký NHHH, bao gồm: Bản sao

đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn ưu tiên; giấy chuyển

nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký NH cho một NH

dùng cho một hoặc nhiều hàng hóa, dịch vụ khác nhau.

 Nguyên tắc chấp nhận đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ NHHH

Đây là nguyên tắc đặt ra khi có vấn đề hai hay nhiều chủ thể cùng nộp đơn xin

đăng ký cùng một NHHH hay các NHHH tương tự nhau có khả năng gây nhầm lẫn cho

người tiêu dùng và cơ quan đăng ký phải lựa chọn việc cấp đăng ký cho ai. Trong lịch sử

đã từng tồn tại hai nguyên tắc giải quyết vấn đề này là nguyên tắc người sử dụng đầu tiên

(first- to- use), theo đó cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho người sử dụng

đầu tiên; và nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên (first- to- file), theo nguyên tắc này cơ
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quan có thẩm quyền sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn đầu tiên. Hiện nay, do tính

khó áp dụng trong thực tế mà nguyên tắc người sử dụng đầu tiên chủ yếu không được áp

dụng. Thay vào đó, đa số các nước đã chuyển sang sử dụng nguyên tắc người nộp đơn đầu

tiên để giải quyết vấn đề này.

Tiếp thu kinh nghiệm của các nước, pháp luật Việt Nam áp dụng nguyên tắc người

nộp đơn đầu tiên.

Trước đây, theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 63/CP: nếu có từ hai chủ thể

trở lên đều nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ với cùng một NHHH dùng cho cùng một loại

sản phẩm, dịch vụ thì khi được cấp, văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho người nộp đơn sớm

nhất trong số những người nộp đơn đó.

Điểm hạn chế ở đây là nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên chỉ được áp dụng cho

trường hợp hai hay nhiều chủ thể cựng nộp đơn xin đăng ký bảo hộ cùng một NH dùng

cho cùng một loại sản phẩm. Trường hợp hai hay nhiều chủ thể nộp đơn xin đăng ký các

NH tương tự với nhau tới mức có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thì nguyên

tắc này không được áp dụng.

Khắc phục nhược điểm đó, Điều 90 Luật SHTT quy định: trong trường hợp có

nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các NH trùng hoặc tương tự đến mức gây

nhầm lẫn với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau hoặc tương tự với nhau thì văn

bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm

nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

Cách thức giải quyết của Luật SHTT 2005 là hợp lý vỡ theo lý luận và thực tiễn áp

dụng pháp luật về NHHH thì các NHHH trùng nhau hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn

được giải quyết theo cách thức như nhau để bảo hộ chủ sở hữu hợp pháp cũng như bảo vệ

lợi ích của người tiêu dùng. Đây cũng là cách giải quyết đã được ghi nhận trong pháp luật

của nhiều nước như EU, Nhật Bản, v.v...

Một vấn đề khác đặt ra ở đây là trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp

ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp

đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp cho một đơn duy nhất trong số các
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đơn đó theo sự thoả thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thoả thuận được thì

tất cả các đơn đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ (khoản 2 Điều 9 Luật SHTT).

Theo chúng tôi, cách giải quyết như vậy sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của các chủ thể

nộp đơn và có lẽ không nhận được sự tán đồng của giới kinh doanh. Hơn nữa, ở đõy cũn

có điều không rõ ràng là liệu người thứ ba, sau một thời gian nộp đơn xin đăng ký NH đó,

hoặc NH tương tự (tới mức gõy nhầm lẫn) thì cơ quan có thẩm quyền có chấp nhận đơn

của người này không?

Về vấn đề này, một số nước có cách giải quyết khác, như Nhật Bản chẳng hạn, họ

cho phép các chủ thể kinh doanh nếu không thoả thuận được với nhau sẽ bốc thăm để quy

định ai được quyền tiếp tục làm thủ tục đăng ký bảo hộ NHHH. Cách giải quyết này có thể

nói là công bằng (dù có yếu tố may rủi) và tránh được khả năng bị người thứ ba lợi dụng

một cách bất chính.

 Quyền ưu tiên

Một vấn đề quan trọng trong pháp luật sở hữu công nghiệp có liên quan chặt chẽ

đến nguyên tắc người nộp đơn đầu tiên là vấn đề quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên được đề cập

tại Điều 4 Công ước Paris, theo đó công dân của nước thành viên công ước và công dân

của các nước không phải thành viên công ước nhưng định cư hoặc có cơ sở thương mại

hoặc công nghiệp thực sự và có hiệu quả trên lãnh thổ của một trong những nước thành

viên được coi là có quyền ưu tiên trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày nộp đơn đầu tiên đối

với NHHH khi nộp đơn hợp lệ xin đăng ký NHHH tại một trong các nước thành viên của

công ước. Ngày nộp đơn này sẽ được coi là ngày nộp đơn hợp lệ tại các nước thành viên

khác và việc nộp đơn sau đó không bị vô hiệu bởi bất kỳ hành động nào được thực hiện

trong khoảng thời gian tính từ ngày nộp đơn hợp lệ tại nước thành viên đầu tiên đến ngày

nộp đơn sau.

Đây cũng là nghĩa vụ mà các thành viên của Hiệp định TRIPS phải thực hiện

(Điều 2 Hiệp định TRIPS).

Trong pháp luật Việt Nam, trước đây, quyền ưu tiên được quy định tại Điều 790

Bộ luật Dân sự 1995 và Điều 17 Nghị định 63/CP.
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Trong Luật SHTT năm 2005 "Nguyên tắc ưu tiên" được đề cập tại Điều 91, theo

đó:

- Người nộp đơn đăng ký NH có quyền hưởng quyền ưu tiên trờn cơ sở đơn đầu

tiên nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước

quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là

thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam.

+ Người nộp đơn là công dân Việt Nam, người không phải là công dân Việt Nam

nhưng cư trú hoặc có cơ sở sản xuất kinh doanh tại Việt Nam; công dân hoặc cư trú hoặc

có cơ sở sản xuất kinh doanh tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về

quyền ưu tiên mà Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như

vậy với Việt Nam.

+ Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn

đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên.

+ Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà cộng hoà xã hội

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Trong một đơn đăng ký NH, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu

tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung

tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn tương ứng với nội dung trong đơn.

- Ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.

 Cách thức nộp đơn đăng ký NHHH

Theo quy định tại Điều 89 Luật SHTT 2005, các chủ thể có thể nộp đơn đăng ký

NHHH theo các cách thức sau:

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức,cá

nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký NHHH trực

tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
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- Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài

không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn đăng ký NHHH thông qua đại

diện hợp pháp tại Việt Nam.

 Thủ tục xử lý đơn đăng ký NHHH

Tiếp nhận đơn đăng ký NHHH

- Theo quy định tại Điều 108 Luật SHTT 2005, đơn đăng ký NHHH chỉ được cơ

quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp nhận nếu có ít nhất các thông tin

và tài liệu sau: Tờ khai đăng ký NH, trong đó có đủ thông tin để xác định người nộp đơn

và mẫu NH, danh mục sản phẩm, dịch vụ mang NH đối với đơn đăng ký NH; chứng từ

nộp lệ phí nộp đơn.

- Ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu

công nghiệp tiếp nhận hoặc là ngày nộp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo điều ước quốc

tế.

Thẩm định đơn: Đây là quá trình Cục SHTT xem xét thẩm tra về hình thức cũng

như nội dung của đơn đăng ký NH, trên cơ sở đó sẽ quyết định cấp hay không cấp văn

bằng bảo hộ. Trước đây, thuật ngữ được dùng trong các văn bản pháp luật là "xét nghiệm

đơn" nhưng Luật SHTT 2005 đã thay bằng thuật ngữ mới, phự hợp hơn là "thẩm định

đơn".

Thẩm định hình thức đơn: Theo quy định tại Điều 109 Luật SHTT, đơn đăng ký

NHHH được thẩm định hình thức để đánh giá tính hợp lệ của đơn. Đơn đăng ký NHHH bị

coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức

+ Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ.

+ Người nộp đơn không có quyền đăng ký kể cả trường hợp quyền đăng ký cựng

thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý, thực

hiện việc nộp đơn.

+ Đơn được nộp trái với cách thức nộp đơn
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+ Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí.

Đối với các đơn bị coi là không hợp lệ như trên, cơ quan quản lý nhà nước về

quyền SHCN (Cục SHTT) thực hiện các thủ tục sau:

+ Thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó nêu rõ lý do và ấn

định thời hạn để người nộp đơn sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối.

+ Thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ nếu người nộp đơn không sửa chữa

thiếu sót, sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự

định từ chối nêu trên.

+ Nếu người nộp đơn sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản

đối dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu

công nghiệp ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Đối với các đơn được coi là hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về SHCN (tức Cục

SHTT) ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ. Các đơn đăng ký NH bị từ chối sẽ bị coi là

không được nộp, trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu

tiên. Quy định này của Luật SHTT 2005 được coi là phù hợp với tinh thần của Công ước

Paris 1883.

Công bố đơn đăng ký NHHH

Đơn đăng ký NH đã được cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp

chấp nhận hợp lệ được công bố trên Cụng báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày

đơn được chấp nhận là hợp lệ.

- Thẩm định nội dung đơn đăng ký NHHH: Nếu như thẩm định hình thức là kiểm

tra đơn về mặt hình thức nhằm mục đích kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ thì thẩm

định nội dung đơn là kiểm tra để đánh giá khả năng được bảo hộ của dấu hiệu nêu trongđơn

và xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Việc đánh giá khả năng được bảo hộ của NH dựa trên việc xác định NH nêu trong

đơn có đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ hay không. Cơ sở pháp lý để kết luận là nội

dung quy định của cỏc Điều 72, 73, 74 Luật SHTT.
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Việc xác định phạm vi bảo hộ bao gồm: xác định NH được gắn cho các hàng hóa,

dịch vụ gì trong số những hàng hóa dịch vụ nêu trong đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ;

những yếu tố nào của NH cần loại bỏ (chẳng hạn, vì có khả năng gây nhầm lẫn); những

yếu tố nào của NH sẽ không được bảo hộ khi đứng riêng (chẳng hạn chữ cái, chữ số, các từ

mang tính mô tả…)

Theo quy định tại Điều 114 Luật SHTT, việc thẩm định nội dung được tiến hành

đối với các đơn đăng ký NH được công bố là hợp lệ và đơn đăng ký NH bị từ chối cấp văn

bằng bảo hộ trong các trường hợp sau:

Có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng đầy đủ các

điều kiện bảo hộ

Đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ nhưng không phải là đơn

có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số các đơn đăng ký các NH trùng hoặc

tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trựng nhau hoặc tương

tự với nhau.

Đơn thuộc trường hợp có nhiều đơn đăng ký cùng đáp ứng các điều kiện để được

cấp bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu hoặc ngày nộp đơn sớm nhất mà những người nộp

đơn không thoả thuận được với nhau để chọn một đơn duy nhất được bảo hộ.

Đối với trường hợp có cơ sở để khẳng định rằng đối tượng nêu trong đơn không

đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ hoặc không phải là đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày

nộp đơn sớm nhất, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp- tức Cục SHTT

phải thực hiện các thủ tục sau:

Thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định

thời hạn để người nộp đơn có ý kiến phản đối dự định từ chối.

Thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu người nộp đơn không có ý kiến phản

đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng.

Nếu người nộp đơn có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối cấp văn bằng bảo

hộ thì Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ và ghi vào sổ đăng ký quốc gia về SHCN.
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Một điểm đáng lưu ý ở đây là trong trường hợp có phản đối về dự định cấp văn

bằng bảo hộ, đơn đăng ký NH sẽ được thẩm định lại về những vấn đề bị phản đối.

Đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không thuộc các trường hợp bị từ chối

cấp văn bằng bảo hộ và người nộp đơn nộp lệ phí thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền

sở hữu công nghiệp quyết định cấp văn bằng bảo hộ và ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia

về SHCN.

- Thời hạn xử lý đơn đăng ký NH được quy định tại Điều 119 Luật SHTT, theo đó,

đơn được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng kể từ ngày nộp đơn; thời hạn thẩm

định nội dung là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn. Thời hạn thẩm định lại đơn bằng 2/3 thời

hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không

vượt qua thời hạn thẩm định lần đầu. Thời hạn giành cho việc sửa đổi, bổ sung đơn không

được tính vào các thời hạn trên.

Như vậy, có thể nhận thấy rằng, các nhà soạn thảo Luật SHTT đã rút ngắn thời

gian cho quá trình xử lý đơn (trước đây, thời hạn xét nghiệm hình thức là 3 tháng, thời hạn

xét nghiệm nội dung là 9 tháng). Đây là điểm mới đỏng ghi nhận bởi việc đẩy nhanh tiến

độ xử lý đơn chớnh là đảm bảo quyền lợi cho người nộp đơn.

Văn bằng bảo hộ NH

Văn bằng bảo hộ NH là Giấy chứng nhận đăng ký NH. Văn bằng bảo hộ ghi nhận

chủ sở hữu NH, đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ (Điều 92 Luật SHTT).

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ và gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ:

- Về mặt không gian, văn bằng bảo hộ NH (Giấy chứng nhận đăng ký nhón hiệu)

có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

- Về mặt thời gian, Giấy chứng nhận đăng ký NH có hiệu lực từ ngày cấp đến hết

mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Có thể thấy rằng, quy định về hiệu lực của văn bằng bảo hộ trong điều 93 Luật Sở

hữu trớ tuệ như trên là hoàn toàn phù hợp với các điều ước quốc tế và tương thích với pháp

luật của các quốc gia khác. Điểm chung trong cỏc quy định đú là thời gian bảo hộ nhón

hiệu khụng bị giới hạn. (Điều này là do việc bảo hộ NHHH không làm cản trở sự phát triển
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khoa học công nghệ và không ảnh hưởng đến quyền khai thác kinh doanh thương mại của

các chủ thể kinh doanh khác). Việc giới hạn về thời gian lần đầu và gia hạn chỉ là yêu cầu

về mặt quản lý.

Việc quy định gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký NHHH như trên có ý

nghĩa quan trọng đối với việc chống cạnh tranh khụng lành mạnh. Nú khuyến khớch chủ

văn bằng bảo hộ sử dụng NH liên tục, hiệu quả và ngăn cản việc đăng ký NH mà không sử

dụng gây trở ngại cho các chủ thể khác sử dụng các NH mới có khả năng phân biệt.

Yêu cầu về việc sử dụng NH

Bảo hộ NHHH không có mục đích tự thân, không phải là mục đích cuối cùng. Bảo

hộ NHHH nhằm mục đích đưa NHHH vào sử dụng trong thực tiễn thương mại nhằm đạt

được các mục tiêu đề ra của việc bảo hộ. Sẽ là vô nghĩa khi NH được pháp luật bảo hộ

nhưng rồi chúng lại không được sử dụng trong đời sống thương mại [46, Chapter 2, para,

2.376]. Mặc dù đa số pháp luật các nước cũng như các điều ước quốc tế yêu cầu không

được coi sử dụng NH như là một điều kiện để nộp đơn đăng ký (khoản 3 Điều 15 Hiệp

định TRIPS; khoản 3 Điều 6 Chương 2 Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ) song sử

dụng NH luôn là một nghĩa vụ pháp lý của chủ văn bằng bảo hộ NH. Quy định bắt buộc

này nhằm bảo vệ lợi ớch của những người liờn quan, trỏnh tỡnh trạng "phong toả khụng

lành mạnh" bằng cỏch đăng ký những nhón hiệu hàng hoỏ mà trong khoa học phỏp lý gọi

là "nhón hiệu bảo vệ" chưa cú nhu cầu sử dụng, nhằm ngăn cỏc chủ thể khỏc (những người

thực sự cú nhu cầu đối với nhón hiệu đú) đăng ký một nhón hiệu tương tự. Ngoài ra, quy

định nghĩa vụ sử dụng nhón hiệu cũn nhằm vào một số mục đớch khỏc như làm nhẹ bớt

gỏnh nặng thẩm định đơn và xem xột khiếu nại của người thứ ba…

Tuy nhiên, một ân hạn về thời gian là cần thiết cho các chủ thể kinh doanh trước

khi thực hiện nghĩa vụ sử dụng NHHH. Thời gian õn hạn không sử dụng NHHH là khoảng

thời gian tối đa do pháp luật quy định mà chủ NHHH được phép không sử dụng liên tục

NHHH của mình mà không mất quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH. Điều này là

hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh

doanh trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Để tránh bị các đối thủ cạnh tranh khác đăng ký

NH mà mình dự định sử dụng, các doanh nghiệp này thường muốn đăng ký càng sớm càng
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tốt các NHHH mới ở những nước dự định sẽ kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gắn NH. Thậm

chí ngay tại quốc gia nơi doanh nghiệp có quốc tịch hay trụ sở chính, doanh nghiệp cũng

thường mất nhiều năm trước khi đưa sản phẩm mới ra thị trường. Cho nên, có thể thấy việc

quy định nghĩa vụ sử dụng và thời gian ân hạn là biểu hiện của pháp luật chống cạnh tranh

không lành mạnh trong lĩnh vực pháp luật bảo hộ NHHH.

Trước đây, pháp luật Việt Nam quy định vấn đề nghĩa vụ sử dụng NH của chủ sở

hữu NHHH và thời gian ân hạn không sử dụng tại Bộ luật dân sự 1995 (điểm c khoản 1

Điều 793) và Nghị định 63/CP (điểm c khoản 2 Điều 28), theo đó, chủ sở hữu NHHH phải

sử dụng hoặc chuyển giao quyền sử dụng trong thời hạn do pháp luật quy định kể từ ngày

văn bằng bảo hộ có hiệu lực. Thời gian ân hạn không sử dụng là 5 năm liên tục. Hậu quả

của việc không tuân thủ nghĩa vụ sử dụng NH là Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ NHHH

bị đình chỉ hiệu lực. Cục SHTT là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ hiệu lực

Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ NHHH trên cơ sở xem xét đơn yêu cầu đình chỉ hiệu lực

của bất kỳ bên thứ ba nào.

Theo quy định tại Điều 95 và 96 Luật SHTT 2005, chủ sở hữu NH có nghĩa vụ sử

dụng liên tục NH đó. Trong trường hợp NH không được chủ sở hữu hoặc người được chủ

sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt

hiệu lực mà không có lý do chính đáng thì văn bản bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trừ trường

hợp việc sử dụng được bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm

dứt hiệu lực.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật SHTT 2005, sử dụng NH là việc thực

hiện các hành vi sau:

+ Gắn NH được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh,

phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh.

+ Lưu thông, chào bán, quảng cáo dể bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang NH

được bảo hộ.

+ Nhập khẩu hàng hóa mang NH được bảo hộ

Có thể thấy, nếu như pháp luật Hoa Kỳ (mà chúng tôi sẽ phân tích ở phần sau) yêu

cầu hàng hóa, dịch vụ gắn NH phải được đưa vào kinh doanh trên thị trường thì theo pháp
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luật Việt Nam, chủ NH không nhất thiết phải đưa hàng hóa dịch vụ gắn nhãn vào kinh

doanh như vậy thì mới được thừa nhận là sử dụng NHHH.

Một điểm nữa cần lưu ý là pháp luật về NHHH của Việt Nam chưa quy định việc

phải công nhận những điều kiện phát sinh ngoài ý muốn của chủ NH gây cản trở cho việc

sử dụng NHHH, chẳng hạn như việc Chính phủ hạn chế nhập khẩu hoặc quy định các yêu

cầu khác đối với các hàng hóa hoặc dịch vụ mang NH là lý do chính đáng của việc không

sử dụng. Đây cũng là một nội dung được quy định tại chương 2 khoản 9 Điều 6, Hiệp định

thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ mà Việt Nam có nghĩa vụ phải nội luật hoá.

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại được đề cập đến tại Điều 14, Nghị định

103/2006/NĐ-CP và về cơ bản cũng khụng cú nhiều thay đổi so với quy định tại Nghị định

63/CP trước đõy.

