
Tổng quan về hệ thống madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid 

và theo Nghị định thư Madrid 

1. Tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài 

Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài 

 Nhãn hiệu là một tài sản quan trọng của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh và xuất khẩu hàng hoá, là công cụ hữu hiệu cho hội nhập kinh tế quốc tế. 

 Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài một cách kịp thời là 

một việc làm cấp thiết đối với một doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đã xuất khẩu hoặc 

dự định xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. 

 Điều đó giúp doanh nghiệp xâm nhập, tạo lập, giữ vững và phát triển thị trường xuất 

khẩu, chống lại mọi hành vi vi phạm, cạnh tranh không lành mạnh hoặc chiếm đoạt của 

các đối thủ cạnh tranh hoặc những kẻ trục lợi. 

Các nguyên tắc quan trọng của luật về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và hệ quả 

Hai nguyên tắc cần lưu ý của Luật nhãn hiệu của Việt Nam và quốc tế: 

 Nhãn hiệu được đăng ký, bảo hộ theo nguyên tắc lãnh thổ. Đăng ký ở nước nào thì chỉ có 

hiệu lực ở nước đó. Một số ngoại lệ: Đăng ký một nơi nhưng có hiệu lực tại một nhóm 

quốc gia. Ví dụ: Nhãn hiệu Benelux (có hiệu lực tại Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua). Nhãn hiệu 

cộng đồng Châu Âu (có hiệu lực cho tất cả các nước thuộc cộng đồng Châu Âu). 

 Trong trường hợp các nhãn hiệu xin đăng ký trùng nhau thì nhãn hiệu sẽ được ưu tiên 

cấp đăng ký cho người nộp đơn đăng ký sớm nhất tại quốc gia đó (nguyên tắc nộp đơn 

đầu tiên “First - to - file”). 

 Hệ quả:  

- Doanh nghiệp phải nộp đơn đăng ký kịp thời tại các quốc gia mà doanh nghiệp đã và sẽ 

xuất khẩu hàng hoá tới. 

3.   Các hậu quả xảy ra khi mất nhãn hiệu 

Việc chiếm đoạt nhãn hiệu là một việc thường xẩy ra tại Việt Nam và trên bình diện quốc tế. 

Một khi nhãn hiệu không được đăng ký kịp thời ra nước ngoài mà để người khác đăng ký 

mất thì những hậu quả mà doanh nghiệp có thể gặp phải là: 

- Nếu hàng chưa xuất vào thị trường đó, thì việc xuất hàng sẽ không thực hiện được, doanh 

nghiệp phải thay đổi nhãn hiệu khác nếu muốn tiếp tục xuất khẩu và do đó tốn kém thêm 

các chi phí mới. 

- Nếu hàng đang xuất khẩu vào thị trường đó, thì người chiếm đoạt nhãn hiệu sẽ có thể yêu 

cầu pháp luật can thiệp và hàng hóa nhập khẩu có thể bị bắt giữ, chủ bị xử phạt và do đó 

mất luôn thị phần. 

- Nếu nhãn hiệu bị chiếm đoạt ở các nước xung quanh Việt Nam, thì có nguy cơ người chiếm 

đoạt nhãn hiệu sẽ lợi dụng để sản xuất hàng giả đưa vào Việt Nam.  



- Nếu hàng đang xuất khẩu vào thị trường đó, thì người chiếm đoạt nhãn hiệu sẽ có thể yêu 

cầu pháp luật can thiệp và hàng hóa nhập khẩu có thể bị bắt giữ, chủ bị xử phạt và do đó 

mất luôn thị phần. 

- Nếu nhãn hiệu bị chiếm đoạt ở các nước xung quanh Việt Nam, thì có nguy cơ người chiếm 

đoạt nhãn hiệu sẽ lợi dụng để sản xuất hàng giả đưa vào Việt Nam. 

4.   Đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài 

4.1.Đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia: 

- Nộp đơn theo thủ tục của từng quốc gia cho Cơ quan phụ trách đăng ký nhãn hiệu.  

- Sử dụng các văn phòng đại diện của mình tại quốc gia đó để thực hiện thủ tục đăng ký, 

hoặc 

- Sử dụng dịch vụ của các tổ chức đại diện SHCN để thực hiện thủ tục đăng ký. 

4.2.Đăng ký thông qua hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu mà Việt Nam 

là thành viên (bao gồm Thỏa ước và Nghị định thư Madrid): 

- Nếu quốc gia nơi cần đăng ký là thành viên của Thoả ước. 

- Đơn nộp cho WIPO qua Cục SHTT. 

