NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ TỔNG KẾT THỰC TIỄN

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI NHÃN
HIỆU TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Trong phát triển khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ ngày càng có vai trò quan trọng, là
động lực cho sáng tạo, đổi mới và tiến bộ. Nhận thức được vai trò của bảo hộ sở hữu trí tuệ
trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng và đổi mới công nghệ, thúc đẩy đầu tư, thương
mại... Nhà nước Việt Nam đã thiết lập chế độ bảo hộ đầy đủ cho các đối tượng sở hữu trí tuệ,
trong đó có nhãn hiệu.
ThS HÀ THỊ NGUYỆT THU
Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học - Công nghệ

So với các đối tượng sở hữu trí tuệ (SHTT) khác như sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp, thiết kế, bố trí mạch tích hợp... nhãn hiệu chứa ít yếu tố kỹ thuật, công nghệ
hơn. Nhưng điều này không thể phủ nhận giá trị của nhãn hiệu đối với sự thịnh
vượng của nền kinh tế. Sẽ rất dễ dàng tìm thấy các thông tin lên quan đến những
nhãn hiệu nổi tiếng mà nhắc tới nó người ta nghĩ ngay tới quốc gia đang có các
doanh nghiệp đó. Như nói đến nước Mỹ, người ta nghĩ tới Coca Cola, Microsoft,
Dell, McDonald..., nước Pháp là Chanel, Louis Vuitton..., Nhật Bản là Hoda, Sony,
Toyota, ..., Hàn Quốc là Samsung, Huyndai,... Độ bao phủ của các nhãn hiệu này đã
vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, trở thành biểu tượng cho sự lớn mạnh của nền kinh
tế.
Ở Việt Nam, năm 2011 Công ty cổ phần Diana đã bán lại 95% cổ phần cho
Unicharm của Nhật. Mức giá được giới truyền thông dự đoán là 128 triệu USD.
Nhưng tạp chí tài chính hàng đầu châu Á The Asset cho biết, khi trao giải thưởng
cho các thương vụ tốt nhất châu Á năm 2011, giá trị thương vụ này là 184 triệu
USD(1). Unicharm mua Diana không vì công nghệ sản xuất, bởi Nhật là quốc gia
hàng đầu thế giới về sản xuất hàng tiêu dùng, mà chủ yếu là vì mức độ bao phủ thị
trường và sự ưa chuộng với những sản phẩm mang nhãn hiệu Diana.
Trong nền kinh tế thị trường với sự tự do cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, bảo
hộ nhãn hiệu có ý nghĩa với bản thân doanh nghiệp, với người tiêu dùng và với toàn
xã hội. Nhãn hiệu là tài sản vô hình rất có giá trị. Một nhãn hiệu mạnh có thể bảo
đảm mức độ an toàn lâu dài, tốc độ phát triển lớn, với tỷ suất lợi nhuận cao cho
doanh nghiệp. Bảo hộ nhãn hiệu là bảo vệ tài sản cho doanh nghiệp. Nhãn hiệu được
bảo hộ sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho chủ sở hữu nhãn hiệu, đồng thời bảo vệ sản
phẩm của họ khỏi nguy cơ bị làm giả, bắt chước, ảnh hưởng tới uy tín cũng như thu
nhập của doanh nghiệp. Sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đưa ra thị trường mang
nhãn hiệu đã được bảo hộ sẽ được người tiêu dùng tin tưởng.

Thực tế hiện nay, tỷ lệ giá trị tài sản vô hình (trong đó có nhãn hiệu) đang chiếm
ưu thế áp đảo tuyệt đối khi định giá tài sản của doanh nghiệp.
Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, việc xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu
cũng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vươn ra chiếm lĩnh thị trường nước
ngoài. Bảo hộ nhãn hiệu còn giúp tạo giá trị cho doanh nghiệp thông qua các hình
thức chuyển giao quyền đối với nhãn hiệu.
Nhãn hiệu có vai trò rất quan trọng liên quan đến lợi ích của người tiêu dùng.
