LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, hội nhập; quy định pháp luật về sở
hữu trí tuệ trở nên đặc biệt quan trọng và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu
trong các quan hệ kinh tế quốc tế; đây là một trong những yếu tố quan trọng
quyết định thành công của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tìm hiểu các quy
định pháp luật về sở hữu trí tuệ vừa xuất phát từ nhu cầu nội tại của quá trình
phát triển kinh tế - xã hội, vừa là một đòi hỏi bắt buộc khi tham gia các quan hệ
kinh tế quốc tế và hội nhập.
Xuất phát từ tầm quan trọng nêu trên, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang biên
soạn cuốn “Hỏi - đáp một số quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến
doanh nghiệp”.
Cuốn tài liệu gồm 2 phần:
Phần I: Một số quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến
doanh nghiệp.
Phần II: Một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh
vực sở hữu trí tuệ liên quan đến doanh nghiệp.
Xin trân trọng giới thiệu!
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC GIANG
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Phần I. Một số quy định của pháp luật
về sở hữu trí tuệ liên quan đến doanh nghiệp
Câu hỏi 1: Một số từ ngữ có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ được
giải thích như thế nào theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ?
Trả lời:
Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2
Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 giải
thích một số từ ngữ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ như sau:
- Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ,
bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công
nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.
- Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng
chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên
thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu
và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.
- Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với
giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được
hưởng quyền sở hữu.
- Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc tổ
chức, cá nhân được chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.
- Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm
giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
- Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể
hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.
- Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ
chức, cá nhân khác nhau.
- Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của
các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của
tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.
- Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép
tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để
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chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất
hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc
các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
- Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng
hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau
hoặc có liên quan với nhau.
- Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi
trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
- Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động
kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh
doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh
quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng,
khách hàng hoặc có danh tiếng.
- Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu
vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.
- Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí
tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.
- Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực
vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể
nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp
của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào
khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.
- Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế,
kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với
giống cây trồng.
- Vật liệu nhân giống là cây hoặc bộ phận của cây có khả năng phát triển
thành một cây mới dùng để nhân giống hoặc để gieo trồng.
- Vật liệu thu hoạch là cây hoặc bộ phận của cây thu được từ việc gieo
trồng vật liệu nhân giống.
Câu hỏi 2: Nguyên tắc áp dụng pháp luật về sở hữu trí tuệ được quy
định như thế nào?
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Trả lời:
Điều 5 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định như sau:
1. Trong trường hợp có những vấn đề dân sự liên quan đến sở hữu trí tuệ
không được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ thì áp dụng quy định của Bộ luật
dân sự.
2. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về sở hữu trí tuệ của
Luật Sở hữu trí tuệ với quy định của luật khác thì áp dụng quy định của Luật Sở
hữu trí tuệ.
3. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật Sở hữu trí tuệ thì áp
dụng quy định của điều ước quốc tế đó.
Câu hỏi 3: Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với
giống cây trồng được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định:
1. Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau:
(i) Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,
thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp
văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy
định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định
của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đối
với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không
phụ thuộc vào thủ tục đăng ký;
(ii) Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên
cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó;
(iii) Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập
trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo
mật bí mật kinh doanh đó;
(iv) Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở
hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh.
2. Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp
Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục
đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.
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Câu hỏi 4: Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ được quy
định như thế nào? Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa sáng
chế?
Trả lời:
1. Điều 58, Điều 60, Điều 61, Điều 62, Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ năm
2005 quy định điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ như sau:
1.1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế
nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có tính mới:
(i) Sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới
hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong
nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày
ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.
(ii) Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người
có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.
(iii) Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các
trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn
sáu tháng kể từ ngày công bố:
- Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có
quyền đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.
Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết
kế bố trí gồm:
+ Tác giả tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí bằng công
sức và chi phí của mình.
+ Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới
hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và thỏa
thuận đó không trái với quy định của Chính phủ về quyền đăng ký đối với sáng
chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất
- kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước.
+ Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo
ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó
đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả
các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.
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+ Người có quyền đăng ký quy định tại Điều này có quyền chuyển giao
quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn
bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp đã
nộp đơn đăng ký.
(ii) Sáng chế được người có quyền đăng ký như đã nêu trên công bố dưới
dạng báo cáo khoa học.
(iii) Sáng chế được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật
này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm
quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.
b) Có trình độ sáng tạo:
Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ
thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc
dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp
đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn
đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng
tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung
bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.
c) Có khả năng áp dụng công nghiệp:
Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực
hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại
quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.
1.2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp
hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện:
a) Có tính mới: Như đã nêu trên.
b) Có khả năng áp dụng công nghiệp: Như đã nêu trên.
2. Điều 59 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định các đối tượng sau
không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:
2.1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học.
2.2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động
trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy
tính.
3. Cách thức thể hiện thông tin.
4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ.
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5. Giống thực vật, giống động vật.
6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học
mà không phải là quy trình vi sinh.
7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động
vật.
Câu hỏi 5: Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo
hộ được quy định như thế nào? Đối tượng nào không được bảo hộ với danh
nghĩa kiểu dáng công nghiệp?
Trả lời:
1. Điều 63, Điều 65, Điều 66, Điều 67 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy
định kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
1.1. Có tính mới:
a) Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công
nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công
khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác
ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu
đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.
b) Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với
nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi
nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.
c) Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có
một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công
nghiệp đó.
d) Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố
trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:
(i) Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép
của người có quyền đăng ký (như đã nêu tại phần trả lời của câu hỏi 6).
(ii) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký (như đã nêu tại
phần trả lời của câu hỏi 6) công bố dưới dạng báo cáo khoa học.
(iii) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký (như đã nêu tại
phần trả lời của câu hỏi 6) trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam
hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.
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1.2. Có tính sáng tạo:
Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các
kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả
bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài
trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công
nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp
đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình
về lĩnh vực tương ứng.
1.3. Có khả năng áp dụng công nghiệp:
Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu
có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là
kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.
2. Điều 64 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định các đối tượng sau đây
không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:
2.1. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm
bắt buộc phải có.
2.2. Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công
nghiệp.
2.3. Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử
dụng sản phẩm.
Câu hỏi 6: Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ được
quy định như thế nào? Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa
thiết kế bố trí?
Trả lời:
1. Các Điều 68, Điều 70, Điều 71 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định
thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
1.1. Có tính nguyên gốc:
a) Thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc nếu đáp ứng các điều
kiện sau:
(i) Là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả.
(ii) Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất
mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố
trí đó.
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b) Thiết kế bố trí là sự kết hợp các phần tử, các mối liên kết thông thường
chỉ được coi là có tính nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết hợp đó có tính nguyên gốc
theo quy định nêu trên.
1.2. Có tính mới thương mại:
a) Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu chưa được khai
thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký
b) Thiết kế bố trí không bị coi là mất tính mới thương mại nếu đơn đăng
ký thiết kế bố trí được nộp trong thời hạn hai năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó
đã được người có quyền đăng ký (như đã nêu tại phần trả lời của câu hỏi 6) hoặc
người được người đó cho phép khai thác nhằm mục đích thương mại lần đầu
tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới.
c) Khai thác thiết kế bố trí nhằm mục đích thương mại quy định tại điểm b
nêu trên là hành vi phân phối công khai nhằm mục đích thương mại đối với
mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa
mạch tích hợp bán dẫn đó.
2. Điều 69 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định các đối tượng sau đây
không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí:
2.1. Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi
mạch tích hợp bán dẫn.
2.2. Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.
Câu hỏi 7: Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ được quy
định như thế nào? Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu
được quy định như thế nào?
Trả lời:
1. Các Điều 72, Điều 74 quy định điều kiện chung đối với nhãn hiệu được
bảo hộ như sau:
Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện:
1.1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình
ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một
hoặc nhiều mầu sắc.
1.2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu
với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.
Khả năng phân biệt của nhãn hiệu:
a) Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu được tạo thành từ một
hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành
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một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp quy định
tại điểm b dưới đây.
b) Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là
dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
(i) Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn
ngữ không thông dụng, trừ trường hợp các dấu hiệu này đã được sử dụng và
thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu.
(ii) Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của
hàng hoá, dịch vụ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường
xuyên, nhiều người biết đến.
(iii) Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại,
số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính
khác mang tính mô tả hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được
khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng
ký nhãn hiệu.
(iv) Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể
kinh doanh.
(v) Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, trừ trường hợp
dấu hiệu đó đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn
hiệu hoặc được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận
quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.
(vi) Dấu hiệu không phải là nhãn hiệu liên kết trùng hoặc tương tự đến
mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng
hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm
hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng
ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam là thành viên.
(vii) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu
của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hoá, dịch vụ
trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp
đơn được hưởng quyền ưu tiên.
(viii) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu
của người khác đã đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng
ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá năm năm, trừ trường hợp hiệu
lực bị chấm dứt vì lý do nhãn hiệu không được sử dụng theo quy định
tại điểm d khoản 1 Điều 95 của Luật Sở hữu trí tuệ (theo đó, văn bằng bảo hộ bị
chấm dứt hiệu lực trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền
sở hữu công nghiệp).
(ix) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu
được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ trùng hoặc
tương tự với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng
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hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh
hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn
hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.
(x) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng
của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người
tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.
(xi) Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ nếu
việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm cho người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn
gốc địa lý của hàng hoá.
(xii) Dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý hoặc
được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ cho rượu vang,
rượu mạnh nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh
không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó.
(xiii) Dấu hiệu trùng hoặc không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công
nghiệp của người khác được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công
nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn so với ngày nộp đơn, ngày
ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu.
2. Điều 73 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định các dấu hiệu sau đây
không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:
2.1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc
kỳ, quốc huy của các nước.
2.2. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng,
cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ
chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ
quan, tổ chức đó cho phép.
2.3. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt
hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam,
của nước ngoài.
2.4. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng
nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu
không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm
nhãn hiệu chứng nhận.
2.5. Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối
người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị
hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.
Câu hỏi 8: Tiêu chí xem xét đánh giá một nhãn hiệu nổi tiếng được
quy định như thế nào?
Trả lời:
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Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định các tiêu chí sau đây được
xem xét khi đánh giá một nhãn hiệu là nổi tiếng:
1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua
việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng
cáo.
2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu
hành.
3. Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu
hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp.
4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu.
5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu.
7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng.
8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn
đầu tư của nhãn hiệu.
Câu hỏi 9: Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ được
quy định như thế nào? Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa
tên thương mại?
