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Tóm tắt: Bài viết đi sâu phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ chương trình 
máy tính. Bài viết chỉ ra rằng, học tập kinh nghiệm và thực tiễn lập pháp quốc tế Việt Nam đã lựa 
chọn cách thức bảo hộ chương trình máy tính với tư cách là một đối tượng của quyền tác giả. Tuy 
nhiên, cách thức bảo hộ này cũng có những hạn chế, nhược điểm nhất định khiến cho việc bảo hộ 
không có được kết quả như mong đợi. Các thách thức đó đặt ra yêu cầu cần phải sửa đổi, bổ sung 
pháp luật hiện hành hoặc là tìm kiếm một mô hình, cách thức bảo hộ khác, phù hợp hơn, hiệu quả 
hơn để bảo vệ chương trình máy tính trong pháp luật Việt Nam. 

Từ khóa: Chương trình máy tính, quyền tác giả, sáng chế, hợp đồng, luật sở hữu trí tuệ. 

1. Chương trình máy tính và bảo hộ chương 
trình máy tính trên thế giới 

1.1. Chương trình máy tính 

Chương tình máy tính (computer program) 
hay phần mềm máy tính (software) là một tập 
hợp các chỉ thị hoặc các câu lệnh được viết 
bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo 
một trật tự xác định ra để chỉ dẫn máy tính thực 
hiện một nhiệm vụ nhất định [1]. 

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng định 
nghĩa chương trình máy tính là tập hợp các chỉ 
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dẫn được thể hiện dưới dạng các mã lệnh, các 
mã, lược đồ hoặc bất kì dạng nào khác, khi gắn 
vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có 
khả năng làm cho máy tính thực hiện được một 
công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể1. 

Bằng định nghĩa này, Việt Nam thuộc vào 
một trong số các ít nước trên thế giới có một 
định nghĩa chính thức về chương trình máy tính 
[2]. Trung Quốc cũng có một định nghĩa chính 
thức về chương trình máy tính, và định nghĩa 
này khá giống với định nghĩa trong luật Việt 
Nam2. Qua các định nghĩa nêu trên cho thấy, dù 

_______ 
1 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2009) Điều 22 

Khoản 1. 
2 Quy định về bảo hộ chương trình máy tính ban hành theo 
Nghị định số 339 của Quốc vụ viện Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa ngày 20 tháng 12 năm 2001. Điều 3 khoản 1: 
“chương trình máy tính có nghĩa là tập hợp các chỉ dẫn mã 
hóa có thể thực thi được bởi các thiết bị có khả năng xử lí 
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vẫn chưa có một khái niệm phổ biến được sử 
dụng rộng rãi nhưng các tính chất căn bản của 
chương trình máy tính đã được chấp nhận cả về 
khía cạnh kĩ thuật và pháp lí. 

Cho dù những mô hình chương trình máy 
tính sơ khai đầu tiên đã được biết đến và phát 
minh từ những năm đầu thế kỉ 19, nhưng phải 
đến năm 1936 Alan Turing, thiên tài toán học 
người Anh mới giới thiệu đến thế giới chiếc 
máy tính đúng nghĩa đầu tiên vận hành dựa trên 
các chương trình máy tính. Kể từ đó, công 
nghiệp máy tính và chương trình máy tính đã có 
những sự phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò hạt 
nhân của cuộc cách mạng công nghệ, kĩ thuật 
số. Đặc biệt, sự ra đời của máy tính cá nhân 
(personal computer) và sau đó là các thiết bị di 
động cầm tay thông minh (smart phones) đã 
khiến cho chương trình máy tính càng ngày càng 
đóng vai trò trung tâm, thiết yếu không chỉ trong 
các hoạt động kinh tế, tri thức, công nghệ mà còn 
cả trong cuộc sống cá nhân của mỗi người [3]. 

Thống kê cho thấy ngành công nghệ thông 
tin toàn cầu (information technology) có giá trị 
3.8 ngàn tỉ USD [4], trong đó ngành công 
nghiệp phần mềm hay chương trình máy tính 
đóng góp 407.3 tỉ USD [5]. Ở Việt Nam, doanh 
thu ngành phần mềm và công nghệ thông tin đã 
tăng gấp rưỡi trong thời gian 5 năm từ 2010 đến 
2015, đạt giá trị hơn 3 tỉ USD. Trong đó, phần 
mềm hay chương trình máy tính đóng góp đến 
1.6 tỉ USD [6]. 

Điều này cho thấy vai trò và giá trị kinh tế 
to lớn của công nghệ thông tin nói chung và 
chương trình máy tính nói riêng đối với nền 
kinh tế và xã hội của các quốc gia cũng như của 
toàn thế giới. Nhưng cũng chính vì thế, chương 
trình máy tính cũng trở thành đối tượng bị sao 
chép, sử dụng trái phép tràn lan trên toàn thế 
giới. Có đến 57% số người sử dụng máy tính 
trên thế giới thừa nhận họ có sử dụng các phần 
mềm máy tính bị sao chép bất hợp pháp [7]. 
                                                                        
thông tin ví dụ như máy tính, hoặc là các dòng chỉ dẫn 
biểu tượng hoặc các dòng tuyên bố biểu tượng có thể được 
chuyển đổi tự động thành các chỉ dẫn mã hóa có thể hoàn 
thành được các kết quả như mong đợi; mã nguồn và mã 
máy của máy tính được xem là một tác phẩm. 
 

