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BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM 

BÁO CHÍ  THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

 

 

Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự 

Mã số: 60 38 01 03 

 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyêñ Thi ̣ Quế Anh 
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2.1.2. Chủ thể quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí........................................................ 39 
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giả đối với tác phẩm báo chí................................................................................................ 91 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trải qua lịch sử hơn 100 năm ra đời và phát triển, báo chí đã trở thành một 

phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. 

Báo chí không chỉ là cơ quan ngôn luận, là tiếng nói của Đảng, Nhà nƣớc và của 

toàn dân, mà là kênh thông tin hữu ích phục vụ mọi nhu cầu thông tin của nhiều lớp 

ngƣời trong xã hội. Đó vừa là niềm vinh dự lớn, vừa đặt ra những yêu cầu và trách 

nhiệm nặng nề đối với những ngƣời làm báo. Nghề báo là một nghệ thuật cần nhiều 

tâm huyết, yếu tố sáng tạo cần đƣợc phát huy cao độ để có thể mang lại những sản 

phẩm báo chí chƣa đựng giá trị tinh thần toàn diện đƣợc công chúng đón nhận. Một 

trong những cơ sở quan trọng nhất để khuyến khích sự sáng tạo, phát triển trong 

nghề báo đó là việc thực hiện tốt cơ chế bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo 

chí. 

Hoạt động báo chí Việt Nam lần đầu đƣợc luật hoá tại Luật số 100 SL – L002 

ngày 20/05/1957 ban hành kèm theo Sắc lệnh số 282/SL của Chủ tịch nƣớc. Đến 

ngày 14/11/1986, Hội đồng Bộ trƣởng đã ban hành Nghị định 142/HĐBT về bảo hộ 

quyền tác giả ghi nhận quyền tác giả nói chung và quyền tác giả đối với một số thể 

loại tác phẩm báo chí nói riêng. Cho đến nay, hệ thống pháp lý về quyền tác giả của 

Việt Nam đã tƣơng đối đầy đủ, bao gồm tổng hợp cả Luật, Nghị định, Thông tƣ 

….bên cạnh đó là việc tham gia ký kết Công ƣớc quốc tế, Hiêp̣ điṇh đ ảm bảo thi 

hành quyền tác giả đa ̃taọ ra môṭ hành lang pháp lý cho viêc̣ bảo hô ̣quyền tác giả 

đối với tác phẩm báo chí . Tuy nhiên, trên thực tế khả năng thực thi, bảo hộ quyền 

tác giả trong lĩnh vực báo chí hiện đang gặp nhiều vƣớng mắc, khó khăn. 

Những hành vi vi phạm quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí diễn ra 

thƣờng xuyên, liên tục và không có hƣớng giải quyết nguyên nhân trực tiếp là do 

LSHTT hiện nay tồn tại quá nhiều bất cập liên quan đến vấn đề này cần đƣợc 

nghiên cứu và hoàn thiện. Mặc dù đã đƣợc đƣa ra bàn luận rất nhiều nhƣng cho đến 

nay, những quy định pháp luật liên quan đến quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí 

còn điều chỉnh mang tính chung chung, bao quát, không cụ thể, rõ ràng., khó thực 
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thi. Điều đó cũng dẫn đến việc ý thức tuân thủ và thi hành pháp luật về quyền tác 

giả với tác phẩm báo chí chƣa thực sự đi vào đời sống báo chí nói riêng và đời sống 

xã hội nói chung. Cũng cần phải nhắc đến cả sự thiếu quyết liệt của chính tác giả và 

chủ sở hữu tác phẩm trong việc tự bảo vệ tác phẩm chính mình đã đầu tƣ công sức, 

tâm huyết, chi phí để truyền đạt đến công chúng. 

Bên caṇh đó , trong giai đoaṇ hiêṇ nay , các sản phẩm kỹ thuật số đang dần 

chiếm liñh moị măṭ của đời sống , Internet mang tính toàn cầu hóa là môṭ thá ch thƣ́c 

lớn đối với vấn đề sở hƣ̃u trí tuê ̣nói chung và quyền tác giả nói riêng . Bởi các văn 

bản pháp luật vẫn chƣa dự liệu đƣợc hết để có thể điều chỉnh quyền tác giả trong 

môi trƣờng kỹ thuâṭ số này . Hơn nƣ̃a, với sƣ ̣tham gia các Hiêp̣ điṇh thƣơng maị tƣ ̣

do mang tính chất toàn cầu nhƣ Hiêp̣ điṇh đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), 

Hiêp̣ điṇh thƣơng maị tƣ ̣do Viêṭ Nam - EU (EVFTA), viêc̣ sƣ̉a đổi pháp luâṭ sở hƣ̃u 

trí tuệ nói chung và pháp luâṭ quyền tác giả nói riêng để tƣơng thích với các cam kết 

quốc tế, tạo điều kiện hội nhập quốc tế là yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam hiện 

nay. 

Với mục đích nghiên cứu sâu về vấn đề này để có thể đƣa ra những giải pháp 

hoàn thiện pháp luật và thực thi trên thực tế, tác giả đã chọn “Bảo hộ quyền tác giả 

đối với tác phẩm báo chí theo pháp luật Việt Nam” để làm đề tài cho luận văn cao 

học của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

2.1. Mục tiêu tổng quát:  

Đề tài tập trung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền tác giả 

đối với tác phẩm báo chí theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, qua đó 

làm sáng tỏ các luận cứ khoa học về quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí. Trên 

cơ sở đó, xây dựng và kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế bảo hộ 

đối với tác phẩm báo chí tại Việt Nam hiện nay. 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

Để đạt đƣợc những mục tiêu tổng quát trên, đề tài tập trung nghiên cứu những 

mục tiêu cụ thể sau: 



3 

 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về quyền tác giả đối với tác phẩm 

báo chí. 

- Đánh giá đúng dắn và toàn diện về  thƣc̣ traṇg pháp luâṭ  về quyền tác giả và 

thƣc̣ tiêñ thƣc̣ thi quyền tác giả đ ối với tác phẩm báo chí hiện nay tại Việt Nam trên 

cơ sở có sự so sánh, tham khảo pháp luật quốc tế và quy định pháp luật của một số 

quốc gia phát triển mạnh về bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí. Từ đó 

tìm ra những hạn chế, bất cập cần phải khắc phục trong các quy định về quyền tác 

giả đối với tác phẩm báo chí hiện nay ở nƣớc ta. 

- Đƣa ra các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện vào hệ thống pháp luật về 

bảo hộ quyền tác giả nói chung và quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí nói riêng. 

Đồng thời, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động này. 

3.     Tính mới và đóng góp của đề tài. 

Là công trình khoa học nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về pháp 

luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí , luận văn có những 

đóng góp mới chủ yếu sau đây: 

- Luận văn đã phân tích, đánh giá một cách tƣơng đối đầy đủ và toàn diện về 

thực trạng pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí ở Việt Nam 

và việc thƣc̣ thi các quy điṇh này trong thƣc̣ tiêñ ;  

- Luận văn đã luận giải về các yêu cầu hoàn thiện pháp luật về quyền tác giả 

đối với tác phẩm  báo chí ở Việt Nam và đƣa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

một số quy định của về quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí nh ằm hoàn thiện các 

quy định của pháp luâṭ sở hƣ̃u trí tuê ̣đ ể nâng cao hiệu quả thực hiện quyền tác giả 

đối với tác phẩm báo chí ở Viêṭ Nam hiêṇ nay . 

- Qua viêc̣ nghiên cƣ́u và phân tích về th ực trạng pháp luật về bảo hộ quyền 

tác giả đối với tác phẩm báo chí , thƣc̣ tiêñ thƣc̣ thi , đƣa ra các ý kiến nhằm hoàn 

thiêṇ quy điṇh của pháp  luâṭ và nâng cao hiêụ quả thƣc̣ thi trên thƣc̣ tế , tác giả 

mong muốn góp phần vào công cuôc̣ bảo vê ̣ , chống vi phaṃ quyền tác giả đối với 

tác phẩm báo chí , góp phần hoàn chỉnh hành lang pháp lý , bảo đảm an toàn , khuyến 

khích và bảo hộ có hiệu quả các hoạt động sáng tạo cũng nhƣ thu hút sự đầu tƣ . 
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4. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 

Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận liên quan đến bảo 

hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí theo pháp luật Việt Nam hiện hành, thƣc̣ 

trạng pháp luật quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí và th ực tiễn thực thi hoạt 

động bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí hiện nay. 

Phạm vi nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu một cách tổng thể, khái quát 

những quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm 

báo chí, các Điều ƣớc quốc tế có liên quan và pháp luật của một số nƣớc trên thế 

giới về lĩnh vực này. 

5. Nôị dung và phƣơng pháp nghiên cƣ́u 

Nôị dung nghiên cƣ́u  của luận văn là nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp 

lý về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí . Đánh giá thƣc̣ traṇg hoaṭ đôṇg 

bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí . Tìm ra những hạn chế , bất câp̣ cần 

phải khắc phục và đƣa ra các giải pháp trong các quy định về bảo hộ quyền tác giả 

đối với tác phẩm báo chí ở nƣớc ta hiêṇ nay.  

Luâṇ văn đƣ ợc nghiên cƣ́u trên cơ s ở phƣơng pháp luận của Chủ nghĩa Mác-

Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc ta về Nhà 

nƣớc và pháp luật. 

Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể đƣợc sử dụng là phân tích, tổng hợp, lịch 

sử, so sánh, thống kê … 

6.    Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu,kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của 

luận văn gồm 03 chƣơng. Cụ thể: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí. 

Chương 2: Những quy điṇh của pháp luâṭ Viêṭ Nam hiêṇ hành về bảo hô ̣quyền tác 

giả đối với tác phẩm báo chí. 

Chương 3: Thưc̣ traṇg hoaṭ đôṇg bảo hô ̣quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí và 

môṭ số kiến nghi ̣nhằm hoàn thiêṇ pháp luâṭ về bảo hô ̣quyền tác giả đối với tác 

phẩm báo chí và nâng cao hiêụ quả thưc̣ thi các biêṇ pháp bảo vê.̣ 
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Chƣơng 1  

MÔṬ SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUÂṆ VỀ BẢO HÔ ̣QUYỀN TÁC GIẢ ĐỔI VỚI TÁC 

PHẨM BÁO CHÍ 

 

1.1. Khái quát chung về tác phẩm báo chí 

1.1.1. Khái niệm tác phẩm báo chí. 

Khái niệm “báo chí”, hiểu theo nghiã rôṇg bao gồm báo in, báo nói, báo hình, 

báo điện tử, hiểu theo nghiã hep̣ bao gồm báo và tap̣ chí . Ở góc tiếp cận từ lý thuyết, 

báo chí đƣợc coi là “những tư liêụ sinh hoaṭ tinh thần nhằm thông tin và nói rõ về 

những sư ̣kiêṇ th ời sự đã và đang diễn ra cho một nhóm đối tượng nhất định , xuất 

bản định kỳ, đều đặn” [26, tr103]. Dƣới góc đô ̣pháp lý, Luâṭ Báo chí năm 1989 sƣ̉a 

đổi bổ sung năm 1999  đƣa ra điṇh nghiã  báo chí  là “phương tiện thông tin đại 

chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của 

Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (dưới đây gọi chung là tổ chức); là diễn 

đàn của nhân dân” (Điều 1). Luâṭ Báo chí năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 

01/01/2017) tiếp câṇ tƣ̀ hình thƣ́c thể hiêṇ tƣ̀ đó điṇh nghiã báo chí là “sản phẩm 

thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình 

ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông 

đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử” 

(khoản 1 Điều 3). 

Về t huâṭ ngƣ̃ “tác phẩm” , đây là thuâṭ ngƣ̃ dùng chung cho các loaị tác 

phẩm văn hoc̣ , nghê ̣thuâṭ, mỹ thuật , khoa hoc̣. Theo sách Tƣ̀ điển Tiếng Vi ệt, “tác 

phẩm là môṭ công trình do các nhà văn hóa – nghê ̣thuâṭ hoăc̣ khoa hoc̣ sáng taọ 

ra”. 

Nhƣ vâỵ, hiểu theo ngƣ̃ nghiã của tƣ̀ , “tác phẩm báo chí” là thuật ngữ để chỉ 

sản phẩm trí tuệ đƣợc  sáng tạo ra và đƣợc đăng tả i trên báo chí . Tuy nhiên, không 

phải tác phẩm nào đƣợc đăng tải trên báo chí cũng đƣợc coi là “tác phẩm báo chí”  

mà tùy thuộc vào nội dung thông tin mà tác phẩm muốn truyền đạt . Bởi, báo chí là 

môṭ phƣơng tiêṇ thông tin , sản phẩm thông tin về các sự kiện , vấn đề trong xa ̃hôị , 
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do đó để đƣơc̣ xem là môṭ tác phẩm báo chí , tác phẩm đó  phải có nội dung nhằm 

thông tin về các sƣ ̣kiêṇ , vấn đề trong xa ̃hôị . Nhƣ̃ng tác phẩm đƣợc đăng tải trên 

báo chí nhƣng nôị dung laị  về trí tƣởng tƣơṇg hay mang tính nghê ̣thuâṭ nhƣ truyêṇ 

ngắn, tản văn, thơ... hoăc̣ để quảng cáo , giới thiêụ viêc̣ làm ... thì không đƣơc̣ coi là 

tác phẩm báo chí mà gọi là tác phẩm văn học , tác phẩm nghê ̣thuâṭ hoăc̣ tác phẩm 

làm dịch vụ.  

Tại cuốn sách Từ lý luâṇ đến thưc̣ tiêñ báo chí , nhà nghiên cứu báo chí Tạ 

Ngọc Tấn định nghĩa : “Tác phẩm báo chí là môṭ chỉnh thể chuyển tải nôị dung 

thông tin mang tính thời sư ̣với hình thức tương ứng” [1, tr101]. 