Nhãn hiệu có chức năng chính là giúp cho người tiêu dùng phân biệt các sản phẩm,
dịch vụ của các chủ thể kinh doanh khác nhau, đồng thời nhận biết được nguồn gốc
của sản phẩm, dịch vụ đó, giúp người tiêu dùng tránh được nguy cơ mua phải hàng
giả, hàng nhái, hàng không đúng như mong muốn.
Kinh tế thị trường là sân chơi mà trong đó các chủ thể tham gia được tự do cạnh
tranh trong khuôn khổ pháp luật. Bảo hộ nhãn hiệu sẽ tạo điều kiện cho sự tồn tại
của một sân chơi chung, lành mạnh. Bảo hộ nhãn hiệu mang lại sự bảo đảm pháp lý
cho người kinh doanh trung thực, đồng thời bảo vệ họ khỏi nguy cơ bị xâm phạm
quyền.
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu là việc Nhà nước bằng công cụ
pháp luật của mình ghi nhận quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu, đồng thời quy
định cơ chế xác lập quyền, nội dung quyền và cơ chế thực thi quyền đối với nhãn
hiệu.
Tại nhiều nước, nhãn hiệu hàng hóa đã xuất hiện và được sử dụng từ lâu và hệ
thống bảo hộ nhãn hiệu trên thế giới cũng sớm ra đời. Tại Việt Nam, quy định về
việc xử phạt tội làm hàng giả đã được ghi trong Bộ luật Hồng Đức (thế kỷ XV). Tuy
không quy định trực tiếp về nhãn hiệu nhưng cho thấy việc bảo vệ các nhãn hiệu
được công nhận đối với xã hội lúc bấy giờ. Có thể coi đây là quy định đầu tiên liên
quan đến bảo hộ nhãn hiệu trong lịch sử Việt Nam.
Trong 10 năm (1995 - 2005), hàng loạt văn bản pháp luật về SHTT đã được xây
dựng và ban hành nhằm bổ sung những quy định còn thiếu hoặc sửa đổi những quy
định không phù hợp với sự phát triển của đất nước hoặc chưa đáp ứng với các yêu
cầu của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như Hiệp định về các khía
cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) và Hiệp định
thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.
Trước đòi hỏi mạnh mẽ phải hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật về bảo hộ
quyền SHTT, ngày 14-6-2005 Quốc hội đã thông qua Bộ luật Dân sự mới, trong đó
quy định mang tính nguyên tắc các vấn đề liên quan đến quyền SHTT, mở đường
cho sự ra đời một đạo luật riêng về SHTT.
Ngày 29-11-2005, Quốc hội đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ, nâng cấp vượt bậc
hiệu lực của pháp luật về SHTT, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Hệ thống pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu của Việt Nam, đến nay tuy mới được một
thời gian ngắn so với pháp luật trong các lĩnh vực khác nhưng đã phát triển ở mức

rất cao, về cơ bản phù hợp với chuẩn mực chung, tương thích với các điều ước quốc
tế, đặc biệt là quy định trong TRIPS.
Xuất phát từ những tính chất đặc thù, riêng có của từng loại đối tượng sở hữu
công nghiệp, pháp luật của hầu hết các nước trên thế giới đều ghi nhận hai nguyên
tắc xác lập quyền cơ bản, đó là: 1) xác lập quyền theo nguyên tắc đăng ký bảo hộ tại
cơ quan có thẩm quyền và 2) xác lập quyền theo nguyên tắc tự động khi đáp ứng các
điều kiện nhất định. Đối với nhãn hiệu thì cả hai nguyên tắc này đều được áp dụng.
Với nhãn hiệu không phải là nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu công nghiệp được
xác lập trên cơ sở đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; với nhãn hiệu nổi
tiếng, quyền sở hữu công nghiệp được xác lập khi nhãn hiệu thỏa mãn các tiêu chí
đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng được quy định trong luật, không cần thực hiện thủ tục
đăng ký. Thông thường việc công nhận nhãn hiệu nổi tiếng chỉ được đặt ra khi có
hiện tượng xâm phạm quyền và cơ quan nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu xác
định xem có thực sự hay không việc xâm phạm quyền của một nhãn hiệu nổi tiếng.
