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MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIỚI HẠN THỰC HIỆN 
QUYỀN TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI Ở CỘNG 

HÒA PHÁP1 

LUẬT SỐ 93-122 NGÀY 29 THÁNG 1 NĂM 
1993 VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, 
MINH BẠCH HÓA ĐỜI SỐNG KINH TẾ VÀ 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Điều 20  

Một bên trung gian chỉ có thể mua diện tích quảng cáo hoặc dịch vụ in ấn và phát 
hành ấn phẩm quảng cáo cho một bên quảng cáo trên cơ sở một hợp đồng uỷ 
quyền bằng văn bản.  

Hợp đồng uỷ quyền phải xác định rõ các điều kiện trả thù lao cho bên được uỷ 
quyền, trong đó quy định cụ thể về tất cả các dịch vụ (nếu có) sẽ được thực hiện 
trong khuôn khổ hợp đồng uỷ quyền và mức phí cho từng dịch vụ đó. Hợp đồng 
cũng phải nêu tất cả các công việc khác mà bên trung gian thực hiện ngoài khuôn 
khổ của hợp đồng, và tổng mức thù lao cho các công việc đó. Nếu bên bán giảm 
giá hoặc có ưu đãi về phí dịch vụ thì phải ghi rõ trong hóa đơn gửi cho bên 
quảng cáo. Bên trung gian chỉ được phép giữ lại một phần hoặc toàn bộ số phí 
dịch vụ được giảm hoặc được ưu đãi nếu hợp đồng uỷ quyền có quy định cụ thể.  

Đối với những trường hợp mua diện tích quảng cáo hoặc dịch vụ quy định tại 
đoạn 1 Điều này, hóa đơn phải được gửi trực tiếp cho bên quảng cáo, ngay cả khi 
bên quảng cáo không trực tiếp thanh toán cho bên bán.  

Điều 21  

Bên trung gian quy định tại đoạn 1 Điều 20 không được phép nhận bất kỳ khoản 
thù lao nào khác ngoài khoản thù lao do bên uỷ quyền trả cho việc thực hiện 
công việc được uỷ quyền. Bên trung gian cũng không được phép nhận bất kỳ 
khoản thù lao hoặc lợi ích nào khác từ bên bán.  

Điều 22  

Người cung cấp dịch vụ tư vấn về lựa chọn phương tiện truyền thông để quảng 
cáo hoặc dịch vụ giới thiệu phương tiện quảng cáo không được phép nhận bất kỳ 
khoản thù lao hoặc lợi ích nào từ bên bán diện tích quảng cáo.  

 
1 Sử dụng hình ảnh trên trang cosmovisions.com (Civillawinfor) 
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Điều 23  

Trong thời hạn một tháng kể từ khi thông tin quảng cáo được phát đi, bên bán 
diện tích quảng  cáo bao gồm cung cấp thiết bị quảng cáo phải trực tiếp thông 
báo với bên quảng cáo về những điều kiện trong đó dịch vụ đã được thực hiện.  

Trong trường hợp buộc phải thay đổi điều kiện truyền phát thông tin quảng cáo, 
bên bán diện tích quảng cáo phải thông báo trước cho bên quảng cáo và phải 
được sự đồng ý của bên quảng cáo về những thay đổi dự kiến. Bên bán diện tích 
quảng cáo phải báo cáo với bên quảng cáo về những thay đổi đã thực hiện.  

Trong trường hợp việc mua diện tích quảng cáo được thực hiện thông qua trung 
gian của một người được uỷ quyền thì được áp dụng cho người bán đối với người 
được ủy quyền và người được ủy quyền đối với người quảng cáo những nghĩa vụ 
quy định tại đoạn trên.  

Điều 24.  

Bất kỳ người nào cung cấp dịch vụ tư vấn về lựa chọn phương tiện truyền thông 
hoặc dịch vụ giới thiệu phương tiện quảng cáo đều phải nêu rõ trong phần “các 
điều kiện chung về cung cấp dịch vụ” những mối liên hệ tài chính giữa người đó 
hoặc tổ chức mà người đó là thành viên với bên bán quy định tại Điều 20, đồng 
thời nêu cụ thể giá trị những khoản góp vốn này.  