Tƣ̀ điṇh nghiã trên , có thể hiểu : môṭ sản phẩm thông tin , nếu hôị tu ̣đủ hai 

phần taọ nên môṭ chỉnh thể và có mối quan hê ̣hƣ̃u cơ với nhau , bao gồm môṭ nôị 

dung thông tin mang tính thờ i sƣ ̣ đi kèm với môṭ hình thƣ́c biểu đaṭ tƣơng ƣ́ng – 

đƣơc̣ coi là môṭ tác phẩm báo chí. 

Nôị dung thông tin mang tính thời sƣ ̣có thể là các sƣ ̣  kiêṇ, vấn đề , hiêṇ 

tƣơṇg, chân dung con ngƣời , tƣơng ƣ́ng với đ ối tƣợng phản ánh của tác phẩm báo 

chí là con ngƣời và sƣ ̣viêc̣ đã , đang và se ̃tồn taị trong cuôc̣ sống hiêṇ t hƣc̣ khách 

quan đƣơc̣ tác giả  lƣạ choṇ để điều tra , nghiên cƣ́u , khai thác tƣ liêụ để phản ánh 

trong tác phẩm của mình. 

Tƣơng ƣ́ng v ới nội dung thông tin đƣợc truyền đạt , hình thức của tác phẩm 

báo chí có thể là phóng s ự, ghi nhanh, tƣờng thuật, phỏng vấn, phản ánh, điều tra, 

bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí ... Cấu thành hình thƣ́c của tác phẩm báo 

chí là các dạng vật chất đơn giản nhƣ chữ viết , hình ảnh, âm thanh thể hiêṇ trên nền 

các loại hình báo chí là báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. 

Theo các quy điṇh pháp luâṭ hiêṇ hành , tác phẩm báo chí đƣợc định nghĩa: 

“Tác phẩm báo chí là tên gọi chung cho tất cả các thể loại tin, bài, ảnh ...đã được 

đăng, phát trên báo chí” (khoản 18 Điều 1 Nghị định 51/2002/NĐ-CP) 

 “Tác phẩm báo chí quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ 

bao gồm các thể loại: phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, phỏng vấn, phản ánh, điều 

tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí và các thể loại báo chí khác nhằm 



7 

 

đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các phương tiện khác” 

(Điều 11 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP). 

 “Tác phẩm báo chí là đơn vị cấu thành nhỏ nhất của sản phẩm báo chí, có nội 

dung độc lập và cấu tạo hoàn chỉnh, gồm tin, bài được thể hiện bằng chữ viết, âm 

thanh hoặc hình ảnh” (Khoản 7 Điều 3 Luâṭ Báo chí năm 2016). 

Tƣ̀ nhƣ̃ng phân tích trên , có thể định nghĩa : Tác phẩm báo chí là sản phẩm 

sáng tạo trí tuệ thể hiêṇ dưới daṇg chữ viết , âm thanh, hình ảnh , nhằm mục đích 

truyền tải thông tin về những vấn đề , sư ̣kiêṇ trong đời sống xã hôị  đến công chúng; 

có hình thức tương ứng với nội dung thông tin ; đươc̣ đăng tải trên các phương tiêṇ 

thông tin đaị chúng và là môṭ bô ̣phâṇ cấu thành của sản phẩm báo chí . 

Tác phẩm báo chí thể hiện các chức năng cơ bản hƣớng tới đối  tƣơṇg tiếp 

nhâṇ là công chúng: chƣ́c năng thông báo tin tƣ́c, chƣ́c năng taọ ra dƣ luâṇ xa ̃hôị và 

phản biện xã hội, chƣ́c năng kích thích sƣ ̣chu chuyển xa ̃hôị (tạo ra phong trào hành 

đôṇg). Các chức năng này đƣợc đặt trong mộ t mối liên hê ̣thống nhất  mà cơ sở l à 

chƣ́c năng thông báo tin tƣ́c . Tƣ̀ bản chất là hoaṭ đôṇg truyền tin , hình thành dòng 

thông tin đaị chúng , hƣớng tác đôṇg vào đông đảo công chúng , giá trị của tác phẩm 

báo chí thể hiện ở việc lôi kéo , tâp̣ hơp̣ , giáo dục , thuyết phuc̣ , tổ chƣ́c đông đảo 

nhân dân tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế , xã hội đang đăṭ ra theo hƣớng 

chính trị nhất định hoặc tạo lập diễn đàn xã hội rộng rãi thu hút sự tham g ia của 

đông đảo nhân dân vào bàn luâṇ nhƣ̃ng vấn đề thiết thƣc̣ , liên quan đến đời sống 

côṇg đồng. 

1.1.2. Đặc điểm của tác phẩm báo chí. 

Tác phẩm báo chí có phạm vi rất rộng , đa daṇg và phong phú . Về khách quan , 

tính chất  rôṇg, đa daṇg và phong phú là hê ̣quả của nhu cầu tiếp nhâṇ thông tin 

phong phú , đa daṇg của công chúng . Nhu cầu đó thƣờng xuyên  chiụ sƣ ̣chi phối 

của áp lực thời sự , chính trị và thị hiếu thông tin , đồng thời, nhu cầu đó  luôn luôn 

vâṇ đôṇg theo tiến trình vâṇ đôṇg củ a đời sống . Về chủ quan , tính chất rôṇg , đa 

dạng và phong phú chi phối “trường hoaṭ đôṇg”  sáng tạo của chủ thể tác giả đặc 

biêṭ đối với loaị hình tác phẩm báo chí là nhà  báo. Do đó , đối tƣơṇg phản ánh của 



8 

 

tác phẩm báo chí vô cùng rộng , bao gồm cả sƣ ̣kiêṇ , hiêṇ tƣơṇg , vấn đề , con 

ngƣời...Tuy nhiên, dù đối tƣợng phản ánh khác nhau , nhƣng mỗi tác phẩm báo chí 

luôn có nhƣ̃ng đăc̣ trƣng chung phân biêṭ với nhƣ̃ng tác phẩm văn hoc̣ , nghê ̣thuâṭ, 

khoa hoc̣ khác . Nhƣ̃ng đăc̣ trƣng này thể hiêṇ ở hai yếu tố cấu thành tác phẩm báo 

chí là yếu tố nội dung và yếu tố hình thức . 

Về nôị dung , xuất phát từ chức năng quan tr ọng của tác phẩm báo chí là 

truyền tải thông tin , nôị dung của môṭ tác phẩm báo chí luôn đăc̣ trưng bởi tính 

thời sư,̣ tính xác thưc, tính định hướng trực tiếp. 

Tính thời sự chỉ nhƣ̃ng sƣ ̣viêc̣, sƣ ̣kiêṇ đa ̃và đang xảy ra , có ý nghĩa xã hội và 

đƣơc̣ nhiều ngƣời quan tâm . Đó là nhƣ̃ng sƣ ̣kiêṇ công chúng muốn biế t, cần biết 

nhƣng chƣa biết hoăc̣ nhƣ̃ng sƣ ̣kiêṇ lañh đaọ cần thông tin cho công chúng để thƣc̣ 

hiêṇ muc̣ đích chính tri ̣ của mình , sự kiêṇ đa ̃xảy ra tƣ̀ lâu nhƣng nay mới biết hoăc̣ 

xảy ra đã lâu nhƣng mang ý nghĩa thời sự , thời cuôc̣.  

Tính xác thực đòi hỏi tác giả tác phẩm báo chí  khi thông tin về nhƣ̃ng biến cố , 

sƣ ̣viêc̣ , con ngƣời , hoàn cảnh , tình huống đều phải là nhƣ̃ng cái có thật vừa mới 

xảy ra, đang xảy ra hoăc̣ chắn chắn se ̃xảy ra .  

Tính định hướng trực tiếp  thể hiêṇ ở hiêụ ƣ́ng xa ̃hôị của thông tin mà tác 

phẩm báo chí truyền tải , đó là nhƣ̃ng sƣ ̣kiêṇ , sƣ ̣viêc̣, vấn đề đƣa ra phải là những 

vấn đề thiết thân liên quan đến đời sống của côṇg đồng . Nhƣ̃ng giá trị thông tin mà 

tác phẩm báo chí mang lại  giúp cho công chúng nắm bắt kịp thời bản chất sự kiện 

để có những phản ứng một cách tích cực. Phản ứng là một quá trình tiếp nhận, xử 

lý, hiện thực hoá các giá trị thông tin của tác phẩm báo chí trong cuộc sống bằng 

những việc làm cụ thể nhƣ: học tập, vận dụng những phƣơng pháp, cách làm mới, 

đồng thời tránh đƣợc những khuyết điểm, sai lầm trong tƣ duy và cách làm cũ kỹ, 

lạc hậu. Thƣớc đo giá trị hiện thực hoá phụ thuộc hàm lƣợng sự thật và sự đúng đắn 

mang tính bản chất của tác phẩm báo chí tác động vào đời sống, làm thay đổi hành 

vi, cách nghĩ của con ngƣời trong các hoạt động chính trị-kinh tế-văn hoá- xã hội. 

Đó chính là tính hiệu quả và định hƣớng trực tiếp của tác phẩm báo chí.  
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Môṭ trong nhƣ̃ng nguyên tắc  trong thông tin báo chí là thông tin đƣa ra phải 

bảo đảm đƣợc tính tức thời và đƣợc sự hƣởng ứng của cộng đồng chứ  không thể rơi 

vào khoảng không hoặc bị đối xử thờ ơ trong thời gian quá dài . Bởi vì, trong thƣc̣ 

tế, không chỉ đơn thuần là thông tin , các tác phẩm báo chí còn hƣớng tới mục tiêu 

mang tính cấp bách hơn là phải xƣ̉ lý và gi ải quyết đƣợc những vấn đề bức xúc , 

nóng hổi mà nó phản ánh. 

Nhƣ̃ng đăc̣ trƣng về măṭ nôị dung trên của tác phẩm báo chí là cơ sở để có thể 

phân biêṭ với tác phẩm văn hoc̣ . Báo chí và văn học có chung một đối tƣợng nhận 

thức là hiện thực đời sống, cùng sử dụng ngôn từ nhƣ một công cụ chủ yếu để phản 

ánh hiện thực. Tuy nhiên, đây là hai hình thái ý thức xã hội đặc thù, có những đặc 

trƣng, đặc điểm khác biệt. Cùng là hiêṇ thƣc̣ muốn phản ánh đến công chúng , 

nhƣng tác phẩm báo chí luôn đảm bảo sự kiện thời sự và xác thực , liên quan đến đời 

sống thiết thân của đông đảo công chúng , trong khi tác phẩm văn hoc̣  chủ yếu là các 

hình tƣợng nghệ thuật , chuyển tải những thông điệp nhằm đ áp ứng n hu cầu tinh 

thần trong đời sống của cộng đồng nhƣ nhận thức , giáo dục , tƣ tƣởng và ý thƣ́c 

thẩm mỹ. Cũng từ đặc điểm này , nhà văn luôn luôn có xu hƣớng chủ quan hóa các 

sƣ ̣viêc̣ , sƣ ̣kiêṇ và chi tiết , thâṃ chí áp đăṭ dấu  ấn riêng của chính mình lên phần 

hiêṇ thƣc̣ đƣơc̣ phản ánh qua tác phẩm ; trong khi đó nhà báo luôn luôn có xu hƣớng 

khách quan hóa sự việc , sƣ ̣kiêṇ và chi tiết trong phần hiêṇ thƣc̣ đƣơc̣ phản ánh , tìm 

kiếm sƣ ̣đồng thuâṇ vớ i công chúng bằng viêc̣ tôn troṇg thƣc̣ tế khách quan , do vâỵ 

họ luôn chịu sự quy định và chi phối khá ngặt ngèo bởi tính thời sự , tính xác thực , 

tính chân thật ...coi đây là tiêu chuẩn sống còn của tác phẩm cũng là nguyên tắc 

trong đaọ đƣ́c nghề nghiêp̣. 

Bởi đăc̣ trƣng tính thời sƣ ̣ , tính xác thực , cùng một sự kiện , biến cố , con 

ngƣời...có thể có rất nhiều tác phẩm báo chí cùng tiếp cận , nôị dung sƣ ̣kiêṇ có thể 

giống nhau nhƣng cách tiếp câṇ và hình thƣ́c thể hiêṇ là khác nhau . Điều này cũng 

dâñ đến hiêṇ tƣơṇg  sao chép tin tƣ́c , sao chép nôị dung , hình ảnh của các báo đã 

đƣa tin trƣớc, đăc̣ biêṭ tình traṇg nà y phổ biến ở báo điêṇ tƣ̉ hiêṇ nay . Do vâỵ, viêc̣ 
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bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí thực sự cần thiết để bảo vệ những tác 

giả đã bỏ công sức, trí tuệ để sáng tạo ra tác phẩm báo chí . 

Về hình thức , tác phẩm báo chí là toàn bộ các yếu tố hàm chứ a, biểu hiêṇ 

và chuyển tải nội dung bao gồm : thể loaị, kết cấu , dung lươṇg , bút pháp, giọng 

điêụ, ngôn ngữ , trong đó , ngôn ngƣ̃ là đăc̣ trƣng tiêu biểu nhất của tác phẩm báo 

chí so với các tác phẩm văn học , hay khoa hoc̣ , nghệ thuật khác . Ngôn ngƣ̃ tác 

phẩm báo chí luôn đảm bảo tính chính xác và hàm súc . Ngôn ngƣ̃ chính xác luôn 

phải phản ánh đúng bản chất của sự vật trong từng thời khắc , tƣ̀ng bối cảnh nhất 

điṇh. Dù dùng ngôn ngữ nào (văn bản, hình ảnh, âm thanh), tác phẩm báo chí đƣợc 

tạo ra vẫn phải là một văn bản đơn nghĩa , dê ̃hiểu cho moị tầng lớp công chúng . 

