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 ặc dù chưa chính thức là thành viên của 
Thỏa ước Ni-xơ nhưng hiện nay Việt Nam 
vẫn áp dụng Bảng phân loại quốc tế hàng 
hoá/dịch vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu 

hàng hóa. Theo Thông báo số 6983/TB-SHTT ngày 
24/08/2017 của Cục Sở hữu trí tuệ (“SHTT”), bắt 
đầu từ ngày 01/10/2017 việc phân loại các hàng 
hóa, dịch vụ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đưọc 
áp dụng theo bản tiếng Việt do Cục SHTT dịch từ 
Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 
11-2017 do WIPO công bố. Theo đó, trong quá 
trình nộp đơn, nếu người nộp đơn không phân loại 
đúng theo bản tiếng Việt của Bảng phân loại hàng 
hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2017, thì Cục 
SHTT sẽ thực hiện việc phân loại lại trong quá trình 
xử lý đơn và người nộp đơn phải nộp bổ sung phí 
phân loại theo quy định. 

Người nộp đơn có thể tham khảo Bản tiếng Việt 
của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên 
bản 11-2017 được công bố trên Công báo  Sở  hữu  
 

công nghiệp số 353B do Cục SHTT công bố ngày 
25/05/2017, hoặc trên Trang thông tin điện tử của 
Cục SHTT có địa chỉ truy cập tai: www.noip.gov.vn 
và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và 
Công nghệ tại: www.most.gov.vn. 

Thoả ước Ni-xơ về Phân loại quốc tế hàng hoá/dịch 
vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu, được ban hành 
ngày 15/06/1957, được sửa đổi tại Stốckhôm Thụy 
Điển ngày 14/07/1967 và tại Giơnevơ Thụy sỹ ngày 
13/05/1977 và được bổ sung tại Giơnevơ Thụy Sỹ 
ngày 28/09/1979. 

***** 

VIỆT NAM TRÚNG CỬ CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI ĐỒNG 
TỔ CHỨC SHTT THẾ GIỚI WIPO 

gày 02/10/2017, tại phiên họp đầu tiên 
của Đại hội đồng WIPO lần thứ 57, đại 
diện 191 quốc gia thành viên đã nhất trí 
bầu Đại sứ Việt nam ở Geneva Dương 
Chí Dũng vào vị trí Chủ tịch Đại hội đồng 

WIPO nhiệm kỳ 2018-2019. Với tư cách chủ tịch, 
ông Dũng trực tiếp điều hành phiên họp Đại hội 
đồng WIPO.  

Sự kiện quan trọng này góp phần nâng cao hình 
ảnh và uy tín của Việt nam tại diễn đàn WIPO. Việc 
trúng cử Chủ tịch Đại hội đồng WIPO sẽ tạo cơ hội 
cho Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt 
đẹp với WIPO và các đối tác quốc tế khác trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ, qua đó có thể học hỏi kinh 
nghiệm cũng như tận dụng sự giúp đỡ quý báu từ 
phía bạn để góp phần nâng cao năng lực của hệ 
thống sở hữu trí tuệ quốc gia, tạo động lực cho 
hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới - sáng 
tạo. 

***** 
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 VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT MÔÙI 

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2017: MỘT SỐ ĐỔI MỚI 
ĐÁNG CHÚ Ý TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG VI 
PHẠM QUYỀN SHTT 

ể từ ngày 01/01/2018, Bộ Luật Hình Sự 
mới (“BLHS mới”) sẽ chính thức có hiệu 
lực, thay thế cho BLHS hiện hành được 
Quốc hội thông qua năm 1999, sửa đổi 

năm 2009 (“BLHS cũ”). Cần nhắc lại rằng BLHS 
mới được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015, 
nhưng bộ luật này đã bị hoãn hiệu lực, và được 
sửa đổi vào ngày 20/06/2017. BLHS 2015, sửa đổi 
năm 2017 sẽ có hiệu lực kể từ ngày đầu tiên của 
năm 2018.  

BLHS mới được đánh giá là một bước tiến quan 
trọng trong quá trình phát triển pháp luật hình sự 
của Việt Nam, đặc biệt do đây là lần đầu tiên có 
quy định cho phép truy cứu trách nhiệm hình sự 
đối với pháp nhân. Có thể nói, đây là điều mà các 
chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”) chờ đợi 
từ lâu, vì mặc dù vi phạm quyền SHTT trên thực tế 
chủ yếu do các pháp nhân thực hiện, BLHS hiện 
hành không cho phép khởi tố các pháp nhân vi 
phạm.   