Điều 25  

1. Bị phạt 30 000 Ơ-rô trong trường hợp:  

a) Bên quảng cáo hoặc bên trung gian không lập hợp đồng bằng văn bản theo quy 
định tại hai đoạn đầu tiên của Điều 20;  

b) Người cung cấp dịch vụ tư vấn về lựa chọn phương tiện truyền thông hoặc dịch 
vụ giới thiệu phương tiện quảng cáo không nêu rõ trong phần các điều kiện 
chung về cung cấp dịch vụ những thông tin quy định tại Điều 24.  

2. Nếu bên bán không trực tiếp chuyển hóa đơn cho bên quảng cáo theo đúng quy 

định tại đoạn thứ ba của Điều 20 thì bị áp dụng các chế tài quy định tại Điều 31 

Sắc lệnh số 861243 ngày 1 tháng 12 năm 1986 về tự do giá cả và cạnh tranh.  

3. Bị phạt 300 000 Ơ-rô trong trường hợp:  

a) Người cung cấp dịch vụ tư vấn về lựa chọn phương tiện truyền thông hoặc dịch 
vụ giới thiệu phương tiện quảng cáo tư vấn hoặc tiến hành mua diện tích quảng 
cáo diện tích quảng cáo của một bên bán mà người đó hoặc tổ chức của người đó 
có những liên hệ về tài chính, đồng thời cố ý cung cấp cho bên quảng cáo những 
thông tin sai lệch hoặc lừa dối về tính chất hoặc giá cả của diện tích quảng cáo 
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trên phương tiện được giới thiệu hoặc trên các phương tiện khác có thể thay thế 
phương tiện được giới thiệu;  

b) Người được uỷ quyền theo quy định tại Điều 20 nhận thù lao hoặc một lợi ích bất 
kỳ từ những người khác với người uỷ quyền;  

c) Bên bán theo quy định tại Điều 20 dành một khoản thù lao hoặc một lợi ích bất 
kỳ cho người được uỷ quyền hoặc người người cung cấp dịch vụ cho bên quảng 
cáo;  

d) Bất kỳ người nào cung cấp dịch vụ tư vấn về lựa chọn phương tiện truyền thông 
hoặc dịch vụ giới thiệu phương tiện quảng cáo nhận thù lao hoặc lợi ích bất kỳ từ 
người bán diện tích quảng cáo.  

Đối với những hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này, pháp nhân 
có thể bị truy cứu trách nhiệm theo quy định tại Điều 121-2 Bộ luật Hình sự.  
Pháp nhân còn có thể bị cấm hoạt động trong lĩnh vực công chính trong thời hạn 
tối đa 5 năm theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 131-39 Bộ luật Hình sự.  

Công chức Nhà nước được chỉ định theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Sắc lệnh số 
861243 ngày 1 tháng 12 năm 1986 nói trên có quyền tiến hành điều tra nếu xét 
thấy cần thiết cho việc áp dụng quy định tại Chương này, theo trình tự, thủ tục 
quy định tại các điều 46, 47, 48, 51 và 52 của Sắc lệnh đó.  

Điều 26  

Khi áp dụng quy định tại các điều từ 20 đến 25 của Luật này, người được giao 
trách nhiệm bán diện tích quảng cáo cho người quảng cáo được coi là bên bán 
diện tích quảng cáo.  

Người được uỷ quyền quy định tại Điều 20 không được coi là đại lý thương mại 
theo quy định tại Điều 1 Luật số  91-593 ngày 25 tháng 6 năm 1991 về quan hệ 
giữa đại lý thương mại và bên uỷ quyền cho đại lý thương mại.  

