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Sáng ngày 29/5/2014 trường Đại 
học Luật TP.HCM đã phối hợp 
cùng Viện Công nghiệp phần mềm 

và nội dung số Việt Nam tổ chức hội thảo 
“Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường 
số tại Việt Nam”. Hội thảo đã thu hút 
được sự tham gia của trên 100 đại biểu 
đến từ các văn phòng luật sư, công ty 
luật, trường đại học và doanh nghiệp.

Internet và vấn đề bảo hộ 
quyền tác giả 
Internet mang lại rất nhiều lợi ích cũng 
như thách thức đối với sự phát triển của 
ngành công nghiệp bản quyền. Ở khía 
cạnh tích cực, Internet giúp quảng bá tác 
phẩm tới đông đảo người sử dụng một 
cách thuận tiện và tiết kiệm hơn nhiều 
so với phương thức truyền thống trước 
đây. Internet cũng giúp thương mại hóa 
các sản phẩm này một cách dễ dàng hơn 
với chi phí thấp hơn nhiều so với thương 
mại truyền thống. Việc phân phối cũng 
không gặp khó khăn từ các thủ tục hải 
quan hay các thủ tục xin phép phức tạp 
khác. Mặt khác, Internet cũng tạo điều 
kiện cho người sử dụng có thể truy cập, sử 
dụng thậm chí kinh doanh trái phép các 
tác phẩm này mà không trả tiền sử dụng, 
gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền tác giả. 
Ví dụ, tại Hàn Quốc, trong năm 2013, chỉ 
riêng việc sao chép lậu online đã chiếm 
khoảng 4.000 tỉ won. Tại Liên bang Nga, 
ước tính mỗi năm ngành công nghiệp điện 
ảnh Nga tổn thất hơn 4 tỷ USD do những 
hành vi vi phạm bản quyền cũng như phổ 
biến trái phép các bộ phim trên Internet. 
Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các 
thiết bị đầu cuối (máy tính cá nhân, máy 
tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại 
thông minh, máy đọc sách điện tử…) đã 
làm cho việc truy cập Internet trở nên dễ 
dàng và thuận lợi hơn bao giờ hết. Với 
hàng triệu triệu người sử dụng Internet và 
hàng triệu website như hiện nay, việc kiểm 
soát tất cả nội dung đăng tải trên tất cả 
các website để đảm bảo cho việc bảo hộ 
quyền tác giả là điều gần như không thể. 
Tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, 
tình trạng xâm phạm quyền tác giả trong 
môi trường số đang diễn ra hết sức phổ 
biến và với mức độ ngày càng phức tạp. 
Theo đánh giá của TS.Lê Thị Nam Giang, 
GV trường ĐH Luật TP.HCM, tổng thư ký 
Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM, tại Việt Nam, 
tình trạng xâm phạm quyền tác giả trong 
môi trường Internet diễn ra trong tất cả 
các lĩnh vực: từ tác phẩm văn học, khoa 
học, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm âm 
nhạc, tác phẩm nhiếp ảnh đến phần mềm 
máy tính… Hành vi xâm phạm quyền rất 
đa dạng, từ xâm phạm quyền tài sản như: 

