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THÔNG TƯ

Về hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06/3/1999
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Thi hành Điều 23 Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 6/3/1999 về xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (sau đây viết tắt là “Nghị định”), Bộ Khoa
học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn cụ thể một số điểm để thi hành Nghị định.
I. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC XỬ PHẠT,
ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN
1. Đối tượng xử phạt
Đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được quy
định tại khoản 2 và 3 Điều 2 Nghị định và phải tuân theo quy định tạI Điều 5 Pháp lệnh Xử
lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995 (sau đây gọi tắt là “Pháp lệnh”).
1.1. Theo các quy định đó, mọi đối tượng hội đủ các điều kiện sau đây đều bị xử phạt
theo Nghị định:
- Cá nhân từ 16 tuổI trở lên hoặc tổ chức và các chủ thể khác;
- Thực hiện một trong các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến sở hữu công
nghiệp quy định tại Chương 2 Nghị định (bất kể việc thực hiện đó là cố ý hay vô ý) và hành
vi đó không có yếu tố cấu thành tội phạm;
- Hành vi vi phạm hành chính nói trên được thực hiện tại lãnh thổ Việt Nam;
- Hành vi vi phạm hành chính nói trên được thực hiện trong thời hiệu quy định tại
Điều 4 Nghị định.
1.2. Theo các quy định trên, cá nhân từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi mà thực hiện hành vi
vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp một cách cố ý tại địa điểm và trong thời gian nói
trên cũng bị xử phạt theo Nghị định.
1.3. Cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính về sở hữu
công nghiệp tại Việt Nam cũng bị xử phạt theo Nghị định, trừ trường hợp Điều ước quốc tế
mà cả Việt Nam và nước mà tổ chức, cá nhân đó mang quốc tịch đều tham gia có quy định
khác. Trong trường hợp này, việc xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo Điều ước
quốc tế nói trên.
2. Nguyên tắc xử phạt
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Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp phải tuân theo
các quy định và nguyên tắc xử phạt tại Điều 3 Pháp lệnh và tại Điều 3 Nghị định. Khi áp
dụng các nguyên tắc đó cần lưu ý những vấn đề sau đây.
2.1. Nguyên tắc đúng thẩm quyền
Chỉ những người có thẩm quyền quy định tại Chương 3 Nghị định mới được ra quyết
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp với hình thức và mức
phạt trong phạm vi thẩm quyền quy định. Không được phép tách một vi phạm thành nhiều
vi phạm nhỏ hoặc gộp nhiều vi phạm nhỏ thành một vi phạm lớn hơn nhằm mục đích thay
đổI thẩm quyền xử phạt.
2.2. Nguyên tắc đúng đối tượng
Mọi đối tượng đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công
nghiệp nêu tại điểm 1 Thông tư này đều bị xử phạt theo Nghị định. Những đối tượng không
thuộc các trường hợp nêu tạI điểm đó đều không bị xử phạt theo Nghị định.
Một đối tượng thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì ngườI đó bị xử phạt về từng hành
vi vi phạm. Nhiều đối tượng cùng thực hiện một hành vi vi phạm thì mỗi đốI tượng đều bị
xử phạt.
2.3. Nguyên tắc đúng mức độ
Hình thức, mức độ xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp phải phù
hợp với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm. Tuy nhiên, khi xác định hình
thức và mức xử phạt, cần phải xem xét thêm về nhân thân và những tình tiết tăng nặng,
giảm nhẹ để có quyết định phù hợp.
2.4. Nguyên tắc kịp thời, triệt để
Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền và nghĩa vụ phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm
hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Các phát hiện đó phải được thông báo cho
những người có thẩm quyền xử phạt hành chính. Khi nhận được thông báo hoặc yêu cầu xử
lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, người có thẩm quyền phải xúc
tiến ngay các thủ tục cần thiết để bảo đảm đình chỉ ngay việc vi phạm và khắc phục hậu
quả.
2.5. Nguyên tắc đúng thủ tục
Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp phải được tiến
hành theo đúng thủ tục quy định tại các Điều từ 45 đến 56 Pháp lệnh và các Điều từ 14 đến
20 Nghị định.
3. Áp dụng các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp
Khi thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, người
có thẩm quyền xử phạt không những phải căn cứ vào các quy định của Pháp lệnh và Nghị
định mà còn phải căn cứ vào các quy định về nội dung, thủ tục bảo hộ quyền sở hữu công
nghiệp nêu tại Chương 2 Phần VI Bộ luật dân sự năm 1995, cũng như các quy định khác
liên quan nêu tại Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về
sở hữu công nghiệp (sau đây viết tắt là “Nghị định 63/CP”), Thông tư số 3055/TT-SHCN
ngày 31/12/1996 và Thông tư này của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
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II. XÁC ĐỊNH CÁC HÀNH VI VI PHẠM LIÊN QUAN
ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
4. Phạm vi hướng dẫn
Các Điều 5, 6, 7, 8, 9 Chương 2 Nghị định quy định năm loại hành vi vi phạm hành
chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Các quy định đó đã đủ rõ ràng để thi hành và áp
dụng. Sau đây chỉ hướng dẫn, giải thích thêm về việc xác định các loại vi phạm liên quan
trực tiếp đến quyền sở hữu công nghiệp cụ thể (Điều 5, Điều 6, Điều 9).
5. Loại hành vi vi phạm liên quan đến quá trình xác lập, thực hiện quyền sở hữu
công nghiệp và làm thủ tục cấp phép (hoặc đăng ký) hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu
công nghiệp (Điều 5 Nghị định)
Đặc điểm chung của loại hành vi vi phạm này là người vi phạm cố ý sử dụng các biện
pháp không trung thực nhằm lợi dụng chế độ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp để trục lợI
hoặc để che giấu các hành vi vi phạm pháp luật khác. Sau đây là một số thể hiện về một số
hành vi thuộc loại này.
5.1. Hành vi để lẫn tránh hoặc thực hiện các hành vi trong các lĩnh vực khác bị pháp
luật cấm hoặc hạn chế (Điều 5.1.a). Những hành vi sau đây thuộc dạng vi phạm này: mượn
cớ việc phải thanh toán lệ phí khi tiến hành đăng ký quyền sở hữu công nghiệp ở nước
ngoài hoặc phải thanh toán tiền mua li-xăng của nước ngoài để chuyển ngân ra nước ngoài;
hoặc tạo ra các cuộc thanh toán giả dưới danh nghĩa chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở
hữu công nghiệp v.v.
5.2. Hành vi tiến hành thủ tục xác lập quyền, thực hiện quyền sở hữu công nghiệp
nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh, độc quyền, khống chế thị trường một cách bất
hợp pháp, thủ tiêu đối tượng sở hữu công nghiệp, hạn chế hoặc thu hẹp phạm vi bảo hộ
quyền sở hữu công nghiệp của người khác, lợi dụng hoặc hạ thấp uy tín thương mại của cơ
sở sản xuất kinh doanh khác (Điều 5.1.b). Những hành vi sau đây thuộc dạng vi phạm này:
a. Lợi dụng việc đăng ký quyền sở hữu công nghiệp để khiếu nại, tố cáo một cách
thiếu căn cứ nhằm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của người khác.
b. Mở rộng một cách thiếu căn cứ phạm vi bảo hộ khi tiến hành các thủ tục xác lập
quyền sở hữu công nghiệp bằng cách cố ý không cung cấp các thông tin mà mình biết hoặc
có nghĩa vụ phải biết cho cơ quan có thẩm quyền dẫn tớI việc xác định không đúng về tình
trạng đã biết liên quan đến đối tượng được bảo hộ, từ đó khống chế, cản trở hoạt động sản
xuất, kinh doanh của người khác.
c. Mua quyền sở hữu công nghiệp (chẳng hạn mua li-xăng) nhằm mục đích thủ tiêu
khả năng cạnh tranh của người khác để tiến tớI độc quyền khống chế thị trường.
d. Tiến hành các thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp không phải nhằm để sử
dụng mà chỉ để ngăn chặn ngườI khác sản xuất, kinh doanh liên quan đến đối tượng được
đăng ký…
6. Loại hành vi vi phạm quy định về các chỉ dẫn liên quan đến sở hữu công
nghiệp (Điều 6 Nghị định)
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Loại hành vi này vi phạm các quy định tại Điều 54 và Điều 66 Nghị định 63/CP và
gây hậu quả ảnh hưởng đến lợi ích của ngườI tiêu dùng.
