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Lời nói đầu 

Phần mềm đã trở thành một tài nguyên chiến lược của xã hội trong vài thập kỷ qua. Sự
nổi lên của Phần mềm Tự do (PMTD), nó đã đi vào trong các lĩnh vực chính của thị
trường CNTT-TT, đang làm thay đổi đột ngột nền kinh tế phát triển và ứng dụng phần
mềm. PMTD - đôi khi còn được tham chiếu tới như là “Nguồn Mở” (NM) - có thể được
sử dụng, nghiên cứu, sao chép, sửa đổi và phân phối tự do. Nó đưa ra quyền tự do để học
và dạy mà không lôi kéo vào các phụ thuộc vào bất kỳ nhà cung cấp công nghệ duy nhất
nào. Các quyền tự do đó được coi là nền tảng tiên quyết cho sự phát triển bền vững và
một xã hội thông tin có sự tham gia của mọi người. 

Dù có một sự quan tâm ngày càng gia tăng trong các công nghệ tự do (PMTD và các tiêu 
chuẩn mở), vẫn có số người hạn chế có tri thức và sự tinh thông trong các lĩnh vực đó. 
FTA cố gắng đáp ứng nhu cầu này. 

Giới thiệu về FTA (Viện hàn lâm Công nghệ tự do - Free Technology Academy)

Viện Hàn lâm Công nghệ Tự do (FTA) là một sáng kiến liên kết từ vài trường đại học tại
một vài quốc gia. Nó hướng tới việc đóng góp cho một xã hội mà cho phép tất cả mọi
người sử dụng nghiên cứu, tham gia và xây dựng dựa trên tri thức sẵn có mà không có
hạn chế nào. 

FTA đưa ra những thứ gì?

FTA đưa ra một chương trình trực tuyến mức giáo viên với các module khóa học về các
Công nghệ Tự do. Những học viên có thể chọn tham gia trong một khóa học độc lập hoặc
đăng ký vào toàn bộ chương trình. Việc giảng dạy diễn ra trực tuyến trong khu trường ảo
của FTA và được thực hiện bằng việc đào tạo nhân viên từ các các trường đại học là các
đối tác. Uy tín đạt được trong chương trình của FTA được thừa nhận bởi các trường đại
học này.

Ai đứng đằng sau FTA?

FTA đã được thành lập vào năm 2008 được hỗ trợ bởi Chương trình Học tập Suốt đời
(LLP) của Ủy ban châu Âu, dưới sự điều phối của Viện Tri thức Tự do (Free Knowledge
Institute) và trong mối quan hệ đối tác với 3 trường đại học của châu Âu: Đại học Mở Hà
Lan  (Open Universiteit  Nederland),  Đại  học  Oberta  de  Catalunya  của  Tây Ban  Nha
(Universitat Oberta de Catalunya) và Đại học Agder của Nauy (University of Agder). 

FTA là vì ai?

Viện Hàn lâm Công nghệ tự do đặc biệt chú trọng vào những người chuyên nghiệp, các
nhà giáo dục, sinh viên và những người ra quyết định về công nghệ thông tin.

Thế còn về việc cấp phép thì sao?

Tất cả các tư liệu học tập được sử dụng và được phát triển bởi FTA là các Tài nguyên
Giáo dục Mở, được xuất bản theo các giấy phép tự do copyleft mà chúng cho phép mọi
người được tự do sử dụng, sửa đổi và phân phối lại. Tương tự, các phần mềm được sử
dụng trong khu trường ảo của FTA là các PMTD và được xây dựng dựa trên khung công
việc của các Tiêu chuẩn mở.
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Sự tiến hóa của cuốn sách này 

FTA đã sử dụng lại các tư liệu khóa học đang tồn tại từ Đại học Mở Catalunya và điều đó
đã được phát triển cùng với các nhân viên của LibreSoft từ Đại học Rey Juan Carlos. Vào
năm 2008, cuốn sách này đã được dịch sang tiếng Anh với sự trợ giúp của Dự án Khoa
học,  Giáo dục và Họa tập trong Tự do -  SELF (Science,  Education and Learning in
Freedom), được Chương trình Khung thứ 6 của Ủy ban châu Âu (European Commission's
Sixth Framework Programme) hỗ trợ. Vào năm 2009, tư liệu này đã được FTA cải tiến.
Hơn nữa, FTA đã phát triển chỉ dẫn nghiên cứu và các hoạt động học tập mà là sẵn sàng
cho những người học được tuyển chọn trong các khu trường của FTA. 

Sự tham gia 

Những người sử dụng các tư liệu học tập của FTA được khuyến khích cung cấp các ý kiến
phản hồi và đưa ra các gợi ý cho sự cải tiến. Một môi trường đặc biệt cho các ý kiến phản
hồi này được thiết lập trên website của FTA. Các đầu vào sẽ được tính tới cho các phiên
bản tiếp sau. Hơn nữa, FTA chào đón bất kỳ ai sử dụng và phân phối tư liệu này cũng như
làm các phiên bản mới và bản dịch. 

Xem thông tin đặc thù và được cập nhật về cuốn sách này, bao gồm các bản dịch và các
định dạng khác tại: http://ftacademy.org/materials/fsm/1. Để có thêm thông tin và sự kết
nạp vào chương trình khóa học trực tuyến của FTA, hãy viếng thăm website của Viện tại:
http://ftacademy.org/. 

Tôi chân thành hy vọng cuốn sách khóa học này sẽ giúp bạn trong quá trình học tập của
cá nhân bạn và giúp bạn giúp được những người khác trong chúng. Hẹn gặp lại bạn trong
các phong trào tri thức tự do và công nghệ tự do!

Chúc bạn học tập hạnh phúc! 

Wouter Tebbens 

Chủ tịch Viện Tri thức Tự do 

Giám đốc Viện hàn lâm Công nghệ Mở 
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Thừa nhận 

Các tác giả muốn cảm ơn Quỹ của Đại học Mở Catalunya (http://www.uoc.edu)
về việc cung cấp tài chính cho xuất bản đầu tiên tác phẩm này theo khung của
bằng Thạc sỹ Quốc tế về PMTD được cơ sở này đưa ra. 

