
5 điều cần lưu ý trước khi tranh chấp về sở hữu trí tuệ 
 

Trong những năm gần đây, tranh chấp về sở hữu trí tuệ mới được quan tâm nhiều 

hơn do ý thức và nhu cầu bảo vệ các tài sản vô hình của doanh nghiệp, cá nhân ngày 

càng được nâng cao. Tuy nhiên, chính vì sự mới mẻ của những loại tranh chấp này 

nên vẫn còn những vấn đề mà các doanh nghiệp, cá nhân tham gia tranh chấp cần 

phải nắm được. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp 5 lưu ý đối với tranh chấp về sở hữu trí 

tuệ. 

1. Chủ động đăng ký bảo hộ đối với các tài sản trí tuệ như sáng chế, 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý nhằm ngăn ngừa tranh chấp 

Pháp luật về sở hữu trí tuệ quy định một số tài sản trí tuệ của doanh nghiệp như nhãn 

hiệu, chỉ dẫn địa lý, sáng chế để được bảo hộ cần phải đăng ký với Cục sở hữu trí 

tuệ. Tuy nhiên, điều kiện bảo hộ đối với từng đối tượng sẽ được pháp luật quy định 

khác nhau đồng thời thủ tục đăng ký bảo hộ cũng phải được tiến hành qua nhiều giai 

đoạn. Theo đó, trước khi đăng ký bảo hộ đối với các tài sản trí tuệ này, doanh nghiệp 

cần thực hiện bước đầu tiên là tra cứu đánh giá khả năng bảo hộ. 

Thủ tục đăng ký bảo hộ đối với các tài sản trí tuệ tương đối phức tạp, các cá nhân và 

doanh nghiệp có thể cân nhắc lựa chọn dịch vụ của Công ty luật sở hữu trí tuệ tại 

Việt Nam để quá trình đăng ký được thực hiện nhanh chóng và chuyên nghiệp, bảo vệ 

toàn vẹn quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân, doanh nghiệp mình. 

 

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ 

Khi có tranh chấp về sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, cá nhân cần nắm được các loại 

biện pháp hiện nay dùng để giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ, cụ thể là biện 

pháp hình sự, hành chính và dân sự. Tuy nhiên, thực tế hiện nay rất nhiều doanh 

nghiệp vẫn chưa nắm được thẩm quyền giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Dẫn 

đến trên thực tế, đa phần các tranh chấp về sở hữu trí tuệ đều được xử lý bằng biện 

pháp hành chính, ít có tính răn đe trong khi những tranh chấp này lẽ ra phải xử lý bằng 

con đường tố tụng dân sự. Do đó, các doanh nghiệp cá nhân cần lưu ý kỹ về thẩm 

quyền trước khi tiến hành giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ. Cụ thể: 
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 Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan Tòa án, Thanh tra, 

Quản lý thị trường, Hải quan, Công an, Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền 

xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 

 Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án. Trong 

trường hợp cần thiết, Tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy 

định của pháp luật; và 

 Việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thanh tra, 

Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Ủy ban nhân dân các cấp. Trong trường 

hợp cần thiết, các cơ quan này có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm 

xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. 

 

3. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ 

Việc chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ trước khi tham gia giải quyết tranh chấp về sở hữu 

trí tuệ là điều bắt buộc phải có. Thực tế, đây là một quá trình lâu dài để các doanh 

nghiệp, cá nhân có thể chứng minh được sự vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ đối với 

nhãn hiệu, sản phẩm, tác phẩm văn học… trong đó, bao gồm việc thu thập chứng cứ, 

kiểm định. Để hồ sơ Tranh chấp sở hữu trí tuệ được hoàn chỉnh và đầy đủ, cá nhân, 

doanh nghiệp có thể tìm đến Công ty luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam để nhờ tư vấn, 

hỗ trợ. 

 

4. Văn bằng bảo hộ và hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ 

Văn bằng bảo hộ ghi nhận chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, 

nhãn hiệu (sau đây gọi là chủ văn bằng bảo hộ); tác giả sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp, thiết kế bố trí; đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ. 

Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý ghi nhận tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý, các tổ chức, cá 

nhân có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, tính chất đặc thù của 

sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tính chất đặc thù về điều kiện địa lý và khu vực địa lý 

mang chỉ dẫn địa lý. 

Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau đây: 
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 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; 

và 

 Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm 

cấp văn bằng bảo hộ. 

 

5. Thời hiệu yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ 

Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là suốt thời hạn 

bảo hộ; đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này 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. 

Trong quá trình giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ doanh nghiệp ắt hẳn sẽ 

gặp nhiều khó khăn do vướng mắt đối với các quy định pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp 

luật cạnh tranh. Để đạt được hiệu quả trong tranh chấp về sở hữu trí tuệ, các doanh 

nghiệp, cá nhân nên tham khảo ý kiến tư vấn pháp lý của công ty luật chuyên về sở 

hữu trí tuệ tại Việt Nam. 

Nếu đang khó khăn trong việc tìm Công ty luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, đừng 

ngần ngại liên hệ với chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên 

nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba 

văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. P & Các Cộng Sự được đánh 

giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh doanh hàng đầu tại 

Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao 

động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin mang 

đến dịch vụ luật sư chuyên nghiệp đến khách ở tất cả các lĩnh vực nêu trên. 
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