6.1. Hành vi chỉ dẫn sai về chủ sở hữu công nghiệp (Điều 6.1.a)
Điều 66 Nghị định 63/CP quy định chỉ có chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp
(chủ sở hữu công nghiệp) và chỉ trong thời hạn bảo hộ mớI được nêu các chỉ dẫn rằng sản
phẩm được bảo hộ hoặc thuộc độc quyền của mình (kể cả chỉ dẫn dưới dạng ký hiệu) trên
sản phẩm, khi quảng cáo hoặc khi giao dịch nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp không
phải là chủ sở hữu công nghiệp mà ghi như vậy thì việc ghi chỉ dẫn đó thuộc dạng hành vi
vi phạm này.
Để xác định hành vi có phải là hành vi vi phạm thuộc dạng này hay không, cần phải
xác định chủ sở hữu công nghiệp theo hướng dẫn nêu tại điểm 7.2. Thông tư này.
6.2. Hành vi chỉ dẫn sai về việc sản phẩm, dịch vụ có yếu tố được bảo hộ (Điều 6.1.b)
Các hành vi sau đây thuộc dạng hành vi vi phạm này:
In trên hàng hóa, bao bì hàng hóa hàng chữ “nhãn hiệu đã đăng ký” hoặc “nhãn hiệu
đó đã được bảo hộ” hoặc “nhãn hiệu thuộc độc quyền của…”, kể cả việc in ký hiệu ® (là ký
hiệu được dùng rộng rãi nhằm để chỉ rằng nhãn hiệu đã được đăng ký); hoặc in trên sản
phẩm các chỉ dẫn tương tự để nhằm nói rằng sản phẩm được bảo hộ là sáng chế, giải pháp
hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, kể cả việc in ký hiệu “P kèm theo các con số” (là ký hiệu
được dùng rộng rãi để chỉ dẫn rằng sản phẩm được cấp Patent -Bằng độc quyền sáng chế)…
nhưng thực sự không phải là như vậy.
Để xác định hành vi có phải là hành vi vi phạm dạng này hay không, cần phải xác định
đối tượng bảo hộ theo hướng dẫn tại điểm 7.2. Thông tư này.
6.3. Hành vi chỉ dẫn sai về việc sản phẩm, dịch vụ được sản xuất, thực hiện theo lixăng (Điều 6.1.d)
Việc ghi trên sản phẩm hàng chữ “được sản xuất theo li-xăng của…” hoặc “được cấp
li-xăng của…” hoặc những chữ có nghĩa tương tự như vậy, bất kể bằng tiếng Việt hay tiếng
nước ngoài, trong khi sự thực không phải như vậy thì bị coi là thực hiện hành vi vi phạm
nêu trên.
6.4. Hành vi không nêu chỉ dẫn về việc sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ theo lixăng (Điều 6.2.a)
Nếu sản phẩm được sản xuất theo li-xăng sở hữu công nghiệp (kể cả trường hợp được
sản phẩm được sản xuất theo giấy phép sản xuất của người khác và được mang nhãn hiệu
sử dụng theo li-xăng của ngườI cho phép sản xuất), hoặc nếu dịch vụ được thực hiện theo
li-xăng sở hữu công nghiệp mà trên sản phẩm, phương tiện dịch vụ tương ứng không ghi
chỉ dẫn về điều đó thì sự việc không ghi chỉ dẫn như vậy bị coi là hành vi vi phạm Điều 66
Nghị định 63/CP và bị xếp vào dạng vi phạm này.
6.5. Hành vi không ghi hoặc ghi không rõ ràng, đầy đủ cụm từ “sản xuất tạI Việt nam”
đối vớI các trường hợp buộc phải ghi (Điều 6.2.b)
Theo Điều 66 Nghị định 63/CP, nếu sản phẩm sản xuất tại Việt Nam theo li-xăng của
nước ngoài hoặc nếu sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam mang nhãn hiệu gây nên sự hiểu
www.wincolaw.com
-4-

sai lệch rằng đó là hàng hóa của nước ngoài hay có nguồn gốc nước ngoài thì bắt buộc phải
ghi đầy đủ mà không được viết tắt cụm từ “sản xuất tại Việt Nam”. Nếu không ghi chỉ dẫn
như vậy thì bị coi là hành vi vi phạm thuộc dạng này.
7. Hành vi vi phạm quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Điều 9 Nghị
định)
Các hành vi vi phạm được quy định tại Điều 9 Nghị định là các hành vi xâm phạm
quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên
gọi xuất xứ hàng hóa đang được bảo hộ. Để áp dụng quy định tại Điều này, người có thẩm
quyền xử phạt phải xác định rõ tình trạng pháp lý liên quan đến đối tượng được bảo hộ, cụ
thể là cần xác định rõ: ai là chủ sở hữu công nghiệp, đối tượng được bảo hộ là gì, phạm vi
bảo hộ tới đâu, thời hạn bảo hộ đến khi nào và người nào là người được phép sử dụng đối
tượng được bảo hộ mà không bị coi là người xâm phạm quyền được bảo hộ. Để xác định
đúng các nội dung trên đây, cần phải nắm vững và tuân thủ các quy định tại Chương 4 và
Chương 5 (các Điều từ Điều 33 đến Điều 54) Nghị định 63/CP. Sau đây là một số điểm giải
thích, hướng dẫn thêm liên quan đến loại hành vi vi phạm này:
7.1. Nguyên tắc tổng quát để xác định một hành vi xâm phạm quyền sở hữu công
nghiệp
Để khẳng định một hành vi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, cần phải
có đầy đủ các căn cứ sau đây:
- Hành vi nêu trên là việc thực hiện (tiến hành) một trong các hành vi sử dụng đối
tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu
hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa) nêu tại các điểm a), b), c), d), e), g), h), i), k) khoản 1)
Điều 9 Nghị định;
- Người thực hiện hành vi nêu trên không phải là chủ sở hữu công nghiệp (cách xác
định chủ sở hữu công nghiệp được nêu tại điểm 7.2. Thông tư này); trường hợp đối tượng
được sử dụng là sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp thì người thực
hiện hành vi sử dụng nêu trên không những không phải là chủ sở hữu công nghiệp mà cũng
không phải là người có quyền sử dụng trước sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công
nghiệp (người có quyền sử dụng trước được quy định tại Điều 50 Nghị định 63/CP);
- Hành vi nêu trên được thực hiện trong thời hạn bảo hộ ghi trên Văn bằng bảo hộ cấp
cho chủ sở hữu công nghiệp và được thực hiện tại Việt Nam.
7.2. Cách xác định chủ sở hữu công nghiệp
Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Nghị định, “chủ sở hữu công nghiệp” có thể là một
trong ba chủ thể sau đây đối với quyền sở hữu công nghiệp: chủ văn bằng bảo hộ, chủ sở
hữu đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa và người được chuyển giao hợp pháp quyền sở
hữu công nghiệp. Việc xác định chủ sở hữu công nghiệp được tiến hành theo các căn cứ sau
đây:
a. “Chủ văn bằng bảo hộ” là tổ chức, cá nhân được cấp Văn bằng bảo hộ, cụ thể là tổ
chức, cá nhân được ghi tên là “Chủ bằng” trong Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền
giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hoặc được ghi tên là “Chủ Giấy
chứng nhận” trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Giấy chứng nhận quyền
sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa, Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp (cấp theo Pháp
lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1989).