Phiên bản hiện hành của các tư liệu bằng tiếng Anh đã được mở rộng với sự cấp
vốn của dự án FTA. Dự án của FTA đã được cấp vốn với sự trợ giúp từ Ủy ban
châu Âu (tham chiếu số 142706 - LLP - 1 - 2008 - 1 - NL - ERASMUSEVC của
Chương trình Học tập Suốt đời (Lifelong Learning Programme). Xuất bản phẩm
này phản ánh quan điểm chỉ của các tác giả, và Ủy ban không thể chịu trách
nhiệm về bất kỳ sự sử dụng nào có thể được thực hiện đối với thông tin có trong
tài liệu này. 
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Giới thiệu các khía cạnh pháp lý của 
xã hội thông tin 

Introduction  to  the  legal  aspects  of  the
information society
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published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and
no  Back-Cover  Texts.  A  copy  of  the  license  is  included  in  the  section  entitled  "GNU  Free
Documentation License". 
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Giới thiệu 
Tin đồn đã bắt đầu vào năm 2003 và cuộc tấn công đầu tiên đã được tiến hành vào
tháng 3: đó không phải là cuộc chiến Vùng vịnh lần thứ 2, mà là hành động tấn
công do SCO tiến hành, trước tiên chống lại IBM, và sau đó chống lại cộng đồng
các lập trình viên phần mềm tự do (PMTD), về các mã sau đó được đưa vào trong
nhân của hệ điều hành GNU/Linux 2.4. 

Cuộc tấn công này đã mang tới những căng thẳng bề mặt đã được cảm thấy rồi
giữa các phần mềm không tự do và thế giới PMTD. Tới năm 2000, đã được nêu
rằng Microsoft đã đưa ra vài tuyên bố sống còn trong cái gọi là “các tài liệu đêm
trước ngày lễ Thánh [Halloween]” chống lại GNU/Linux, một hệ điều hành đã bắt
đầu có được thị  phần mà cho tới  khi  đó vẫn còn là  dè dặt  so với  Microsoft
(Windows) và vài công ty khác phân phối các phiên bản không tự do khác nhau
của Unix (IBM AIX, Oracle - Solaris). 

Cũng trong năm 2003, Ủy ban châu Âu - EC (European Commission) đã phác
thảo và Nghị viện châu Âu - EP (European Parliament) đã tranh luận đề xuất về
một chỉ thị cho phép - hoặc từ chối - trao các bằng sáng chế trong các chương
trình máy tính có tính sáng tạo và để xác định các yêu cầu chính thức cho việc có
được sự bảo vệ. Sau sự động viên của phần lớn cộng đồng phát triển phần mềm
(không chỉ những người có liên quan tới PMTD, mà còn cả các công ty phát triển
phần mềm thương mại và các bên tham gia đóng góp khác trong lĩnh vực này),
vào năm 2005, EP cuối cùng đã từ chối đề xuất đó - lần đầu tiên trong lịch sử của
Liên minh châu Âu - EU (European Union). 

Điều này đã không dừng được Microsoft viện lý, trong năm 2007, rằng hệ điều
hành GNU/Linux đã vi phạm khoảng 283 bằng sáng chế của hãng, trích một báo
cáo nêu rằng Linux đã vi phạm “tiềm tàng” 283 bằng sáng chế. 

“Câu chuyện khiếp đảm” đó, vì thế để nói, là các chỉ số các khía cạnh pháp lý của
phần mềm nói chung và PMTD nói riêng là nằm trong tim của các tranh luận hiện
hành trên thế giới về các công nghệ mới. Những căng thẳng đó không chỉ là các
vấn đề kỹ thuật có liên quan tới tính ổn định, khả năng mở rộng phạm vi hoặc an
toàn của phần mềm, mà thay vào đó bắt nguồn từ các vấn đề cơ bản hơn về việc ai
là người chủ hợp pháp của mã có trong chương trình đó, ai có thể phân phối mã
như vậy, làm thế nào thanh toán sẽ được thực hiện và với số tiền nào cho một hệ
thống máy tính được xem là tự do và có sẵn không có các giới hạn về ngày tháng. 

Hơn nữa: các thảo luận đó tạo thành một phần của một tranh luận rộng lớn hơn về
quyền tự do, văn hóa và sự khai thác các tác phẩm không phải là vật chất - điều
được xác định như là bất kỳ chương trình nào, phim, nhạc, văn bản hoặc hình ảnh
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ở dạng số - trong xã hội mới về thông tin. Tranh luận này kết hợp vài tranh cãi
tương tự bao gồm, ví dụ, tranh cãi về việc tải nhạc hoặc các bộ phim trong các
mạng ngang hàng điểm - điểm (P2P) hoặc đấu tranh để đạt được sự kiểm soát
được cải thiện của các chủ sở hữu các quyền đối với các tác phẩm được phát qua
các mạng và “phạm vi” chức năng (những gì có thể được làm với chúng), với sự
nhấn mạnh đặc biệt vào các hệ thống quản lý các quyền số - DRM (Digital Rights
Management). 

Thế tiến thoái lưỡng nan của nền công nghiệp “không tự do” nằm ở điều này: khi
các công nghệ mới cho phép đại chúng sao chép và phổ biến (và ở chi phí thấp)
các tác phẩm vô hình được luật bảo vệ (các quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp),
làm thế nào các cơ chế kiểm soát pháp lý và công nghệ mới có thể được thiết lập
để bảo vệ các tác giả và các chủ sở hữu các quyền của tác phẩm như vậy được?

Đối mặt với xu thế tới 40 năm (hoặc hơn) bảo vệ bản quyền và làm giảm đi các
quyền tự do cá nhân, và mức độ mà các bằng sáng chế đối với các chức năng phần
mềm - được vận động hành lang trên tất cả các phía, từ các công ty lớn về phần
mềm, xuất bản và giải trí - một dạng của phong trào phản đối đã nổi lên đòi quyền
tự do văn hóa và tri thức và các yếu tố hợp hiến của chúng: nhạc, văn bản viết, các
tác phẩm nhìn thấy được, phần mềm máy tính... 

Phong trào phản đối này không phải là công việc của “các nhà cách mạng tóc
dài”. Hoàn toàn ngược lại, một đội ngũ các giáo sư luật các trường đại học MIT,
Harvard và Stanford, ví dụ thế, đã thiết lập một trung tâm trợ giúp trong việc phổ
biến các tác phẩm số (Creative Commons), trong đó một hệ thống mới cấp phép
các quyền đã được thành lập, cho phép các tác giả thiết lập một cách thận trọng
mức độ kiểm soát của họ đối với việc sao chép, sửa đổi và phổ biến các tác phẩm
của họ. 