Măc̣ dù có ít màu sắc , dấu ấn riêng và vâñ đƣơc̣ coi là ngôn ngƣ̃ của côṇg đồng , tuy 

nhiên, ngôn ngƣ̃ của tác phẩm báo chí luôn đƣơc̣ nâng cao và chuẩn mƣc̣ hóa . Đó là 

ngôn ngƣ̃ hàng ngày , hấp dâñ công chúng bằng nhƣ̃ng cách nói , cách viết gắn liền 

với nhƣ̃ng sƣ ̣viêc̣ , sƣ ̣kiêṇ, tình huống, hoàn cảnh...gần với đời thƣờng nhƣng cũng 

hết sƣ́c sinh đôṇg nhờ vẻ đep̣ của sƣ ̣chính xác , sắc xảo , ở hiệu năng tối đa trong 

viêc̣ truyền tải thông tin . Trong khi đó , ngôn ngữ của tác phẩm văn học giàu hình 

ảnh và cảm xúc với những biện pháp nghệ thuật phong phú nhằm tái tạo hình tƣợng 

nghệ thuật bởi ngoài nhi ệm vụ phản ánh chân thực đời sống, tác phẩm văn học còn 

phải thể hiện đƣợc góc nhìn thẩm mỹ của nhà văn trƣớc hiện thực. Trong tác phẩm 

văn học, ngôn ngữ phải đƣợc lựa chọn, tổ chức, sáng tạo trên cơ sở của một quan 

niệm thẩm mỹ của tác giả. Chính những khác biệt về mặt ngôn ngữ nói trên dẫn đến 

sƣ ̣khác biêṭ về tính chất , màu sắc thông tin đa nghĩa giữa văn bản của tác phẩm văn 

học so với tác phẩm báo chí là loại văn bản đơn nghĩa. 

Về thể loaị , theo cách phân loaị phổ biến hiêṇ nay , báo chí đƣợc phân thành 

ba nhóm: nhóm thể loại thông tấn báo chí bao gồm tin , bài thông tấn, tƣờng thuật, 

điều tra, ghi nhanh, phỏng vấn sự kiện, phóng sự sự kiện...; nhóm thể  loại chính 

luâṇ báo chí bao gồm bình lu ận, xã luận, điều tra, bài phê bình, phỏng vấn vấn 

đề...; nhóm thể loại tài liệu – nghê ̣thuâṭ bao gồm phóng sƣ ̣, phỏng vấn chân dung, 

ký chân dung, ký chính luận, thƣ phóng viên, sổ tay phóng viên, nhật ký phóng 
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viên ... Sƣ ̣phân loaị nhƣ trên cũng chỉ mang tính chất tƣơng đối bởi viêc̣ phân loaị 

có thể dựa trên nhiều tiêu chí và cách nhìn nhận khác nhau từ ngƣời nghiên cứu . 

Tuy nhiên, không phải tất cả các thể loaị báo chí  trên đều thuôc̣ đối tƣơṇg bảo hô ̣

theo quy điṇh của Luâṭ Sở hƣ̃u trí tuê ̣ . Tại Điều 11 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP 

có quy định : “Tác phẩm báo chí quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 của Luật Sở 

hữu trí tuệ bao gồm các thể loại: phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, phỏng vấn, 

phản ánh, điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí và các thể loại báo 

chí khác nhằm đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các 

phương tiện khác”. Măṭ khác, để xét một tác phẩm là tác phẩm báo chí, phải có đầy 

đủ hai yếu tố cấu thành là nôị dung và hình thƣ́c , dù là loại hình nào , tác phẩm báo 

chí bên cạnh nội dung cũng cần tuân thủ kết cấu cũng nhƣ ngôn ngữ đặc trƣng  của 

tác phẩm báo chí. 

Môṭ điểm đăc̣ trƣng khác của tác phẩm báo chí đó  là vị trí ngƣời trần thuật . Ở 

tác phẩm báo chí , ngƣời trần thuâṭ vƣ̀a đóng vai trò là chủ thể sáng taọ , trƣc̣ tiếp xƣ̉ 

lý và định đoạt mọi mối quan hệ tron g tác phẩm , vƣ̀a đóng vai trò  tạo niềm tin cho 

đôc̣ giả. Còn ở tác phẩm văn học , điểm nhìn trần thuâṭ của chủ thể phản án h vƣ̀a có 

thể trƣc̣ tiếp  (đối đáp trƣc̣ diêṇ ), vƣ̀a có thể gián tiếp (qua hình dung , suy tƣởng với 

môṭ thời gian và không gian cách xa ). Trong khi nhân vâṭ trong tác phẩm báo chí 

thƣờng đòi hỏi phải đƣơc̣ xác điṇh rõ ràng tƣ̀ danh tính , nghề nghiêp̣ , điạ bàn cƣ 

trú...cho đến cƣ̉ chỉ, hành vi...thì nhân vật ở tác phẩm văn học luôn đƣợc xem nh ƣ là 

môṭ yếu tổ làm nên cốt lõi sƣ ̣kiêṇ . Do đó, công chúng đón nhâṇ tác phẩm báo chí 

để có thể biết các sự việc thƣc̣ tế đang diêñ ra quanh mình đƣơc̣ tƣờng thuâṭ laị , 

trong khi đó tác phẩm văn hoc̣ giống lại nhằm đến những hình tƣợng nghệ thuật vốn 

đi ra từ cuộc sống nhƣng lại in đậm dấu ấn riêng về quan niệm thẩm mỹ của tác giả. 

1.2. Khái quát chung về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí 

1.2.1. Khái niệm quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí 

Quyền tác giả đƣơc̣ hiểu là môṭ bô ̣phâṇ cấu thành  của quyền sở hữu trí tuệ  – 

quyền đối với các tài sản trí tuê ̣của con ngƣời  đƣơc̣ pháp luâṭ ghi nhâṇ và bảo hô ̣ . 

Đối tƣợng của quyền tác giả bao gồm các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa, đó 
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là các sản phẩm trí tuệ phục vụ nhu cầu về tinh thần , giải trí của con ngƣời, có thể là 

các sản phẩm văn học, khoa hoc̣, nghê ̣thuâṭ...đƣơc̣ goị chung là “tác phẩm”.  

Căn cƣ́ phát si nh quyền tác giả là thành quả sáng taọ của tác giả , tuy nhiên 

thành quả này phải đƣợc thể hiện dƣới một hình thức nhất định mà không phải 

nhƣ̃ng ý tƣởng sáng taọ chƣ́a đƣṇg trong tác phẩm , đƣơc̣ thể hiêṇ ra tƣ̀ tác phẩm . 

Do đó , quyền tác giả đƣơc̣ bảo hô ̣không phu ̣thuôc̣ vào nôị dung và giá tri ̣ nghê ̣

thuâṭ của tác phẩm , mà chỉ bảo hộ hình thức thể hiện tác phẩm . Bên caṇh đó , tác 

phẩm đƣơc̣ bảo hô ̣phải có tính nguyên gốc , không sao ché p, bắt chƣớc tác phẩm 

khác. “Điều có không có nghĩa là ý tưởng của tác phẩm phải mới mà có nghĩa là 

hình thức thể hiện của ý tưởng phải do chính tác giả sáng tạo ra” [4,tr101]. 

Nôị dung của quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền  tài sản. Quyền 

nhân thân bao gồm quyền nhân thân gắn với tài sản và quyền nhân thân không gắn 

với tài sản. Các quyền nhân thân không gắn với tài sản là những quyền gắn liền với 

giá trị nhân thân của tá c giả và không thể chuyển giao , bao gồm ba quyền : quyền 

đƣơc̣ đăṭ tên tác phẩm , đƣ́ng tên tác phẩm và bảo vê ̣sƣ ̣toàn veṇ của nôị dung tác 

phẩm. Quyền này gắn liền với tác giả kể cả khi quyền sƣ̉ duṇg , điṇh đoaṭ tác phẩm  

đa ̃đƣơc̣ chuyển giao và đƣơc̣ bảo hô ̣vô thời haṇ . Quyền nhân thân gắn với tài sản 

là quyền cho hay không cho ngƣời khác sử dụng tác phẩm , quyền này có thể chuyển 

giao và gắn liền với các chế điṇh về quyền tài sản trong quyền tác giả . Đối với 

quyền tài sản , bao gồm quyền sƣ̉ duṇg và quyền đƣơc̣ khai thác tác phẩm dƣới các 

hình thức do pháp luật quy định . Quyền tài sản là quyền có thể chuyển giao và 

không đƣơc̣ bảo hô ̣vô thời haṇ . Quyền sƣ̉ duṇg bao gồm quyền làm tác phẩm phái 

sinh, biểu diêñ tác phẩm trƣớc công chúng , sao chép tác phẩm, phân phối nhâp̣ khẩu 

bản gốc hoặc bản sao tác phẩm , truyền đaṭ tác phẩm đến công chúng , cho thuê tác 

phẩm. Mọi hành vi  khai thác, sƣ̉ duṇg môṭ hoăc̣ môṭ số hoăc̣ toàn bô ̣các quyền tài 

sản nêu trên đều phải xin phép và trả tiền nhuận bút , thù lao, các quyền lợi vật chất 

khác cho chủ sở hƣ̃u quyền tác giả. 

Nhƣ vâỵ, có thể hiểu quyền tác giả là quyền của tổ chức , cá nhân đối với tác 

phẩm do mình sáng taọ hoăc̣ sở hƣ̃u . Đối tƣợng bảo hộ của quyền tác giả là các 
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sáng tạo có tính chất văn hóa (đƣơc̣ goị chung là tác phẩm ) trong các liñh vƣc̣ văn 

học, nghê ̣ thuâṭ, khoa hoc̣ . Quyền tác giả bảo vê ̣các quyền lơị cá nhân và lơị ích 

kinh tế của tác giả trong mối liên quan với tác phẩm . Quyền tác giả đƣơc̣ công nhâṇ 

khi sáng taọ này là mới , có một phần công lao của tác giả và có thể chỉ ra đƣợc là có 

tính chất duy nhất. 

Dƣới góc đô ̣pháp lý, quyền tác giả đƣơc̣ hiểu là “tổng thể các quy phaṃ pháp 

luâṭ về quyền tác giả nhằm xác nhâṇ và bảo vê ̣quyền tác giả , xác định nghĩa vụ của 

các chủ thể trong sáng taọ và sử duṇg các tác phẩm văn hoc̣ , nghê ̣thuâṭ, khoa hoc̣; 

quy điṇh trình tư ̣thưc̣ hiêṇ và bảo vê ̣các quyền đó khi có hành vi xâm phaṃ ” [2, 

tr.101]. Với quan niêṃ này, quyền tác giả là nhƣ̃ng quy điṇh về : tác giả, chủ sở hữu 

quyền tác giả , các tác phẩm đƣợc bảo hộ , nôị dung quyền tác giả , các trƣờng hợp 

giới haṇ quyền tác giả , thời haṇ bảo hô ̣quyền tác giả , xác định hành vi xâm phạm 

quyền tác giả và các biêṇ pháp  bảo vệ quyền tác giả . 

Tác phẩm báo chí là một trong những loại hình tác phẩm đƣợc bảo hộ quyền 

tác giả. Tác giả của tác phẩm báo chí đƣợc hƣởng đầy đủ các quyền tác giả theo quy 

điṇh của pháp luâṭ , đƣơc̣ Nhà nƣớc  bảo hộ và bảo đảm thực thi trên thực tế các 

quyền lơị đó . Theo các quy điṇh của pháp luâṭ hiêṇ hành , viêc̣ bảo hô ̣quyền tác giả 

đƣơc̣ hiểu là viêc̣ Nhà nƣớc xây dƣṇg hê ̣thống pháp luâṭ về quyền tác giả , thƣc̣ thi 

và bảo đảm thực thi pháp luật về quyền tác giả . Nhƣ vâỵ, viêc̣ bảo hô ̣quyền tác giả 

đối với tác phẩm báo chí  đƣơc̣ hiểu  là việc Nhà nƣớc ban hành hệ thống các quy 

điṇh nhằm xác lâp̣ , điều chỉnh các quyền và nghiã vu ̣ pháp lý của tác giả , chủ sở 

hƣ̃u quyền tác giả  đối với tác phẩm báo chí , thƣc̣ thi và bảo đảm thƣc̣ thi các quy 

điṇh đó trên thƣc̣ tiêñ. 

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí không chỉ khuyến khích các 

nhà báo – tác giả của tác phẩm báo chí sáng tạo ra các sản phẩm có chất lƣợng 

truyền tải đến công chúng mà còn hình thành tâm lý tôn trọng quyền tác giả , coi 

viêc̣ trả tiền bản quyền là môṭ nghiã vu ̣đƣơng nhiên , tôn troṇg thành quả sáng tạo 

của ngƣời khác , góp phần tạo ra thị trƣờng bản quyền lành mạnh , tạo nền tảng cho 

viêc̣ hôị nhâp̣ sâu rôṇg với khu vƣc̣ và thế giới. 
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1.2.2. Đặc trưng của quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí 

So với các loaị hình tác phẩm đƣơc̣ bảo hô ̣, tác phẩm báo chí khác biệt đó là ở 

nôị dung thông tin truyền tải mang tính thời sƣ ̣ , tính khách quan , tính xác thực . 

Quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí cũng có nhƣ̃ng đăc̣ trƣng riêng so  với quyền 

tác giả của các loại hình tác phẩm đƣợc bảo hộ khác , cụ thể: 

Thứ nhất, về chủ thể quyền tác giả của tác phẩm báo chí. 

 Nhà báo – tác giả đặc trƣng của tác phẩm báo chí . 

Nguyên tắc của hoaṭ đôṇg báo chí  là quyền tự do báo chí , quyền tƣ ̣do ngôn 

luâṇ của moị công dân . Mọi công dân đều có quyền sáng tạo tác phẩm báo chí , là 

tác giả của tác phẩm báo chí , cơ quan báo chí phải có trách nhiêṃ đăng các tác 

phẩm báo chí của  công dân phù hơp̣ với tôn chỉ , mục đích của cơ quan báo chí , phù 

hơp̣ với quy điṇh của pháp luâṭ . Tuy nhiên, chủ thể đặc trƣng đối với tác phẩm báo 

chí đó chính là nhà báo.  