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b. “Chủ sở hữu đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa” là tổ chức, cá nhân nước ngoài
đã đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa theo Thỏa ước Madrid và đăng ký đó được chấp
nhận tại Việt Nam; cụ thể là tổ chức, cá nhân được ghi tên chủ đăng ký trong công bố của
Văn phòng quốc tế Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giớI (WIPO) mà trong đó có chỉ định Việt
Nam và có xác nhận của Cục Sở hữu công nghiệp rằng đăng ký đó được Việt Nam chấp
nhận.
c. “Người được chuyển giao hợp pháp quyền sở hữu công nghiệp” là tổ chức, cá nhân
được chuyển nhượng hợp pháp quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng
công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa; cụ thể là tổ chức, cá nhân được ghi tên là “Bên nhận”
trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu đối tượng sở hữu công
nghiệp do Cục Sở hữu công nghiệp cấp.
d. “Người được chuyển giao hợp pháp quyền sở hữu công nghiệp” cũng còn là tổ
chức, cá nhân được chuyển giao hợp pháp quyền sử dụng (li-xăng) sáng chế, giải pháp hữu
ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa; cụ thể là tổ chức, cá nhân được ghi tên là
“Bên nhận” trong Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng li-xăng do Cục Sở hữu công nghiệp
cấp (kể cả trường hợp li-xăng là li-xăng không tự nguyện).
Các Văn bằng bảo hộ (Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích,
Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa,
Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa, Giấy chứng nhận kiểu dáng công
nghiệp) và các Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
nói trên chỉ có giá trị làm căn cứ xác định chủ sở hữu công nghiệp cũng như xác định phạm
vi, đối tượng quyền sở hữu công nghiệp nhằm áp dụng Nghị định khi các Giấy tờ đó còn
đang trong thời hạn hiệu lực.
7.3. Cách xác định yếu tố vi phạm
Yếu tố vi phạm (khoản 4 Điều 1 Nghị định) là thể hiện cụ thể kết quả của các hành vi
xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu
hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa và là căn cứ quan trọng nhất để khẳng định hành vi đó.
a. Yếu tố vi phạm đối với sáng chế/giải pháp hữu ích có thể thuộc một trong ba dạng
sau đây:
- Sản phẩm hoặc bộ phận (một phần) của sản phẩm đồng nhất (trùng) với sản phẩm
hoặc bộ phận của sản phẩm đang được bảo hộ là sáng chế hoặc giải pháp hữu ích;
- Quy trình đồng nhất (trùng) với quy trình đang được bảo hộ là sáng chế hoặc giải
pháp hữu ích;
- Sản phẩm hoặc bộ phận của sản phẩm được sản xuất theo quy trình đồng nhất với
quy trình đang được bảo hộ là sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.
Để khẳng định sự đồng nhất (trùng) giữa sản phẩm vi phạm với sản phẩm được bảo
hộ, giữa quy trình vi phạm với quy trình được bảo hộ cần phải so sánh tất cả các đặc điểm
kỹ thuật của sản phẩm/quy trình đó với sản phẩm/quy trình được bảo hộ và chỉ trong trường
hợp tất cả các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm/quy trình vi phạm đều có mặt trong tập hợp
các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm/quy trình được bảo hộ thì mới được kết luận như trên.
Khi tiến hành việc so sánh cần phải căn cứ vào Bản mô tả sáng chế, Bản mô tả giải pháp
hữu ích và Yêu cầu bảo hộ sáng chế, Yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích đính kèm theo Bằng
www.wincolaw.com
-6-

độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, trong đó đã xác định các đặc điểm
kỹ thuật của sản phẩm/quy trình được bảo hộ.
b. Yếu tố vi phạm đối với kiểu dáng công nghiệp là sản phẩm mà hình dáng bên ngoài
của nó hoặc hình dáng bên ngoài một bộ phận trùng với một kiểu dáng công nghiệp đang
được bảo hộ hoặc trùng với thành phần tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp đang
được bảo hộ.
Để khẳng định một sản phẩm có phải là yếu tố vi phạm đối với kiểu dáng công nghiệp
hay không cần phải so sánh tất cả các đặc điểm tạo dáng (đường nét, hình khối, màu sắc)
của sản phẩm, bộ phận sản phẩm với các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp
được xác định tại Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận kiểu dáng
công nghiệp được cấp theo Pháp lệnh bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1989). Chỉ khi
nào tất cả các đặc điểm của toàn bộ sản phẩm hoặc của một phần sản phẩm đều trùng với
các đặc điểm tạo dáng nêu trong Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì mới khẳng định
sản phẩm đó là yếu tố vi phạm đối với kiểu dáng công nghiệp.
c. Yếu tố vi phạm đối với nhãn hiệu hàng hóa và tên gọi xuất xứ hàng hóa có thể thuộc
một trong hai dạng:
- Dấu hiệu đóng vai trò nhãn hiệu hàng hóa, hoặc
- Chỉ dẫn gây liên tưởng đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc nguồn gốc hàng hóa.
Yếu tố vi phạm dạng dấu hiệu là mọi dấu hiệu có thể dùng làm nhãn hiệu hàng hóa
(chữ, chữ số, hình ảnh, biểu tượng, ký hiệu) được gắn lên hàng hóa, bao bì hàng hóa,
phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, quảng cáo trùng với hoặc tương tự đến
mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa được bảo hộ.
Yếu tố vi phạm dạng chỉ dẫn là mọi thông tin trình bày trên hàng hóa, bao bì hàng
hóa, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, vật quảng cáo (lời dẫn, lời chú, ký
hiệu) làm cho người tiêu dùng nhầm lẫn về nguồn gốc, mối liên hệ của hàng hóa/dịch vụ
với hàng hóa/dịch vụ có nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa được bảo hộ.
Để khẳng định một dấu hiệu hoặc một chỉ dẫn có phải là yếu tố vi phạm đối với nhãn
hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa hay không, cần phải so sánh dấu hiệu, chỉ dẫn đó
đối với nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa được bảo hộ và so sánh sản phẩm,
dịch vụ mang các dấu hiệu, chỉ dẫn đó với sản phẩm, dịch vụ nằm trong Danh mục sản
phẩm, dịch vụ trình bày trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa hoặc Giấy
chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa tương ứng. Khi so sánh cần lưu ý các
điểm sau:
- Một dấu hiệu bị coi là trùng với một nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa
được bảo hộ nếu cả hai điều kiện sau đây đều đáp ứng:
Điều kiện thứ nhất: Dấu hiệu đó có cấu tạo, cách trình bày, màu sắc, cách phát âm (đối
với dấu hiệu là chữ), ý nghĩa hoàn toàn trùng với cấu tạo, cách trình bày, màu sắc, cách phát
âm, ý nghĩa của nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa được bảo hộ; và
Điều kiện thứ hai: hàng hóa/dịch vụ có mang dấu hiệu đó nằm trong Danh mục các
sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Giấy
chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa.