Thành phần chính của sự phản đối này là phong trào PMTD, đã dẫn dắt trong
những ngày của nó - và đối với một số người, cả ngày nay - bởi Quỹ Phần mềm
Tự do - FSF (Free Software Foundation). Phần mềm là một phần thực chất của
văn hóa, không chỉ như tri thức công nghệ, mà còn như một cặp phương tiện tuyệt
vời truy cập tới văn hóa và tri thức. Phần mềm là nền tảng của mạng của tất cả các
mạng, Internet, các thực thể thương mại kết nối với nhau, các công dân và các cơ
quan nhà nước. Chúng ta cũng sẽ cân nhắc rằng phần mềm được chạy trong các
máy tính và làm cho các máy tính chạy, và rằng các máy tính là các thành phần cơ
bản tạo ra tri thức và các mối quan hệ ngày nay như xã hội, thương mại, khoa học
và giáo dục. 
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1. Phong trào PMTD và luật 
Đối mặt với khung pháp lý hạn chế nơi mà quy tắc mặc định là “tất cả các quyền
được lưu giữ lại” (All Rights Reserved), xu hướng áp dụng và góc độ tri thức
khoa học và công nghệ của các công ty lớn - có lẽ dẫn đầu là các tập đoàn lớn như
Microsoft, Oracle, Apple và Adobe, phong trào PMTD (tự do và mở, chúng ta
không phân biệt ở điểm này) đã ra đời. Phong trào này tìm cách duy trì và bảo vệ
quyền tự do trong lĩnh vực này, nó là nền tảng cơ bản cho xã hội hiện đại. Phong
trào này viện lý rằng xu thế “không tự do” đang đe dọa biến chúng ta thành xã hội
của những sự được cho phép - của “xin được phép ạ” - nơi mà các chủ sở hữu tri
thức phải được hỏi về sự cho phép để sử dụng một tác phẩm, nó được trao dưới
các điều kiện hạn chế chưa từng có, đôi khi hà khắc. 

PMTD

PMTD là vấn đề về quyền tự do của những người sử dụng để chạy, sao chép, phân
phối, nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm. Chính xác hơn, nó có nghĩa là
những người sử dụng chương trình có 4 quyền tự do cơ bản: 

• Tự do chạy chương trình, vì bất kỳ mục đích nào (tự do 0). 

• Tự do nghiên cứu cách mà chương trình làm việc, và thay đổi nó để làm cho

nó làm được những gì bạn muốn (tự do 1). Truy cập tới mã nguồn là điều
kiện tiên quyết cho điều này. 

• Tự do phân phối lại các bản sao để bạn có thể giúp người hàng xóm của bạn

(tự do 2). 

• Tự do phân phối các bản sao các phiên bản được sửa đổi của bạn cho những

người khác (tự do 3). Bằng việc làm này bạn có thể trao cho toàn bộ cộng
đồng cơ hội hưởng lợi từ những thay đổi của bạn. Truy cập tới mã nguồn là
điều kiện tiên quyết cho điều này. 

Định nghĩa của PMTD có thể được thấy ở site của hệ điều hành GNU. 

Tuy nhiên, điều phân biệt lĩnh vực phần mềm với các phần khác của phong trào
phản đối chung hơn này là phong trào PMTD dựa nghiêm ngặt và trực tiếp - để
đánh dấu sự phản đối này - vào các luật hiện hành. PMTD bị phân biệt với phần
mềm không tự do ở cách mà các luật y hệt này được sử dụng. PMTD không bị
phân biệt với phần mềm không tự do bởi chất lượng hoặc công nghệ của nó, mà
bằng chế độ cấp phép bản quyền. Một giấy phép PMTD không gồm các biện pháp
bảo vệ và kiểm soát truyền thống được đưa vào trong các giấy phép không tự do. 

Chúng ta nên lưu ý rằng bây giờ, như các năm 2007 và 2008, vài công ty phần
mềm “truyền  thống”,  họ  đã  sử  dụng một  mô hình “không tự  do”  hoặc  “độc
quyền” cho sự phân phối các sản phẩm của họ, bây giờ đang ôm lấy phong trào tự
do (hoặc ít nhất, phong trào nguồn mở). Microsoft đã xuất bản vài chương trình
theo các giấy phép tự do, sử dụng các giấy phép của riêng hãng, 2 trong số đó đã
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được Sáng kiến Nguồn Mở - OSI (Open Source Initiative) phê chuẩn. Sun (bây
giờ là một phần của Oracle) đã phát hành môi trường Java theo giấy phép GPL (và
đã mua MySQL). Yahoo! đã mua và bây giờ quản lý dự án Zimbra. Chúng ta bây
giờ thấy liệu đó là các cam kết thực sự cho sự phát triển, dựa vào các nguyên tắc
tự do và đạo đức, hay chỉ là các chiến lược thương mại...

Sự phát triển của các giải pháp tự động hóa văn phòng (OpenOffice.org) như một
lựa chọn thay thế cho các gói thương mại (chủ yếu là MS Office của Microsoft)
cũng liên quan tới các khía cạnh pháp lý nhất định. Vì sự áp đảo của các gói
thương  mại  trong  thế  giới  kinh  doanh  và  nội  địa,  nếu  một  người  sử  dụng
OpenOffice.org mong muốn chia sẻ các tệp văn bản, các tệp trình chiếu hoặc các
bảng tính với những người khác bằng việc sử dụng các chương trình không tự do,
thì điều cơ bản là phải có tính tương hợp giữa các định dạng dữ liệu. Dù vậy, các
định dạng đó thường là các yếu tố (không tự do) của các chương trình riêng và
được luật bản quyền và thậm chí luật bằng sáng chế bảo vệ. Thiếu vắng một tiêu
chuẩn công khai và mở cho định dạng dữ liệu như vậy (như ODF cho các tài liệu),
một lập trình viên phải có quyền dịch ngược hoặc nghiên cứu mã gốc ban đầu của
các ứng dụng không tự do để có khả năng xuất hoặc nhập các tệp từ một nguồn
không tự do vào ứng dụng tự do chứ? Liệu việc có một bằng sáng chế cho một
định dạng xuất khẩu tệp XML có ngụ ý nhu cầu phải có một giấy phép cho tính
tương hợp như vậy chăng? 

Hãy xem xét bằng sáng chế mà Microsoft có được ở nước Mỹ vào tháng 02/2004 về
các script XML cho Office 2003 và sự phê chuẩn OOXML gần đây như một định
dạng  tiêu  chuẩn.  Liệu  Lời  hứa  Đặc  tả  Mở  (Open  Specification  Promise)  được
Microsoft làm có đủ để bảo vệ những người sử dụng khỏi “tiêu chuẩn” mới như thế
này chăng?