Trả lời:
1. Điều 76, Điều 78 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định:
Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh
doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực
và khu vực kinh doanh.
Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt nếu đáp ứng các điều
kiện sau đây:
1.1. Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi
do sử dụng.
1.2. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại
mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
1.3. Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của
người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó
được sử dụng.
2. Điều 77 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định các đối tượng sau đây
không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại: Tên của cơ quan nhà nước,
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không
liên quan đến hoạt động kinh doanh.
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Câu hỏi 10: Điều kiện chung đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ được
quy định như thế nào? Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa
chỉ dẫn địa lý?
Trả lời:
1. Điều 79, Điều 81, Điều 82 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định chỉ
dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
1.1. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa
phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.
1.2. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính
chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước
tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.
(i) Danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý:
- Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức
độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng
rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.
- Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định
bằng một hoặc một số chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm quan về vật lý,
hoá học, vi sinh và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiểm tra được bằng phương
tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù hợp.
(ii) Điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý:
- Các điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý là những yếu tố tự
nhiên, yếu tố về con người quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản
phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.
- Yếu tố tự nhiên bao gồm yếu tố về khí hậu, thuỷ văn, địa chất, địa hình,
hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác.
- Yếu tố về con người bao gồm kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy
trình sản xuất truyền thống của địa phương.
2. Điều 80 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các đối tượng sau đây không được
bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:
2.1. Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam.
2.2. Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không
được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng.
2.3. Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo
hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về
nguồn gốc của sản phẩm.
2.4. Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa
lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.
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Câu hỏi 11: Điều kiện chung đối với bí mật kinh doanh được bảo hộ
được quy định như thế nào và đối tượng nào không được bảo hộ với danh
nghĩa bí mật kinh doanh?
Trả lời:
1. Điều 84 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định bí mật kinh doanh được
bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
1.1. Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được.
1.2. Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật
kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh
doanh đó.
1.3. Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh
doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.
2. Điều 85 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định Các thông tin bí mật
sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh:
2.1. Bí mật về nhân thân.
2.2. Bí mật về quản lý nhà nước.
2.3. Bí mật về quốc phòng, an ninh.
2.4. Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh.
Câu hỏi 12: Văn bằng bảo hộ và hiệu lực của văn bằng bảo hộ được
quy định như thế nào?
Trả lời:
1. Điều 92 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định văn bằng bảo hộ như
sau:
1.1. Văn bằng bảo hộ ghi nhận chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu (sau đây gọi là chủ văn bằng bảo hộ); tác giả
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí; đối tượng, phạm vi và thời hạn
bảo hộ.
1.2. Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý ghi nhận tổ chức quản lý chỉ dẫn địa
lý, các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, chỉ dẫn địa lý được bảo
hộ, tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tính chất đặc thù về điều
kiện địa lý và khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý.
1.3. Văn bằng bảo hộ gồm Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải
pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký
thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.
2. Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định hiệu lực của văn bằng
bảo hộ như sau:
2.1. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
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2.2. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết
hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.
2.3. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài
đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn.
2.4. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và
kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp,
mỗi lần năm năm.
2.5. Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có
hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau
đây:
a) Kết thúc mười năm kể từ ngày nộp đơn.
b) Kết thúc mười năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng
ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất
kỳ nơi nào trên thế giới.
c) Kết thúc mười lăm năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.
2.6. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết
mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười
năm.
2.7. Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ
ngày cấp.
Câu hỏi 13: Nội dung duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực của
văn bằng bảo hộ và sửa đổi văn bằng bảo hộ được quy định như thế nào?
Trả lời:
1. Điều 94 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định duy trì, gia hạn hiệu lực
của văn bằng bảo hộ như sau:
1.1. Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải
pháp hữu ích, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực.
1.2. Để gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí gia hạn
hiệu lực.
1.3. Mức lệ phí và thủ tục duy trì, gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ do
Chính phủ quy định.
2. Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định chấm dứt hiệu lực của
văn bằng bảo hộ như sau:
2.1. Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:
a) Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn
hiệu lực theo quy định.
b) Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp.
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c) Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận
đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa
hợp pháp.
d) Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho
phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt
hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt
đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt
hiệu lực.
đ) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể
không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử
dụng nhãn hiệu tập thể.
e) Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận
vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm
soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
g) Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản
phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính
của sản phẩm đó.
2.2. Trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ sáng chế không nộp lệ phí
duy trì hiệu lực trong thời hạn quy định thì khi kết thúc thời hạn đó, hiệu lực văn
bằng tự động chấm dứt kể từ ngày bắt đầu năm hiệu lực đầu tiên mà lệ phí duy
trì hiệu lực không được nộp. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công
nghiệp ghi nhận việc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ vào Sổ đăng ký quốc
gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
2.3. Trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu
công nghiệp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì cơ quan quản lý nhà nước
về quyền sở hữu công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kể
từ ngày nhận được tuyên bố của chủ văn bằng bảo hộ.
2.4. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về
quyền sở hữu công nghiệp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ đối với các
trường hợp quy định tại các điểmc, d, đ, e và g mục 2.1 nêu trên với điều kiện
phải nộp phí và lệ phí.
Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ
và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu
công nghiệp quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ
chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.
2.5. Quy định tại các mục 2.1, 2,3 và 2.4 nêu trên cũng được áp dụng đối
với việc chấm dứt hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu.
3. Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ quy định hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
như sau:
3. 1. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ toàn bộ hiệu lực trong các trường hợp sau
đây:
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a) Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được
chuyển nhượng quyền đăng ký đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế
bố trí, nhãn hiệu.
b) Đối tượng sở hữu công nghiệp không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại
thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.
3.2. Văn bằng bảo hộ bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần
đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.
3.3. Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về
quyền sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong các trường
hợp quy định tại mục 3.1, 3.2 nêu trên với điều kiện phải nộp phí và lệ phí.
Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là
suốt thời hạn bảo hộ; đối với nhãn hiệu thì thời hiệu này là năm năm kể từ ngày
cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự không
trung thực của người nộp đơn.
3.4. Căn cứ kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu
công nghiệp quyết định hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ
hoặc thông báo từ chối hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
3.5. Quy định tại các mục 1, 2, 3, 4 nêu trên cũng được áp dụng đối với
việc huỷ bỏ hiệu lực đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu.
4. Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định sửa đổi văn bằng bảo
hộ như sau:
4.1. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về
quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ
với điều kiện phải nộp phí, lệ phí:
a) Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả,
chủ văn bằng bảo hộ.
b) Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang
chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn
hiệu chứng nhận.
4.2. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về
quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn
bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ
không phải nộp phí, lệ phí.
4.3. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về
quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong
trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm
định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.
Câu hỏi 14: Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và quyền của
chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?
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Trả lời:
1. Điều 121 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định chủ sở hữu đối tượng
sở hữu công nghiệp như sau:
1.1. Chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là tổ
chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng
sở hữu công nghiệp tương ứng.
Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền
cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có nhãn hiệu đã đăng ký quốc tế được cơ
quan có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng.
1.2. Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên
thương mại đó trong hoạt động kinh doanh.
1.3. Chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tổ chức, cá nhân có được bí mật
kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó.
Bí mật kinh doanh mà bên làm thuê, bên thực hiện nhiệm vụ được giao có được
trong khi thực hiện công việc được thuê hoặc được giao thuộc quyền sở hữu của
bên thuê hoặc bên giao việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
2. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các quyền:
2.1. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các quyền tài sản sau
đây:
a) Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
theo quy định tại Điều 124 và Chương X của Luật Sở hữu trí tuệ.
b) Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy
định tại Điều125 của Luật Sở hữu trí tuệ.
c) Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Chương X
của Luật Sở hữu trí tuệ.
2.2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước trao quyền sử dụng, quyền quản lý
chỉ dẫn địa lý theo quy định tại khoản 4 Điều 121 của Luật Sở hữu trí tuệ có các
quyền sau đây:
a) Tổ chức được trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền cho phép
người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý đó theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
b) Tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc tổ chức được trao
quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng chỉ dẫn địa
lý đó theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
Câu hỏi 15: Sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được quy định
như thế nào?
Trả lời:
Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ quy định sử dụng đối tượng sở hữu công
nghiệp như sau:
1. Sử dụng sáng chế là việc thực hiện các hành vi sau đây:
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a) Sản xuất sản phẩm được bảo hộ.
b) Áp dụng quy trình được bảo hộ.
c) Khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được
sản xuất theo quy trình được bảo hộ.
d) Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm quy
định tại điểm c mục này.
đ) Nhập khẩu sản phẩm quy định tại điểm c mục này.
2. Sử dụng kiểu dáng công nghiệp là việc thực hiện các hành vi sau đây:
a) Sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp
được bảo hộ.
b) Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm quy
định tại điểm a mục này.
c) Nhập khẩu sản phẩm quy định tại điểm a mục này.
3. Sử dụng thiết kế bố trí là việc thực hiện các hành vi sau đây:
a) Sao chép thiết kế bố trí; sản xuất mạch tích hợp bán dẫn theo thiết kế
bố trí được bảo hộ.
b) Bán, cho thuê, quảng cáo, chào hàng hoặc tàng trữ các bản sao thiết kế
bố trí, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa
mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí được bảo hộ.
c) Nhập khẩu bản sao thiết kế bố trí, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo
thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế
bố trí được bảo hộ.
4. Sử dụng bí mật kinh doanh là việc thực hiện các hành vi sau đây:
a) Áp dụng bí mật kinh doanh để sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ,
thương mại hàng hoá.
b) Bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu sản phẩm được sản
xuất do áp dụng bí mật kinh doanh.
5. Sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi sau đây:
a) Gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện
kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh.
b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá mang
nhãn hiệu được bảo hộ.
c) Nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ.
6. Sử dụng tên thương mại là việc thực hiện hành vi nhằm mục đích
thương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động
kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản
phẩm, hàng hoá, bao bì hàng hoá và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo.
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7. Sử dụng chỉ dẫn địa lý là việc thực hiện các hành vi sau đây:
a) Gắn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương
tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh.
b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ để bán hàng hoá
có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.
c) Nhập khẩu hàng hoá có mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.
Câu hỏi 16: Tác giả và quyền của tác giả sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp, thiết kế bố trí; quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp, thiết kế bố trí được quy định như thế nào?
