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TÒA ÁN NHÂN DÂN T�I 
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NHÂN DÂN T�I CAO- B� 
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---------------- 
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C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
Ð�c l	p - T
 do - H�nh phúc 

-------------------------- 
Hà N�i, ngày 29 tháng 02 n�m 2008 

                       
        

THÔNG T� LIÊN T�CH 
H�ng d�n vi�c truy c�u trách nhi�m hình s
 ��i v�i các hành vi 

 xâm h�i quy�n s� h�u trí tu� 
 

�� vi�c truy c�u trách nhi�m hình s� ��i v�i các hành vi xâm ph	m quy
n s� 
h�u trí tu� ��c �úng và th�ng nh�t, góp ph�n b�o v� quy
n s� h�u trí tu� � Vi�t 
Nam; Tòa án nhân dân t�i cao, Vi�n ki�m sát nhân dân t�i cao, B� Công an và B� T 
pháp th�ng nh�t h�ng d�n nh sau: 

1. Vi�c truy c�u trách nhi�m hình s� ��i v�i các hành vi xâm ph	m quy
n tác 
gi� và quy
n liên quan 

1.1. Ng�i nào c� ý th�c hi�n m�t trong các hành vi xâm ph	m quy
n tác gi� 
ho�c quy
n liên quan quy ��nh t	i �i
u 28 ho�c �i
u 35 c�a Lu�t S� h�u trí tu� 
thu�c m�t trong các tr�ng h�p sau �ây thì b� coi là "gây h�u qu� nghiêm tr�ng" và 
n�u có �� các y�u t� khác c�u thành t�i ph	m thì b� truy c� trách nhi�m hình s� v
 
t�i "xâm ph	m quy
n tác gi�" theo kho�n 1 �i
u 131 c�a B� lu�t hình s�: 

a) V�i quy mô và m�c �ích th�ng m	i;  

b) Gây thi�t h	i v�t ch�t cho ch� th� quy
n tác gi� ho�c quy
n liên quan t� 
50.000.000 ��ng ��n d�i 150.000.000 ��ng (bao g�m thi�t h	i do xâm ph	m quy
n 
tác gi� ho�c quy
n liên quan và thi�t h	i mà ch� th� quy
n tác gi� ho�c quy
n liên 
quan ph�i chi phí cho vi�c kh�c ph�c h�u qu� do hành vi xâm ph	m gây ra); 

c) Hàng hóa vi ph	m có giá tr� t� 50.000.000 ��ng ��n d�i 150.000.000 ��ng. 

1.2. Ng�i nào c� ý th�c hi�n m�t trong các hành vi xâm ph	m quy
n tác gi� 
ho�c quy
n liên quan quy ��nh t	i �i
u 28 ho�c �i
u 35 c�a Lu�t S� h�u trí tu� 
thu�c m�t trong các tr�ng h�p sau �ây thì b� coi là "gây h�u qu� r�t nghiêm tr�ng" 
và n�u có �� các y�u t� khác c�u thành t�i ph	m thì b� truy c�u trách nhi�m hình s� 
v
 t�i "xâm ph	m quy
n tác gi�" theo kho�n 2 �i
u 131 c�a B� lu�t Hình s�: 

a) V�i quy mô và m�c �ích th�ng m	i và �ã thu ��c l�i nhu�n t� 30.000.000 
��ng ��n d�i 100.000.000 ��ng; 
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b) Gây thi�t h	i v�t ch�t cho ch� th� quy
n tác gi� ho�c quy
n liên quan t� 
150.000.000 ��ng ��n d�i 450.000.000 ��ng (bao g�m thi�t h	i do xâm ph	m 
quy
n tác gi� ho�c quy
n liên quan và thi�t h	i mà ch� th� quy
n tác gi� ho�c quy
n 
liên quan ph�i chi phí cho vi�c kh�c ph�c h�u qu� do hành vi xâm ph	m gây ra); 

c) Hàng hóa vi ph	m có giá tr� t� 150.000.000 ��ng ��n d�i 500.000.000 
��ng. 