Vào năm 1998, Netscape đã mở mã của Navigator để tạo một phiên bản bây giờ
được  Quỹ  Mozilla  quản  lý  (với  các  dự  án  như  Firefox,  Thunderbird,
Seamonkey...). Quyết định gốc gác cơ bản này không chỉ đã dẫn tới sự từ chức
của giám đốc công nghệ (người có thể không thấy được các lý do chiến lược và
thương mại đằng sau nó), nhưng cũng đã xúi bẩy một cuộc tranh luận nảy lửa về
các điều khoản và điều kiện của một giấy phép mới hoặc, còn tốt hơn, các giấy
phép. Netscape đã bị ép phải phác thảo một giấy phép cho Navigator ban đầu
(Giấy phép Công cộng Netscape [Netscape Public License], MPL) và giấy phép
khác (rộng hơn) cho bất kỳ sửa đổi nào trong tương lai (Mozilla Public License). 

Rốt cuộc, sự tạo ra PMTD, sự sửa đổi và phổ biến của nó, tái thiết kế phần mềm,
tính tương hợp, khả năng cấp bằng sáng chế, ... là các vấn đề hiện hành, luôn luôn
hiện diện trong bất kỳ hoạt động nào xoay quanh chủ đề cốt lõi của khóa học này
về các khía cạnh pháp lý và sự khai thác xã hội thông tin (XHTT), với một trọng
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tâm đặc biệt vào các công nghệ tự do. Đó là các vấn đề làm dấy lên các câu hỏi
pháp lý quan trọng. Các khía cạnh pháp lý của một XHTT tự do là vô số và cực kỳ
phù hợp, khi chúng quy định tất cả các khía cạnh của quy trình tạo ra, phân phối
và sử dụng phần mềm và nội dung. 

Vì thế điều này là cơ bản cho bất kỳ ai có quan tâm trong việc tạo ra, phát triển,
phân phối hoặc sử dụng PMTD, để có được tri thức vững chắc về các khía cạnh
pháp lý đúng phù hợp và điều đó chính xác là mục đích của khóa học này. 

2. Mô hình PMTD
Phong trào PMTD sử dụng vài lý lẽ để bảo vệ vị thế của nó và điều quan trọng để
xem xét rằng các lý lẽ như vậy có các ảnh hưởng pháp lý quan trọng ra sao. Để
hiểu được sáng kiến phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM), chúng ta xem xét nó
là hữu dụng để bình luận ngắn gọn về các lý lẽ đó. 

2.1. Lý thuyết về sự hình thành sự hiểu biết xã hội

Lý lẽ đầu tiên được những người bảo vệ PMTD sử dụng là triết học và ý thức hệ.
Nguyên tắc cơ bản là tri thức như vậy không thuộc về bất kỳ người nào, vì tất cả
tri thức dựa vào trí thức trước đó và là một bản sao, ở mức độ lớn hơn hay nhỏ
hơn, của các ý tưởng khác. Hãy nghĩ về những gì Newton đã nói về việc “đứng
trên vài những người khổng lồ”. 

Nói cách khác, không ai có các ý tưởng mà không trực tiếp hoặc gián tiếp bị ảnh
hưởng bởi các mối quan hệ xã hội được duy trì trong các cộng đồng mà các ý
tưởng của các cộng đồng đó tạo thành một phần và nếu nguồn gốc đó là xã hội, thì
sử dụng phải tới lượt nó giữ lại cho xã hội. Chức năng chính của thế hệ tri thức là
để cải thiện xã hội và, vì thế, tới được số lượng càng nhiều người có thể càng tốt. 

Nếu chúng ta từng coi phần mềm như là tri thức, thì lý lẽ được các tổ chức như
FSF đưa ra dường như là đơn giản. Hệ quả trực tiếp nhất của triết lý này về nguồn
gốc xã hội của tri thức, từ quan điểm pháp lý, là việc sự hạn chế của luật bản
quyền chống lại việc sao chép, sử dụng hoặc phân phối lại phần mềm là vô nghĩa,
vì nó cản trở sự sinh ra tri thức mới và không cho phép hoàn thành mục đích
chính của nó: trả về cho cộng đồng. 

Ví dụ

Tại Tây Ban Nha, ví dụ thế, vào năm 2004, Chính quyền vùng Extremadura đã phát
hành LinEX, một chương trình rộng lớn để thúc đẩy tạo ra phát tán dựa vào Debian
GNU/Linux, với mục đích cài đặt nó vào tất cả các trung tâm giáo dục của nhà nước
trong vùng. Rõ ràng có các lý do công nghệ và kinh tế đằng sau quyết định này. Tuy
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nhiên, các hệ quả pháp lý là quan trọng ngang bằng: sử dụng PMTD đưa ra quyền tự
do phân phối phần mềm trong tất cả các công dân và cư dân, không cần có giấy phép
nào khác. Chính quyền vùng cũng có thể dễ dàng sửa đổi các hệ thống đó để thích
nghi cho các nhu cầu của địa phương, không phải hỏi sự cho phép từ các chủ sở hữu
gốc ban đầu - một chiến lược độc lập đáng kể về pháp lý. Các trung tâm giáo dục
hưởng lợi từ chương trình đó, khi họ không phụ thuộc vào các nhà cung cấp (phần
mềm hoặc các dịch vụ duy trì và cập nhật). Và họ có thể mở mã nguồn của các ứng
dụng được cài đặt cho các mục đích giáo dục (lớp học máy tính...).

2.2. Phổ biến rộng hơn

Có một lý do khác, điều có thể được cân nhắc như là lý do “thực dụng”. Những
người ủng hộ PMTD nói rằng sự phân phối tác phẩm theo một giấy phép tự do
(theo nghĩa đảm bảo được 4 quyền tự do cơ bản được trao cho những người sử
dụng) là cách tốt nhất để có được các lợi ích từ sự xuất bản nội dung, đặc biệt cho
những ai không phải là các lập trình viên hoặc các tác giả nổi tiếng. 

Lý lẽ rằng những người thực sự thắng với hệ thống bản quyền hạn chế hiện hành
là các tác giả nổi tiếng và những người trung gian môi giới, nghĩa là các nhà xuất
bản. Phần còn lại của những người sáng tạo sống với uy tín mà họ nhận được từ
các tác phẩm (và không từ phí bản quyền), cho phép họ cung cấp “các dịch vụ bổ
sung”, như cung cấp sự duy trì hoặc tư vấn hoặc đưa ra các hội nghị, các khóa
học, các cuộc nói chuyện, viết cho các tờ báo...