Thuật ngữ “mua diện tích quảng cáo” không có mục đích hạn chế trách nhiệm của 
giám đốc xuất bản theo quy định tại Luật ngày 29 tháng 7 năm 1881 về quyền tự 
do báo chí.  

Điều 27  

Các quy định tại Chương này được áp dụng không phụ thuộc vào nơi mà bên 
trung gian có trụ sở nếu như thông tin quảng cáo được thực hiện vì lợi ích của 
một doanh nghiệp Pháp và chủ yếu được tiếp nhận trên lãnh thổ nước Pháp.  
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LUẬT SỐ 2004-575 NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2004  
VỀ ĐẢM BẢO NIỀM TIN TRONG NỀN KINH TẾ SỐ   

  

Điều 20  

Mọi sản phẩm quảng cáo mà công chúng có thể tiếp cận thông qua dịch vụ thông 
tin qua mạng đều phải có thể xác định được một cách rõ ràng là một sản phẩm 
quảng cáo, cho dù nó được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào. điều L. Sản 
phẩm quảng cáo phải thể hiện rõ nó được thực hiện vì lợi ích của thể nhân hoặc 
pháp nhân nào.   

Đoạn trên đây được áp dụng mà không làm ảnh hưởng đến các quy định tại 
Điều121-1 của Bộ luật Tiêu dùng về đấu tranh chống quảng cáo lừa dối.  

Điều 21.   

Xem các Điều 121-15-1  đến 121-15-3 Bộ luật Tiêu dùng  

Điều 22.    

I. Điều 33-4-1 Bộ luật Bưu chính - Viễn thông được viết như sau:  

Điều 33-4-1  

Nghiêm cấm việc trực tiếp quảng cáo đến khách hàng bằng máy gọi tự động, 
bằng fax hoặc bằng thư điện tử có sử dụng, dưới bất kỳ hình thức nào, địa chỉ 
liên hệ của một cá nhân nếu như cá nhân đó chưa thể hiện sự đồng ý tiếp nhận 
quảng cáo trực tiếp bằng những phương tiện trên.  

Để áp dụng điều này, “đồng ý” được hiểu là mọi hành vi tự do thể hiện ý chí 
mang tính chuyên biệt và được thông tin đầy đủ qua đó một người chấp nhận để 
những thông tin mang tính chất cá nhân liên quan đến mình được sử dụng nhằm 
mục đích quảng cáo trực tiếp.  

Quảng cáo trực tiếp là việc gửi mọi thông tin nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp xúc 
tiến bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc nhằm quảng bá hình ảnh của người 
bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.  

Tuy nhiên, quảng cáo trực tiếp bằng thư điện tử được cho phép nếu như người 
gửi thư quảng cáo đã trực tiếp có được địa chỉ từ người nhận thư trong lần bán 
hàng hoặc cung cấp dịch vụ trước đó, theo đúng quy định của Luật số 78-17 
ngày 6 tháng 1 năm 1978 về tin học, tệp tin và các quyền tự do cá nhân; với điều 
kiện đó phải là quảng cáo trực tiếp về hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự của cùng 
một thể nhân hoặc pháp nhân, và với điều kiện là vào thời điểm cung cấp địa chỉ 
hoặc vào thời điểm nhận được thư quảng cáo người nhận phải chắc chắn có được 
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khả năng từ chối một cách dễ dàng và không mất chi phí – trừ chi phí chuyển lời 
từ chối - việc người khác sử dụng địa chỉ của mình.  

Trong mọi trường hợp, nghiêm cấm chuyển phát thông tin nhằm mục đích quảng 
cáo trực tiếp bằng máy gọi tự động, máy fax và thư điện tử nếu không chỉ rõ địa 
chỉ liên hệ để người nhận có thể gửi lại cho người chuyển phát lời yêu cầu chấm 
dứt việc chuyển phát thông tin đó mà không mất chi phí, trừ chi phí chuyển yêu 
cầu. Nghiêm cấm che dấu danh tính của người mà vì lợi ích của người đó thông 
tin đã được chuyển phát và sử dụng một tiêu đề thông tin không liên quan đến 
hàng hóa hoặc dịch vụ được quảng cáo.  