Giá trị của các phần mềm máy tính bị sao chép 
trái phép đó lên tới 63.4 tỉ USD chỉ tính riêng 
vào năm 2011 [8]. Tỉ lệ sao chép và sử dụng 
trái phép phần mềm máy tính ở Việt Nam lên 
đến 81%, với giá trị thiệt hại là 395 triệu 
USD [9]. 

Do giá trị kinh tế to lớn và đứng trước tình 
hình xâm phạm nêu trên, câu hỏi về việc bảo hộ 
chương trình máy tính đã trở thành trọng tâm 
của hầu hết các quốc gia và nhiều tổ chức quốc 
tế quan trọng trên thế giới. Tuy nhiên, các quốc 
gia khác nhau lại lựa chọn các mô hình bảo hộ 
pháp lí khác nhau đối với chương trình máy 
tính, phụ thuộc vào cách tiếp cận và hệ thống 
pháp luật hiện hành. 

1.2. Bảo hộ chương trình máy tính trên thế giới 

Từ góc độ thực tiễn, các quy định pháp luật 
bảo hộ chương trình máy tính cũng mới chỉ 
được ban hành thời gian gần đây. WIPO mới 
chỉ bắt đầu nghiên cứu về cơ chế bảo hộ pháp lí 
đối với phần mềm máy tính từ năm 1970 [10]. 
Ngay tại châu Âu, nơi chương trình máy tính 
nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của các thiết 
chế chung của châu Âu thì vào thời điểm năm 
1991 cũng chỉ có 7 trên 12 quốc gia thành viên 
Cộng đồng châu Âu là có các quy định về bảo 
hộ chương trình máy tính [11]. Từ góc độ luật 
so sánh và thực tiễn pháp luật thế giới, có ba 
mô hình bảo hộ pháp lí đối với chương trình 
máy tính, đó là: sui generis (quyền đặc biệt); 
bảo hộ bằng cơ chế quyền tác giả; và bảo hộ 
theo các quy định về sáng chế. 

a) Bảo hộ theo cơ chế riêng (sui generis rights) 

Cơ chế pháp lí đầu tiên được đề xuất để bảo 
vệ chương trình máy tính là do chính WIPO đề 
xuất từ những năm 1970. Theo đó, các quốc gia 
nên ban hành các quy định riêng, đặc thù, độc 
lập với các cơ chế khác để bảo vệ chương trình 
máy tính. Các quy định này thiết lập nên các 
quyền đặc biệt (sui generis rights) đối với 
chương trình máy tính [12 - 14]. Tuy nhiên, các 
đề xuất này không nhận được sự ủng hộ của các 
quốc gia thành viên dù rằng đôi lúc vẫn được 
không ít học giả đề xuất [15]. 
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b) Bảo hộ bằng các quy định về quyền tác 
giả (copyright) 

Cũng tại thời điểm WIPO nghiên cứu về cơ 
chế pháp lí bảo hộ đối với chương trình máy 
tính, có 5 quốc gia trên thế giới đã áp dụng các 
quy định về bản quyền để bảo hộ chương trình 
máy tính3. Dựa trên kinh nghiệm của các quốc 
gia này, vào tháng 02 năm 1985, WIPO và 
UNESCO đã thành lập một nhóm chuyên gia 
chung về các khía cạnh bản quyền của chương 
trình máy tính. Và nhóm chuyên gia này đã đề 
xuất áp dụng cơ chế bảo hộ bản quyền đối với 
chương trình máy tính4. Từ khuyến nghị của 
WIPO và UNESCO, các quốc gia khác đã bắt 
đầu áp dụng cơ chế bảo hộ quyền tác giả. Tuy 
nhiên, động lực thực sự thúc đẩy việc áp dụng 
các quy định về quyền tác giả đối với chương 
trình máy tính bắt nguồn từ các điều ước quốc 
tế trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ. Năm 
1991, Cộng đồng kinh tế châu Âu ban hành Chỉ 
thị 91/250/EEC về bảo hộ pháp lí đối với 
chương trình máy tính. Trong đó, EEC yêu cầu 
tất cả các quốc gia thành viên của Cộng đồng 
kinh tế châu Âu phải nội luật hóa Chỉ thị 91 và 
ban hành các quy định pháp luật trong nước để 
bảo vệ chương trình máy tính bằng các quyền 
tác giả5. Tiếp sau đó, Hiệp định TRIPS (1994) 
cũng yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên của 
WTO phải bảo hộ chương trình máy tính với tư 
cách là một tác phẩm văn học theo Công ước 
Berne về bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật 
(1971) [16]. Tiếp bước hai điều ước quốc tế 
quan trọng nêu trên, Công ước WIPO về bản 
quyền - WIPO Copyright Treaty (1996) cũng 
ràng buộc các quốc gia thành viên phải bảo hộ 
chương trình máy tính dưới hình thức là các tác 
phẩm văn học theo Điều 2 của Công ước Berne 
[17]. Kết quả là cho đến nay tuyệt đại đa số các 