Việc khiếu nại được chia làm hai giai đoạn: khiếu nại lần thứ nhất và khiếu nại lần

hai. Khiếu nại lần đầu là khiếu nại với cơ quan "trực tiếp ra quyết định hoặc thụng bỏo liờn

quan" (tức là Cục SHTT). Thời hạn khiếu nại lần đầu là 90 ngày kể từ ngày người cú quyền

khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thụng bỏo về việc xử lý đơn đăng ký

NH. Nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại khụng được giải quyếthoặc

nếu khụng đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Cục SHTT thỡ người khiếu nại,

người cú quyền, lợi ớch liờn quan trực tiếp đến quyết định cú quyền khiếu nại lờn Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Cụng nghệ hoặc khởi kiện tại Toà ỏn. Thời hạn khiếu nại lần hai là 30 ngày,

kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đú khụng được giải quyết

hoặc tớnh từ ngày người cú quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết

khiếu nại lần đầu. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, người cú

thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra thụng bỏo thụ lý hoặc từ chối thụ lý đơn.

b) Đơn quốc tế và xử lý đơn quốc tế

Theo quy định điều 120, đơn NHHH nộp theo các điều ước quốc tế mà Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên được gọi chung là đơn quốc tế. Đơn quốc tế và

việc xử lý đơn quốc tế phải tuân thủ quy định của điều ước quốc tế có liên quan.

c) Nhón hiệu nổi tiếng và xỏc lập quyền sở hữu đối với nhón hiệu nổi tiếng
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* Khỏi niệm nhón hiệu nổi tiếng: Trước đõy, Nghị định 63/CP cú đề cập đến nhón

hiệu nổi tiếng nhưng chỉ dừng lại ở việc thừa nhận bảo hộ nhón hiệu nổi tiếng theo Điều bis

Cụng ước Paris. Nghị định 06/CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/CPcú đưa ra khỏi niệm về

nhón hiệu nổi tiếng tại khoản 2 Điều 1, theo đú "Nhón hiệu nổi tiếng là NHHH được sử

dụng liờn tục cho sản phẩm, dịch vụ cú uy tớn khiến cho nhón hiệu đú được biết đến một

cỏch rộng rói". Tuy nhiờn, cỏc tiờu chớ bảo hộ nhón hiệu nổi tiếng nờu trong khỏi niệm

trờn là khụng rừ ràng, khú xỏc định.

Khắc phục nhược điểm này, Luật Sở hữu trớ tuệ 2005 đó đưa ra khỏi niệm: "nhón

hiệu nổi tiếng là nhón hiệu được người tiờu dựng biết đến rộng rói trờn lónh thổ Việt

Nam" và quy định 8 tiờu chớ cụ thể để đỏnh giỏ nhón hiệu nổi tiếng, bao gồm:

- Số lượng người tiờu dựng liờn quan đó biết đến nhón hiệu thụng qua việc mua

bỏn, sử dụng NH hoặc thụng qua quảng cỏo;

- Phạm vi lónh thổ mà hàng hoỏ, dịch vụ mang nhón hiệu được lưu hành;

- Doanh số từ việc bỏn hàng hoỏ hoặc cung cấp dịch vụ mang nhón hiệu hoặc số

lượng hàng hoỏ đó được bỏn ra, lượng dịch vụ đó được cung cấp;

- Thời gian sử dụng liờn tục nhón hiệu;

- Uy tớn rộng rói của hàng hoỏ, dịch vụ mang nhón hiệu;

- Số lượng quốc gia bảo hộ nhón hiệu;

- Số lượng quốc gia cụng nhận nhón hiệu là nổi tiếng;

- Giá chuyển nhượng, giỏ chuyển giao quyền sử dụng, giỏ trị gúp vốn đầu tư của

nhón hiệu.

Như vậy, với những tiờu chớ này, chủ nhón hiệu cú căn cứ phỏp lý cụ thể hơn để

chứng minh tớnh nổi tiếng của nhón hiệu mà mỡnh sở hữu hoặc cú quyền sử dụng.

* Xỏc lập quyền đối với nhón hiệu nổi tiếng: Theo quy định tại Điều 8 Nghị định

63/CP, "quyền sở hữu cụng nghiệp đối với nhón hiệu nổi tiếng phỏt sinh trờn cơ sở quyết

định cụng nhận của cơ quan nhà nước cú thẩm quyền". Luật SHTT 2005 thừa nhận:quyền

đối với nhón hiệu nổi tiếng được xỏc lập trờn cơ sở sử dụng mà khụng phụ thuộc vào bất kỳ
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thủ tục đăng ký nào. Hướng sửa đổi này được coi là hợp lý và hoàn toàn phự hợp với thụng

lệ quốc tế.

2.1.1.2. Chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Việc chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH là vấn đề liên quan trực

tiếp tới quyền và lợi ích của chủ NH và các bên liên quan. Do đó pháp luật tất cả cỏc nước

đều quy định rất cụ thể, chặt chẽ về các trường hợp cũng như trình tự, thủ tục tiến hành

chấm dứt quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH.

Trước đây, pháp luật Việt Nam quy định hai hình thức chấm dứt quyền sở hữu

công nghiệp đối với NHHH là huỷ bỏ văn bằng bảo hộ và đình chỉ hiệu lực của văn bằng

bảo hộ NHHH.

Luật SHTT 2005 cũng thừa nhận hai hình thức đó nhưng có sự thay đổi cho phù

hợp hơn, đó là "huỷ bỏ văn bằng bảo hộ", được đổi thành "huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo

hộ" còn "đình chỉ hiệu lực của văn bản bảo hộ NHHH" được thay bằng "chấm dứt hiệu lực

văn bằng bảo hộ".

* Huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ NHHH

Theo quy định tại Điều 96 Luật SHTT 2005, văn bằng bảo hộ bị huỷ bỏ toàn bộ

hiệu lực trong các trường hợp sau:

+ Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng

quyền đăng ký đối với NH;

+ NH không đáp ứng được các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo

hộ.

Người có quyền yêu cầu huỷ bỏ văn bằng bảo hộ NH là bất kỳ cá nhân, tổ chức

nào. Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là năm năm kể từ

ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không trung

thực của người nộp đơn.

* Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:
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- Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo

quy định.

- Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền được hưởng theo văn bằng bảo hộ.

- Chủ văn bằng bảo hộ không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế

thừa hợp pháp.

- NH không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong

thời hạn 5 năm liên tục từ ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính

đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu lại từ ít nhất 3 tháng tính đến ngày có yêu

cầu chấm dứt hiệu lực.

- Chủ Giấy chứng nhận đăng ký NH đối với NH tập thể không kiểm soát hoặc kiểm

soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng NH tập thể.

- Chủ Giấy chứng nhận đăng ký NH đối với NH chứng nhận vi phạm quy chế sử

dụng NH chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện

quy chế sử dụng NH chứng nhận.

Qua các quy định về những trường hợp huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ và chấm

dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ, chúng ta có thể thấy một số vấn đề cần lưu ý sau:

Thứ nhất, pháp luật Việt Nam không quy định khả năng văn bằng bảo hộ NH bị

chấm dứt hiệu lực khi NH qua quá trình sử dụng mất đi tính phân biệt. Trong khi đó, như

đã trình bày ở chương 1, tính phân biệt của NHHH không phải là bất biến. NH có thể có

được hay mất đi tính phân biệt vốn có qua quá trình sử dụng.

Thứ hai, với trường hợp văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực do chủ văn bằng

bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực cần được quy định cụ thể về

thời gian ân hạn cũng như biện pháp khắc phục để đảm bảo quyền lợi cho các chủ thể và

bảo đảm sự phù hợp với các điều ước quốc tế. Chẳng hạn, về vấn đề này cách giải quyết

theo Công ước Pari 1883 là quy định ân hạn cho việc nộp tiền duy trì hiệu lực văn bằng

bảo hộ. Người nộp phí gia hạn muộn phải nộp thêm một khoản phí phụ trội nhất định.

Thời gian ân hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực.

2.1.2. Chủ sở hữu - nội dung quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa
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2.1.2.1. Chủ sở hữu nhãn hiệu

Theo quy định tại Điều 21 Luật SHTT, chủ sở hữu NH là tổ chức, cá nhân được cơ

quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ NH hoặc có NH đã đăng ký quốc tế được cơquan

có thẩm quyền công nhận hoặc có NH nổi tiếng.

2.1.2.2. Nội dung quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa

Quyền sở hữu NH là một loại tài sản trí tuệ thuộc tài sản phi vật chất. Do đú,

quyền năng chiếm hữu khụng mang ý nghĩa thực tiễn, không có ý nghĩa quyết định xác

định quyền sở hữu. Tài sản NH được coi thuộc về người có quyền sở hữu nhờ sự tôn trọng

các chuẩn mực xử sự trong cộng đồng người có tổ chức, các chuẩn mực mà pháp luật áp

đặt cho người thứ ba. Trong trường hợp quyền sở hữu đối với NH bị xâm hại thì chủ sở

hữu không thể kiện đòi lại tài sản mà chỉ có thể khởi kiện, khiếu nại trước cơ quan Nhà

nước có thẩm quyền để bảo vệ các lợi ích của mình.

Các quyền năng quan trọng của chủ sở hữu NH là quyền sử dụng và quyền định

đoạt tài sản NH. Theo quy định tại Bộ luật dân sự 1995, chủ sở hữu NHHH có các quyền

sau:

- Độc quyền sử dụng NHHH;

- Chuyển giao quyền sử dụng NHHH cho người khác;

- Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm

quyền sở hữu NHHH của mình phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại;

- Thừa kế hoặc chuyển giao quyền sở hữu NHHH.

Theo tinh thần của khoản 1 Điều 123 Luật SHTT 2005, chủ sở hữu NH có các

quyền sau:

- Sử dụng, cho phép người khác sử dụng NH;

- Ngăn cấm người khác sử dụng NH;

- Định đoạt nhón hiệu.

Như vậy, có thể thấy, cách quy định tại Luật SHTT mang tính khái quát và đầy đủ

hơn.
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a) Quyền sử dụng NHHH

Sẽ là mâu thuẫn khi áp đặt nghĩa vụ sử dụng NH mà không quy định quyền sử

dụng của chủ NH. Cho nên, hầu hết pháp luật của các nước đều thừa nhận quyền sử dụng

một cách tích cực của chủ sở hữu đối với việc thực hiện các hành vi như gắn NH được bảo

hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt

động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang

NH được bảo hộ; nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang NH được bảo hộ.

b) Quyền cấm người khác xâm phạm NHHH của mình

Quyền cấm người khác xâm phạm NHHH của chủ sở hữu NH được pháp luật thừa

nhận nhằm bảo hộ quyền sở hữu của chủ NH đồng thời bảo vệ người tiêu dùng và xã hội

nói chung, giúp người tiêu dùng không bị nhầm lẫn khi lựa chọn sản phẩm mà mình mong

đợi.

Theo tinh thần của Điều 125 Luật SHTT, chủ sở hữu NH có quyền ngăn cấm

người khác sử dụng NH. Tuy nhiên, chủ sở hữu NH không có quyền cấm người khác thực

hiện các hành vi lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra thị

trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không phải do chính

chủ sở hữu NH hoặc người được phép của chủ sở hữu NH đưa ra thị trường nước ngoài.

Đồng thời, tại Điều 129 quy định các hành vi được thực hiện mà không được phép

của chủ sở hữu NH thì bị coi là xâm phạm quyền đối với NH.

Có thể nhận xét rằng, những quy định này là bước phát triển mới của Luật SHTT

2005 so với các quy định của Bộ luật dân sự 1995 và Nghị định 63/CP trước đây. Đồng

thời, chúng cũng phù hợp với tinh thần của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

c) Quyền định đoạt nhãn hiệu

* Chuyển nhượng quyền sở hữu NH (Điều 138, 139, 140): là việc chủ sở hữu NH

chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu NH phải được thực hiện dưới hình thức hợp

đồng bằng văn bản.
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Tuy nhiên, việc chuyển nhượng quyền đối với NH không được gây ra sự nhầm lẫn

về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang NH. Quyền đối với NH chỉ được

chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng

ký NH đó.

* Chuyển quyền sử dụng NH (Điều 141, 142, 143, 144, Luật SHTT 2005): Chuyển

quyền sử dụng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử

dụng nhãn hiệu thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Cũng giống như chuyển nhượng

quyền sở hữu, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải được thể hiện dưới hình thức

hợp đồng bằng văn bản (hợp đồng sử dụng nhãn hiệu). Để bảo vệ quyền của chủ sở hữu

nhãn hiệu cũng như quyền lợi của người tiêu dùng và trật tự xã hội, pháp luật quy định một

số hạn chế đối với việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, đó là:

- Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân

không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

- Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ

trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

- Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng

hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

* Thừa kế, kế thừa quyền sở hữu NHHH

NHHH là một loại tài sản của chủ sở hữu nhãn hiệu. Do đó, chủ sở hữu nhãn hiệu

có quyền để lại thừa kế hoặc cho người khác kế thừa.

Trước đây, pháp luật Việt Nam chỉ quy định về vấn đề thừa kế quyền sở hữu

NHHH (Nghị định 63/CP). Luật SHTT 2005 đã bổ sung thêm quy định về vấn đề kế thừa

quyền sở hữu NHHH. Đây là sự bổ sung hợp lý nhằm đỏp ứng cỏc yờu cầu của thực tiễn.

2.1.3. Thực thi quyền đối với nhón hiệu hàng hoỏ

Khỏi niệm thực thi quyền cú thể được hiểu trờn một phạm vi rất rộng. Đú là việc

ỏp dụng cỏc quy định phỏp luật vào thực tiễn, trong đú bao gồm hoạt động xỏc lập quyền,

hoạt động giải quyết tranh chấp, ngăn ngừa cỏc hành vi xõm phạm quyền sở hữu nhón
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hiệu và cả hoạt động nhằm điều chỉnh những quan hệ liờn quan đến việc làm thoả món lợi

ớch của người thứ ba cũng như toàn xó hội đối với việc sử dụng nhón hiệu.

Tuy nhiờn, ở đõy, thực thi quyền sở hữu nhón hiệu được tiếp cận ở một gúc độ hẹp

hơn. Việc thực thi được hiểu là hoạt động ỏp dụng cỏc biện phỏp nhằm ngăn chặn và xử lý

cỏc hành vi xõm phạm quyền đối với nhón hiệu.

2.1.3.1. Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu

Cùng với sự tăng lên nhanh chóng của các NH được đăng ký và sử dụng trên thị

trường, số lượng các vụ việc vi phạm quyền đối với NH cũng ngày càng gia tăng. Để tạo cơ

sở pháp lý cho việc xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu

NH, bảo vệ người tiêu dùng và trật tự xã hội nói chung, luật SHTT 2005 đã đặt "nền tảng pháp

lý" cho việc bảo vệ quyền SHTT nói chung, NHHH nói riêng bằng việc quy định các hành vi

xâm phạm cũng như các biện pháp, cách thức xử lý các hành vi vi phạm đó.

i) Theo quy định khoản 1 Điều 129 Luật SHTT 2005, các loại hành vi sau đây

được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu NH thì bị coi là xâm phạm quyền đối

với NH:

* Sử dụng dấu hiệu trùng với NH được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trựng với hàng

hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo NHđó.

* Loại hành vi xâm phạm thứ hai là "sử dụng dấu hiệu tương tự với NH được bảo

hộ cho hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo NH đó, nếu việc sử dụng có

khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịchvụ.

* Loại hành vi xâm phạm thứ ba là "sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với NH nổi

tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ NH nổi tiếng do 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 NH nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả

năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa

những người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu NH nổi tiếng.

ii) Ngoài ra, tại Điều 130 Luật SHTT 2005 quy định về các hành vi cạnh tranh

không lành mạnh liên quan đến NH:
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- Sử dụng NH được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có

quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu NH sử dụng NH đó mà Cộng

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng là người đại

diện hoặc đại lý của chủ sở hữu NH và việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ

sở hữu NH và không có lý chính đáng.

- Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự

gây nhầm lẫn với NH được bảo hộ của người khác nhằm mục đích chiếm giữ tên, miền, lợi

dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của NH tương ứng.

iii) Đồng thời, tại Điều 213, các nhà làm luật cũng đưa ra khái niệm về hàng hóa

giả mạo NH. Đó là hàng hóa có gắn NH được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà

không được phép của chủ sở hữu NH.

2.1.3.2. Hệ thống cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu

Việt Nam đã xác lập được một hệ thống các cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp

luật NHHH bao gồm:

* Cơ quan đăng ký NHHH và giải quyết khiếu nại liên quan

Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký văn bằng bảo hộ NHHH và giải

quyết khiếu nại là Cục SHTT. Đây được xác định là một cơ quan hành chính Nhà nước.

Việc cấp văn bằng bảo hộ NHHH và giải quyết khiếu nại phải tuân thủ một trình tự thủ tục

chặt chẽ do pháp luật quy định.

* Hệ thống toà án nhân dân

Hệ thống toà án nhân dân có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc bảo hộ NHHH.

Bảo hộ NHHH thông qua toà án được các nước trên thế giới đề cao vì nó mang lại hiệu

quả và tính công bằng được đảm bảo hơn so với các cách thức bảo hộ khác. Nhiều nước

còn thành lập các toà án chuyên biệt về SHTT trong đó có việc giải quyết khiếu nại về

NHHH, các thẩm phán được đào tạo chuyên sâu về SHTT.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các toà dân sự kinh tế, hành chính và hình

sự đều có thẩm quyền giải quyết các vụ án liên quan đến quyền SHTT nói chung và

NHHH nói riêng.
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* Các cơ quan khác có thẩm quyền: ngoài Cục SHTT và hệ thống toà án nhân dân,

pháp luật còn quy định một số cơ quan khác có thẩm quyền trong việc thực thi pháp luật

bảo hộ NHHH. Cụ thể là:

- ủy ban nhân dân các cấp, thanh tra chuyên ngành sở hữu công nghiệp, cơ quan

hải quan, cơ quan quản lý thị trường có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và

xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với

NHHH. Ngoài ra, các cơ quan này còn tham gia tiến hành hoạt động điều tra, khởi tố hành

vi xâm phạm quyền sở hữu NHHH khi hành vi có dấu hiệu tội phạm.

- Cơ quan hải quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất

khẩu, nhập khẩu liên quan đến SHTT trong đó có NHHH (Điều 200 Luật SHTT 2005).

- Trọng tài thương mại có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng

li xăng (hợp đồng sử dụng NH) theo thoả thuận trọng tài.

- Cục quản lý cạnh tranh (cơ quan thuộc bộ thương mại) có chức năng thực thi

pháp luật cạnh tranh, trong đó có bộ phận pháp luật cạnh tranh liên quan đến SHTT thuộc

pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật kiểm soát độc quyền.

Cỏc biện phỏp bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu

Theo quy định của Luật SHTT, cỏc biện phỏp xử lý xõm phạm quyền đối với

nhón hiệu bao gồm:

- Biện phỏp dõn sự;

- Biện phỏp hành chớnh;

- Biện phỏp hỡnh sự;

- Biện phỏp kiểm soỏt hàng hoỏ xuất khẩu, nhập khẩu.

2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật Hoa Kỳ về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

2.2.1. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa theo

pháp luật Hoa Kỳ

Cơ sở để xác lập quyền đối với NHHH là một trong những vấn đề có ý nghĩa

quyết định trong lĩnh vực bảo hộ NHHH. Pháp luật và thực tiễn các nước không đưa ra
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một căn cứ xác lập quyền đối với NHHH mang tớnh đồng nhất. Quyền SHCN đối với

NHHH có thể xuất hiện cùng với sự kiện đăng ký NH hoặc sự kiện sử dụng NH trong giao

lưu thương mại. Nói một cách cụ thể hơn, độc quyền đối với NHHH xuất hiện cùng với

ngày nộp đơn hợp lệ đầu tiên hoặc ngày sử dụng NHHH đầu tiên trong giao lưu thương

mại.

Khác với Việt Nam cũng như các nước khác thuộc nhóm các quốc gia theo nguyên

tắc đăng ký, ở Hoa Kỳ, quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH được xác lập theo

nguyên tắc sử dụng. Quyền đối với NH thường có được từ việc sử dụng thực sự NH, chẳng

hạn như đặt NH lên bảng hiệu hoặc in trên sản phẩm. Người được xác lập quyền là người

đầu tiên sử dụng NH dưới hình thức được pháp luật thừa nhận. Việc đăng ký NH trong

trường hợp này không có ý nghĩa như một sự kiện xác lập quyền mà chỉ có ý nghĩa như

một sự kiện mang tính chất xác nhận hình thức. Việc xác nhận này có thể bị phản đối bởi

chứng cứ đưa ra của người đã sử dụng NH trên thực tế và kèm theo đó là tất cả những hậu

quả pháp lý có thể xảy ra (huỷ bỏ đăng ký, bồi thường thiệt hại…).

