Nghị định 12/1999/NĐ-CP (06/03/1999)
NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 12/1999 NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

CHÍNH PHỦ
- Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
- Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995;
- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995;
- Để nâng cao hiệu lực bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các tổ chức, cá nhân, bảo vệ quyền và lợi ích chính
đáng của người tiêu dùng, góp phần chống sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại;
- Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH:
CHƯƠNG I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Giải thích thuật ngữ
Các thuật ngữ trong Nghị định này được hiểu như sau:
1. "Đối tượng sở hữu công nghiệp" được hiểu là: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công
nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá (bao gồm cả nhãn hiệu dịch vụ), tên gọi xuất xứ hàng hoá.
2. "Chủ sở hữu công nghiệp" được hiểu là: chủ văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu đăng ký quốc tế
nhãn hiệu hàng hoá, hoặc người được chuyển giao hợp pháp quyền sở hữu công nghiệp đối
với đối tượng sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ.
3. "Văn bằng bảo hộ" được hiểu là: 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
hoá, Giấy chứng nhận quyền sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hoá.
4. “Yếu tố vi phạm” được hiểu là:
- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng
hoá đang được bảo hộ;
- Dấu hiệu, chỉ dẫn vi phạm quy định về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nghĩa
vụ sở hữu công nghiệp;
- Bộ phận sản phẩm, sản phẩm hoặc quy trình sản xuất sản phẩm đồng nhất với bộ phận sản
phẩm, sản phẩm hoặc quy trình sản xuất đang được bảo hộ là sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Bộ phận sản phẩm, sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp hoặc có chứa
một hoặc các bộ phận là thành phần tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp đang được bảo
hộ.
Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức, mức, thủ tục và thẩm quyền
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hộ và quản lý Nhà nước về sở hữu công
nghiệp.
2. Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định về bảo hộ và quản lý
Nhà nước về sở hữu công nghiệp chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự đều bị
xử phạt theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này.
3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hộ và quản
lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam cũng bị xử phạt theo Nghị định này trừ trường hợp các Điều ước quốc tế liên quan mà
Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các hình thức xử phạt, mức phạt
1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tổ chức, cá
nhân vi phạm phải bị áp dụng một trong hai hình thức xử phạt chính: cảnh cáo hoặc phạt
tiền.
Phạt cảnh cáo được áp dụng đối với trường hợp vô ý vi phạm; vi phạm nhỏ, lần đầu và có
tình tiết giảm nhẹ.
Trong trường hợp phạt tiền, mức phạt tiền phải tương ứng với tính chất, mức độ của hành
vi vi phạm. Trường hợp vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì áp dụng mức phạt thấp hơn
nhưng không dưới mức tối thiểu của khung phạt tiền. Trường hợp vi phạm có tình tiết tăng
nặng thì áp dụng mức phạt cao hơn nhưng không vượt quá mức tối đa của khung phạt tiền.
2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng một hoặc các
hình thức xử phạt bổ sung sau đây:
a. Tước có thời hạn hoặc không thời hạn quyền sử dụng giấy phép kinh doanh hoặc
giấy phép hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;
b. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
3. Kèm theo các hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, trong từng
trường hợp cụ thể tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp
sau:
a. Buộc loại bỏ các yếu tố vi phạm trên sản phẩm hàng hoá, phương tiện kinh doanh;
buộc cải chính thông tin sai lệch gây ra vi phạm; buộc thực hiện các nghĩa vụ sở
hữu công nghiệp; buộc bổ sung các chỉ dẫn về sở hữu công nghiệp;
b. Buộc tiêu huỷ vật phẩm mang yếu tố vi phạm, hàng hoá vi phạm có chất lượng kém
có hại cho sức khoẻ con người;
c. Buộc bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra.
Việc bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
được tiến hành theo nguyên tắc thoả thuận giữa bên gây ra thiệt hại và bên bị thiệt
hại. Đối với những thiệt hại về vật chất do vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở
hữu công nghiệp gây ra có giá trị đến 1.000.000 đồng mà các bên không tự thoả
thuận được thì mức bồi thường do người có thẩm quyền xử phạt quyết định, những
thiệt hại có giá trị trên 1.000.000 đồng nếu các bên không tự thoả thuận được thì
giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.
Các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp quy định tại các khoản 2, 3 Điều
này được áp dụng trong trường hợp cần thiết nhằm triệt để xử lý vi phạm, loại trừ
nguyên nhân, điều kiện tiếp tục vi phạm và khắc phục hậu quả do vi phạm hành
chính về sở hữu công nghiệp gây ra.