Tiếp tục lý lẽ này, đối với hầu hết các tác giả thì điều thực sự quan trọng, phải làm
tăng được hiệu năng kinh tế của họ, sao cho tác phẩm của họ với tới được số
lượng người lớn nhất có thể. Theo con đường này, kết luận mà họ đã đạt được, là
đối với một tác giả vô danh, hệ thống bản quyền đặt ra một cản trở cho việc họ
với tới được công chúng và hưởng lợi từ các sáng tạo của họ. Để phản đối tác
động của khung pháp lý này, các tác phẩm phải được phân phối theo các giấy
phép tự do, để đảm bảo đầy đủ quyền tự do phân phối lại. 

2.3. Các lý lẽ khác

Chúng ta có thể trích dẫn các lý lẽ khác được phong trào phần mềm và nội dung
tự do sử dụng để hỗ trợ cho vị thế của họ, tất cả với ảnh hưởng hoặc các hệ quả
pháp lý: 

• Phổ biến tác phẩm được cải thiện không chỉ mở đường tới các lợi ích lớn

hơn, mà còn cải thiện được chất lượng tác phẩm (khi các sai sót được hiệu
chỉnh, các bình luận làm phong phú thêm cho tác phẩm, các quan điểm
được chia sẻ, ...). Để làm điều này, cần thiết phải cung cấp cho người sử
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dụng quyền để sửa đổi và truy cập mã nguồn (khi tham chiếu tới các
chương trình). Đây là triết lý đằng sau Wikipedia, xếp hạng những người
theo chất lượng là tương tự với những gì của Encyclopaedia Britannica,
bất chấp đôi khi các nguồn gốc khiêm tốn của những người đóng góp khác
nhau của nó. 

• Mô hình PMTD là dựa vào sự tham gia của những người sử dụng, không

chỉ trong nhận diện các lỗi, mà còn đối với thiết kế và phát triển. Để làm
thế, là cần thiết phải phân phối các tác phẩm (phần mềm, ví dụ thế) như
các phiên bản beta, với quyền tự do để cài đặt, sử dụng, kiểm thử và đóng
góp cho dự án hoặc cung cấp các ý kiến phản hồi (đây là nơi mà giấy phép
và sự thiếu các đảm bảo xảy ra, vì nó là một phiên bản beta).

• Mô hình phát triển PMTD là hiệu quả hơn: không cần thiết phải tạo lại

chiếc bánh xe, vì các bánh xe - các thành phần phần mềm, các văn bản,
hình đồ họa, các biểu tượng hoặc ảnh chụp - là sẵn sàng để sử dụng lại.
Điều này là có khả năng trong một thế giới số, khi mà “sự tiêu dùng” (sử
dụng) đối tượng số không ngụ ý hoặc đòi hỏi “quyền sở hữu” độc quyền
của sản phẩm. Một lần nữa, điều này có lẽ chỉ được thực hiện với các giấy
phép cho phép sử dụng tự do (tái tạo, phân phối) theo cách thức không độc
quyền đối với những người sử dụng. 

3. Các mục đích của khóa học, các khái 
niệm cơ bản

3.1. Các mục đích

Vì thế mục đích chính của khóa học này là để cung cấp tri thức và các công cụ
(pháp lý) cần thiết để nhận thức được các vấn đề pháp lý có khả năng mà chúng là
phù hợp trong môi trường Công nghệ Tự do (CNTD). Đặc biệt, nó nhằm giúp các
học viên hiểu được các khái niệm và khung pháp lý của PMTD và cách đóng góp
và hưởng lợi từ nó theo một cách thức an toàn và hợp pháp. 

Chúng ta sẽ xem xét các khái niệm sau: 

• Khung tham chiếu pháp lý chính cho PMTD và các CNTD, và XHTT nói

chung, là:

◦ Luật bản quyền (được biết như là “các quyền sở hữu trí tuệ” tại châu

Âu).

◦ Luật về bằng sáng chế và thương hiệu (cũng được biết tới như một
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trong các “quyền sở hữ trí tuệ”). 

Trong khung pháp lý của Anh và Mỹ, khái niệm “các quyền sở hữu trí tuệ” bao trùm
hầu hết các dạng bảo vệ pháp lý của những thứ vô hình, như các quyền bản quyền,
bằng sáng chế và thương hiệu. Điều này gây lẫn lộn, như đã được lưu ý, và ngoại trừ
khi được nêu, chúng ta sẽ tránh khái niệm này (xem “các khái niệm chính”). 

Các khái niệm như các hệ thống pháp lý bảo vệ phần mềm đang tồn tại - bản quyền,
bằng sáng chế, thương hiệu và các khái niệm như copyleft và các giấy phép tự do - sẽ
được nghiên cứu để có được một nền tảng chung trong các chủ đề đó và để phát triển

các kỹ năng thực tiễn để sử dụng các chủ đề đó trong các ngữ cảnh khác nhau. 

• Các vấn đề pháp lý của các hoạt động trực tuyến, bao gồm cả thương

mại điện tử. XHTT là một xã hội được kết nối mạng và “ảo”, nơi mà
nhiều, nếu không nói là hầu hết các hoạt động diễn ra trực tuyến hoặc
được cho là các quy trình trực tuyến. Chúng ta đã thấy nó quan trọng cho
các học viên để có được sự hiểu biết các vấn đề pháp lý nảy sinh từ các
hoạt động trực tuyến - cả về thương mại lẫn về các quyền và nghĩa vụ số
của các công dân. 

• Luật về tính riêng tư và cách mà điều này ảnh hưởng tới việc xử lý dữ

liệu và bảo vệ quyền tự do cá nhân và tính riêng tư trong một thế giới số
được kết nối nhiều hơn chưa từng thấy.

• Các tiêu chuẩn mở, và cách mà chúng đang ngày càng trở nên quan trọng

trong ngữ cảnh tính tương hợp của phần mềm và định dạng, điện toán đám
mây (ĐTĐM) (nơi mà trong thực tế phần mềm không thành vấn đề gì, nó
là giao diện và định dạng làm mọi điều). 

Khung pháp lý chính cho tác phẩm này là luật châu Âu, với các ví dụ được lấy từ
các luật của các quốc gia thành viên (đặc biệt của Anh/xứ Gal [Wales] và Tây Ban
Nha, trong đó tác giả có đủ điều kiện để thực hành). Tác phẩm này có một giấy
phép tự do, vì thế các ví dụ, những chỗ hiệu chỉnh và các bình luận cũng được
thực hiện theo khung pháp lý của Mỹ, chủ yếu cho việc so sánh và đối chiếu các
tiếp cận về cách để điều chỉnh XHTT.