Nhà báo theo quy định của pháp luật hiện hành , đƣơc̣ hiểu là ngƣời đang ho ạt 

động hoặc công tác thƣờng xuyên với một cơ quan báo chí Việt Nam và đƣợc cấp 

thẻ nhà báo . Nhà báo đƣơc̣ pháp luâṭ công nhâṇ có quy ền hoạt động báo chí trên 

lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động báo chí ở nƣớc ngoài theo 

quy định của Chính phủ; có quyền khai thác và đƣ ợc cung cấp thông tin trong hoạt 

động báo chí theo quy định của pháp luật; có quyền khƣ ớc từ việc biên soạn hoặc 

tham gia biên soạn tác phẩm báo chí trái với quy định của pháp luật về báo chí; có 

quyền đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ báo chí; hƣởng một số 

chế độ ƣu tiên cần thiết trong hoạt động báo chí theo quy định của Chính phủ; có 

quyềnđƣợc pháp luật bảo hộ trong hoạt động nghề nghiệp. Không ai đƣợc đe dọa, 

uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá hủy, thu giữ 

phƣơng tiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật. Các 

quyền này đƣơc̣ cu ̣thể hóa taị Nghi ̣ điṇh 51/2002/NĐ-CP, theo đó quyền haṇ của 

nhà báo  gồm: đƣợc đến các cơ quan, tổ chức, thƣ viện, bảo tàng, triển lãm để thu 

thập thông tin, tra cứu tài liệu, làm nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ 

cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan nhà nƣớc không đƣợc từ chối cung cấp cho 
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nhà báo những tƣ liệu, tài liệu không thuộc phạm vi quy định trong Pháp lệnh Bảo 

vệ bí mật nhà nƣớc; đƣợc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ tại các kỳ họp Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các đại hội và hội nghị công khai, các cuộc mít 

tinh, đón tiếp khách của Đảng, Nhà nƣớc và các cơ quan, tổ chức khác theo giấy 

mời và các quy định cụ thể của Ban Tổ chức các hoạt động đó; đƣợc hoạt động 

nghiệp vụ lấy tin, chụp ảnh, quay phim, ghi âm tại các phiên tòa xét xử công khai, 

đƣợc dành chỗ ngồi riêng, đƣợc liên lạc trực tiếp với các thẩm phán, luật sƣ để lấy 

tin, phỏng vấn theo quy định của pháp luật; đƣợc ƣu tiên trong việc mua vé tàu, vé 

xe, vé máy bay, chuyển nhanh điện tín, bài báo và ảnh, băng, đĩa ghi âm, ghi hình, 

các loại ấn phẩm báo chí khi hoạt động nghiệp vụ; đƣợc ƣu tiên, tạo điều kiện đi lại 

thuận lợi trong trƣờng hợp giao thông bị ách tắc, khó khăn và đƣợc hƣởng chế độ 

miễn phí đối với phƣơng tiện giao thông của cơ quan báo chí và nhà báo khi phục 

vụ cho hoạt động nghiệp vụ báo chí. 

Đối với các tác phẩm bá o chí truyền hình , đăc̣ trƣng riêng là các thành viên 

biên tập, quay phim, kỹ thuật hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, lái xe tạo thành êkíp 

truyền hình trong sáng tạo tác phẩm. Đây đƣợc coi hoạt động đồng sáng tạo. Những 

ngƣời đồng tham gia sáng tạo ra tác phẩm báo chí đƣợc coi là đồng tác giả. 

 Cơ quan báo chí – chủ thể đặc biệt của quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí  

Theo quy điṇh của pháp luâṭ hiêṇ hành , cơ quan báo chí là nơi thƣc̣ hiêṇ môṭ 

số loaị hình báo chí nhƣ b áo in, báo nói, báo hình, báo điện tử . Cơ quan báo chí là 

chủ thể đặc biệt của quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí bởi cơ quan báo chí là 

môṭ trong các chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí . Cơ quan báo chí 

giao cho nhà báo , phóng viên sáng tạo tác phẩm báo chí , đầu tƣ cơ sở vâṭ chất , kỹ 

thuâṭ để nhà báo , phóng viên sáng tạo tác phẩm báo chí , trả lƣơng hàng tháng cho 

nhà báo, phóng viên, trả nhuận bút cho nhà báo , phóng viên đối với sáng tạo trí tuệ 

của họ, do đó, cơ quan báo chí chính là chủ sở hƣ̃u quyền tác giả đối với tác phẩm 

báo chí . Trƣờng hơp̣ cơ quan báo chí có các côṇg tác viên hơp̣ tác , có thỏa thuận 

quy điṇh chỉ cơ  quan báo chí mới có quyền sƣ̉ duṇg tác phẩm báo chí , sau khi trả 

nhuâṇ bút, cơ quan báo chí có quyền sở hữu đối với tác phẩm báo chí này . Và nếu 
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không quy định, tác giả có quyền quyết định cho phép đăng hay không đăng lại tại 

các báo khác. Các trƣờng hợp khác phụ thuộc vào quy chế nội bộ của cơ quan báo 

chí để xác định cơ quan báo chí là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm báo 

chí. 

Thứ hai, đăc̣ trưng về nôị dung quyền tác giả của tác phẩm báo chí 

 Cơ quan báo chí nắm quyền phát hành sản phẩm báo chí. Quyền phát hành là 

một phần của quyền công bố và truyền đaṭ tác phẩm báo chí đến công chúng . 

Môṭ tác phẩm đƣơc̣ coi là tác phẩm báo chí , bên caṇh yêu cầu nôị dung thô ng 

tin mang tính chất báo chí , tác phẩm này cần đƣợc đăng tải trên các sản phẩm báo 

chí. Sản phẩm báo chí ở đây đƣợc hiểu là ấn phẩm, phụ trƣơng của báo in; nội dung 

hoàn chỉnh của báo điện tử; bản tin thông tấn; kênh phát thanh, kênh truyền hình; 

chuyên trang của báo điện tử do môṭ chủ thể đăc̣ biêṭ là cơ quan báo chí phát hành .   

Cơ quan báo chí hoăc̣ t ổ chức, cá nhân có đăng ký phát hành đƣơc̣ cơ quan 

báo chí ủy thác có đôc̣ quyền t ổ chức phát hành báo chí . Phát hành báo chí đƣợc 

hiểu là hoaṭ đôṇg tiếp thi ̣ và phân phối sản phẩm báo chí có chứa đựng các tác phẩm 

báo chí đến công chúng. Bên caṇh viêc̣ đáp ƣ́ng về nôị dung thông tin truyền đaṭ , để 

đƣơc̣ coi là tác phẩm báo chí , tác phẩm này phải đƣơc̣ đăng tải trên các phƣơng tiêṇ 

thông tin đaị chúng (báo in , báo nói , báo hình , báo điện tử ) của cơ quan báo chí . 

Quyền phát hành này tƣơng ƣ́ng với viêc̣ cung cấp đ ến công chúng với số lƣợng bản 

sao tác phẩm  báo chí đ ủ để đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng tuỳ theo bản 

chất của tác phẩm báo chí; đƣa tác phẩm hoặc bản sao tác phẩm đến công chúng mà 

công chúng có thể tiếp cận đƣợc tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn bằng 

phƣơng tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phƣơng tiện 

kỹ thuật nào khác, tƣơng đƣơng với quyền công bố , truyền đaṭ tác phẩm . Đây là đăc̣ 

trƣng của quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí, bởi tác giả hoăc̣ chủ sở hƣ̃u quyền 

tác giả (không phải là cơ quan báo chí ) nắm quyền công bố  và truyền đaṭ  tác phẩm 

nhƣng quyền phát hành là đặc quyền của cơ quan báo chí bởi viêc̣ phân phối các sản 

phẩm báo chí đến công chúng thuôc̣ về cơ quan báo chí. 
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 Quyền nhân t hân đối với tác phẩm báo chí của tác giả bi ̣ chi phối bởi cơ quan 

báo chí. 

Theo quy điṇh của Luâṭ Sở hƣ̃u trí tuê ,̣ tác giả – ngƣời sáng taọ ra tác phẩm có 

quyền đăṭ tên , quyền bảo vê ̣sƣ ̣toàn veṇ của tác  phẩm, không cho ngƣời khác sƣ̉a 

chƣ̃a, cắt xén , xuyên tac̣ tác phẩm dƣới bất kỳ hình thƣ́c nào gây phƣơng haị đến 

danh dƣ ̣và uy tín của tác giả (khoản 1, khoản 4 Điều 19 Luâṭ Sở hƣ̃u trí tuê ̣). Tuy 

nhiên, đối với tác phẩm báo chí , bởi đăc̣ trƣng ngƣời đƣ́ng đầu cơ quan báo chí chiụ 

trách nhiệm về m ọi mặt, bảo đảm thực hiện tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí 

và chịu trách nhiệm trƣớc thủ trƣởng cơ quan chủ quản và trƣớc pháp luật về mọi 

hoạt động của cơ quan báo chí, do đó, quyền của tác giả trong viêc̣  đăṭ tên tác phẩm 

báo chí hay bảo vệ sự vẹn toàn của tác phẩm báo chí  sẽ bị chi phối để phù hợp với 

các tôn chỉ , mục đích của cơ quan báo chí  cũng nhƣ việc bảo đảm quyền lợi của 

ngƣời đƣ́ng đ ầu cơ quan báo chí . Quy trình xuất bản môṭ tác phẩm báo chí cũng 

phải qua nhiều giai đoạn , nhiều phòng ban , dâñ đến viêc̣ biên tâp̣ laị nôị dung hay 

đăṭ laị tên tác phẩm sao cho phù hơp̣ với hoaṭ đôṇg của cơ quan báo chí là  điều 

không tránh khỏi. 

1.3. Sƣ ̣hiǹh thành và phát triển các quy điṇh về bảo hô ̣quyền tác giả đối với 

tác phẩm báo chí ở Việt Nam. 

Ngay từ bản hiến pháp đầu tiên vào năm 1946, Nhà nƣớc Việt Nam đã ghi 

nhận những quyền cơ bản của công dân liên quan đến quyền tác giả, thể hiện tƣ 

tƣởng tiến bộ nhân văn về quyền con ngƣời. Đó là quyền tự do ngôn luận, tự do 

xuất bản của công dân, là việc Nhà nƣớc cam kết bảo vệ quyền lợi của trí thức, tôn 

trọng quyền tƣ hữu tƣ nhân về tài sản. Tƣ tƣởng lập pháp đó đã tiếp tục đƣợc thể 

hiện tại Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và Hiến pháp năm 2013 đang có hiệu lực thi 

hành. 

  Năm 1986 với viêc̣ Hôị đồng bô ̣trƣởng ban hành Ngh ị định 142/HĐBT quy 

điṇh quyền tác giả , Viêṭ Nam đã bƣ ớc đầu đặt cơ sở pháp lý cho việc xây dựng ý 

thức tôn trọng pháp luật về quyền tác giả, bảo hộ quyền lợi tinh thần, vật chất cho 

tác giả, khuyến khích công dân sáng tạo văn học, nghệ thuật, khoa học…  
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Tại Điều 2 Nghị định 142/HĐBT cũng đa ̃ghi nhâṇ nhƣ̃ng loaị hình tá c phẩm 

đƣơc̣ bảo hô ̣quyền tác giả , gồm: “Các tác phẩm, công trình viết (văn học nghệ 

thuật, chính trị khoa học và kỹ thuật v.v...); Các tác phẩm điện ảnh, vô tuyến truyền 

hình, ghi bằng hình (video). - Các tác phẩm thu thanh bằng cơ giới, bằng từ tính 

hoặc bằng các phương pháp khác cho hiệu quả tương đương”. Quy điṇh này đa ̃

đƣơc̣ cu ̣thể hóa taị muc̣ 1  Thông tƣ 04-VH/TT của Bô ̣Văn hóa ngày 07/01/1987 

hƣớng dâñ giải thích Ngh ị định 142/HĐBT quy điṇh quyền tác giả , theo đó : “Các 

tác phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật viết, gồm các loại nói (báo 

cáo), viết hoặc in: các thể loại truyện, tuỳ bút, phóng sự, bút ký, thơ ca, dịch phóng 

tác, chuyển thể, toàn tập, tuyển tập, sưu tầm, nghiên cứu, công trình nghiên cứu và 

triển khai, các loại từ điển, sách giáo khoa, kịch bản sân khấu, kịch bản văn học, 

điện ảnh; các bản đề cương, đề án thiết kế; các văn kiện của Đảng và Nhà nước 

v.v...”. Thông tƣ còn quy điṇh rõ : “Những văn kiện sau đây không phải là đối 

tượng của quyền tác giả: các quyết định, thông báo của toà án, cơ quan Nhà nước; 

các bản tin báo chí và thông tin các sự kiện thời sự, các bức ảnh thời sự không có 

tên tác giả, kể cả tác giả tập thể”. 

Với quy điṇh trên , môṭ số thể loaị tác phẩm báo chí đa ̃đƣơc̣ ghi nh ận bảo hộ 

quyền tác giả , nhƣ: bút ký, phóng sự trên báo in . Đồng thời, các quy định này đã đề 

câp̣ đến các phƣơng tiêṇ mà tác phẩm báo chí đƣơc̣ đăng tải – phát thanh , truyền 

hình, nhƣng vâñ goị tên chung chung là tác phẩ m thu thanh hay tá c phẩm vô tuyến 

truyền hình. 

