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CHƯƠNG I  
QUYềN TÁC GIả   

MụC 1 : NHữNG QUY ĐịNH CHUNG  

MỤC 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  
  
Điều 745. Tác giả 

1- Tác giả là người trực tiếp sáng tạo toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa 

học. 

2- Những người sau đây cũng được công nhận là tác giả: 

a) Người dịch tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác là tác giả tác phẩm dịch đó; 

b) Người phóng tác từ tác phẩm đã có, người cải biên, chuyển thể tác phẩm từ loại hình này sang 

loại hình khác là tác giả của tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể đó; 

c) Người biên soạn, chú giải, tuyển chọn tác phẩm của người khác thành tác phẩm có tính sáng tạo 

là tác giả của tác phẩm biên soạn, chú giải, tuyển chọn đó. 
Điều 746. Chủ sở hữu tác phẩm 
1- Chủ sở hữu tác phẩm bao gồm: 

a) Tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do mình sáng tạo, trừ trường hợp tác 

phẩm sáng tạo theo nhiệm vụ được giao, theo hợp đồng; 

b) Các đồng tác giả là chủ sở hữu chung tác phẩm do họ cùng sáng tạo, trừ trường hợp tác phẩm 

sáng tạo theo nhiệm vụ được giao, theo hợp đồng; 

c) Cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do 

tác giả sáng tạo theo nhiệm vụ mà cơ quan hoặc tổ chức giao; 

d) Cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo với tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một 

phần tác phẩm do tác giả sáng tạo theo hợp đồng; 

đ) Người thừa kế theo di chúc hoặc người thừa kế theo pháp luật của tác giả là chủ sở hữu tác 

phẩm được thừa kế trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm đó; 

e) Cá nhân hoặc tổ chức được chủ sở hữu tác phẩm quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 

Điều này, chuyển giao các quyền của mình đối với tác phẩm theo hợp đồng là chủ sở hữu quyền 

được chuyển giao. 

2- Tác giả sáng tạo tác phẩm theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng quy định tại điểm c và 

điểm d khoản 1 Điều này có các quyền quy định tại Điều 752 của Bộ luật này. 

 

Điều 747. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ 
1- Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được Nhà nước bảo hộ quyền tác giả bao gồm: 

a) Tác phẩm viết; 

b) Các bài giảng, bài phát biểu; 
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c) Tác phẩm sân khấu và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác; 

d) Tác phẩm điện ảnh, vi-đi-ô; 

đ) Tác phẩm phát thanh, truyền hình; 

e) Tác phẩm báo chí; 

g) Tác phẩm âm nhạc; 

h) Tác phẩm kiến trúc; 

i) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; 

k) Tác phẩm nhiếp ảnh; 

l) Công trình khoa học, sách giáo khoa, giáo trình; 

m) Các bức hoạ đồ, bản vẽ, sơ đồ, bản đồ có liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa 

học; 

n) Tác phẩm dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển tập, hợp tuyển; 

o) Phần mềm máy tính; 

p) Tác phẩm khác do pháp luật quy định. 

2- Tác phẩm được bảo hộ phải là bản gốc. 

3- Nhà nước bảo hộ các tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không phân biệt hình thức, ngôn 

ngữ thể hiện và chất lượng của tác phẩm. 

 

Điều 748. Các đối tượng được bảo hộ theo quy định riêng của pháp luật 
Các tác phẩm, văn bản, tài liệu sau đây được Nhà nước bảo hộ theo quy định riêng: 

1- Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian; 

2- Văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và bản dịch của những văn bản đó; 

3- Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin. 

 

Điều 749. Tác phẩm không được Nhà nước bảo hộ 
1- Nhà nước không bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm có nội dung sau đây: 

a) Chống lại Nhà nước Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; 

b) Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các 

nước; truyền bá tư tưởng, văn hoá phản động, lối sống dâm ô đồi trụỵ, các hành vi tội ác, tệ nạn xã 

hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục; 

c) Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của 

cá nhân và các bí mật khác do pháp luật quy định; 

d) Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu 

khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. 

2- Mọi giao dịch về việc lưu hành, sử dụng và hưởng lợi đối với tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều 

này là bất hợp pháp và vô hiệu; người vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.  
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MỤC 2 
CÁC QUYỀN CỦA TÁC GIẢ, QUYỀN CỦA CHỦ SỞ 

HỮU TÁC PHẨM 
  

Điều 750. Quyền của tác giả 
Quyền của tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài son của tác giả đối với tác phẩm do mình 

sáng tạo. 
 

