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17. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 81
Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek
yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain
atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang
diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah)."
Penjelasan:
Angka 17
Perubahan frasa “setiap orang” menjadi “barangsiapa”
dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa yang dapat
dikenakan ancaman pidana adalah orang atau badan hukum.
18. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 82
Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek
yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau
badan hukum lain, untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi
dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah)."
Penjelasan:
Angka 18 Lihat penjelasan Angka 17.
19. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan Pasal 82A dan Pasal 82B
sebagai berikut :
"Pasal 82A
(1) Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda
yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik
pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang
terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
(2) Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda
yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain
untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku bagi pihak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79A ayat (7)1.
(4) Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil
pelanggaran ataupun kata-kata yang menunjukkan bahwa barang
tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi
berdasarkan indikasi geografis, tidak mengurangi berlakunya
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 82B
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang
dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga
dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang
atau jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Angka 19 Cukup jelas.
20. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Pasal 83
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal
82A dan Pasal 82B adalah kejahatan."
Penjelasan:
Angka 20 Cukup jelas.
21. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 84 berbunyi
sebagai berikut :
"Pasal 84
(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui
atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan
hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82,
Pasal 82A, dan Pasal 82B dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
pelanggaran."
Penjelasan:
Angka 21 Cukup jelas.
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Pasal 79A
(7) Apabila sebelum atau pada saat dimintakan pendaftaran sebagai indikasi geografis,
suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak
mendaftar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pihak
yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka
waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi
geografis.