Điều 4. Thời hiệu xử phạt
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp là một năm kể từ
ngày thực hiện hành vi vi phạm. Đối với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hoá vi phạm về
nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ thì
thời hiệu xử phạt là hai năm tính từ ngày thực hiện hành vi vi phạm. Nếu quá các thời hạn
nói trên thì tổ chức, cá nhân đã thực hiện hành vi vi phạm không bị xử phạt, nhưng có thể
bị áp dụng biện pháp buộc tiêu huỷ vật phẩm, hàng hoá vi phạm gây hại cho sức khoẻ con
người.
2. Đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
mà bị khởi tố, truy tố về tội làm hàng giả, buôn bán hàng giả hoặc có quyết định đưa vụ án
ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ
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vụ án thì thời hiệu xử phạt hành chính là ba tháng kể từ ngày có quyết định đình chỉ nói
trên.
3. Nếu trong thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 Điều này mà tổ chức, cá nhân vi phạm thực
hiện hành vi vi phạm mới về sở hữu công nghiệp thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm,
trong đó thời hiệu xử phạt được tính từ ngày thực hiện vi phạm mới.
Nếu trong thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 Điều này mà tổ chức, cá nhân vi phạm cố
tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt được tính từ ngày tổ chức, cá
nhân chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở.
CHƯƠNG II
CÁC HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT
Điều 5. Hành vi vi phạm quy định về thủ tục xác lập, thực hiện quyền sở hữu công nghiệp và
thủ tục xin cấp phép hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có
một trong các hành vi sau đây:
a. Tiến hành thủ tục xác lập quyền, thực hiện quyền sở hữu công nghiệp để lẩn tránh
hoặc thực hiện các hành vi trong các lĩnh vực khác bị pháp luật cấm hoặc hạn chế;
b. 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 kinh doanh khác;
c. Cung cấp các thông tin, chứng cứ sai lệch trong thủ tục khiếu nại về quyền sở hữu
công nghiệp.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các
hành vi sau đây:
a. Sửa chữa, tẩy xoá, giả mạo văn bằng bảo hộ, giấy chứng nhận về bảo hộ quyền sở
hữu công nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
b. Giả mạo giấy tờ, gian dối trong thủ tục xin cấp, gia hạn, sửa đổi văn bằng bảo hộ,
đề nghị phê duyệt, đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, xin
cấp li-xăng không tự nguyện nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
c. Giả mạo giấy tờ, gian dối trong thủ tục xin cấp, gia hạn Giấy chứng nhận Tổ chức
dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Thẻ Người đại diện sở hữu công nghiệp
nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a. Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 1 đến 3 tháng đối với các hành vi quy
định tại khoản 1; từ 3 đến 6 tháng đối với các hành vi quy định tại khoản 2 Điều
này;
b. Tịch thu giấy tờ tài liệu, văn bằng bảo hộ, giấy chứng nhận bảo hộ quyền sở hữu
công nghiệp bị sửa chữa hoặc giả mạo đối với các hành vi quy định tại khoản 2
Điều này;
c. Tịch thu văn bằng bảo hộ, giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức, cá nhân có các hành
vi quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này.
Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
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1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có
một trong các hành vi sau đây:
a. Chỉ dẫn sai (kể cả chỉ dẫn dưới dạng ký hiệu) về chủ sở hữu công nghiệp;
b. Chỉ dẫn sai (kể cả chỉ dẫn dưới dạng ký hiệu) về việc sản phẩm, dịch vụ có yếu tố
được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;
c. Sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp
không đúng như mẫu đã được đăng ký nhưng chỉ dẫn rằng nhãn hiệu hàng hóa, tên
gọi xuất xứ hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp đó đã được đăng ký bảo hộ quyền sở
hữu công nghiệp;
d. Chỉ dẫn sai về việc sản phẩm được sản xuất, dịch vụ được thực hiện theo li-xăng;
e. Chỉ dẫn sai về tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.
2. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có
một trong các hành vi sau đây:
a. Không nêu chỉ dẫn về việc sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ theo li-xăng đối
với các sản phẩm, dịch vụ được sản xuất, thực hiện theo li-xăng;
b. Không ghi hoặc ghi không rõ ràng, đầy đủ trên sản phẩm cụm từ "sản xuất tại Việt
Nam" đối với các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam theo li-xăng của nước
ngoài; sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam mang nhãn hiệu hàng hoá gây hiểu sai
lệch rằng hàng hoá là của nước ngoài hoặc có nguồn gốc nước ngoài.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a. Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 1 đến 3 tháng đối với các hành vi quy
định tại các khoản 1, 2 Điều này;
b. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với các hành vi quy định tại
các khoản 1, 2 Điều này.
4. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, tổ chức, cá nhân vi
phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp sau đây:
a. Buộc loại bỏ các yếu tố vi phạm trên sản phẩm hàng hoá, phương tiện kinh doanh
đối với các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
b. Buộc bổ sung chỉ dẫn đối với các hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động dịch vụ tư vấn, đại diện sở hữu công nghiệp
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với Tổ chức dịch vụ đại
diện sở hữu công nghiệp, Người đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện một trong các hành
vi sau đây:
a. Cố ý tư vấn, thông báo sai về các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp, thông
tin hoạt động sở hữu công nghiệp gây thiệt hại cho người có quyền sở hữu công
nghiệp hợp pháp;
b. Cản trở tiến trình bình thường của việc xác lập, thực hiện quyền sở hữu công
nghiệp gây thiệt hại cho người có quyền sở hữu công nghiệp hợp pháp;
c. Tư vấn, chỉ dẫn sai gây nhầm lẫn, hiểu sai về chức năng, phạm vi quyền hạn, trách
nhiệm của Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Người đại diện sở hữu
công nghiệp;
d. Thu của khách hàng các khoản và các mức lệ phí quốc gia hoặc phí dịch vụ liên
quan đến thủ tục xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp không đúng theo quy
định;
e. Lừa dối, ép buộc khách hàng trong việc giao kết hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu
công nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
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f. Đại diện đồng thời cho các bên tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp gây thiệt
hại cho người có quyền sở hữu công nghiệp hợp pháp;
g. Cho mượn thẻ, sử dụng thẻ vào những công việc không đúng chức năng, sử dụng
giấy phép, thẻ không còn hiệu lực;
h. Không cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc
cung cấp thông tin sai lệch về các vấn đề liên quan đến hoạt động dịch vụ đại diện
sở hữu công nghiệp.
2. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có
hành vi thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn, dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong việc
xác lập, thực hiện quyền sở hữu công nghiệp mà không được cấp giấy phép hoạt động dịch
vụ đại diện sở hữu công nghiệp hợp pháp.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi sửa
chữa, tẩy xoá, giả mạo Giấy chứng nhận Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, Thẻ
Người đại diện sở hữu công nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu
công nghiệp, Người đại diện sở hữu công nghiệp thực hiện một trong các hành vi sau đây:
a. Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động sở hữu công nghiệp ngoài phạm
vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phép;
b. Mạo danh cơ quan quản lý Nhà nước, người của cơ quan quản lý Nhà nước về sở
hữu công nghiệp để thực hiện hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
a. Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 1 đến 3 tháng đối với các hành vi quy
định tại khoản 2 Điều này;
b. Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp từ 1
đến 3 tháng đối với các hành vi quy định tại khoản 1; từ 3 đến 6 tháng đối với hành
vi quy định tại khoản 3 Điều này;
c. Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp từ 6
tháng đến 1 năm hoặc không thời hạn đối với các hành vi quy định tại khoản 4 Điều
này;
d. Tịch thu giấy tờ giả mạo đối với các hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.
6. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, và 5 Điều này, tổ chức, cá
nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp sau đây:
a. Buộc cải chính thông tin sai lệch đối với các hành vi quy định tại các điểm a, c
khoản 1 Điều này;
b. Buộc bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra đối với các hành vi quy
định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
Điều 8. Hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ sở hữu công nghiệp
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có
một trong các hành vi sau đây:
a. Không thực hiện nghĩa vụ lập hợp đồng, đăng ký hợp đồng cho việc chuyển giao
quyền sở hữu công nghiệp với hình thức, nội dung, thủ tục theo quy định pháp luật
sở hữu công nghiệp;
b. Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hoá đối với các sản phẩm, dịch
vụ trong các lĩnh vực có quy định bắt buộc phải đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.
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2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng những
dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về xuất
xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị của hàng hoá, dịch vụ làm nhãn hiệu hàng hoá.
3. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có
hành vi không thực hiện nghĩa vụ trả thù lao cho chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích,
kiểu dáng công nghiệp theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về cấp lixăng không tự nguyện.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a. Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 1 đến 3 tháng đối với các hành vi quy
định tại khoản 1; từ 3 tháng đến 1 năm hoặc không thời hạn đối với các hành vi quy
định tại khoản 2 Điều này;
b. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với các hành vi quy định tại
điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này.
5. Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, tổ chức, cá nhân
vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp sau đây:
a. Buộc thực hiện các nghĩa vụ về sở hữu công nghiệp đối với các hành vi quy định tại
các điểm a, b khoản 1 và khoản 3 Điều này; buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng
hoá, phương tiện kinh doanh đối với các hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;
b. Buộc bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra đối với các hành vi quy
định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân
không phải là chủ sở hữu công nghiệp, người có quyền sử dụng trước (đối với sáng chế,
giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp) thực hiện một trong các hành vi sau đây nhằm
mục đích kinh doanh, mà không được chủ sở hữu công nghiệp cho phép hoặc Bộ trưởng
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp giấy phép sử dụng (li-xăng không tự nguyện):
a. Sản xuất (chế tạo, gia công, lắp ráp, chế biến, đóng gói) sản phẩm, bộ phận sản
phẩm đang được bảo hộ là sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp;
b. áp dụng quy trình đang được bảo hộ là sáng chế, giải pháp hữu ích;
c. Khai thác sản phẩm, bộ phận sản phẩm đang được bảo hộ là sáng chế, giải pháp
hữu ích;
d. Đưa vào lưu thông (bán, vận chuyển), quảng cáo (thể hiện trên các phương tiện
thông tin, biển hiệu, phương tiện kinh doanh, các sản phẩm hàng hoá khác, phương
tiện dịch vụ, chào hàng, khuyến mại, giấy tờ giao dịch kinh doanh) nhằm để bán,
chào bán, tàng trữ để bán các sản phẩm, bộ phận sản phẩm đang được bảo hộ là
sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc được sản xuất theo quy trình đang được bảo hộ là
sáng chế, giải pháp hữu ích;
e. Nhập khẩu, xuất khẩu các sản phẩm, bộ phận sản phẩm đang được bảo hộ là sáng
chế, giải pháp hữu ích hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình đang được bảo
hộ là sáng chế, giải pháp hữu ích;
f. Đưa vào lưu thông (bán, vận chuyển), quảng cáo (thể hiện trên các phương tiện
thông tin, biển hiệu, phương tiện kinh doanh, các sản phẩm hàng hoá khác, phương
tiện dịch vụ, chào hàng, khuyến mại, giấy tờ giao dịch kinh doanh) nhằm để bán,
chào bán, tàng trữ để bán các loại sản phẩm sau:
- Sản phẩm, bộ phận sản phẩm có hình dáng bên ngoài được bảo hộ là kiểu dáng
công nghiệp hoặc có chứa một hoặc các bộ phận là thành phần tạo dáng cơ bản của
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2.

3.

4.

5.

kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ;
- Sản phẩm, bộ phận sản phẩm mang dấu hiệu hoặc có bao bì mang dấu hiệu trùng
hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá đang
được bảo hộ cho hàng hoá cùng loại hoặc tương tự với sản phẩm đó, kể cả trường
hợp dùng tên gọi xuất xứ hàng hoá được dịch sang ngôn ngữ khác hoặc kèm theo
các từ “loại”, “kiểu”, “phỏng theo” hoặc các từ tương tự như vậy;
g. Nhập khẩu, xuất khẩu các loại sản phẩm quy định tại điểm g khoản này;
h. Gắn (thể hiện dưới mọi hình thức như: in, dán, đính, đúc, dập khuôn...) lên sản
phẩm, bao bì sản phẩm dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu
hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá được bảo hộ cho hàng hoá cùng loại hoặc tương
tự với sản phẩm đó;
i. Tiến hành dịch vụ dưới tên gọi, biểu tượng hoặc gắn trên phương tiện dịch vụ dấu
hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu dịch vụ được bảo hộ cho dịch
vụ cùng loại hoặc tương tự với dịch vụ đó.
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quy
định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp tái phạm và phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng trong trường hợp vi phạm có tổ chức, quy mô lớn nhưng chưa đến mức
truy cứu trách nhiệm hình sự.
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các
hành vi: sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để buôn bán, nhập khẩu, xuất khẩu đề
can, nhãn sản phẩm, mẫu nhãn hiệu, bao bì sản phẩm mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự
gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá hoặc kiểu dáng công
nghiệp đang được bảo hộ.