Uỷ ban quốc gia về tin học và các quyền tự do cá nhân, với những thẩm quyền 
được quy định tại Luật số  78-17 ngày 6 tháng 1 năm 1978, chịu trách nhiệm 
giám sát việc tuân thủ các quy định tại điều này trong các hoạt động quảng cáo 
trực tiếp có sử dụng địa chỉ liên hệ của cá nhân. Đặc biệt, Uỷ ban có quyền tiếp 
nhận, bằng mọi phương tiện, những khiếu nại liên quan đến mọi hành vi vi phạm 
những quy định tại điều này.  

Việc điều tra, xác nhận các hành vi vi phạm những quy định tại điều này được 
thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 450-1, Điều 450-
2, L 450-3, L 450-4, L 450-7, L 450-8, L 470-1 và L 470-5 Bộ luật Thương mại.  

Chính phủ hướng dẫn thi hành bằng một Nghị định có tham khảo ý kiến của Tham 

chính viện các quy định tại điều này nếu xét thấy cần thiết, đặc biệt là căn cứ vào 

các công nghệ được sử dụng.  

II. Xem Điều 121-20-5 Bộ luật Tiêu dùng  

III. Trên cơ sở không trái với Điều 33-4-1 Bộ luật Bưu chính - Viễn thông và Điều 
121-20-5 Bộ luật Tiêu dùng như đã được nêu trong mục I và II điều này; đối với 
những người mà địa chỉ liên hệ đã được cung cấp trước khi Luật này được công 
bố, theo những điều kiện quy định tại Luật số  78-17 ngày 6 tháng 1 năm 1978 
về tin học, tệp dữ liêu và các quyền tự do cá nhân thì việc yêu cầu họ đồng ý cho 
sử dụng địa chỉ liên hệ đó để quảng cáo trực tiếp có thể được thực hiện bằng thư 
điện tử trong thời hạn 6 tháng kể từ sau khi Luật này được công bố.  Nếu quá 
thời hạn trên mà những người đó không thể hiện rõ sự đồng ý của mình thì họ 
được coi là đã từ chối việc sử dụng địa chỉ liên hệ của họ vào mục đích quảng cáo 
trực tiếp.  

Điều 23.   

Xem đoạn cuối Điều 121-20-4 Bộ luật Tiêu dùng  

Điều 24.   

Xem câu cuối cùng Điều 121-27 Bộ luật Tiêu dùng  
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BỘ LUẬT TIÊU DÙNG 

  

Điều 121-1.  

Nghiêm cấm mọi sản phẩm quảng cáo trong đó hàm chứa,  dưới bất kỳ hình thức 
nào, những khẳng định, chỉ dẫn hoặc thông tin giới thiệu có nội dung sai lệch 
hoặc nhằm mục đích gây nhầm lẫn về một hoặc nhiều yếu tố sau đây: sự tồn tại 
thực tế, tính chất, thành phần, chất lượng, hàm lượng các yếu tố cấu tạo cơ bản, 
chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, ngày sản xuất và phương thức sản xuất, đặc 
tính, giá cả và điều kiện bán của hàng hóa hoặc dịch vụ được quảng cáo, điều 
kiện sử dụng, kết quả có thể thu được từ việc sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ đó, 
động cơ hoặc phương thức bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, phạm vi các cam 
kết của bên quảng cáo, danh tính, chuyên môn hoặc khả năng của nhà sản xuất, 
của người bán lại, của người xúc tiến bán hàng hoặc của người cung cấp dịch vụ.  