Liên quan đến các tội danh về xâm phạm quyền 
SHTT, so với BLHS hiện hành, BLHS mới có 
những thay đổi cụ thể như sau:  

1. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên 
quan: 

Về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, 
điều 225 của BLHS mới sẽ thay thế cho Điều 170a 
của BLHS cũ. Theo đó, cũng như trước đây, hành 
vi cố ý sao chép, phân phối bản sao tác phẩm với 
quy mô thương mại mà không được phép của chủ 
sở hữu sẽ bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, điểm mới 
của BLHS mới là đã bổ sung trực tiếp vào điều 
225 thuật ngữ “cố ý”, đồng thời quy định cụ thể thế 
nào là “quy mô thương mại”, trong khi BLHS cũ 
không quy định trực tiếp như vậy trong điều 170a, 
mà nhường việc quy định cụ thể này cho các cho 
văn bản hướng dẫn thực hiện.  

Cụ thể, theo quy định mới tại điều 225, tùy theo 
quy mô vi phạm, tính theo mức lợi nhuận bất chính 
thu được, mức thiệt hại của chủ sở hữu, hoặc giá 
trị hàng hóa vi phạm, khung hình phạt được quy 
định như sau:  

a) Trường hợp thu lợi bất chính từ 50 triệu đến 
dưới 300 triệu đồng; hoặc giá trị hàng hóa vi phạm 
hoặc mức thiệt hại của chủ sở hữu từ 100 triệu 
đến dưới 500 triệu đồng, thì: (i) Phạt tiền từ 50 
triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt cải tạo 
không giam giữ đến 03 năm đối với người phạm 
tội là cá nhân; hoặc (ii) phạt tiền từ 300 triệu đến 1 
tỷ đồng đối với người phạm tội là pháp nhân;  

b) Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp 
sau đây: (i) Có tổ chức; hoặc (ii) Phạm tội 02 lần  

trở lên; hoặc (iii) Thu lợi bất chính 300 triệu đồng 
trở lên; hoặc (iv) Gây thiệt hại cho chủ sở hữu từ 
500 triệu đồng trở lên; hoặc (v) Hàng hóa vi phạm 
trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì: (i) phạt tiền từ 300 
triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 
03 năm đối với người phạm tội là cá nhân; phạt 
tiền từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động 
có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm đối với người 
phạm tội là pháp nhân;  

c)  Ngoài ra, người phạm tội là cá nhân còn có thể 
bị phạt tiền từ 20 triệu đến 200 triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm; Pháp 
nhân còn có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đến 300 
triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong 
một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn 
từ 01 năm đến 03 năm. 

2. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 
(“SHCN”) 

Về tội xâm phạm quyền SHCN, điều 226 của 
BLHS mới sẽ thay thế cho Điều 171 của BLHS cũ. 
Theo đó, cũng như trước đây, hành vi cố ý xâm 
phạm quyền SHCN “có đối tượng là hàng hóa giả 
mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo 
hộ tại Việt Nam” với quy mô thương mại sẽ bị xử lý 
hình sự. Tuy nhiên, điểm mới của BLHS mới là đã 
ghi rõ trong điều 226 sẽ chỉ truy cứu trách nhiệm 
hình sự khi có “đối tượng là hàng hóa giả mạo 
nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý”, đồng thời bổ sung 
trực tiếp vào điều 226 quy định cụ thể thế nào là 
“quy mô thương mại”, trong khi BLHS cũ không 
quy định trực tiếp như vậy trong điều 171, mà 
nhường việc quy định cụ thể này cho các cho văn 
bản hướng dẫn thực hiện.  

Cụ thể, theo quy định mới tại điều 226, tùy theo 
quy mô vi phạm, tính theo mức lợi nhuận bất chính 
thu được, mức thiệt hại của chủ sở hữu, hoặc giá 
trị hàng hóa vi phạm, khung hình phạt được quy 
định như sau:  

a) Trường hợp thu lợi bất chính từ 100 triệu đến 
dưới 300 triệu đồng; hoặc gây thiệt hại cho chủ sở 
hữu hoặc trị giá hàng hóa vi phạm từ 200 triệu đến 
dưới 500 triệu đồng, thì: (i) Phạt tiền từ 50 triệu 
đến 500 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam 
giữ đến 03 năm đối với người phạm tội là cá nhân; 
hoặc (ii) phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng 
đối với người phạm tội là pháp nhân. 

b) Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp 
sau đây: (i) Có tổ chức; hoặc (ii) Phạm tội 02 lần 
trở lên; hoặc (iii) Thu lợi bất chính 300 triệu đồng 
trở lên; hoặc (iv) Gây thiệt hại cho chủ sở hữu từ 
500 triệu đồng trở lên; hoặc (v) Hàng hóa vi phạm 
trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì: (i) phạt tiền từ 500 
triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 
03 năm đối với người phạm tội là cá nhân; phạt 
tiền từ 2 tỷ đến 5 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động 
có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm đối với người 
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phạm tội là pháp nhân;  

c) Ngoài ra, người phạm tội là cá nhân còn có thể 
bị phạt tiền từ 20 triệu đến 200 triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm; Pháp 
nhân phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100 triệu 
đến 300 triệu đồng, bị cấm kinh doanh, cấm hoạt 
động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm 
huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.  