1.3. Ng�i nào c� ý th�c hi�n m�t trong các hành vi xâm ph	m quy
n tác gi� 
ho�c quy
n liên quan quy ��nh t	i �i
u 28 ho�c �i
u 35 c�a Lu�t S� h�u trí tu� 
thu�c m�t trong các tr�ng h�p sau �ây thì b� coi là "gây h�u qu� ��c bi�t nghiêm 
tr�ng" và n�u có �� các y�u t� khác c�u thành t�i ph	m thì b� truy c�u trách nhi�m 
hình s� v
 t�i "xâm ph	m quy
n tác gi�" theo kho�n 2 �i
u 131 c�a B� lu�t hình s�: 

a) V�i quy mô và m�c �ích th�ng m	i và �ã thu ��c l�i nhu�n t� 
100.000.000 ��ng tr� lên; 

b) Gây thi�t h	i v�t ch�t cho ch� th� quy
n tác gi� ho�c quy
n liên quan t� 
450.000.000 ��ng tr� lên (bao g�m thi�t h	i do xâm ph	m quy
n tác gi� ho�c quy
n 
liên quan và thi�t h	i mà ch� th� quy
n tác gi� ho�c quy
n liên quan ph�i chi phí cho 
vi�c kh�c ph�c h�u qu� do hành vi xâm ph	m gây ra); 

c) Hàng hóa vi ph	m có giá tr� t� 500.000.000 ��ng tr� lên. 

1.4. Tr�ng h�p ng�i nào c� ý th�c hi�n m�t trong các hành vi xâm ph	m 
quy
n tác gi� ho�c quy
n liên quan quy ��nh t	i �i
u 28 ho�c �i
u 35 c�a Lu�t S� 
h�u trí tu� mà không có �� các y�u t� c�u thành t�i ph	m quy ��nh t	i �i
u 131 c�a 
B� lu�t Hình s�, nhng có �� các y�u t� c�u thành t�i ph	m quy ��nh t	i �i
u lu�t 
khác c�a B� lu�t Hình s� thì b� truy c�u trách nhi�m hình s� v
 t�i ph	m t�ng �ng 
quy ��nh t	i �i
u lu�t �ó c�a B� lu�t Hình s�. 

2. Vi�c truy c�u trách nhi�m hình s� ��i v�i các hành vi xâm ph	m quy
n s� 
h�u công nghi�p 

2.1. Ng�i nào vì m�c �ích kinh doanh mà c� ý th�c hi�n m�t trong các hành 
vi xâm ph	m quy
n s� h�u công nghi�p có ��i t�ng là hàng hóa gi� m	o nhãn hi�u 
quy ��nh t	i kho�n 2 �i
u 213 c�a Lu�t S� h�u trí tu� và thu�c m�t trong các tr�ng 
h�p sau �ây thì b� coi là "gây h�u qu� nghiêm tr�ng" và b� truy c�u trách nhi�m hình 
s� v
 t�i "xâm ph	m quy
n s� h�u công nghi�p" theo kho�n 1 �i
u 171 c�a B� lu�t 
Hình s�: 

a) �ã thu ��c l�i nhu�n t� 10.000.000 ��ng ��n d�i 50.000.000 ��ng; 

b) Gây thi�t h	i v
 v�t ch�t cho ch� s� h�u nhãn hi�u t� 50.000.000 ��ng ��n 
d�i 150.000.000 ��ng; 
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c) Hàng hóa vi ph	m có giá tr� t� 50.000.000 ��ng ��n d�i 150.000.000 ��ng. 

2.2. Ng�i nào vì m�c �ích kinh doanh mà c� ý th�c hi�n m�t trong các hành 
vi xâm ph	m quy
n s� h�u công nghi�p có ��i t�ng là hàng hóa gi� m	o nhãn hi�u 
quy ��nh t	i kho�n 2 �i
u 213 c�a Lu�t S� h�u trí tu� và thu�c m�t trong các tr�ng 
h�p sau �ây thì b� coi là "gây h�u qu� r�t nghiêm tr�ng" và b� truy c�u trách nhi�m 
hình s� v
 t�i "xâm ph	m quy
n s� h�u công nghi�p" theo kho�n 2 �i
u 171 c�a B� 
lu�t Hình s�: 

a) �ã thu ��c l�i nhu�n t� 50.000.000 ��ng ��n d�i 150.000.000 ��ng; 

b) Gây thi�t h	i v
 v�t ch�t cho ch� s� h�u nhãn hi�u t� 150.000.000 ��ng ��n 
d�i 450.000.000 ��ng; 

c) Hàng hóa vi ph	m có giá tr� t� 150.000.000 ��ng ��n d�i 500.000.000 
��ng. 