_______ 
3 5 quốc gia này là the Philippines, the United States of 
America, Hungary, Australia and India. Xem WIPO, 
International IP Protection of Software, tại 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/wipo_ip_c
m_07/wipo_ip_cm_07_www_82573.doc. 
4 Ibid. 
5 Chỉ thị này hiện nay đã bị thay thế bằng Chỉ thị Directive 
2009/24/EC of the European Parliament and of the 
Council of 23 April 2009 on the legal protection of 
computer programs. 

quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia 
thuộc liên minh châu Âu, các quốc gia thành 
viên của WTO và WIPO đều bảo hộ chương 
trình máy tính bằng các quy định về quyền tác 
giả với những khác biệt nhất định [18]. 

c) Bảo hộ bằng các quy định về sáng chế 

Cơ chế bảo hộ pháp lí phổ biến thứ ba đối 
với chương trình máy tính là thông qua các quy 
định về sáng chế. Hay nói cách khác, chương 
trình máy tính có thể được xem là một giải pháp 
kĩ thuật. Việc này được thực hiện chủ yếu thông 
qua án lệ và nộp đơn xin bảo hộ sáng chế đối 
với một số chương trình máy tính nhất định. 
Bằng sáng chế đầu tiên được cấp cho một 
chương trình máy tính là ở Vương quốc Anh 
vào năm 1966 [19]. Ở Mỹ, án lệ đã chấp nhận 
việc cấp bằng sáng chế cho các chương trình 
máy tính gắn liền với một máy móc hoặc các 
kết cấu cụ thể hoặc khi hoạt động có khả năng 
thay đổi các chất liệu hoặc hạt vật chất đến các 
trạng thái khác [20]. Theo quy định của Hiệp 
định TRIPS, chương trình máy tính không được 
đề cập minh thị là đối tượng có thể được bảo hộ 
sáng chế nhưng cũng không bị loại trừ [21]. 
Điều này đã dẫn đến nhưng tranh cãi lớn về khả 
năng bảo hộ sáng chế đối với chương trình máy 
tính [22]. Công ước châu Âu về bằng sáng chế 
tuy có quy định cụ thể rằng các chương trình 
máy tính (programs for computers) không phải 
là đối tượng có thể được cấp bằng sáng chế 
[23]. Tuy nhiên, quy định này không phải là 
không có tranh cãi và vẫn có các chương trình 
máy tính có thể được cấp bằng sáng chế theo 
Công ước châu Âu. Hiệp ước hợp tác về sáng 
chế (Patent Cooperation Treaty (1970) cho phép 
các cơ quan cấp bằng sáng chế của các quốc gia 
thành viên từ chối tìm kiếm và thẩm định các 
đơn yêu cầu cấp bằng sáng chế có đối tượng là 
chương trình máy tính [24]. Có luật gia Việt 
Nam đã giải thích điều này có nghĩa là Hiệp 
ước cho phép loại trừ chương trình máy tính 
được cấp sáng chế [15, tr.33-42]. 

Cuối cùng, tuy không thật sự phổ biến và 
được biết đến rộng rãi, án lệ Mỹ đã mở rộng 
phạm vi bảo hộ của bí mật thương mại đối với 
thông tin nằm trong mã nguồn của chương 
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trình máy tính [25]. Ngoài ra, theo Giáo sư 
Nguyễn Ngọc Xuân Thảo, trade dress - hình 
ảnh thương mại cũng có thể là một ứng cử 
viên lí tưởng được áp dụng để bảo hộ chương 
trình máy tính [18, tr.409]. 

2. Pháp luật Việt Nam về bảo hộ chương 
trình máy tính 

Tại Việt Nam, pháp luật về bảo hộ chương 
trình máy tính đã trải qua quá trình phát triển 
không dài nhưng khá mạnh mẽ theo đúng sự 
phát triển của pháp luật thế giới, bao gồm cả 
các tranh cãi và thách thức. Kể từ những năm 
1980, khi Việt Nam bắt ban hành nhiều quy 
định khác nhau về bảo hộ các quyền sở hữu trí 
tuệ thì chương trình máy tính đã luôn hiện diện 
như là một đối tượng quan trọng. Một phần của 
sự tích cực đó bắt nguồn từ việc Việt Nam kí 
kết nhiều hiệp định song phương và đa phương 
trong đó cam kết bảo hộ phần mềm máy tính 
trong pháp luật Việt Nam, đặc biệt với tư cách 
là một đối tượng của quyền tác giả. Tuy nhiên, 
cũng tồn tại các thực tiễn cho thấy Việt Nam bỏ 
ngỏ khả năng áp dụng các biện pháp bảo hộ 
khác, đặc biệt là thông qua bằng sáng chế.  

