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Điều 170 .    Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu 
công nghiệp   

1.  Người nào có thẩm quyền trong việc cấp văn bằng bảo hộ mà vi phạm quy 
định của pháp luật về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, đã bị xử lý kỷ 
luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm 
trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến ba 
năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm: 

a)  Có tổ chức; 
b) Phạm tội nhiều lần; 

c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm 
đến năm năm. 

 

Điều 171 .  Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp   
1. Người nào vì mục đích kinh doanh mà chiếm đoạt, sử dụng bất hợp pháp 

sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi, xuất 
xứ hàng hoá hoặc các đối tượng sở hữu công nghiệp khác đang được bảo hộ tại Việt 
Nam gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã 
bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ hai 
mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng 
đến ba năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu 
đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến năm năm. 

 

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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