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc đăng ký NH cũng có thể mang ý nghĩa xác lập quyền

nếu như đáp ứng một số điều kiện nhất định. Điều này liên quan đến quy định về việc

không thể bác bỏ một đăng ký NH sau một khoảng thời gian nhất định kể từ thời điểm

đăng ký NH đó. Một đăng ký NH có thể là sự kiện pháp lý xác lập quyền đối với NH nếu

như sau một khoảng thời gian nhất định sau khi NH được đăng ký không có người phản

đối việc đăng ký đó. Trong trường hợp người sử dụng đầu tiên NH không kịp thời phản

đối việc đăng ký NH bởi người khác trong khoảng thời gian do pháp luật quy định thì anh

ta sẽ mất đi quyền phản đối đó và việc đăng ký NH sẽ được coi là hợp pháp. Theo pháp

luật Hoa Kỳ, thời hạn để phản đối đăng ký NH là 5 năm.

* Tác dụng (hay những lợi ích) của việc đăng ký NHHH tại Hoa Kỳ: mặc dự như

đó trỡnh bày, ở Hoa Kỳ, quyền đối với NH xuất hiện trờn cơ sở việc sử dụng song theo

luật bất thành văn (common law), các quyền có được từ việc sử dụng NH bị hạn chế ở

vùng sử dụng và loại hàng hóa hay dịch vụ cụ thể có dùng đến NH đó. Trong khi đó, việc

đăng ký NHHH với Cơ quan Sáng chế và NHHH Hoa Kỳ (USPTO) đem lại quyền cú hiệu

lực trên phạm vi toàn quốc. Hơn nữa, văn bằng đăng ký có thể được gửi cho cơ quan hải quan

Hoa Kỳ để ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa vi phạm. Văn bằng đăng ký cũng có thể dùng
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làm cơ sở cho việc nộp đơn tại nước ngoài. Đây là những lợi ích vô cùng quan trọng mà các

chủ thể chỉ có được thụng qua việc đăng ký. Chớnh vỡ vậy, ngay từ khi cơ chế đăng ký mới

được thiết lập, cỏc nhà sản xuất, kinh doanh Hoa Kỳ đó "ồ ạt"(theo cỏch núi của chuyờn gia

USPTO) đi đăng ký nhón hiệu của mỡnh và theo thời gian, số lượng đơn đăng ký ngày

càng gia tăng.

Tóm lại, quyền đối với NHHH được xác lập ở Hoa Kỳ thông qua việc sử dụng,

trong đó "sử dụng" có nghĩa là việc đưa hàng hóa ra thị trường. Người sử dụng NH sớm

nhất sẽ được ưu tiên so với người đăng ký sớm nhất. Sở dĩ luật pháp Hoa Kỳ thừa nhận

nguyên tắc này bởi vì theo các nhà lập pháp cũng như cỏc chuyờn gia về NHHH.

Luật nhãn hiệu hàng hóa bắt nguồn từ luật cạnh tranh không lành mạnh.

Nhà nước bảo hộ NHHH của các doanh nghiệp để ngăn ngừa những người cạnh

tranh gây nhầm lẫn hoặc lừa dối người tiêu dùng trên thị trường bằng việc giả

mạo hàng hóa và dịch vụ của họ thành hàng hoỏ hoặc dịch vụ được sản xuất bởi

hoặc cú quan hệ với chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa. Vỡ vậy, quyền đối với

nhón hiệu phỏt sinh từ việc sử dụng chứ khụng đơn thuần là việc chọn dựng

một nhãn hiệu hàng hóa [41].

2.2.1.1. Đăng ký NHHH tại Hoa Kỳ

Tại đất nước có hệ thống pháp luật phát triển nhưng cũng phức tạp nhất thế giới này

song song tồn tại hệ thống đăng ký NH theo luật pháp liên bang và các hệ thống đăng ký NH

trên phần lớn các bang. Trong phạm vi luận văn này, tác giả xin dừng lại ở việc nghiên cứu về

hệ thống đăng ký liên bang nói chung.

a) Cơ quan có thẩm quyền đăng ký NHHH tại Hoa Kỳ

Thẩm quyền đăng ký NHHH tại Hoa Kỳ thuộc về Cơ quan Sáng chế và NHHH

(USPTO - United States Patent and Trademark Office). Đây là cơ quan liên bang thuộc

Phòng thương mại Hoa Kỳ.

Hơn 200 năm nay, vai trò chủ yếu của USPTO vẫn không thay đổi: đó là đẩy

mạnh sự phát triển của khoa học và nghệ thuật bằng cách bảo vệ quyền của những người

sáng tạo và sản phẩm của họ (khoản 8 Điều 1 Hiến pháp Hoa Kỳ). Nhờ cú hệ thống bảo hộ

này, nền cụng nghiệp Hoa Kỳ đó phỏt triển khụng ngừng, các sản phẩm mới liên tục ra
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đời. Đồng thời, nhiều công dụng của những sản phẩm "cũ" được phỏt hiện, tạo ra cơ hội

việc làm cho hàng triệu lao động. USPTO được coi là "mũi nhọn", là "điểm tựa"trong

chiến lược phát triển công nghệ và khoa học của cường quốc số 1 thế giới này. Hiện nay,

USPTO sử dụng tới 6.500 nhân viên để thực hiện chức năng thẩm định và đăng ký NHHH

cũng như thẩm định và đăng ký sáng chế.

Cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động của cơ quan này được điều chỉnh bởi nhiều

văn bản pháp luật khác nhau, trong đó tiêu biểu là Đạo luật Lanham ban hành năm 1946 và

Bộ luật về sáng chế được ra đời năm 1952.

Liên quan đến lĩnh vực NHHH, USPTO có các chức năng cơ bản sau:

- Cung cấp một thủ tục minh bạch và công bằng cho việc đăng ký NH:

Theo quy định của phỏp luật, USPTO có nghĩa vụ phải công bố cụng khai các tiêu

chuẩn pháp lý cho việc đăng ký NH, bao gồm luật, quy định, cỏc hướng dẫn và ý kiến

thẩm định. Bất kỳ sự thay đổi nào về pháp luật cũng cần phải trải qua một khoảng thời

gian thông báo và bình luận để các bên liên quan có thể đưa ra ý kiến.

- Thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng về các NH đã được

người khác sử dụng hoặc có yêu cầu được sử dụng.

+ USPTO công bố tất cả các NH trước khi đăng ký và những nhón hiệu đó được

đăng ký. Điều này tạo thuận lợi rất lớn cho các doanh nghiệp, người tiờu dựng cũng như

cỏc chủ thể liờn quan.

+ USPTOcúmột quy chế rõ ràngđể phản đối và huỷ bỏ đăng ký nhón hiệu.

+ Cách thức thông báo của USPTO rất linh hoạt bao gồm cả việc thông báo bằng

văn bản, Internet và qua công báo hoặc báo chí. Chớnh điều này giúp cho quỏ trỡnh liờn

lạc vừa được tiến hành nhanh chúng vừa hiệu quả.

- Cung cấp một thủ tục giải quyết tranh chấp giữa các bên một cách minh bạch và

công bằng.

+ Cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp là các quy định pháp luật, quy định dưới

luật và hướng dẫn.
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+ Nguyên tắc cơ bản trong giải quyết tranh chấp của USPTO là nguyên tắc công

bằng, trong đó bao gồm cả quyền được trình bày của các bên liên quan.

+ Để đảm bảo sự công khai, minh bạch và đảm bảo nguyờn tắc công bằng, các ý

kiến đều được công bố một cách rõ ràng. Đồng thời, USPTO cũng quy định một thời hạn

hợp lý để các bên có thời gian chuẩn bị, xem xét kỹ lưỡng trước khi trả lời cho USPTO về

vấn đề tranh chấp.

- Bảo vệ lợi ích của toàn xã hội cũng như lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu

dùng.

+ Bảo vệ lợi ớch của toàn xó hội: Những lợi ích công cũng được quan tâm ở đây chủ

yếu là những vấn đề về y tế, an ninh và bảo vệ quan điểm của HoaKỳ..

+ Bảo vệ lợi ớch của doanh nghiệp: Hoạt động của USPTO có ý nghĩa vô cùng lớn

đối với doanh nghiệp bởi vì qua đó, các nhà kinh doanh biết được những NH nào đã được

sử dụng bởi người khác; biết rằng có phương tiện pháp lý để bảo vệ nhón hiệu hợp phỏp

của mình; biết rằng có một thủ tục công bằng để giải quyết các tranh chấp một cách trung

thực. Từ đó, doanh nghiệp có thêm niềm tin vào việc đầu tư của mình, không ngừng nâng

cao chất lượng sản phẩm để phát triển danh tiếng của NH, vì vậy, xã hội ngày càng có

được nhiều sản phẩm và dịch vụ an toàn hơn, chất lượng hơn.

Là một trong những cơ quan đăng ký nhón hiệu với phương phỏp làm việc hiệu

quả vào bậc nhất trờn thế giới, trước đây, USPTO quản lý các hồ sơ dựa trên giấy tờ. Các

chuyên viên của USPTO phải dùng thẻ để theo dõi hồ sơ. Cơ chế "tìm kiếm" - các ngăn

kéo với các bản vẽ - được tổ chức theo trình tự cỏc chữ cái. Phòng "tìm kiếm" được dùng

cho cả nhân viên USPTO và công chúng. Điều đặc biệt được lưu ý là việc kiểm soát thư

từ rất chặt chẽ (quản lý theo ngày tháng ngay khi nhận được và bảo đảm là chúng nằm

trong hồ sơ). Việc quản lý hồ sơ dựa trên giấy tờ như vậy đã kéo dài nhiều năm với rất

nhiều nỗ lực nhưng vẫn không tránh khỏi những bất cập và sơ suất. Ngày nay, việc quản lý

hồ sơ của USPTO đã thuận tiện, khoa học và hợp lý hơn nhờ có hệ thống máy vi tính. Việc

quản lý hồ sơ truyền thống không bị mất đi mà kết hợp với phương phỏp quản lý hiện đại,

tạo thành hệ thống quản lý khá hoàn thiện.

b) Trình tự, thủ tục đăng ký NHHH tại Hoa Kỳ
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* Chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng đăng ký NHHH

Theo quy định tại Đạo luật NHHH (Đạo luật Lanham), các chủ thể sau có quyền

đăng ký NH:

- Chủ sở hữu NH - người đã sử dụng NH đầu tiên trong giao lưu thương mại.

- Người có ý định thật sự sử dụng NH.

Đối với NH tập thể và NH chứng nhận, người nộp đơn có thể là cá nhân, có thể là

một quốc gia, một bang hoặc một thành phố tự trị,...

* Cơ sở để đăng ký NHHH

Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, đơn phải được nộp dựa trên các cơ sở nộp

đơn sau đây:

- Cơ sở "sử dụng hiện tại" trong thương mại: đây là trường hợp áp dụng cho các

NHHH đã được sử dụng trong thương mại cho những hàng hóa/ dịch vụ được liệt kê trong

hồ sơ đăng ký.

"Sử dụng hiện tại trong thương mại" được hiểu là việc sử dụng thực tế NH đó

trong quá trình kinh doanh. Nhìn chung, việc sử dụng có thể được chấp nhận trong những

trường hợp sau:

Đối với hàng hóa: NH phải xuất hiện trên hàng hóa, thùng/hộp đựng hàng hóa

hoặc được thể hiện cùng hàng hóa và những hàng hóa nói trên phải đưa vào lưu thông trên

thị trường.

Đối với dịch vụ: NH phải được sử dụng hoặc thể hiện trong việc cung ứng hoặc

quảng cáo dịch vụ và dịch vụ đó phải được cung ứng trên thực tế.

Trong trường hợp đã bắt đầu sử dụng NH trong thương mại, người nộp đơn phải

kèm theo một bản tuyên bố (cam kết) rằng NH đã được sử dụng trong thương mại, trong

đó chỉ rõ ngày sử dụng đầu tiên.

- Cơ sở "ý định sử dụng" (Điều 11b Đạo luật Lanham)

Đây là trường hợp người nộp đơn có ý định thật sự sử dụng NH cho những hàng

hoỏ /dịch vụ được liệt kờ trong đơn.
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Đơn nhón hiệu dựa trờn cơ sở "ý định sử dụng" phải nộp kốm theomột tuyên bố (cam kết)

rằng người nộp đơn có ý định sử dụng thật sự NH trong thươngmại.

Một yêu cầu nữa của đạo luật NHHH là nếu đơn nộp trên cơ sở ý định sử dụng,

người nộp đơn phải bắt đầu bằng việc sử dụng NH thật sự trong thương mại trước khi

USPTO cấp đăng ký NH. Điều này có nghĩa là sau khi nộp đơn trên cơ sở "ý định sử

dụng", người nộp đơn sau đó phải nộp một mẫu tuyên bố khác là "Viện dẫn về việc sử

dụng" (Allegation of Use) để chứng minh rằng việc sử dụng đã bắt đầu.

- Cơ sở "Đăng ký NHHH trên cơ sở điều ước quốc tế" (Điều 44 (e) Đạo luật

Lanham)

Người nộp đơn có nước xuất xứ là thành viên của bất kỳ điều ước quốc tế nào liên

quan đến NHHH mà Hoa Kỳ cũng là thành viên, hoặc mở rộng quyền trên cơ sở có đi có

lại với Hoa Kỳ, có thể nộp đơn đăng ký dựa trên cơ sở đăng ký ở nước xuất xứ hay việc

nộp đơn tại một nước khác cũng là thành viên của điều ước. Để được hưởng quyền ưu tiên,

việc nộp đơn đăng ký tại Hoa Kỳ phải được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày đơn

đăng ký đầu tiên được nộp ở nước ngoài.

Việc đăng ký NHHH tại Hoa Kỳ như trên sẽ không được chấp nhận cho đến khi

NH đó đã được đăng ký tại nước xuất xứ của người nộp đơn, trừ phi người nộp đơn khẳng

định là đã sử dụng NH đó trong thương mại.

* Nguyên tắc chấp nhận đơn yêu cầu cấp văn bằng đăng ký NHHH

Về vấn đề này, pháp luật Hoa Kỳ kết hợp giữa hai nguyên tắc: người nộp đơn đầu

tiên (first to file) và người sử dụng đầu tiên (first to use), theo đó, trong trường hợp cónhiều

đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các NH trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn

với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau thì văn bằng đăng kýđược

cấp cho người nộp đơn đầu tiên. Nếu các đơn trên được nộp cùng một ngày thì người sử

dụng NH sớm nhất sẽ được cấp văn bằng. Có thể nhận thấy cách giải quyết này tương đối

khác so với quy định của pháp luật Việt Nam đã được đề cập tới ở phần trước.

* Đơn yêu cầu cấp văn bằng đăng ký NHHH
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Theo quy định tại điều 37 CFR (Code of Federal Regulations), bộ hồ sơ hoàn

chỉnh và đầy đủ phải bao gồm:

- Tên, quốc tịch và địa chỉ của người đăng ký;

- Một hoặc các cơ sở đăng ký nêu trên;

- Danh mục hàng hóa/ dịch vụ mà người nộp đơn sử dụng hoặc có ý định sử dụng

NH;

- Tuyên bố có xác nhận;

- Mẫu NH;

- Phí đăng ký;

Để đảm bảo sự thống nhất, đơn và cỏc tài liệu phải được làm bằng tiếng Anh.

* Cách thức nộp đơn

ở Hoa Kỳ, đơn đăng ký NH có thể được nộp qua Internet bằng cách sử dụng hệ

thống nộp đơn NH điện tử (TEAS) (tại địa chỉ http://uspto.gov). Ngoài ra, người nộp đơn

cũng có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới USPTO. Tuy nhiên, đơn nộp qua

fax sẽ không được chấp nhận.

Nếu đơn được chuyển đến qua Internet, ngày nộp đơn là ngày đơn đến được máy

chủ của USPTO.

Trong trường hợp đơn và các tài liệu khác được nộp qua đường bưu điện, dịch vụ

chuyển phát nhanh, ngày nộp đơn là ngày tài liệu được gửi tại bưu điện, thể hiện trên dấu

gửi thư đi. Trong trường hợp không xác định được ngày gửi, ngày USPTO nhận được đơn

qua bưu điện sẽ là ngày nhận đơn.

Nếu người nộp đơn không cư trú hoặc có trụ sở tại Hoa Kỳ thì phải chỉ định tên và

địa chỉ của một người cư trú tại Hoa Kỳ để USPTO thực hiện các giao dịch liên quan đến

việc đăng ký NH.

Như vậy, so với cách thức nộp đơn tại nước ta cũng như nhiều nước khác trên thế

giới, hệ thống nộp đơn của Hoa Kỳ hiện đại và tiện lợi hơn cho người nộp cũng như cơ

quan tiếp nhận đơn.
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* Thẩm định (Xét nghiệm) đơn

Nếu đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về tài liệu, thông tin đơn, USPTO sẽ cấp số

đơn và gửi thông báo tiếp nhận đơn. Đơn được chuyển cho xét nghiệm viên để tiến hành

xét nghiệm. Xét nghiệm viên sẽ xem xét đơn đăng ký để xác định đơn có tuân thủ các quy

định và các khoản phí yêu cầu có được nộp đầy đủ hay không. Nếu xét nghiệm viên cho

rằng NH không thể được đăng ký thì sẽ đưa ra thông báo trong đó giải thích những lý do từ

chối chính và những thiếu sót trong đơn.

Đơn xin đăng ký sẽ bị từ chối nếu:

- NH tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một NH đã được đăng ký hoặc xin đăng

ký trước (Đ2 (d) Luật NHHH, 15USC 1052 (e) (1)).

- NH gây ra hiểu lầm hoặc lừa dối (Đ2 (a)).

- NH xác định một cá nhân đang sống (bao gồm tên, chân dung hay chữ ký của một

người nhất địnhmà không được sự đồngý bằng văn bản của người đó).

- NH vi phạm đạo đức hoặc liên quan đến các vấn đề khiếm nhã, bê bối.

- NH thuần tuý mô tả địa danh hoặc thuần tuý là mô tả một cách sai lầm tên địa

danh khi sử dụng với hàng hóa hoặc dịch vụ (Đ2 (2)).

- NH xin đăng ký trùng hoặc tương tự với quốc kỳ, huy hiệu hay huân huy chương

của các nước.

Trong trường hợp chỉ có những thiếu sót nhỏ cần sửa đổi, bổ sung, xét nghiệm

viên sẽ liên lạc với người nộp đơn để hiệu chỉnh.

Luật sư làm xét nghiệm có thể viết thư gửi e-mail hay gọi điện cho người nộp đơn.

Tất cả các cuộc gọi điện thoại sẽ được ghi lại bằng văn bản. Tuy nhiên, người nộp đơn bắt

buộc phải chọn hình thức e-mail để liên lạc.

Người nộp đơn phải trả lời các yờu cầu trong thông báo của USPTO trong thời hạn

6 tháng kể từ ngày gửi, nếu không, đơn sẽ bị tuyên bố là hủy bỏ.
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Nếu trả lời của người nộp đơn không khắc phục được những lý do dẫn đến việc

đơn bị từ chối, xét nghiệm viên sẽ ra quyết định từ chối cuối cùng. Người nộp đơn có thể

khiếu nại về quyết định từ chối đó.

* Khiếu nại các quyết định của USPTO

Khiếu nại quyết định của xét nghiệm viên

Trong trường hợp không đồng ý với quyết định cuối cùng của xét nghiệm viên,

người nộp đơn đăng ký NHHH và các chủ thể có liên quan có thể khiếu nại lên Uỷ ban

giải quyết khiếu nại và vi phạm về NHHH của USPTO (TTAB – Trademark Trial and

Appeal Board).

Khiếu nại phải được nộp trong vòng6 thángkể từ ngày có từ chối cuối cùng.

Đơn khiếu nại đầu tiên được luật sư giám định xem xét. Sau khi xem xét khiếu

nại, luật sư giám định sẽ đưa ra "kết luận giám định" và thông báo cho nguyên đơn.

Trong thời hạn 6 tháng, nguyên đơn phải gửi văn bản trả lời. Nguyên đơn có thể sửa đổi

đơn khiếu nại hoặc đưa ra các luận cứ để yêu cầuđơn được chấp nhận.

Luật sư giám định xem xét lại đơn khiếu nại: có thể chấp nhận những sửa đổi

hoặc ra quyết định cuối cùng từ chối thụ lý.