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- Một dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hóa, tên
gọi xuất xứ đang được bảo hộ nếu xảy ra một trong hai tình huống sau đây:
Tình huống thứ nhất (trùng dấu hiệu và tương tự sản phẩm):
Dấu hiệu đó có cấu tạo, cách trình bày, cách phát âm (đối với dấu hiệu chữ), màu sắc,
ý nghĩa hoàn toàn trùng với cấu tạo, cách trình bày, cách phát âm, màu sắc, ý nghĩa của
nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa đang được bảo hộ; và
Hàng hóa/dịch vụ có mang dấu hiệu đó tương tự hoặc có liên hệ về chức năng, công
dụng với hàng hóa, dịch vụ đã được đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
hàng hóa, Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa tương ứng;
Tình huống thứ hai ( tương tự dấu hiệu, trùng sản phẩm):
Dấu hiệu có một số đặc điểm về cấu tạo, cách trình bày, cách phát âm (đối với dấu
hiệu chữ), màu sắc, ý nghĩa hoàn toàn trùng hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân
biệt được với nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa đang được bảo hộ; và
Hàng hóa/dịch vụ có mang dấu hiệu trên nằm trong Danh mục các sản phẩm, dịch vụ
đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Giấy chứng nhận quyền sử
dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa.
8. Một số lưu ý đặc biệt khi áp dụng Điều 9 Nghị định
Khi xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và khi xử phạt theo Điều 9
Nghị định, người xử phạt cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau đây:
8.1. Các trường hợp ngoại lệ không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Theo Điều 803 Bộ Luật dân sự 1995 và khoản 3 Điều 53 Nghị định 63/CP, những
hành vi sau đây không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và không bị xử lý
theo Nghị định:
a. Sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ không nhằm mục đích kinh
doanh (cụ thể là việc sử dụng đó không phải là hoạt động thương mại, chẳng hạn, sử dụng
để thí nghiệm, nhằm nghiên cứu khoa học, giảng dạy, nhằm phục vụ mục đích cộng đồng
phi lợi nhuận, nhằm phục vụ nhu cầu riêng của cá nhân…);
b. Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trên các phương tiện quá cảnh hoặc tạm thời
nằm tại Việt Nam chỉ nhằm mục đích duy trì hoạt động của phương tiện đó;
c. Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp do người có quyền sử dụng trước đưa ra thị
trường (người có quyền sử dụng trước được quy định tại Điều 50/NĐ 63/CP);
d. Sử dụng hoặc tiến hành các hoạt động có tính chất thương mại (nhập khẩu, bán,
tàng trữ để bán, rao bán, quảng cáo để bán) sản phẩm, hàng hóa mà sản phẩm, hàng hóa đó
đã được chủ sở hữu công nghiệp đưa ra thị trường (kể cả thị trường nước ngoài).
Trường hợp ngoại lệ thứ tư rất thường gặp trong quá trình xử lý các tranh chấp, khiếu
nại, vi phạm về sở hữu công nghiệp. Sau đây là một số tình huống thuộc trường hợp này.
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- Hoạt động thương mại với các sản phẩm, hàng hóa có chứa yếu tố được bảo hộ sở
hữu công nghiệp do người khác cung cấp (phân phối, bán) và người cung cấp chính là chủ
sở hữu công nghiệp (người có Văn bằng bảo hộ, người được cấp li-xăng) thì các hoạt động
thương mại đó không bị coi là xâm phạm, bất kể việc cung cấp hàng hóa, sản phẩm được
thực hiện tại Việt Nam hay ở nước ngoài.
- Nhập khẩu song song: việc nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm chứa yếu tố được bảo hộ
sở hữu công nghiệp từ nguồn không phải do chính chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp
cung cấp mà do người được cấp li-xăng, người đã được phân phối hoặc do hãng con, chi
nhánh… cung cấp thì đều không bị coi là xâm phạm.
Nếu người bị tố cáo vi phạm xét thấy hành vi mà mình đã thực hiện thuộc vào trường
hợp ngoại lệ thì người đó có quyền và có nghĩa vụ chứng minh rằng hành vi đó thuộc các
trường hợp ngoại lệ, nếu không chứng minh được điều đó thì không được hưởng quyền
ngoại lệ nói trên.
8.2. Ảnh hưởng của việc thay đổi hiệu lực Văn bằng bảo hộ
Hiệu lực của một Văn bằng bảo hộ có thể bị thay đổi: phạm vi bảo hộ đối tượng sở
hữu công nghiệp có thể bị thu hẹp hoặc bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ. Sự thay đổi đó có ảnh
hưởng đến việc xác định hành vi vi phạm nêu tại Điều 9 Nghị định. Để việc xử lý vi phạm
được công minh, thỏa đáng, trong trường hợp có thông báo của cơ quan quản lý sở hữu
công nghiệp có thẩm quyền về khả năng hoặc quyết định thay đổi hiệu lực Văn bằng bảo
hộ, người có thẩm quyền xử phạt phảI nghiên cứu và có quyết định phù hợp với phạm vi
hiệu lực mới.

III. ÁP DỤNG CÁC HÌNH THỨC PHẠT, MỨC PHẠT, BIỆN PHÁP XỬ LÝ
9. Phạt cảnh cáo
Hình thức phạt cảnh cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định chỉ áp dụng đối
với các trường hợp mà quy định có hình thức phạt cảnh cáo theo Điều, khoản tương ứng
của Nghị định và được áp dụng đối với các trường hợp vi phạm có các tình tiết sau đây:
- Vi phạm lần đầu và có quy mô nhỏ, không gây thiệt hại đáng kể cho chủ sở hữu công
nghiệp và người tiêu dùng;
- Do trình độ lạc hậu, thiếu hiểu biết về quy định pháp luật sở hữu công nghiệp và
không gây thiệt hại đáng kể cho chủ sở hữu công nghiệp và người tiêu dùng;
- Do vi phạm của người khác gây ra mà người vi phạm không biết và không có lý do
hợp lý để biết, kể cả trường hợp bị lừa dối trong quá trình thỏa thuận ký kết, thực hiện hợp
đồng trong sản xuất, kinh doanh và không có quy định buộc phải biết về vấn đề sở hữu
công nghiệp liên quan.
10. Phạt tiền
Khi xét thấy hành vi vi phạm không thuộc trường hợp áp dụng hình thức phạt cảnh
cáo thì áp dụng hình thức phạt tiền. Mức phạt tiền được áp dụng như sau:
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10.1. Trường hợp vi phạm không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì áp dụng mức
phạt ở mức trung bình của khung phạt tiền;
10.2. Trường hợp có một trong các tình tiết giảm nhẹ sau đây thì áp dụng mức phạt
dưới mức trung bình đến mức tối thiểu của khung phạt
- Do trình độ lạc hậu, thiếu hiểu biết về quy định pháp luật sở hữu công nghiệp;
- Do vi phạm của người khác gây ra mà người vi phạm không biết và không có lý do
hợp lý để biết, nhưng có quy định pháp luật buộc người vi phạm phải biết về vấn đề sở hữu
công nghiệp liên quan (ví dụ trường hợp có quy định buộc bên nhận gia công, đặt hàng sản
xuất hàng xuất khẩu phải bảo đảm tính hợp pháp của nhãn hiệu hàng hóa được sử dụng cho
sản phẩm hoặc phải yêu cầu bên thuê gia công, đặt hàng có văn bản cam kết chịu trách
nhiệm về việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm nhưng bên nhận gia công, đặt
hàng đã không tuân thủ các quy định đó);
- Người vi phạm đã tự giác chấm dứt hành vi vi phạm và có biện pháp ngăn nhặn,
giảm bớt tác hại như ngừng sản xuất, ngừng bán hàng vi phạm khi có yêu cầu của chủ sở
hữu công nghiệp hoặc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Người vi phạm đã chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của chủ sở hữu công nghiệp,
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tự nguyện khắc phục hậu quả như thu hồi hàng vi phạm,
thông báo cải chính, xin lỗi, tự nguyện bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu công nghiệp;
10.3. Trường hợp có một trong các tình tiết tăng nặng sau đây thì áp dụng mức phạt
trên mức trung bình đến mức tối đa của khung phạt tiền:
- Vi phạm có tổ chức;
- Vi phạm nhiều lần;
- Lừa dối, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, sự lệ thuộc về các vấn đề kinh tế xã hội của
ngườI khác để xúi giục, xui khiến, ép buộc người khác vi phạm;
- Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt để vi
phạm;
- Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang
chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính về hành vi tội phạm hoặc hành vi vi phạm
trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;
- Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm.
