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Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu được định nghĩa là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ 
chức, cá nhân khác nhau.
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Các đối tượng không được bảo hộ 
dưới danh nghĩa nhãn hiệu? 

Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

1.   Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của 
các nước;

2.   Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến 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, tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của 
Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

3.   Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, 
hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

4.   Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm 
tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, 
trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

5.   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.
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Nhãn hiệu như thế nào được xem 
là có khả năng phân biệt? 

Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu 
tố 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 thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật SHTT.



Có bao nhiêu loại nhãn hiệu? 

Theo quy định của pháp luật SHTT, nhãn hiệu được phân loại như sau: 

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.

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 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.

Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự 
nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với 
nhau.

Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh 
thổ Việt Nam.
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Thời gian đăng ký nhãn hiệu 
ở Việt Nam là bao lâu? 

Thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu theo quy định pháp luật diễn ra như sau:

-     Thẩm định hình thức : 01 tháng từ ngày nộp đơn. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định 
về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không.

-     Công bố đơn : trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ. Sau khi có quyết 
định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

-     Thẩm định nội dung đơn : không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn. Đánh giá khả 
năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác 
định phạm vi bảo hộ tương ứng. 
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Thời gian bảo hộ nhãn hiệu 
ở Việt Nam là bao lâu?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 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 mười năm.
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Chủ sở hữu nhãn hiệu 
có các quyền gì?

Theo tinh thần của khoản 1 Điều 123 Luật SHTT sửa đổi bổ sung 2009, chủ sở hữu nhãn 
hiệu có các quyền sau:

-     Sử dụng, cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu theo các quy định của pháp luật 
SHTT; Cụ thể: 

      Sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây:

a)   Gắn nhãn hiệu 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;

b)  Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu       
được bảo hộ;

c)   Nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.

-       Ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu;

-       Định đoạt nhãn hiệu.

Apolat Legal | 7



Thế nào bị xem là vi phạm quyền 
đối với nhãn hiệu của người khác?

Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì 
bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu;

a)  Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với 
hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

b)  Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự 
hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, 
nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;

c)  Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, 
tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo 
nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, 
dịch vụ;

d)  Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới 
dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả 
hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hóa, dịch 
vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, 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 người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.
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Chủ sở hữu nhãn hiệu 
có thể làm gì nếu nhãn hiệu 
của mình bị xâm phạm?

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để tự bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ của mình:

a)   Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ;

b)   Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt 
hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại;

c)   Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

d)   Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
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Nhãn hiệu sau khi đăng ký 
có thể bị chấm dứt hiệu lực 
hoặc hủy bỏ hay không?

Có. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

-    Chủ của văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí để duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực 
theo quy định. Ở đây, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp phí gia hạn hiệu 
lực sau khi kết thúc thời hạn bảo hộ;

-     Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;

-     Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không 
có người kế thừa hợp pháp;

-    Nhãn hiệu 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, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước 
ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

-    Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát 
hoặc việc kiểm soát không có hiệu quả đối với việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn 
hiệu tập thể đó.

-     Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy 
chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu 
quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau 
đây:

a)  Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng 
quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu;

b)   Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp 
văn bằng bảo hộ.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần 
đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.
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Nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên” là gì?

Trong sở hữu công nghiệp thì không thể nào tránh khỏi tình trạng nhiều đơn đăng ký bảo 
hộ cho đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp trùng hay có tương tự nhau cùng nộp 
để xin cấp văn bằng bảo hộ thì Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên ra đời để xử lý vấn đề này.

Nguyên tắc này được quy định cụ thể tại Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 nhằm 
bảo vệ quyền và lợi ích của chủ thể nộp đơn sớm hơn các chủ thể khác đối với cùng một 
đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp. Cụ thể: 

1.  Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương với 
nhau, các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn 
bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp trong 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.

2.  Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu 
trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ 
trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người 
đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng 
bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong 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.

3.  Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 
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 được cấp cho đối tượng của 
một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thỏa thuận của tất cả những người nộp 
đơn; nếu không thỏa thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ 
chối cấp văn bằng bảo hộ.
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A i có quyền đăng ký nhãn hiệu? 

Theo quy định của pháp luật SHTT, những chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

-    Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu 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 nhãn 
hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều 
kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu 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 nhãn hiệu tập thể để các 
thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu 
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; 
đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam 
thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

-    Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc 
tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng 
nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối 
với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì 
việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

-     Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành 
đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

a)    Việc sử dụng nhãn hiệu 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;

b)   Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc 
của hàng hóa, dịch vụ.
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