Nếu không đồng ý với quyết định của luật sư giám định, nguyên đơn có thể kháng

cáo. Đơn kháng cáo được nộp trong thời hạn 6 tháng kể từ khi có quyết định cuối cùng về

từ chối thụ lý. Nguyên đơn cũng có thể nộp đơn xin tái thẩm cùng với đơn kháng cáo.

Nếu không có thêm những bằng chứng và luận cứ mới được đưa ra, luật sư giám

định sẽ bác đơn xin tái thẩm và trả lại hồ sơ cho Uỷ ban giải quyết khiếu nại và vi phạm về

NHHH.

Sau đó, Uỷ ban sẽ yêu cầu nguyên đơn trình hồ sơ tóm tắt vụ kiện. Hồ sơ tóm tắt

này không được dài quá 25 trang và phải được nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày kháng

cáo.

Luật sư giám định cũng phải nộp hồ sơ tóm tắt với độ dài giới hạn trong 25 trang

trong vòng 60 ngày.
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Nguyên đơn có thể nộp tờ trình trả lời trong vòng 20 ngày

Sau các thủ tục trên, nguyên đơn có thể yêu cầu được ra điều trần bằng miệng

(khẩu biện) trước Uỷ ban. Yêu cầu khẩu biện phải được nêu ra trong vòng 10 ngày kể từ

thời hạn phải nộp tờ trình trả lời.

- Tiến hành điều trần bằng miệng trước uỷ ban:

+ Nguyên đơn có tổng cộng 20 phút để biện minh, bảo vệ quyền lợi cho mình. Tại

phiên điều trần này, nguyên đơn có thể không cần đưa thêm bằng chứng.

+ Luật sư giámđịnh có được10 phútđể biện luậnchoquanđiểmcủaUSPTO.

- Sau phiên điều trần, Uỷ ban sẽ đưa ra quyết định của mình:

+ Uỷ ban có thể đưa ra một phán quyết cho phép NH xin đăng ký được công bố

hoặc

+ Từ chối chấp nhận: Trong trường hợp này nguyên đơn có thể chống án (thường là

lên toà thượng thẩm Hoa Kỳ xử phúc thẩm lưu động trong liên bang).

Toàn bộ quá trình từ khi nộp đơn đến khi có quyết định của Uỷ ban giải quyết

khiếu nại và vi phạm về NHHH có thể kéo dài từ 1,5 đến 4 năm tuỳ thuộc vào số lượng

các kết luận giám định, sự đáp ứng kịp thời của nguyên đơn và số lượng các yêu cầu kéo

dài thời gian có thể được đưa ra.

Khiếu nại tại toà án và kiện dân sự

Trong trường hợp không đồng ý với quyết định của Uỷ ban giải quyết khiếu nại và

vi phạm về NHHH của USPTO về việc đăng ký, huỷ bỏ NH, phản đối đăng ký, người nộp

đơn hoặc bất kỳ bên có quyền lợi liên quan nào có thể khiếu nại lên toà án phúc thẩm

thuộc toà án liên bang. Thời hạn để nộp đơn thông báo khiếu nại lên toà phúc thẩm thuộc

toà án liên bang hoặc khởi kiện dân sự là 2 tháng kể từ ngày uỷ ban giải quyết khiếu nại ra

quyết định.

Sau đây là một vụ kiện NHHH từ khi khởi kiện đến khi kết thúc (được nêu trong

Báo cáo số 281 F.3d 1261).
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Các bên liên quan trong vụ kiện này là hãng Hewlett - Packard và Packard

Technologies.

Vụ việc bắt đầu vào tháng 10/1995 khi hãng Pacckard Technologies nộp đơn xin

đăng ký NH Pacckard Technologies cho dịch vụ xử lý dữ liệu (vi tính).

- Xét nghiệm của Cơ quan sáng chế và NHHH:

+ Lúc đầu, đơn xin đăng ký bị từ chối

+ Nhưng sau khi tái thẩm định, đơn đã được luật sư thẩm định (xét nghiệm (chấp

nhận).

- NH Pacckard Technologies được công bố trong công báo chính thức.

- Tháng 6/1997, hãng Hewlett - Packard gửi đơn phản kháng lên Uỷ ban giải quyết

khiếu nại và vi phạm NHHH của USPTO. Nguyên đơn viện dẫn việc từ trước đã sử dụng

NH Hewlett - Packard cho nhiều sản phẩm và dịch vụ vi tính khác nhau; đồng thời, cáo

buộc rằng NH Hewlett - Packard của bên xin đăng ký giống NH Hewlett - Packard của

mình tới mức có thể gây nhầm lẫn.

- Uỷ ban đã thụ lý và tiến hành giải quyết vụ việc

Cỏc bờn đó đưa ra cỏc tư liệu sau:

+ Phiếu thăm dò ý kiến các nhân chứng

+ Các yêu cầu trình bày các cứ liệu

+ Các yêu cầu thừa nhận các sự việc

+ Lời khai có tuyên thệ của nhân chứng

Sau đó, các bên lấy lời khai

- Các bên nộp hồ sơ tóm tắt vụ kiện cho Uỷ ban và yêu cầu một phiên điều trần

bằng miệng.

- Thỏng 9/1999, Uỷ ban đưa ra quyết định
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Uỷ ban kết luận rằng nhón hiệu Packard Technologies là nhón hiệu tương tự có

khả năng gõy ra nhầm lẫn với NH Hewlett – Packard. Hơn nữa, cả hai NH đều được sử

dụng cho các dịch vụ vi tính.

- Bên xin đăng ký kháng cáo lên Toà Thượng thẩm lưu động liên bang của Hoa Kỳ

và yêu cầu được tranh biện trước toà.

- Quyết định của Toà án thượng thẩm:

+ Toà xem xét lại các quyết định của Uỷ ban để đảm bảo các quyết định đó được

củng cố bởi các chứng cứ quan trọng.

+ Toà kết luận rằng việc nhầm lẫn là có khả năng xảy ra: bởi vì từ "Technologies"

trong NH của bên xin đăng ký hàm nghĩa gợi ý hoặc mô tả nên nó ít quan trọng hơn. Các

dịch vụ mà hai bên dùng cho NH là giống nhau. Vì vậy, NH "Packard Technologies"

không được chấp nhận.

* Công bố đơn đăng ký NHHH

- Nếu xét nghiệm viên cho rằng đơn đăng ký NH được chấp nhận hoặc người nộp

đơn đã khắc phục được những lý do từ chối đơn, xét nghiệm viên sẽ phê chuẩn việc công

bố NH trên công báo chính thức, được xuất bản hàng tuần của USPTO. Thông báo về việc

Công bố cũng sẽ được gửi tới người nộp đơn, trong đó nêu rõ ngày công bố.

- Bất kỳ người nào cho rằng việc đăng ký NH của người nộp đơn có thể gây thiệt

hại cho mình đều có quyền nộp đơn phản đối đăng ký hoặc đơn xin gia hạn thời hạn nộp

đơn phản đối lên Uỷ ban giải quyết khiếu nại NHHH của USPTO trong vòng 30 ngày, kể

từ ngày công bố.

* Cấp giấy chứng nhận đăng ký NHHH hoặc thông báo chấp thuận

Nếu không có đơn phản đối hoặc các đơn phản đối không được chấp thuận, đơn sẽ

được chuyển sang giai đoạn đăng ký, theo đó:

- USPTO sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận NHHH trong 12 tuần sau khi NH được

công bố đối với các NH đăng ký dựa trên cơ sở đã được sử dụng trong thương mại hoặc

dựa trên cơ sở điều ước quốc tế.
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- Nếu NH được đăng ký dựa trên cơ sở ý định sử dụng, cũng trong khoảng thời

gian trên, USPTO sẽ công bố "Thông báo chấp thuận". Sau đó, người nộp đơn có 6 tháng

kể từ ngày "Thông báo chấp thuận" để:

+ Sử dụng NH trong thương mại và đệ trình Tuyên bố sử dụng hoặc

+ Đề nghị gia hạn 6 tháng để nộp Tuyên bố sử dụng

* Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký NHHH

Giấy chứng nhận đăng ký NHHH có hiệu lực trong thời hạn 10 năm kể từ ngày

đăng ký.

Đăng ký có thể được gia hạn, mỗi lần 10 năm bằng việc nộp đơn xin gia hạn và lệ

phí theo quy định.

Việc xin gia hạn nói trên có thể thực hiện vào bất cứ thời điểm nào trong vòng một

năm trước khi kết thúc một giai đoạn hiệu lực 10 năm. Việc gia hạn có thể thực hiện trong

vòng 6 tháng sau khi kết thúc thời hạn nói trên và người nộp đơn phải nộp thêm khoản phí

cho việc gia hạn muộn.

Giấy chứng nhận đăng ký NHHH bị huỷ bỏ trong các trường hợp sau:

- NH không được sử dụng:

+ Trong 5 năm kể từ ngày đăng ký

+ Trong 5 năm kể từ ngày công bố

- NH được đăng ký trở thành tên chung cho hàng hóa/ dịch vụ mangNH.

- NH không còn khả năng phân biệt.

2.2.1.2. Nhãn hiệu nổi tiếng và việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Hoa Kỳ

Theo quy định, NH nổi tiếng phải được chứng minh là nổi tiếng tại Hoa Kỳ và

trong thành phần có liên quan trong công chúng.

Cũng giống như quy định tại Công ước Paris, Hiệp định TRIPS, theo pháp luật

Hoa Kỳ, NHHH nổi tiếng được bảo hộ không cần qua thủ tục đăng ký. Đồng thời, NHHH
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nổi tiếng được bảo hộ trong tương quan không chỉ với các nhóm sản phẩm trùng hoặc

tương tự mà còn đối với tất cả các sản phẩm không trùng, thậm chí không tương tự.

Khác với pháp luật nhiều nước trên thế giới trong đó cú pháp luật Việt Nam, các nhà

lập pháp Hoa Kỳ quy định phạm vi bảo hộ rộng rãi hơn đối với NH nổi tiếng. Đó là NH nổi

tiếng được bảo hộ khỏi bị giảm bớt sự nổi tiếng (sự lu mờ - dilution protection). Một NH nổi

tiếng bị coi là bị lu mờ nếu sự độc đáo và tính đơn nhất bị giảm đi bởi những hành động của

các chủ NH khác. Quy định này xuất phát từ thuyết về sự lu mờ của NH. Các học giả của

thuyết này giải thích rằng một NH không chỉ đóng vai trò nhận biết mà còn tạo nên sự nhận

thức về một hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định, một NH là một quyền tài sản và sự xâm phạm

không phải là hành vi mang tính chất lừa đảo mà là hành vi lạm dụng. Sau đây là một số ví dụ

tiêu biểu về việc bảo hộ NH nổi tiếng tại Hoa Kỳ:

Ví dụ đầu tiên là vụ Vaudable và Montmarte Inc. 123 USPQ 357 (1959). Trong vụ

kiện này, chủ nhân của nhà hàng "Maxim’s" tại Paris xin được áp dụng một biện pháp

khẩn cấp tạm thời cấm việc sử dụng NH "Maxim’s" của một nhà hàng tại thành phố New

York. Mặc dù chủ nhân của nhà hàng Maxim’s tại Paris không đăng ký NH tại Hoa Kỳ

nhưng vẫn được coi là nổi tiếng tại Hoa Kỳ nờn yờu cầu trờn đó được chấp nhận.

Ví dụ tiếp theo là vụ việc về NH chứng nhận COGNAC. NH này cũng được coi là

nổi tiếng dù không đăng ký tại Hoa Kỳ (Institut National Des Appellations and Brown -

Forman Corp, 47 USPQ2d 1875, (TTAB 1998).

2.2.2. Chấm dứt quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hàng hóa

Tại Hoa Kỳ, kể cả trường hợp đăng ký hoặc khụng đăng ký, quyền đối với NH kéo

dài vô thời hạn trừ khi bị mất hiệu lực trong các trường hợp sau:

- Chủ NH từ bỏ quyền bằng cách không tiếp tục sử dụng; thực thi không đầy đủ

quyền chống lại những người sử dụng bất hợp pháp hoặc kiểm soỏt khụng đầy đủ đối với

những người được cấp li xăng.

- Nhón hiệu khụng cũn khả năng phõn biệt và trở nờn cú ý nghĩa chung đối với

cụng chỳng.
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- Quyền đối với nhón hiệu cũng cú thể bị chấm dứt sau khi nhón hiệu được chuyển

giao cho người khỏc theo "thuyết bỏn đầu tiờn".

Như vậy, phỏp luật Hoa Kỳ đó dự liệu khỏ đầy đủ cỏc trường hợp chấm dứt quyền

của chủ sở hữu đối với nhón hiệu. Đặc biệt, ở đõy cỏc nhà lập phỏp đó "khộo lộo" lồng

vào đú những quy định mang tớnh giỏn tiếp ràng buộc trỏch nhiệm của chủ sở hữu nhón

hiệu trong việc bảo vệ quyền của họ. Điều này hoàn toàn phự hợp với suy luận mang tớnh

quy luật rằng: khụng ai quan tõm đến "đồ vật" hơn là chớnh người cú đồ vật. Từ đú, nõng

cao ý thức của cỏc chủ thể trong việc đấu tranh chống lại cỏc hành vi xõm phạm NHHH

núi riờng và những hành vi cạnh tranh khụng lành mạnh trờn thị trường núi chung. Đõy cũng

là cỏch tư duy hiện đại về vai trũ của cỏc chủ thể trong việc thực thi phỏp luật. Trong một xó

hội càng phỏt triển thỡ cỏc chủ thể càng phải cú ý thức cao trong việc bảo vệ quyền lợi cho

mỡnh, trỏnh thúi quen ỷ lại, trụng chờ vào Nhà nước. Vì vậy, hiện nay, ở Hoa Kỳ cũng như

rất nhiều các nước khác trên thế giới không có cơ quan quản lý nhà nước về SHTT (trong

đó có NHHH).

2.2.3. Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa

Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, kể từ ngày đăng ký có hiệu lực, chủ sở hữu

NHHH có các quyền sau:

- Thông báo cho công chúng về quyền sở hữu NH của mình bằng cách sử dụng ký

hiệu TM, SM và R (chữ R trong vòng tròn).

- Sở hữu NH và độc quyền sử dụng NH trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ;

- Tiến hành vụ kiện dân sự liên quan đến NHHH trước toà án để bảo vệ quyền sở

hữu và lợi ích hợp pháp của mình;

- Yêu cầu cơ quan hải quan Hoa Kỳ ngăn chặn việc nhập khẩu các hàng hóa xâm

phạm quyền sở hữu của mình;

- Có quyền định đoạt đối với NH thuộc quyền sở hữu của mình: chủ sở hữu NH có

thể để lại thừa kế, cho người khác kế thừa NH hoặc chuyển giao NH cho chủ thể khác, trong

đó vấn đề chuyển giao NH được điều chỉnh khá chặt chẽ và có nhiều điểm khác biệt so với

pháp luật của các nước, trong đó có ViệtNam.
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* Chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển giao quyền sử dụng NHHH theo pháp

luật liên bang Hoa Kỳ

Chuyển nhượng quyền sở hữu NHHH

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH thực chất là việc

chuyển nhượng độc quyền đối với NHHH. Khi giao dịch được thực hiện, toàn bộ quyền

độc quyền đối với NHHH được chuyển nhượng từ bên bán sang bên mua và bên mua sẽ

trở thành chủ sở hữu mới của NHHH được bảo hộ.

Theo 15 U.S.C. Điều 1060 (a) (1) - Đạo luật Lanham, chủ sở hữu có thể chuyển

nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với NH đã đăng ký cho chủ thể khác cùng với uy

tín của hoạt động kinh doanh sử dụng NH chuyển nhượng hoặc một phần uy tín của hoạt

động kinh doanh liên quan trực tiếp đến việc sử dụng NH đó.

Hợp đồng chuyển nhượng phải được thực hiện dưới hình thức văn bản và đăng ký

với cơ quan sáng chế và NHHH Hoa Kỳ (USPTO) trong vòng 3 tháng sau khi ký hợp đồng

hoặc trước khi có việc mua bán tiếp theo đối với cùng đối tượng chuyển nhượng (Điều

1060 (a) (3) (1)). Nếu hợp đồng chuyển nhượng không đăng ký sẽ bị coi như hợp đồng vô

hiệu trước những giao dịch tiếp theo giữa chủ sở hữu NH và bờn thứ ba liên quan đến NH.

Bên nhận chuyển nhượng không cư trú trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ nên chỉ

định một đại diện cư trú thường xuyên tại Hoa Kỳ và thông báo bằng văn bản cho USPTO

biết về tư cách đại diện để USPTO liên lạc thông qua đại diện đó (Điều 1060 (b)).

Như vậy, cũng giống như ở Việt Nam, pháp luật Hoa Kỳ quy định điều kiện bắt

buộc đối với hợp đồng chuyển nhượng NHHH là phải được thể hiện dưới hình thức văn

bản và phải được đăng ký. Tuy nhiên, khác với pháp luật nhiều nước trờn thế giới, trong

đó có Việt Nam, pháp luật Hoa Kỳ quy định điều kiện bắt buộc đối với việc chuyển

nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH phải kèm theo uy tín của hoạt động kinh

doanh gắn liền với NHđó.

Chuyển giao quyền sử dụng NHHH



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Trong thời gian có hiệu lực của NH, chủ sở hữu NH có thể chuyển giao một phần

hoặc toàn bộ quyền sử dụng NH cho bên thứ ba thông qua hợp đồng li xăng. Hợp đồng li

xăng cũng phải được đăng ký với USPTO trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.

Ngày đăng ký hợp đồng li xăng là ngày cơ quan đăng ký nhận được đầy đủ các tài

liệu và thông tin theo yêu cầu. Hợp đồng li xăng không đăng ký sẽ chịu hậu quả pháp lý

tương tự như hợp đồng chuyển nhượng không đăng ký.

Như vậy, có thể thấy rằng, trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản về chuyển nhượng

quyền sở hữu công nghiệp cũng như chuyển giao quyền sử dụng đối với NHHH theo tinh thần

các điều ước quốc tế đa phương mà Hoa Kỳ đã tham gia, pháp luật Hoa Kỳ quy định điều

kiện hạn chế liên quan đến giao dịch chuyển nhượng, chuyển giao quyền đối với NHHH.

Một trong những điều kiện đó là yêu cầu gắn việc chuyển dịch quyền với nghĩa vụ đảm bảo

uy tín hoạt động kinh doanh sử dụng NH kèm theo.

Hợp đồng Franchising

Liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng NH, ngoài hợp đồng li-xăng, ở

Hoa Kỳ còn có một loại hợp đồng khác, hợp đồng Franchising. Loại hợp đồng này xuất

hiện đầu tiên vào thế kỷ 19 và hiện nay đã được áp dụng khá phổ biến. Theo dự tính của

Hiệp hội Franchising thế giới, franchising chiếm khoảng 1/3 tổng lượng bán lẻ của Hoa Kỳ

[27]. Hợp đồng Franchising là dạng kết hợp giữa hợp đồng li-xăng các đối tượng sở hữu

công nghiệp, có thể bao gồm cả việc sử dụng bí mật thương mại, sáng chế, bản quyền cũng

như NH với hợp đồng kinh doanh mà trong đó bao gồm điều kiện tiến hành các hoạt động

kinh doanh của bên nhận như địa điểm kinh doanh, mua sắm các thiết bị và hàng loạt các

nhân tố kinh doanh khác.

Nói ngắn gọn, "Franchising là sự thoả thuận có nội dung chuyển giao quyền sử

dụng các đối tượng SHTT kèm theo các bí quyết sản xuất kinh doanh trên cơ sở đền bù".

Và như vậy, hợp đồng li-xăng nhón hiệu có thể là một phần nội dung của hợp đồng

Franchising.

- Mối quan hệ hỗ trợ qua lại giữa bên cấp và bên nhận Franchising: các bên trong

hợp đồng Franchising thường có mối quan hệ hết sức chặt chẽ với nhau theo các quy định
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đặt ra trong hợp đồng. Mối quan hệ chặt chẽ này sẽ được thể hiện trên một số khía cạnh

sau:

Thứ nhất, các hoạt động sản xuất kinh doanh của bờn nhận Franchising bao giờ cũng

phải tuân theo các quy định của bên cấp Franchising. Ngược lại, bên cấp Franchising phải

có trách nhiệm cung cấp các tài liệu hướng dẫn cũng như hỗ trợ về mặt kỹ thuật với bên

nhận Franchising.

Thứ hai, thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi bên. Nếu như hoạt

động kinh doanh của bên nhận Franchising đạt hiệu quả càng cao thì lợi ích kinh doanh

mang lại cho các bên càng cao.