Trả lời:
1. Điều 122 Luật Sở hữu công nghiệp năm 2005 quy định tác giả và quyền
của tác giả sáng chế, kiểu dánh công nghiệp, thiết kế bố trí như sau:
1.1. Tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là người trực
tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp; trong trường hợp có hai người trở
lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp thì họ là đồng
tác giả.
1.2. Quyền nhân thân của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết
kế bố trí gồm các quyền sau đây:
a) Được ghi tên là tác giả trong Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc
quyền giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và Giấy chứng
nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.
b) Được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng
chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.
1.3. Quyền tài sản của tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố
trí là quyền nhận thù lao theo quy định tại Điều 135 của Luật Sở hữu công
nghiệp.
2. Điều 131 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định quyền tạm thời đối
với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí như sau:
2.1. Trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp
biết rằng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp đang được người khác sử dụng
nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì
người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc
mình đã nộp đơn đăng ký, trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn
trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp
tục sử dụng.
2.2. Đối với thiết kế bố trí đã được người có quyền đăng ký hoặc người
được người đó cho phép khai thác thương mại trước ngày cấp Giấy chứng nhận
đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nếu người có quyền đăng ký biết
rằng thiết kế bố trí đó đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương
mại thì người đó có quyền thông báo bằng văn bản về quyền đăng ký của mình
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đối với thiết kế bố trí đó cho người sử dụng để người đó chấm dứt việc sử dụng
thiết kế bố trí hoặc tiếp tục sử dụng.
2.3. Trong trường hợp đã được thông báo quy định tại điểm 2.1, 2.2 nêu
trên mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp, thiết kế bố trí thì khi Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải
pháp hữu ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký
thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được cấp, chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng
công nghiệp, thiết kế bố trí có quyền yêu cầu người đã sử dụng sáng chế, kiểu
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí phải trả một khoản tiền đền bù tương đương
với giá chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố
trí đó trong phạm vi và thời hạn sử dụng tương ứng.
Câu hỏi 17: Quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu
công nghiệp được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 125 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định quyền ngăn cấm người
khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp như sau:
1. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được
trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm người
khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nếu việc sử dụng đó không thuộc
các trường hợp quy định tại mục 2 và mục 3 dưới đây.
2. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được
trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý không có quyền cấm
người khác thực hiện hành vi thuộc các trường hợp sau đây:
a) Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí nhằm phục vụ
nhu cầu cá nhân hoặc mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá,
phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc thu thập thông
tin để thực hiện thủ tục xin phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành sản phẩm.
b) Lưu thông, nhập khẩu, khai thác công dụng của sản phẩm được đưa ra
thị trường, kể cả thị trường nước ngoài một cách hợp pháp, trừ sản phẩm không
phải do chính chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người được phép của chủ sở hữu nhãn
hiệu đưa ra thị trường nước ngoài.
c) Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí chỉ
nhằm mục đích duy trì hoạt động của các phương tiện vận tải của nước ngoài
đang quá cảnh hoặc tạm thời nằm trong lãnh thổ Việt Nam.
d) Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp do người có quyền sử dụng
trước thực hiện theo quy định tại Điều 134 của Luật Sở hữu trí tuệ.
đ) Sử dụng sáng chế do người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho
phép thực hiện theo quy định tại Điều 145 và Điều 146 của Luật Sở hữu trí tuệ.
e) Sử dụng thiết kế bố trí khi không biết hoặc không có nghĩa vụ phải biết
thiết kế bố trí đó được bảo hộ.
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g) Sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ
nếu nhãn hiệu đó đã đạt được sự bảo hộ một cách trung thực trước ngày nộp đơn
đăng ký chỉ dẫn địa lý đó.
h) Sử dụng một cách trung thực tên người, dấu hiệu mô tả chủng loại, số
lượng, chất lượng, công dụng, giá trị, nguồn gốc địa lý và các đặc tính khác của
hàng hoá, dịch vụ.
3. Chủ sở hữu bí mật kinh doanh không có quyền cấm người khác thực
hiện các hành vi sau đây:
a) Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh thu được khi không biết và không có
nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được một cách bất
hợp pháp.
b) Bộc lộ dữ liệu bí mật nhằm bảo vệ công chúng theo quy định
tại khoản 1 Điều 128 của Luật Sở hữu trí tuệ.
c) Sử dụng dữ liệu bí mật quy định tại Điều 128 của Luật Sở hữu trí tuệ
không nhằm mục đích thương mại.
d) Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh được tạo ra một cách độc lập.
đ) Bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh được tạo ra do phân tích, đánh giá
sản phẩm được phân phối hợp pháp với điều kiện người phân tích, đánh giá
không có thoả thuận khác với chủ sở hữu bí mật kinh doanh hoặc người bán
hàng.
Câu hỏi 18: Những hành vi nào bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối
với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí và quyền đối với bí mật
kinh doanh?
Trả lời:
1. Điều 126 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định các hành vi sau đây bị
coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế
bố trí:
1.1. Sử dụng sáng chế được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ
hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó, thiết kế
bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí
đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở
hữu.
1.2. Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mà không trả
tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời quy định tại Điều 131 của Luật Sở
hữu trí tuệ.
2. Điều 127 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định hành vi xâm phạm
quyền đối với bí mật kinh doanh như sau:
2.1. Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với bí mật kinh
doanh:
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a) Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống
lại các biện pháp bảo mật của người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh đó.
b) Bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được
phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó.
c) Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép
buộc, dụ dỗ, lợi dụng lòng tin của người có nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu
thập hoặc làm bộc lộ bí mật kinh doanh.
d) Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của người nộp
đơn theo thủ tục xin cấp phép kinh doanh hoặc lưu hành sản phẩm bằng cách
chống lại các biện pháp bảo mật của cơ quan có thẩm quyền.
đ) Sử dụng, bộc lộ bí mật kinh doanh dù đã biết hoặc có nghĩa vụ phải
biết bí mật kinh doanh đó do người khác thu được có liên quan đến một trong
các hành vi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này.
e) Không thực hiện nghĩa vụ bảo mật quy định tại Điều 128 của Luật Sở
hữu trí tuệ, cụ thể:
- Trong trường hợp pháp luật có quy định người nộp đơn xin cấp phép
kinh doanh, lưu hành dược phẩm, nông hoá phẩm phải cung cấp kết quả thử
nghiệm hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác là bí mật kinh doanh thu được do đầu tư
công sức đáng kể và người nộp đơn có yêu cầu giữ bí mật các thông tin đó thì cơ
quan có thẩm quyền cấp phép có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết để
các dữ liệu đó không bị sử dụng nhằm mục đích thương mại không lành mạnh
và không bị bộc lộ, trừ trường hợp việc bộc lộ là cần thiết nhằm bảo vệ công
chúng.
- Kể từ khi dữ liệu bí mật trong đơn xin cấp phép được nộp cho cơ quan
có thẩm quyền quy định như trên đến hết năm năm kể từ ngày người nộp đơn
được cấp phép, cơ quan đó không được cấp phép cho bất kỳ người nào nộp đơn
muộn hơn nếu trong đơn sử dụng dữ liệu bí mật nêu trên mà không được sự
đồng ý của người nộp dữ liệu đó, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 3
Điều 125 của Luật Sở hữu trí tuệ (Chủ sở hữu bí mật kinh doanh không có
quyền cấm người khác thực hiện hành vi bộc lộ, sử dụng bí mật kinh doanh
được tạo ra một cách độc lập).
2. Người kiểm soát hợp pháp bí mật kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều
này bao gồm chủ sở hữu bí mật kinh doanh, người được chuyển giao hợp pháp
quyền sử dụng bí mật kinh doanh, người quản lý bí mật kinh doanh.
Câu hỏi 19: Những hành vi nào bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối
với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý?
Trả lời:
Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định:
1. Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở
hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu:
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a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch
vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó.
b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch
vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm
theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc
hàng hoá, dịch vụ.
c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá,
dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc
danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây
nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.
d) Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu
hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch
vụ bất kỳ, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên
quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu
nổi tiếng, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá
hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với
chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.
2. Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên
thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch
vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh,
cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là
xâm phạm quyền đối với tên thương mại.
3. Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý
được bảo hộ:
a) Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc
xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, nhưng sản phẩm đó không đáp
ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn
địa lý.
b) Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản
phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ
dẫn địa lý.
c) Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý
được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn
địa lý đó làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu
vực địa lý đó.
d) Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đối với rượu vang, rượu mạnh cho
rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý tương ứng
với chỉ dẫn địa lý đó, kể cả trường hợp có nêu chỉ dẫn về nguồn gốc xuất xứ thật
của hàng hoá hoặc chỉ dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm
hoặc được sử dụng kèm theo các từ loại, kiểu, dạng, phỏng theo hoặc những từ
tương tự như vậy.
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Câu hỏi 20: Những hành vi nào bị coi là hành vi cạnh tranh không
lành mạnh?
Trả lời:
Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ quy định hành vi cạnh tranh không lành
mạnh như sau:
1. Các hành vi sau đây bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh:
a) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt
động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ.
b) Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất,
tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ;
về điều kiện cung cấp hàng hoá, dịch vụ.
c) Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước
quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử
dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên,
nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và
việc sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý
do chính đáng.
d) Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc
tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người
khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích
chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn
hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.
2. Chỉ dẫn thương mại quy định tại khoản 1 Điều này là các dấu hiệu,
thông tin nhằm hướng dẫn thương mại hàng hoá, dịch vụ, bao gồm nhãn hiệu,
tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý,
kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá.
3. Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại quy định tại khoản 1 Điều này bao
gồm các hành vi gắn chỉ dẫn thương mại đó lên hàng hoá, bao bì hàng hoá,
phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện quảng cáo; bán,
quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu hàng hoá có gắn chỉ dẫn thương
mại đó.
Câu hỏi 21: Quy định chung về chuyển nhượng quyền sở hữu công
nghiệp và các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công
nghiệp được quy định như thế nào?
Trả lời:
1. Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định chung về chuyển
nhượng quyền sở hữu công nghiệp như sau:
1.1. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền
sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân
khác.
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1.2. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện
dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng
quyền sở hữu công nghiệp).
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải có các nội dung
chủ yếu sau:
(i) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển
nhượng.
(ii) Căn cứ chuyển nhượng.
(iii) Giá chuyển nhượng.
(iv) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển
nhượng.
2. Điều 139 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định các điều kiện hạn chế
việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp như sau:
2.1. Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng
quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.
2.2. Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng.
2.3. Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc
chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên
thương mại đó.
2.4. Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự
nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
2.5. Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá
nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.