Bảo hộ quyền tác giả 
trên Internet:
Luật thì có nhưng 
khó thực thi

tại là không khả thi và khó quản lý”. Với sự 
phát triển mạnh mẽ của công nghệ, theo TS 
Nam Giang, pháp luật đã không theo kịp để 
điều chỉnh hiệu quả việc bảo hộ quyền tác 
giả trong môi trường Internet. Ví dụ, trường 
hợp các website không có nội dung vi phạm 
nhưng có đường link dẫn đến nội dung vi 
phạm: khó xác định đây là hành vi xâm 
phạm quyền tác giả. Một ví dụ khác được 
đưa ra là việc thực thi quy định tại điều 
25(1(a)) về việc tự sao chép không quá 
một bản cho mục đích giảng dạy, nghiên 
cứu khoa học là không thể thực hiện trong 
môi trường Internet. Vì không có bất cứ một 
phần mềm nào được viết để cho phép kiểm 
soát việc tải tác phẩm gắn với mục đích sử 
dụng là giảng dạy, nghiên cứu khoa học hay 
mục đích sử dụng cá nhân khác. Việc người 
sử dụng nghe nhạc, xem phim trực tuyến 
từ các website vi phạm bản quyền có cấu 
thành hành vi vi phạm quyền tác giả không 
cũng là vấn đề pháp luật cần xem xét. Chia 
sẻ quan điểm này, ông Đỗ Khắc Chiến, 
đại diện Văn phòng luật sư Phạm và Liên 
Danh, nhấn mạnh, pháp luật về quyền tác 
giả còn rất nhiều thiếu sót và khó áp dụng, 
dường như điều luật nào cũng có sai sót. 
Quy định của pháp luật, về mặt hình thức 
là đầy đủ nhưng còn yếu kém, ví dụ việc xác 
định hành vi xâm phạm theo điều 28 luật 
sở hữu trí tuệ đã không thể liệt kê đầy đủ 
các hành vi xâm phạm. Ông Hà Thân, tổng 
giám đốc Công ty CP tin học Lạc Việt, một 
trong 5 nhà xuất bản ebook tại Việt Nam 
cũng chia sẻ những vấn đề pháp lý mà thư 
viện điện tử đang phải đối mặt nhưng chưa 
có quy định hay hướng dẫn cụ thể từ pháp 
luật quyền tác giả. Phần lớn các tác phẩm 
được lưu trữ trong kho dữ liệu của thư viện 
điện tử là tài liệu giấy được số hóa. Câu hỏi 
đặt ra, nếu mua bản quyền sách về sau đó 
thư viện số hóa và cho phép người dùng thư 
viện sử dụng có được xem là có hợp pháp 
hay không?  Việc thực thi quyền tác giả trên 
Internet hiện nay còn yếu kém, xuất phát 
một phần từ phía quản lý nhà nước và từ cơ 
quan thực thi. Việc xử lý hành chính hành 
vi xâm phạm quyền tác giả trên môi trường 
Internet thuộc trách nhiệm của thanh tra 
Bộ VH-TT-DL và thanh tra Bộ TTTT. Cán 
bộ thực thi còn hạn chế về nhân lực và kiến 
thức chuyên môn về lĩnh vực này, điều kiện 
kỹ thuật và cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn. 
Chia sẻ vấn đề này, ông Đồng Phước Vinh 
khẳng định, nếu muốn mở website bán 
ebook, Bộ TTTT, Bộ VH-TT-DL và Bộ Công 
thương cùng quản lý nên nếu việc vi phạm 
xảy ra sẽ rất khó có thể khiếu nại cơ quan 
nào. Thẩm phán Nguyễn Công Phú – phó 
chánh Tòa kinh tế TAND TP.HCM cũng cho 
rằng, trên thực tế, tòa án gặp không ít khó 
khăn trong việc xét xử các tranh chấp về 

quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác 
giả nói riêng. Chủ yếu là làm sao phát hiện 
hành vi và phát hiện chủ thể xâm phạm và 
khả năng có xử lý được hay không. Trong 
nhiều trường hợp để xác định có hay không 
hành vi xâm phạm quyền tác giả đòi hỏi 
kiến thức chuyên môn sâu do đó cần hội 
đồng giám định mà hiện nay chưa thành 
lập được tổ chức giám định về quyền tác giả. 
Pháp luật cũng chưa quy định về nghĩa vụ 
bắt buộc cá nhân thực hiện việc giám định 
khi tòa án có yêu cầu mà hoàn toàn phụ 
thuộc vào sự tự nguyện do đó trong nhiều 
trường hợp gây khó khăn cho công tác xét 
xử khi không thể trưng cầu giám định. 

Cuộc chiến chống xâm phạm 
quyền tác giả trên Internet - 
còn dài và đầy cam go
Cuộc chiến chống hành vi xâm phạm quyền 
tác giả trên Internet còn gặp rất nhiều khó 
khăn. Sự phát triển của công nghệ với các 
ứng dụng tiện ích làm cho việc công bố, 
sao chép, phổ biến, phân phối tác phẩm 
trên Internet trở nên dễ dàng và không thể 
kiểm soát. Điều đáng nói là nhiều hành vi 
xâm phạm quyền xảy ra do không hiểu biết 
pháp luật. Nhiều bạn trẻ cho biết, họ sao 
chép tác phẩm từ những website vi phạm 
bản quyền mà không biết đó là hành vi xâm 
phạm quyền tác giả. Nhiều bạn khẳng định 
việc đưa tác phẩm lên Internet hoặc truyền 
tải cho người khác hoàn toàn xuất phát từ 
tâm lý mong muốn được chia sẻ cho người 
khác mà không biết đó là hành vi xâm phạm 
quyền tác giả. Mặt khác ý thức không tôn 
trọng quyền tác giả, tâm lý “xài chùa” còn 
tồn tại trong đa số người dân và không thể 
thay đổi một sớm một chiều. Bản thân các 
tác giả, các chủ sở hữu quyền tác giả cũng 
chưa thực sự quan tâm đúng mức tới việc 
bảo hộ tác phẩm của mình. Điều kiện cơ sở 
vật chất và nhân lực của cơ quan thực thi 
quyền còn thiếu và yếu. Bên cạnh đó, pháp 
luật trong nhiều trường hợp đã không theo 
kịp sự phát triển của công nghệ do đó chưa 
điều chỉnh hiệu quả việc bảo hộ quyền tác 
giả trong môi trường Internet. Tất cả những 
yếu tố này đã làm cho việc bảo vệ quyền tác 
giả trên Internet trở nên khó khăn. Đi tìm 
giải pháp cho vấn đề trên, cần có sự phối 
kết hợp giữa các giải pháp pháp lý và giải 
pháp kỹ thuật, trong đó giải pháp pháp lý 
phải có vai trò quyết định vì giải pháp kỹ 
thuật dù có hiện đại đến đâu thì cũng có 
thể bị phá vỡ. Pháp luật cần phải có quy 
định cụ thể điều chỉnh vấn đề bảo hộ quyền 
tác giả trong môi trường Internet. Ngoài ra, 
cần giáo dục ý thức tôn trọng quyền tác giả 
trong công chúng, xem đây là cách thức để 
khuyến khích sự sáng tạo O 