Thứ ba, hiệu quả hoạt động kinh doanh của bên nhận Franchising phụ thuộc tương

đối lớn vào khả năng phát triển của các hệ thống sinh lợi của bên cấp Franchising cũng

như việc bên cấp Franchising tiến hành các hoạt động đào tạo, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ

bên nhận trong việc tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của bên nhận.

- Phương thức thực hiện Franchising: trong quá trình thực hiện Franchising, bên cấp

Franchising sẽ không chỉ giám sát, kiểm tra các cách thức mà trong đó các quyền như

quyền đối với NHHH được sử dụng như thế nào bởi bên nhận Franchising mà còn quy

định các cỏch thức mà các bí quyết sản xuất kinh doanh được Franchising được thực hiện

và quản lý bởi bên nhận.

* Lợi ích Franchising

Cũng như li-xăng các đối tượng sở hữu trí tụê, Franchising mang lại những lợi ích

không nhỏ cho cả bên chấp cũng như bên nhận Franchising. Cụ thể như sau:

+ Đối với bên giao:

Việc cấp Franchising sẽ mang lại cho bên giao Franchising một số lợi ích nhất

định đặc biệt là về mặt tài chính.

- Được hưởng một khoản tiền (phí Franchising) do bên nhận Franchising trả;

- Không phải tốn các khoản chi phí để đầu tư vào hoạt động mở rộng kinh doanh;
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- Khuyếch trương, mở rộng được quy mô hoạt động của mình thông qua hệ thống

sản xuất kinh doanh của các bên nhận Franchising.

+ Đối với bên nhận:

Thông qua việc tiếp nhận quyền sử dụng các đối tượng SHTT cũng như các bí

quyết sản xuất kinh doanh của bên giao, bên nhận Franchising sẽ có các lợi ích như rút

ngắn thời gian cũng như chi phí cho các hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu; học

tập được các bí quyết sản xuất kinh doanh thành công trên thị trường và tiếp tục nghiên

cứu đổi mới xây dựng thành các bí quyết riêng của mình.

* Hợp đồng Franchising

Hợp đồng Franchising được hiểu là sự thoả thuận bằng văn bản của các bên

(Franchisor- bên cấp Franchising và Franchisee - bên nhận Franchising) về việc chuyển

giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp kèm theo các bí quyết sản xuất kinh

doanh trên cơ sở có đền bù.

Một hợp đồng Franchising thường bao gồm những nội dung (điều khoản) cơ bản

sau đây:

- Quy định chung (thông tin về các bên tham gia hợp đồng, thời gian ký kết hợp

đồng…);

- Đối tượng (quyền sở hữu trí tụê, các bí quyết sản xuất kinh doanh), phạm vi

Franchising (tính chất độc quyền hay không độc quyền);

- Thời hạn hợp đồng;

- Phí và phương thức thanh toán;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;

- Các trường hợp chấm dứt hợp đồng;

- Luật điều chỉnh;

- Giải quyết tranh chấp;

Ngoài các nội dung nêu trên, để có sự ràng buộc chặt chẽ, các bên thường ghi nhậnthêm

những thoả thuận về: các tài liệu hướng dẫn do bên cấp Franchising cung cấp; chương trình đào
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tạo và hỗ trợ sản xuất kinh doanh (về mặt kỹ thuật) do bên cấp Franchising đảm nhận; kế hoạch

phát triển mạng lưới đơn vị kinh doanh thiết lập theo hợp đồng Franchising do bên nhận

Franchising thực hiện; v.v...

2.2.4. Thực thi quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ

2.2.4.1. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa

Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, các hành vi xâm hạm quyền sở hữu NHHH

có thể phân thành những loại cơ bản sau:

* Sao chép tương tự NHHH: đây là hình thức mô phỏng dựa theo NH được bảo

hộ. Do không sao chép y nguyên hoặc căn bản các yếu tố của NHHH được bảo hộ nên có

thể tạo ra cảm giác là người sử dụng đang sử dụng NHHH của chính mình, không động

chạm gì đến quyền đối với NH của người khác, bên cạnh đó vẫn lợi dụng được uy tín nhất

định của NHHH được bảo hộ đang bị mô phỏng. Một điểm đáng lưu ý ở đây là việc sử

dụng dấu hiệu tương tự này phải có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa/

dịch vụ. Đây là một vấn đề hết sức phức tạp. Thực tiễn giải quyết các tranh chấp có liên

quan tại Hoa Kỳ đã góp phần hình thành được một số cơ sở nhất định giúp cho việc xác

định "khả năng nhầm lẫn". Thông thường, khả năng về các nhân tố gây nhầm lẫn phụ

thuộc vào các yếu tố sau:

- Sức mạnh NH của nguyên đơn (tức là tính độc đáo, riêng biệt của NH);

- Sự tương tự của NH;

- Sự tương tự của hàng hóa;

- Sự tương tự của quảng cáo và các kênh bán hàng;

- Mức độ cẩn thận mà khách hàng có khi chọn mua hàng;

- Bằng chứng về sự nhầm lẫn thực sự;

- ý đồ của bên thực hiện hành vi vi phạm.

* Làm giả NHHH:

Làm giả NHHH được định nghĩa là hành vi sản xuất hoặc phân phối một sản phẩm

hoặc dịch vụ mang một NH giống hệt hoặc hầu như không thể phân biệt với một NHHH
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đã đăng ký (15U.S.C.DĐ 1116 (d) (1) (B) (1), 127) trừ trường hợp việc sử dụng NHHH đã

đăng ký cho hoặc liên quan tới hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhà sản xuất hàng hóa hoặc dịch

vụ đó, tại thời điểm sản xuất được uỷ quyền sử dụng NH đó (15 U.S.C.Đ1116).

* Làm lu mờ NH nổi tiếng

Theo quy định của luật liên bang về sự lu mờ của NH năm 1995 (Federal Trademark

Dilution Act), hành vi làm lu mờ NH nổi tiếng được hiểu là sự làm giảm công năng của

một NH nổi tiếng để xác định và phân biệt hàng hóa, bất kể là có hay không có sự cạnh

tranh giữa các bên hay khả năng gây nhầm lẫn.

Vi phạm trờn mạng Internet: Trong chương trình hỗ trợ làm chính sách quốc tế về

tên miền trên Internet của mình, WIPO đã bảo trợ cho một loạt các diễn đàn công khai và

các cơ hội tham vấn trên khắp thế giới trong năm 1998 và 1999 với mục tiêu tăng cường đối

thoại giữa các bên liên quan và làm rõ các khái niệm, nguyên tắc, thể chế và các quy tắc pháp

luật. Các bên tham gia đã đi đến nhất trí rằng tên miền là "NHHH của thương mại điện tử". Do

đó, chính sách và việc quản lý Internet phải được xây dựng trên cơ sở các khái niệm về

NHHH và cạnh tranh không lành mạnh đã được phát triển trong lĩnh vực SHTT.

Các bên tham gia chương trình tên miền Internet của WIPO cũng đã đi đến nhất trí

rằng cần phải phân biệt giữa những xung đột về những tên miền được đăng ký với "ý đồ

xấu" - trường hợp người chiếm dụng tên miền không có quyền hợp pháp đối với tên đó -

và những tên miền được đăng ký một cách "trung thực" - trường hợp những xung đột phát

sinh từ những quyền hợp pháp nhưng cạnh tranh nhau đối với một t ên miền. Chương trình

của WIPO đã đưa ra những khuyến nghị với ICANN (Tổ chức phân bổ tên và số Internet

Hoa Kỳ) về việc thiết lập thủ tục giải quyết tranh chấp ngoài toà án, tuỳ chọn dành cho

những trường hợp đăng ký tên miền với dụng ý xấu đối với các NH có khả năng phân biệt,

theo đó có thể huỷ bỏ và chuyển nhượng lại các đăng ký tên miền trong vòng một tháng và

về việc thiết lập thủ tục quản lý các NH nổi tiếng theo đó cơ quan đăng ký có thể từ chối

đăng ký tên miền ngay từ lúc nộp đơn hoặc huỷ bỏ đăng ký với hiệu lực hồi tố. Năm 1999,

ICANN đã thiết lập cả hai thủ tục này và tháng 1 năm 2000, một chủ sở hữu NH đã lấy lại

được quyền sử dụng một tên miền khi lần đầu tiên sử dụng thủ tục trọng tài nhanh chóng này

và một chủ sở hữu NH khác đã huỷ bỏ thành công đăng ký tên miền.
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Năm 1999, quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Luật bảo hộ người tiêu dùng chốngchiếm

dụng tên miền. Luật này cho phép các chủ sở hữu các NH có tính phân biệt hoặc NH nổi

tiếng kiện ra toà án liên bang khi một tên miền tương tự tới mức gây nhầm lẫn được đăng

ký với ý đồ không trung thực để hưởng lợi bất hợp pháp. Các chế tài bao gồm cả bồi

thường thiệt hại bằng tiền. Tuy nhiên, tranh chấp nảy sinh từ các đăng ký "trung thực" đòi

hỏi sự tranh tụng giữa các bên liên quan [41].

Cỏc hành vi vi phạm khỏc: ngoài cỏc loại vi phạm kể trờn, cỏc hành vi sau đõy

cũng bị coi là hành vi vi phạm như che dấu sự lừa dối về nguồn gốc xuất xứ của hàng

hoỏ/dịch vụ; quảng cỏo giả mạo gõy nhầm lẫn, miờu tả sai lệch trờn Internet…

2.2.4.2. Cỏc cơ quan cú thẩm quyền xử lý cỏc hành vi xõm phạm quyền đối với

NHHH tại Hoa Kỳ

- Uỷ ban giải quyết khiếu nại về NHHH (TTAB) thuộc USPTO

- Toà ỏn (toà ỏn hạt liờn bang, toà ỏn khu vực liờn bang, toà phỳc thẩm của toà ỏn

khu vực liờn bang, toà ỏn tối cao).

- Cỏc cơ quan hành phỏp: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biờn giới Hoa Kỳ, Cục

Điều tra liờn bang (FBI), Cơ quan tỡnh bỏo, Cục thuế nội địa, Văn phũng luật sư Hoa

Kỳ;v.v…

2.2.4.3. Các biện pháp áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu

NHHH

Khi phát hiện các hành vi xâm phạmnói trên, chủ sở hữuNHHH có quyền:

- Yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi xâm phạm, huỷ bỏ hàng hóa vi phạm và

bồi thường thiệt hại hoặc áp dụng các biện pháp khác để ngăn chặn xâm phạm;

- Khởi kiện dân sự tại toà án có thẩm quyền;

- Nếu hàng hóa vi phạm được nhập khẩu vào thời kỳ chủ sở hữu NHHH có thể yêu

cầu cơ quan hải quan Hoa Kỳ cấm thông quan hoặc bắt giữ hàng hóa vi phạm đó.
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- Ngoài các biện pháp tự bảo vệ, kiện dân sự và biện pháp kiểm soát biên giới như

trên, biện pháp bảo vệ có tính nghiêm khắc nhất được áp dụng cho các hành vi xâm phạm

là biện pháp hình sự.

2.2.4.4. Bảo vệ quyền sở hữu NHHH chống nạn làm giả nhãn hiệu

a) Đôi nét về thực trạng làm giả nhãn hiệu (làm hàng giả) tại Hoa Kỳ

Trong các loại hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH, làm

giả NH là hành vi có mức độ nguy hiểm cao nhất. Nạn làm giả NH đã tồn tại qua nhiều thế

kỷ và ở Hoa Kỳ nó được nhắc tới như một "tội phạm của thế kỷ 21" [37].

Theo các chuyên gia Hoa Kỳ, nạn làm hàng giả có tác động đến toàn xã hội. Nạn

nhân đầu tiên của nạn làm hàng giả chính là các chủ sở hữu NH. Không những bị thiệt hại

về doanh số bán hàng mà uy tín và danh tiếng của họ cũng bị xói mòn. Các nhóm công

nghiệp Hoa Kỳ ước tính thiệt hại của họ khoảng 300 tỷ USD [37].

"Nạn nhân" tiếp theo được đề cập tới ở dây là những người tiêu dùng: những kẻ

làm hàng giả không giới hạn sự phạm tội của chúng ở những mặt hàng xa xỉ mà còn làm

tràn ngập thị trường người tiêu dùng với những mặt hàng như kính mắt, dược phẩm, thực

phẩm… nhiều sản phẩm trong số đó là không an toàn và đe doạ đến sức khoẻ của người

tiêu dùng.

Bên cạnh đó, nạn làm hàng giả cũng ảnh hưởng tới quyền lợi của những người nộp

thuế, bởi vì những kẻ làm hàng giả không nộp thuế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp lao động, bảo

hiểm y tế tức là đã "tự do cưỡi trên lưng" của những người nộp thuế.

ở tầm vĩ mô, nạn làm hàng giả có ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ tới nền kinh tế

cũng như đời sống xã hội, an ninh Hoa Kỳ.

Trước hết, về mặt kinh tế: theo ước tính, ngành công nghiệp ô tô Hoa Kỳ có thể

thuê thêm 300.000 công nhân, nếu không có nạn làm hàng giả [37].

Thành phố New York ước tính mỗi năm thất thu 1,25 USD tiền thuế từ những kẻ

làm hàng giả. Đó chỉ là những minh chứng mang tính minh hoạ cho thấy hậu quả to lớn

của nạn làm hàng giả đối với nền kinh tế Hoa Kỳ.

Về mặt xã hội:
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Tội phạm có tổ chức ngày càng tham gia nhiều vào hoạt động làm hàng giả. Gần

đây, uỷ ban đối ngoại hạ nghị viện Hoa Kỳ đã đề cập tới mối quan hệ giữa các tổ chức làm

hàng giả và các tổ chức khủng bố. Tại buổi điều tuần ngày 6/7/2003, Robert K.Noble, thư

ký Interpol đã tuyên bố trong một bản khai rằng "mối quan hệ giữa các nhóm tội phạm có

tổ chức các nhóm làm hàng giả đã được thiết lập rất chặt chẽ. Bị hấp dẫn bởi lợi nhuận

cao, cả các mạng lưới tội phạm có tổ chức và các mạng lưới khủng bố đều dựa vào việc

buôn bán hàng giả để kiếm tiền và rửa tiền và tội phạm về sở hữu trí tụê đang nhanh chóng

trở thành phương thức được ưa dùng.

Có rất nhiều bằng chứng để chứng minh cho luận điểm rằng các tổ chức khủng bố

hiện đang khai thác các quyền quan trọng về NHHH và đang thu lợi từ việc sản xuất buôn

bán hàng giả. Từ nhiều năm, các cơ quan liên bang Hoa Kỳ đã xem xét các bằng chứng

cho thấy Hezbollah, Hammas và các mạng lưới khủng bố khác đang bán hàng giả để lấy

tiền phục vụ cho các hoạt động của họ trên toàn cầu. FBI cũng đã thu được bằng chứng về

mối quan hệ trực tiếp giữa việc bán hàng giả trên các đường phố New York với những kẻ

khủng bố đã đánh bom trung tâm thương mại thế giới vào năm 1993 [37].

b) Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu NHHH chống nạn làm giả NH tại Hoa Kỳ

Mặc dù nạn làm giả NH đã tồn tại qua nhiều thế kỷ song phải tới năm 1946, quốc

hội Hoa Kỳ mới thừa nhận sự nghiêm trọng của nạn làm hàng giả và ban hành các luật để

bảo hộ NHHH. Đạo luật Lanham, 15, U.S.C. Đ1041 và các luật tiếp theo. Các luật này tạo

điều kiện để các chủ sở hữu thực thi và bảo vệ NHHH của mình thông qua tố tụng dân sự.

Luật này đã được sửa đổi vào năm 1984 để hình sự hoá hành vi làm giả NHHH và quy

định những hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những kẻ làm giả: luật chống làm giả

NHHH năm 1984, 18 U.S.C. Đ2 320.

Hiện nay, hai phần ba số bang của Hoa Kỳ đã ban hành các luật để hình sự hoá hành

vi làm giả NHHH. Nhiều luật trong số đó quy định các hình phạt nghiêm trọng, các mức phạt

tù và phạt tiền đối với những kẻ phạm những tội này.

Bên cạnh đó, các chủ sở hữu NHHH được tuỳ chọn nhiều loại chế tài dân sự khác

nhau để bảo vệ NH của mình. Theo pháp luật hiện hành, các doanh nghiệp có quyền tịch
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thu sản phẩm hàng giả, cấm vĩnh viễn việc sản xuất và bán các mặt hàng đó, loại bỏ những

mặt hàng đó không cho bán trên Internet và yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng tiền.

Dưới đây là một số vấn đề cụ thể của hệ thống bảo hộ chống hàng giả qua việc

thực thi theo thủ tục hình sự và dân sự

* Thực thi theo thủ tục hình sự

Thực thi theo các đạo luật hình sự cấp liên bang

- Cơ sở pháp lý để thực thi việc bảo vệ chống hàng giả trên toàn liên bang Hoa Kỳ

là các quy định sau: 18 U.S.C Đ1961 et seq – RICO; 18 U.S.C Đ317 - âm mưu mang tính

tội phạm; 18 U.S.C Đ156, 1957 - rửa tiền; 18 U.S.C Đ1341 - Gian lận qua thư tín; 18

U.S.C Đ1343 - Gian lận qua điện tín; 18 U.S.C Đ542 - Nhập khẩu hàng bằng cách khai

man; 18 U.S.C Đ545 - buôn lậu hàng vào Hoa Kỳ; 26.S.C Đ7201 - 7207 - Các điều khoản

về trốn thuế, không nộp thuế hoặc kê khai gian lận; v.v…

- Các cơ quan hành pháp cấp liên bang có thẩm quyền xử lý các vụ làm giả NH: Cơ

quan hải quan và bảo vệ biên giới (CBP) và cơ quan nhập cư và hành pháp hải quan (ICE);

Cục điều tra liên bang (FBI); Cơ quan bưu điện Hoa Kỳ - nơi dịch vụ bưu chính được sử

dụng để gửi hàng giả; Cơ quan tình báo; Cục quản lý rượu, thuốc là và súng; Cục thuế nội

địa; Văn phòng luật sư Hoa Kỳ.

Qua đây có thể thấy hệ thống các cơ quan hành pháp có thẩm quyền xử lý các

hành vi làm hàng giả của liên bang Hoa Kỳ khá đa dạng. Quốc gia này đã thật khéo léo khi

kết hợp hoạt động của các loại cơ quan ở những lĩnh vực khác nhau trong việc chống lại

loại tội phạm ngày càng gia tăng này.

* Thực thi theo các đạo luật hình sự cấp bang

ở Hoa Kỳ, vấn đề chống hàng giả NH được đặc biệt quan tâm, không chỉ trên

phạm vi toàn liờn bang mà ở mỗi bang cũng đều có những quy định pháp luật riêng và hệ

thống cơ quan giải quyết những vấn đề liên quan đến lĩnh vực này.

- Trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, 35 bang đã có luật chống làm hàng giả, ngoài ra, ở

mỗi bang còn có các đạo luật khác liên quan đến vấn đề chống làm giả NH.
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- Các cơ quan hành pháp cấp bang: cũng đóng vai trò tích cực trong việc phát hiện,

xử lý các vụ làm giả NH như cảnh sát địa phương, cảnh sát cấp bang, các cơ quan hành

pháp địa phương công tố viên cấp bang, cấp địa phương, các cơ quan thuế cấp bang, sở lao

động, sở phòng cháy, chữa cháy…

* Thực thi theo thủ tục dân sự

 Chủ sở hữu NHHH có quyền yêu cầu bên vi phạm chấm dứt và từ bỏ việc vi

phạm.

 Khởi kiện tại toà án

- Cơ sở pháp lý của việc thực thi theo pháp luật dân sự bao gồm: Đạo luật Lanham

với các quy định 15 U.S.C Đ1116 (d) - lệnh tạm giữ và lệnh bắt giữ theo thủ tục dân sự, 15

U.S.C Đ1117 (a) và (b) - phán quyết bồi thường thiệt hại và tăng mức bồi thường; Đạo luật

chống làm giả NHHH năm 1984 (ngoài việc hình sự hoá hành vi làm giả NHHH còn cho

phép toà án ra quyết định bắt buộc bồi thường thiệt hại gấp 3 lần và bồi hoàn phí luật sư

trong các vụ kiện dân sự về làm hàng giả; Cho phép toà án ra lệnh bắt giữ tang vật hàng

hóa theo yêu cầu của một bên).