Câu hỏi 22: Quy định chung về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở
hữu công nghiệp và hạn chế việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu
công nghiệp được quy định như thế nào?
Trả lời:
1. Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định chung về chuyển
quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp như sau:
1.1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở
hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối
tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.
2.2. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được
thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng sử
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp).
a) Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm các dạng sau:
(i) Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn
chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu
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công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng
sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở
hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền.
(ii) Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và
thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng
đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu
công nghiệp không độc quyền với người khác.
(iii) Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp là hợp đồng
mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối
tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.
b) Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải có các nội dung
chủ yếu sau đây:
(i) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển
quyền.
(ii) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng.
(iii) Dạng hợp đồng.
(iv) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ.
(v) Thời hạn hợp đồng.
(vi) Giá chuyển giao quyền sử dụng.
(vii) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển
quyền.
c) Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không được có các
điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các
điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây:
(i) Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp,
trừ nhãn hiệu; buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên
chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển
quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công
nghiệp đối với các cải tiến đó.
(ii) Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu
hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối
tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên
chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền
nhập khẩu hàng hoá đó.
(iii) Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất
định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên
thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất
lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp.
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(iv) Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu
công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền.
d) Các điều khoản trong hợp đồng thuộc các trường hợp quy định tại điểm
c nêu trên mặc nhiên bị vô hiệu.
2. Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định hạn chế việc chuyển
quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp như sau:
1. Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao.
2. Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức,
cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.
3. Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên
thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.
4. Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên
hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử
dụng nhãn hiệu.
5. Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có
nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại khoản 1
Điều 136 của Luật Sở hữu trí tuệ.
Câu hỏi 23: Căn cứ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng
chế và điều kiện hạn chế quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo
quyết định bắt buộc được quy định như thế nào?
Trả lời:
1. Điều 145 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định căn cứ bắt buộc
chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế như sau:
1.1. Trong các trường hợp sau đây, quyền sử dụng sáng chế được chuyển
giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật Sở hữu trí tuệ (Bộ
Khoa học và Công nghệ) mà không cần được sự đồng ý của người nắm độc
quyền sử dụng sáng chế:
a) Việc sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng, phi thương mại,
phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân
hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội.
b) Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử
dụng sáng chế quy định tại khoản 1 Điều 136 và khoản 5 Điều 142 của Luật này
sau khi kết thúc bốn năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và kết thúc ba
năm kể từ ngày cấp Bằng độc quyền sáng chế.
c) Người có nhu cầu sử dụng sáng chế không đạt được thoả thuận với
người nắm độc quyền sử dụng sáng chế về việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng
chế mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lượng với mức giá và
các điều kiện thương mại thoả đáng.
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d) Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế bị coi là thực hiện hành vi hạn
chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
1.2. Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế có quyền yêu cầu chấm dứt
quyền sử dụng khi căn cứ chuyển giao quy định tại khoản 1 Điều này không còn
tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện với điều kiện việc chấm dứt quyền sử
dụng đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử dụng sáng
chế.
2. Điều 146 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định điều kiện hạn chế
quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định bắt buộc như sau:
2.1. Quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao theo quyết định của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây:
a) Quyền sử dụng được chuyển giao thuộc dạng không độc quyền.
b) Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và
thời hạn đủ để đáp ứng mục tiêu chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị
trường trong nước, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 145 của
Luật này. Đối với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn thì việc chuyển
giao quyền sử dụng chỉ nhằm mục đích công cộng, phi thương mại hoặc nhằm
xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
c) Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng
quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh
doanh của mình và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người
khác.
d) Người được chuyển giao quyền sử dụng phải trả cho người nắm độc
quyền sử dụng sáng chế một khoản tiền đền bù thoả đáng tuỳ thuộc vào giá trị
kinh tế của quyền sử dụng đó trong từng trường hợp cụ thể phù hợp với khung
giá đền bù do Chính phủ quy định.
2.2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, quyền sử dụng
sáng chế được chuyển giao trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 137 của
Luật này còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế cơ bản cũng được chuyển giao
quyền sử dụng sáng chế phụ thuộc với những điều kiện hợp lý.
b) Người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cơ bản không được
chuyển nhượng quyền đó, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với toàn bộ
quyền đối với sáng chế phụ thuộc.
Câu hỏi 24: Tổ chức, cá nhân nào được bảo hộ quyền đối với giống
cây trồng?
Trả lời:
Điều 157 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung tại khoản
18 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009
quy định tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng như sau:
29

1. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng là tổ chức,
cá nhân chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc đầu tư cho
công tác chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc được
chuyển giao quyền đối với giống cây trồng.
2. Tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm tổ chức, cá
nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc nước có ký kết với Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng; tổ chức, cá
nhân nước ngoài có trụ sở, địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản
xuất, kinh doanh giống cây trồng tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có
trụ sở, địa chỉ thường trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại
nước có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ
giống cây trồng.
Câu hỏi 25: Điều kiện chung đối với giống cây trồng được bảo hộ
được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 158; Điều 159; Điều 160 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009); Điều 161;
Điều 162; Điều 163 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009) Luật Sở hữu trí tuệ năm
2005 quy định điều kiện chung đối với giống cây trồng được bảo hộ như sau:
Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát
hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính
đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.
1. Tính mới của giống cây trồng:
Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản
phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ký quy
định tại Điều 164 của Luật này hoặc người được phép của người đó bán hoặc
phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh
thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt
Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc loài
thân gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác.
2. Tính khác biệt của giống cây trồng:
2.1. Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân
biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm
nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.
2.2. Giống cây trồng được biết đến rộng rãi quy định tại khoản 1 Điều này
là giống cây trồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc vật liệu thu hoạch của
giống đó được sử dụng một cách rộng rãi trên thị trường ở bất kỳ quốc gia nào
tại thời điểm nộp đơn đăng ký bảo hộ.
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b) Giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc đưa vào Danh mục giống cây
trồng ở bất kỳ quốc gia nào.
c) Giống cây trồng là đối tượng trong đơn đăng ký bảo hộ hoặc đơn đăng
ký vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào, nếu các đơn này không
bị từ chối.
3. Tính đồng nhất của giống cây trồng:
Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự biểu hiện như
nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi cho phép đối
với một số tính trạng cụ thể trong quá trình nhân giống.
4. Tính ổn định của giống cây trồng:
Giống cây trồng được coi là có tính ổn định nếu các tính trạng liên quan
của giống cây trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu, không bị
thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trường
hợp nhân giống theo chu kỳ.
5. Tên của giống cây trồng:
5.1. Người đăng ký phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây trồng với
cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, tên đó phải trùng
với tên đã đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào có ký kết với Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thỏa thuận về bảo hộ giống cây trồng.
5.2. Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng
dễ dàng phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng
rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.
5.3. Tên của giống cây trồng không được coi là phù hợp trong các trường
hợp sau đây:
a) Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính
hoặc sự hình thành giống đó.
b) Vi phạm đạo đức xã hội.
c) Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính của giống đó.
d) Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả.
đ) Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương
mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng ký bảo hộ
giống cây trồng.
e) Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác.
5.4. Tổ chức, cá nhân chào bán hoặc đưa ra thị trường vật liệu nhân giống
của giống cây trồng phải sử dụng tên giống cây trồng như tên đã ghi trong bằng
bảo hộ, kể cả sau khi kết thúc thời hạn bảo hộ.
5.5. Khi tên giống cây trồng được kết hợp với nhãn hiệu hàng hoá, tên
thương mại hoặc các chỉ dẫn tương tự với tên giống cây trồng đã được đăng ký
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để chào bán hoặc đưa ra thị trường thì tên đó vẫn phải có khả năng nhận biết
một cách dễ dàng.
Câu hỏi 26: Đăng ký quyền đối với giống cây trồng được quy định
như thế nào?
Trả lời:
Điều 164, Điều 165 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung
tại khoản 21 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
năm 2009 quy định đăng ký quyền đối với giống cây trồng như sau:
1. Để được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, tổ chức, cá nhân phải
thực hiện việc nộp đơn đăng ký bảo hộ trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp
pháp tại Việt Nam cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây
trồng.
2. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng bao gồm:
a) Tác giả trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng
bằng công sức và chi phí của mình.
b) Tổ chức, cá nhân đầu tư cho tác giả chọn tạo hoặc phát hiện và phát
triển giống cây trồng dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thoả
thuận khác.
c) Tổ chức, cá nhân được chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền đăng ký
bảo hộ giống cây trồng.
3. Tổ chức đáp ứng các điều kiện sau đây được kinh doanh dịch vụ đại
diện quyền đối với giống cây trồng với danh nghĩa tổ chức dịch vụ đại diện
quyền đối với giống cây trồng:
a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ
khoa học và công nghệ Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của
pháp luật, trừ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.
b) Có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng
được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động.
3. Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ
quyền phải đáp ứng các điều kiện sau thì được hành nghề dịch vụ đại diện quyền
đối với giống cây trồng:
3.1. Cá nhân được phép hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống
cây trồng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây
trồng.
b) Hoạt động trong một tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây
trồng.
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3.2. Cá nhân đáp ứng các điều kiện sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề
dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng:
a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
b) Thường trú tại Việt Nam.
c) Có bằng tốt nghiệp đại học.
d) Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về quyền đối với giống cây trồng
liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại
đơn đăng ký quyền đối với giống cây trồng tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về
quyền đối với giống cây trồng liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp
khóa đào tạo pháp luật về quyền đối với giống cây trồng được cơ quan có thẩm
quyền công nhận.
đ) Không phải là công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà
nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền đối với giống cây trồng.
e) Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện quyền đối với
giống cây trồng do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.
4. Giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển do sử dụng
ngân sách nhà nước hoặc từ dự án do nhà nước quản lý thì quyền đối với giống
cây trồng đó thuộc về Nhà nước.
Câu hỏi 27: Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với giống cây trồng và
nguyên tắc ưu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được quy
định như thế nào?
Trả lời:
1. Điều 166 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định nguyên tắc nộp đơn
đầu tiên đối với giống cây trồng như sau:
1.1. Trường hợp có từ hai người trở lên độc lập nộp đơn đăng ký bảo hộ
vào các ngày khác nhau cho cùng một giống cây trồng thì Bằng bảo hộ giống
cây trồng chỉ có thể được cấp cho người đăng ký hợp lệ sớm nhất.