3.2. Vài khái niệm cơ bản

Bất kỳ tiếp cận nào cho chủ đề các vấn đề pháp lý của XHTT và PMTD và nội
dung cũng ngụ ý việc đối mặt với vô số các định nghĩa và khái niệm khác nhau.
Để thống nhất các tiêu chí, trong phần này chúng ta sẽ liệt kê một số khái niệm
chính của khóa học và đề xuất định nghĩa mà các tác giả sẽ sử dụng khi tham
chiếu tới chúng. 

Với  sở hữu trí tuệ (intellectual property), các quyền tác giả hoặc bản quyền,
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chúng ta đang tham chiếu tới hệ thống bảo vệ các sáng tạo gốc, văn học, nghệ
thuật hoặc khoa học, chúng bao gồm cả phần mềm, và chúng giữ lại cho các chủ
sở hữu của chúng các quyền để tái tạo, biến đổi, phân phối và truyền công khai
(tải lên Internet) (xem Module 2 để có thêm chi tiết). 

Với sở hữu công nghiệp (industrial property), chúng ta tham chiếu tới hệ thống
pháp lý bảo vệ sử dụng hoặc khai thác các dấu hiệu khác biệt nhận diện các sản
phẩm hoặc các công ty (thương hiệu - trademark), các sáng chế (các bằng sáng
chế  -  patent)  và  thông tin  bí  mật  về  giá  trị  kinh  tế  (bí  mật  công  nghiệp  -
industrial secrets) (xem Module 3 để có thêm chi tiết). 

Một giấy phép (license) của người sử dụng là công cụ pháp lý được chủ sở hữu
một tác phẩm (phần mềm hoặc các nội dung khác) sử dụng để trao các sự cho
phép cho các bên thứ 3 sử dụng tác phẩm như vậy, trong sự trao đổi vì một sự trả
công về kinh tế hoặc không. 

Về cách đặt tên có liên quan tới các giấy phép của PMTDNM theo một nghĩa
rộng, chúng ta sẽ sử dụng các thuật ngữ sau: 

• PMTD và giấy phép tự do: bất kỳ giấy phép nào tôn trọng 4 quyền tự do,

vì thế cho phép tái tạo, phân phối và sửa đổi nó, và trao sự truy cập tới mã
nguồn của nó. 

• Phần mềm nguồn mở (PMNM) và giấy phép nguồn mở:  phần mềm

tuân thủ  các  chỉ  dẫn của  định  nghĩa  phần mềm mã mở -  OSD (Open
Source Definition), phần lớn “đồng nghĩa” với tự do, nhưng với sự phối
cảnh khác (thương mại hơn, hướng tới sự truy cập mã nguồn của nó hơn).

• Phần mềm copyleft hoặc giấy phép copyleft: các ứng dụng và các giấy

phép được phân phối với một mệnh đề copyleft, nó có thể là mạnh (như
GPL) hoặc yếu (như LGPL hoặc MPL). 

• Phần  mềm  không  tự  do  hoặc  sở  hữu  độc  quyền  (proprietary

software): các ứng dụng được phân phối theo các giấy phép không tự do. 
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Sở hữu trí tuệ: các quyền và bản 
quyền tác giả

Intellectual  property:  authors'  rights  and
copyright
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Bản quyền © 2010. FUOC. Sự cho phép được trao để sao chép, phân phối và/hoặc sửa đổi tài liệu
này theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, Phiên bản 1.2 hoặc bất kỳ phiên bản
nào sau này được Quỹ Phần mềm Tự do xuất bản; không với các phần bất biến, không với các văn
bản bìa trước, và không với các văn bản bìa sau. Một bản sao của giấy phép được đưa vào trong
phần có tên là “Giấy phép Tài liệu Tự do” (GNU Free Documentation License). 

Copyright © 2010, FUOC. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under  the  terms  of  the  GNU  Free  Documentation  License,  Version  1.2  or  any  later  version
published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and
no  Back-Cover  Texts.  A  copy  of  the  license  is  included  in  the  section  entitled  "GNU  Free
Documentation License". 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 23/314



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

Mục lục
Sở hữu trí tuệ: các quyền và bản quyền tác giả......................................................22

1. Sở hữu trí tuệ: các quyền và bản quyền tác giả.............................................26
1.1. Khái niệm truyền thống về các quyền tác giả........................................26
1.2. Gốc gác của các quyền/bản quyền tác giả.............................................26
1.3. Các quyền và bản quyền tác giả?...........................................................27
1.4. Khung điều chỉnh...................................................................................28

1.4.1. Các quyền tác giả ở mức quốc tế...................................................28
1.4.2. Các quyền/bản quyền tác giả trong Luật châu Âu.........................30

2. Các tác phẩm được bảo vệ.............................................................................32
2.1. Các tác phẩm..........................................................................................32
2.2. Các yêu cầu bảo vệ................................................................................34
2.3. Các quyền tác giả và phần mềm............................................................35

3. Vị thế tác giả và các tác phẩm được tạo ra trong cộng tác mở......................36
3.1. Tác giả....................................................................................................36
3.2. Quyền sở hữu các quyền trong một tác phẩm phái sinh........................40
3.3. Việc nhận diện tác giả và/hoặc người nắm giữ quyền...........................40

4. Quyền trong các tác phẩm được bảo vệ........................................................42
4.1. Các quyền cá nhân hoặc đạo đức...........................................................42
4.2. Các quyền kinh tế hoặc tài sản..............................................................43

4.2.1. Quyền tái tạo..................................................................................44
4.2.2. Quyền phân phối............................................................................46
4.2.3. Quyền truyền thông công khai.......................................................47
4.2.4. Quyền biến đổi...............................................................................48
4.2.5. Các quyền đền bù nghiêm khắc.....................................................50

4.3. Các quyền được bảo vệ khác.................................................................51
5. Các giới hạn về các quyền/bản quyền tác giả - sử dụng công bằng..............51

5.1. Giới hạn về thời gian: khoảng thời gian................................................51
5.2. Các giới hạn đáng kể: các ngoại lệ........................................................52
5.3. Sử dụng công bằng................................................................................56

6. Bản quyền......................................................................................................57
7. Cơ sở dữ liệu / các dạng quyền riêng............................................................59

7.1. Cơ sở dữ liệu được coi là tác phẩm gốc.................................................59
7.2. Các cơ sở dữ liệu không phải là gốc......................................................59