- Bị đơn trong các vụ khiếu kiện dân sự thường là: Những người bán hàng trên

đường phố, trong chợ trời và những người bán hàng rong khác; Các địa điểm bán hàng cố

định như các cửa hàng bán lẻ chẳng hạn; Các chủ đất, các chủ trung tâm buôn bán lớn; Các

đối tượng tạo điều kiện cho việc vi phạm như những người quản lý chợ, các nhà cung cấp

dịch vụ Internet, các chủ trung tâm buôn bán lớn… Chẳng hạn, trong vụ Hard Rock Cafe

Licensing Corp kiện Concession Svcs. Inc, 955 F. 2d, 1143 năm 1992, toà án kết luận rằng có

tồn tại căn cứ khởi kiện việc tiếp tay cho sự vi phạm NHHH của một người chủ chợ trời

cho các hành vi vi phạm của một người bán hàng trong chợ [24].

- Các chế tài được áp dụng

+ Lệnh cấm của toà án (15 U.S.C. Đ1116)

+ Tiêu huỷ hàng hóa vi phạm (15 U.S.C. Đ1117 (a) (b)(c))

+ Phạt tiền
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Chẳng hạn, trong vụ Tommy Hilfiger kiện Goody’s Family Clothing, 2003 U.S.

Dist. LEXIS 87888 (N.S. Georgia, ngày 5/9/2003), toà án kết lụân người chủ cửa hàng bán

lẻ đã cố tình giả vờ không biết để mua và bán quần bò và áo phông giả. Chủ sở hữu

NHHH được bồi thường thiệt hại gấp 3 lần so với số tiền là 2.066.985m, 57USD hoặc theo

phương án khác là bồi thường thiệt hại theo luật định với số tiền là 2.100.000,00 USD,

cộng với số lợi nhuận là 8.976.440,58USD và được bồi hoàn phí luật sư ở mức hợp lý và

các chi phí khác [24].

Như vậy, cú thể thấy rằng thủ tục kiện dõn sự ở đõy được tiến hành khỏ chặt chẽ

với cỏc biện phỏp chế tài nghiờm khắc, bảo vệ một cỏch thớch đỏng quyền lợi của bờn bị

vi phạm. Chớnh vỡ vậy, ở Hoa Kỳ, biện phỏp khởi kiện dõn sự luụn được cỏc bờn ưa

chuộng và lựa chọn nhiều hơn so với những biện phỏp trừng phạt nhõn danh nhà nước.

Tóm lại, qua phân tích trên ta rút ra một số điểm tương đồng và khác biệt cơ bản

trong nội dung của pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ về việc bảo hộ NHHH:

* Những điểm tương đồng:

Từ những phân tích ở phần trên, có thể nhận thấy khá nhiều điểm gần gũi giữa

pháp luật Hoa Kỳ và pháp luật Việt Nam trong việc bảo hộ NHHH.

- Điểm tương đồng đầu tiên được thể hiện trong quan điểm về vấn đề bảo hộ NH.

Cả hai hệ thống pháp luật đều hướng tới việc kết hợp hài hoà giữa việc bảo vệ pháp quyền,

lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu NHHH với việc bảo vệ quyền của các chủ thể có liên

quan và toàn xã hội.

- Sự tương đồng cũn thể hiện trong các định nghĩa về NH, NH chứng nhận, NH

tập thể…

- Trình tự, thủ tục đăng ký NH cũng thể hiện sự tương đồng nhất định trong quy

định pháp luật của hai nước, chẳng hạn như việc nộp đơn và dăng ký đều trải qua các bước

nhất định, huỷ bỏ đơn cũng có những yêu cầu về tài liệu tương đối giống nhau…

- Về thời hạn hiệu lực, trừ những trường hợp đặc biệt, pháp luật Việt Nam và Hoa Kỳ

đều thừa nhận quyền sở hữu đối với NHHH kéo dài vô thời hạn.
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- Về nội dung quyền sở hữu NHHH, pháp luật Hoa Kỳ và pháp luật Việt Nam

giành cho chủ sở hữu NHHH cỏc quyền tương đối giống nhau.

- Về vấn đề thực thi quyền sở hữu NHHH, pháp luật hai nước cũng có những quan

điểm gần gũi khi đề cập tới các loại hành vi vi phạm cũng như các biện pháp thực thi.

Sở dĩ có thể tìm ra khá nhiều điểm tương đồng trong quy định của pháp luật Hoa Kỳ

và pháp luật Việt Nam như vậy trước hết là bởi vấn đề NHHH từ lâu đã vượt qua ranh giới

quốc gia, mang tính toàn cầu. Các nước trên thế giới đã cùng nhau thoả thuận để xây dựng

nên những chuẩn mực mang tính chất quốc tế về bảo hộ NHHH như Công ước Paris 1883,

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế NHHH năm 1891 và Nghị định thư Madrid năm

1995, Hiệp định TRIPS năm 1994, v.v... Chính điều này đã khiến quan điểm của các nhà

lập pháp trên thế giới nói chung, trong đó có Hoa Kỳ và Việt Nam xích lại gần nhau hơn.

Mặt khác, Hoa Kỳ và Việt Nam trong thời gian gần đây đã có những hoạt động

ngoại giao kinh tế đầy sáng tạo mà biểu hiện tiêu biểu là Hiệp định thương mại song

phương Việt Nam - Hoa Kỳ được ký kết năm 2000, có hiệu lực từ 10/12/2001. Trong Hiệp

định này, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tụê nói chung, bảo hộ NHHH nói riêng được đặc

biệt quan tâm.

Nhằm thực thi Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và đạt tới sự tương thích

hoá, hài hoá hoá với pháp luật SHTT của các nước trên thế giới, các nhà lập pháp Việt

Nam đã có những nỗ lực đáng kể trong việc tiếp thu các chuẩn mực pháp lý của các nước,

trong đó có Hoa Kỳ. Đây cũng là một trong nguyên nhân cơ bản khiến cho pháp luật Việt

Nam ngày càng có thờm nhiều điểm tương đồng với pháp luật Hoa Kỳ.

* Những điểm khác biệt:

Tuy nhiên, xét một cách tổng thể, giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ

vẫn còn một khoảng cách nhất định trong các quy định về bảo hộ NHHH. Ở đây người viết

chỉ xin dừng lại ở những điểm khác biệt cơ bản nhất.

- Về việc xác lập quyền sở hữu đối với NHHH: Nếu ở Hoa Kỳ, việc xác lập quyền

sở hữu đối với NHHH dựa theo "nguyên tắc sử dụng đầu tiên" thì ở Việt Nam, độc quyền

đối với NHHH xuất hiện trên cơ sở đăng ký NH đó với cơ quan có thẩm quyền.
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- Về phạm vi bảo hộ: như đã đề cập ở chương 1, phạm vi bảo hộ theo quy định của

pháp luật Hoa Kỳ là rất rộng, theo đó, bất kỳ dấu hiệu nào thoả mãn điều kiện phân biệt

được hàng hóa dịch vụ của một người với các hàng hóa dịch vụ cùng loại của các chủ thể

khác đều được coi là NHHH. Trong khi đó, nếu như ở phần quy định về khái niệm, cỏc

nhà lập phỏp Việt Nam cũng thừa nhận một phạm vi bảo hộ khá rộng thì tại Điều 72, Luật

SHTT chỉ giới hạn việc bảo hộ đối với những 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".

Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là bởi trình độ phát triển của mỗi nước ở những mức

độ khác nhau. Tuy nhiên, trong tương lai, mục tiêu cần hướng tới của Việt Nam là mở

rộng thêm phạm vi bảo hộ để đảm bảo quyền lợi của các chủ thể và phù hợp với xu hướng

chung trên thế giới.

- Vấn đề đăng ký NHHH ở Hoa Kỳ về cơ bản cũng khác với Việt Nam. Sự khác

nhau thể hiện trên nhiều phương diện như ở cơ sở nộp đơn, nguyên tắc chấp nhận đơn,

trình tự thẩm định đơn, trình tự giải quyết khiếu nại, thời gian thẩm định đơn, thời gian

giải quyết khiếu nại…

- Về các trường hợp chấm dứt quyền sở hữu NHHH cũng có sự khác nhau. Như đã

trình bày ở phần trước, ở Hoa Kỳ, nếu chủ sở hữu NHHH thực hiện không đầy đủ quyền

chống lại những người sử dụng bất hợp pháp hoặc kiểm soát không đầy đủ đối với những

người được cấp li xăng hoặc để NH trở nờn cú ý nghĩa chung đối với cụng chỳng thỡ

quyền đối với NH sẽ mất hiệu lực. Pháp luật Việt Nam chưa quy định những vấn đề này.

- Về vấn đề bảo hộ NH nổi tiếng: pháp luật Hoa Kỳ quy định phạm vi bảo hộ rộng

hơn pháp luật Việt Nam, thể hiện ở quy định chống lại những hành vi làm giảm bớt sự nổi

tiếng của NH.

- Về vấn đề thực thi quyền đối với NHHH, pháp luật hai nước cũng có những quy

định khác nhau rõ rệt:

Thứ nhất, quy định về các hành vi xâm phạm NHHH có sự khác nhau: ở Hoa Kỳ,

hành vi làm "lu mờ" NH nổi tiếng dù có hay không có sự cạnh tranh của các chủ thể cũng
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bị coi là hành vi xâm phạm. Theo quan điểm của các nhà lập pháp Việt Nam, hành vi này

không bị liệt kê vào nhóm các hành vi vi phạm.

Thứ hai, các biện pháp chế tài theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ cũng nghiêm

khắc, có tính răn đe cao hơn so với pháp luật Việt Nam.

Cuối cùng, phải thừa nhận một điều rằng hệ thống các cơ quan thực thi pháp luật

bảo hộ NHHH của Hoa Kỳ đã đạt được mức phỏt triển khá cao. Hệ thống cơ quan đăng ký

không chỉ hựng hậu về số lượng chuyên viên và trình độ của các chuyên gia về NHHH mà

còn bởi cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, có thể tổ chức tiếp nhận đơn qua mạng Internet, tổ

chức điều trần miệng cho các bên tranh chấp qua điện thoại truyền hình, cú khả năng thẩm

định những nhón hiệu tương đối phức tạp (nhón hiệu mựi, nhón hiệu õm thanh…).

Hệ thống các cơ quan hành pháp có trách nhiệm xử lý các hành vi xâm phạm

quyền sở hữu NH cũng rất phát triển và có sự kết hợp chặt chẽ với nhau.

Hệ thống toà án, nhất là các thẩm phán Hoa Kỳ không những có năng lực chuyên

môn mà còn được đào tạo rất sâu và có sự am tường về NHHH.

Trong khi đó, ở Việt Nam hiện nay, tại các toà án và các cơ quan bảo đảm thực thi

SHTT (trong đó có NHHH), số lượng các cán bộ được đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tụê

chưa nhiều. Trình độ kiến thức pháp lý và nghiệp vụ giải quyết tranh chấp về SHTT núi

chung, NHHH núi riờng còn nhiều bất cập.

Tất cả những "khoảng cách" giữa pháp luật bảo hộ NHHH của hai nước như trên

một phần là do sự khác nhau về trình độ phát triển (như đã đề cập, trong lĩnh vực SHTT,

Hoa Kỳ được coi là một trong những cường quốc, trong khi với Việt Nam, đó còn là một

lĩnh vực hết sức mới mẻ), mặt khác sự khác biệt còn xuất phát từ các đặc trưng riêng về

lịch sử, kinh tế, quan điểm lập pháp, v.v... của mỗi nước.
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Chương 3

NHữNGđề xuất và giải pháp nhằmhoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu lực, hiệu

quả thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam và hạn chế rủi ro

trong đăng ký - bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của thương nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ

3.1. Những đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu

lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam

Qua việc tìm hiểu lịch sử hình thành, phát triển cũng như hệ thống các quy định pháp

luật bảo hộ NHHH của Việt Nam trong tương quan so sánh với pháp luật bảo bộ NHHH Hoa

Kỳ, chúng ta thấy được những nỗ lực to lớn của các nhà lập pháp, các nhà hoạt động thực tiễn,

các nhà khoa học và cả bản thân các chủ thể kinh doanh trong việc xây dựng một hệ thống

pháp luật bảo hộ NHHH khá chi tiết, đầy đủ, về căn bản phù hợp hơn những chuẩn mực quốc tế

và đã phần nào phát huy được hiệu quả trong việc nâng cao vai trò sáng tạo của các chủ thể, tạo

động lực cho sự phát triển, bảo hộ sản xuất trong nước và từng bước thu hút đầu tư trong và

ngoài nước. Tuy nhiên, trước nhu cầu hội nhập sâu rộng vào các quá trình kinh tế quốc tế, nhất

là khi chúng ta đã trở thành thành viên của WTO, hệ thống bảo hộ NHHH của chúng ta cần

không ngừng được củng cố và hoànthiện.

Việc hoàn thiện, bổ sung pháp luật về bảo hộ NHHH và tăng cường thực thi pháp

luật bảo hộ NHHH là một vấn đề lớn đòi hỏi sự nỗ lực của toàn thể xã hội và cần được

nghiên cứu kỹ lưỡng. Trong khuôn khổ luận văn này, chúng tôi chỉ xin đóng góp một số

suy nghĩ bước đầu về các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và tăng cường thực thi pháp

luật bảo hộ NHHH.

3.1.1. Những vấn đề có tính định hướng

Việc hoàn thiện, bổ sung pháp luật và tăng cường hiệu lực, hiệu quả của cơ chế

thực thi pháp luật bảo hộ NHHH cần phải được thực hiện trên cơ sở những định hướng

nhất định. Những định hướng này là những tư tưởng xuyên suốt cả quá trình sửa đổi, bổ

sung và thể hiện từ cách thức tiến hành sửa đổi đến nội dung sửa đổi cũng như trong việc

đánh giá kết quả. Theo quan điểm của chúng tôi, việc hoàn thiện pháp luật và tăng cường
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hiệu lực, hiệu quả cơ chế thực thi pháp luật bảo hộ NHHH cần xác định những định hướng

sau:

- Thứ nhất, việc đổi mới pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật bảo hộ NHHH phải

đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân

dân, do nhân dân, vì nhân dân được ghi nhận tại Hiến pháp năm 1992, sửă đổi năm 2001.

Hiện nay, Bộ luật dân sự 2005 và Luật SHTT 2005 về cơ bản đã thực sự khắc

phục được những khiếm khuyết của hệ thống bảo hộ trước đây và đều đã có hiệu lực. Các

nghị định hướng dẫn thi hành cũng đó được ban hành. Tuy nhiờn, vấn đề thực thi (đưa cỏc

quy định phỏp luật vào cuộc sống) cú ý nghĩa vụ cựng quan trọng. Đối với cơ chế thực thi

pháp luật cần xây dựng được một cơ chế minh bạch và tôn trọng xã hội công dân, mối

quan hệ giữa Nhà nước và cụng dân phải được tôn trọng trên cơ sở bình đẳng tương đối.

- Thứ hai, việc sửa đổi, bổ sung pháp luật và tăng cường cơ chế thực thi pháp luật bảo

hộ NHHH phải được tiến hành một cách đồng bộ với nhau để một mặt, hoàn thiện pháp luật

bảo hộ NHHH, mặt khác, kiện toàn cơ chế thực thi pháp luật để đưa pháp luật vào cuộc sống

phục vụ cho các mục tiêu đặt ra đối với điều chỉnh pháp luật bảo hộ NHHH. Việc hoàn thiện

pháp luật bảo hộ NHHH sẽ là nhân tố quan trọng tăng cường hiệu lực và hiệu quả của cơ chế

thực thi pháp luật bảo vệ NHHH. Mặt khác, việc thực thi pháp luật có hiệu quả hay không sẽ

là động lực cho việc hoàn thiện pháp luật bảo hộ NHHH. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện pháp

luật bảo hộ NHHH cũng cần được tiến hành đồng bộ với việc sửa đổi, bổ sung các quy định

pháp luật về bảo hộ các đối tượng SHTT khác.

- Thứ ba, việc hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật bảo hộ NHHH

phải được nghiên cứu thấu đáo trên cơ sở phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của

Việt Nam. Việc học tập các lý thuyết và kinh nghiệm từ các nước đi trước là rất cần thiết

nhưng mọi sự sao chép theo kiểu "đẽo chân cho vừa giầy" đều khó có thể dẫn đến thành

công, nếu không muốn nói là nguy cơ thất bại rất lớn. Bởi vì, Việt Nam vốn có những đặc

điểm đặc thù cần phải tính đến để khi pháp luật ban hành sẽ có khả năng đi vào cuộc sống,

phát huy được những mặt tích cực, hạn chế được những mặt tiêu cực, góp phần tạo môi

trường lành mạnh cho các nhà đầu tư, cho sự cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa các
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doanh nghiệp và bảo vệ được một cách thích đáng quyền và lợi ích hợp pháp của các cá

nhân, tổ chức trong xã hội.

- Thứ tư, hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu lực, hiệu quả của cơ chế thực thi

pháp luật bảo hộ NHHH phải đặt trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động hội nhập quốc tế

và khu vực. Hội nhập buộc chúng ta phải đối mặt với những thách thức to lớn nhưng cũng

mang lại cho chúng ta những cơ hội không nhỏ. Điều này thể hiện rất rõ trong lĩnh vực bảo

hộ quốc tế về SHTT - nơi các quốc gia phát triển luôn tạo sức ép lên các nước đang phát

triển. Không thể đi ngược lại xu hướng chung của thời đại, chúng ta có nghĩa vụ thực hiện

các cam kết quốc tế khi đã ký kết hoặc tham gia các điều ước quốc tế. Vì vậy, các quy định

pháp luật về bảo hộ NHHH của Việt Nam phải phù hợp với những điều ước quốc tế về lĩnh

vực này mà Việt Nam là thành viên.

- Thứ năm, việc hoàn thiện pháp luật bảo hộ NHHH và tăng cường hiệu lực, hiệu quả

của cơ chế thực thi pháp luật bảo hộ NHHH cần phải huy động được sự tham gia tích cực của

các chuyên gia pháp lý, các nhà hoạt động thực tiễn, trong lĩnh vực SHTT nội dung, NHHH

nói riêng, các chủ thể kinh doanh, các cơ quan nhà nước và đông đảo người tiêu dùng. Điều

này là cần thiết để đảm bảo cho việc hoàn thiện pháp luật bảo hộ NHHH và tăng cường hiệu

lực, hiệu quả của cơ chế thực thi pháp luật bảo hộ NHHHđạt được nhữngmục tiêu đề ra.

3.1.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật bảo hộ nhãn hiệuhàng hóa

Trên cơ sở phân tích cỏc quy định pháp luật thực định bảo hộ NHHH của Việt

Nam trong tương quan so sánh với pháp luật một số nước - khu vực trên thế giới, đặc biệt

là pháp luật Hoa Kỳ, chúng tôi xin mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị như sau:

* Về các loại dấu hiệu và các điều kiện đề một dấu hiệu được bảo hộ

- Như đã phân tích ở chương I, Luật SHTT 2005 đã đưa ra được cách tiếp cận mở khi

quy định về khái niệm NH tại Điều 4, theo đó một dấu hiệu sẽ được coi là NHHH khi nó được

sử dụng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các chủ thể kinh doanh khác nhau. Tuy

nhiên, khái niệm này đã bị giới hạn nhiều do quy định về điều kiện chung đối với NH được

bảo hộ. Theo quy định tại khoản 1 Điều 72 thì để được bảo hộ, NH chỉ có thể là các "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". Điều này là không phù hợp với
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các điều ước quốc tế trong đó có Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Do đó, cần bổ

sung thêm những loại dấu hiệu có khả năng được đăng ký là NH cho phù hợp với Hiệp định

thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ bao gồm tên người, chữ số, tổ hợp màu sắc. Mặt khác, đối với

các loại NH mới như NH mùi, NH âm thanh,…mặc dù hiện tại chúng ta chưa thừa nhận trong

pháp luật song cũng cần tham khảo kinh nghiệm của các nước, nhất là Hoa Kỳ để hướng tới

việc mở rộng phạm vi bảo hộ của pháp luật Việt Nam trong tương lai.

- Về các dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa NH, tại Điều 73 Luật SHTT

đã đưa ra các trường hợp không được bảo hộ do "trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm

lẫn" với các đối tượng khác do pháp luật quy định. Tuy nhiên, khụng có quy định hướng

dẫn cụ thể về các tiêu chí hay cách thức để xác định tính tương tự tới mức gây nhầm lẫn

của một dấu hiệu xin đăng ký với đối tượng đối chứng. Điều này sẽ là một khó khăn cho

cỏc chủ thể khi ỏp dụng phỏp luật.