Điều 121-2  

Cán bộ, công chức của Tổng vụ Cạnh tranh, tiêu dùng và chống gian lận, của Tổng 
vụ Lương thực trực thuộc Bộ Nông nghiệp, và của Vụ  Đo lường trực thuộc Bộ 
công nghiệp đều có thẩm quyền lập biên bản đối với những hành vi vi phạm các 
quy định tại Điều 121-1. Họ có quyền yêu cầu người quảng cáo cung cấp mọi 
thông tin, tài liệu cần thiết để chứng minh nội dung các khẳng định, chỉ dẫn hoặc 
lời giới thiệu quảng cáo. Họ cũng có quyền yêu cầu người quảng cáo, người thực 
hiện dịch vụ quảng cáo hoặc người phụ trách phương tiện quảng cáo cung cấp 
cho họ những thông tin quảng cáo đã phát hành.  

Mọi biên bản được lập trên cơ sở áp dụng điều này đều được chuyển cho Viện 
trưởng Viện Công tố bên cạnh Tòa sơ thẩm thẩm quyền rộng. (Luật số  73-1193 
ngày 27 tháng 12 năm 1973, Điều 44.II, khoản 1 và 2).  

Điều121-3  

Thẩm phán điều tra hoặc tòa án đã thụ lý vụ việc có quyền ra quyết định buộc 
chấm dứt phát hành sản phẩm quảng cáo. Thẩm phán hay Tòa án có thể tự đưa ra 
quyết định đó hoặc ra quyết định đó theo yêu cầu của Viện Công tố. Quyết định 
đó có hiệu lực thi hành ngay mà không phụ thuộc vào mọi phương thức kháng 
cáo, kháng nghị.  

Tòa án đã ra quyết định buộc chấm dứt phát hành sản phẩm quảng cáo hoặc Tòa 
án thụ lý hồ sơ vụ việc có quyền huỷ bỏ quyết định đó. Quyết định buộc chấm dứt 
phát hành sản phẩm quảng cáo hết hiệu lực khi tòa án quyết định đình chỉ vụ án 
hoặc tuyên bố không có tội.  
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Quyết định của Tòa án giải quyết yêu cầu huỷ bỏ biện pháp buộc chấm dứt phát 
hành sản phẩm quảng cáo có thể bị kháng cáo, kháng nghị trước phân tòa điều 
tra trực thuộc Tòa án phúc thẩm nếu biện pháp đó do một thẩm phán điều tra 
tuyên bố áp dụng, hoặc trước Tòa án phúc thẩm nếu biện pháp đó do tòa án thụ 
lý vụ việc tuyên bố áp dụng.  

Phân tòa điều tra hoặc Tòa án phúc thẩm phải giải quyết trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày nhận được kháng cáo, kháng nghị.  

Điều 121-4  

Trong trường hợp tuyên án, tòa án ra lệnh công bố công khai bản án. Ngoài ra, 
tòa án có quyền ra quyết định buộc phát hành một hoặc nhiều thông báo cải 
chính, mọi chi phí do  người bị kết án thanh toán. Quyết định của tòa án xác định 
rõ nội dung thông báo cải chính, phương thức phát hành thông báo cải chính và 
quy định thời hạn để người bị kết án thực hiện. Trong trường hợp người bị kết án 
không thực hiện, thì việc phát hành thông báo cải chính được tiến hành theo yêu 
cầu của Viện công tố; người bị kết án phải chịu chi phí phát hành thông báo đó 
và bị phạt theo quy định tại Điều 121-7.  

Điều 121-5  

Bên quảng cáo mà vì lợi ích của bên đó sản phẩm quảng cáo được phát hành phải 
chịu trách nhiệm chính về hành vi vi phạm. Nếu chủ thể vi phạm là pháp nhân, thì 
người quản lý pháp nhân phải chịu trách nhiệm. Mọi hành vi đồng phạm đều bị áp 
dụng chế tài theo quy định chung của pháp luật.  

Hành vi vi phạm được coi là cấu thành khi sản phẩm quảng cáo được tạo ra, được 
tiếp nhận hoặc được biết đến tại Pháp.  

Điều 121-6  

Mọi hành vi vi phạm các quy định tại Điều 121-1 bị áp dụng các hình thức chế tài 
quy định tại Điều 213-1 – Xem điều này trong Bộ luật Tiêu dùng hoặc trong Bộ 
luật Hình sự.  