2.1. Bảo hộ chương trình máy tính theo luật về 
quyền tác giả của Việt Nam 

Đầu tiên, có thể đưa ra một nhận định tổng 
quan rằng Việt Nam đã luôn nhất quán trong 
việc lựa chọn mô hình bảo hộ chương trình máy 
tính là một đối tượng của quyền tác giả.  

Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả 1994 minh 
thị quy định phần mềm máy tính là một loại 
hình tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học 
được bảo hộ quyền tác giả6. Ở đây, Pháp lệnh 
sử dụng thuật ngữ phần mềm máy tính chứ 
không phải chương trình máy tính và giải thích 
rằng: Phần mềm máy tính là một hoặc một 
nhóm chương trình được biểu hiện dưới dạng 
chuỗi lệnh viết theo một ngôn ngữ lập trình nào 
đó và các tệp dự liệu có liên quan, chỉ dẫn cho 

_______ 
6 Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả 1994, Điều 4 Khoản 9.  
 

máy tính hoặc hệ thông tin học biết phải làm gì 
để thực hiện nhiệm vụ đã được đề ra. Phần 
mềm máy tính có thể được cài đặt ngay trong 
máy tính hoặc được lưu trữ ở ngoài máy tính 
dưới các hình thức khác nhau như văn bản, đĩa 
từ, đĩa quang7. Với định nghĩa này, dường như 
nhà làm luật đánh đồng phần mềm máy tính với 
chương trình máy tính. Bộ luật dân sự 1995 tiếp 
tục sử dụng thuật ngữ này và quy định phần 
mềm máy tính là một tác phẩm được bảo hộ 
quyền tác giả8. Tuy nhiên, Nghị định 76 - CP 
năm 1996 hướng dẫn thi hành một số điều về 
quyền tác giả lại định nghĩa phần mềm máy tính 
gồm chương trình máy tính, tài liệu mô tả 
chương trình, tài liệu hỗ trợ, cơ sở dữ liệu9. 
Theo định nghĩa này thì khái niệm phần mềm 
máy tính rộng hơn chương trình máy tính. Và 
đặc biệt quan trọng là bao gồm cả một đối 
tượng đặc biệt là cơ sở dữ liệu, một đối tượng 
chưa được thừa nhận một cách chính thức là tác 
phẩm độc lập được bảo hộ quyền tác giả tại thời 
điểm đó.  

Với cách quy định này, dường như nhà làm 
luật đã mở rộng phạm vi bảo hộ quyền tác giả 
đến cả các tài liệu hỗ trợ, và cơ sở dữ liệu thông 
qua khái niệm phần mềm máy tính, dù trên thực 
tế cơ sở dữ liệu và chương trình máy tính là hai 
khái niệm độc lập với nhau [15, tr.33-42]. Có lẽ 
hiểu ra sự sai sót này nên trong một quy định 
khác, cơ sở dữ liệu được bỏ ra khỏi khái niệm 
phần mềm máy tính, chỉ còn chương trình, tài 
liệu mô tả chương trình, tài liệu hỗ trợ, nội dung 
thông tin số hóa10. Tuy nhiên, với tư cách là 
một Quyết định của Thủ tướng thì quy định này 
được coi là có hiệu lực thấp hơn và không thể 
bác bỏ quy định trong Nghị định 76-CP. Do đó, 
có thể nói rằng trong giai đoạn 1995 - 2005, 
phần mềm máy tính bao gồm cả chương trình 

_______ 
7 Ibid, Điều 9 Khoản 2.  
8 Bộ luật dân sự 1995 Điều 747 Khoản 1 điểm o.  
9 Nghị định số 76-CP ngày 29/11/1996 hướng dẫn thi hành 

một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật dân sự. 
Điều 4 Khoản 14.  

10 Quyết định 128/2000/QĐ-TTg Về một số chính sách và 
biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp 
phần mềm, Điều 2 Khoản 1. 
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máy tính và cơ sở dữ liệu. Và hai đối tượng này 
đều được bảo hộ quyền tác giả. 

Dường như hiểu được sự rắc rối này nên Bộ 
luật dân sự 2005 đã thay đổi và sử dụng khái 
niệm chương trình máy tính11. Dựa trên các quy 
định chung của BLDS 2005, Luật Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) 2005 (được sửa đổi bổ sung 2009) đã 
sử dụng thuật ngữ chương trình máy tính thay 
vì phần mềm máy tính đồng thời tách sưu tập 
dữ liệu thành đối tượng riêng biệt cũng được 
bảo hộ quyền tác giả12. Luật SHTT 2005 cũng 
đưa ra định nghĩa chính thức về chương trình 
máy tính là: Chương trình máy tính là tập hợp 
các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, 
các mã, lược đồ hoặc bất kì dạng nào khác, khi 
gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc 
được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện 
được một công việc hoặc đạt được một kết quả 
cụ thể13. Cơ chế bảo hộ quyền tác giả đối với 
chương trình máy tính theo pháp luật Việt Nam 
có một số đặc điểm chính như sau. 