1.2. Trường hợp có nhiều đơn đăng ký bảo hộ cho cùng một giống cây
trồng được nộp vào cùng một ngày thì Bằng bảo hộ giống cây trồng chỉ có thể
được cấp cho người nào đứng tên nộp một đơn duy nhất theo sự thoả thuận của
tất cả những người đăng ký; nếu những người đăng ký không thoả thuận được
thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng sẽ xem xét để
cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng trên cơ sở xác định người đầu tiên đã chọn tạo
hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng đó.
2. Điều 167 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định nguyên tắc ưu tiên đối
với đơn đăng ký bảo hộ như sau:
2.1. Người đăng ký có quyền yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong
trường hợp đơn đăng ký bảo hộ được nộp trong thời hạn mười hai tháng kể từ
ngày nộp đơn đăng ký bảo hộ cùng một giống cây trồng tại nước có ký kết với
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Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng.
Ngày nộp đơn đầu tiên không tính vào thời hạn này.
2.2. Để được hưởng quyền ưu tiên, người đăng ký phải thể hiện yêu cầu
được hưởng quyền ưu tiên trong đơn đăng ký bảo hộ. Trong thời hạn chậm nhất
là ba tháng, kể từ ngày nộp đơn đăng ký, người đăng ký phải cung cấp bản sao
các tài liệu về đơn đầu tiên được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và các mẫu
hoặc bằng chứng khác xác nhận giống cây trồng ở hai đơn là một và phải nộp lệ
phí. Người đăng ký có quyền cung cấp thông tin, tài liệu hoặc vật liệu cần thiết
cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định theo
quy định tại Điều 176 và Điều 178 của Luật Sở hữu trí tuệ trong thời hạn hai
năm sau ngày kết thúc thời hạn hưởng quyền ưu tiên hoặc trong thời hạn thích
hợp tuỳ thuộc vào loài của giống cây trồng trong đơn, sau khi đơn đầu tiên bị từ
chối hoặc rút bỏ.
2.3. Đơn đăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên thì ngày ưu tiên là
ngày nộp đơn đầu tiên.
4. Trong thời hạn quy định tại mục 2.1 nêu trên, việc nộp một đơn khác
hoặc công bố hoặc sử dụng giống cây trồng là đối tượng của đơn đầu tiên không
bị coi là căn cứ để từ chối đơn đăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên.
Câu hỏi 28: Bằng bảo hộ giống cây trồng và hiệu lực của Bằng bảo hộ
giống cây trồng được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 168, Điều 169 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định Bằng bảo hộ
giống cây trồng và hiệu lực của bằng bảo hộ giống cây trồng như sau:
1. Bằng bảo hộ giống cây trồng ghi nhận tên giống và loài cây trồng, tên
chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng (sau đây gọi là chủ bằng bảo hộ), tên
tác giả giống cây trồng và thời hạn bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.
Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ghi nhận việc
cấp Bằng bảo hộ và nội dung Bằng bảo hộ vào Sổ đăng ký quốc gia về giống
cây trồng được bảo hộ và lưu giữ các thông tin đó.
2. Hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng:
2.1. Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
2.2. Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết hai
mươi lăm năm đối với giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết hai mươi năm đối
với các giống cây trồng khác.
2.3. Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chỉ hoặc huỷ bỏ hiệu lực
theo quy định tại Điều 170 và Điều 171 của Luật Sở hữu trí tuệ (như nội dung
phần trả lời của câu hỏi 29 dưới đây).
Câu hỏi 29: Việc đình chỉ, phục hồi; hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ
giống cây trồng được quy định như thế nào?
Trả lời:
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1. Điều 170 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định về đình chỉ, phục hồi
Bằng bảo hộ giống cây trồng như sau:
1.1. Bằng bảo hộ giống cây trồng có thể bị đình chỉ hiệu lực trong các
trường hợp sau đây:
a) Giống cây trồng được bảo hộ không còn đáp ứng điều kiện về tính đồng
nhất và tính ổn định như tại thời điểm cấp Bằng.
b) Chủ bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định.
c) Chủ bằng bảo hộ không cung cấp tài liệu, vật liệu nhân giống cần thiết
để duy trì và lưu giữ giống cây trồng theo quy định.
d) Chủ bằng bảo hộ không thay đổi tên giống cây trồng theo yêu cầu của
cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.
1.2. Trong các trường hợp quy định tại các điểm a, c và d mục 1.1 nêu
trên, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng ra quyết định
đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.
1.3. Trong trường hợp quy định tại điểm b mục 1.1 nêu trên, khi hết thời
hạn nộp lệ phí duy trì hiệu lực, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với
giống cây trồng ra quyết định đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng kể
từ ngày đầu tiên của năm hiệu lực tiếp theo mà lệ phí duy trì hiệu lực không
được nộp.
1.4. Trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, mọi tổ chức,
cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây
trồng đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.
Căn cứ vào kết quả xem xét đơn yêu cầu đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ
giống cây trồng và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về
quyền đối với giống cây trồng ra thông báo từ chối đình chỉ hiệu lực Bằng bảo
hộ hoặc ra quyết định đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ.
1.5. Trong các trường hợp quy định tại mục 1.1 nêu trên, cơ quan quản lý
nhà nước về quyền đối với giống cây trồng đăng thông báo trên tạp chí chuyên
ngành và nêu rõ lý do đình chỉ, đồng thời gửi thông báo cho chủ bằng bảo hộ.
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thông báo, chủ bằng bảo hộ có quyền
gửi đơn đề nghị được khắc phục các lý do bị đình chỉ cho cơ quan quản lý nhà
nước về quyền đối với giống cây trồng và nộp lệ phí để phục hồi hiệu lực Bằng
bảo hộ giống cây trồng. Trong thời hạn chín mươi ngày kể từ ngày nộp đơn, chủ
bằng bảo hộ phải khắc phục những lý do bị đình chỉ đối với các trường hợp quy
định tại các điểm b, c và d mục 1.1 nêu trên. Cơ quan quản lý nhà nước về
quyền đối với giống cây trồng xem xét phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ và thông
báo trên tạp chí chuyên ngành.
Trong trường hợp quy định tại điểm a mục 1.1 nêu trên, hiệu lực Bằng
bảo hộ giống cây trồng sẽ được phục hồi sau khi chủ sở hữu chứng minh được
giống đã đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất và tính ổn định và được cơ
quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng xác nhận.
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2. Điều 171 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định hủy bỏ hiệu lực Bằng
bảo hộ giống cây trồng như sau:
2.1. Bằng bảo hộ giống cây trồng bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp
sau đây:
a) Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng do người không có quyền đăng ký
đứng tên, trừ trường hợp quyền đối với giống cây trồng được chuyển lại cho
người có quyền đăng ký.
b) Giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng các điều kiện về tính mới
hoặc tính khác biệt tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng.
c) Giống cây trồng không đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất hoặc
tính ổn định trong trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp dựa trên
kết quả khảo nghiệm kỹ thuật do người đăng ký thực hiện.
2.2. Trong thời hạn hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng, mọi tổ
chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với
giống cây trồng hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.
Căn cứ vào kết quả xem xét đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ
giống cây trồng và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về
quyền đối với giống cây trồng ra thông báo từ chối huỷ bỏ hoặc ra quyết định
huỷ bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.
2.3. Trong trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng bị huỷ bỏ, mọi giao
dịch phát sinh trên cơ sở giống cây trồng được cấp Bằng bảo hộ đó bị vô hiệu.
Việc xử lý giao dịch vô hiệu thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự.
Câu hỏi 30: Việc sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng được
quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 172 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định sửa đổi, cấp lại Bằng bảo
hộ giống cây trồng như sau:
1. Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền
đối với giống cây trồng thay đổi, sửa chữa sai sót liên quan đến tên và địa chỉ
của chủ bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí. Trong trường hợp những
sai sót này là do cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng gây
ra thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phải sửa chữa,
chủ bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.
2. Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền
đối với giống cây trồng cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng trong trường hợp bị
mất hoặc hư hỏng với điều kiện phải nộp phí, lệ phí.
Câu hỏi 31: Việc cấp, từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng và
khiếu nại việc cấp, từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng được quy định
như thế nào?
Trả lời:
36

1. Điều 183 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định cấp Bằng bảo hộ
giống cây trồng:
Trong trường hợp đơn đăng ký bảo hộ không bị từ chối theo quy định tại
Điều 182 của Luật Sở hữu trí tuệ (mục 2 dưới đây) và người đăng ký nộp lệ phí
thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng quyết định cấp
Bằng bảo hộ giống cây trồng và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về giống cây
trồng được bảo hộ.
2. Điều 182 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định từ chối cấp Bằng bảo
hộ giống cây trồng:
Đơn đăng ký bảo hộ bị từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng trong
trường hợp giống cây trồng không đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều
176 và Điều 178 của Luật này. Trong trường hợp từ chối cấp Bằng bảo hộ giống
cây trồng, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thực hiện
các thủ tục sau đây:
2.1. Thông báo về dự định từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, trong
đó phải nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để người đăng ký khắc phục thiếu sót
hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối.
2.2. Thông báo từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng nếu người đăng
ký không khắc phục được các thiếu sót và không có ý kiến xác đáng phản đối dự
định từ chối quy định tại mục 2.1.
2.3. Thực hiện các thủ tục quy định tại Điều 183 của Luật này, nếu người
đăng ký khắc phục được các thiếu sót hoặc có ý kiến xác đáng phản đối dự định
từ chối quy định tại mục 2.1.
3. Điều 184 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định khiếu nại việc cấp
hoặc từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng như sau:
3.1. Người đăng ký và bất kỳ người thứ ba nào đều có quyền khiếu nại
quyết định cấp hoặc từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng.
Điều 181 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định: kể từ ngày đơn đăng ký
bảo hộ giống cây trồng được công bố trên tạp chí chuyên ngành về giống cây
trồng đến trước khi ra quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng, bất kỳ người
thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến về việc cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng với
cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng. Ý kiến phải được
lập thành văn bản và kèm theo các tài liệu, chứng cứ chứng minh.
3.2. Việc giải quyết khiếu nại quyết định cấp hoặc từ chối cấp Bằng bảo
hộ giống cây trồng được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố
cáo.
Câu hỏi 32: Việc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được
quy định như thế nào?