Vì chức năng chính của nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các
chủ thể khác nhau, do vậy, quyền đăng ký nhãn hiệu chỉ thuộc về tổ chức, cá nhân
sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Đối với một số nhãn hiệu đặc biệt như
nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận thì tổ chức đại diện cho tập thể hoặc tổ
chức có chức năng chứng nhận mới có quyền đăng ký xác lập quyền. Đối với nhãn
hiệu có chứa địa danh thì chỉ có thể đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn
hiệu chứng nhận và việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho
phép.
Nhãn hiệu nổi tiếng có cơ chế xác lập quyền riêng biệt, đó là quyền tự động phát
sinh trên cơ sở nhãn hiệu được sử dụng và trở nên nổi tiếng trong công chúng không
cần thông qua thủ tục đăng ký. Quy định cơ chế xác lập quyền đặc biệt này vừa có
ưu điểm lại vừa có hạn chế. Ưu điểm ở chỗ nhãn hiệu nổi tiếng đúng là phải có cơ
chế bảo hộ đặc biệt do sản phẩm, dịch vụ hoặc chủ nhãn hiệu đã có uy tín đến mức
được đông đảo công chúng biết đến, giá trị của nhãn hiệu nổi tiếng do đó cũng rất
cao. Nếu áp dụng cơ chế xác lập quyền thông qua hình thức đăng ký thì vừa không
tính tới uy tín và công sức tạo dựng nhãn hiệu của chủ nhãn hiệu vừa khiến có thể
xảy ra tình trạng nhãn hiệu nổi tiếng bị người khác đăng ký trước (ngay tình) do chủ
nhãn hiệu nổi tiếng sơ suất không thực hiện thủ tục đăng ký. Nhược điểm của cơ chế
tự động bảo hộ đối với nhãn hiệu nổi tiếng là do không thông qua thủ tục đăng ký,
nên muốn thực hiện các nội dung của quyền sở hữu nhãn hiệu, chủ nhãn hiệu phải
chứng minh quyền sở hữu.
Hiện nay, các văn bản dưới luật tuy đã có hướng dẫn nhưng vẫn còn thiếu cơ chế
để chủ nhãn hiệu nổi tiếng chứng minh quyền của mình, Nhà nước cũng chưa có
một danh sách ghi nhận những nhãn hiệu nào tính đến nay được coi là nổi tiếng. Vì
vậy, trên thực tế, chủ nhãn hiệu nổi tiếng rất khó khăn trong việc thực hiện quyền
chủ sở hữu của mình như chuyển giao, chuyển nhượng, góp vốn kinh doanh, sử

dụng nhãn hiệu làm tài sản bảo đảm tại ngân hàng, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền
xử lý khi nhãn hiệu bị người khác xâm phạm.
Ngoài ra, trong điều kiện bùng nổ công nghệ thông tin, sản phẩm, dịch vụ đến với
người tiêu dùng không theo con đường truyền thống nữa mà thậm chí ở tận những
nơi rất xa nhau trên thế giới, qua Internet người ta cũng có thể mua bán hàng hóa,
được cung cấp dịch vụ và như thế, danh tiếng của nhiều nhãn hiệu đã vươn xa và
được biết đến vượt ra ngoài phạm vi bảo hộ giới hạn ở nơi nó đã thiết lập độc quyền.
Nhãn hiệu sau khi được đăng ký yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ tại cơ quan nhà
nước có thẩm quyền (Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ) sẽ trải qua
thủ tục thẩm định. Nếu thỏa mãn tiêu chuẩn luật định, chủ nhãn hiệu sẽ được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trở thành người duy nhất trên lãnh thổ Việt
Nam sở hữu độc quyền nhãn hiệu đó.