Điều 751. Các quyền của tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm 
1- Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các quyền nhân thân đối với tác phẩm của mình 

bao gồm: 

a) Đặt tên cho tác phẩm; 

b) Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được 

công bố, phổ biến, sử dụng; 

c) Công bố, phổ biến hoặc cho người khác công bố, phổ biến tác phẩm của mình; 

d) Cho hoặc không cho người khác sử dụng tác phẩm của mình; 

đ) Bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, cho phép hoặc không cho phép người khác sửa đổi nội dung tác 

phẩm. 

2- Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các quyền tài sản đối với tác phẩm của mình bao 

gồm: 

a) Được hưởng nhuận bút; 

b) Được hưởng thù lao khi tác phẩm được sử dụng; 

c) Được hưởng lợi ích vật chất từ việc cho người khác sử dụng tác phẩm dưới các hình thức sau 

đây: 

- Xuất bản, tái bản, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, phát thanh, truyền hình, ghi âm, ghi hình, chụp 

ảnh; 

- Dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể; 

- Cho thuê; 

d) Nhận giải thưởng đối với tác phẩm mà mình là tác wiả, trừ trường hợp tác phẩm không được 

Nhà nước bảo hộ. 

 

Điều 752. Các quyền của tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm 
1- Tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các quyền nhân thân đối với tác phẩm mà 

mình là tác giả bao gồm: 

a) Đặt tên cho tác phẩm; 

b) Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được 

công bố, phổ biến, sử dụng; 

c) Bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm, cho phép hoặc không cho phép người khác sửa đổi nội dung tác 

phẩm. 

2- Tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm có các quyền tài sản đối với tác phẩm mà mình 
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là tác giả bao gồm: 

a) Được hưởng nhuận bút; 

b) Được hưởng thù lao khi tác phẩm được sử dụng; 

c) Nhận giải thưởng đối với tác phẩm mà mình là tác giả, trừ trường hợp tác phẩm không được 

Nhà nước bảo hộ. 

 

Điều 753. Quyền của chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả 
1- Chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả có các quyền nhân thân đối với tác phẩm bao 

gồm: 

a) Công bố, phổ biến hoặc cho người khác công bố, phổ biến tác phẩm thuộc quyền sở hữu của 

mình, trừ trường hợp giữa tác giả và chủ sở hữu có thoả thuận khác; 

b) Cho hoặc không cho người khác sử dụng tác phẩm thuộc quyền sở hữu của mình, trừ trường 

hợp giữa tác giả và chủ sở hữu có thoả thuận khác. 

2- Chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả được hưởng lợi ích vật chất từ việc sử dụng tác 

phẩm dưới các hình thức sau đây: 

a) Xuất bản, tái bản, trưng bày, triển lãm, biểu diễn, phát thanh, truyền hình, ghi âm, ghi hình, chụp 

ảnh; 

b) Dịch, phóng tác, cải biên, chuyển thể; 

c) Cho thuê. 

 

Điều 754. Thời điểm phát sinh quyền tác giả 
Quyền tác giả phát sinh kể từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo dưới hình thức nhất định. 

 

Điều 755. Các quyền của đồng tác giả 
1- Trong trường hợp nhiều người cùng sáng tạo tác phẩm, thì họ là đồng tác giả tác phẩm đó. Các 

đồng tác giả là chủ sở hữu chung đối với tác phẩm và được hưởng các quyền của tác giả theo quy 

định tại Điều 751 của Bộ luật này; nếu tác phẩm được sáng tạo theo nhiệm vụ được giao, theo hợp 

đồng thì các đồng tác giả được hưởng các quyền của tác giả theo quy định tại Điều 752 của Bộ luật 

này. 

2- Trong trường hợp tác phẩm do các đồng tác giả sáng tạo gồm các phần riêng biệt có thể tách ra 

để sử dụng độc lập, thì mỗi người có quyền sử dụng riêng biệt phần của mình và được hưởng 

quyền tác giả đối với phần đó, nếu các đồng tác giả không có thoả thuận khác. 

 

Điều 756. Các quyền của tác giả đối với tác phẩm sáng tạo theo nhiệm vụ được giao hoặc 
theo hợp đồng 
1- Trong trường hợp tác phẩm được sáng tạo theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng, thì tác 

giả được hưởng các quyền quy định tại Điều 752 của Bộ luật này. 