Hình thức xử phạt bổ sung:
a. Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh từ 1 đến 6 tháng đối với các hành vi quy
định tại các khoản 1, 3; từ 6 tháng đến 1 năm hoặc không thời hạn đối với các hành
vi quy định tại khoản 2 Điều này;
b. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với các hành vi quy định tại
các khoản 1, 2 và 3 Điều này.
Ngoài các hình thức xử phạt quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, tổ chức, cá nhân
vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp sau đây:
a. Buộc loại bỏ các yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hoá, phương tiện kinh doanh
đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 Điều này;
b. Buộc bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra đối với các hành vi quy
định các khoản 1, 2 Điều này;
c. Buộc tiêu hủy vật phẩm mang yếu tố vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3
Điều này; buộc tiêu huỷ hàng hoá vi phạm có chất lượng kém gây hại cho sức khoẻ
con người đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 Điều này.
CHƯƠNG III
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM

Điều 10. Thẩm quyền xử phạt của ủy ban nhân dân các cấp
ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm hành chính về sở hữu công
nghiệp xảy ra trong địa phương thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại các Điều 6, 7, 8 và 9 Nghị
định này. Thẩm quyền xử phạt của ủy ban nhân dân các cấp được quy định cụ thể như sau:
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1. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có quyền:
a. Phạt cảnh cáo;
b. Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;
c. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị đến
100.000.000 đồng;
d. Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh do cấp huyện cấp có thời hạn hoặc
không thời hạn;
e. Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hoá, phương tiện kinh doanh;
buộc cải chính thông tin sai lệch gây ra vi phạm;
f. Buộc bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra;
g. Buộc tiêu hủy vật phẩm mang yếu tố vi phạm, hàng hoá vi phạm có chất lượng kém
gây hại cho sức khoẻ con người.
2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền:
a. Phạt cảnh cáo;
b. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;
c. Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính;
d. Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh do cấp huyện cấp, cấp tỉnh cấp có thời
hạn hoặc không thời hạn;
e. Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hoá, phương tiện kinh doanh;
buộc cải chính thông tin sai lệch gây ra vi phạm;
f. Buộc bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra;
g. Buộc tiêu hủy vật phẩm mang yếu tố vi phạm, hàng hoá vi phạm có chất lượng kém
gây hại cho sức khoẻ con người.
Điều 11. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành sở hữu công nghiệp
Thanh tra chuyên ngành sở hữu công nghiệp thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có
thẩm quyền xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong phạm vi cả nước. Thanh tra
chuyên ngành sở hữu công nghiệp thuộc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường có thẩm quyền
xử phạt đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong địa phương thuộc phạm vi quản lý. Thẩm quyền
xử phạt của Thanh tra chuyên ngành về sở hữu công nghiệp được quy định cụ thể như sau:
1. Thanh tra viên chuyên ngành sở hữu công nghiệp đang thi hành công vụ có quyền:
a. Phạt cảnh cáo;
b. Phạt tiền đến 200.000 đồng;
c. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm có giá trị đến 500.000
đồng;
d. Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hoá, phương tiện kinh doanh;
buộc cải chính thông tin sai lệch gây ra vi phạm;
e. Buộc bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra;
f. Buộc tiêu hủy vật phẩm mang yếu tố vi phạm, hàng hoá vi phạm có chất lượng kém
gây hại cho sức khoẻ con người.
2. Chánh Thanh tra chuyên ngành sở hữu công nghiệp thuộc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi
trường có quyền:
a. Phạt cảnh cáo;
b. Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;
c. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để gây ra vi phạm có giá trị đến
100.000.000 đồng;
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d. Buộc loại bỏ các yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hoá, phương tiện kinh doanh;
buộc cải chính thông tin sai lệch gây ra vi phạm;
e. Buộc bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra;
f. Buộc tiêu huỷ vật phẩm mang yếu tố vi phạm, hàng hoá vi phạm có chất lượng kém
có hại cho sức khoẻ con người.
g. Yêu cầu Cục trưởng Cục Sở hữu công nghiệp tước quyền sử dụng giấy phép hoạt
động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
3. Chánh Thanh tra chuyên ngành sở hữu công nghiệp thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi
trường có quyền:
a. Phạt cảnh cáo;
b. Phạt tiền đến 20.000.000 đồng;
c. Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có
thời hạn hoặc không thời hạn;
d. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để gây ra vi phạm;
e. Buộc loại bỏ các yếu tố vi phạm trên sản phẩm, hàng hoá, phương tiện kinh doanh;
buộc cải chính thông tin sai lệch gây ra vi phạm;
f. Buộc bồi thường thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra;
g. Buộc tiêu huỷ vật phẩm mang yếu tố vi phạm, hàng hoá vi phạm có chất lượng kém
có hại cho sức khoẻ con người.
