
5 lý do nên thuê luật sư tư vấn khi bị vi phạm bản quyền? 
 

 

Sở hữu trí tuệ là một khái niệm đã xuất hiện lâu đời trên thế giới nhưng đối với Việt Nam thì còn 

khá mới mẻ. Ngay cả việc đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bản quyền, nhiều tác giả cũng còn lúng 

túng, e ngại, một phần vì không hiểu rõ thủ tục pháp lý, một phần vì nỗi sợ tiếp xúc với cơ quan 

công quyền. Các thủ tục đăng ký trên thực tế cũng phát sinh nhiều vấn đề khác so với các quy định 

chung trong luật. Bài viết này sẽ cung cấp cho quý đọc giả về việc tại sao nên thuê luật sư chuyên 

về sở hữu trí tuệ tư vấn khi bị vi phạm bản quyền. 

1. Luật sư về sở hữu trí tuệ sẽ có hiểu biết pháp lý rõ ràng về pháp luật liên 

quan sở hữu trí tuệ 

Luật sư về sở hữu trí tuệ giỏi là những người hiểu được mục đích thiết thực và sự cần thiết khi 

phải đăng ký bản quyền. Đồng thời luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ đã có hiểu biết chuyên sâu 

về các thủ tục đăng ký bản quyền nên việc thực hiện dịch vụ sẽ nhanh chóng, chính xác và hiệu 

quả hơn, đảm bảo được quyền lợi hợp pháp của tác giả. Việc thuê luật sư về sở hữu trí tuệ thực 

hiện dịch vụ đăng ký bản quyền sẽ giúp cho khách hàng tiết kiệm được thời gian, và hạn chế những 

chi phí không cần thiết so với việc khách hàng tự tìm hiểu cách thực hiện và thử – sai nhiều lần. 

2. Luật sư về sở hữu trí tuệ là những người có kỹ năng trình bày và phản 

biện tốt 

Để trở thành một luật sư, một người bình thường phải mất ít nhất 06 năm từ khi học đại học: 04 

(bốn) năm học tại các trường chuyên đào tạo về luật để có bằng cử nhân luật, và ít nhất 02 năm học 

tại Học viện Tư pháp, thực tập hành nghề tại các tổ chức hành nghề luật sư, trải qua kỳ thi kết thúc 

tập sự quốc gia để được cấp chứng chỉ hành nghề. Trải qua quá trình đào tạo và rèn luyện đó, luật 

sư đã tích lũy được nhiều kiến thức và rèn luyện được nhiều kỹ năng bổ trợ hành nghề như kỹ năng 

soạn thảo văn bản pháp lý; kỹ năng viết, trình bày vấn đề,kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết 

phục người khác,… Nếu giao vụ việc sở hữu trí tuệ cho họ thực hiện, họ sẽ có cách trình bày sắp 

xếp các bước thực hiện sao cho tiết kiệm thời gian và công sức nhưng vẫn đạt hiệu quả cao nhờ 

vào những kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp mà bản thân đã tích lũy được. 

3. Luật sư về sở hữu trí tuệ là người xác định chính xác yêu cầu khởi kiện 

và biết đánh giá chứng cứ phù hợp với yêu cầu khởi kiện 
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Thẩm phán thụ lý hồ sơ sẽ không mấy thiện cảm nếu như bạn đưa những yêu cầu khởi kiện và bổ 

sung vào những chứng cứ không có liên quan đến vụ án. Vì thế, khi thuê luật sư chuyên về sở 

hữu trí tuệ, họ sẽ xác định chính xác yêu cầu khởi kiện theo tình huống bị vi phạm của bạn, biết 

bằng chừng nào thì nên đưa vào vụ án, bằng chứng không nên đưa để chứng minh cho yêu cầu 

khởi kiện. Từ đó, giúp thẩm phán có thể dễ dàng xác định được trọng tâm của vụ án, tạo cảm tình 

và thuyết phục họ ngay tại giai đoạn đọc hồ sơ. 

4. Luật sư về sở hữu trí tuệ là người có thể hiểu được tâm lý của hội đồng 

xét xử và đối phương 

Khi tham gia tranh tụng, yếu tố tâm lý rất quan trọng. Luật sư là người đã trải qua rất nhiều vụ án, 

cũng tiếp xúc rất nhiều người nên khả năng hiểu tâm lý người khác là điều mà hầu hết các luật sư 

giỏi trong nghề có thể có được. Ví dụ: Khi luật sư đưa ra các bằng chứng về vi phạm bản 

quyền thì bên đối phương nếu chối bỏ sẽ đưa ra lý lẽ để chứng minh mình là người không vi phạm. 

Khi ấy, việc hiểu tâm lý sẽ giúp luật sư đánh vào những sơ hở trong lời nói của đối phương. Ý kiến 

của thẩm phán cũng sẽ được luật sư hiểu rõ tường tận và biết được thẩm phán đang nghiên về bên 

nào hơn. Qua đó, đưa ra những đòn đánh tâm lý cực kỳ hiệu quả. 

5. Thuê luật sư về sở hữu trí tuệ giống như mua bảo hiểm cho rủi ro 

Dựa vào những phân tích ở trên có thể thấy, nếu bạn thuê luật sư thì bạn đang có một người bạn 

đồng hành gọi bạn là thân chủ. Điều đó có nghĩa bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn vì người bạn đồng 

hành này không những có trình độ chuyên môn mà còn thông minh và hiểu tâm lý của những người 

tham gia tố tụng. Phòng bệnh bao giờ vẫn tốt hơn là chữa bệnh, chi phí bạn bỏ ra để thuê luật sư 

giống như là số tiền bảo hiểm cho những rủi ro trong công việc của bạn. Không chỉ dừng ở đó, một 

luật sư giỏi còn có thể giúp phát hiện và cho bạn những lời tư vấn pháp lý kịp thời để hạn chế tối đa 

những rủi ro pháp lý và tranh chấp tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh của bạn cũng như trong 

cuộc sống. Khi quyền sở hữu trí tuệ của bạn được bảo đảm về mặc pháp lý, bạn có thể khai thác 

giá trị thương mại từ sản phẩm của mình, thu  được nhiều lợi nhuận và loại bỏ được đối thủ cạnh 

trạnh. 

Từ những phân tích trên, có thể khẳng định được rằng, để quyền và lợi ích hợp pháp của bạn và 

doanh nghiệp bạn được bảo vệ tốt nhất, hãy tìm đến các luật sư là chuyên gia trong lĩnh vực sở 

hữu trí tuệ. 

Nếu đang khó khăn trong việc tìm luật sư về Sở hữu trí tuệ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: P& Các 

Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 
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thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. P& Các 

Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn hàng đầu tại Việt Nam về pháp 

luật kinh doanh và doanh nghiệp với các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý 

như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin mang đến 

dịch vụ luật sư về Sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền tác giả tối ưu và hiệu quả nhất cho Quý khách 

hàng. 
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