3. Bãi bỏ quy định về tội vi phạm quy định về 
cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN  

Điều 170 BLHS cũ quy định về tội vi phạm quy 
định về cấp văn bằng bảo hộ quyền SHCN, theo 
đó, người phạm tội có thể bị phạt từ cải tạo không 
giam giữ hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm hoặc 
bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong một thời gian 
nhất định. BLHS mới đã bãi bỏ điều này. 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VỤ NHÃN HIỆU “ ”:  CÂN NHẮC 
XIN THƯ CHẤP THUẬN TỪ CHỦ SỞ HỮU NHÃN 
HIỆU ĐỐI CHỨNG 

ần đây, Công ty Quốc tế D&N, đại diện 
cho ENSHU Limited (Nhật Bản), đã vượt 
qua từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) để đăng ký thành công nhãn hiệu 

“ ” tương tự với nhãn hiệu 
“ENSHU” đang được bảo hộ theo Giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu số 121449 (“Nhãn hiệu đối 
chứng”).          

Sự việc 
Công ty ENSHU Limited (Nhật Bản) (gọi tắt là 
“ENSHU Nhật Bản”) đã nộp đơn đăng ký quốc tế 
nhãn hiệu có chỉ định Việt Nam cho nhãn hiệu 
“ ” cho các sản phẩm nhóm 07. 
Tuy nhiên, Cục SHTT ra thông báo dự định từ chối 
bảo hộ nhãn hiệu này vì cho rằng Nhãn Hiệu 
không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ như qui định tại 
Điều 74.2e Luật SHTT do tương tự gây nhầm lẫn 
với nhãn hiệu đã được đăng ký trước “ENSHU” 
cho các sản phẩm tương tự và có liên quan của 
Công ty TNHH ENSHU Việt Nam (gọi tắt là 
“ENSHU Việt Nam”).  

Sau khi xem xét vụ việc, nhận thấy Người nộp 
đơn, công ty ENSHU Nhật Bản, và chủ sở hữu 
nhãn hiệu đối chứng, công ty ENSHU Việt Nam có 
mối liên hệ với nhau, Công ty D&N đã tư vấn và hỗ 
trợ ENSHU Nhật Bản xin “thư chấp thuận” từ 
ENSHU Việt Nam. Đồng thời, công ty Quốc tế 
D&N cũng thay mặt công ty ENSHU Nhật Bản 
phúc đáp từ chối của Cục SHTT có kèm theo thư 
chấp thuận của công ty ENSHU Việt Nam.  

Sau khi xem xét tài liệu phúc đáp, ngày 
12/09/2017,  Cục  SHTT   đã   ra   Quyết   định   số  

2970/QĐ-SHTT chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu 
 cho các sản phẩm thuộc nhóm 

07 của công ty ENSHU Nhật Bản.      

Lời bình: 
Khi đơn đăng ký nhãn hiệu ký bị từ chối do tương 
tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được nộp đơn/đăng 
ký trước, thì một trong những giải pháp để vượt 
qua từ chối loại này là xin thư chấp thuận từ chủ 
sở hữu Nhãn hiệu đối chứng.  

Tuy nhiên, trước khi chọn giải pháp này, người nộp 
đơn cần cân nhắc về rủi ro sẽ gặp phải khi tiến 
hành xin thư chấp thuận. Nếu giữa người nộp đơn 
và chủ sở hữu Nhãn hiệu đối chứng có mối liên hệ 
với nhau (ví dụ: là công ty mẹ và công ty con), thì 
việc xin thư chấp thuận rất thuận lợi. Tuy nhiên, 
nếu người nộp đơn và chủ sở hữu nhãn hiệu đối 
chứng không có mối liên hệ gì với nhau, thì cần 
lưu ý khả năng chủ sở hữu Nhãn hiệu đối chứng 
có thể sẽ tiến hành phản đối việc đăng ký nhãn 
hiệu của người nộp đơn khi được biết về việc nộp 
đơn đó.  

*****

  VUÏ VIEÄC ÑIEÅN HÌNH        
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