Việc xác định mức phạt tiền trong khung phạt tiền tăng nặng quy định tại khoản 2
Điều 9 Nghị định áp dụng các nguyên tắc tương tự như xác định mức phạt trong khung phạt
tiền thông thường.
11. Tước quyền sử dụng giấy phép:
11.1. Hình thức tước quyền sử dụng giấy phép là hình thức phạt bổ sung không áp
dụng độc lập chỉ được áp dụng kèm theo các hình thức phạt chính (cảnh cáo hoặc phạt tiền)
khi người có thẩm quyền xác định có đủ căn cứ và điều kiện để áp dụng sau đây:
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- Có quy định cho phép áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép đối với hành
vi vi phạm liên quan tại các Điều, khoản, điểm cụ thể trong các Điều từ Điều 5 đến Điều 9
Nghị định; và
- Các dữ kiện thực tế của vụ vi phạm thuộc một trong các trường hợp quy định tại
khoản 1 Điều 16 Nghị định. Các dữ kiện đó phải được ghi đầy đủ trong biên bản vi phạm.
11.2. Điều kiện để xét áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn
hoặc không có thời hạn phải tuân theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 16 Nghị định.
Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép áp dụng phải tương ứng với tính chất, mức độ vi
phạm của hành vi vi phạm cụ thể và nằm trong khoảng thời hạn cho phép áp dụng đối với
hành vi đó theo quy định tại các Điều, khoản điểm tương ứng trong các Điều từ Điều 5 đến
Điều 9 Nghị định;
11.3. Thẩm quyền tước từng loại giấy phép phải tuân theo quy định tại Điều 10 và
Điều 11 Nghị định. Giấy phép kinh doanh quy định trong Nghị định có thể là Giấy phép
kinh doanh, Giấy phép đầu tư…tùy từng trường hợp cụ thể theo quy định pháp luật hiện
hành. Giấy phép hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp tùy theo trường hợp có thể
là Giấy chứng nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Thẻ Người đại diện sở
hữu công nghiệp theo quy định tại Nghị định 63/CP. Đối với loại giấy phép mà người có
thẩm quyền xử phạt không có thẩm quyền tước quyền sử dụng (ví dụ Giấy phép đầu tư do
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp) thì người có thẩm quyền xử phạt làm văn bản kiến nghị kèm
theo hồ sơ vụ việc đề nghị cơ quan đã cấp giấy phép đó xử lý.
12. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm
12.1. Hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm chỉ được áp dụng kèm theo các
hình thức phạt chính khi người có thẩm quyền xác định có đủ căn cứ và điều kiện để áp
dụng, cụ thể là:
- Có quy định cho phép áp dụng hình thức phạt tịch thu đối với hành vi vi phạm liên
quan tại Điều, khoản, điểm cụ thể trong các Điều từ Điều 5 đến Điều 9 Nghị định và các dữ
kiện thực tế của vụ vi phạm thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18
Nghị định. Các dữ kiện đó phải được ghi đầy đủ trong biên bản vi phạm;
- Sản phẩm, hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ không thể loại bỏ
yếu tố vi phạm.
12.2. Hình thức tịch thu đối với hàng hóa vi phạm theo quy định tại điểm c khoản 2
Điều 18 chỉ được áp dụng khi người có thẩm quyền đã có yêu cầu và ấn định thời gian hợp
lý để tổ chức, cá nhân vi phạm có biện pháp thích hợp loại bỏ hoặc khắc phục yếu tố vi
phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh nhưng họ cố tình không thực hiện hoặc thực
hiện không đáp ứng yêu cầu.
12.3. Biện pháp tịch thu đối với hàng xâm phạm không xác định được nguồn gốc theo
quy định tại điểm d khoản 2 Điều 18 Nghị định chỉ được áp dụng khi có đủ các điều kiện
sau đây:
- Chủ sở hữu công nghiệp liên quan đã cung cấp đầy đủ chứng cứ khẳng định hàng
xâm phạm không phải do mình hoặc người được sự đồng ý của mình đưa ra thị trường;
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- Có văn bản cam kết bồi thường thiệt hại xẩy ra cho chủ hàng của người yêu cầu áp
dụng biện pháp tịch thu hàng nếu sau đó cơ quan có thẩm quyền xác định hàng bị tịch thu
không phải là hàng xâm phạm hoặc không có đủ chứng cứ để kết luận hàng xâm phạm;
- Đã có yêu cầu đình chỉ vi phạm của người có thẩm quyền nhưng vẫn cố tình vi phạm
hoặc tái phạm sau khi đã bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền về hành vi vi phạm cùng loại trước
đó;
12.4. Trường hợp người có thẩm quyền quyết định tịch thu hàng nghi ngờ xâm phạm
mà không có yêu cầu của người tố cáo cùng các điều kiện quy định tại điểm 12.3) nói trên
thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ hàng thuộc về người đã ra quyết định tịch thu
nếu sau đó hàng bị tịch thu được kết luận không phải là hàng xâm phạm hoặc không đủ
chứng cứ để kết luận hàng xâm phạm.
13. Các biện pháp khác
13.1. Các biện pháp xử lý khác đối với hành vi vi phạm được xác định trong trường
hợp xét thấy cần thiết để ngăn chặn việc tiếp tục vi phạm và khắc phục hậu quả vi phạm,
tuân theo các quy định tương ứng tại các Điều từ Điều 5 đến Điều 9 Nghị định, tùy theo
từng trường hợp cụ thể và chỉ được áp dụng kèm theo các hình thức xử phạt chính, có thể
là:
a. Loại bỏ yếu tố vi phạm bằng cách gỡ bỏ phần, bộ phận sản phẩm là yếu tố vi phạm,
dập, xóa các dấu hiệu, chỉ dẫn vi phạm trên sản phẩm, phương tiện kinh doanh, phương tiện
dịch vụ sao cho bảo đảm ngăn ngừa khả năng tiếp tục vi phạm;
b. Cải chính thông tin sai lệch gây ra vi phạm bằng việc đăng lời xin lỗi, cải chính trên
chính phương tiện, vật phẩm đã mang thông tin vi phạm trước đó, trên phương tiện thông
tin đại chúng hoặc bằng văn bản xin lỗi, cải chính gửi cho chủ sở hữu công nghiệp, đối
tượng liên quan đã bị ảnh hưởng do thông tin sai lệch đó sao cho hình thức, phạm vi, đối
tượng đăng lời cải chính tương ứng vớI quy mô vi phạm;
c. Các nghĩa vụ về sở hữu công nghiệp buộc phải thực hiện có thể là buộc phải đăng
ký nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm liên quan, buộc lập và đăng ký hợp đồng chuyển giao
quyền sở hữu công nghiệp theo quy định, buộc sử dụng đúng mẫu nhãn hiệu hàng hóa, tên
gọi xuất xứ hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp như đã được đăng ký, buộc ghi chỉ dẫn trên
sản phẩm hàng hóa theo quy định.
d. Vật phẩm mang dấu hiệu vi phạm buộc phải tiêu hủy tùy từng trường hợp có thể là
giấy tờ giao dịch kinh doanh, catalogue, sách hướng dẫn, tờ rơi, biểu tượng, mẫu vật quảng
cáo, mẫu nhãn hiệu, nhãn sản phẩm, đề can, bao bì sản phẩm;
e. Biện pháp buộc phải tiêu hủy hàng hóa vi phạm chỉ được áp dụng trong trường hợp
hàng hóa không có giá trị sử dụng hoặc hàng hóa không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo
quy định có khả năng gây hại cho sức khỏe con người hoặc trường hợp không thể xử lý
bằng biện pháp theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định;
g. Về bồi thường thiệt hại, nếu các bên tự thỏa thuận được với nhau về việc không yêu
cầu bồi thường thiệt hại hoặc về mức bồi thường thiệt hại thì người có thẩm quyền xử phạt
công nhận thỏa thuận đó và ghi vào Quyết định xử phạt. Trường hợp các bên không tự thỏa
thuận được về khoản tiền bồi thường thì nếu ở mức đến 1.000.000 đồng thì người có thẩm
quyền căn cứ vào hậu quả thiệt hại thực tế để quyết định mức bồi thường cụ thể và ghi vào
Quyết định xử phạt, nếu ở mức trên 1.000.000 đồng thì người có thẩm quyền xử phạt yêu
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cầu các bên tiến hành khởi kiện ra Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự và ghi rõ điều này
trong Quyết định xử phạt.
