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Chánh tòa kinh tế: Hoàng Ngọc Thành
Hà Nội, ngày 06/12/2022

NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 
TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT CÁC 

TRANH CHẤP VỀ NHÃN HIỆU
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TẠI VIỆT NAM ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU CỦA
MÌNH CHỦ SỞ HỮU CÓ THỂ LỰA CHỌN 

MỘT TRONG BA CÁCH

- Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự;
- Yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính;
- Khởi kiện vụ án dân sự
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SAU ĐÂY CHÚNG TÔI CHỈ ĐI SÂU VÀO PHÂN TÍCH 
QUYẾN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ CỦA CHỦ 
SỞ HỮU NHÃN HIỆU TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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Từ năm 01/01/2016 đến hết 30/9/2022, Tòa án thụ lý và
giải quyết 2800 vụ án về kinh doanh thương mại các loại
nhưng chỉ thụ lý 49 vụ án tranh chấp QSHTT. Trong đó
Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết 26 vụ do
nguyên đơn rút đơn khởi kiện, Quyết định công nhận sự
thỏa thuận của đương sự 05 vụ và xét xử 18 vụ (trong đó
không chấp nhận yêu cầu khởi kiện là 05 vụ và chấp nhận
yêu cầu khởi kiện là 15 vụ). Trong số 49 vụ tranh chấp về
QSHTT thì cũng chỉ có 09 vụ là tranh chấp về nhãn hiệu.

VỀ SỐ LIỆU THỐNG KÊ CÁC VỤ TRANH CHẤP 
QUYỀN SỞ HỮU NHÃN HIỆU TẠI TÒA ÁN NHÂN 

DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC GIẢI 
QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ

1. Việt Nam có thật sự ít vụ việc xâm phạm quyền sở hữu
nhãn hiệu hay không.

2. Trong thời gian từ 01/01/2016 đến 30/9/2022, Tòa án nhân 
dân thành phố Hà Nội thụ lý 2800 vụ án kinh doanh thương 
mại, nhưng chỉ có 49 vụ tranh chấp QSHTT. 

3. Trong 49 vụ tranh chấp QSHTT, chỉ có 09 vụ tranh chấp 
quyền sở hữu về nhãn hiệu. 

4. Tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong công tác thụ lý 
và giải quyết các vụ tranh chấp quyền sở hữu nhãn hiệu, 
chúng tôi xin đưa ra 7 lý do như sau: 
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NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC 
GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ

Do tâm lý e ngại của chủ sở hữu nhãn hiệu liên quan đến 
việc kiện tụng tại Tòa án.
Chế tài áp dụng đối với người có hành vi xâm phạm quyền 
sở hữu nhãn hiệu còn nhẹ. 
Thời gian tố tụng tại Tòa án thường bị kéo dài dẫn đến việc 
phát sinh chi phí. 
Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán bị phụ thuộc 
nhiều vào kết luận của cơ quan chuyên môn về sơ hữu nhãn 
hiệu (trong khi đó tại Việt Nam hiện chỉ có 02 giám định 
viên). 
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NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC 
GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ

 Chuyên môn của Thẩm phán về SHTT còn nhiều hạn chế 
(do Việt Nam chưa có Tòa chuyên trách và cũng ít án về 
lĩnh vực này nên Việt Nam không có Thẩm phán chuyên 
biệt). 

 Những khó khăn vướng mắc khi xác định thiệt hại thực tế 
do hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu.

 Thiếu các biện pháp khẩn cấp tạm thời dành riêng cho việc 
áp dụng đối với những hành vi xâm phạm QSHTT nói 
chung và nhãn hiệu hàng hóa nói riêng. 

 Việc thi hành Bản án, Quyết định gặp nhiều khó khăn.