a) Điều kiện bảo hộ quyền tác giả đối với 
chương trình máy tính 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, 
chương trình máy tính được xem là một tác 
phẩm văn học14. Để được xem là một tác phẩm 
được bảo hộ thì tác phẩm đó phải do tác giả 
trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của 
mình mà không sao chép từ tác phẩm của người 
khác15. Tuy chưa có giải thích rõ ràng về tiêu 
chí này trong luật, các luật gia Việt Nam cho 
rằng tác phẩm được bảo hộ phải có tính nguyên 
gốc, tức là không sao chép tác phẩm khác [26]. 
Và sáng tạo là việc sử dụng sức lao động và khả 
năng suy xét để tạo ra tác phẩm [26, tr.56]. Sự 
sáng tạo, như thế, không có nghĩa rằng tác 
phẩm phải có tính mới mà chỉ cần có tính 
nguyên gốc. Hai chương trình máy tính có thể 
giống hệt nhau nhưng vẫn cũng được bảo hộ 
nếu như tác giả của hai chương trình đó đã sáng 
_______ 
11 Bộ luật dân sự 2005, Điều 738 Khoản 3 điểm đ, Điều 
755 Khoản 1.  
12 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 14 Khoản 1 điểm m.  
13 Ibid, Điều 22 Khoản 1.  
14 Ibid, Điều 22 Khoản 1. 
15 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 14 Khoản 3.  
 

tạo ra chúng một cách hoàn toàn độc lập, không 
sao chép của nhau. Như vậy, có thể thấy yêu 
cầu về mức độ sáng tạo đối với tác phẩm nói 
chung và chương trình máy tính nói riêng theo 
pháp luật Việt Nam là không cao. Chương trình 
máy tính không nhất thiết phải đáp ứng các yêu 
cầu đặc biệt về mức độ sáng tạo, sự phức tạp, 
cao siêu thì mới được bảo hộ. Ngoài ra, tác phẩm 
để được bảo hộ còn phải được định hình dưới 
một hình thức vật chất nhất định, bao gồm cả 
hình thức thông điệp dữ liệu thông qua phương 
tiện điện tử.16 Theo cơ chế bảo hộ tự động, 
quyền tác giả đối với chương trình máy tính phát 
sinh kể từ khi chương trình được định hình dưới 
một hình thức vật chất nhất định mà không cần 
thêm bất cứ điều kiện nào khác, kể cả đăng ký. 
Phạm vi bảo hộ đối với chương trình máy tính 
bao gồm cả mã nguồn và mã máy.17 

b) Chủ thể quyền tác giả đối với chương 
trình máy tính 

Đối với tác phẩm nói chung và chương trình 
máy tính nói riêng, luật Việt Nam phân biệt rõ 
hai chủ thể là tác giả và chủ sở hữu quyền tác 
giả. Trước hết, luật Việt Nam quy định tác giả 
là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc 
toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa 
học bao gồm: 1) Cá nhân Việt Nam có tác 
phẩm được bảo hộ quyền tác giả; 2) Cá nhân 
nước ngoài có tác phẩm được sáng tạo và thể 
hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt 
Nam; 3) Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được 
công bố lần đầu tiên tại Việt Nam; 4) Cá nhân 
nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt 
Nam theo Điều ước quốc tế về quyền tác giả mà 
Việt Nam là thành viên18. Luật viết không định 
rõ thế nào là cá nhân Việt Nam. Nhưng có thể 
hiểu đó là những người có quốc tịch Việt Nam. 
_______ 
16 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 6 Khoản 1. Bộ luật dân 
sự 2015 Điều 119 Khoản 1.Định hình là sự biểu hiện bằng 
chữ viết, các ký tự khác, đường nét, hình khối, bố cục, 
màu sắc, âm thanh, hình ảnh hoặc sự tái hiện âm thanh, 
hình ảnh dưới dạng vật chất nhất định để từ đó có thể nhận 
biết, sao chép hoặc truyền đạt theo Nghị định số 
3198/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 09 năm 2013, 
Điều 4 Khoản 5.  
17 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 22 Khoản 1.  
18 Nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 09 
năm 2013, Điều 8 Khoản 1.  
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Cá nhân nước ngoài có thể là người có quốc 
tịch nước ngoài hoặc người không có quốc tịch. 
Để chương trình máy tính của họ được pháp luật 
Việt Nam bảo hộ thì họ phải công bố chương 
trình máy tính của họ ở Việt Nam đầu tiên hoặc 
được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời 
hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được 
công bố lần đầu tiên ở nước khác19. 

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá 
nhân nắm giữ một, hoặc một số hoặc toàn bộ 
các quyền tài sản quy định trong luật sở hữu trí 
tuệ20. Chủ sở hữu quyền tác giả có thể đồng thời 
là tác giả hoặc một người khác, những người 
giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp 
đồng sáng tạo chương trình máy tính với tác 
giả. Chủ sở hữu quyền tác giả đối với chương 
trình máy tính cũng có thể là người được tác giả 
chuyển giao quyền tác giả hoặc được thừa kế 
quyền tác giả21. 

c) Nội dung quyền tác giả đối với chương 
trình máy tính 

Quyền tác giả đối với chương trình máy tính 
được pháp luật bảo hộ bao gồm quyền nhân thân 
và quyền tài sản22. Quyền nhân thân là những 
quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không 
thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp 
luật có quy định khác23. Quyền nhân thân còn 
được phân loại thành quyền nhân thân gắn với 
tài sản và quyền nhân thân không gắn với tài 
sản24. Đối lập với quyền nhân thân, quyền tài sản 
là quyền trị giá được bằng tiền25. 