Trả lời:
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Điều 192 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định chuyển giao quyền sử
dụng giống cây trồng như sau:
1. Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ
cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng
đối với giống cây trồng của mình.
2. Trường hợp quyền sử dụng giống cây trồng thuộc đồng sở hữu thì việc
chuyển giao quyền sử dụng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các
đồng chủ sở hữu.
3. Việc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng phải được thực hiện
dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.
4. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng không được có
những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận chuyển giao quyền sử
dụng, đặc biệt là những điều khoản hạn chế không xuất phát từ quyền của bên
chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây trồng tương ứng hoặc không nhằm
bảo vệ các quyền đó.
Điều 25 Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ quy
định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây
trồng quy định nội dung hợp đồng chuyển giao quyền đối với giống cây trồng
được bảo hộ như sau:
a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển
quyền.
b) Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng.
c) Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ.
d) Thời hạn hợp đồng.
đ) Giá chuyển giao quyền sử dụng.
e) Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.
g) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
Câu hỏi 33: Quyền của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử
dụng giống cây trồng được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 193 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định quyền của các bên trong
hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng như sau:
1. Bên chuyển giao quyền sử dụng có quyền cho phép hoặc không cho
phép bên nhận chuyển giao quyền sử dụng chuyển giao lại quyền sử dụng cho
bên thứ ba.
2. Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng có các quyền sau đây:
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a) Chuyển giao quyền sử dụng cho bên thứ ba, nếu được bên giao quyền
sử dụng cho phép.
b) Yêu cầu bên giao quyền sử dụng thực hiện các biện pháp cần thiết phù
hợp để chống lại các hành vi xâm phạm của bên thứ ba gây thiệt hại cho mình.
c) Tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành vi xâm phạm
của bên thứ ba, nếu trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu của
bên chuyển giao quyền sử dụng không thực hiện yêu cầu quy định tại điểm b
nêu trên.
Câu hỏi 34: Căn cứ và điều kiện bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng
giống cây trồng được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 195 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định căn cứ và điều kiện bắt
buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng như sau:
1. Trong các trường hợp sau đây, quyền sử dụng giống cây trồng được
chuyển giao cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 196 của Luật Sở hữu trí tuệ mà không
cần được sự đồng ý của chủ bằng bảo hộ hoặc người được chủ bằng bảo hộ
chuyển giao quyền sử dụng độc quyền (sau đây gọi là người nắm độc quyền sử
dụng giống cây trồng):
a) Việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng, phi thương
mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực và dinh dưỡng
cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội.
b) Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không đạt được
thoả thuận với người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về việc ký kết hợp
đồng sử dụng giống cây trồng mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng
thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thoả đáng.
c) Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng bị coi là thực hiện hành
vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
2. Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng có quyền yêu cầu chấm
dứt quyền sử dụng khi căn cứ chuyển giao quy định tại khoản 1 Điều này không
còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện với điều kiện việc chấm dứt
quyền sử dụng đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao quyền sử
dụng.
3. Quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao theo quyết định của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải phù hợp với các điều kiện sau đây:
a) Quyền sử dụng được chuyển giao không phải là quyền độc quyền.
b) Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và
thời hạn đủ để đáp ứng mục đích chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị
trường trong nước, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 nêu trên.
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c) Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng
quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh
doanh của mình và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người
khác.
d) Người được chuyển giao quyền sử dụng phải đền bù thỏa đáng cho
người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng tùy thuộc vào giá trị kinh tế của
quyền sử dụng đó trong từng trường hợp cụ thể, phù hợp với khung giá đền bù
do Chính phủ quy định.
Câu hỏi 35: Quyền của chủ bằng bảo hộ trong trường hợp bị bắt buộc
chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 197 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định Chủ bằng bảo hộ bị bắt
buộc phải chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng có các quyền sau đây:
1. Nhận đền bù tương ứng với giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó hoặc
tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng theo hợp đồng có phạm vi và
thời hạn tương ứng.
2. Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng
sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của việc chuyển giao bắt buộc quyền
sử dụng khi điều kiện dẫn đến việc chuyển giao đó đã chấm dứt và việc sửa đổi,
huỷ bỏ, đình chỉ hiệu lực đó không gây thiệt hại cho người được chuyển giao
quyền sử dụng bắt buộc.
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Phần II. Một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ liên quan đến doanh nghiệp
Câu hỏi 36: Hành vi vi phạm quy định về thủ tục xác lập, thực hiện
và bảo về quyền sở hữu công nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính như thế
nào?
Trả lời:
Điều 5 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (sau đây
viết tắt là Nghị định số 99/2013/NĐ-CP) quy định:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sửa
chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung văn bằng bảo hộ hoặc tài liệu chứng minh
quyền sở hữu công nghiệp.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cung
cấp thông tin, chứng cứ sai lệch trong quá trình thực hiện một trong các thủ tục
sau đây:
a) Tiến hành các thủ tục xác lập, công nhận, chứng nhận, sửa đổi, duy trì,
gia hạn, yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công
nghiệp.
b) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định bắt buộc
chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi giả
mạo giấy tờ để thực hiện một trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2
nêu trên.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tiêu hủy giấy tờ, tài liệu giả mạo đối với hành vi vi phạm quy định
tại Khoản 3 nêu trên.
Câu hỏi 37: Hành vi vi phạm quy định về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở
hữu công nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Trả lời:
Điều 6 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối
với một trong các hành vi sau đây:
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a) Chỉ dẫn sai về đối tượng, yếu tố được bảo hộ quyền sở hữu công
nghiệp, chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, tác giả sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp, thiết kế bố trí.
b) Chỉ dẫn sai về tình trạng pháp lý, phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công
nghiệp.
Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ
Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định hành vi chỉ dẫn sai về tình trạng pháp lý
quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định 99/2013/NĐ-CP được hiểu là
việc sử dụng thông tin chỉ dẫn gây hiểu sai lệch rằng đối tượng đang được bảo
hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam mặc dù không được hoặc chưa được
bảo hộ, kể cả trường hợp đối tượng đó tuy đã nộp đơn đăng ký nhưng chưa được
cấp văn bằng bảo hộ hoặc văn bằng bảo hộ đã bị huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực hoặc
hết thời hạn bảo hộ, ví dụ:
- In trên sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh,
phương tiện dịch vụ chỉ dẫn gây hiểu sai lệch về việc sản phẩm, hàng hóa, dịch
vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ như: “nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ độc
quyền”, “nhãn hiệu đã được bảo hộ”, “nhãn hiệu thuộc độc quyền của…”, kể cả
việc sử dụng ký hiệu chữ ® (chỉ dẫn về việc nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng
nhận đăng ký nhãn hiệu).
- In trên sản phẩm, hàng hóa, bao bì sản phẩm, hàng hóa chỉ dẫn gây hiểu
sai lệch về việc sản phẩm, hàng hóa được bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp như: “sản phẩm, hàng hóa được bảo hộ độc quyền kiểu dáng công
nghiệp”, “sản phẩm, hàng hóa được bảo hộ độc quyền sáng chế”, “sản phẩm
được sản xuất từ quy trình được bảo hộ sáng chế của…”, kể cả việc sử dụng ký
hiệu chữ “P” hoặc “Patent” cùng các chữ số (chỉ dẫn về việc sản phẩm được cấp
Patent - Bằng độc quyền sáng chế).
c) Chỉ dẫn sai hoặc không ghi chỉ dẫn về hàng hóa được sản xuất theo hợp
đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.
Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN quy định Hành vi chỉ
dẫn sai hoặc không ghi chỉ dẫn về hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng sử
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6
Nghị định 99/2013/NĐ-CP được hiểu là:
- Hành vi chỉ dẫn sai là hành vi ghi trên hàng hóa hàng chữ “được sản
xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của…” hoặc chỉ dẫn
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có nghĩa tương tự như vậy, bất kể bằng tiếng Việt hay tiếng nước ngoài, nhưng
chưa được chuyển quyền sử dụng hợp pháp đối tượng sở hữu công nghiệp theo
quy định của pháp luật.
- Hành vi không ghi chỉ dẫn là hành vi không ghi trên hàng hóa, bao bì
hàng hóa chỉ dẫn về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng
nhãn hiệu.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh đối
với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên.
b) Buộc cải chính công khai đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a,
Điểm b Khoản 1 nêu trên.
c) Buộc sửa đổi, bổ sung chỉ dẫn đối với hành vi vi phạm quy định tại
Điểm c Khoản 1 nêu trên.
Câu hỏi 38: Hành vi vi phạm quy định về đại diện sở hữu công nghiệp
bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Trả lời:
Điều 7 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định:
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:
a) Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
xác lập, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp khi có thay đổi về tên, địa chỉ, tư cách
pháp lý của đại diện sở hữu công nghiệp, thay đổi liên quan đến bên ủy quyền
và bên nhận ủy quyền đại diện sở hữu công nghiệp.
b) Không thông báo hoặc thông báo không trung thực các khoản, các mức
phí và lệ phí dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền.
c) Không thực hiện thủ tục xóa tên trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện
sở hữu công nghiệp khi chấm dứt hoạt động ở tổ chức đại diện sở hữu công
nghiệp.
d) Không làm lại thủ tục ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở
hữu công nghiệp khi hoạt động ở tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp khác.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:
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a) Đồng thời là đại diện cho các bên tranh chấp với nhau về quyền sở hữu
công nghiệp.
Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN quy định Hành vi
“đồng thời là đại diện cho các bên tranh chấp với nhau về quyền sở hữu công
nghiệp” quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định 99/2013/NĐ-CP được
hiểu là một trong các hành vi sau đây:
- Thực hiện một hoặc một số dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy
định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Sở hữu trí tuệ cho cả bên yêu cầu xử lý và bên
bị yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong cùng một
vụ việc.
- Thực hiện một hoặc một số dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp quy
định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Sở hữu trí tuệ cho bên thực hiện thủ tục phản
đối, yêu cầu huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ, xử lý vi phạm trong khi
đang là đại diện cho người nộp đơn, chủ văn bằng bảo hộ thực hiện các thủ tục
liên quan đến xác lập, thực hiện, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp trong cùng
một vụ việc.
b) Rút đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, tuyên bố từ bỏ bảo hộ, rút đơn
khiếu nại hoặc thực hiện các hành vi khác trong xác lập quyền sở hữu công
nghiệp mà không được phép của bên ủy quyền đại diện.
c) Không thông báo, cung cấp nội dung yêu cầu của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền xác lập, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm về sở hữu công
nghiệp cho bên ủy quyền đại diện.
d) Không giao văn bằng bảo hộ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu công
nghiệp, giấy chứng nhận và các quyết định khác cho bên ủy quyền đại diện
trong thời hạn do pháp luật quy định mà không có lý do chính đáng.