2.3. Ng�i nào vì m�c �ích kinh doanh mà c� ý th�c hi�n m�t trong các hành 
vi xâm ph	m quy
n s� h�u công nghi�p có ��i t�ng là hàng hóa gi� m	o nhãn hi�u 
quy ��nh t	i kho�n 2 �i
u 213 c�a Lu�t S� h�u trí tu� và thu�c m�t trong các tr�ng 
h�p sau �ây thì b� coi là "gây h�u qu� ��c bi�t nghiêm tr�ng" và b� truy c�u trách 
nhi�m hình s� v
 t�i "xâm ph	m quy
n s� h�u công nghi�p" theo kho�n 2 �i
u 171 
c�a B� lu�t Hình s�: 

a) �ã thu ��c l�i nhu�n t� 150.000.000 ��ng tr� lên; 

b) Gây thi�t h	i v
 v�t ch�t cho ch� s� h�u nhãn hi�u t� 450.000.000 ��ng tr� 
lên; 

c) Hàng hóa vi ph	m có giá tr� t� 500.000.000 ��ng tr� lên. 

3. �i
u ki�n truy c�u trách nhi�m hình 

Theo quy ��nh t	i kho�n 1 �i
u 105 c�a B� lu�t t� t�ng hình s� thì ch  truy 
c�u trách nhi�m hình s� khi: 

a) Có yêu c�u c�a ch� th� quy
n tác gi� ho�c quy
n liên quan ��i v�i tr�ng 
h�p ��c h�ng d�n t	i ti�u m�c 1.1 m�c 1 Thông t này (kho�n 1 �i
u 131 c�a 
BLHS); 

b) Có yêu c�u c�a ch� s� h�u nhãn hi�u ho�c t! ch�c qu�n lý ch  d�n ��a lý ��i 
v�i tr�ng h�p ��c h�ng d�n t	i ti�u m�c 2.1 m�c 2 Thông t này (kho�n 1 �i
u 
171 c�a BLHS). 

4. Vi�c x" lý v�t ch�ng 
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4.1. Khi x" lý v�t ch�ng theo quy ��nh t	i �i
u 41 c�a B� lu�t Hình s� và �i
u 
76 c�a B� lu�t T� t�ng hình s� trong các v� án v
 các t�i ph	m xâm ph	m quy
n s� 
h�u trí tu� ph�i c#n c� vào kho�n 5 �i
u 202 c�a Lu�t s� h�u trí tu� và h�ng d�n t	i 
Ch�ng IV Ngh� ��nh s� l05/2006/N�-CP ngày 22/9/2006 c�a Chính ph� quy ��nh 
chi ti�t và h�ng d�n thi hành m�t s� �i
u c�a Lu�t S� h�u trí tu� v
 b�o v� quy
n s� 
h�u trí tu� và qu�n lý nhà n�c v
 s� h�u trí tu�. 

4.2. Trong tr�ng h�p pháp lu�t c�a Vi�t Nam ho�c �i
u �c qu�c t� mà C�ng 
hòa xã h�i ch� ngh$a Vi�t Nam là thành viên có quy ��nh là v�t ch�ng �ó ph�i b� tiêu 
h�y thì c� quan ti�n hành t� t�ng ph�i quy�t ��nh tiêu h�y theo các quy ��nh �ó, cho 
dù v�t ch�ng �ó có th� có giá tr� s" d�ng. 

5. Hi�u l�c thi hành 

5.1. Thông t này có hi�u l�c sau 15 ngày, k� t� ngày �#ng Công báo. 

5.2. Trong quá trình th�c hi�n, n�u có v�ng m�c ho�c cha ��c h�ng d�n, 
c�n ph�i gi�i thích ho�c h�ng d�n b! sung thì �
 ngh� ph�n ánh cho Tòa án nhân dân 
t�i cao, Vi�n ki�m sát nhân dân t�i cao, B� Công an, B� T pháp �� có s� gi�i thích 
ho�c h�ng d�n b! sung k�p th�i./. 
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