Điều 12. Thẩm quyền xử phạt của cơ quan cảnh sát, cơ quan hải quan, cơ quan quản lý thị
trường
Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục
trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Đội trưởng Đội kiểm soát hải quan cửa khẩu, Giám đốc Hải quan cấp
tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có quyền áp
dụng các hình thức xử phạt hành chính và các biện pháp khác đối với các hành vi vi phạm các quy
định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền được quy định tại các
khoản 1, 3, 4, 5 của Điều 9 Nghị định này và các Điều 29, 30, 33 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành
chính.
Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về sở hữu công nghiệp
trong việc xử lý vi phạm hành chính
Cục Sở hữu công nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp theo pháp
luật và có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan khác ở trung ương và địa phương có thẩm quyền
trong việc xử lý vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp khi các cơ quan này yêu cầu.
Điều 14. Thủ tục xử phạt
1. Khi phát hiện hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm hành chính về sở hữu công
nghiệp, người có thẩm quyền xử phạt phải ra lệnh đình chỉ ngay hành vi vi phạm và giải
thích rõ cho tổ chức, cá nhân vi phạm biết về quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở
hữu công nghiệp cũng như quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp có liên quan và
yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp.
2. Trường hợp xác định được rõ ràng hành vi vi phạm thuộc diện áp dụng hình thức phạt cảnh
cáo, thì người có thẩm quyền xử phạt quyết định xử phạt ngay tại nơi xảy ra vi phạm, có
thể dưới hình thức văn bản hoặc không cần bằng văn bản.
Trường hợp xét thấy vi phạm có thể phải áp dụng hình thức phạt tiền thì người có thẩm
quyền xử phạt phải lập biên bản về vi phạm hành chính tuân theo quy định tại Điều 47
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
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3. Sau khi lập biên bản về vi phạm, nếu xét thấy việc xử lý vi phạm cần có ý kiến đánh giá,
kết luận của cơ quan chuyên môn về sở hữu công nghiệp, thì người có thẩm quyền xử phạt
phải gửi hồ sơ, chứng cứ vi phạm và văn bản trưng cầu giám định cho cơ quan quản lý Nhà
nước về sở hữu công nghiệp ở địa phương hoặc trung ương theo quy định tại Điều 13 Nghị
định này để cho ý kiến đánh giá, kết luận về vi phạm và các hình thức, biện pháp xử lý phù
hợp với hành vi vi phạm.
Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu và hồ sơ, chứng cứ vi
phạm, cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp phải có ý kiến bằng văn bản gửi
cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm.
4. Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày lập biên bản về vi phạm, người có thẩm quyền
phải ra quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm, trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có
nhiều tình tiết phức tạp, thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày. Việc
quyết định xử phạt và nội dung quyết định xử phạt tuân theo quy định tại Điều 48 Pháp
lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
Ngày có hiệu lực của quyết định xử phạt là ngày ký hoặc ngày khác được quy định trong
quyết định xử phạt nhưng không được quá mười lăm ngày sau ngày ký quyết định xử phạt.
Quyết định xử phạt phải được gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử phạt trong thời hạn ba ngày
kể từ ngày ký, đồng thời phải được gửi cho Cục Sở hữu công nghiệp để Cục Sở hữu công
nghiệp phối hợp theo dõi và thực hiện các thủ tục về xác lập, sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ văn
bằng bảo hộ, giấy chứng nhận, giấy phép liên quan.
Điều 15. Thủ tục phạt tiền
Việc phạt tiền phải tuân theo các quy định sau đây:
1. Mức phạt tiền, thời hạn và nơi nộp phải được ghi rõ trong quyết định xử phạt;
2. Tổ chức, cá nhân bị phạt tiền phải nộp tiền phạt đúng thời hạn và tại nơi ghi trong quyết
định xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt; khi thu nhận tiền phạt phải sử dụng biên
lai thu tiền do Bộ Tài chính phát hành;
3. Nghiêm cấm người xử phạt thu tiền phạt tại chỗ;
4. Tiền phạt thu được phải nộp vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản mở tại Kho bạc Nhà
nước;
5. Quyết định phạt tiền từ mức 2.000.000 đồng trở lên phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân
dân cùng cấp.