đ) Không thực hiện và không trả lời nội dung yêu cầu của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền về xác lập, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm về sở
hữu công nghiệp mà không có lý do chính đáng.
e) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện
sở hữu công nghiệp.
g) Cố ý tư vấn, thông báo sai về các quy định của pháp luật về sở hữu
công nghiệp, thông tin hoạt động sở hữu công nghiệp.
h) Cố ý cản trở việc xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công
nghiệp gây thiệt hại cho người có quyền và lợi ích liên quan.
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Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN quy định Hành vi cố ý
cản trở việc xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp gây thiệt hại
cho người có quyền và lợi ích liên quan quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 7
Nghị định 99/2013/NĐ-CP được hiểu là một trong các hành vi sau đây:
- Cố tình trì hoãn việc nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đơn yêu cầu
xử lý vi phạm và các tài liệu, hồ sơ khác trong quá trình xác lập, thực hiện và
bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của bên được đại diện mà không có lý do
chính đáng.
- Đưa các thông tin không chính xác về tình trạng pháp lý của văn bằng
bảo hộ, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đơn yêu cầu xử lý vi phạm và các tài
liệu, hồ sơ khác trong quá trình xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công
nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của chủ văn bằng.
- Gửi đơn thư liên quan đến xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp
không có căn cứ pháp luật nhằm làm chậm tiến trình giải quyết của cơ quan có
thẩm quyền, gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho người có quyền và lợi ích
liên quan.
- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của đại diện sở
hữu công nghiệp.
i) Từ bỏ hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khi chưa tiến
hành chuyển giao một cách hợp pháp công việc đại diện chưa hoàn tất cho tổ
chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau đây:
a) Kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khi không đáp ứng
điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.
b) Giả mạo giấy tờ, tài liệu hoặc cung cấp thông tin không trung thực cho
cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình đăng ký kiểm tra nghiệp vụ đại
diện sở hữu công nghiệp, yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở
hữu công nghiệp, yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau đây:
a) Tiết lộ thông tin chưa được phép công bố của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền liên quan đến quá trình tiếp nhận, thẩm định, xử lý các loại đơn
đăng ký, khiếu nại, yêu cầu xử lý vi phạm về sở hữu công nghiệp.
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b) Có sai phạm nghiêm trọng trong khi hành nghề đại diện làm thiệt hại
đến lợi ích của Nhà nước hoặc xã hội.
Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN quy định Đại diện sở
hữu công nghiệp có sai phạm nghiêm trọng trong khi hành nghề đại diện làm
thiệt hại đến lợi ích của nhà nước hoặc xã hội quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều
7 Nghị định 99/2013/NĐ-CP được hiểu là một trong các hành vi sau đây:
- Đăng ký sáng chế mật ra nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có
thẩm quyền.
- Tiết lộ thông tin, tài liệu chưa được phép công bố, thông tin thuộc diện
bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
- Thuê hoặc cho thuê chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công
nghiệp.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công
nghiệp từ 01 tháng đến 03 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi
hành đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 nêu trên.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tiêu hủy giấy tờ, tài liệu giả mạo đối với hành vi vi phạm quy định
tại Điểm b Khoản 3 nêu trên.
Câu hỏi 39: Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu
ích, thiết kế bố trí bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Trả lời:
Điều 10 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối
với một trong các hành vi sau đây vì mục đích kinh doanh trong trường hợp giá
trị hàng hóa vi phạm đến 3.000.000 đồng:
a) Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán
sản phẩm xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí
hoặc sản phẩm được sản xuất từ quy trình xâm phạm quyền đối với sáng chế,
giải pháp hữu ích.
b) Khai thác công dụng sản phẩm xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải
pháp hữu ích hoặc sản phẩm được sản xuất từ quy trình xâm phạm quyền đối
với sáng chế, giải pháp hữu ích.
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c) Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi quy định tại
Điểm a, Điểm b Khoản này.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá trị hàng
hóa vi phạm từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá trị hàng
hóa vi phạm từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá trị hàng
hóa vi phạm từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá trị
hàng hóa vi phạm từ trên 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
6. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá trị
hàng hóa vi phạm từ trên 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.
7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá trị
hàng hóa vi phạm từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
8. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá trị
hàng hóa vi phạm từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.
9. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá trị
hàng hóa vi phạm từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.
10. Phạt tiền từ 110.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá
trị hàng hóa vi phạm từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.
11. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá
trị hàng hóa vi phạm từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
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12. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá
trị hàng hóa vi phạm trên 500.000.000 đồng.
13. Phạt tiền bằng 1,2 lần mức tiền phạt quy định từ Khoản 1 đến Khoản
12 Điều này nhưng không vượt quá 250.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây vì mục đích kinh doanh:
a) Sản xuất bao gồm: Thiết kế, xây dựng, chế tạo, gia công, lắp ráp, chế
biến, đóng gói sản phẩm, hàng hóa xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp
hữu ích, thiết kế bố trí.
b) Áp dụng quy trình xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu
ích.
c) Nhập khẩu sản phẩm xâm phạm quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu
ích, thiết kế bố trí hoặc sản phẩm được sản xuất từ quy trình xâm phạm quyền
đối với sáng chế, giải pháp hữu ích.
d) Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi quy định tại các
Điểm a, b và c Khoản này.
14. Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa vi phạm từ 01 tháng
đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 13 nêu
trên.
15. Biện pháp khắc phục hậu quả
a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm và tiêu hủy yếu tố vi phạm đối với hành vi
vi phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 13 nêu trên.
b) Buộc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm nếu không loại bỏ được
yếu tố vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 13 nêu
trên.
c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hàng hóa quá cảnh xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định từ Khoản 1 đến
Khoản 12 nêu trên.
d) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
quy định từ Khoản 1 đến Khoản 13 nêu trên.
Lưu ý: Khi xác định hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế phải tuân
theo quy định tại các điều 5 và 8 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006
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của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở
hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
đồng thời đảm bảo một số hướng dẫn theo quy định tại Điều 11 Thông tư số
11/2015/TT-BKHCN như sau:
- Sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình bị xem xét được coi là trùng hoặc
tương đương với sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình được bảo hộ theo một
điểm nào đó (độc lập và phụ thuộc) của yêu cầu bảo hộ thuộc Bằng độc quyền
sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu tất cả các dấu hiệu (đặc điểm)
kỹ thuật cơ bản được nêu trong điểm đó đều có mặt trong sản phẩm/bộ phận sản
phẩm/quy trình bị xem xét dưới dạng trùng hoặc tương đương, trong đó:
+ Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật được coi là trùng nhau nếu dấu hiệu đó
có cùng bản chất, cùng mục đích sử dụng, cùng cách thức đạt được mục đích và
cùng mối quan hệ với các dấu hiệu khác nêu trong yêu cầu bảo hộ.
+ Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật được coi là tương đương với nhau nếu
có bản chất tương tự nhau hoặc có thể thay thế cho nhau, có mục đích sử dụng
và cách thức để đạt được mục đích sử dụng cơ bản giống nhau.
- Nếu sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình bị xem xét không chứa ít
nhất một dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản nêu trong một điểm nào đó của
yêu cầu bảo hộ thì sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình bị xem xét được coi là
không trùng/không tương đương với sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình được
bảo hộ theo điểm đó.
Câu hỏi 40: Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa
lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính
như thế nào?
Trả lời:
Điều 11 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối
với một trong các hành vi sau đây vì mục đích kinh doanh trong trường hợp giá
trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm đến 3.000.000 đồng:
a) Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán
hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn
địa lý, kiểu dáng công nghiệp.
b) Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi quy định tại
Điểm a Khoản này.
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2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá trị
hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
6. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp giá trị
hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.
7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
8. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.
9. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.
10. Phạt tiền từ 110.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị
hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.
11. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị
hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
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12. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị
hàng hóa vi phạm trên 500.000.000 đồng.
13. Phạt tiền bằng 1,2 lần mức tiền phạt quy định từ Khoản 1 đến Khoản
12 nêu trên nhưng không vượt quá 250.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau đây:
a) Thiết kế, chế tạo, gia công, lắp ráp, chế biến, đóng gói hàng hóa mang
dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý,
kiểu dáng công nghiệp.
b) In, dán, đính, đúc, dập khuôn hoặc bằng hình thức khác tem, nhãn, vật
phẩm khác mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý,
kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại lên hàng hóa.
c) Nhập khẩu hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn
hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp.
d) Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi quy định tại các
Điểm a, b và c Khoản này.
14. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi
xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, kiểu dáng
công nghiệp quy định tại Khoản 1 và Khoản 13 nêu trên trong trường hợp không
có căn cứ xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm.
15. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sử
dụng dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương
mại trên biển hiệu, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện kinh doanh (là bất
kỳ phương tiện nào được gắn, chứa đựng đối tượng sở hữu công nghiệp được
bảo hộ hoặc chỉ dẫn thương mại và được sử dụng nhằm phục vụ hoạt động kinh
doanh; ví dụ: trang thông tin điện tử, tài liệu giới thiệu, danh thiếp, phương tiện
vận tải và các vật dụng, trang trí trong cơ sở kinh doanh…), phương tiện dịch
vụ, bao bì hàng hóa.
16. Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ 01 tháng đến
03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 15 nêu trên.
17. Biện pháp khắc phục hậu quả:
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a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm và tiêu hủy yếu tố vi phạm đối với hành vi
vi phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 15 nêu trên.
b) Buộc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm nếu không loại bỏ được
yếu tố vi phạm; tem, nhãn, bao bì, vật phẩm vi phạm đối với hành vi vi phạm
quy định từ Khoản 1 đến Khoản 15 nêu trên.
c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hàng hóa quá cảnh xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định từ Khoản 1 đến
Khoản 12 nêu trên.
d) Buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh
nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 15 nêu trên.
đ) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
quy định từ Khoản 1 đến Khoản 15 nêu trên.
Câu hỏi 41: Hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng
trữ để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa Iý bị xử phạt vi phạm
hành chính như thế nào?
Trả lời:
Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định:
1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây trong trường hợp giá trị hàng hóa vi phạm đến 5.000.000 đồng:
a) Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán
hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.
b) Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi quy định tại
Điểm a Khoản này.
