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NGUYỄN PHƯƠNG THẢO * 

Tóm tắt: Bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt là nguyên tắc được áp dụng tại nhiều quốc gia 

trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nguyên tắc này không được ghi nhận trong trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại trong dân sự nói chung cũng như trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Bài viết phân tích cơ 

sở lí luận và thực tiễn của nguyên tắc bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt; khả năng áp dụng 

nguyên tắc này trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; đưa ra kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật sở hữu trí 

tuệ nhằm tăng cường tính răn đe, phòng ngừa hành vi xâm phạm bằng việc áp dụng nguyên tắc bồi 

thường thiệt hại mang tính trừng phạt. 
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COMPENSATION FOR PUNITIVE DAMAGES AND ITS APPLICABILITY IN THE CONTEXT 

OF VIETNAMESE INTELLECTUAL PROPERTY LAW 

Abstract: Compensation for punitive damages is the principle applied in many countries around 

the world. However, in Vietnam, this principle is not recognized in civil liability in general as well as 

in intellectual property in particular. The article analyzes the theoretical and practical basis of the 

punitive damage compensation principle, the applicability of the principle in intellectual property law. 

From those analysis, the article outlines a number of recommendations to amend the intellectual 

property law to enhance deterrence and to prevent infringement by applying the principle of 

compensation for punitive damages. 
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1. Cơ sở lí luận của nguyên tắc bồi 

thường thiệt hại mang tính trừng phạt trong 

pháp luật sở hữu trí tuệ 

Từ năm 1780 trước công nguyên, Bộ luật 

Hamurabi đã có quy định về trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại.(1) Trong thời kì La Mã cổ 

đại, Luật XII Bảng ghi nhận quyền khiếu nại 

đòi bồi thường thiệt hại của người bị thiệt 

                                                 
(1). Terence P. Ross, “Intellectual Property Law - Damages 

and Remedies”, Law Journal Press, 2005, tr. 4. 

hại (mặc dù lúc này pháp luật chỉ nhằm bảo 

vệ quyền sở hữu đối với nhà cửa, ruộng đất 

hay các tài sản khác chứ chưa có các khái 

niệm pháp lí về tài sản trí tuệ).(2) Có thể nói, 

bồi thường thiệt hại là một chế định đã tồn 

                                                 
(2). Luật XII Bảng đưa ra khái niệm “delicta private”: 

Căn cứ phát sinh nghĩa vụ do hành vi trái pháp luật 

làm thiệt hại đến các công dân La Mã và người thực 

hiện hành vi vi phạm phải bồi thường. Quy định này 

đã đặt nền móng cho căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại nói chung. Theo: Johnson, Ancient 

Roman Statutes, Coleman-Norton & Bourne, Austin, 

1961, số 8, tr. 9. 
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