
(10)

Hành trình xử lý xâm phạm
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(10) Thụ lý vụ án 
Toà án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Toà án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí

(15) Xét xử sơ thẩm: 
Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày quyết định đưa vụ án ra xét xử (mục 14), Toà án phải mở phiên toà (xét xử sơ thẩm); trong trường hợp có lý do
chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.
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(1) Chủ thể, Chủ thể đại diện quyền nộp đơn yêu cầu xử lý
Chỉ khởi tố theo đề nghị của chủ thể quyền (Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015)
Tòa án nhân dân cấp Quận/Huyện nơi Chủ sở hữu quyền cư trú/đặt trụ sở hoặc nơi xảy ra xâm phạm.

(2) Kiểm tra: 
(i) chứng cứ chứng minh là chủ thể quyền của người nộp đơn, 
(ii) thông tin về về hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc để phát hiện hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

(3) Điều 41 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

(4) Chủ thể quyền có quyền yêu cầu Toà án áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời khi: 
(a) đang có nguy cơ xảy ra thiệt hại không thể khắc phục được cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; 
(b) Hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ có nguy cơ bị tẩu tán hoặc bị tiêu huỷ nếu không được bảo vệ kịp thời.

(5) Khoản tiền bằng 20% giá trị hàng hoá cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc tối
thiểu hai mươi triệu đồng nếu không thể xác định được giá trị hàng hóa đó hoặc Chứng từ bảo
lãnh của ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng khác.

(6) Sửa đổi/Bổ sung Đơn khởi kiện
Trong trường hợp đơn yêu cầu xử lý xâm phạm chưa đủ tài liệu, chứng cứ, hiện vật cần thiết, thì
cơ quan xử lý xâm phạm yêu cầu người nộp đơn bổ sung tài liệu, chứng cứ yêu cầu xử lý xâm
phạm bổ sung tài liệu, chứng cứ cần thiết

(8) Khiếu nại
Khiếu nại với Chánh án Toà án đã trả lại đơn khởi kiện
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(7) Trả lại Đơn khởi kiện
Nếu không đáp ứng được các yêu cầu tại mục (2), mục (3)

(9) Nộp án phí
Toà án sẽ dự tính tạm ứng án phí

(11) Hòa giải 
Tòa án sẽ tổ chức các phiên hòa giải trong giai đoạn chuẩn bị xét xử và công nhận sự thỏa thuận của các bên nếu hòa giải thành.

(12) (13) (14) Đình chỉ giải quyết vụ án hoặc Quyết định đưa vụ án ra xét xử
Trường hợp các bên không hòa giải thành, thì cũng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán sẽ ra một trong các quyết định sau:
(i)Tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;
(ii) Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;
(iii) Đưa vụ án ra xét xử.

(16) Yêu cầu xét xử phúc thẩm
Trong vòng 15 ngày (kể từ ngày từ ngày tuyên án của Toà án cấp sơ thẩm), người yêu cầu gồm:
(i) Đương sự (chủ thể quyền, người bị khởi kiện), người đại diện của đương sự có quyền làm đơn kháng cáo bản án, quyết định của Toà án cấp sơ
thẩm để yêu cầu Toà án cấp trên trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.
(ii) Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp và cấp trên trực tiếp kháng nghị bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm để yêu cầu Toà án cấp trên
trực tiếp giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

Chấm dứt hành vi xâm phạm
Xin lỗi, cải chính công khai
Thực hiện nghĩa vụ dân sự
Bồi thường thiệt hại

Tiêu hủy hoặc:
Phân phối, hoặc:
Đưa vào sử dụng không nhằm mục
đích thương mại  

Khi xảy ra tranh chấp quyền sở hữu trí
tuệ, Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có
quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu
Toà án nhân dân giải quyết.
Toà án có thẩm quyền buộc bên xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ thực hiện
việc:

Đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và
phương tiện sử dụng chủ yếu để sản
xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ (Với điều kiện
không làm ảnh hưởng đến khả năng khai
thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí
tuệ).
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