Ngày 28/12/1989, Luâṭ Báo chí đƣơc̣ ban hành , đa ̃điṇh hình các thể loaị báo 

chí gồm “báo in (báo, tạp chí, bản tin thời sự, bản tin thông tấn) ; báo nói (chương 

trình phát thanh) ; báo hình (chương trình truyền hình, chương trình nghe - nhìn 

thời sự được thực hiện bằng các phương tiện kỹ thuật khác nhau), bằng tiếng Việt, 

tiếng các dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài”, đồng thời , cụm từ “ tác 

phẩm báo chí” lần đầu tiên đƣơc̣ đề cập đến trong quy định về nghĩa vụ của nhà báo 

trong viêc̣ chiụ trách nhiêṃ v ề nội dung tác phẩm báo chí của mình. Nhƣ vâỵ, Luâṭ 
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Báo chí năm 1988 đa ̃công nhâṇ thành quả sáng tác của nhà báo , công nhâṇ quyền 

của nhà báo đối với tác phẩm báo chí của mình . 

Trƣớc yêu cầu của sự phát triển, Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội đã thông qua 

Pháp lệnh về quyền tác giả vào tháng 10-1994. Tại kì họp thứ 8 khoá IX, Quốc hội 

đã biểu quyết thông qua BLDS, trong đó có các quy định về quyền tác giả. Với 36 

điều quy định riêng về quyền tác giả tại chƣơng I, phần thứ 6 và phần thứ 7, Bô ̣luâṭ 

Dân sƣ ̣năm 1995 đƣơc̣ coi là bô ̣luâṭ đầu tiên quy điṇh về quyền tác giả nói chung 

và quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí nói ri êng. 

 Năm 1999, Luâṭ sƣ̉a đổi , bổ sung môṭ số điều của Luâṭ Báo chí có hiêụ lƣc̣ . 

Năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26.04.2002 quy 

điṇh chi tiết thi hành môṭ số điều của Luâṭ Báo chí , Luâṭ sƣ̉a đổi , bổ sung môṭ số 

điều của Luâṭ Báo chí , lần đầu tiên đƣa ra điṇh nghiã tác phẩm báo chí – đối tƣơṇg 

đƣơc̣ bảo hô ̣quyền tác giả , theo đó, “tác phẩm báo chí” là “tên g ọi chung cho tất cả 

các thể loại tin, bài, ảnh ...đã đƣợc đăng, phát trên báo chí”. 

Để cu ̣thể hóa các quy điṇh về quyền tác giả của Bô ̣luâṭ Dân sƣ ̣năm 1995, 

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 76/CP ngày 29/11/1996 hƣớng dâñ thi hành 

môṭ số các quy điṇh về quyền tác giả trong Bô ̣luâṭ dân  sƣ;̣ Thông tƣ 27/2001/TT-

BVHTT của Bô ̣văn hóa Thông tin hƣớng dâñ thƣc̣ hiêṇ Nghi ̣ điṇh 76/CP. Tuy 

nhiên, cùng với sự phát triển về kinh tế cũng nhƣ xã hội , đăc̣ biêṭ là sƣ ̣hôị nhâp̣ 

quốc tế , Bô ̣luâṭ Dân sƣ ̣năm 1995 đa ̃bôc̣ lô ̣ nhiều điểm haṇ chế trong viêc̣ điều 

chỉnh các quan hệ dân sự , trong đó bao gồm cả quyền tác giả đối với tác phẩm báo 

chí, cụ thể: Cách tiếp cận quyền tác giả dƣới góc độ quyền sở hữu tác phẩm không 

thể hiêṇ rõ nét tính vô hình của quyền tác giả – đăc̣ trƣng của tài sản trí tuê ;̣ phạm vi 

điều chỉnh không troṇ veṇ các vấn đề mang tính hành chính của quan hê ̣pháp luâṭ 

sở hƣ̃u trí tuê ̣ (về thủ tuc̣ đăng ký quyền tác giả , xƣ̉ lý  xâm pha ̣m quyền sở hƣ̃u trí 

tuê ̣bằng biêṇ pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu ...); Chƣa quy điṇh rõ các quyền 

tài sản của ngƣời sáng tạo ra tác phẩm ...Do vâỵ, viêc̣ ban hành Bô ̣luâṭ Dân sƣ ̣năm 

2005 thay thế cho Bô ̣luâṭ Dân sƣ ̣năm 1995 là việc làm cần thiết và hợp lý . Tại 

chƣơng XXXIV , phần thƣ́ 6 Bô ̣luâṭ Dân sƣ ̣năm 2005 về quyền tác giả và quyền 
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liên quan, chỉ đề cập đến những vấn đề chung nhất về quyền tác giả , đó là: tác giả, 

đối tƣơṇg quyền tác giả, nôị dung quyền tác giả , thời điểm phát sinh hiêụ lƣc̣ quyền 

tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả ..., nhƣ̃ng nôị dung cu ̣thể khác do Luâṭ Sở hƣ̃u trí 

tuê ̣quy điṇh . So với các quy điṇh về quyền tác giả trong Bô ̣luâṭ Dân sƣ ̣năm 1995, 

Bô ̣luâṭ Dân sƣ ̣năm 2005 có nhiều điểm mới từ cách tiếp cận . Về chủ thể của quyền 

tác giả, theo quy điṇh của Bô ̣luâṭ Dân sƣ ̣năm 1995, gồm tác giả và chủ sở hƣ̃u tác 

phẩm, trong đó tác giả có sƣ ̣phân chia  vai trò giƣ̃a ngƣời chủ biên và đồng tác giả 

khác. Trong khi đó, tại Bộ luật Dân sự năm 2005, không có sƣ ̣phân chia vai trò nhƣ 

trên mà các đồng tác giả đƣơc̣ quy điṇh có quyền nhƣ nhau đối với phần tác phẩm 

do mình sáng ta ọ, theo đó, tác giả đƣợc định nghĩa : “Người sáng tạo tác phẩm văn 

học, nghệ thuật, khoa học (sau đây gọi chung là tác phẩm) là tác giả của tác phẩm 

đó. Trong trường hợp có hai người hoặc nhiều người cùng sáng tạo ra tác phẩm thì 

những người đó là các đồng tác giả” (Khoản 1 Điều 736). Bô ̣luâṭ Dân sƣ ̣năm 

2005 đa ̃bỏ cách goị chủ sở hƣ̃u tác phẩm , thay vào đó là thuâṭ ngƣ̃ “chủ sở hữu 

quyền tác giả” , thay đổi cách tiếp câṇ quyền tác giả dƣới góc đô ̣là môṭ quyền dân 

sƣ ̣liên quan đến tác phẩm đƣơc̣ sáng taọ ra , mà không phải quyền sở hữu đối với 

tác phẩm đó , thể hiêṇ rõ nét tính vô hình của quyền sở hƣ̃u trí tuê ̣ . Về đối tƣơṇg 

quyền tác giả , Bô ̣luâṭ Dân sƣ ̣ 2005 không liêṭ kê các loaị h ình tác phẩm đƣợc bảo 

hô ̣quyền tác giả mà đƣa ra môṭ khái niêṃ bao quát : “Đối tượng quyền tác giả bao 

gồm mọi sản phẩm sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học được 

thể hiện dưới bất kỳ hình thức và bằng bất kỳ phương tiện nào, không phân biệt nội 

dung, giá trị và không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục nào” (Điều 737). Về nôị dung 

quyền tác giả ở Bô ̣luâṭ Dân sƣ ̣năm 2005 đa ̃phân biêṭ rõ quyền nhân thân và quyền 

tài sản (Điều 738). Với viêc̣ ban hành Bô ̣luâṭ D ân sƣ ̣năm 2005, nôị dung bảo hô ̣

quyền tác giả đa ̃đƣơc̣ quy điṇh cu ̣thể , chi tiết , là cơ sở để xây dựng luật chuyên 

ngành về sở hữu trí tuệ. 

 Để thúc đẩy các bƣớc phát triển mới trong hoạt động bảo hộ tại quốc gia và 

hội nhập quốc tế, tại kì họp thứ 8 khóa XI ngày 29-11-2005, Quốc hội đã thông qua 

LSHTT. Với 222 điều, LSHTT điều chỉnh các quan hệ sáng tạo, bảo hộ tài sản trí 
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tuệ của ba đối tƣợng gồm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp 

và quyền đối với giống cây trồng. Tác phẩm báo chí đƣợc quy định trong Luật Sở 

hƣ̃u trí tuê ̣là môṭ trong các loaị hình tác phẩm đƣơc̣ bảo hô ̣quyền tác giả . Cũng nhƣ 

đối với các tác phẩm đƣơc̣ bảo hô ̣quyền tác giả , nôị dung của quyền tác giả đối vớ i 

tác phẩm báo chí thể hiện ở quyền nhân thân và quyền tài sản . Nôị dung của các 

quyền này về cơ bản tƣơng tƣ ̣nhƣ quy điṇh taị Bô ̣luâṭ Dân sƣ ̣năm 2005.  

Nhằm khắc phục kịp thời một số hạn chế, cản trở thực thi tại quốc gia và hội 

nhập quốc tế, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

LSHTT tại kì họp thứ 5 ngày 19-6-2009 với 33 điều sửa đổi, bổ sung. 

Để hƣớng dâñ chi tiết về quyền tác giả , sau khi Luâṭ Sở hƣ̃u trí tuê ̣ra đời , các 

Nghị định hƣớng dẫn thi hành cũng đã đƣợc ban hành : Nghị định số 100/2006/NĐ-

CP ngày 21/9/2006 hƣớng dẫn thi hành một số điều của BLDS, LSHTT; Nghị định 

số 105/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn 

thi hành một số điều của LSHTT về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà 

nƣớc về sở hữu trí tuệ; Chỉ thị số 36/2008/CT-Ttg ngày 31/12/2008 về tăng cƣờng 

quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả , quyền liên quan ; Nghị định 119/2010/NĐ-

CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

105/2006/NĐ-CP ngày 22.9.2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi 

hành một số điều của LSHTT về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nƣớc về 

sở hữu trí tuệ; Nghị định 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ sửa đổi bổ 

sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP; Nghị định 131/2013/NĐ-CP 

ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác 

giả, quyền liên quan. 

Bô ̣luâṭ Hình sƣ ̣năm 2015 cũng có quy định về các tôị xâm phaṃ quyền tác 

giả và quyền liên quan , theo đó, ngƣời không đƣợc phép của chủ thể quyền tác giả, 

quyền liên quan mà cố ý thực hiện viêc̣ sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình 

hoăc̣ phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản 

ghi hình nhằm thu lơị bất chính , xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang 

đƣợc bảo hộ tại Việt Nam, nhằm thu lợi bất chính có thể b ị phạt tiền từ 50.000.000 
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đồng đến 1.000.000.000 đồng tùy thuôc̣ vào khoản lơị  bất chính thu đƣơc̣ hoặc phạt 

tù đến 03 năm. 

Ngoài ra, Luật Xuất bản, Pháp lệnh Quảng cáo cũng có một số điều khoản quy 

định về quyền tác giả nói chung và quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí nói riêng . 

Để đáp ƣ́ng yêu cầu hôị nhâp̣ kinh tế quốc tế toàn cầu trong giai đoaṇ mới , 

Quốc hôị đa ̃thông qua Bô ̣luâṭ Dân sƣ ̣năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017), 

Luâṭ Báo chí năm 2016 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017). 

Nhƣ vâỵ, hê ̣thống văn bản pháp luâṭ về qu yền tác giả nói chung và quyền tác 

giả đối với tác phẩm báo chí nói riêng đã tƣơng đối đầy đủ , tạo hành lang pháp lý 

cho viêc̣ bảo hô ̣quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí . Hệ thống các chế tài về 

hành chính, dân sự và hình sự đã đƣợc hình thành, đảm bảo cho các quy định pháp 

luật về quyền tác giả đƣợc thi hành với bộ máy cƣỡng chế của Nhà nƣớc. 

Đồng thời với hệ thống pháp luật quốc gia đã đƣợc định hình nhƣ trên, Hiệp 

định song phƣơng về thiết lập quan hệ quyền tác giả, Hiệp định Thƣơng mại giữa 

Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kì, Hiệp định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

giữa Việt Nam và Liên bang Thụy Sỹ cũng đang có hiệu lực thi hành. 

Cùng với các điều ƣớc quốc tế song phƣơng trên, Việt Nam đã là thành viên 

của 5 điều ƣớc quốc tế đa phƣơng gồm Công ƣớc Berne bảo hộ tác phẩm văn học, 

nghệ thuật và khoa học; Công ƣớc Rome bảo hộ ngƣời biểu diễn, nhà sản xuất bản 

ghi âm, tổ chức phát sóng; Công ƣớc Brussel bảo hộ tín hiệu vệ tinh mang chƣơng 

trình truyền qua vệ tinh đã mã hóa; Công ƣớc Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi 

âm chống lại việc sao chép bất hợp pháp bản ghi âm của họ. Hiệp định Trips về các 

khía cạnh thƣơng mại của quyền sở hữu trí tuệ. Các công ƣớc song phƣơng và đa 

phƣơng trên đã trở thành một bộ phận của pháp luật quốc gia về quyền tác giả, 

quyền liên quan. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, mở rộng tự do hóa thƣơng mại, làn 

sóng ký kết các Hiệp định thƣơng mại tự do (FTA) đang trở nên mạnh mẽ trên khắp 

thế giới và trở thành một xu thế mới trong quan hệ kinh tế quốc tế. Không nằm 

ngoài xu thế đó, trong những năm qua Việt Nam đã rất nỗ lực, tích cực tham gia ký 
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kết nhiều Hiệp định FTA, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội nói chung 

và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trong đó có quyền tác giả nói riêng. 