8. Các tổ chức quản lý tập thể và các khoản thu thuế số...................................60
8.1. Quản lý tập thể.......................................................................................61
8.2. Các xã hội thu thập................................................................................62
8.3. Bình luận................................................................................................63
8.4. Quản lý tập thể và phần mềm................................................................63

9. Bảo vệ pháp lý quyền/bản quyền tác giả.......................................................63
9.1. Các biện pháp pháp lý bảo vệ................................................................65
9.2. Quản lý các quyền số.............................................................................66

9.2.1. Các biện pháp bảo vệ kỹ thuật - TPM............................................67

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 24/314



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

9.2.2. Làm luật.........................................................................................68
9.3. Biện pháp bảo vệ chống lại vi phạm quyền...........................................69
9.4. Biện pháp bổ sung có liên quan tới phần mềm......................................70
9.5. Các biện pháp bảo vệ khác....................................................................71

10. Kết luận.......................................................................................................73

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 25/314



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

1. Sở hữu trí tuệ: các quyền và bản quyền 
tác giả

Các quyền sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Rights), hoặc IPR, là một loạt các
quyền bảo vệ các tác phẩm vô hình (trí tuệ) sáng tạo của con người. Trong khi
khái niệm IPR ở các nước Anglo-Saxon lộn xộn bao trùm vài dạng quyền, bao
gồm cả các quyền tác giả (bản quyền), các bằng sáng chế và các thương hiệu, thì
truyền thống lục địa (châu Âu), IPR là giới hạn cho các quyền tác giả (authors
rights), hay bản quyền (copyright), trong khi khái niệm về “các quyền sở hữu
công nghiệp” (Industrial Property Rights) bao trùm các dạng các quyền khác. 

Trong Module 2 này chúng ta xem xét IPR theo truyền thống lục địa, các quyền
tác giả, và mối quan hệ đặc biệt của nó với phần mềm, trong khi các quyền sở hữu
công nghiệp được đề cập tới trong Module 3. 

1.1. Khái niệm truyền thống về các quyền tác giả

Các quyền tác giả (Authors' Rights) là một khái niệm pháp lý mô tả các quyền đặc
thù nhất định được trao cho những người sáng tạo trong các tác phẩm gốc của họ.
Trong hệ thống pháp lý của hầu hết các nước nói tiếng Anh, khái niệm bản quyền
(Copyright) được sử dụng, như chúng ta sẽ thấy sau này. Trong phần này chúng ta
sẽ thấy cách thức mà luật thiết lập và điều chỉnh các quyền đó. 

Các quyền kế cận (Neighbouring rights) 

Theo lý thuyết chung về các quyền tác giả, cũng sẽ có các quyền nhất định gắn
với một tác phẩm được trao cho những người nhất định mà họ không phải là các
tác giả, như những người dịch và những người biểu diễn, một mặt, và các nhà
sản xuất, các thực thể truyền phát, mặt khác. Vì thế một tác phẩm âm nhạc được
ghi (như một bài hát) hiện sẽ được bảo vệ bằng vài quyền khác nhau: 

• Các quyền tác giả của nhà soạn nhạc và người viết lời. 

• Các quyền của những người biểu diễn như của ca sỹ và các nhạc công. 

• Các quyền của các nhà sản xuất của người hoặc tập đoàn thực hiện việc

ghi đó. 

1.2. Gốc gác của các quyền/bản quyền tác giả

Bảo vệ các quyền tác giả xuất phát từ thời điểm lịch sử khi các tác phẩm ban đầu
đã bị khai thác về kinh tế bằng sự tái tạo trong các bản sao cứng (hard copy). Đầu
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tiên, các máy sao chụp thời trung cổ và, đặc biệt, gần đây hơn, với sự xuất hiện
của báo chí in. Các nhà xuất bản, như một tổng thể, đã hưởng lợi trực tiếp từ sự
sáng chế ra báo chí,  khi  các tác phẩm đã được biến đổi thành các đối tượng
thương mại có thể thu về cho họ các lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, cùng lúc, sử dụng
báo chí đã đơn giản hóa sự tái tạo các tác phẩm bởi các bên thứ 3 và những người
xuất bản đã cố sức ép các nhà làm luật để có sự bảo vệ và đảm bảo sự hoàn trả về
của họ. Bằng việc làm thế, đối tượng đầu tiên của các quyền/bản quyền tác giả
từng là để điều chỉnh và bảo vệ các nhà xuất bản và các tòa soạn báo bằng việc
trao các quyền ưu tiên, dù chúng cũng từng được các quan thống đốc sử dụng để
kiểm soát và kiểm duyệt các tác phẩm. 

Gốc gác của bản quyền 

Dường như là luật đầu tiên về Bản quyền là quy định của Hoàng hậu Anne của nước
Anh (1710), nó đã trao cho các nhà xuất bản các quyền độc quyền để in và phân phối
các tác phẩm của họ trong một khoảng thời gian có giới hạn. Các quyền đó đã tiến
hóa theo thời gian hướng tới sự thừa nhận và bảo vệ lớn hơn các quyền tác giả thực
trong các sáng tác của anh/chị ta, dẫn tới Công ước Berne 1889, được bình luận bên

dưới và khung công việc ngày nay. 

Sự tiến hóa của các quyền/bản quyền tác giả có mối quan hệ trực tiếp ở mức độ
của chúng đối với các quy tắc cho các đặc tính kế thừa trong từng dạng tác phẩm
mới đã từng được trao sự bảo vệ. Việc áp dụng các quyền/bản quyền tác giả cho
các chương trình máy tính và các phương tiện công nghệ mới đối với các tác
phẩm phát thanh đã sinh ra một cuộc cách mạng chưa từng thấy trong khung pháp
lý truyền thống về các quyền/bản quyền tác giả. 

1.3. Các quyền và bản quyền tác giả?

Chúng ta đã sử dụng khái niệm các quyền/bản quyền tác giả khi chúng ta tham
chiếu tới khái niệm chung về bảo vệ pháp lý các tác phẩm đối với vị thế tác giả
(Authorship). Các diễn đạt về  các quyền và bản quyền tác giả thường được sử
dụng như là các bản dịch của khái niệm y hệt, tuy nhiên, sự đặt tên kép này trả lời
cho 2 quan niệm khác nhau về các quyền đang cùng tồn tại ngày nay. 

