
 

LUẬT 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 5  
SỐ 37/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 
15/1999/QH10. 

 

11. Bổ sung Điều 170a như sau: 
“Điều 170a. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan 

1. Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà thực hiện 
một trong các hành vi sau đây xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại 
Việt Nam với quy mô thương mại, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu 
đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm: 

a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;  

b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi 
hình. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ bốn trăm triệu 
đồng đến một tỷ đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần. 
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm.” 

12. Điều 171 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 171. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp  

1. Người nào cố ý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn 
địa lý đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại, thì bị phạt tiền từ năm mươi 
triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ bốn trăm triệu 
đồng đến một tỷ đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần. 
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm.” 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp 
thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
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