- Về các NH bị coi là không có khả năng phân biệt được quy định tại Điều 74 Luật

SHTT nên được bổ sung thêm một số trường hợp sau:

+ Các dấu hiệu bao gồm hình dạng ba chiều của hàng hóa hay bao bì của hàng hóa

mà những hình dạng này là những hình dạng bắt buộc không thể khác được để hàng hóa

hay bao bì thực hiện đúng chức năng của chúng. Cơ sở của việc quy định trường hợp loại

trừ này là hình dạng ba chiều đó là thuộc tính tự nhiên, bắt buộc của hàng hóa hay bao bì

của hàng hóa. Vì vậy, sẽ là không công bằng khi một chủ thể kinh doanh nào được độc

quyền sử dụng chúng thông qua việc xác lập quyền SHCN đối với NH. Đây là nguyên tắc

cạnh tranh lành mạnh, công bằng trong kinh doanh thể hiện trình độ phát triển của nền

kinh tế thị trường. Có lẽ Việt Nam cần tiếp thu kinh nghiệm quản lý vĩ mô nền kinh tế của

các nước mà quy định trên là một biểu hiện cụ thể.

+ Các dấu hiệu trùng với tên gọi của giống cây trồng mới đã được đăng ký hoặc đã

được bảo hộ: tại khoản 3 Điều 163 Luật SHTT quy định tên của giống cây trồng không

được coi là phù hợp nếu "trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với NH, tên thương

mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng ký bảo hộ giống cây

trồng". Trong khi đó không có quy định là NH không được trùng hoặc tương tự tới mức

gây nhầm lẫn với tên giống cây trồng đã được đăng ký bảo hộ.
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* Về cách giải quyết trong trường hợp không xác định được người nộp đơn đầu

tiên

Như đã phân tích ở chương 2, cách giải quyết của Luật SHTT ảnh hưởng đáng kể

tới lợi ích của các chủ thể nộp đơn và có lẽ không nhận được sự tán đồng của giới kinh

doanh. Theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, trong trường hợp này, người sử dụng NH

trước sẽ được ưu tiên đăng ký, còn pháp luật Nhật Bản cho phép các chủ thể kinh doanh

nếu không thoả thuận được với nhau thì sẽ bốc thăm để chọn ra người được quyền tiếp tục

làm thủ tục đăng ký bảo hộ NH. Để bảo vệ quyền lợi cho các chủ thể, đảm bảo sự công

bằng và tránh được khả năng bị người thứ ba lợi dụng một cách bất chính, các nhà làm luật

Việt Nam cần cân nhắc lại vấn đề này.

* Về yêu cầu sử dụng NH

- Như đã đề cập tại chương 2, chỳng ta nờn bổ sung quy định công nhận những

điều kiện phát sinh ngoài ý muốn của chủ NH gây cản trở cho việc sử dụng NH, chẳng hạn

như việc Chính phủ hạn chế nhập khẩu hoặc quy định các yêu cầu khác đối với các hàng

hóa hoặc dịch vụ mang NH, là lý do chính đáng của việc không sử dụng. Bởi vỡ, vấn đề

này đó được quy định tại khoản 1 Điều 19 Hiệp định TRIPS, đồng thời cũng được đề cập

tại Chương 2 khoản 9 Điều 6 Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ mà Việt Nam có

nghĩa vụ phải nội luật hoá.

- Đồng thời, cần bổ sung quy định về khả năng thay đổi hình thức NHHH trong

quá trình sử dụng: liên quan đến vấn đề sử dụng NH, Luật SHTT và cỏc văn bản hướng

dẫn thi hành hiện nay còn bỏ qua một khía cạnh, đó là vấn đề về khả năng thay đổi hình

thức NH trong quá trình sử dụng và đánh giá về những thay đổi đó. Trong thực tế, vì

những lý do khác nhau, như quảng cáo, kinh doanh, lý do kỹ thuật… có thể xuất hiện

những trường hợp không tương ứng giữa NH được đăng ký và NH được sử dụng. Trong

đó chủ sở hữu NH cố gắng viện dẫn, lý giải rằng việc sử dụng NH bị thay đổi là minh

chứng cho việc thực hiện nghĩa vụ sử dụng của mình. Vấn đề này cũng có thể xuất hiện

trong trường hợp có tranh chấp về NH giữa các chủ thể khác nhau. Khả năng thay đổi NH

đã được đề cập tại chương II, Điều 5 Công ước Paris như sau: việc chủ sở hữu NHHH sử

dụng NH theo mẫu khác biệt về chi tiết, nhưng không làm thay đổi tính phân biệt của NH
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theo mẫu đã được đăng ký tại nước thành viên sẽ không dẫn tới việc đình chỉ NH và không

thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho NH. Qua đó có thể thấy rằng, yêu cầu chung đối với

luật về bảo hộ NHHH tại các quốc gia thành viên là: cho phép những thay đổi mang tính

chi tiết (không mang tính khác biệt) trong việc sử dụng NH, nếu những thay đổi đó không

làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của NHHH được bảo hộ.

- Thờm nữa, nên bổ sung một số quy định liên quan đến việc sử dụng NHHH trên

Internet.

Khoản 5 Điều 125 Luật SHTT đã công nhận cả trường hợp sử dụng thực tế và sử

dụng danh nghĩa NH. Tuy nhiên ở đây nhà làm luật không đề cập tới một vấn đề là sử

dụng NH trên Internet. Trong khi đó, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và

những kỹ năng giao dịch thương mại mới, chủ thể kinh doanh có thể duy trì hình thức sử

dụng NH trên Internet - một hình thức sử dụng với những đặc trưng nhất định xuất phát từ

đặc thù của mạng thông tin liên lạc này (chẳng hạn, tính chất toàn cầu của hình thức sử

dụng không có giới hạn về lãnh thổ khó xác định người sử dụng trái phép NH…). Từ đó sẽ

xuất hiện một loạt những vấn đề nảy sinh. Để giải quyết, Luật SHTT cần có một số chỉnh

sửa nhất định:

Một là, mở rộng các hình thức sử dụng hợp pháp NH.

Hai là, cần có những quy định cụ thể để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến việc

sử dụng trên Internet tại Việt Nam, những đối tượng SHTT và tên miền trong tương quan

với những quy định về giao dịch điện tử.

* Về các trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ quy định tại Điều 95

Luật SHTT

Như đã phân tích ở chương II, trong vấn đề này chúng ta nên tham khảo kinh

nghiệm của các nhà lập pháp Hoa Kỳ và bổ sung quy định về trường hợp văn bằng bảo hộ

NH bị chấm dứt hiệu lực khi NH bị mất đi tính phân biệt qua quá trình sử dụng.

* Về các hình thức chuyển giao NHHH

Như đã đề cập, ở Hoa Kỳ cũng như nhiều nước khác trên thế giới, hoạt động

chuyển giao quyền sử dụng một số đối tượng của quyền SHTT, ngoài hình thức chuyển
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giao thông qua li xăng, còn được điều chỉnh bởi một loại hợp đồng mang tên "franchsing"

(chuyển nhượng quyền thương mại).. Đây được coi là một công cụ pháp lý đặc biệt bảo

đảm được sự kết hợp giữa đường lối kinh doanh của các công ty lớn với khả năng năng

động, sáng tạo của các doanh nghiệp hoạt động ở phạm vi nhỏ hơn. Điểm độc đáo tạo nên

giá trị của loại hợp đồng franchising chính là ở mục đích kinh tế của nó. Việc ký kết các

hợp đồng li xăng chủ yếu là để đạt được mục đích chuyển giao quyền sử dụng một đối

tượng sở hữu công nghiệp và thu lợi nhuận trực tiếp cho người nắm giữ đối tượng từ phí

sử dụng li xăng. Hợp đồng franchising hướng tới mục đích sâu xa hơn, tạo điều kiện cho

một chủng loại hàng hóa, dịch vụ nhất định có được sự tồn tại bền vững và phát triển trên

thị trường. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề tạo dựng vị thế cho

hàng hóa và dịch vụ trên thị trường là mối quan tâm hàng đầu của các nhà kinh doanh.

Cùng với những giải pháp khác, việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có trong tay

những công cụ pháp lý hữu hiệu để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ cũng là

một yêu cầu hết sức cần thiết. Trong lĩnh vực bảo hộ SHCN ở Việt Nam, việc mở rộng các

hình thức chuyển giao các đối tượng SHCN nói chung và NHHH nói riêng thông qua chế

định hợp đồng franchising còn là một nhu cầu khách quan của thực tế. Mặc dù cho đến nay

chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về vấn đề đó song trên thực tế, các quan hệ

chuyển nhượng quyền kinh doanh, cho thuê tên thương mại, dưới một góc độ nhất định đã

tồn tại trong thực tiễn giao lưu thương mại của chúng ta. Xuất hiện vào những năm 90 của

thế kỷ trước tại Việt Nam, đầu tiên là sự thành lập hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh Buger,

sau đó là hàng loạt cửa hàng thức ăn nhanh mang tên Texas, Chiken, Carvel, Baskin &

Robin, Lotteria Humbuger, Kentucky Fried Chiken…, trong các lĩnh vực khác như phim

ảnh, dịch vụ cung cấp và bảo trì thiết bị văn phòng,… đặc biệt là một số NH của chúng ta

như thời trang Maxx, Cà phê Trung Nguyên cũng đã tham gia vào việc chuyển nhượng

theo kiểu hợp đồng Franchise ở cả trong nước và ra nước ngoài. Như vậy, mặc dù đây là

loại hình kinh doanh vẫn còn mới mẻ song cũng đã ấn chứa nhiều tiềm năng với các doanh

nghiệp. Cho nên, các nhà lập pháp nên xem xét, nghiên cứu để bổ sung các quy định nhằm

mở rộng các hình thức chuyển giao NHHH.

* Về các quy định đảm bảo thực thi quyền SHCN đối với NHHH
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Chúng tôi chỉ xin đưa ra một số ý kiến về các quy định liên quan đến việc bảo đảm

thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với NHHH thông qua hoạt động của Toà án trong

Bộ luật tố tụng dân sự 2004 cũng như các quy định có liên quan trong Luật SHTT 2005.

- Thứ nhất, cần nâng cao vai trò của Tòa án nhân dân trong việc giải quyết những

tranh chấp về NHHH và xem xét lại thẩm quyền của Tòa án nhân dân các cấp trong việc

giải quyết những tranh chấp liên quan đến NHHH.

- Thứ hai, nên bổ sung những quy định chi tiết về các chế tài đủ mạnh để chống lại

các hành vi xâm phạm quyền SHTT.

Trong quá trình thực thi quyền sở hữu trí tụê, việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp

tạm thời có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là đối với việc ngăn chặn sự xâm nhập của hàng

hóa vi phạm vào các kênh thương mại và bảo vệ chứng cứ liên quan đến hành vi xâm phạm.

Nhằm vào những mục đích này, Hiệp định TRIPS, Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa

Kỳ đều có các quy định cho phép các cơ quan tư pháp được áp dụng các biện pháp tạm

thời tiền tố tụng.

Theo quy định tại Điều 207 Luật SHTT, các biện pháp khẩn cấp tạm thời sau đây

được áp dụng đối với hàng hóa bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT, nguyên liệu, vật liệu,

phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hóa đó: Thu giữ; kê biên; niêm phong, cấm thay

đổi hiện trạng, cấm di chuyển; cấm chuyển dịch quyền sở hữu; các biện pháp khẩn cấp tạm

thời khác được áp dụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Xuất phát từ tính đặc thù hành vi xâm phạm quyền SHTT, chúng tôi xin đưa ra

đây một số biện pháp khẩn cấp tạm thời mà toà án Hoa Kỳ cũng như một số nước khác

thường áp dụng nhưng chưa được quy định trong pháp luật của chúng ta như những ví dụ

tham khảo:

+ Lệnh Anton Piller: lệnh này phát sinh từ quy định cho rằng toà án có thẩm quyền

vốn có trong việc ngăn chặn bị đơn làm phương hại đến quá trình thi hành công lý bằng

cách huỷ hoại đối tượng, tài liệu hoặc những chứng cứ có liên quan trong vụ kiện. Bản

chất của lệnh này là việc theo yêu cầu của người có quyền, toà án có thể ra lệnh cho phép

người đó tiến hành kiểm tra đối tượng khi có cơ sở đủ mạnh cho rằng quyền SHTT của

người đó đang bị xâm hại. Lệnh này được đưa ra với sự vắng mặt của bị đơn tạo điều kiện
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để tiến hành kiểm tra bị đơn vào thời điểm bất ngờ và do đó có lợi cho nguyên đơn trong

việc ngăn ngừa bị đơn tiêu huỷ chứng cứ và tài liệu liên quan.

+ Lệnh "Norwich Pharmacal" (Norwwich Pharmacal action): việc ban hành lệnh này

cho phép nguyên đơn có khả năng yêu cầu bất cứ người thứ ba nào (không phải là người có

hành vi xâm phạm quyền SHTT và thậm chí không biết đến những vi phạm đó) cung cấp

những thông tin cần thiết cho việc xem xét vụ kiện về xâm phạm quyền SHTT. Người thứ ba

ở đây có thể là bất cứ cá nhân, tổ chức, thậm chí là cơ quan chức năng Nhà nước như cơ

quan hải quan, phòng thuế… có thông tin cần thiết cho việc xem xét, đánh giá vi phạm tại

toà án.

- Thứ ba, nên bổ sung thẩm quyền của toà án trong việc xem xét đánh giá chứng

cứ trong trường hợp các bên tham gia tố tụng không thiện chí trong việc cung cấp chứng

cứ.

Xuất phát từ đặc thù của đối tượng quyền SHTT bị xâm phạm nên trong nhiều

trường hợp, phán quyết của toà án phụ thuộc phần lớn (nếu không muốn nói là hoàn toàn)

vào những dữ liệu, thông tin do các bên đưa ra, toà án khó lòng tự mình thu thập được

thêm chứng cứ liên quan đến vụ kiện. Thêm vào đó, thời gian cung cấp, thu thập chứng cứ

cũng rất quan trọng đói với các xâm hạm quyền SHTT do tính chất lan truyền nhanh chóng

của hành vi xâm phạm và những hậu quả kèm theo. Vì thế, việc một bên tham gia tố tụng

từ chối không cung cấp những thông tin cần thiết trong điều kiện hợp lý mà không có lý do

chính đáng sẽ gây cản trở lớn cho việc giải quyết tranh chấp. Theo quy định tại khoản 2

Điều 43 Hiệp định TRIPS, cơ quan xét xử được quyền ra quyết định tạm thời và quyết

định cuối cùng dựa trên cơ sở những thông tin được đệ trình, kể cả đơn tố cáo hoặc đơn

kiện của bên chịu bất lợi vì bị từ chối không được tiếp cận thông tin. Các nhà lập pháp

Việt Nam nên xem xét và bổ sung thêm các chế tài như vậy để đảm bảo việc cung cấp

chứng cứ, đồng thời nâng cao vai trò của toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về

SHTT nói chung và NHHH nói riêng.

- Thứ tư, đa dạng hoá các cơ chế giải quyết tranh chấp về NHHH thông qua các cơ

chế trung gian như thương lượng, hoà giải.
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Khi xảy ra tranh chấp, các bên có thể tự thương lượng với nhau hoặc tiến hành hoá

giải qua một trung gian nào đó. Trong khi Việt Nam chưa xem xét việc áp dụng các cơ chế

này trong việc giải quyết các tranh chấp về SHTT thì ở nhiều quốc gia trên thế giới trong

đó có Hoa Kỳ, các phương thức này đã được sử dụng từ khá lâu, giải quyết tranh chấp qua

thương lượng, hoà giả tiềm ẩn một số lợi thế nhất định như đảm bảo được tính bảo mật

(một điều đặc biệt quan trọng đối với giới kinh doanh, giảm thiếu được nhiều chi phí về

thời gian và tài chính…) Tuy nhiên, cần có sự điều chỉnh hợp lý đối với cách giải quyết

này bởi khi thương lượng, hoà giải, các bên có thể chỉ coi trọng quyền lợi của mỡnh mà

gõy ảnh hưởng đến trật tự xó hội và quyền lợi của người tiêu dùng làm cho việc bảo hộ

NHHH mất đi toàn bộ ý nghĩa với tư cách là một công cụ để cân bằng lợi ích của chủ sở

hữu và lợi ích của toàn xã hội. Do đó, vấn đề đa dạng hoá cơ chế giải quyết tranh chấp liên

quan đến quyền SHTT nên được đặt ra và điều chỉnh một cỏch hợp lý nhằm bảo vệ quyền,

lợi ích của các đương sự, giảm bớt "gánh nặng" cho các cơ quan nhà nước.

3.1.3. Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật

bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam hiện nay

Như đã đề cập ở trên, việc sửa đổi, bổ sung pháp luật về NHHH cần được tiến hành

đồng bộ với việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo hộ NHHH. Sau đây là

một số đề xuất bước đầu liên quan đến vấn đề này.

* Về các cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp luật bảo hộ NHHH

- Cần tăng cường vai trò của Toà án nhân dân trong việc thực thi pháp luật bảo hộ

NHHH nói riêng và pháp luật bảo hộ SHTT nói chung. Đối với hệ thống Toà án nhân dân,

trong tương lai cần thành lập các Toà án chuyên trách về SHTT và đào tạo các thẩm phán

có trình độ chuyên sâu về SHTT. Đây là cách làm được nhiều nước trên thế giới áp dụng

trong đó có cả những nước trong khu vực như Thái Lan, Philippin, Trung Quốc và đã thu

được những kết quả tích cực mà chúng ta cần học tập. Các Toà chuyên trách về SHTT nên

được thành lập tại một số khu vực mà không theo đơn vị hành chính, nghĩa là không nhất

thiết phải thành lập Toà chuyờn trỏch về SHTT tại tất cả các tỉnh, thành phố mà chỉ nên

tập trung ở những địa bàn lớn hơn. Theo quan điểm của một số nhà nghiên cứu (mà chúng

tôi cũng tán đồng), nên đặt ba Toà chuyên trách về SHTT tại ba địa bàn là Hà Nội, Đà
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Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Ba toà này sẽ xét xử sơ thẩm các vụ việc liên quan đến

SHTT theo địa bàn mình có thẩm quyền. Việc xét xử phúc thẩm sẽ do Toà Phúc thẩm Toà

án nhân dân tối cao đảm nhiệm với việc tăng cường các thẩm phán chuyên trách về SHTT.

Thành lập toà chuyên trách về SHTT cho phép chúng ta chuyên môn hoá công tác bảo hộ

SHTT, trong đó có NHHH và công tác đào tạo thẩm phán, chuyên trách về SHTT. Mặt khác,

cần huy động các chuyên gia về SHTT từ các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các

doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến SHTT tham gia xét xử với tư cách hội thẩm nhân

dân.

- Đối với Cục SHTT, chúng ta cần xây dựng một cơ chế đối thoại giữa Cục SHTT

với các chủ thể kinh doanh bao gồm những chủ thể đăng ký NH và các chủ thể khiếu nại.

Đặc biệt, trong thủ tục đăng ký NH, có lẽ chúng ta cũng nên tham khảo kinh nghiệm của

Hoa Kỳ và một số quốc gia khác trên thế giới trong việc đa dạng hoá các hình thức nộp

đơn, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ thể có thể tra cứu NH một cách nhanh chóng và

hiệu quả qua Internet, v.v…Trong thủ tục giải quyết khiếu nại, TTAB - USPTO cũng là

một trong những địa chỉ mà chúng ta nên tham khảo để xây dựng cơ chế giải quyết khiếu

nại một cách khách quan và công bằng.

- ở Hoa Kỳ, mặc dù rất nhiều cơ quan hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau

cùng tham gia vào quá trình thực thi pháp luật bảo hộ NHHH nhưng thẩm quyền của các

cơ quan này được quy định rất rõ ràng và giữa các cơ quan luôn có sự phối kết hợp rất

nhịp nhàng. Đây cũng là vấn đề mà chúng ta nên tham khảo để xác định rõ mối quan hệ

giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực thi pháp luật bảo hộ NHHH nói riêng và

bảo hộ SHTT nói chung. Mối quan hệ này là vô cùng cần thiết vì việc bảo hộ quyền SHTT

nói chung, bảo hộ NHHH nói riêng cần được thực hiện bởi một hệ thống các biện pháp có

tính liên ngành. Mối quan hệ của các cơ quan có thẩm quyền bảo hộ NH cần được thiết kế

đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan tránh tình trạng lợi ích cục bộ hay đùn đẩy trách

nhiệm.