Do tính chất độc quyền chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ quốc gia nơi quyền
được xác lập hoặc công nhận, nên nếu muốn đạt được sự bảo hộ ở những thị trường
xuất khẩu, chủ nhãn hiệu cần phải thực hiện thủ tục xác lập quyền tại chính những
thị trường đó, tránh tình trạng khi đưa sản phẩm vào thì đã bị người khác đăng ký và
hàng hóa của mình trở thành hàng xâm phạm quyền SHTT như nhãn hiệu
VINATABA ở Nhật Bản, một số nước Đông Nam Á, Trung Nguyên ở Mỹ, Nhật...
Trong trường hợp này, chủ sở hữu quyền nếu muốn đòi lại nhãn hiệu phải theo đuổi
thủ tục pháp lý rất phức tạp và tốn kém mà nhiều khi còn không có khả năng đòi lại
được. Việt Nam hiện tại là thành viên của hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn
hiệu, do vậy, chủ nhãn hiệu có thể sử dụng hệ thống này để thực hiện việc đăng ký
bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài vừa đỡ tốn chi phí vừa hiệu quả.
Chủ sở hữu nhãn hiệu đang được bảo hộ có quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu,
quyền định đoạt nhãn hiệu (bao gồm quyền chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển
giao quyền sử dụng, góp vốn bằng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, để
lại thừa kế, tặng, cho...), quyền ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu thuộc
quyền sở hữu của mình. Quyền sử dụng nhãn hiệu theo luật quy định bao gồm việc
chủ sở hữu nhãn hiệu tự mình thực hiện việc sử dụng và việc cho phép chủ thể khác
thực hiện việc sử dụng.
Đồng thời với quyền sử dụng, chủ nhãn hiệu cũng có nghĩa vụ phải sử dụng nhãn
hiệu đã được đăng ký. Quy định này nhằm mục đích để nhãn hiệu thực hiện đúng
chức năng trong giao lưu thương mại, đồng thời ngăn cản việc đăng ký chiếm chỗ
(đăng ký để người khác không thể thực hiện được việc đăng ký nhưng lại không sử
dụng).
Quyền định đoạt nhãn hiệu bao gồm quyền chuyển nhượng quyền sở hữu và
chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu. Tuy Luật Sở hữu trí tuệ không đề cập
đến các quyền định đoạt khác chủ sở hữu nhãn hiệu nhưng về nguyên tắc, nhãn hiệu
cũng là một loại tài sản, do vậy, chủ sở hữu cũng có quyền đối với tài sản là nhãn
hiệu như với các tài sản thông thường khác. Quá trình phát triển kinh tế, hội nhập
quốc tế đã làm xuất hiện một số hoạt động thương mại mới có liên quan đến nhãn

hiệu như góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu nhãn hiệu, nhượng
quyền thương mại đối với nhãn hiệu... Nhu cầu góp vốn bằng quyền sở hữu đối với
nhãn hiệu trong thực tế rất lớn. Vì lẽ đó, việc phải có một hành lang pháp lý đầy đủ
cho việc góp vốn bằng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là rất quan
trọng. Tuy nhiên, hiện nay các văn bản về tài chính, kiểm toán... vẫn còn thiếu các
nội dung liên quan đến vấn đề này.
Cùng với việc quy định cơ chế xác lập quyền cũng như các quyền của chủ sở hữu
nhãn hiệu, Luật Sở hữu trí tuệ cũng đã quy định các cách thức để bảo vệ quyền sở
hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu khi có hành vi xâm phạm xảy ra. Bảo vệ quyền
SHTT là việc Nhà nước cùng với việc thiết lập ra một hệ thống xác lập quyền nhằm
bảo hộ các đối tượng SHTT thì cũng đồng thời thiết lập nên một hệ thống nhằm bảo
vệ các quyền đã được xác lập. Việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn
hiệu được thực hiện bằng cách quy định các hành vi bị coi là xâm phạm, các biện
pháp xử lý khi có hành vi xâm phạm xảy ra. Các biện pháp đó tạo thành một hệ
thống công cụ pháp lý bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.
Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu hiểu theo nghĩa chung nhất là việc vi phạm
quyền độc quyền được xác lập cho nhãn hiệu đó mà không được sự cho phép của
chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bất kỳ bên nhận chuyển giao quyền nào (với điều kiện
quyền đó nằm trong phạm vi của hợp đồng chuyển giao). Quyền sở hữu công nghiệp
đối với nhãn hiệu là một quyền dân sự. Nguyên tắc của quyền dân sự là tôn trọng
quyền tự định đoạt của chủ thể dân sự, Nhà nước chỉ can thiệp khi có yêu cầu của
các bên liên quan. Chính vì lẽ đó, để bảo về quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn
hiệu, trước tiên Nhà nước ghi nhận trong luật quyền tự bảo vệ của chủ sở hữu nhãn
hiệu. Tuy nhiên, nhãn hiệu là một loại tài sản đặc biệt khác với các loại tài sản thông
thường khác, do vậy, cơ chế bảo vệ nhãn hiệu cũng có những đặc thù tương ứng.
Việc tự bảo vệ tài sản của mình là đương nhiên đối với các chủ sở hữu tài sản nói
chung, trong lĩnh vực SHTT, vấn đề này lại càng cần thiết vì nhiều trường hợp nếu
chủ sở hữu quyền không chủ động thực hiện các biện pháp tự bảo vệ thì chính chủ
thể quyền hay cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm cũng sẽ gặp khó
khăn khi tiến hành các biện pháp bảo vệ quyền một cách hiệu quả.
Khi phát hiện có hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chủ thể quyền có
thể lựa chọn các biện pháp bảo vệ quyền của mình: biện pháp dân sự, biện pháp
hành chính; biện pháp hình sự. Các hành vi xâm phạm quyền có bản chất là xâm
phạm tài sản của chủ sở hữu nhưng cũng có thể còn gây mất trật tự kinh doanh, làm
ảnh hưởng đến các chủ thể tham gia kinh doanh, ảnh hưởng đến người tiêu dùng và
bị coi là vi phạm các quy định về trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, vì vậy, cả
biện pháp dân sự lẫn biện pháp hành chính hoặc hình sự đều có thể bị áp dụng.
Ở đa số các nước, trong xử lý xâm phạm nhãn hiệu, biện pháp dân sự được sử
dụng là chủ yếu, các bên thường mang vụ việc tới tòa yêu cầu phân xử. Những
trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.
Ở Việt Nam, tình hình vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, đặc biệt là với nhãn hiệu ngày
càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Hầu như mọi sản phẩm hàng hóa đều có hàng

giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Qua số liệu của cơ
quan quản lý thị trường (một trong số nhiều cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm
quyền SHTT): năm 2008, lực lượng quản lý thị trường đã thụ lý 2.268 vụ xâm phạm
nhãn hiệu và đã xử lý được 2.105 vụ(2); năm 2009, Cơ quan Quản lý thị trường phối
hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, y tế... đã tập trung kiểm tra
các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói, các đầu mối kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa
quy mô lớn; đã phát hiện nhiều vụ tại Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 201 vụ xâm
phạm nhãn hiệu với số tiền phạt gần 2,7 tỷ đồng. Đồng Nai, Cà Mau, Hải Dương
cũng là những địa phương có số vụ xâm phạm quyền SHTT bị xử lý khá cao, chủ
yếu liên quan đến nhãn hiệu (tại Cà Mau, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 186
vụ xâm phạm nhãn hiệu với số tiền phạt trên 704 triệu đồng; tại Đồng Nai, lực lượng
quản lý thị trường đã thụ lý 106 vụ xâm phạm nhãn hiệu, xử lý 76 vụ với số tiền
phạt hơn 191 triệu đồng...)(3); năm 2012, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành
xử lý 9.556 vụ việc xâm phạm quyền SHTT, trong đó có 8.999 vụ giả mạo nhãn
hiệu, 67 vụ xâm phạm quyền nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng
công nghiệp(4).