Các quyền nhân thân đối với chương trình 
máy tính được pháp luật bảo hộ gồm các quyền: 
1) Đặt tên cho tác phẩm; 2) Đứng tên thật hoặc 
bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc 
bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; 
3) Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác 
công bố tác phẩm; 4) Bảo vệ sự toàn vẹn của 
tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt 

_______ 
19 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 13 Khoản 2.  
20 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 36. 
21 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 37 – 41.  
22 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 19, 20.  
23 Bộ luật dân sự 2015, Điều 25.  
24 Bộ luật dân sự 2015, Điều 17 Khoản 1.  
25 Bộ luật dân sự 2015, Điều 115. 

xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kì hình 
thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín 
của tác giả26. Tuy là các quyền nhân thân không 
gắn với tài sản, nhưng luật Việt Nam lại cho 
phép tác giả và tổ chức, cá nhân đầu tư tài chính 
và cơ sở vật chất - kĩ thuật để sáng tạo chương 
trình máy tính và tác giả chương trình máy tính 
có thể thỏa thuận khi ký hợp đồng sáng tạo về 
quyền đặt tên chương trình máy tính và về việc 
chỉnh sửa, nâng cấp chương trình máy tính27. 

Các quyền tài sản đối với chương trình máy 
tính bao gồm: 1) Làm tác phẩm phái sinh; 2) 
Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; 3) Sao 
chép tác phẩm; 4) Phân phối, nhập khẩu bản 
gốc hoặc bản sao tác phẩm; 5) Truyền đạt tác 
phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu 
tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc 
bất kì phương tiện kĩ thuật nào khác; 6) Cho 
thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, 
chương trình máy tính. Chúng ta nhận thấy 
trong số 6 quyền tài sản thì quyền thứ 6, quyền 
cho thuê bản gốc hoặc bản sao là quyền đặc 
biệt, dành riêng cho đối tượng là chương trình 
máy tính và tác phẩm điện ảnh. Luật cũng nhấn 
mạnh, các quyền tài sản này độc quyền do tác 
giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc 
cho phép người khác thực hiện28. Dường như 
trong quan điểm của nhà làm luật Việt Nam 
quyền tác giả không chỉ là một quyền thụ động, 
tiêu cực (negative rights) cho phép người khác 
được làm gì với chương trình máy tính của 
mình, mà còn là một quyền chủ động, tích cực 
(positive rights) [27, 28]. 

d) Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với 
chương trình máy tính 

Pháp luật Việt Nam bảo hộ vô thời hạn các 
quyền nhân thân của tác giả, trừ quyền công 
bố29. Đối với quyền công bố và các quyền tài 
sản khác thì thời hạn bảo hộ quyền tác giả là 
suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp 

_______ 
26 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 19.  
27 Nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 09 
năm 2013, Điều 19a Khoản 1.  
28 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 20 Khoản 2.  
29 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 27 Khoản 1.  
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theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có 
đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào 
năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối 
cùng chết30. Giả sử chương trình máy tính bị 
khuyết danh, tức là không xác định được tác giả 
là ai thì thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, 
kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. 
Hoặc khi các thông tin về tác giả xuất hiện thì 
thời hạn bảo hộ được tính theo thời hạn bảo hộ 
quyền tài sản thông thường31. 

e) Hành vi sử dụng hạn chế 

Để cân bằng lợi ích giữa tác giả, chủ sở hữu 
quyền tác giả và xã hội nói chung, luật Việt 
Nam cũng dự liệu các trường hợp sử dụng 
chương trình máy tính hợp lí, công bằng hay 
còn gọi là các trường hợp sử dụng không phải 
xin phép, trả thù lao. Theo quy định của pháp 
luật Việt Nam, xã hội nói chung được thực hiện 
các hành vi sau đối với chương trình máy tính 
mà không cần phải xin phép, không phải trả 
tiền nhuận bút, thù lao:  

1) Trích dẫn hợp lí tác phẩm mà không làm 
sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong 
tác phẩm của mình; 

2) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý 
tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kì, 
trong chương trình phát thanh, truyền hình, 
phim tài liệu; 

3) Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong 
nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không 
nhằm mục đích thương mại; 

4) Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc 
ngôn ngữ khác cho người khiếm thị; 

5) Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người 
khác để sử dụng riêng32. 

Có thể nhận thấy, hành vi sử dụng hạn chế 
quan trọng nhất đã bị loại trừ đối với chương 
trình máy tính, đó là hành vi sao chép một bản 
nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy 
cá nhân theo Điều 25 Khoản 1 điểm a Luật 
SHTT 2005. Để bù đắp cho thiếu sót này, Nghị 

_______ 
30 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 27 Khoản 2 điểm b.  
31 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 27 Khoản 2 điểm a.  
32 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 25 Khoản 1, 3.  