II.  HỆ THỐNG MADRID VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU 

(Thỏa ước và Nghị định thư) 

A.  Thoả ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (1891) 

1.   Các thành viên của Thoả ước  

(56 thành viên tính đến 8/2006) 

Châu Âu:  

Anbani  Síp   Lichtenstein 

Áo   CH Séc  Monaco 

Đức  Bungari  Tây Ban Nha 

Benelux  Pháp   Ba Lan 

Thuỵ Sỹ  Croatia   Bồ Đào Nha 

Rumani  Hungari  Rumani 

Italy  Slovenia   Nam Tư và Macedonia 

Slovakia 

Secbi và Môngtênêgrô 

Bosnia-Hecxơgôvina 

Liên Xô cũ:  

Acmenia   Tadjikistan 

Adecbaigian  Ucraina 

Belorutxia   Udơbekistan 

Kirgistan   Letonia 



Kadăcstan   Moldova 

Nga 

Châu Á:  

Butan 

Trung Quốc  (kể cả Đài Loan) 

Iran   CHDCND Triều Tiên 

Mông Cổ   Siria 

    Việt Nam 

Châu Mỹ: 

Cuba 

Châu Phi:  

Algiêri   Namibia 

Ai Cập    Suđăng     

Kenya   Siêra Leon  

Liberia    Saint Marin 

Lêsôtô    Siri 

Marốc    Soazilen 

Môzambic 

Châu Phi:  

Algiêri   Namibia 

Ai Cập    Suđăng     

Kenya   Siêra Leon  

Liberia    Saint Marin 

Lêsôtô    Siri 

Marốc    Soazilen 

Môzambic 

2.   Đơn đăng ký 

- Dựa trên một đăng ký nhãn hiệu đã được cấp tại Việt Nam. 

- Một Đơn duy nhất theo mẫu quy định. 

- Ngôn ngữ Đơn: Tiếng Pháp. 

- Mẫu nhãn hiệu (đúng với mẫu đã đăng ký quốc gia). 

- Danh mục hàng hoá và dịch vụ (đúng với danh mục tương ứng của đăng ký quốc gia). 

- Đánh dấu các quốc gia thành viên mà nhãn hiệu xin đăng ký (trừ nước xuất xứ). 

3.   Lệ phí 

- Lệ phí cơ bản (phụ thuộc nhãn hiệu đen trắng hoặc màu) 

- Lệ phí bổ sung: 



+ cho mỗi nước chỉ định. 

+ cho mỗi nhóm sản phẩm (kể từ nhóm thứ 4). 

4.   Thủ tục 

- Đơn được nộp cho Văn phòng quốc tế của WIPO thông qua Cơ quan SHTT quốc gia. Lệ phí 

đơn được chủ nhãn hiệu gửi trực tiếp cho WIPO. 

- WIPO sẽ xem xét về mặt hình thức Đơn và yêu cầu sửa chữa, bổ sung (nếu có). 

- WIPO sẽ thông báo cho từng nước được chỉ định. 

- Các nước được chỉ định sẽ xem xét nhãn hiệu như đối với một đơn quốc gia bình thường 

- Trong vòng 12 tháng: 

+ Nếu cơ quan quốc gia của nước chỉ định không trả lời thì nhãn hiệu coi như được bảo hộ tại 

nước đó (chấp nhận bảo hộ). 

+ Nếu cơ quan quốc gia của nước chỉ định có lý do để không chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu thì 

sẽ gửi Thông báo từ chối tạm thời việc đăng ký nhãn hiệu đó cho chủ nhãn hiệu (Từ chối 

bảo hộ). 

Chủ nhãn hiệu sẽ tiến hành khiếu nại Thông báo từ chối của cơ quan quốc gia theo đúng 

quy định của quốc gia thành viên đó. 

Sơ đồ chung của việc đăng ký nhãn hiệu theo Thoả ước Madrid  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Thời gian bảo hộ và thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung 

- Thời gian hiệu lực của văn bằng quốc tế là 20 năm (có thể gia hạn tiếp). 

- Chủ có thể xin sửa đổi nội dung của Văn bằng bảo hộ. 

- Chủ có thể xin chỉ định đăng ký ở các nước tiếp theo dựa trên đăng ký quốc tế của mình 

(mở rộng lãnh thổ). 

6.   Sự phụ thuộc của nhãn hiệu quốc tế với nhãn hiệu quốc gia 

(Nguyên tắc “Tấn công trung tâm”) 

- Nhãn hiệu quốc tế sẽ phụ thuộc vào nhãn hiệu quốc gia trong vòng 5 năm sau khi đăng ký, 

nếu nhãn hiệu quốc gia bị mất hiệu lực bởi bất kỳ lý do gì thì nhãn hiệu quốc tế sẽ bị mất 

hiệu lực theo. 