Điều 16. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép
1. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động dịch vụ đại diện sở
hữu công nghiệp tuân theo quy định tại Điều 50 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
Người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép trong
trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm cố tình không chấm dứt hành vi vi phạm hoặc có
nhiều khả năng tiếp tục vi phạm sau khi đã có quyết định đình chỉ vi phạm. Người có thẩm
quyền xử phạt quyết định áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép phải ghi rõ
trong quyết định xử phạt về tên, loại, số giấy phép và thời hạn tước quyền sử dụng giấy
phép, đồng thời phải có văn bản thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy phép đó biết,
trong đó ghi rõ lý do và thời hạn giấy phép bị tước quyền sử dụng.
Trường hợp xét thấy loại giấy phép hoặc thời hạn tước quyền sử dụng cần áp dụng vượt
quá thẩm quyền quyết định của mình, người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định đình
chỉ hành vi vi phạm và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử phạt cấp trên hoặc cơ quan đã
cấp giấy phép đó ra quyết định tước quyền sử dụng hoặc thu hồi giấy phép.
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2. Người có thẩm quyền xử phạt quyết định áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép
có thời hạn đối với trường hợp xét thấy tổ chức, cá nhân vi phạm có thể thực hiện các biện
pháp khắc phục, hạn chế hậu quả do vi phạm gây ra, chấm dứt vi phạm và loại bỏ các
nguyên nhân, điều kiện tiếp tục vi phạm sau một thời hạn nhất định đình chỉ hoạt động sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép được áp dụng phải nằm trong thời hạn được quy
định đối với hành vi vi phạm liên quan và tương ứng với khoảng thời gian cần thiết cho tổ
chức, cá nhân vi phạm có thể khắc phục, hạn chế hậu quả vi phạm, thực hiện đầy đủ các
yêu cầu quy định trong quyết định xử phạt và loại bỏ các nguyên nhân, điều kiện tiếp tục vi
phạm. Kết thúc thời hạn ghi trong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền đã ra quyết
định tước quyền sử dụng giấy phép phải trao trả lại giấy phép cho tổ chức, cá nhân sử dụng
giấy phép đó.
3. Người có thẩm quyền xử phạt quyết định áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép
không thời hạn hoặc kiến nghị cơ quan đã cấp giấy phép đó thu hồi giấy phép đối với
trường hợp vi phạm có tổ chức, quy mô lớn hoặc tái phạm nhiều lần.
Trường hợp phát hiện thấy giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền, không tuân theo
thủ tục quy định hoặc có nội dung trái pháp luật thì người có thẩm quyền xử phạt phải thu
hồi ngay giấy phép, đồng thời thông báo kịp thời cho cơ quan đã cấp giấy phép, cơ quan có
thẩm quyền cấp, quản lý giấy phép đó và cơ quan Thanh tra Nhà nước có thẩm quyền biết.
Điều 17. Thủ tục tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
1. Thẩm quyền và thủ tục áp dụng biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành
chính tuân theo quy định tại Điều 41 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.
2. Biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được áp dụng trong trường
hợp cần phải ngăn chặn ngay hành vi vi phạm hoặc bảo đảm chứng cứ cần thiết để xác
minh tình tiết làm căn cứ cho việc quyết định xử lý vi phạm.
3. Kết thúc thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định, nếu xét
thấy cần phải áp dụng biện pháp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, thì
người có thẩm quyền đã ra quyết định áp dụng biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi
phạm hành chính có thể ra quyết định hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt ra
quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 51
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Điều 18 Nghị định này.
Điều 18. Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
1. Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công
nghiệp tuân theo quy định tại Điều 51 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
2. Hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công
nghiệp được áp dụng trong các trường hợp sau:
a. Việc tịch thu, niêm phong hàng hoá, phương tiện đó là cần thiết để có được chứng
cứ, bảo đảm chứng cứ không bị phá huỷ, thủ tiêu hoặc bị thay đổi hiện trạng;
b. Hàng hoá, giấy tờ, tài liệu, phương tiện đó sẽ có khả năng dẫn đến hành vi vi phạm
tiếp theo;
c. Tổ chức, cá nhân vi phạm không có đủ khả năng, điều kiện để loại bỏ các yếu tố vi
phạm trên hàng hoá hoặc cố tình không thực hiện các yêu cầu của người có thẩm
quyền xử phạt về việc loại bỏ các yếu tố vi phạm, sửa chữa hoặc bổ sung các dấu
hiệu, chỉ dẫn trên hàng hoá, phương tiện kinh doanh;
d. Hàng hoá trên thị trường, hàng hoá xuất, nhập khẩu có các yếu tố vi phạm tuy
không xác định được nguồn gốc hàng hoá, chủ hàng, người sản xuất, người đưa ra
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thị trường, nhưng có đủ căn cứ để xác định rằng hàng hoá đó không phải do chủ sở
hữu công nghiệp của đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan sản xuất, đưa ra thị
trường;
e. Phương tiện vi phạm là phương tiện có chức năng chủ yếu để sản xuất hàng hoá vi
phạm hoặc cung cấp dịch vụ vi phạm.