2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng hóa
vi phạm từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa vi phạm từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
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4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa vi phạm từ trên 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa vi phạm từ trên 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.
6. Phạt tiền từ 55.000.000 đồng đến 85.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa vi phạm từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
7. Phạt tiền từ 85.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa vi phạm từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.
8. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 180.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa vi phạm từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.
9. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 như trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa vi phạm trên 300.000.000 đồng.
10. Phạt tiền bằng 1,2 lần mức tiền phạt quy định từ Khoản 1 đến Khoản 9
nêu trên nhưng không vượt quá 250.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
sau đây:
a) Chế tạo, gia công, lắp ráp, chế biến, đóng gói hàng hóa mang nhãn
hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo.
b) In, dán, đính, đúc, dập khuôn hoặc bằng hình thức khác tem, nhãn, vật
phẩm khác mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo lên hàng hóa.
c) Nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo.
d) Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi quy định tại các
Điểm a, b và c Khoản này.
11. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi
phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 10 nêu trên trong trường hợp không có
căn cứ xác định giá trị hàng hóa vi phạm.
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12. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy
định từ Khoản 1 đến Khoản 11 nêu trên.
b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ 01 tháng
đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 11 nêu
trên.
13. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục
đích thương mại đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý;
nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh
doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý với điều kiện không làm
ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp
đối với hành vi vi phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 11 nêu trên.
b) Buộc tái xuất đối với hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý,
phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất,
kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý sau khi đã loại bỏ
yếu tố vi phạm trên hàng hóa đối với hành vi vi phạm quy định từ Khoản 1 đến
Khoản 10 nêu trên.
c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
quy định từ Khoản 1 đến Khoản 11 nêu trên.
Câu hỏi 42: Hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng
trữ để bán tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo bị
xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Trả lời:
Điều 13 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối
với một trong các hành vi sau đây trong trường hợp tem, nhãn, vật phẩm mang
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo có số luợng đến 500 cái, chiếc, tờ hoặc đơn vị
tương đương (sau đây gọi tắt là đơn vị):
a) Bán; vận chuyển, kể cả quá cảnh; cung cấp; tàng trữ; trưng bày để bán
tem, nhãn, bao bì, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo.
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b) Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi quy định tại
Điểm a Khoản này.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp tem, nhãn, vật
phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo có số lượng từ trên 500 đơn vị đến
1.000 đơn vị.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp tem, nhãn, vật
phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo có số lượng từ trên 1.000 đơn vị
đến 2.000 đơn vị.
4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp tem, nhãn, vật
phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo có số lượng từ trên 2.000 đơn vị
đến 5.000 đơn vị.
5. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp tem, nhãn, vật
phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo có số lượng từ trên 5.000 đơn vị
đến 10.000 đơn vị.
6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp tem, nhãn,
vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo có số lượng trên 10.000 đơn
vị.
7. Phạt tiền bằng 1,2 lần mức tiền phạt quy định từ Khoản 1 đến Khoản 6
nêu trên đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Sản xuất bao gồm cả thiết kế, in ấn; nhập khẩu tem, nhãn, bao bì, vật
phẩm khác mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo.
b) Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi quy định tại
Điểm a Khoản này.
8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả
mạo đối với hành vi vi phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 7 nêu trên.
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b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
quy định từ Khoản 1 đến Khoản 7 nêu trên.
Câu hỏi 43: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở
hữu công nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Trả lời:
Điều 14 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP quy định:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối
với một trong các hành vi sau đây trong trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ vi
phạm đến 3.000.000 đồng:
a) Bán; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ để bán hàng hóa, dịch vụ có
gắn chỉ dẫn thương mại lên hàng hóa, dịch vụ gây nhầm lẫn về chủ thể kinh
doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ hoặc
xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của
hàng hóa, dịch vụ hoặc về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
b) Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi quy định tại
Điểm a Khoản này.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.
6. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.
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7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.
8. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.
9. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị hàng
hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.
10. Phạt tiền từ 110.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị
hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng.
11. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị
hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
12. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 nêu trên trong trường hợp giá trị
hàng hóa vi phạm trên 500.000.000 đồng.
13. Phạt tiền bằng 1,2 lần mức tiền phạt quy định từ Khoản 1 đến Khoản
12 nêu trên nhưng không vượt quá 250.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau đây:
a) Gắn chỉ dẫn thương mại lên hàng hóa, dịch vụ gây nhầm lẫn về chủ thể
kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ
hoặc xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác
của hàng hóa, dịch vụ hoặc về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
b) Sản xuất, nhập khẩu hàng hóa mang chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn
quy định tại Điểm a Khoản này.
c) Đặt hàng, giao việc, thuê người khác thực hiện hành vi quy định tại
Điểm a, Điểm b Khoản này.
14. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử
dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn quy định tại Khoản 1 và Khoản 13 nêu
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trên trong trường hợp không có căn cứ xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ vi
phạm.
15. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau đây:
a) Xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh theo quy định tại Điều 127
của Luật sở hữu trí tuệ.
b) Sử dụng chỉ dẫn thương mại trên giấy tờ giao dịch, phương tiện kinh
doanh (được hiểu là bất kỳ phương tiện nào được gắn, chứa đựng đối tượng sở
hữu công nghiệp được bảo hộ hoặc chỉ dẫn thương mại và được sử dụng nhằm
phục vụ hoạt động kinh doanh ví dụ: trang thông tin điện tử, tài liệu giới thiệu,
danh thiếp, phương tiện vận tải và các vật dụng, trang trí trong cơ sở kinh
doanh), gồm cả phương tiện dịch vụ, biển hiệu, bao bì hàng hóa gây nhầm lẫn về
chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hóa,
dịch vụ hoặc xuất xử, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc
điểm khác của hàng hóa, dịch vụ hoặc về điều kiện cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
16. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau đây:
a) Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc
tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại của người
khác được bảo hộ nhằm chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy
tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng.
b) Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều
ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn
hiệu sử dụng nhãn hiệu đó mà Việt Nam cũng là thành viên, nếu người sử dụng
là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc sử dụng đó
không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do chính đáng.
17. Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm, kể cả hoạt
động thương mại điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy
định từ Khoản 1 đến Khoản 16 nêu trên.
18. Biện pháp khắc phục hậu quả:
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a) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm và tiêu hủy yếu tố vi phạm; buộc tiêu hủy
hàng hóa vi phạm nếu không loại bỏ được yếu tố vi phạm đối với hành vi vi
phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 16 nêu trên.
b) Buộc loại bỏ thông tin về hàng hóa, dịch vụ vi phạm trên phương tiện
kinh doanh, phương tiện dịch vụ, trang tin điện tử đối với hành vi vi phạm quy
định tại Khoản 15 và Khoản 16 nêu trên.
c) Buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh
nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định từ Khoản 1 đến Khoản 15 Điều này;
buộc thay đổi thông tin tên miền hoặc trả lại tên miền đối với hành vi vi phạm
quy định tại Điểm a Khoản 16 nêu trên.
d) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
quy định từ Khoản 1 đến Khoản 16 nêu trên.
Câu hỏi 44: Hành vi vi phạm quy định về quyền của chủ Bằng bảo hộ
bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Trả lời:
Điều 12 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm
dịch thực vật quy định:
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử
dụng giống cây trồng đã được chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ nhằm Mục đích
thương mại mà không trả tiền đền bù theo quy định tại Điều 189 Luật Sở hữu trí
tuệ.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử
dụng quyền của chủ Bằng bảo hộ liên quan đến vật liệu nhân của giống cây
trồng đã được bảo hộ mà không được sự đồng ý của chủ Bằng bảo hộ giống cây
trồng để thực hiện một trong các Mục đích sau:
a) Sản xuất hoặc nhân giống;
b) Chế biến nhằm Mục đích nhân giống;
c) Chào hàng;
d) Bán hoặc thực hiện các hoạt động tiếp cận thị trường;
đ) Xuất khẩu;
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e) Nhập khẩu;
g) Lưu giữ để thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điểm a, b, c, d,
đ và e Khoản này;
h) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điểm a, b, c, d, đ và e
Khoản này đối với giống cây trồng mà việc sản xuất đòi hỏi phải sử dụng lặp lại
giống cây trồng đã được bảo hộ;
i) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điểm a, b, c, d, đ và e
Khoản này đối với giống cây trồng có nguồn gốc từ giống cây trồng được bảo
hộ, trừ trường hợp giống cây trồng được bảo hộ có nguồn gốc từ một giống cây
trồng đã được bảo hộ khác.
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với việc sử dụng
tên giống cây trồng trùng hoặc tương tự với tên giống cây trồng đã được bảo hộ
cho giống cây trồng cùng loài hoặc loài liên quan gần gũi với giống cây trồng đã
được bảo hộ.
4. Hình thức xử phạt bổ sung
Tịch thu tang vật vi phạm đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản
1, 2 nêu trên.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành
chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Câu hỏi 45: Hành vi vi phạm quy định về về nghĩa vụ của chủ Bằng
bảo hộ, tác giả giống cây trồng bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
Trả lời:
Điều 13 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP quy định:
1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi vi phạm sau đây:
a) Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng không thực hiện việc chuyển giao
quyền sử dụng giống cây trồng đã được bảo hộ theo quyết định chuyển giao bắt
buộc của cơ quan có thẩm quyền;
b) Chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng không trả thù lao cho tác giả giống
cây trồng theo quy định;
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c) Chủ Bằng bảo hộ không đáp ứng được Điều kiện về tính khác biệt, tính
đồng nhất, tính ổn định của giống cây trồng được bảo hộ như tại thời Điểm cấp
Bằng bảo hộ mà vẫn khai thác, sử dụng vật liệu nhân giống;
d) Tác giả giống cây trồng không thực hiện đúng nghĩa vụ giúp chủ Bằng
bảo hộ duy trì vật liệu nhân giống của giống cây trồng được bảo hộ.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử
dụng Bằng bảo hộ giống cây trồng đã hết hiệu lực, bị đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu
lực để thực hiện quyền đối với giống cây trồng.
3. Hình thức xử phạt bổ sung
Tịch thu Bằng bảo hộ giống cây trồng đối với hành vi vi phạm quy định
tại Điểm c Khoản 1 và Khoản 2 nêu trên.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả
Buộc thực hiện các nghĩa vụ đối với các trường hợp quy định tại các Điểm
a, b và d Khoản 1 nêu trên.
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