Luật Sở hữu trí tuệ cũng như các văn bản liên quan khác đã quy định tương đối
đầy đủ các chế tài dân sự, hành chính, hình sự nhằm bảo đảm cho các quyền SHTT
được thực thi có hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng
chứa yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu vẫn tràn lan.
Biện pháp dân sự là biện pháp thích hợp nhất với bản chất của quyền đối với
nhãn hiệu, thì ít được áp dụng, thay vào đó, các biện pháp hành chính được sử dụng
phổ biến khiến cho người có quyền bị xâm phạm không thể được đền bù các thiệt
hại còn người đã thực hiện hành vi xâm phạm thì chỉ bị phạt mà không phải chịu
trách nhiệm vật chất do hành vi xâm phạm gây ra. Điều này cũng khiến cho các
quan hệ xã hội về SHTT trở nên căng thẳng, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các
doanh nghiệp, gây tâm lý ngờ vực cho các chủ SHTT, đặc biệt là những người nước
ngoài về tính “thỏa đáng”, “công bằng” của cơ chế thực thi của Việt Nam.
Theo số liệu thống kê của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong Hội thảo về
thực thi quyền SHTT dành cho đối tượng là các cơ quan tư pháp thì tính đến năm
2008 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mới giải quyết được 11 vụ án dân sự, 4 vụ
hành chính và 4 vụ án kinh doanh - thương mại về SHTT(5). Với một địa bàn là thủ
đô Hà Nội mà số lượng vụ việc liên quan đến quyền SHTT được giải quyết tại tòa
dân sự chỉ ít ỏi như thế thì có thể thấy hoạt động thực thi quyền SHTT bằng biện
pháp dân sự là rất hạn chế.
Như vậy, nhãn hiệu đã được nhà nước quan tâm thiết lập cơ chế bảo hộ đầy đủ và
ngang tầm với nhiều nước trên thế giới. Nhưng trong thực tế, cả ở giai đoạn xác lập
quyền cũng như thực thi quyền vẫn còn những hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả góp
phần phát triển kinh tế của loại tài sản này.

Để tạo điều kiện cho nhãn hiệu - một loại tài sản của doanh nghiệp, đóng góp
nhiều hơn nữa cho phát triển kinh tế, đồng thời ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành
vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu cần thực hiện một số biện pháp sau:
Thứ nhất, hướng dẫn chi tiết, đầy đủ thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng để
một mặt tạo điều kiện cho chủ nhãn hiệu được ghi nhận quyền và sử dụng quyền,
đồng thời tạo cơ sở cho quá trình xử lý xâm phạm quyền; quy định rõ các nội dung
liên quan đến định giá nhãn hiệu, góp vốn bằng nhãn hiệu hoặc sử dụng nhãn hiệu
làm tài sản bảo đảm trong các giao dịch thương mại hoặc dân sự.
Thứ hai, nâng cao năng lực của hệ thống cơ quan tư pháp để sẵn sàng giải quyết
các tranh chấp liên quan tới nhãn hiệu tại tòa nhằm đưa các quan hệ tranh chấp nhãn
hiệu về đúng bản chất.
Thứ ba, nâng cao ý thức của người dân và doanh nghiệp trong việc chủ động xác
lập quyền, bảo vệ quyền đồng thời tôn trọng quyền SHTT của người khác.
Thứ tư, nâng cao năng lực của cơ quan xác lập quyền để đảm bảo đơn yêu cầu
xác lập quyền được giải quyết chính xác, đúng thời hạn, bảo vệ hiệu quả quyền của
chủ nhãn hiệu đồng thời hỗ trợ hiệu quả.
Thứ năm, đưa pháp luật về SHTT trở thành môn học chính thức tại những trường
kinh tế, kỹ thuật (bên cạnh các trường đào tạo ngành luật)
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