định hướng dẫn thi hành Luật SHTT đã bổ sung 
quy định về việc Tổ chức, cá nhân có quyền sử 
dụng hợp pháp bản sao chương trình máy tính 
có thể làm không quá một bản sao dự phòng, để 
thay thế khi bản sao đó bị mất, bị hư hỏng hoặc 
không thể sử dụng được33. Ngoài ra, luật cũng 
hạn chế quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao 
chương trình máy tính khi bản thân chương 
trình đó không phải là đối tượng chủ yếu để cho 
thuê như chương trình máy tính gắn với việc 
vận hành bình thường các loại phương tiện giao 
thông cũng như các máy móc, thiết bị kĩ thuật 
khác34. Nghị định hướng dẫn thi hành còn làm 
cho điều luật trở nên khó hiểu và mâu thuẫn khi 
quy định rằng Việc sử dụng tác phẩm trong các 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của 
Luật Sở hữu trí tuệ không áp dụng đối với việc 
sao lại tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, 
chương trình máy tính35. Phải chăng quy định 
này muốn nói rằng không có bất kì hành vi sử 
dụng hạn chế nào có thể được áp dụng đối với 
chương trình máy tính?  

2.2. Bảo hộ chương trình máy tính bằng các cơ 
chế khác 

Bên cạnh cơ chế bảo hộ chương trình máy 
tính bằng các quy định của quyền tác giả, 
dường như luật Việt Nam không minh thị thừa 
nhận thêm bất kì cơ chế bảo hộ nào khác. Luật 
SHTT 2005 loại trừ chương trình máy tính ra 
khỏi danh mục các đối tượng có thể được cấp 
bằng sáng chế36. Có thể giải thích luật không 
coi chương trình máy tính là một giải pháp kĩ 
thuật. Hoặc luật cho rằng bản chất của chương 
trình máy tính là các phương pháp toán học 
thuần túy nên không thể được cấp bằng sáng 
chế [15, tr.33-42, 29]. Tuy nhiên, thực tiễn cho 
thấy dường như các cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam vẫn chấp nhận cấp bằng sáng chế cho 

_______ 
33 Nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 09 
năm 2013, Điều 19a Khoản 3.  
34 Nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 09 
năm 2013, Điều 23 Khoản 5.  
35 Nghị định số 3198/VBHN-BVHTTDL ngày 03 tháng 09 
năm 2013, Điều 24 Khoản 3.  
36 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 25 Khoản 2.  
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chương trình máy tính trong một số trường hợp. 
Theo Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng 
chế của Cục SHTT Việt Nam “Mặc dù chương 
trình máy tính thuộc danh mục các đối tượng 
không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế 
nhưng nếu đối tượng yêu cầu bảo hộ có đặc tính 
kĩ thuật và thực sự là một giải pháp kĩ thuật, 
nhằm giải quyết một vấn đề kĩ thuật bằng một 
phương tiện kĩ thuật để tạo ra một hiệu quả kĩ 
thuật thì nó có thể được bảo hộ với danh nghĩa 
sáng chế”37. Ngoài ra, Cục SHTT đã chỉ 
rõ: “Trong trường hợp chương trình máy tính 
có khả năng được bảo hộ với danh nghĩa sáng 
chế như nêu trên, thì trong yêu cầu bảo hộ, các 
đối tượng có tên được thể hiện bằng cụm từ như 
“chương trình máy tính”, “phần mềm máy 
tính”, “sản phẩm chương trình/phần mềm máy 
tính”, hoặc “tín hiệu mang chương trình”, và 
các cụm từ tương đương khác là không được 
chấp nhận”38. Theo quy định này, có thể hiểu 
chương trình máy tính có thể được cấp bằng 
sáng chế nếu nó là một giải pháp được gắn với 
một phương tiện kĩ thuật tức là máy móc ở dạng 
vật thể [15, tr.33-42, 30]. Nếu đáp ứng tiêu chí 
này thì bằng sáng chế có thể được cấp cho các 
chương trình máy tính ở Việt Nam39. 

Bên cạnh bằng sáng chế, theo quan điểm 
của tác giả chương trình máy tính còn có thể 
được bảo hộ với tư cách là đối tượng của bí mật 
kinh doanh. Theo luật Việt Nam bí mật kinh 
doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư 
tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả 
năng sử dụng trong kinh doanh40. Theo định 
nghĩa này chương trình máy tính hoàn toàn có 
thể coi là thông tin thu được từ hoạt động đầu 
tư trí tuệ. Chỉ cần thông tin này đáp ứng các 
điều kiện đặt ra bởi Luật SHTT 2005 là có thể 
được bảo hộ, cụ thể là: (1) Không phải là hiểu 
biết thông thường và không dễ dàng có được; 

_______ 
37 Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế (Ban hành 
kèm theo Quyết định số 487/QĐ-SHTT ngày 31/3/2010 
của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ). Điều 5.8.2.5. 
38 Ibid. 
39 Ví dụ về các bằng sáng chế đã được cấp có thể xem 
thêm trong bài viết của PGS Trần Văn Hải đã dẫn ở trên.  
40 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 4 Khoản 23.  