13.2. Trường hợp quá thời hiệu xử phạm vi phạm hành chính thì không xử phạt,
nhưng có thể bị áp dụng các biện pháp khác quy định tại các điểm a), b), d) khoản 3 Điều
11 Nghị định.
13.3. Trường hợp có thể cho miễn áp dụng, miễn thi hành các biện pháp xử lý khác:
a. Trường hợp chủ sở hữu công nghiệp đồng ý hoặc có yêu cầu không áp dụng hoặc
miễn nghĩa vụ thi hành biện pháp buộc cải chính, xin lỗi thì người có thẩm quyền có thể
cho phép miễn áp dụng, thi hành biện pháp đó nếu xét thấy hành vi đó chủ yếu chỉ gây thiệt
hại cho chủ sở hữu công nghiệp;
b. Trường hợp người vi phạm thỏa thuận được với chủ sở hữu công nghiệp về việc cấp
li-xăng cho phép việc tiếp tục sản xuất kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ bị kết luận là
sử dụng trái phép đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan thì người có thẩm quyền xử phạt
có thể cho phép miễn áp dụng, thi hành các biện pháp: buộc loại bỏ yếu tố vi phạm, tịch thu
hàng hóa, phương tiện kinh doanh, dịch vụ vi phạm, buộc tiêu hủy vật phẩm, hàng hóa vi
phạm, nếu hoạt động sản xuất kinh doanh theo li-xăng đó đáp ứng các điều kiện theo các
quy định pháp luật liên quan và không gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng, trật tự quản lý
kinh tế.
14. Kê biên, niêm phong, tạm giữ hàng hóa, phương tiện vi phạm về sở hữu công
nghiệp
14.1. Những người có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm theo quy
định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định là: Trưởng công an cấp huyện, Trưởng phòng cảnh sát
kinh tế; Trưởng Hải quan cửa khẩu; Đội trưởng Đội quản lý thị trường.
Thanh tra viên, Trưởng Đoàn Thanh tra chuyên ngành về sở hữu công nghiệp không
có quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, nhưng trong trường hợp cần thiết, có
quyền niêm phong, kê biên tang vật, phương tiện vi phạm và giao chủ tang vật, phương tiện
bảo quản, trường hợp cần thiết có thể yêu cầu người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ
(theo Điều 9 và Điều 24 Pháp lệnh Thanh tra), việc niêm phong, kê biên đó phải được ghi
trong Biên bản vi phạm và Quyết định niêm phong, kê biên.
14.2. Người có thẩm quyền chỉ được ra quyết định tạm giữ khi có các tình tiết thực tế
thuộc các tình huống quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định và phải ghi rõ các tình tiết đó
trong Biên bản vi phạm và Quyết định tạm giữ.
14.3. Đối với hàng nghi ngờ xâm phạm không xác định được nguồn gốc, người có
thẩm quyền chỉ được ra quyết định tạm giữ khi có đủ các điều kiện sau đây:
a. Chủ sở hữu công nghiệp liên quan có yêu cầu tạm giữ và cung cấp chứng cứ, lập
luận hợp lý về hàng nghi ngờ xâm phạm không phải do chủ sở hữu công nghiệp đó hoặc
ngườI được phép của chủ sở hữu công nghiệp đưa ra thị trường, kể cả thị trường nước
ngoài;
b. Có văn bản cam kết bồi thường thiệt hại của chủ sở hữu công nghiệp nếu sau đó cơ
quan có thẩm quyền xác định hàng bị tạm giữ không phải là hàng xâm phạm hoặc không có
đủ chứng cứ để xác định hàng xâm phạm;
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Trường hợp người có thẩm quyền quyết định tạm giữ hàng nghi ngờ xâm phạm mà
không có yêu cầu của người tố cáo cùng các điều kiện quy định tại điểm 14.3 nói trên thì
trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ hàng thuộc về người đã ra quyết định tạm giữ nếu
sau đó hàng bị tạm giữ được kết luận không phải là hàng xâm phạm hoặc không đủ chứng
cứ để kết luận hàng xâm phạm.
14.4. Thời hạn tạm giữ là 15 ngày, trường hợp có nhiều tình tiết phức tạp có thể kéo
dài hơn nhưng không được vượt quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định tạm giữ.
IV. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT, THỦ TỤC XỬ PHẠT
15. Phạm vi hướng dẫn về thẩm quyền và thủ tục xử phạt
Thẩm quyền và thủ tục xử phạt được quy định tại Chương 3 (từ Điều 10 đến Điều 20)
Nghị định. Sau đây là một số hướng dẫn và lưu ý thêm về vấn đề này.
16. Phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền xử phạt
16.1 Thanh tra chuyên ngành sở hữu công nghiệp
Thanh tra chuyên ngành sở hữu công nghiệp; Thanh tra viên chuyên ngành sở hữu
công nghiệp; Chánh Thanh tra chuyên ngành về sở hữu công nghiệp thuộc Sở Khoa học,
Công nghệ và Môi trường; Chánh Thanh tra chuyên ngành sở hữu công nghiệp thuộc Bộ
Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định tại Điều 11 Nghị định; tương ứng là Thanh
tra Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Thanh tra Sở Khoa học, Công nghệ và Môi
trường; Thanh tra viên Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Chánh Thanh tra Sở Khoa
học, Công nghệ và Môi trường; Chánh Thanh tra Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
16.2 Trong trường hợp một hành vi vi phạm của một tổ chức, cá nhân xảy ra trên
nhiều địa phương khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền đầu tiên phát hiện vi phạm thực
hiện việc lập biên bản, đình chỉ vi phạm và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền ở nơi
đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm (đối với cá nhân là nơi cư trú thường xuyên của cá
nhân) thụ lý hồ sơ xử lý và cơ quan này phải thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền ở
các địa phương liên quan biết để cùng phối hợp xử lý vi phạm bảo đảm nguyên tắc: mọi
hành vi vi phạm đều bị xử phạt và mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần.
16.3. Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia thực hiện một hành vi vi phạm
trong đó có sự liên quan chặt chẽ với nhau, hành vi vi phạm đó xẩy ra trên nhiều địa
phương khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền đầu tiên phát hiện vi phạm, thực hiện việc xử
lý vi phạm hành chính tại địa phương mình, đồng thời thông báo cho các cơ quan có thẩm
quyền ở các địa phương liên quan biết để cùng phối hợp xử lý vi phạm bảo đảm nguyên tắc:
mọi hành vi vi phạm đều bị xử phạt và mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt một lần.
Đối với vi phạm có tổ chức, quy mô lớn nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm
hình sự thì cơ quan Trung ương có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các địa phương xử lý.
