商標法條文摘要及宣導案例-越南文版

Tóm tắt điều khoản Luật Nhãn hiệu và trường
hợp mẫu tuyên truyền
【Điều 95 Luật Nhãn hiệu】
Nếu chưa được sự đồng ý từ chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc nhóm chủ sở hữu nhãn
hiệu, mà có một trong các trường hợp được liệt kê sau cho mục đích tiếp thị, sẽ xử
phạt hình sự từ 3 năm tù giam trở xuống, tạm giữ hoặc nộp phạt thay thế hoặc nộp
phạt kèm theo 200 nghìn Đài tệ trở xuống:
1. Nhãn hiệu được sử dụng giống với nhãn hiệu hoặc nhóm nhãn hiệu đã đăng ký đối
với cùng một sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại;
2. Nhãn hiệu được sử dụng giống với nhãn hiệu hoặc nhóm nhãn hiệu đã đăng ký đối
với sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại tương tự, có khả năng khiến cho người
tiêu dùng nhầm lẫn;
3. Nhãn hiệu được sử dụng gần giống với nhãn hiệu hoặc nhóm nhãn hiệu đã đăng
ký đối với cùng một loại hoặc tương tự sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại, có khả
năng khiến cho người tiêu dùng nhầm lẫn.
【Điều 96 Luật Nhãn hiệu】
Nếu chưa được sự đồng ý từ chủ sở hữu dấu đóng chứng nhận, mà có hành vi sử
dụng con dấu giống hoặc gần giống dấu đóng chứng nhận đã đăng ký đối với cùng
một loại hoặc tương tự sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại cho mục đích tiếp thị, có
khả năng khiến cho người tiêu dùng nhầm lẫn, sẽ xử phạt hình sự từ 3 năm tù giam
trở xuống, tạm giữ hoặc nộp phạt thay thế hoặc nộp phạt kèm theo 200 nghìn Đài tệ
trở xuống. Trường hợp biết rõ có khả năng xâm phạm quyền dấu đóng chứng nhận
tại mục trước, mà có hành vi bán ra hoặc chế tạo, sở hữu, trưng bày con dấu giống
hoặc gần giống dấu đóng chứng nhận đã đăng ký của người khác, gồm cả bình đựng
hoặc vật phẩm khác với mục đích bán ra, cũng sẽ xử lý tương tự.
【Điều 97 Luật Nhãn hiệu】
Trường hợp biết rõ là sản phẩm chưa được ủy quyền như đã nêu tại hai điều trước,
mà có hành vi bán ra hoặc sở hữu, trưng bày, xuất ra hoặc nhập vào con dấu với mục
đích bán ra, sẽ xử phạt hình sự từ 1 năm tù giam trở xuống, tạm giữ hoặc nộp phạt
thay thế hoặc nộp phạt kèm theo 50 nghìn Đài tệ trở xuống.
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【Ví dụ 1】 - Lao động người nước ngoài quốc tịch Indonesia bán hàng nhái, bị cảnh
sát khám xét bắt được
Lao động người nước ngoài A-Mi (nữ) quốc tịch Indonesia đến Đài Loan làm việc
nhiều năm, chồng của A-Mi ở Indonesia vì nhớ vợ, cũng đã đến Đài Loan làm việc và
sống chung với A-Mi, và sinh được một bé gái Xiao Li đáng yêu, song chi tiêu gia đình
cũng ngày càng lớn, A-Mi liền nghĩ đến, thấy rất nhiều bạn bè đồng hương đều thích
dùng sản phẩm hàng hiệu, nên đã lên mạng đặt mua và nhập về các hàng nhái nước
hoa CHANEL, đồng hồ đeo tay CASIO, quần áo thể thao ADIDAS từ mạng mua sắm
Tao* Trung Quốc, sau đó lợi dụng FaceBook, LINE để bán cho các đồng hương tại Đài
Loan. Nhưng bán hàng giả nhái ở Đài Loan là hành vi phạm pháp, vì thế cảnh sát đã
tìm đến A-Mi, tới nơi ở khám xét và phát hiện có tổng cộng hơn 400 kiện nước hoa,
đồng hồ đeo tay, xâm phạm quyền lợi với giá trị thị trường 2 triệu Đài tệ.
Lời nhắc nhỏ: Gần đây, thường phát hiện thấy lao động người nước ngoài vì muốn
kiếm tiền, đã nhập khẩu hàng giả nhái để bán cho người đồng hương tại Đài Loan,
hành vi bán hàng giả nhái ở Đài Loan là vi phạm quy định Luật Nhãn hiệu, phải đối
diện với mức xử phát hình sự 1 năm tù giam trở xuống, phạt tiền 50 nghìn Đài tệ trở
xuống, mà còn phải thanh toán mức tiền bồi thường lớn.