* Về các biện pháp bảo hộ NHHH

- Như đã trình bày, tại Hoa Kỳ cũng như nhiều nước khác trên thế giới, biện pháp

bảo hộ NHHH thông qua toà án rất được ưa chuộng và được áp dụng rộng rãi. Với Việt
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Nam, từ trước tới nay, biện pháp bảo hộ NHHH được thực hiện nhiều là biện pháp xử phạt

hành chính. Tuy nhiên trong tương lai, chúng ta cần tăng cường sử dụng biện pháp giải

quyết tranh chấp tại hệ thống Ttoà án nhân dân. Đây là biện pháp có nhiều ưu điểm vì nó

có khả năng mang lại sự phục hồi thiệt hại cho chủ sở hữu đối tượng SHTT (bao gồm

NHHH) một cách tối đa, mặt khác có tính răn đe cao vì chế tài áp dụng cho chủ thể vi

phạm là nghiêm khắc hơn nhiều so với biện pháp xử phạt hành chính.

- Đối với biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, chúng ta cần nâng mức phạt vi

phạm đủ để răn đe đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT nói chung và đối với

NHHH nói riêng, tránh tình trạng các chủ thể kinh doanh sẵn sàng nộp phạt để sau đó tiếp

tục xâm phạm quyền SHTT của người khác.

- Các biện pháp bảo đảm cũng cần được áp dụng kịp thời, phù hợp để đảm bảo

ngăn chặn sự xõm nhập của hàng hóa vi phạm vào các kênh thương mại và bảo vệ chứng

cứ liên quan.

* Về yếu tố con người

Đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng cần được tính đến trong mọi chính sách vì

suy cho cùng thì pháp luật hay các biện pháp dù hoàn thiện đến đâu nhưng nếu khụng

thụng qua những hoạt động cụ thể của con người thỡ cũng trở thành vô nghĩa. Đối với việc

tăng cường hiệu lực, hiệu quả của cơ chế thực thi pháp luật bảo hộ quyền SHTT nói chung,

pháp luật bảo hộ NHHH nói riêng chúng ta cần lưu ý một số điểm sau đây liên quan đến

yếu tố con người:

- Đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan có thẩm quyền thực

thi pháp luật bảo hộ NHHH cần được tăng cường đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và

pháp luật về bảo hộ NHHH đáp ứng được yêu cầu của công việc mà họ đảm nhiệm.

- Đối với các chủ thể kinh doanh và người tiêu dùng cũng như toàn xã hội cần có

công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo hộ quyền SHTT nói chung và pháp

luật bảo hộ NHHH nói riêng. Việc nâng cao ý thức, nhận thức pháp luật của các chủ thể

này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của họ, ngăn chặn

các hành vi xâm phạm nhằm tạo ra một môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh giữa

các chủ thể kinh doanh trên thương trường.
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Tại Hoa Kỳ, ý thức của người dân nói chung về vấn đề bảo hộ NHHH rất cao. Đối

với các doanh nghiệp kinh doanh, họ thường có luật sư riêng, thậm chí luật sư chuyên

ngành về SHTT để tư vấn và nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến quyền SHTT của

doanh nghiệp (đặc biệt là vấn đề bảo vệ NHHH, tránh sự xâm phạm của các chủ thể khác).

Có lẽ đây cũng là một trong những kinh nghiệm có thể tham khảo đối với nước ta.

3.2. Một số điểm cần lưu ý đối với thương nhân Việt Nam trong việc đăng ký

và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ

Con đường tiến vào WTO của Việt Nam sau bao gian nan, thử thách đã về tới

đích. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt và gay gắt nhưng

cũng đầy hấp dẫn vì có cơ hội được tham gia trong một thị trường rộng lớn. Trong "sân

chơi" chung đó, một trong những tiêu điểm cần hướng tới của giới kinh doanh Việt Nam là

thị trường Hoa Kỳ - cường quốc số một về tiềm lực kinh tế - thương mại và thị trường.

Là quốc gia có dung lượng nhập khẩu lớn nhất thế giới, với kim ngạch nhập khẩu

mỗi năm lên tới 1200 tỷ USD, Hoa Kỳ là thị trường khổng lồ đầy tiềm năng song cũng

tiềm ẩn không ít thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam. Việc thâm nhập thành công

và "trụ vững" tại thị trường khó tính này đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn bị cho mình một

"hành trang" thực sự vững vàng. Trong đó, một trong những vấn đề cần quan tâm hàng đầu

đối với các nhà kinh doanh là đăng ký - bảo hộ NHHH.

Kinh nghiệm của hầu hết các doanh nghiệp nước ngoài cho thấy rằng trước khi

bước vào thị trường mới, thao tác cần thiết đối với họ là đăng kí những NH được dự định

sử dụng trong thị trường mới này. Số lượng đơn đăng kí bảo hộ NH của các doanh nghiệp

nước ngoài tại Cục SHTT Việt Nam chiếm tỉ lệ rất lớn và ngày càng gia tăng. Trong khi

đó, với các doanh nghiệp Việt Nam, vấn đề đăng ký - bảo hộ NHHH ở nước ngoài hầu như

vẫn chưa được quan tâm thích đáng. Điều đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ

yếu là do doanh nghiệp của chúng ta chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc bảo hộ

NHHH ở nước ngoài.

Mặc dù thế giới đang ngày càng "thu nhỏ" như một "ngôi làng toàn cầu" song khi

bước chân vào thị trường nước ngoài, với các doanh nghiệp Việt Nam, đó vẫn là một vùng

lãnh thổ khá "xa xôi". Sự "xa xôi" không chỉ bởi khoảng cách trong không gian địa lý mà
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còn bởi khách hàng và thị trường hoàn toàn mới mẻ. Trong điều kiện đó, NHHH (cùng với

một số yếu tố khác) đóng vai trò như một vị đại sứ giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm/

dịch vụ và nâng cao tính cạnh tranh quốc tế cho sản phẩm/dịch vụ của mình. Việc đăng ký

NH giúp doanh nghiệp có được độc quyền đối với NH, tạo cơ sở pháp lý vững chắc chống

lại các hành vi xâm phạm.

Hơn nữa, trong chiến lược kinh doanh dài hạn trong điều kiện hội nhập kinh tế

quốc tế, đăng ký bảo hộ NH không chỉ là nhu cầu tự thân, mà còn xuất phát từ "sức ép"

trên thị trường. Nếu chủ NH không kịp thời đăng ký NH của mình tại thị trường tiềm năng

mà doanh nghiệp sẽ xuất khẩu hàng hóa đến thì có thể bị chiếm đoạt NHHH một cách

công khai. Hệ luỵ của tình trạng rủi ro này là nếu hàng chưa xuất vào thị trường đó, doanh

nghiệp muốn xuất hàng sẽ không thực hiện được mà phải thương lượng mua lại NH hoặc

phải thay đổi NH, chi phí rất tốn kém. Nếu hàng đang xuất khẩu vào thị trường, người

chiếm đoạt có thể yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật can thiệp, hàng hóa nhập khẩu bị bắt

giữ, doanh nghiệp bị xử phạt, mất thị phần... Những bài học đắt giá đã xảy ra với nhiều doanh

nghiệp Việt Nam khi bị những kẻ đầu cơ trục lợi hoặc chính đối tác của mình ở nước ngoài

chiếm đoạt NH. Sau đây là một số trường hợp điển hình về tình trạng doanh nghiệp Việt

Nam bị chiếm đoạt mất NH ở Hoa Kỳ:

Khi công ty Cà phê Trung Nguyên chuẩn bị vào làm ăn tại Hoa Kỳ mới phát hiện

ra rằng NH "Cà phê Trung Nguyên" của mình đã bị Công ty Rice Field Corp ở nước này

đăng ký với USPTO. Sau hơn hai năm thương lượng với rất nhiều chi phí tốn kém, công ty

mới được trả lại NH bị chiếmđoạt.

Nhãn hiệu hàng hóa "Bia Sài Gòn 333" cũng bị chiếm đoạt tại thị trường Hoa Kỳ.

Năm 2001, một doanh nghiệp ở Hoa Kỳ là Heritage Beverage company, Inc đã đăng ký

độc quyền phân phối bia lon 333 ở Hoa Kỳ và một số nước khác nên công ty Bia Sài Gòn

không thể xuất khẩu hàng vào Hoa Kỳ, nếu không được phép của Heritage Beverage

company và đương nhiên phải trả lệ phí cho công ty này.

Tại thị trường Hoa Kỳ, công ty VIFON Việt Nam đã phải mất bốn năm ròng rã

theo kiện mới lấy lại được quyền đăng ký NH của mình.
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Cũng tại thị trường Hoa Kỳ, một trong những NH có uy tín trên thị trường Việt

Nam là "PETRO VIETNAM" cũng đã bị chiếm đoạt bởi một thương nhân người Mỹ gốc

Việt.

Trong tất cả các trường hợp trên, cuộc "trường chinh" đi tìm lại NH của mình đều

vô cùng gian nan, vất vả và tốn kém. Đây là những kinh nghiệm đắt giá cho thấy sự cần

thiết phải đăng ký NH tại thị trường nước ngoài một cách kịp thời.

3.2.1. Một số điều cần lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hoa Kỳ

Tiến hành đăng ký NH là quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực hiện quyền đó

tại một thị trường nước ngoài là điều không đơn giản. Để việc đăng ký diễn ra một cách

thuận tiện và hiệu quả, xin đưa ra một số lưu ý có tính chất tham khảo như sau:

- Trước khi đăng ký, doanh nghiệp nên tìm hiểu, nghiên cứu những tiêu chuẩn pháp

lý cơ bản nhất về việc đăng ký và bảo hộ NH tại thị trường Hoa Kỳ.

- Có thể tra cứu NH trước khi đăng ký để tránh xung đột quyền với các chủ thể

khác.

- Chọn NH dễ đọc, dễ viết, dễ phát âm và dễ nhớ.

- Nên đăng ký các NH không mang ý nghĩa phản cảm trong ngôn ngữ của Hoa Kỳ.

- Kiểm tra khả năng đăng ký tên miền tương ứng với NH.

- Nên sử dụng dịch vụ tư vấn, đại diện SHTT hoặc tham khảo ý kiến của các luật

sư, các chuyên gia về SHTT- những người am tường về luật pháp Hoa Kỳ.

3.2.2. Kiểm soát và bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký

3.2.2.1. Kiểm soát nhãn hiệu hàng hóa

Như đã đề cập ở chương II, tại Hoa Kỳ nếu không kiểm soát NHHH, chủ sở hữu

sẽ có khả năng đánh mất những quyền lợi quý giá của mình. Các cách thức kiểm soát được

giới chuyên môn khuyến nghị bao gồm:

- Đăng ký dịch vụ theo dõi- Thomson& Thomson; CCRT-CORSEACH.

- Đưa NH vào trang Google, MSN Search hoặc Yahoo để tìm hiểu và so sánh, đối

chiếu.
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- Có thể nhờ đến các điều tra viên tư nhân.

- Đăng ký NH với Cục hải quan Hoa Kỳ.

3.2.2.2. Bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu trước các hành vi xâm phạm

Trước tình trạng quyền đối với NHHH bị xâm phạm, chủ sở hữu NH có thể tiến

hành các biện pháp sau:

- Yêu cầu bên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm.

- Khởi kiện tại toà án theo thủ tục dân sự. Trong trường hợp này, chủ sở hữu NH

cần:

+ Xác định đúng toà án có thẩm quyền.

+ Tìm khu vực tài phán và địa điểm xét xử phù hợp.

+ Nếu có thể được, chọn một toà án không đòi hỏi nguyên đơn phải chứng minh

rằng hành vi vi phạm được thực hiện với mục đích gian trá thì mới được bồi hoàn lợi

nhuận thu được từ việc vi phạm.

+ Thống nhất với toà án về cách tính khoản bồi hoàn lợi nhuận thu được do việc vi

phạm.

+ Kiểm tra các quy định của pháp luật liên bang về bồi thường thiệt hại theo luật

định.

+ Xác định đúng các bên liên quan tới vụ kiện.

+ Đưa ra những luận điểm, chứng cứ xác đáng.

+ Yêu cầu áp dụng những chế tài phù hợp (tiền phạt, biện pháp khẩn cấp tạm thời,

tiêu huỷ hàng hóa, bồi thường thiệt hại, phí luật sư, chi phí điều tra và các chi phí khác,

v.v...).

- Doanh nghiệp có NH bị xâm phạm cũng có thể làm việc với cơ quan hành pháp

cấp bang hoặc liên bang để họ tiến hành thực thi theo các đạo luật hình sự.



VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

- Nếu hành vi xâm phạm liên quan đến hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ, doanh

nghiệp có quyền lợi bị vi phạm có thể yêu cầu cơ quan hải quan Hoa Kỳ can thiệp để bảo

vệ quyền lợi của mình.
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Kết luận

Khi đặt Hoa Kỳ bên cạnh Việt Nam, người ta dễ liên tưởng tới hai bức tranh với

những đường nét, màu sắc đối lập nhau. Một bên là cường quốc số một thế giới, một bên

là quốc gia đang phát triển; một bên là một trong những quốc gia đi tiên phong trong lĩnh

vực bảo hộ SHTT, trong khi với bên kia, đó vẫn còn là một lĩnh vực tương đối mới mẻ.

Tuy vậy, nghiên cứu vấn đề bảo hộ NHHH của hai nước, chúng ta thấy rằng các quy định

pháp luật bảo hộ NHHH của Việt Nam về cơ bản có nhiều điểm gần gũi với pháp luật Hoa

Kỳ. Những điểm tương đồng này phản ánh nỗ lực không ngừng của chúng ta trong việc

làm cho hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng tương thích với pháp luật của các nước

trên thế giới, với "luật chơi chung" toàn cầu. Đây là một trong những thành tựu đáng ghi

nhận của hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, hệ thống pháp luật bảo hộ NHHH nói

riêng. Mặc dù vậy, khi phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam, chúng ta cũng nhận

thấy một số quy định còn bất cập, chưa tương thích với pháp luật các nước cũng như các

điều ước quốc tế, đặc biệt là các cam kết quốc tế mà chúng ta có nghĩa vụ phải thực thi.

Đặc biệt, xét về tính hiệu quả, hệ thống pháp luật bảo hộ NHHH của chúng ta đang đứng

trước những thách thức và đòi hỏi rất lớn.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, khi đã là thành viên chính thức của

WTO, chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hộ NHHH và cơ chế thực

thi chúng nhằm làm cho pháp luật Việt Nam không chỉ phù hợp với "luật chơi" quốc tế mà

còn giữ được bản sắc riêng của mình, nhằm tranh thủ tốt hơn các lợi ích, hạn chế những

thua thiệt, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, đem lại thịnh vượng cho đất nước.

Đây là một nhiệm vụ cần huy động được tâm huyết của các nhà hoạch định chính sách, các

nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vực liên quan và cần mang tính

chiến lược tổng thể, một mặt phải giải quyết được những nhiệm vụ trước mắt, đồng thời

bao quát được những kế sách lâu dài.
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danh mục tài liệu tham khảo

tiếng việt

Văn bản pháp luật

1. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (1996), Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31/12

về việc hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền sở hữu công

nghiệp và một số thủ tục khác trong Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của

Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, Hà Nội.

2. Chính phủ (1996), Nghị định số 63/CP ngày 24/10 quy định chi tiết về sở hữu công

nghiệp, Hà Nội.

3. Chính phủ (2001), Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01/02 sửa đổi bổ sung một số

điều của Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về

sở hữu công nghiệp, Hà Nội.

4. Chính phủ (2006), Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9 quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp,

Hà Nội.

5. Chính phủ (2006), Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9 quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu

trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, Hà Nội.

6. Chính phủ (2006), Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22/9 quy định về các biện

pháp xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ, Hà Nội.

7. Quốc hội (1995), Bộ luật dân sự, Hà Nội.

8. Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội.

9. Quốc hội (2004), Bộ luật tố tụng dân sự, Hà Nội.

10. Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội.

11. Quốc hội (2005), Luật hải quan (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội.
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12. Quốc hội (2005), Luật sở hữu trí tuệ, Hà Nội.

13. ủy ban Thường vụ Quốc hội (2001), Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp 1992, Hà Nội.

14. ủy ban Thường vụ Quốc hội (2002), Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Hà Nội.

Điều ước quốc tế

15. Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ sở hữu công nghiệp được sửa đổi tại Stockholm

(1967).

16. Hiệp định về những vấn đề liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs)

(1994).

17. Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên

bang Thụy Sĩ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ,

ngày 7/7/1999.

18. Hiệp định thương mại giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc

Hoa Kỳ về quan hệ thương mại (2000).

19. Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hóa thông qua ngày 27/10/1994, có hiệu lực ngày

1/8/1996.

20. Nghị định thư Madrid (1995).

21. Thỏa ước Madrid 1891 về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa được sửa đổi năm

1979.

Các tài liệu khác

22. Nguyễn Thị Quế Anh (2002), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo hộ nhãn hiệu

hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ trên thế giới và phương hướng hoàn thiện pháp luật

Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, Đề tài nghiên cứu khoa

học cấpĐại học Quốc gia, Hà Nội.

23. Đào Công Bình (2003), Quản trị tài sản nhãn hiệu, Nxb Trẻ.

24. Cục Bản quyền tác giả và Cục Sở hữu công nghiệp (2002), Các điều ước quốc tế về sở

hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập, Hà Nội.
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25. Cục Sở hữu trí tuệ - STAR Việt Nam (2003), Hội thảo về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

tại Hoa Kỳ và Việt Nam, Hà Nội.

26. Nguyễn Bá Diến - Hoàng Ngọc Giao (đồng chủ biên), Về việc thực thi Hiệp định

thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, Hà Nội.

27. Hồ Ngọc Hiển (2004), Pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

hàng hóa ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp hoàn thiện, Luận án thạc sĩ luật

học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

28. Kamil Idris, Sở hữu trí tuệ - một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế.

29. Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), Giáo trình tư pháp quốc tế, Hà Nội.

30. Nguyễn Văn Luật (2006), Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng

hóa ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

31. Khương Lực (2003), "Thách thức về sở hữu công nghiệp khi hội nhập kinh tế quốc tế",

Báo Tin tức cuối tuần, ngày 20 – 27/3.

32. Nguyễn Minh Ngọc (2001), "Thương hiệu Việt Nam bị mất ở nuớc ngoài", Báo Diễn

đàn doanh nghiệp, ngày 26/4.

33. Lê Xuân Thảo (1997), Đổi mới và hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật về bảo hộ

quyền sở hữu trí tuệ trong nền kinh tế thị trường Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật

học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

34. "Thông báo về khóa họp lần thứ nhất ủy ban hỗn hợp về phát triển quan hệ kinh tế

thươngmại Việt Nam - Hoa Kỳ",Báo Hà Nội mới, ngày 11/5.

35. Quốc Toản (2000), "Petro Việt Nam bị đánh cắp thương hiệu", Báo An ninh Thủ đô,

ngày 14/12.

tiếng anh

36. Arthur R. Miller & Michael H. Davis, Intelletual Property: Patents, Trademarks and

Copyright in a nutshell, West publising Co. 1990.

37. Barbara Kolsun, Esq. Senior Vice President & General Counsel Kate Spade LLC, New

York, Guarding Against Counterfeiting.
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38. David J. Kera and Theodore H. Davis, Jr, Trademark LawHandbook2003.

39. International Encyclopaedia of Law/ Intellectual Property, Volume 1, 2, 3, 1999

Kluwer Law International/ The Hargue - London - Boston.

40. Mc Kiney Engineering Library, Trademark History (tại địa chỉ htttp://www.uspto.gov).

41. Prof. Michael P.Ryan, PhD Georgetown University, What Every Manager Should

know about Intellectual Property Law, Policy, and Business Strategy.

42. Terence Prime B.A, Ph.D. European - Intellectual Property Law, Ashgate/ Dartmouth

2000.

43. The Anticybersquatting Consumer Protection Act of 1999 (tại địa chỉ http://www

uspto.gov).

44. The Federal Trademark Dilution Act of 1995 (tại địa chỉ http://www uspto.gov).

45. The "Lanham Act" of 1946 (tại địa chỉ http://www uspto.gov).

46. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, 2001.

trang web
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