Điều 19. Thủ tục xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu
Thủ tục xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong lĩnh vực sở hữu công
nghiệp tuân theo quy định tại Điều 52 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và quy định sau đây:
1. áp dụng biện pháp tiêu huỷ trong trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm là những đối
tượng sau:
a. Hàng hoá vi phạm có chất lượng kém gây hại cho tính mạng, sức khoẻ con người
và môi trường sống;
b. Hàng hoá, vật phẩm vi phạm không có giá trị sử dụng;
c. Hàng hoá, vật phẩm vi phạm là đề can, nhãn sản phẩm, mẫu nhãn hiệu, bao bì sản
phẩm, hàng hoá;
d. Hàng hoá, phương tiện vi phạm tuy có giá trị sử dụng nhưng không thể xử lý bằng
các biện pháp theo quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp tang vật là hàng hoá, phương tiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có giá trị sử
dụng thì xử lý bằng các biện pháp sau:
a. Loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, phương tiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và
bán đấu giá với điều kiện người mua có các biện pháp khai thác, tận dụng hợp lý và
bảo đảm không gây ra hành vi vi phạm tiếp theo, không làm ảnh hưởng đến quyền
và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan. Đối
với các phương tiện có chức năng chủ yếu là để sản xuất hàng hoá, vật phẩm vi
phạm, cung cấp dịch vụ vi phạm thì không được phép bán đấu giá trừ trường hợp
người mua có biện pháp khắc phục, bảo đảm sử dụng với chức năng khác hoặc tận
dụng làm nguyên vật liệu;
b. Bán đấu giá hàng hoá với điều kiện người mua được chủ sở hữu công nghiệp cấp lixăng hợp pháp; hàng hoá đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và người mua có các
biện pháp bảo đảm bổ sung các chỉ dẫn theo quy định;
c. Trường hợp không thể loại bỏ yếu tố vi phạm hoặc không đủ các điều kiện để được
phép bán đấu giá theo quy định tại các điểm a, b khoản này thì có thể được phân
phối cho các đối tượng sử dụng không nhằm mục đích kinh doanh (như mục đích
nhân đạo, phúc lợi xã hội, nghiên cứu, giáo dục) với điều kiện việc khai thác, sử
dụng sản phẩm đó không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu
đối tượng công nghiệp liên quan.
Điều 20. Thi hành quyết định xử phạt
1. Trường hợp vượt quá năm ngày kể từ ngày tổ chức, cá nhân bị xử phạt nhận được quyết
định xử phạt mà không tự giác chấp hành thì người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định
cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.
2. Việc thi hành quyết định xử phạt, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, thời hiệu thi hành
quyết định xử phạt vi phạm được thực hiện theo quy định tại các Điều 54, 55, 56 Pháp lệnh
Xử lý vi phạm hành chính.
CHƯƠNG IV
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
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Điều 21. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm trong xử phạt vi phạm
1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp nếu
có hành vi vi phạm các quy định về xử phạt hành chính, sách nhiễu, dung túng, bao che
cho người vi phạm, không xử phạt hoặc xử phạt không đúng thẩm quyền, thì tuỳ theo tính
chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây
thiệt hại vật chất cho Nhà nước, tổ chức, công dân thì phải bồi thường theo quy định của
pháp luật.
2. Thủ tục khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo của cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được thực hiện theo quy định tại
Chương VIII Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và theo Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các
vụ án hành chính. Thủ tục xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm
hành chính và người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
được thực hiện theo Chương IX Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 22.
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định tại điểm a khoản 1, điểm a
khoản 3 Điều 15 Nghị định số 57/CP ngày 31 tháng 5 năm 1997 về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hóa được thay thế bằng những điều khoản về xử phạt
đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng hoá mang nhãn hiệu hàng hoá trùng hoặc tương tự với
nhãn hiệu hàng hoá của cơ sở khác được quy định tại Nghị định này.
Điều 23.
Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ
Công an, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trong phạm vi chức năng
quản lý của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.
Điều 24.
Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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