Tính đến thời điểm hiện nay , Viêṭ Nam đa ̃tham gia và hoàn tất đàm phán 12 

Hiêp̣ điṇh FTA song phƣơng và đa phƣơng . Trong số đó, có 8 FTA đã có hiệu lực 

và đang thực thi, là Hiệp định thƣơng mại tự do thƣơng mại ASEAN (AFTA, ký kết 

năm 1996) và 5 FTA giữa ASEAN với các đối tác (FTA giữa ASEAN và Trung 

Quốc; FTA giữa ASEAN và Hàn Quốc; FTA giữa ASEAN và Nhật Bản; FTA giữa 

ASEAN và Ấn Độ; FTA giữa ASEAN và Australia - New Zealand); 2 FTA song 

phƣơng (Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Nhật Bản và Hiệp định 

thƣơng mại tự do song phƣơng Việt Nam - Chile). Các hiệp định đã ký kết nhƣng 

chƣa có hiệu lực là FTA Việt Nam - Hàn Quốc (ký kết ngày 5-5-2015) và FTA Việt 

Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu (ký ngày 29-5-2015); Hiêp̣ điṇh đối tác xuyên Thái 

Bình Dƣơng (TPP, ký kết ngày 04-12-2015). Hiêp̣ điṇh đa ̃kết thúc đàm phán có 

FTA Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA, công bố ngày 01-2-2016). Trong đó, 

hai Hiêp̣ điṇh mang tính chất toàn cầu có tác đôṇg lớ n tới Viêṭ Nam  và đặc biệt 

quan troṇg với sở hƣ̃u trí tuê  ̣là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) và 

FTA Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). 

Viêc̣ gia nhâp̣ các Hiêp̣ điṇh FTA là cơ hôị cho Viêṭ Nam tâṇ duṇg các ƣu đaĩ 

về kinh tế nói riêng và hơp̣ tác về sở hƣ̃u trí tuê ̣nói riêng . Tuy nhiên viêc̣ tham gia 

các Hiệp định FTA cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh , sƣ̉a đổi bổ sung cho pháp lu ật 

Việt Nam bởi sƣ ̣không tƣơng thích với các cam kết của Hiệp định.  

Có thể khẳng định rằng hoạt động lập pháp, lập quy về quyền tác giả nói 

chung và quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí nói riêng đã có bƣ ớc phát triển 

vƣợt bậc, tạo lập đƣợc hành lang pháp lí an toàn, khuyến khích các hoạt động sáng 

tạo phát triển, đồng thời bảo hộ thành quả lao động sáng tạo đã kết tinh trong các 

tác phẩm báo chí . Luật pháp đó đảm bảo hài hòa lợi ích giữa ngƣời sáng tạo, ngƣời 

sử dụng, và công chúng hƣởng thụ; bảo vệ lợi ích quốc gia trong hội nhập; thể hiện 

tính thống nhất, minh bạch và khả thi. Về cơ bản nó phù hợp với các chuẩn mực 
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quốc tế, tạo cơ sở pháp lí cho các hoạt động bảo hộ tại quốc gia và hội nhập quốc tế 

có bƣớc phát triển mới. 

1.4. Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí theo các điều ƣớc qu ốc tế và 

pháp luật một số quốc gia. 

1.4.1. Các Điều ước quốc tế 

- Công ước Berne  

Công ƣớc Bern đƣơc̣ coi là đi ều ƣớc đa phƣơng đầu tiên trong lĩnh vực quyền 

tác giả, đƣơc̣ kí kết tại Berne, Thụy Sỹ vào năm 1886. Công ƣớc đã đƣợc sửa đổi tại 

Paris năm 1896 và tại Berlin năm 1908, hoàn thiện tại Berne năm 1914, sửa đổi tại 

Rome năm 1928, tại Brussels năm 1948, tại Stockholm năm 1967 tại Paris năm 

1971 và đƣợc bổ sung năm 1979. Phạm vi bảo hộ của Công ƣớc Berne bao gồm các 

thể loaị tác phẩm văn hoc̣ và nghê ̣thuâṭ , đƣơc̣ quy điṇh taị Điều 2 gồm: “tất cả các 

sản phẩm trong lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật, bất kỳ được biểu hiện 

theo phương thức hay dưới hình thức nào, chẳng hạn như sách, tập in nhỏ và các 

bản viết khác, các bài giảng, bài phát biểu, bài thuyết giáo và các tác phẩm cùng 

loại; các tác phẩm kịch, hay nhạc kịch, các tác phẩm hoạt cảnh và kịch câm, các 

bản nhạc có lời hay không lời, các tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm được diễn tả 

bằng một kỹ thuật tương tự với điện ảnh, các tác phẩm đồ họa, hội họa, kiến trúc, 

điêu khắc, chạm trổ, in thạch bản; các tác phẩm nhiếp ảnh và các tác phẩm được 

diễn tả bằng một kỹ thuật tương tự như nhiếp ảnh; các tác phẩm nghệ thuật ứng 

dụng, minh họa, địa đồ, đồ án, bản phác họa và các tác phẩm tạo hình liên quan 

đến địa lý, địa hình, kiến trúc hay khoa học”. Có thể thấy, theo phƣơng pháp liêṭ kê 

các loại hình tác phẩm đƣợc bảo hộ , thuâṭ ngƣ̃ “tác phẩm báo chí”  không đƣơc̣ đề 

câp̣ tới . Tuy nhiên, căn cƣ́ phƣơng th ức thể hiện là đƣợc viết dƣới một dạng hình 

thƣ́c nhất điṇh , tác phẩm báo chí là một trong những tác phẩm viết đƣợc bảo hộ 

theo Công ƣớc Berne . Đồng thời , tại khoản 8 Điều 2 Công ƣớc cũng quy điṇh rõ : 

“việc bảo hộ theo Công ước này sẽ không áp dụng cho những tin tức thời sự hay vụ 

việc vụn vặt chỉ mang tính chất thông tin báo chí”. Có nghĩa là , trƣ̀ nhƣ̃ng tin tƣ́c 

thời sƣ ̣hoăc̣ vu ̣viêc̣ chỉ mang tính chất thông tin báo chí , các bài viết báo chí đƣợc 
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sáng tạo ra nhằm mục đích đƣa tin đến công chúng nhƣng đƣợc thể hiện dƣới dạng 

môṭ hình thƣ́c nhất điṇh nhƣ bình luâṇ , phản ánh , điều tra , phóng sự , ghi 

nhanh...đều đƣợc coi là tác phẩm viết đƣợc bảo hộ bởi Công ƣớc Berne . 

Công ƣớc Berne đề ra một số nguyên tắc cơ bản cho các tác phẩm văn học , 

khoa hoc̣, nghê ̣thuâṭ, trong đó bao gồm cả tác phẩm báo chí : 

-       Nguyên tắc đối xƣ̉ quốc gia : Bảo hộ tác phẩm có nguồn gốc từ các quốc gia 

thành viên c ủa Công ƣớc , tƣơng tƣ ̣nhƣ bảo hô ̣tác phẩm của công dân chính quốc 

gia mình. 

-       Nguyên tắc tƣ ̣đôṇg bảo hô ̣ : Việc hƣởng và thực hiện các quyền tác giả này 

không lệ thuộc vào một thể thức, thủ tục hay tùy thuộc vào việc tác phẩm có đƣợc 

bảo hộ hay không ở nƣớc gốc của tác phẩm. 

-       Nguyên tắc đôc̣ lâp̣ bảo hô ̣: Viêc̣ bảo hô ̣trong quyền tác giả trong quốc gia do 

luâṭ pháp quốc gia quy điṇh  

Công ƣớc Berne đƣơc̣ quản lý bởi Tổ chƣ́c Sở hƣ̃u trí tuê ̣thế giới (WIPO). 

Công ƣớc Berne đa ̃có hiêụ lƣc̣ taị Viêṭ Nam tƣ̀ 26/10/2004. 

- Hiêp̣ điṇh về các khía caṇh liên quan đến thương maị của quyền sở hữu trí tuê ̣

(TRIPs)  

Hiêp̣ điṇh về các khía caṇh liên quan đến thƣơng maị của quyền sở hƣ̃u trí tuê ̣  

là một phụ lục của thỏa thuận thành lập Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO), đƣơc̣ 

ký kết vào ngày 15/4/1994 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1996. Đây là kết 

quả của vòng đàm phán Uruguay trong khuôn khổ Hiệp định ch ung về thuế quan và 

thƣơng maị (GATT) bao hàm trong Hiêp̣ điṇh là nhƣ̃ng khía caṇh quyền sở hƣ̃u trí 

tuê ̣liên quan đến thƣơng maị . Hiêp̣ điṇh TRIPs đa ̃khẳng điṇh laị và mở rôṇg các 

chuẩn mƣc̣ và quy điṇh của Công ƣớc Bern , đẩy quá trình phù hợp hóa luật sở hữu 

trí tuệ của các nƣớc thành viên WTO với Hiệp định TRIPs . Đây đƣơc̣ coi là hi ệp 

định duy nhất đầu tiên thực sự mang tính quốc tế đã đƣa ra các chuẩn mực tối thiểu 

về bảo hộ nhiều hình thức của sở hữu trí tuệ, có những quy định cụ thể về trách 

nhiệm dân sự, hình sự và bảo vệ biên giới; và đƣợc áp dụng để giải quyết tranh 
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chấp. Trên thực tế, TRIPS đặt nền tảng cho một hạ tầng cơ sở vững chắc và hiện đại 

trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ cho cộng đồng quốc tế. 

Hiêp̣ điṇh TRIPs đƣa ra môṭ danh muc̣ các đối tƣơṇg của quyền sở hƣ̃u trí tuê ̣

bao gồm tƣ̀ quyền tác giả và quyền liên quan , sáng chế , kiểu dáng công nghiêp̣ , 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý , thiết kế bố trí mac̣h tích hơp̣ bán dâñ cho tới các thông tin 

bí mật. Hiêp̣ điṇh TRIPs quy điṇh phaṃ vi bảo hô ̣bản quyền bao gồm sƣ ̣thể hiêṇ 

và không bao gồm các ý đồ , trình độ , phƣơng pháp tính hoăc̣ các khái niêṃ toán 

học.  

Hiệp định TRIPS áp dụng các nguyên tắc cơ bản trong thƣơng mại quốc tế đối 

với các quốc gia thành viên về sở hữu trí tuệ, trong đó có quy chế đối xử quốc gia 

và quy chế tối huệ quốc. TRIPS cũng nêu cụ thể những hạn chế và ngoại lệ có thể 

chấp nhận nhằm hài hòa lợi ích sở hữu trí tuệ với lợi ích trong những lĩnh vực khác, 

chẳng hạn nhƣ sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế.  

Trở thành thành viên của WTO , Viêṭ Nam cam kết thƣc̣ hiêṇ đầy đủ Hiêp̣ điṇh 

TRIPs của WTO ngay sau khi gia nhâp̣ . 

- Hiêp̣ ước WIPO về bản quyền 

Tổ chƣ́c S ở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đƣơc̣ thành lâp̣ tƣ̀ tiền thân là Văn 

phòng Quốc tế về quản lý quyền đối với sáng chế , theo Hiêp̣ ƣớc thành lâp̣ giƣ̃a các 

nƣớc thành viên của Công ƣớc Bern và Công ƣớc Paris , trên cơ sở Công ƣớc  ký tại 

Stockholm ngày 14/7/1967. 

Hiệp ƣớc quyền tác giả của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WCT), đƣợc ký 

kết tại Geneva ngày 20/12/1996. Nó mở rộng việc phê chuẩn, chấp thuận gia nhập 

cho các quốc gia thành viên của Wipo và Cộng đồng Châu Âu (EC). Hiệp ƣớc gồm 

có 25 điều và các điều khoản của Công ƣớc Bern đƣơc̣ dâñ chiếu trong Hiêp̣ ƣớc . 

Tƣơng tƣ ̣nhƣ Hiêp̣ điṇh TRIPs , Hiêp̣ ƣớc WIPO quy điṇh sƣ ̣b ảo hộ quyền tác giả 

đƣợc dành cho tác phẩm đã đƣợc thể hiện chứ không dành cho bản thân ý tƣởng, 

thủ tục, phƣơng thức hoạt động hoặc các khái niệm toán học. Về các quyền của tác 

giả, Hiệp ƣớc đề cập đến 3 quyền: quyền phân phối; quyền cho thuê; quyền truyền 

thông công cộng. Trừ các hạn chế và ngoại lệ cụ thể, các quyền này là các quyền 
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độc quyền. Hiệp ƣớc ràng buộc các quốc gia thành viên quy định quyền áp dụng 

biện pháp tự bảo vệ quyền, chống lại việc dỡ bỏ, phá hủy các biện pháp công nghệ, 

các thông tin quản lí quyền. Hiệp ƣớc ràng buộc quốc gia thành viên về việc thông 

qua các biện pháp cần thiết, để bảo đảm áp dụng Hiệp ƣớc, phù hợp với hệ thống 

pháp lí của quốc gia mình. Hiện nay, Hiệp ƣớc có 70 nƣớc thành viên. Tại thời điểm 

này Việt Nam chƣa tham gia Hiệp ƣớc WCT. Tuy nhiên, trong thời gian tới , do đa ̃

tham gia ký kết các FTA thế hê ̣m ới mang tính toàn cầu nhƣ TPP và EVFTA , Viêṭ 

Nam se ̃sớm gia nhâp̣ Hiêp̣ ƣớc WCT . 

- Công ước toàn cầu về bản quyền (UCC) 

Công ƣớc quyền tác giả toàn cầu (UCC) bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ 

thuật và khoa học, do Tổ chức các nƣớc châu Mỹ quản lí, đƣợc thông qua tại 

Geneva, Thụy Sỹ ngày 6/9/1952 và sửa đổi ngày 24/7/1971 tại Paris Cộng hòa 

Pháp. Công ƣớc UCC ra đời đa ̃taọ điều kiêṇ để nhƣ̃ng nƣớc tham gia Công ƣớc 

Bern quy điṇh về viêc̣ bảo hô ̣đƣơc̣ xác lâp̣ tƣ ̣đòng và môṭ bên  là Mỹ và các quốc 

gia Châu Mỹ La tinh quy điṇh quyền tác giả phải đƣơc̣ đăng ký , nôp̣ lƣu chiểu và có 

dấu hiêụ quyền tác giả, đều trở thành thành viên của Công ƣớc. 

