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Tóm tắt: Bài viết phân tích khái niệm và hậu quả của hành vi xâm phạm quyền tác giả; khái quát 

quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam về hành vi xâm phạm quyền tác giả trên cơ sở tham 

chiếu pháp luật của một số quốc gia trên thế giới; phân tích thực trạng xâm phạm quyền tác giả ở Việt 

Nam trong thời gian qua và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả.  
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COPYRIGHT INFRINGEMENT AND RECOMMENDATIONS TO ENHANCE VIETNAMESE 

COPYRIGHT REGULATIONS 

Abstract: The article analyzes the concept and consequences of acts of copyright infringement; it 

provides an overview of the provisions of Vietnam's intellectual property law on copyright infringement, 

with references to regulations from other countries. The Article also presents some proposals for 

amending the copyright legislation based on an analysis of the existing state of copyright infringement 

in Vietnam in recent years. 
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1. Khái quát chung về hành vi xâm phạm 

quyền tác giả và hậu quả của hành vi xâm 

phạm quyền tác giả  

1.1. Khái niệm hành vi xâm phạm quyền 

tác giả 

Pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam không 

định nghĩa cụ thể về hành vi xâm phạm 

quyền tác giả mà liệt kê cụ thể các hành vi, 

nhóm hành vi xâm phạm quyền tác giả. Xét 

trên phương diện lí luận, việc khái quát hoá 

khái niệm hành vi xâm phạm quyền tác giả 

và trên cơ sở đó liệt kê về hành vi xâm phạm 

quyền tác giả sẽ đảm bảo dễ dàng nhận biết 

và áp dụng. Tuy nhiên, cách quy định chỉ liệt 

kê như trên sẽ dẫn đến việc pháp luật phải 

sửa đổi, bổ sung liên tục nhằm phù hợp với 

thực tiễn xã hội khi có những hành vi xâm 

phạm quyền tác giả mới phát sinh. 

Trong các nghiên cứu về quyền tác giả, 

một số học giả cũng có những nhận định về 

hành vi xâm phạm quyền tác giả. Chẳng 

hạn, theo tác giả Nguyễn Vân Nam, hành vi 

xâm phạm quyền tác giả “là hành vi xâm 

phạm những độc quyền của tác giả hoặc 

của người sở hữu quyền liên quan”1. Cách  

                                                           
1  Nguyễn Vân Nam, Quyền tác giả - Đường hội nhập 

không trải hoa hồng, Nxb. Trẻ Thành phố Hồ Chí 

Minh, 2016, tr. 248. 
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