2- Người giao nhiệm vụ hoặc người giao kết hợp đồng với tác giả có các quyền quy định tại Điều 

753 của Bộ luật này. 

 

Điều 757. Các quyền của tác giả dịch, phóng tác, biên soạn, cải biên, chuyển thể 
1- Tác giả các tác phẩm phóng tác, biên soạn, cải biên, chuyển thể được hưởng các quyền tác giả 
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đối với tác phẩm đó theo quy định tại Điều 751 hoặc Điều 752 của Bộ luật này, nhưng phải được 

tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm gốc cho phép và phải trả thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác 

phẩm gốc; nếu muốn thay đổi nội dung tác phẩm gốc, thì phải được tác giả cho phép và phải ghi 

tên tác giả và tên tác phẩm gốc. 

2- Đối với tác phẩm dịch, thì tác giả dịch được hưởng các quyền tác giả theo quy định tại Điều 751 

hoặc Điều 752 của Bộ luật này, trừ quyền đặt tên cho tác phẩm. 

 

Điều 758. Quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh, video phát thanh, truyền hình, sân khấu 
và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác 
1- Đối với tác phẩm điện ảnh, vi-đi-ô, phát thanh, truyền hình, sân khấu và các loại hình biểu diễn 

nghệ thuật khác, thì đạo diễn, biên kịch, quay phim, người dựng phim, nhạc sĩ, hoạ sĩ được hưởng 

các quyền quy định tại Điều 752 của Bộ luật này. 

2- Cá nhân, tổ chức sản xuất tác phẩm điện ảnh, vi-đi-ô, phát thanh, truyền hình, sân khấu và các 

loại hình biểu diễn nghệ thuật khác được hưởng các quyền quy định tại khoản 1 và điểm c khoản 2 

Điều 751 của Bộ luật này. 

 

Điều 759. Quyền yêu cầu được bảo hộ 
Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm khi bị người khác xâm phạm quyền tác giả, quyền của chủ sở hữu 

tác phẩm, có quyền yêu cầu người có hành vi xâm phạm hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

buộc người đó phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại. 

 

Điều 760. Giới hạn quyền tác giả 
Cá nhân, tổ chức được sử dụng tác phẩm của người khác đã được công bố, phổ biến, nếu tác 

phẩm không bị cấm sao chụp và việc sử dụng đó không nhằm mục đích kinh doanh và không làm 

ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không xâm hại đến các quyền lợi khác của 

tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm; cá nhân, tổ chức sử dụng tác phẩm không phải xin phép và 

không phải trả thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, nhưng phải ghi hoặc nhắc tên tác giả 

và nguồn gốc tác phẩm. 

 

Điều 761. Các hình thức sử dụng tác phẩm không phải xin phép, không phải trả thù lao 

1- Việc sử dụng tác phẩm quy định tại Điều 760 của Bộ luật này bao gồm các hình thức sau đây: 

a) Sao lại tác phẩm để sử dụng riêng; 

b) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai lạc ý của tác giả để bình luận hoặc minh hoạ trong tác 

phẩm của mình; 

c) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai lạc ý của tác giả để viết báo, để dùng trong ấn phẩm định 

kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu; 

d) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai lạc ý của tác giả để giảng dạy, kiểm tra kiến thức trong 

nhà trường; 

đ) Sao lại tác phẩm để lưu trữ, dùng trong thư viện; 

e) Dịch, phổ biến tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam và ngược lại; 

g) Biểu diễn các tác phẩm sân khấu và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh 

hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động ở nơi công cộng; 
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h) Ghi âm, ghi hình trực tiếp các buổi biểu diễn với tính chất đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy; 

i) Chụp ảnh, truyền hình, giới thiệu hình ảnh của tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật 

ứng dụng trưng bày ở nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của các tác phẩm đó; 

k) Chuyển tác phẩm sang chữ nổi cho người mù. 

2- Quyền sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với việc sao lại tác 

phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, phần mềm máy tính. 

 

Điều 762. Đăng ký và nộp đơn yêu cầu bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm 

1- Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có quyền: 

a) Đăng ký tác phẩm thuộc sở hữu của mình tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Nộp đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo hộ quyền của tác giả hoặc quyền của 

chủ sở hữu tác phẩm khi các quyền đó bị người khác xâm phạm. 

2- Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đã đăng ký bảo hộ tác phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

không có nghĩa vụ phải chứng minh quyền sở hữu đối với tác phẩm đã đăng ký khi có tranh chấp. 

 

Điều 763. Chuyển giao quyền tác giả 

1- Các quyền nhân thân của tác giả không được chuyển giao cho người khác, trừ các quyền nhân 

thân của tác giả đồng thời là chủ sở hữu được quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 751 của 

Bộ luật này. 

2- Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm có quyền chuyển giao một phần hoặc toàn bộ các quyền tài sản 

đối với tác phẩm quy định tại khoản 2 Điều 751, khoản 2 Điều 752 hoặc khoản 2 Điều 753 của Bộ 

luật này cho người khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế. 

 

Điều 764. Thừa kế quyền tác giả 

1- Trong trường hợp tác giả chết, thì người thừa kế của tác giả được hưởng các quyền sau đây: 

a) Các quyền nhân thân được quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 751 của Bộ luật này, trừ 

trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm; 

b) Các quyền tài sản của tác giả đối với tác phẩm quy định tại khoản 2 Điều 751 hoặc khoản 2 Điều 

752 của Bộ luật này. 

Trong trường hợp không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được 

quyền hưởng di sản, thì các quyền đó thuộc Nhà nước. 

2- Trong trường hợp người thừa kế của tác giả chết trước khi hết thời hạn bảo hộ, thì người thừa 

kế của người đó được hưởng các quyền của tác giả quy định tại khoản 1 Điều này cho đến hết thời 

hạn bảo hộ. 

3- Người thừa kế của tác giả được hưởng các quyền tài sản quy định tại khoản 2 Điều 751, khoản 

2 Điều 752 của Bộ luật này là chủ sở hữu các quyền được chuyển giao và có quyền chuyển giao 

một phần hoặc toàn bộ các quyền đó cho người khác. 

 

Điều 765. Thừa kế quyền của đồng tác giả 

Đối với tác phẩm đồng tác giả mà các đồng tác giả là chủ sở hữu chung hợp nhất đối với tác phẩm, 

nếu có đồng tác giả chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc 

không được quyền hưởng di sản, thì các quyền về tài sản của đồng tác giả đó thuộc Nhà nước. 
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Điều 766. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả 

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định như sau: 

1- Các quyền nhân thân của tác giả quy định tại các điểm a, b và đ khoản 1 Điều 751, khoản 1 Điều 

752 của Bộ luật này được bảo hộ vô thời hạn; 

2- Các quyền nhân thân quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 751 và các quyền tài sản quy 

định tại khoản 2 Điều 751, khoản 2 Điều 752 của Bộ luật này được bảo hộ trong suốt cuộc đời tác 

giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; 

3- Đối với tác phẩm đồng tác giả, thì các quyền nhân thân quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 

Điều 751 và các quyền tài sản quy định tại khoản 2 Điều 751, khoản 2 Điều 752 của Bộ luật này 

được bảo hộ trong suốt cuộc đời các đồng tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm đồng tác giả 

cuối cùng chết; 

4- Đối với tác phẩm điện ảnh, tác phẩm phát thanh, truyền hình, vi-đi-ô, tác phẩm di cảo, thì các 

quyền nhân thân quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 751 và quyền tài sản quy định tại 

khoản 2 Điều 751, khoản 2 Điều 752 của Bộ luật này được bảo hộ trong thời hạn năm mươi năm, 

kể từ ngày tác phẩm được công bố lần đầu tiên; 

5- Đối với tác phẩm không rõ tác giả hoặc tác phẩm khuyết danh, thì quyền tác giả thuộc Nhà 

nước; nếu trong thời hạn năm mươi năm, kể từ ngày tác phẩm được công bố lần đầu tiên mà xác 

định được tác giả, thì quyền tác giả được bảo hộ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này 

và thời hạn bảo hộ được tính từ ngày xác định được tác giả. 

MỤC 3 
HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM 

 
Điều 767. Hợp đồng sử dụng tác phẩm 
1- Hợp đồng sử dụng tác phẩm là sự thoả thuận giữa tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm về việc 

chuyển giao tác phẩm thuộc sở hữu của mình cho cá nhân, tổ chức khác (gọi là bên sử dụng tác 

phẩm) sử dụng tác phẩm. 