Công ƣớc UCC gồm có 21 điều, phần phụ lục, nghị quyết và biên bản, để mở 

cho bất kì quốc gia nào đệ đơn gia nhập. Công ƣớc quy định các quốc gia thành 

viên có quy định bảo hộ quyền tác giả phải coi điều kiện đƣợc đáp ứng khi trên các 

bản sao của tác phẩm đƣợc công bố lần đầu tiên có dấu hiệu chữ “C” bên trong 

vòng tròn. Công ƣớc UCC công nhâṇ nguyên tắc đối xƣ̉ quốc gia và không hồi tố . 

Đến ngày 15-7-2009 Công ƣớc UCC có 100 quốc gia thành viên. Tại thời 

điểm này Việt Nam chƣa nộp đơn tham gia Công ƣớc UCC. 

Các Điều ƣớc và Hiệp ƣớc quốc tế, Hiệp định nêu trên có khoảng trên 200 

điều luật, là những quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên. Công dân và pháp 

nhân các quốc gia thành viên phải có nghĩa vụ khi khai thác các quyền tác giả, 

quyền liên quan của công dân và pháp nhân Việt Nam, ngƣợc lại công dân và pháp 

nhân Việt Nam phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý khi khai thác, sử dụng quyền tác 
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giả, quyền liên quan của công dân và pháp nhân của các quốc gia thành viên liên 

quan. 

Các Công ƣớc và Hiệp ƣớc quốc tế nêu trên đã và đang tác động sâu sắc đến 

toàn bộ đời sống văn học, nghệ thuật của Việt Nam nói riêng và hê ̣thống pháp luâṭ 

về quyền tác giả nói chung trên cơ sở phù hơp̣ hóa luâṭ quốc gia với hê ̣thống luâṭ 

quốc tế, đăc̣ biêṭ trong quá trình hôị nhâp̣ hiêṇ nay . 

1.4.2. Pháp luật một số quốc gia 

Quyền tác giả là môṭ bô ̣phâṇ quan troṇg trong hê ̣thống pháp luâṭ về sở hƣ̃u 

trí tuệ của các nƣớc trên thế giới . Sự tồn tại song song hai hệ thống luật chính trên 

thế giới – hệ thống Common Law và hệ thống Civil Law đã đƣợc đề cập đến trong 

nhiều nghiên cứu. Trong hai hệ thống này, liên quan đến việc bảo hộ quyền tác giả 

tồn tại hai hệ thống nhỏ: Pháp luật về quyền tác giả của hệ thống Common Law và 

Pháp luật về Bản quyền của hệ thống Civil Law. Các nƣớc áp dụng pháp luâṭ b ản 

quyền nhƣ Hoa K ỳ, Anh, Canada, Úc,…Các nƣớc áp dụng pháp luâṭ quyền tác giả 

tiêu biểu nhƣ Pháp, Đức, Việt Nam… Cùng với xu thế hội nhập các nƣớc đã xây 

dựng nên các điều ƣớc quốc tế với những quy định mang tính hài hòa. Tuy nhiên, 

giữa hai hệ thống vẫn còn một số điểm khác biệt quan trong . Để làm rõ nhƣ̃ng nôị 

dung và nhƣ̃ng khác biêṭ giƣ̃a  hai hê ̣thống luâṭ này về quyền tác giả nói chung và 

quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí nói riêng , tác giả chọn pháp luật củ a hai 

nƣớc tiêu biểu cho hai hê ̣thống luâṭ trên là Hoa Kỳ và Thuỵ Điển . 

- Luâṭ Bản quyền của hơp̣ chủng quốc Hoa Kỳ 

Luâṭ Bản quyền năm 1976 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đƣợc cả Thƣợng Nghị 

viêṇ và Ha ̣nghi ̣ viêṇ thông qua ngày 30/9/1976, có hiệu lực từ ngày 01/01/1978, 

đƣơc̣ sƣ̉a đổi bổ sung năm 1998.  

Về đối tƣơṇg đƣơc̣ bảo hô ̣quyền tác giả , phù hợp với quan điểm về đối tƣợng 

và nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả của pháp luật quốc tế , pháp luật  Hoa Kỳ quy 

điṇh đối tƣơṇg đƣơc̣ bảo hô ̣quyền tác giả là các sáng tác văn hoc̣ , nghê ̣thuâṭ đƣơc̣ 

thể hiêṇ môṭ cách hƣ̃u hình, cụ thể tại điểm a Điều 102 Luâṭ Bản quyền Hoa Kỳ quy 

điṇh: Luật Bản quyền bảo hộ tác phẩm nguyên thuỷ độc đáo hoàn chỉnh của tác giả 
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đã đƣợc định hình dƣới bất kỳ một dạng vật chất thể hiện hữu hình nào hiện đã 

đƣợc biết hoặc sẽ đƣợc phát triển trong tƣơng lai, mà từ các dạng vật chất  thể hiện 

hữu hình này tác phẩm có thể đƣợc cảm nhận, tái bản, hoặc phổ biến khác hoặc là 

trực tiếp hoặc là với sự trợ giúp của các máy móc thiết bị. Tính thể hiện hữu hình 

đƣơc̣ làm rõ taị Điều 101 nhƣ sau: Tác phẩm đƣợc “định hình” trên một vật chất 

thể hiện hữu hình khi mà sự thể hiện tác phẩm trên bản sao hoặc bản ghi thông qua 

hoặc trên cơ sở sự cho phép của tác giả, phải hoàn toàn ổn định hoặc chắc chắn là 

cho phép tác phẩm đƣợc cảm nhận, tái bản hoặc phổ biến khác tới công chúng một 

khoảng thời gian dài hơn là một khoảng thời gian chuyển tiếp. Luâṭ Bản quyền Hoa 

Kỳ không m ở rộng đến các ý tƣởng, các biện pháp, phƣơng pháp, nguyên lý hoạt 

động, khái niệm, quy luật, phát minh, không phân biệt hình thức mà chúng đƣợc 

miêu tả, giải thích, minh hoạ hoặc diễn đạt trong tác phẩm đó. Trên các nguyên tắc 

chung này, Luâṭ Bản quyền Hoa Kỳ quy điṇh cu ̣thể các đối tƣơṇg thuôc̣ phaṃ vi 

bảo hộ quyền tác giả , bao gồm: Xét về thể loại, các tác phẩm đƣợc bảo hộ quyền tác 

giả  là tác phẩm văn học , tác phẩm âm nhạc bao hàm tác phẩm kèm theo bất kỳ một 

từ nào, tác phẩm sân khấu bao hàm các tác phẩm kèm theo bất kỳ âm thanh nào, tác 

phẩm kịch câm và vũ ba lê, tác phẩm về nghệ thuật, mỹ thuật, điêu khắc, tác phẩm 

điện ảnh và các tác phẩm nghe nhìn khác, bản ghi âm, và tác phẩm kiến trúc; Xét về 

nguồn gốc, tác phẩm đƣợc bảo hộ không chỉ bao gồm tác phẩm nguyên thủy mà còn 

có tác phẩm phái sinh và tác phẩm biên soạn . Có thể thấy , tác phẩm báo chí không 

đƣơc̣ nhắc đến là môṭ trong các đối tƣơṇg đƣơc̣ bảo hô ̣ quyền tác giả , tuy nhiên, tại 

phần giải thích khái niêṃ taị Điều 101, đa ̃điṇh nghiã về tác phẩm văn hoc̣ , đó là 

các tác phẩm không phải là tác phẩm nghe nhìn đƣợc diễn đạt bằng từ ngữ, số hoặc 

các hình thức chữ viết khác hoặc các biểu tƣợng số hoặc ký hiệu không phân biệt 

bản chất của vật liệu sử dụng nhƣ là sách, tạp chí, sổ tay, bản ghi âm, phim, băng, 

đĩa, thẻ ghi mà trong đó các tác phẩm đƣợc biểu hiện. Ở Hoa Kỳ , báo chí không 

đƣơc̣ luâṭ hóa thành môṭ chế điṇh pháp lý riên g, tuy nhiên , tiêu biểu cho hê ̣thống 

pháp luật Common Law , Hoa Kỳ k ết hợp cả luật pháp, qui định và án lệ, tạo ra bộ 

các nguyên tắc pháp lí chung về tự do báo chí , các nguyên tắc , nôị dung của tƣ ̣do 
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báo chí cũng  gián tiếp quy định về tá c quyền trong liñh vƣc̣ báo chí . Măṭ khác, lời 

tựa của Bộ Quy tắc đạo đức của cộng đồng báo chí chuyên nghiệp Hoa Kỳ có ghi 

rõ: Sự trung thực, liêm khiết trong nghề nghiệp chính là nền tảng căn bản quyết 

định mức độ đáng tin cậy của các nhà báo, tờ báo. Các nhà báo không đƣợc phép 

bịa đặt tin tức, không đƣợc đạo văn; không đƣợc tự tiện sử dụng các bản tin, tác 

phẩm của ngƣời khác, không đƣợc in lại tin, bài do ngƣời khác viết nếu không đƣợc 

sự đồng ý. Căn cƣ́ trên các quy điṇh này , tác phẩm báo chí thuộc đối tƣợng bảo hộ 

bản quyền ở Hoa Kỳ . 

Về chủ sở hƣ̃u quyền tác giả  đối với tác phẩm báo chí , theo chƣơng 2 Luâṭ 

Bản quyền Hoa Kỳ , chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí bao gồm : 

chủ sở hữu gốc là tác giả (các tác giả) – ngƣời sáng taọ ra tác phẩm đƣơc̣ bảo hô ̣  là 

nhà báo , phóng viên , côṇg tác viên ; chủ sở hữu - ngƣời mà tác phẩm đƣơc̣ taọ ra 

cho ho  ̣ đƣơc̣ hiểu là cơ quan báo chí ; chủ sở hữu là ngƣời đƣợc chuyể n nhƣơṇg 

quyền tác giả; chủ sở hữu trong trƣờng hợp tác phẩm hợp tuyển . 

Về thời haṇ bảo hô ̣quyền tác giả  nói chung và quyền tác giả đối với tác phẩm 

báo chí nói riêng , nếu tác phẩm báo chí đƣợc  sáng tạo lần đầu v ào hoặc sau ngày 

01/01/1978 (thời điểm Luâṭ Bản quyền năm 1976 có hiệu lực ), hoăc̣ tác phẩm báo 

chí đƣơc̣ sáng taọ trƣớc ngày 01/01/1978 nhƣng chƣa xuất bản hoăc̣ đăng ký , đƣợc 

bảo hộ từ thời điểm đƣợc  sáng tạo cho đến hết cuôc̣ đời tác giả , côṇg thêm 70 năm 

sau khi tác giả qua đời . Đối với các tác phẩm  báo chí ký danh, thời haṇ bảo hô ̣bản 

quyền là 95 năm kể từ năm công bố lần đầu của tác phẩm, hoặc một thời hạn là 120 

năm kể từ năm sáng tạo tác phẩm, tuỳ thuộc vào thời hạn nào kết thúc trƣớc... 

Về nôị dung quyền tác giả  đối với tác phẩm báo chí , Luâṭ Bản quyền Hoa Kỳ 

quy điṇh bao gồm : Các quyền độc quyền nhƣ tái b ản tác phẩm báo chí đƣợc bảo hộ 

quyền tác giả dƣới dạng bản sao hoặc bản ghi; sáng tạo các tác phẩm phái sinh trên 

cơ sở các tác phẩm báo chí  đƣợc bảo hộ quyền tác giả; phân phối các bản sao và 

bản ghi của tác phẩm báo chí đƣợc bảo hộ quyền tác giả tới công chúng thông qua 

việc bán hoặc các hình thức chuyển nhƣợng quyền sở hữu khác. Luật Bản quyền 

của Hoa Kỳ không thừa nhận quyền nhân thân cho tác giả của tác phẩm báo chí. 
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Về nhƣ̃ng haṇ chế của quyền tác giả  đối với tác phẩm báo chí , pháp luật Hoa 

Kỳ quy định nhữ ng trƣờng hơp̣ haṇ chế đối với chủ sở hữu tác phẩm  báo chí  nhƣ 

sau: Hạn chế đối với các quyền độc quyền (sƣ̉ duṇg hơp̣ lý căn cƣ́ vào muc̣ đích và 

đăc điểm của viêc̣ sƣ̉ duṇg , bản chất của tác phẩm đƣợc sử dụng , các phần tác phẩm 

đƣơc̣ sƣ̉ duṇg, giá trị của tác phẩm trên thị trƣờng sau khi sử dụng); Hạn chế của các 

quyền đôc̣ quyền (tái bản nhằm mục đích lƣu trữ và dùng trong thƣ viện ); Hạn chế 

các quyền độc quyền (môṭ số ngoaị lê ̣đối với quyền trình diêñ hoăc̣ tr ình bày). 

Về các hành vi xâm phaṃ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí và biện pháp 

thƣc̣ thi, theo quy điṇh taị Điều 501 Luâṭ Bản quyền Hoa Kỳ, bất cƣ́ ngƣời nào xâm 

phạm môṭ trong các quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc của các tác 

giả hoặc ngƣời nhập khẩu các bản sao hoặc bản ghi vào Hoa Kỳ vi phạm Điều 602, 

là ngƣời vi phạm bản quyền hoặc quyền của tác giả, tuỳ trƣờng hợp cu  ̣thể. Chủ sở 

hƣ̃u hơp̣ pháp hoăc̣ thu ̣hƣởng quyền đôc̣ quyền theo quyền tác  giả tác phẩm đƣợc 

hƣởng quyền , có quyền tiến hành khiếu kiện đố i với các hành vi xâm phaṃ  quyền 

cụ thể đó. Luâṭ Bản quyền Hoa Kỳ quy điṇh chi tiết các biêṇ pháp thƣc̣ thi chống vi 

phạm bản quyền báo chí , gồm: các lệnh của Tòa án để ngăn chăṇ hoăc̣ ngăn ngƣ̀a 

xâm phaṃ quyền tác giả ; tịch thu và xử lý đồ vật vi phạm ; bồi thƣờng thiệt hại và 

lơị nhuâṇ; chi phí tố tuṇg và lê ̣phí Luâṭ sƣ ; các hình phạt hình sự ; cấm nhâp̣ khẩu 

và phân phối. 

