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Tóm tắt: Bài viết phân tích về quy định quyền bán lại của tác giả tác phẩm nghệ thuật trong Hiệp 

định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) gồm: định nghĩa, lịch sử hình thành 

của quyền bán lại và các tiếp cận quyền bán lại tại một số quốc gia; đồng thời phân tích và đưa ra 

nhận xét về quy định quyền bán lại trong EVFTA cũng như khả năng nội luật hoá quyền bán lại và 

điều kiện nội luật hoá quyền bán lại tại Việt Nam.  
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THE RESALE RIGHT OF AUTHOR OF ARTWORK UNDER THE EVFTA AND THE 

POSSIBILITY TO INCORPORATE IT INTO THE VIETNAMESE LAWS  

Abstract: The article analyzes the provisions of the resale right of author of artwork in the 

European Union - Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA), including: definition, history of resale 

right and the approach of resale rights in some countries. The article also analyzes and give comments 

on the provisions of the resale right in the EVFTA as well as the possibility and conditions to 

incorporate it into Vietnamese laws. 
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uyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền tác 

giả là một trong những vấn đề được các 

quốc gia và các tổ chức quốc tế trên thế giới 

quan tâm, bởi việc bảo vệ công sức, đóng 

góp của những người làm công việc sáng tạo 

đã trở thành nội dung quan trọng. Trong số 

các quyền sở hữu trí tuệ, quyền bán lại tác 

phẩm nghệ thuật nhận được sự quan tâm của 

những người sáng tác tác phẩm nghệ thuật 

và cả những nhà lập pháp và giới nghiên cứu 

pháp luật trên thế giới. Quyền bán lại xuất 

hiện lần đầu vào năm 1920 tại Pháp và được 

biết đến rộng rãi trên thế giới vào năm 1948 

khi nó được đưa vào Công ước Berne về bảo 

hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật ngày 

09/9/1886, được sửa đổi lần cuối tại Paris 

ngày 24/7/1971 (sau đây gọi là Công ước 

Berne). Đến nay đã có nhiều điều ước quốc 

tế, hiệp định và pháp luật của các nước thừa 

nhận quyền bán lại, trong đó có Hiệp định 

thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt  
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