2- Hợp đồng sử dụng tác phẩm phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thoả thuận khác 

hoặc pháp luật có quy định khác. 

 

Điều 768. Nội dung của hợp đồng sử dụng tác phẩm 
Tuỳ theo từng loại hợp đồng sử dụng tác phẩm, các bên thoả thuận những nội dung chủ yếu sau 

đây: 

1- Hình thức sử dụng tác phẩm; 

2- Phạm vi, thời hạn sử dụng tác phẩm; 

3- Mức nhuận bút hoặc thù lao và phương thức thanh toán; 

4- Trách nhiệm của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng; 

5- Các nội dung khác do các bên thoả thuận. 

 

Điều 769. Nghĩa vụ của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm 
Theo hợp đồng sử dụng tác phẩm, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có các nghĩa vụ sau đây: 
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1- Chuyển giao tác phẩm cho bên sử dụng tác phẩm theo đúng thời hạn, địa điểm đã thoả thuận; 

phải bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng tác phẩm do việc chuyển giao tác phẩm không đúng thời 

hạn, địa điểm gây ra; 

2- Không được chuyển giao tác phẩm cho cá nhân, tổ chức khác sử dụng khi chưa hết hạn hợp 

đồng, trừ trường hợp được bên sử dụng tác phẩm cho phép; nếu vi phạm quy định này mà gây 

thiệt hại cho bên sử dụng tác phẩm, thì phải chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại. 

 

Điều 770. Quyền của tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm 
Theo hợp đồng sử dụng tác phẩm, tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có các quyền sau đây: 

1- Yêu cầu bên sử dụng tác phẩm nêu tên hoặc bút danh của tác giả khi sử dụng tác phẩm; 

2- Yêu cầu bên sử dụng tác phẩm trả đủ nhuận bút hoặc thù lao theo đúng thời hạn và phương 

thức đã thoả thuận; 

3- Được chuyển giao tác phẩm cho nhiều người sử dụng, trừ trường hợp có thoả thuận khác với 

bên sử dụng tác phẩm. 

 

Điều 771. Nghĩa vụ của bên sử dụng tác phẩm 
Bên sử dụng tác phẩm có các nghĩa vụ sau đây: 

1- Sử dụng tác phẩm theo đúng hình thức, phạm vi và thời hạn đã thoả thuận; 

2- Không được chuyển giao tác phẩm cho cá nhân hoặc tổ chức khác sử dụng, nếu không được 

tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm cho phép; 

3- Trả đủ nhuận bút hoặc thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm theo đúng thời hạn và 

phương thức đã thoả thuận; 

4- Bồi thường thiệt hại cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, nếu vi phạm nghĩa vụ quy định tại 

các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

 

Điều 772. Quyền của bên sử dụng tác phẩm 

Bên sử dụng tác phẩm có các quyền sau đây: 

1- Công bố, phổ biến tác phẩm trong thời hạn đã thoả thuận; 

2- Sử dụng tác phẩm theo đúng hình thức, phạm vi và thời hạn đã thoả thuận; 

3- Đơn phương huỷ bỏ hợp đồng và có quyền yêu cầu tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm phải bồi 

thường thiệt hại, nếu tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đã không chuyển giao tác phẩm theo đúng 

thời hạn, địa điểm đã thoả thuận; 

4- Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và yêu cầu tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm bồi 

thường thiệt hại, nếu tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 

769 của Bộ luật này. 

www.wincolaw.com

 - 8 - 

  



 

MỤC 4 
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BIỂU DIỄN, CỦA TỔ CHỨC SẢN 

XUẤT BĂNG ÂM THANH, ĐĨA ÂM THANH, BĂNG HÌNH, ĐĨA HÌNH, TỔ 
CHỨC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH 
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Điều 773. Người biểu diễn 
Người biểu diễn bao gồm cá nhân, tổ chức biểu diễn, người dàn dựng, đạo diễn chương trình ca, 

múa, nhạc, chương trình phát thanh, truyền hình, đạo diễn, diễn viên sân khấu và các loại hình 

biểu diễn nghệ thuật khác. 