Nhìn chung, pháp luật Hoa Kỳ về quyền tác giả đối đƣơc̣ quy điṇh chi tiết , cụ 

thể, có tính chất hƣớng dẫn , điṇh hƣớng cho viêc̣ bảo hô ̣quyền tác giả  đối với tác 

phẩm báo chí. 

- Luâṭ quyền tác giả tác phẩm văn hoc̣ và nghệ thuật của Thụy Điển 

Luâṭ quyền tác giả tác phẩm văn hoc̣ và nghê ̣thuâṭ của Thuỵ Điển ra đời ngày 

30/12/1960 và đƣợc sửa đổi bổ sung ngày 01/04/2000.  

Về đối tƣơṇg bảo hô ,̣ Luâṭ quyền tác giả tác phẩm văn hoc̣ và nghê ̣thuâṭ Thụy 

Điển quy điṇh , bất kỳ ngƣời nào sáng tạo ra tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật đều 

có quyền tác giả đối với tác phẩm đó, bất kể đó là sự thể hiện mang tính hƣ cấu 

hoặc miêu tả trong bài viết hoặc bài nói; chƣơng trình máy tính; tác phẩm âm nhạc 
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hoặc tác phẩm kịch; tác phẩm điện ảnh; tác phẩm nhiếp ảnh hoặc các tác phẩm mỹ 

thuật khác; tác phẩm kiến trúc hoặc tác phẩm mỹ thuật ứng dụng; tác phẩm đƣợc 

thể hiện dƣới hình thức khác, bản đồ và những loại tác phẩm thiết kế mang tính mô 

tả khác nhƣ bản vẽ, trạm trổ, hoặc hình thức không gian ba chiều cũng đƣợc coi là 

tác phẩm văn học. 

Nhƣ vâỵ , có thể thấy , so với Luâṭ Bản quyền của Hoa Kỳ , yêu cầu tác phẩm 

phải đƣợc thể hiện dƣới một hình thức hữu hình, Luâṭ quyền tác giả tác phẩm văn 

học và nghệ thuật của Thụy Điển b ảo hộ các tác phẩm đƣợc thể hiện dƣới hình thức 

bất kì. Ví dụ nhƣ một bài phát biểu, bài giảng muốn đƣợc bảo vệ quyền tác giả theo 

Luật Bản quyền của Hoa Kỳ thì phải thể hiện dƣới hình thức vật chất nhất định nhƣ 

văn bản, còn theo Luâṭ quyền tác giả tác phẩm văn hoc̣ và nghê ̣thuâṭ của Thuỵ 

Điển thì chỉ cần bài phát biểu, bài giảng đƣợc nói ra, đã đƣợc bảo hộ. 

Luâṭ quyền tác giả tác phẩm văn hoc̣ và nghê ̣thuâṭ Thuỵ Điển quy điṇh mở 

rôṇg về đối tƣơṇg đƣơc̣ bảo hô ̣quyền tác giả là s ự thể hiện mang tính hƣ cấu hoặc 

miêu tả trong bài viết hoặc bài nói. Bài viết, bài nói này có thể hiểu bao gồm cả tác 

phẩm văn hoc̣ , tác phẩm nghệ thuật và cả tác phẩm báo chí . Tại Điều 8 Chƣơng I 

Luâṭ tƣ ̣do báo chí của Thuỵ Điển cũng quy điṇh rõ : Các quy định đƣợc nêu trong 

luật này áp d ụng đối với các quyền đƣợc trao cho những ngƣời sáng taọ ra m ột tác 

phẩm văn học hay nghệ thuật hoặc ngƣời khởi tạo một hình ảnh, về các quyền liên 

quan đến quyền tác giả , và việc cấm sao chép các tác phẩm văn học hay nghệ thuật 

nhƣ một cách để xâm phạm lợi ích văn hoá. 

Về chủ thể quyền tác giả  đố với tác phẩm báo chí, Luâṭ quyền tác giả tác phẩm 

văn hoc̣ và n ghê ̣thuâṭ quy điṇh : tác giả phải là thể nhân trực tiếp sáng tạo hoặc 

tham gia sáng tạo lên tác phẩm vì chỉ có thể nhân mới có thể tƣ duy sáng tạo. Tác 

giả ở đây đƣợc xác định , bao gồm : Ngƣời sáng taọ ra tác phẩm gốc , ngƣời dic̣h 

hoăc̣ phóng tác tác phẩm gốc , ngƣời hơp̣ tuyển tác phẩm . Điều này khác so với Luâṭ 

quyền tác giả của Hoa Kỳ , theo đó tác gi ả có thể là thể nhân trực tiếp sáng tác, nhà 

sản xuất, ngƣời đặt hàng làm tác phẩm…  
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Về nôị dung quyền tác giả , tại Điều 2 Luâṭ quyền tác giả tác phẩm văn hoc̣ và 

nghê ̣thuâṭ quy điṇh , quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí bao gồm quyền độc 

quyền kiểm soát việc sao chép và cung cấp bản gốc hoặc bản sửa đổi của tác phẩm 

báo chí tới công chúng, việc dịch và cải biên chuyển thể tác phẩm báo chí sang loại 

hình văn học hoặc nghệ thuật khác, hoặc bằng các phƣơng tiện kỹ thuật khác. Tác 

phẩm báo chí đƣợc cung cấp tới công chúng chủ yếu thông qua  hình thức mua sản 

phẩm báo chí hoăc̣ tiếp nhâṇ trƣc̣ tiếp thông qua các phƣơng tiêṇ truyền thanh , 

truyền hình.  Quyền nhân thân đối với tác phẩm báo chí đƣợc bảo hộ  đƣơc̣ quy điṇh 

tại Điều 3 gồm quyền nêu tên tác giả của tác phẩm báo chí theo phạm vi và cách 

thức thông thƣờng; quyền bảo vệ sự toàn vẹ của tác phẩm báo chí , không đƣơc̣ thay 

đổi tác phẩm báo chí làm ảnh hƣởng đến danh tiếng và uy tín cá nhân của tác giả; 

đƣơc̣ công bố tác phẩm khi có sƣ ̣đồng ý của tác giả . 

Về giới haṇ đối với quyền tác giả , Điều 11 quy điṇh khi tác ph ẩm báo chí đã 

đƣợc sử dụng công cộng trên cơ sở của những giới hạn quyền tác giả , nguồn gốc tác 

giả và tác phẩm phải đƣợc nêu trong phạm vi và cách thức sử dụng thông thƣờng, 

và tác phẩm không thể bị thay đổi quá mức cần thiết đối với việc sử dụng đƣợc 

phép. Theo đó, nhƣ̃ng giới haṇ về quyền tác giả bao gồm : Sao chép nhằm mục đích 

sử dụng cá nhân; sao chép trong hoạt động giáo dục; sao chép phục vụ các hoạt 

động trong bệnh viện; sao chép trong cơ quan lƣu trữ và thƣ viện; sao chép dành 

cho những ngƣời khiếm thị; tác phẩm hỗn hợp sử dụng trong hoạt động giảng dạy; 

phân phối bản sao; trƣng bày bản sao... 

Về thời haṇ bảo hô ̣quyền tác giả , Điều 43 của Luật quy định quy ền tác giả 

của một tác phẩm báo chí tồn tại cho đến khi kết thúc năm thứ 70 sau năm tác giả 

qua đời, hoặc đối với tác phẩm báo chí đồng tác giả là sau năm tác gi ả cuối cùng 

qua đời. Trong trƣờng hợp tác phẩm báo chí đƣợc công bố mà không nêu tên tác giả 

hoặc chữ ký thông dụng của tác giả, thì quyền tác giả tồn tại cho đến khi kết thúc 

năm thứ 70 sau năm tác phẩm đƣợc công bố. Trong trƣờng hợp tác phẩm báo chí 

không đƣợc công bố trong thời hạn nêu trên, ngƣời mà sau đó đã công bố tác phẩm 

lần đầu hoặc phổ biến tác phẩm đến công chúng sẽ đƣợc hƣởng các quyền kinh tế 
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trong thời hạn là 25 năm sau năm mà tác phẩm báo chí đƣợc công bố hoặc phổ biến 

tới công chúng. 

Về các hành vi xâm phaṃ quyền tác giả và biêṇ pháp thƣc̣ thi , Điều 53 Luâṭ 

quyền tác giả tác phẩm văn hoc̣ và  nghê ̣thuâṭ quy điṇh , là các hành vi vi vi ph ạm 

quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí về quyền nhân thân , quyền kinh tế hoặc xâm 

phạm tới những quyết định liên quan đến vi ệc thực hiện quyền tác giả hoặc uỷ 

quyền cho ngƣời khác đƣa ra những quyết định này, hoặc gây nhầm lâñ trong viêc̣ 

xác định tác phẩm hoặc tác giả sáng tạo tác phẩm đã cung cấp tới công chúng , sẽ bị 

phạt tiền hoặc phạt tù tới 2 năm, nếu hành vi đó đƣợc thực hiện một cách cố ý hoặc 

vô ý . Điều này cũng đƣơ ̣ c áp duṇg đối với nhƣ̃ng ngƣời nhâp̣ khẩu bản sao vào 

Thụy Điển.  

Ở Thụy Điển , đăc̣ trƣng bởi các t ổ chức báo chí nhƣ Hội đồng báo chí Thụy 

Điển, Hội các nhà xuất bản báo, tạp chí (đại diện cho giới chủ báo) và Hội Nhà báo 

Thụy Điển (tổ chức công đoàn của các nhà báo). Ba tổ chức này có trách nhiệm về 

những nguyên tắc chỉ đạo của Hội đồng báo chí và những chỉ đạo hiện hành đối với 

Thanh tra báo chí bảo đảm quyền lơị của các cơ quan báo chí , nhà báo, phóng viên, 

trong đó có bảo vê ̣bản quyền tác phẩm báo chí . 

Có thể thấy , Luâṭ quyền tác giả tác phẩm văn hoc̣ và nghê ̣thuâṭ Thuỵ Điển là 

đaị diêṇ cho Luâṭ quyền tác giả của các nƣớc theo hê ̣thống luâṭ luc̣ điạ (Civil Law), 

có những đặc điểm khác b iêṭ cơ bản so với Luâṭ quyền tác giả của các nƣớc theo hê ̣

thống thông luâṭ (Common Law). Tuy nhiên, với viêc̣ các nƣớc tham gia Công ƣớc 

Bern, đa ̃tạo ra một sự hài hòa giữa các hệ thống pháp luật lớn vốn nhiều mâu thuẫn. 

Pháp luật về quyền tác giả nói chung và quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí nói 

riêng của cả hai hê ̣thống luâṭ trên cũng là tài liêụ tham khảo để Viêṭ Nam có thể 

đƣa ra nhƣ̃ng quy điṇh phù hơp̣ với tình hình kinh tế , chính trị , xã hội ở nƣớc ta 

cũng nhƣ tạo đà thúc đẩy quá trình hội nhập ngày  càng sâu rộng với quốc tế. 
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Kết luâṇ chƣơng 1 

Quyền tác giả là môṭ chế điṇh pháp luâṭ điều chỉnh quan hê ̣giƣ̃a các bên chủ 

thể tác giả , chủ sở hữu quy ền tác giả và những ngƣời sử dụng tác phẩm trên cơ sở 

đảm bảo cân bằng lơị ích giƣ̃a các bên tham gia mối quan hê ̣này . Tác phẩm báo chí 

là một trong những đối tƣợng đƣợc bảo hộ quyền tác giả . Tác phẩm báo chí mang 

nhƣ̃ng đăc̣ trƣng riêng so với các tác phẩm văn hoc̣ khoa hoc̣ nghê ̣thuâṭ ở cả hai 

yếu tố nôị dung và hình thƣ́c . Do đó , về quyền tác giả , tác phẩm báo chí cũng có 

nhƣ̃ng đăc̣ trƣng riêng biêṭ cả về chủ thể quyền tác giả và nô ị dung quyền tác giả. 

Hê ̣thống pháp luâṭ của Viêṭ Nam về bảo hô ̣quyền tác giả đối với tác phẩm 

báo chí đã và đang hoàn thiện , tạo hành lang pháp lý cho việc bảo hộ quyền tác giả 

đối với tác phẩm báo chí , đăc̣ biêṭ  là sự tham gia các cam kết quốc tế có tính chất 

toàn cầu , là động lực để Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền tác giả 

nói chung và quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí nói riêng để đáp ứng xu thế hội  

nhâp̣ kinh tế quốc tế . Pháp luật của một số nƣớc trên thế giới có những đặc trƣng 

riêng về bảo hô ̣quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí . Đây là môṭ nguồn tham 

khảo hữu ích , bởi tƣ̀ nhƣ̃ng đăc̣ trƣng này , phù hợp với t ình hình kinh tế , chính trị, 

xã hội, Viêṭ Nam có thể tham khảo để đƣa ra nhƣ̃ng quy điṇh về bảo hô ̣quyền tác 

giả đối với tác phẩm báo chí. 
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khảo: “Cải cách tư pháp ởViệt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước 
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và Truyền thông số tháng 9/2013, tr.15-18; 

14. Hoàng Minh Thái (2001), Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền tác giả 
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học, Đại học Luật Hà Nội; 
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học Quốc gia Hà Nội; 

20. Lê Thuỳ Dƣơng (2010), Vấn đề vi phạm Luật báo chí trên báo in hiện 
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trong kỷ nguyên số vừa đƣợc Hội Nhà báo Việt Nam và Tổng Lãnh sự 
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