- Sau 5 năm nhãn hiệu quốc tế sẽ độc lập với nhãn hiệu quốc gia. 

7.   Ưu thế và nhược điểm của Thỏa ước Madrid 

Ưu điểm: 

Thủ tục đăng ký một lần (một đơn, một ngôn ngữ, một lần trả lệ phí), rất đơn giản, tiết 

kiệm về thời gian và chi phí cho chủ nhãn hiệu khi đăng ký nhãn hiệu ra một loạt quốc gia 

khác. 

Nhược điểm: 

- Phải dựa vào một đăng ký quốc gia đã được cấp. 

- Chỉ dùng tiếng Pháp. 

- Nguyên tắc “Tấn công trung tâm” gây quan ngại cho chủ nhãn hiệu. 

- Các quốc gia có thị trường quan trọng như: Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, các nước ASEAN… 

không là thành viên của Thỏa ước. 

II.  HỆ THỐNG MADRID VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU 

B.  Nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (1989) 

(có hiệu lực tại Việt Nam từ 11/7/2006) 

Chủ nhãn 
hiệu 

Đơn ĐKNH 
Quốc tế 

Cục 
SHTT 

VPQT 
WIPO 

Quốc gia 
A 

Quốc gia 
B 

Quốc gia 
C 



1.   Các nước thành viên của Nghị định thư 

Gồm 68 nước, trong đó 46 nước vừa là thành viên của Nghị định thư vừa của Thỏa ước và 

22 thành viên chỉ của Nghị định thư. 

Các nước chỉ là thành viên của Nghị định thư: 

Antigua và Babuda  Nhật Bản 

Ôstrâylia    Lituania 

Baren    Na Uy 

Đan Mạch    Hàn Quốc 

Estonia    Singapore 

Cộng đồng châu Âu (EU)  Thụy Điển 

Phần Lan    Thổ Nhĩ Kỳ 

Grudia    Tuốcmênistan 

Hy Lạp    Anh Quốc 

Aixơlen (Băng đảo)  Hoa Kỳ 

Ailen    Dambia 

2.   Đơn đăng ký 

Tương tự như Đơn đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước nhưng có các thuận lợi hơn như sau: 

- Chỉ cần dựa trên một Đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp tại Việt Nam (có thể chưa được cấp 

văn bằng bảo hộ) làm theo mẫu quy định. 

- Ngôn ngữ Đơn: Anh, Pháp, Tây Ban Nha 

3.   Lệ phí 

- Lệ phí chung. 

- Tổng lệ phí riêng cho từng quốc gia chỉ định. 

4.   Thủ tục, thời hạn hiệu lực 

- Tương tự với thủ tục nộp đơn xem xét Đơn theo quy định của Thỏa ước. 

- Thời hạn hiệu lực: 10 năm (có thể gia hạn). 

5.   Sự phụ thuộc của đăng ký quốc tế với đăng ký quốc gia và khả năng nộp đơn 

thay thế 

- Đăng ký quốc tế cũng phụ thuộc vào đăng ký quốc gia trong vòng 5 năm sau ngày đăng ký. 

- Nhưng nếu một đăng ký quốc tế bị hủy bỏ vì “Tấn công trung tâm” thì trong vòng 3 tháng 

chủ nhãn hiệu có thể thay thế bằng việc nộp một đơn đăng ký cùng nhãn hiệu tại nước 

thành viên đó và được giữ ngày ưu tiên, Đơn sẽ được xem xét như một đơn bình thường 

nộp tại nước đó.  

II.  HỆ THỐNG MADRID VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU 

C. Nguyên tắc áp dụng chung của hệ thống Madrid  

(điều khoản bảo vệ) 



Tham gia hệ thống Madrid tại thời điểm hiện nay có 78 quốc gia, trong đó: 

- 46 nước là thành viên của cả Thỏa ước lẫn Nghị định thư (AP) 

- 10 nước là thành viên chỉ của Thỏa ước (A) 

- 22 nước là thành viên chỉ của Nghị định thư (P) 

Nguyên tắc áp dụng 

- Người nộp đơn thuộc nước thành viên của Thỏa ước được nộp đơn vào các nước cùng là 

thành viên của Thỏa ước. 

- Người nộp đơn thuộc nước thành viên của Nghị định thư thì được nộp đơn vào các nước là 

thành viên Nghị định thư. 

- Người nộp đơn thuộc nước là thành viên của Thỏa ước lẫn Nghị định thư khi nộp đơn vào 

một quốc gia thành viên cũng của cả hai thì chỉ được áp dụng theo Thỏa ước (điều khoản 

bảo vệ). 

 

 