 

Điều 774. Nghĩa vụ của người biểu diễn 
Người biểu diễn có các nghĩa vụ sau đây: 

1- Xin phép tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm được sử dụng tác phẩm để trình diễn nếu tác phẩm 

chưa được công bố; 

2- Trả thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, trừ trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 

Điều 761 của Bộ luật này; 

3- Bồi thường thiệt hại cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, nếu vi phạm nghĩa vụ quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

 

Điều 775. Quyền của người biểu diễn 
Người biểu diễn có các quyền sau đây: 

1- Được giới thiệu tên khi biểu diễn; 

2- Được bảo hộ hình tượng biểu diễn không bị xuyên tạc; 

3- Cho hoặc không cho người khác phát thanh, truyền hình trực tiếp chương trình biểu diễn của 

mình tại nơi đang biểu diễn, trừ trường hợp phát thanh, truyền hình có tính chất tường thuật những 

sự kiện thời sự hoặc nhằm mục đích sử dụng trong giảng dạy; 

4- Cho hoặc không cho người khác ghi âm, ghi hình chương trình biểu diễn và làm các bản sao để 

phổ biến; 

5- Hưởng thù lao từ việc cho người khác sử dụng chương trình biểu diễn của mình quy định tại 

khoản 3 và khoản 4 Điều này, nếu việc sử dụng chương trình biểu diễn nhằm mục đích kinh doanh; 

6- Yêu cầu cá nhân, tổ chức xâm phạm quyền của người biểu diễn chấm dứt hành vi xâm phạm 

quyền của người biểu diễn, xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. 

 

Điều 776. Nghĩa vụ của tổ chức sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình 
Tổ chức sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình có các nghĩa vụ sau đây: 

1- Giao kết hợp đồng bằng văn bản với tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, nếu sử dụng tác phẩm 

chưa được công bố để sản xuất chương trình của mình; 

2- Ghi tên tác giả, tên người biểu diễn, bảo đảm sự toàn vẹn nội dung tác phẩm và phải trả thù lao 

cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, nếu sử dụng tác phẩm đã được công bố để sản xuất 

chương trình của mình; 

3- Giao kết hợp đồng với người biểu diễn và trả thù lao, nếu sử dụng chương trình biểu diễn của 

người đó để sản xuất chương trình của mình. 
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Điều 777. Quyền của tổ chức sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình 
1- Tổ chức sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình có các quyền sau đây đối 

với sản phẩm do mình sản xuất: 

a) Cho hoặc không cho nhân bản, phát hành sản phẩm; 

b) Hưởng lợi khi sản phẩm được sử dụng. 

2- Các quyền của tổ chức sản xuất băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình được bảo hộ 

trong thời hạn năm mươi năm, kể từ ngày băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình được 

phổ biến lần đầu tiên. 

3- Trong thời hạn được bảo hộ, tổ chức được chuyển giao quyền của tổ chức sản xuất băng âm 

thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình được tiếp tục hưởng các quyền quy định tại khoản 1 Điều 

này cho đến khi hết thời hạn được bảo hộ. 

 

Điều 778. Nghĩa vụ của tổ chức phát thanh, truyền hình 
Tổ chức phát thanh, truyền hình có các nghĩa vụ sau đây: 

1- Xin phép và trả nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, nếu sử dụng tác phẩm chưa 

công bố để xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình của mình; 

2- Ghi tên tác giả, tên người biểu diễn, bảo đảm sự toàn vẹn nội dung tác phẩm và trả thù lao cho 

tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, nếu sử dụng tác phẩm đã công bố để xây dựng chương trình 

phát thanh, truyền hình của mình; 

3- Trả nhuận bút cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đối với tác phẩm cải biên, chuyển thể và 

trả thù lao cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đối với tác phẩm gốc, nếu sử dụng tác phẩm cải 

biên, chuyển thể để xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình của mình. 

 

Điều 779. Quyền của tổ chức phát thanh, truyền hình 
1- Tổ chức phát thanh, truyền hình có các quyền sau đây đối với chương trình của mình: 

a) Cho hoặc không cho phát lại chương trình; 

b) Cho hoặc không cho làm các bản sao chương trình nhằm mục đích kinh doanh. 

2- Các quyền của tổ chức phát thanh, truyền hình được bảo hộ trong thời hạn năm mươi năm, kể 

từ ngày chương trình phát thanh, truyền hình được phát lần đầu tiên. 

3- Trong thời hạn được bảo hộ, tổ chức được chuyển giao quyền của tổ chức phát thanh, truyền 

hình được tiếp tục hưởng các quyền quy định tại khoản 1 Điều này cho đến hết thời hạn bảo hộ. 

 

 

www.wincolaw.com

 - 10 - 

  