Điều khoản: Điều 97 Luật Nhãn hiệu “Trường hợp biết rõ là sản phẩm chưa được ủy
quyền, mà có hành vi bán ra hoặc sở hữu, trưng bày, xuất ra hoặc nhập vào con dấu
với mục đích bán ra, sẽ xử phạt hình sự từ 1 năm tù giam trở xuống, tạm giữ hoặc
nộp phạt thay thế hoặc nộp phạt kèm theo 50 nghìn Đài tệ trở xuống; Trường hợp
thông qua truyền thông điện tử hoặc internet để thực hiện hành vi trên, cũng sẽ xử
lý tương tự.”
1. Làm thế nào để tránh vi phạm Luật Nhãn hiệu?
Đáp: Hàng thật mới được có hành vi bán ra, nếu không thể xác nhận là hàng thật, thì
không bao giờ được bán ra, nếu không, có thể sẽ vi phạm pháp luật.
2. Làm thế nào để phân biệt hàng thật một cách đơn giản?
Đáp:
(1)Trước hết, xác nhận ủy quyền - Nhà cung cấp không thể đưa ra Giấy chứng ủy
quyền thì không bao giờ được nhập hàng;
(2)Phán đoán từ giá cả - Giá nhập hàng rõ ràng thấp hơn với giá hàng thật trên
thị trường, cực kỳ có thể là hàng giả nhái;
(3) Nếu không thể xác nhận là hàng thật, không bao giờ được bán ra, nếu không,
có thể sẽ vi phạm pháp luật.
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【Ví dụ 2】- Người nước ngoài quốc tịch Indonesia sinh sống tại Đài Loan bán hàng
nhái trên mạng Shopee, bị cảnh sát khám xét bắt được
Người nước ngoài quốc tịch Indonesia A-Han (nam) quốc tịch Indonesia 10 năm
trước từ Indonesia đến Đài Loan theo học tại trường Đại học Quốc lập, trong thời
gian học tập đã quen biết với bạn gái A-Ni cũng từ Indonesia đến Đài Loan học tập,
sau khi tốt nghiệp, hai người quyết định cư trú tại Đài Loan. Sau đó, A-Han và A-Ni
kinh doanh bán hàng qua mạng, nhập khẩu hàng giả nhái bít tất thể thao ADIDAS,
NIKE từ nước ngoài về bán, nhưng sau đó đã bị cảnh sát phát hiện, tới nơi ở khám
xét và phát hiện có hơn 8.000 đôi tất hàng giả nhái, xâm phạm quyền lợi với giá trị thị
trường 2 triệu Đài tệ.
Lời nhắc nhỏ: Hành vi bán hàng giả nhái tại Đài Loan sẽ phải chịu trách nhiệm hình
sự, trong vụ việc này, riêng vốn nhập hàng A-Han đã tổn thất hơn 500 nghìn Đài tệ,
ngoài việc phải đối diện với mức án hình sự 1 năm tù giam trở xuống, nộp phạt 50
nghìn Đài tệ trở xuống, còn phải thanh toán mức tiền bồi thường lớn, mọi người
nhất định phải ghi nhớ thật kỹ.
Điều khoản: Điều 97 Luật Nhãn hiệu “Trường hợp biết rõ là sản phẩm chưa được ủy
quyền, mà có hành vi bán ra hoặc sở hữu, trưng bày, xuất ra hoặc nhập vào con dấu
với mục đích bán ra, sẽ xử phạt hình sự từ 1 năm tù giam trở xuống, tạm giữ hoặc
nộp phạt thay thế hoặc nộp phạt kèm theo 50 nghìn Đài tệ trở xuống; Trường hợp
thông qua truyền thông điện tử hoặc internet để thực hiện hành vi trên, cũng sẽ xử
lý tương tự.”
1. Làm thế nào để tránh vi phạm Luật Nhãn hiệu?
Đáp: Hàng thật mới được có hành vi bán ra, nếu không thể xác nhận là hàng thật, thì
không bao giờ được bán ra, nếu không, có thể sẽ vi phạm pháp luật.
2. Làm thế nào để phân biệt hàng thật một cách đơn giản?
Đáp:
(1) Trước hết, xác nhận ủy quyền - Nhà cung cấp không thể đưa ra Giấy chứng ủy
quyền thì không bao giờ được nhập hàng;
(2) Phán đoán từ giá cả - Giá nhập hàng rõ ràng thấp hơn với giá hàng thật trên
thị trường, cực kỳ có thể là hàng giả nhái.
(3) Nếu không thể xác nhận là hàng thật, không bao giờ được bán ra, nếu không,
có thể sẽ vi phạm pháp luật.
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