Mức tiền phạt tối đa quy định tại Điều 213-1 có thể lên đến 50% tổng số chi phí 
cho sản phẩm quảng cáo có vi phạm (Luật số 73-1193 ngày 27 tháng 12 năm 
1973, Điều 44, II, khoản 9 và khoản 10).  

(Luật số  2001-504 ngày 12 tháng 6 năm 2001) “Các quy định tại Điều 213-6 về 
trách nhiệm hình sự của pháp nhân được áp dụng đối với các hành vi vi phạm 
này”.  

Điều 121-7.  
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Để áp dụng Điều 121-6, tòa án có quyền yêu cầu các bên, kể cả bên quảng cáo, 
cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết. Nếu các bên từ chối cung cấp, tòa án có 
quyền ra lệnh kê biên các tài liệu đó hoặc áp dụng mọi biện pháp điều tra thích 
hợp. Ngoài ra, tòa án còn có quyền tuyên phạt tiền đến 4 500 ơ rô (30 000 
Frăng) cho mỗi ngày chậm nộp tài liệu.  

Các chế tài quy định tại Điều 121-6 cũng được áp dụng trong trường hợp các bên 
từ chối cung cấp các thông tin chứng minh hoặc từ chối cung cấp sản phẩm 
quảng cáo đã phát hành sau khi được yêu cầu theo quy định tại đoạn thứ nhất 
Điều 121-2, và trong trường hợp không thi hành quyết định buộc chấm dứt phát 
hành sản phẩm quảng cáo hoặc không thực hiện thông báo cải chính trong thời 
hạn quy định.  

Điều 121-8 (Sắc lệnh số 2001-741 ngày 23 tháng 8 năm 2001)  

Mọi sản phẩm quảng cáo có nội dung so sánh hàng hóa hoặc dịch vụ với nhau 
trong đó trực tiếp hoặc gián tiếp xác định một đối thủ cạnh tranh hoặc hàng hóa, 
dịch vụ của đối thủ cạnh tranh chỉ hợp pháp khi :  

1. Quảng cáo đó không mang tính lừa dối hoặc nhằm mục đích gây nhầm lẫn;  

2. Đó là quảng cáo về những hàng hóa hoặc dịch vụ đáp ứng cùng một nhu cầu 
hoặc có cùng mục đích;  

3. Quảng cáo đó so sánh một cách khách quan một hoặc nhiều đặc tính chủ yếu có 
thật, có thể kiểm tra được và mang tính tiêu biểu cho hàng hoá hoặc dịch vụ, 
trong đó có thể bao gồm giá của hàng hóa, dịch vụ.  

Mọi sản phẩm quảng cáo mang tính chất so sánh nếu nhằm vào một đợt bán hàng 
hóa hoặc cung cấp dịch vụ đặc biệt thì phải nêu rõ thời điểm có thể bán hàng hóa 
hoặc cung cấp dịch vụ đó; đồng thời phải xác định rõ khối lượng hàng hóa và dịch 
vụ có thể cung cấp, cũng như những điều kiện riêng áp dụng đối với đợt bán 
hàng hoặc cung cấp dịch vụ, nếu cần thiết.  

Điều 121-9 (Sắc lệnh số 2001-741 ngày 23 tháng 8 năm 2001)  

Quảng cáo so sánh không được phép:  

1. Thu lợi bất chính từ danh tiếng của một nhãn hiệu sản xuất hoặc phân phối, nhãn 
hiệu dịch vụ, tên thương mại, dấu hiệu phân biệt khác của một đối thủ cạnh tranh, 
hoặc từ danh tiếng của tên gọi nguồn gốc xuất xứ hoặc chỉ dẫn địa lý được bảo 
hộ của một sản phẩm cạnh tranh;  