(2) Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo 
cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so 
với người không nắm giữ hoặc không sử dụng 
bí mật kinh doanh đó; (3) Được chủ sở hữu bảo 
mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh 
doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp 
cận được41. Bí mật kinh doanh có lợi thế là bảo 
hộ tự động, trên cơ sở có được một cách hợp 
pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo 
mật bí mật kinh doanh đó42. Chương trình máy 
tính cũng không nằm trong danh mục các đối 
tượng không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật 
kinh doanh43. 

3. Thách thức đặt ra 

Tuy pháp luật Việt Nam bảo hộ chương 
trình máy tính với tư cách là một đối tượng của 
quyền tác giả, cụ thể là một tác phẩm văn học. 
Tuy nhiên, cơ chế bảo hộ này dường như vẫn 
còn đặt ra nhiều thách thức. Thực trạng bảo hộ 
chương trình máy tính ở Việt Nam cho thấy đây 
vẫn là đối tượng bị xâm phạm phổ biến nhất. 
Tình trạng sao chép, sử dụng chương trình máy 
tính trái phép diễn ra tràn lan. Điều này có thể 
bắt nguồn từ việc quyền tác giả chưa chắc đã là 
cơ chế bảo hộ phù hợp, thích ứng đối với 
chương trình máy tính. Có thể nêu ra một số 
thách thức như sau. 

Thứ nhất, điều kiện bảo hộ quyền tác giả 
không hoàn toàn thích hợp khi áp dụng cho 
chương trình máy tính. Đặc biệt là tính nguyên 
gốc khi rất nhiều chương trình máy tính hiện 
nay được viết ra, sáng tạo dựa trên các mã 
nguồn mở đã có trước đó. Điều này vi phạm 
nguyên tắc không sao chép của tác phẩm [15, 
tr.33-42, 31]. 

Thứ hai, phạm vi bảo hộ chương trình máy 
tính chưa thật sự rõ ràng. Luật Việt Nam dường 
như chỉ bảo hộ mã nguồn và mã máy của 
chương trình vi tính. Thế còn toàn bộ cấu trúc 
của chương trình máy tính ví dụ như trình tự, tổ 
chức, menu lệnh, toàn bộ giao diện và cảm 

_______ 
41 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 84. 
42 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 6 Khoản 3 điểm c.  
43 Luật sở hữu trí tuệ 2005, Điều 85.  
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nhận về chương trình (những yếu tố phi văn bản 
của mã nguồn) thì có được bảo hộ không? [18, 
tr.408] Việt Nam cũng chưa có sự phân loại 
chương trình máy tính thành các loại như hệ 
điều hành, phần mềm lập trình, phần mềm ứng 
dụng dù các chương trình này có chức năng, 
mục tiêu khá là khác biệt nhau. 

Thứ ba, thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối 
với chương trình máy tính là bất hợp lí. Hiện 
nay Việt Nam đang áp dụng thời hạn bảo hộ 
quyền tác giả chung cho chương trình máy tính. 
Đây là thời gian quá dài nếu tính đến vòng đời 
sản phẩm của một chương trình máy tính. Điều 
này có thể dẫn đến việc hạn chế cạnh tranh, tiếp 
cận thông tin từ đó hạn chế sức sáng tạo [32]. 

Thứ tư, các quy định hiện nay về sử dụng 
hạn chế đối với chương trình máy tính tỏ ra là 
thiếu hợp lí. Một số hành vi sử dụng hạn chế 
quan trọng, được pháp luật nhiều nước quy định 
nhưng luật Việt Nam lại chưa thừa nhận. Ví dụ 
như hành vi quan sát, nghiên cứu và thử nghiệm 
chức năng của một chương trình máy tính [33]. 
Hay hành vi decompilation - phân tích ngược 
một chương trình máy tính [33]. 

Thứ năm, với sự phát triển và tác động mạnh 
mẽ của môi trường internet, không gian ảo, việc 
bảo hộ chương trình máy tính càng trở nên khó 
khăn và phức tạp. Tuy nhiên, các quy định của 
pháp luật Việt Nam dường như vẫn chỉ dự liệu 
cho môi trường tương tự - analogue [34]. 

Vì những thách thức đặt ra đối với việc bảo 
hộ chương trình máy tính như là một đối tượng 
của quyền tác giả như trên, nên các chuyên gia 
trong nước và quốc tế vẫn đang cần phải và tiếp 
tục thảo luận để tìm kiếm một giải pháp thích 
hợp hơn [35]. 
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Computer Program Protection in Vietnamese Law:  
Practices and Challenges 

Tran Kien 

VNU School of Law, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam 

Abstract: This article analyzes the provions governing computer program protection in Vietnam. 
It argues that Vietnam has learnt from foreign law and practice in governing computer program as a 
work of authorship. However, authors’ rights protection has its own limits, loopholes that at times 
hinder the effective protection of computer program. It is thus necessary to re-think the current 
approach or look for a better legal model, a mechanism of protection that better governs computer 
program in Vietnam. 
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