Lê An

Internet mang lại 
nhiều lợi ích cũng 
như thách thức đối 
với sự phát triển 
của ngành công 
nghiệp bản quyền. 

Sự phát triển của 
công nghệ làm 
cho việc sao chép, 
chia sẻ trở nên dễ 
dàng và không 
thể kiểm soát. 
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Luật thì có nhưng khó thực thi
Pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam phát 
triển rất nhanh trong gần 20 năm qua. Việt 
Nam cũng là thành viên của các điều ước 
quốc tế đa phương quan trọng về quyền tác 
giả như công ước Berne về bảo hộ tác phẩm 
văn học, nghệ thuật năm 1886, công ước 
Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản 
xuất bản ghi âm, ghi hình và các tổ chức 
phát sóng, công ước Geneve về bảo hộ các 
nhà sản xuất bản ghi âm chống lại việc sao 
chép trái phép bản ghi âm của họ, công ước 
Brussel liên quan đến việc phân phối các tín 
hiệu mang chương trình được truyền qua vệ 
tinh, Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, việc thực 
thi pháp luật trên thực tế còn rất nhiều hạn 
chế. Trong môi trường Internet, việc xác 
định hành vi xâm phạm quyền tác giả, phát 
hiện và ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền, 
đặc biệt với hành vi xâm phạm sử dụng 
công nghệ mới như: P2P, Cyberlockers, Bit 
Torrent… là vô cùng khó khăn. Với mạng 
đồng đẳng (P2P) các máy tính cá nhân có 
thể truyền các tác phẩm không có bản quyền 
một cách rất dễ dàng không qua máy chủ mà 
không thể phát hiện/kiểm soát được. Phần 
mềm ứng dụng như Bit Torrent cho phép 
tải và truyền tải tác phẩm một cách nhanh 
chóng với quy mô rộng khắp và rất tiện dụng. 
TS Hoàng Lê Minh, viện trưởng Viện Công 
nghệ phần mềm và nội dung số khẳng định, 
“Hiện tại, kỹ thuật ánh xạ, nhằm che dấu việc 
truy cập từ địa chỉ nào đã gây khó khăn cho 
việc phát hiện IP. Việc xác định chứng cứ về 
vi phạm pháp luật căn cứ trên địa chỉ IP hiện 

quyền sao chép, quyền truyền đạt, phân 
phối, đến quyền nhân thân như: quyền 
công bố tác phẩm, quyền được nêu tên khi 
tác phẩm được sử dụng, quyền bảo vệ sự 
vẹn toàn của tác phẩm… 
Có hàng triệu website đang cung cấp 
các tác phẩm không có bản quyền. Đồng 
tình với quan điểm trên, ông Đồng Phước 
Vinh, giám đốc Công ty THNN sách điện 
tử Trẻ YBook cho biết, hiện nay, cung cấp 
cho thị trường ebook có bản quyền tại Việt 
Nam là 5 doanh nghiệp: YBook, Sachweb, 
Alezaa, Komo và Lạc Việt. Năm nhà cung 
cấp ebook có bản quyền này đang phải 
cạnh tranh với hàng ngàn website cung 

cấp ebook không có bản quyền. Kết quả 
tìm kiếm với từ khóa “tải ebook miễn phí” 
trên Google cho ra hơn 2.500.000 kết 
quả nhưng với từ khóa “mua ebook có 
bản quyền” thì chỉ có... 10 kết quả! Việc 
bị đè bẹp bởi số lượng địa chỉ cung cấp 
ebook vi phạm bản quyền tràn ngập trên 
Internet khiến các nhà phát hành ebook 
làm ăn chân chính khó lòng cạnh tranh 
nổi. Ông Vinh cho rằng pháp luật đang 
quản rất chặt các đơn vị phát hành ebook 
có bản quyền nhưng hàng trăm đơn vị 
phát hành ebook vi phạm bản quyền thì 
thản nhiên hoạt động bất chấp mọi quy 
định pháp luật. 

Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet 
hiện nay đang nhận được sự quan tâm sâu sắc 
tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
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