2. Làm mất uy tín hoặc dèm pha các nhãn hiệu, tên thương mại, dấu hiệu phân biệt, 
hàng hóa, dịch vụ, hoạt động hoặc tình hình kinh tế của một đối thủ cạnh tranh;  
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3. Gây ra sự nhầm lẫn giữa bên quảng cáo với đối thủ cạnh tranh, hoặc giữa các 
nhãn hiệu, tên thương mại, dấu hiệu phân biệt khác, hàng hóa hoặc dịch vụ của 
bên quảng  

cáo với các nhãn hiệu, tên thương mại, dấu hiệu phân biệt khác, hàng hóa hoặc 
dịch vụ của một đối thủ cạnh tranh;  

4. Giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ dưới dạng mô phỏng hoặc tái tạo lại một hàng 
hóa hoặc một dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc mang tên thương mại được bảo hộ.  

Điều 121-10 (Sắc lệnh số 2001-741 ngày 23 tháng 8 năm 2001)  

Đối với những sản phẩm mang tên gọi nguồn gốc xuất xứ hoặc chỉ dẫn địa lý 
được bảo hộ, chỉ được phép so sánh giữa những sản phẩm có cùng tên gọi 
nguồn gốc xuất xứ hoặc cùng chỉ dẫn địa lý.  

Điều 121-11  

Nghiêm cấm đưa những thông báo mang tính so sánh theo quy định tại các Điều 
121-8 và L 121-9 trên bao bì, hóa đơn, vé vận tải, phương tiện thanh toán, vé 
tham gia các chương trình biểu diễn hoặc vé vào cửa các địa điểm thăm quan.  

Điều 121-12 (Sắc lệnh số 2001-741 ngày 23 tháng 8 năm 2001)  

Trên cơ sở không ảnh hưởng đến quy định tại Điều 121-2, bên quảng cáo mà vì 
lợi ích của bên đó sản phẩm quảng cáo mang tính so sánh đã được phát hành 
phải có thể chứng minh trong thời hạn ngắn nhất về tính chính xác của những 
khẳng định, chỉ dẫn và lời giới thiệu trong sản phẩm quảng cáo.  

Điều 121-13  

Không áp dụng điều 13 Luật ngày 29 tháng 7 năm 1881 về tự do báo chí và 
điều 6 Luật số  82-652 ngày 29 tháng 7 năm 1982 về thông tin nghe nhìn đối 
với những mẩu tin thực hiện trên báo chí để quảng cáo theo quy định tại các Điều 
121-8 và 121-9.  

Điều 121-14  

Không ảnh hưởng đến việc áp dụng điều 1382 Bộ luật dân sự, mọi hành vi vi 
phạm các quy định tại các điều từ.121-8 đến  121-12 đều có thể bị áp dụng các 
hình thức chế tài quy định tại các điều từ 121-1 đến L.121-7 trên đây, và tại các 
điều từ 716-9 đến 716-12 Bộ luật sở hữu trí tuệ.  

Trong trường hợp cần thiết, Nghị định có tham khảo ý kiến của Tham chính viện 
hướng dẫn chi tiết thi hành quy định tại các điều từ 121-8 đến 121-13 trên đây.  

Điều 121-5  

Những hình thức quảng cáo sau đây cũng bị nghiêm cấm:  
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1. Quảng cáo về một hoạt động thương mại thuộc diện phải xin phép theo quy định 
tại các điều từ 26 đến 30 Luật số  96-603 ngày 5 tháng 7 năm 1996 về phát 
triển thương mại và thủ công mỹ nghệ (Bộ luật Thương mại, các điều từ 310-1 
đến  310-4 và Điều 310-7), hoặc theo quy định tại các điều 29 và 32 Luật số  
73-1193 ngày 27 tháng 12 năm 1973 về định hướng thương mại và thủ công 
mỹ nghệ (Bộ luật Thương mại, Điều 720-5 và 720-10), hoặc theo quy định tại Sắc 
lệnh số 45-2088 ngày 11 tháng 9 năm 1945 về hội chợ, triển lãm trong khi hoạt 
động thương mại đó chưa có giấy phép;  