16.4. Trường hợp xét thấy hành vi vi phạm cần áp dụng mức phạt và các biện pháp
thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý ngành hoặc cơ quan quản lý đơn vị hành chính (lãnh
thổ) cấp trên thì phải lập báo cáo kèm theo hồ sơ vụ việc chuyển lên cơ quan cấp trên có
thẩm quyền giải quyết. Trường hợp xét thấy vụ việc cần áp dụng mức phạt và các biện pháp
xử lý ngoài phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan quản lý ngành có thể lập báo cáo và
chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan quản lý đơn vị hành chính địa phương có thẩm quyền
giải quyết.
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16.5. Trường hợp vụ việc vi phạm quy định tại khoản 1, 3, 4, 5 thuộc Điều 9 của Nghị
định có những tình tiết phức tạp liên quan đến chuyên môn sở hữu công nghiệp thì cơ quan
thụ lý vụ việc chuyển hồ sơ cho Thanh tra chuyên ngành giải quyết nếu hành vi đó thuộc
phạm vi thẩm quyền xử phạt của tổ chức thanh tra này, hoặc phải có văn bản trưng cầu
giám định chuyên môn về sở hữu công nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định
và Mục V Thông tư này để làm một trong những căn cứ khi ra quyết định xử phạt vi phạm.
17. Phân biệt giữa thủ tục xử lý hành chính và thủ tục tố tụng tại tòa án
17.1. Đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo hộ, nghĩa vụ, chỉ dẫn về quyền sở
hữu công nghiệp, quyền tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp có tính
chất nghiêm trọng như vi phạm với qui mô lớn (về qui mô sản xuất, số lượng và giá trị hàng
xâm phạm), vi phạm gây hậu quả ảnh hưởng nghiêm trọng và kinh tế, xã hội (về sức khỏe,
môi trường, lợi ích ngườI tiêu dùng, uy tín quốc gia…), tái phạm nhiều lần, thì người có
thẩm quyền thụ lý hồ sơ vụ việc phải trao đổi ý kiến với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp
về hướng xử lý trước khi quyết định xử phạt. Trường hợp xét thấy vi phạm có dấu hiệu cấu
thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự (về tội làm hàng giả, buôn bán hàng giả,
tội lừa dối khách hàng, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp) thì phải chuyển hồ sơ cho
Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đề nghị truy tố hành vi tội phạm đó theo thủ tục tố
tụng hình sự.
17.2. Đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đã được giải quyết
theo thủ tục tố tụng dân sự thì cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính không tiến hành
thụ lý để giải quyết theo quy định về xử phạt hành chính. Trường hợp một hành vi xâm
phạm quyền đồng thời bị kiện trước tòa theo thủ tục tố tụng dân sự và bị tố cáo theo thủ tục
xử lý hành chính thì hành vi đó được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự tại tòa án có
thẩm quyền, cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính đã thụ lý vụ việc chuyển hồ sơ vụ
việc cho tòa án có thẩm quyền nếu tòa án yêu cầu, đồng thời phải có văn bản thông báo cho
người tố cáo về việc đó trong thời hạn giải quyết tố cáo theo quy định.
17.3. Trường hợp vụ việc vi phạm quy định về bảo hộ quyền sử dụng đối tượng sở
hữu công nghiệp (xâm phạm quyền) quy định tại Điều 9 Nghị định có tranh chấp về khoản
bồi thường thiệt hại trên mức 1.000.000 đồng như quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định,
thì cơ quan thụ lý vụ việc hướng dẫn chủ sở hữu công nghiệp tiến hành khởi kiện hành vi
xâm phạm quyền theo thủ tục tố tụng dân sự. Nếu chủ sở hữu công nghiệp tiến hành khởi
kiện hành vi xâm phạm quyền tại tòa án thì cơ quan thụ lý vụ việc chuyển hồ sơ cho tòa án
có thẩm quyền giải quyết. Nếu chủ sở hữu công nghiệp chỉ tiến hành khởi kiện tại tòa án về
khoản tiền bồi thường thiệt hại mà không khởi kiện về hành vi xâm phạm quyền, thì người
có thẩm quyền vẫn ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền theo
thủ tục quy định tại Điều 14 Nghị định, nhưng phải ghi rõ trong quyết định xử phạt về việc
tiền bồi thường thiệt hại sẽ được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
V. YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
18. Người yêu cầu giám định
18.1. Những người sau đây có quyền yêu cầu giám định về sở hữu công nghiệp:
a. Người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý vụ việc vi phạm;
b. Chủ sở hữu công nghiệp và các đương sự khác có liên quan đến vụ việc vi phạm;
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c. Người có quyền yêu cầu giám định có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho ngườI khác
thực hiện yêu cầu giám định. Việc ủy quyền tuân theo quy định tại điểm 4 Thông tư
3055/TT/SHCN ngày 31 tháng 12 năm 1996 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
19. Văn bản yêu cầu giám định
19.1. Yêu cầu giám định phải được làm bằng văn bản, nêu cụ thể nội dung yêu cầu
giám định và kèm theo các chứng cứ (tài liệu, ảnh, mẫu vật phẩm vi phạm…) mà người yêu
cầu giám định có được.
19.2. Yêu cầu giám định gồm các nội dung sau:
a. Tình trạng pháp lý của đối tượng sở hữu công nghiệp có liên quan;
b. Kết luận về đối tượng nghi ngờ chứa yếu tố vi phạm.
20. Thẩm quyền và trách nhiệm giám định
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trách nhiệm giám định về sở hữu công nghiệp là
Cục Sở hữu công nghiệp và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Việc giám định
được phân cấp như sau:
20.1. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường nơi đang có đối tượng nghi ngờ chứa
yếu tố vi phạm hoặc nơi có trụ sở của tổ chức vi phạm, nơi cư trú của cá nhân vi phạm có
thẩm quyền và trách nhiệm nhận và trả lời yêu cầu giám định của các đối tượng sau:
a. Người có thẩm quyền thụ lý vụ việc của cơ quan Nhà nước ở địa phương trên cùng
địa bàn;
b. Chủ sở hữu công nghiệp, đương sự liên quan đến vụ việc vi phạm.
20.2. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi
trường địa phương xét thấy mình không có đủ khả năng, điều kiện để đưa ra kết luận giám
định thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu giám định
phải gửi yêu cầu đó kèm theo công văn đề nghị Cục Sở hữu công nghiệp giám định.
20.3. Cục Sở hữu công nghiệp có thẩm quyền và trách nhiệm nhận và trả lời yêu cầu
giám định của các đối tượng sau:
a. Người có thẩm quyền xử phạt thuộc cơ quan Nhà nước ở Trung ương;
b. Chủ sở hữu công nghiệp, đương sự liên quan đến vụ việc vi phạm;
c. Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường các tỉnh, thành phố.
21. Văn bản kết luận giám định
21.1. Nội dung văn bản kết luận giám định
- Văn bản kết luận giám định phải ghi rõ ý kiến về từng nội dung yêu cầu giám định
căn cứ vào quy định pháp luật sở hữu công nghiệp hiện hành;
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- Đối với nội dung đã có đủ chứng cứ, căn cứ để kết luận thì phải ghi rõ kết luận giám
định và căn cứ đưa ra kết luận đó;
- Đối với nội dung chưa có đủ chứng cứ, căn cứ để kết luận thì văn bản kết luận giám
định phải nêu một số giả thiết về những tình huống có khả năng xảy ra dựa trên chứng cứ,
căn cứ hiện có. Những nội dung chưa đủ căn cứ để kết luận cũng phải ghi rõ trong văn bản
giám định.