2. Quảng cáo về một hoạt động thương mại cần sử dụng lao động thuộc diện phải 
xin phép theo quy định tại Chương I Thiên II Quyển II Bộ luật Lao động (về thời 
gian nghỉ làm việc hàng tuần) nhưng đã được thực hiện mà chưa có sự cho phép 
đó; hoặc quảng cáo về một hoạt động thương mại vi phạm các điều 41a và 41 b, 
105a đến 105i Bộ luật các ngành nghề áp dụng đối với ba tỉnh Moselle, Bas-Rhin 
và Haut-Rhin;  

3. Quảng cáo về một hoạt động thương mại được thực hiện hoặc bị coi là được thực 
hiện trái với quy định tại Điều 221-17 Bộ luật Lao động.  

4. (Sắc lệnh số 2004-274 ngày 25 tháng 3 năm 2004, điều 32-II) Quảng cáo về 
một sự kiện thương mại thuộc diện phải khai báo theo quy định tại Điều 740-2 
Bộ luật Thương mại, nhưng lại không tiến hành khai báo.  

Bên quảng cáo tự mình thực hiện hoặc thuê người khác thực hiện quảng cáo bị 
cấm theo quy định tại các khoản trên đây thì bị phạt tiền 37.500 ơrô (250 000 
F). Mức phạt tối đa có thể lên đến 50% tổng chi phí dành cho việc thực hiện 
quảng cáo trái pháp luật.  

Tòa án có quyền ra quyết định buộc chấm dứt hoạt động quảng cáo bị cấm. Mọi 
chi phí do người vi phạm quy định tại các khoản trên chịu trách nhiệm.  

Điều 121-15-1 (Luật số  2004-575 ngày 21 tháng 6 năm 2004, Điều 21)  

Các sản phẩm quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo về các hoạt động khuyến mại bán 
hàng như giảm giá, tặng hàng hoặc tặng quà, thi có giải hoặc trò chơi dành cho 
khách hàng, nếu được gửi bằng thư điện tử thì phải có thể được xác định một 
cách rõ ràng và không gây nhiều cách hiểu khác nhau ngay khi người nhận tiếp 
nhận nó, hoặc ngay trong sản phẩm quảng cáo đó nếu như người nhận không có 
điều kiện kỹ thuật để xác định.  

Điều 121-15-2 (Luật số  2004-575 ngày 21 tháng 6 năm 2004, Điều 21)  

Không ảnh hưởng đến việc áp dụng các quy định chống lại quảng cáo lừa dối nêu 
tại Điều 121-1, trong trường hợp việc bán hàng khuyến mại hoặc việc tổ chức thi 
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có giải, trò chơi được thông báo bằng phương tiện điện tử thì các điều kiện được 
hưởng bán hàng khuyến mại hoặc được tham gia vào cuộc thi hoặc trò chơi đó 
phải được xác định một cách cụ thể, rõ ràng và dễ truy cập.  

Điều 121-15-3 (Luật số  2004-575 ngày 21 tháng 6 năm 2004, Điều 21)  

Các Điều 121-15-1 và L 121-15-2 cũng được áp dụng cho các hoạt động quảng 
cáo, khuyến mại, tổ chức thi hoặc trò chơi dành cho khách hàng chuyên nghiệp.  

Các hành vi vi phạm những quy định tại Điều 121-15-1 và Điều 121-15-2 có thể 
bị áp dụng các hình thức chế tài quy định tại Điều 121-6. Các hành vi vi phạm này 
được điều tra và ghi nhận theo quy định tại Điều 121-2. Các Điều 121-3 và L 
121-4 cũng được áp dụng.   

 

SOURCE: Nội dung và bản dịch thuộc Nhà Pháp luật Việt - Pháp  
   Hà Nội, thời điểm lưu trữ: Thứ 3, ngày 29 tháng 5 năm 2012             

 

 

  

   

 

 

 

 

 