21.2. Giá trị pháp lý của văn bản kết luận giám định
Văn bản kết luận giám định phải do thủ trưởng cơ quan hoặc người được ủy quyền
hợp pháp ký và đóng dấu xác nhận.
Nội dung các kết luận giám định là một trong các căn cứ pháp lý để người có thẩm
quyền đưa ra các quyết định xử phạt hành chính cũng như các quyết định xử lý phù hợp đối
với tang vật vi phạm và hành vi vi phạm.
Người ký văn bản giám định phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của kết luận
giám định và hậu quả pháp lý của các kết luận giám định đó.
22. Thời hạn giám định
Cơ quan được yêu cầu giám định dựa trên hồ sơ, chứng cứ vụ việc được cung cấp và
căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành đưa ra ý kiến kết luận bằng văn bản về những nội
dung được yêu cầu trong thời hạn giám định là 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ
vụ việc.
Thời gian dành cho người yêu cầu giám định cung cấp chứng cứ, giải trình không
tính vào thời hạn giám định quy định trên.
23. Giám định lại
Trưởng hợp không đồng ý với một phần hoặc toàn bộ kết quả giám định của Sở
Khoa học, Công nghệ và Môi trường hoặc trường hợp ý kiến khác nhau của các Sở Khoa
học, Công nghệ và Môi trường về cùng một vụ việc, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận
được văn bản kết luận giám định người yêu cầu giám định có thể thực hiện việc yêu cầu
giám định lại tại Cục Sở hữu công nghiệp. Cục Sở hữu công nghiệp thực hiện giám định lại
về toàn bộ các nội dung yêu cầu giám định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được
văn bản yêu cầu và đầy đủ hồ sơ vụ việc.
Trường hợp có chứng cứ mới liên quan đến nội dung đã yêu cầu giám định, người
yêu cầu giám định có thể yêu cầu cơ quan đã giám định về nội dung đó thực hiện việc giám
định mới dựa trên chứng cứ bổ sung theo thủ tục như đối với yêu cầu giám định lần đầu chứ
không theo thủ tục giám định lại.
Nếu không đồng ý với kết quả giám định của Cục Sở hữu công nghiệp, các bên liên
quan có quyền đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành lập Hội đồng giám
định theo quy định về giám định.
24. Yêu cầu cung cấp chứng cứ, giải trình
Trong quá trình giám định, cơ quan có thẩm quyền giám định có thể yêu cầu người
yêu cầu giám định cung cấp chứng cứ hoặc giải trình cần thiết cho việc giám định trong thời
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hạn xác định. Người yêu cầu giám định phải thực hiện việc cung cấp chứng cứ hoặc giải
trình trong thời hạn được ấn định. Kết thúc thời hạn đó, cơ quan giám định có quyền đưa ra
kết luận dựa trên những chứng cứ hiện có.
Người cung cấp chứng cứ phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của chứng cứ
cung cấp cho cơ quan giám định theo quy định pháp luật hiện hành.
25. Lệ phí giám định
Người yêu cầu giám định phải nộp lệ phí giám định theo quy định.
Trường hợp có tổ chức, cá nhân bị kết luận là vi phạm pháp luật về sở hữu công
nghiệp thì tổ chức, cá nhân vi phạm đó phải chịu lệ phí giám định, nếu người yêu cầu giám
định không phải là tổ chức, cá nhân vi phạm thì tổ chức, cá nhân vi phạm phải hoàn lại cho
người yêu cầu giám định khoản lệ phí đã nộp.
VI. TỐ CÁO VI PHẠM PHÁP LUẬT SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
26. Tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật sở hữu công nghiệp
26.1. Mọi tổ chức, cá nhân, kể cả người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng và
các cơ quan Nhà nước, đoàn thể xã hội đều có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật sở
hữu công nghiệp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công
nghiệp. Người tố cáo có nghĩa vụ cung cấp các chứng cứ, thông tin cụ thể về hành vi vi
phạm cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố
cáo đó. Cơ quan có thẩm quyền nhận được tố cáo có trách nhiệm giải quyết tố cáo tuân theo
quy định tại Chương IV Luật Khiếu nại Tố cáo.
Đối với cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, pháp nhân nước ngoài
không có đại diện hợp pháp và không có cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh thực thụ tại
Việt Nam phải thực hiện việc tố cáo thông qua Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công
nghiệp Việt Nam.
26.2. Người tố cáo có nghĩa vụ:
a. Cung cấp tài liệu, văn bằng (bản sao có xác nhận của Cục Sở hữu công nghiệp
hoặc của cơ quan công chứng Nhà nước - trường hợp là chủ sở hữu) khẳng định chủ thể,
đối tượng, phạm vi, nội dung quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ liên quan đến vụ
việc vi phạm;
b. Cung cấp chứng cứ khẳng định hành vi xâm phạm quyền đối với đối tượng sở
hữu công nghiệp đang được bảo hộ và các hành vi vi phạm pháp luật sở hữu công nghiệp
khác.
26.3. Người tố cáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung tố cáo và các chứng
cứ cung cấp cho người có thẩm quyền xử lý vi phạm. Trừơng hợp nội dung tố cáo, hoặc
chứng cứ bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận không đúng sự thực thì người tố cáo
phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho người bị tố cáo và những người có liên quan, trường
hợp cố ý còn có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ vi phạm.
27. Thông báo cho chủ sở hữu công nghiệp, yêu cầu cung cấp chứng cứ.
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27.1. Đối với những vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, người có thẩm
quyền xử phạt cần thông báo cho chủ sở hữu công nghiệp liên quan biết và yêu cầu họ cung
cấp văn bằng bảo hộ, tài liệu xác nhận chủ thể quyền, tình trạng, phạm vi bảo hộ đối tượng
sở hữu công nghiệp liên quan cũng như các thông tin cần thiết khác để xác định hành vi vi
phạm và các biện pháp xử lý thích hợp đối với hành vi vi phạm, tang vật vi phạm.
27.2. Chủ sở hữu công nghiệp có nghĩa vụ cung cấp các tài liệu, chứng cứ, thông tin
cần thiết cho việc xử lý vi phạm theo yêu cầu của người có thẩm quyền xử lý vi phạm và có
quyền đưa ra các giải trình, đề nghị về các biện pháp xử lý thích hợp bảo đảm các quyền và
lợi ích hợp pháp của mình.
28. Trường hợp không thụ lý đơn tố cáo và không áp dụng quy định xử phạt.
Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm sẽ không thụ lý đơn tố cáo vi phạm trong các
trường hợp sau đây:
28.1. Hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện tại thời điểm nằm ngoài thời hiệu xử
phạt;
28.2. Quyền sở hữu công nghiệp đối với đối tượng sở hữu công nghiệp là đối tượng
của hành vi xâm phạm nằm ngoài thời hạn, phạm vi bảo hộ ghi trong Văn bằng bảo hộ,
Giấy chứng nhận hợp đồng li-xăng liên quan.
28.3. Những vụ việc mà người tố cáo đồng thời khởi kiện tại Tòa án, việc tố cáo đã
được Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bản án quyết định của Tòa án.
VII. HIỆU LỰC THI HÀNH
29. Thông tư này có hiệu lực 15 ngày kể từ ngày ký. Các vụ việc chưa được xử lý
đến ngày Thông tư này có hiệu lực được giải quyết theo quy định tại Thông tư này. Trong
khi chờ Bộ Tài chính ban hành quy định về mức lệ phí giám định về sở hữu công nghiệp,
Cục Sở hữu công nghiệp và các Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tạm thu lệ phí
giám định theo mức thu áp dụng đối với đơn khiếu nại về xâm phạm quyền quy định tạI
Thông tư 23/TC-TCT ngày 9.5.1997 về chế độ thu, nộp và sử dụng phí và lệ phí sở hữu
công nghiệp.
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