Đơn giản là, hệ thống các quyền tác giả được cá nhân hóa hơn và bảo vệ các sáng
tạo như các mức độ của cá nhân tác giả đó. Mặt khác, hệ thống bản quyền của các
nước Anglo-Saxon là có tính tập thể hơn và có xu hướng bảo vệ lợi ích kinh tế
trong một tác phẩm sao cho khuyến khích được các tác giả tạo ra nhiều hơn, như
một lợi ích có quan tâm chung cho tất cả. 

Ngày nay, có một mức độ cao sự trùng khớp trong sự điều chỉnh 2 triết lý pháp
luật, vì phần lớn sự quốc tế hóa luật sở hữu trí tuệ và việc hài hòa chức năng của
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các hiệp định quốc tế về vấn đề này. Dù sao cũng có vài sự khác biệt phù hợp,
như, ví dụ, trong mối quan hệ với các quyền đạo đức của các tác giả, điều chúng
ta phát triển sau đây. Trong văn bản này, chúng ta sẽ sử dụng khái niệm đó trao
đổi lẫn cho nhau được, ngoại trừ ở những nơi được lưu ý đặc biệt. 

Bản quyền (Copyright)

Nếu chúng ta muốn nghiên cứu hệ thống bản quyền, thì chúng ta phải tập trung vào
hầu hết các phần trong nghiên cứu về hệ thống pháp lý của nước Mỹ và hệ thống
pháp lý nước Anh. Tại Mỹ, pháp luật bản quyền quan trọng nhất được áp dụng cho
phần mềm dựa vào Luật Bản quyền (Copyright Act) năm 1976 và Luật Bản quyền
Phần mềm máy tính (Computer Software Copyright Act) năm 1980. Tại nước Anh,
pháp luận hiện hành có hiệu lực là Luật  Bản quyền, Thiết kế và Bằng sáng chế
(Copyright, Designs and Patents Act) năm 1988. Các luật đó tăng cường các quy định
pháp lý có trong vài luật và hồ sơ luật. 

1.4. Khung điều chỉnh

Trong phần này, chúng ta sẽ rà soát lại ngắn gọn các khung pháp lý chính cung
cấp sự bảo vệ các quyền tác giả, bắt đầu với một triển vọng quốc tế và bao gồm cả
sự điều chỉnh mức quốc gia và châu Âu.

1.4.1. Các quyền tác giả ở mức quốc tế

Khung quốc tế cho sự bảo vệ các quyền tác giả được làm từ các hiệp định quốc tế
hoặc các công ước nhất định (các hiệp định giữa các nước chủ yếu nhằm vào việc
hài hòa hóa chế độ pháp lý) và các tổ chức quốc tế nhất định, giám sát và phát
triển các luật mới, cùng với các chức năng khác. Hãy để chúng ta bắt đầu với các
tổ chức đó. 

• Các tổ chức. Nguồn điều chỉnh quan trọng nhất các quyền tác giả ở mức

quốc  tế  bây  giờ  là  Tổ chức  Sở  hữu Trí  tuệ  Thế  giới -  WIPO (World
Intellectual Property Organization). Được thành lập năm 1967, WIPO là
một cơ quan chuyên môn của Liên hiệp quốc (UN) mà mục đích chính của
nó là phát triển một hệ thống sở hữu trí tuệ quốc tế để tưởng thưởng cho
tính sáng tạo, khuyến khích đổi mới và đóng góp cho phát triển kinh tế,
trong khi cùng một lúc bảo vệ những lợi ích chung. Như vậy, nó đỡ đầu
cho các hiệp định quốc tế để hài hòa hóa khung pháp lý và loại bỏ các rào
cản đối với sự khai thác các tác phẩm. 

Cơ quan quốc tế khác có quan tâm trong các quyền tác giả là  Tổ chức
Thương mại Thế giới -  WTO (World Trade Organisation),  một tổ chức
quốc tế có trách nhiệm về các quy tắc điều hành thương mại giữa các
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nước. WTO đã bắt đầu chỉ ra sự quan tâm trong các quyền tác giả vào giữa
những năm 90, vì sự gia tăng thương mại quốc tế trong các dịch vụ và các
công việc dễ bị tác động của bảo vệ bản quyền. 

• Các hiệp định/Công ước. Hiệp định đầu tiên và trước nhất về các quyền

tác giả là Công ước Berne về Bảo vệ các Tác phẩm Văn học và Nghệ
thuật vào năm 1886, với bản rà soát lại gần đây nhất của nó đã được thực
hiện vào năm 1979. Công ước Berne dựa vào 3 nguyên tắc chính: 

◦ Ứng xử quốc gia. Các tác phẩm xuất phát ở bất kỳ quốc gia ký kết nào

phải tiếp nhận ở từng trong số các nước ký kết khác sự bảo vệ y hệt
như được trao cho các tác phẩm của các công dân của nước họ. 

◦ Thuyết tự động và tính đơn giản. Bảo vệ sẽ là tự động và sẽ không

phải tuân thủ bất kỳ nghi thức nào. 

◦ Các quyền đạo đức. Công ước đó có các quyền đạo đức, nghĩa là,

quyền cho tác giả hoặc gia đình của anh/chị ta đòi hỏi vị thế tác giả của
tác phẩm và chống lại bất kỳ sự thiệt hại nào về tính toàn vẹn của nó. 

Công ước Berne thiết lập khung cơ bản cho các quyền tác giả, bao gồm
các tác phẩm được bảo vệ, quy mô và khoảng thời gian các quyền và các
các giới hạn của chúng, và các điều khoản đặc thù nhất định cho các quốc
gia đang phát triển. Theo trật tự thời gian, hiệp định tiếp sau có liên quan
tới IPR là Hiệp định về các Khía cạnh có liên quan tới Thương mại về
Sở  hữu  Trí  tuệ  -  TRIPS  (Agreement  regarding  the  Trade-Related
Aspects of Intellectual Property) năm 1994, được WTO (xem ở trên) đỡ
đầu.  Hiệp định này bao trùm các vấn đề  rộng lớn khác  nhau như các
nguyên tắc cơ bản của hệ thống thương mại và các hiệp định quốc tế về sở
hữu trí tuệ khác sẽ được áp dụng như thế nào và làm thế nào để trao sự bảo
vệ đúng phù hợp cho các quyền sở hữu trí tuệ. Nó cũng điều chỉnh cách
thức các nước sẽ ép tuân thủ các quyền đó một cách đúng phù hợp trong
các lãnh thổ của riêng họ và cách dàn xếp các tranh chấp về sở hữu trí tuệ
giữa các thành viên của WTO. 

Những đóng góp phù hợp nhất được Hiệp định TRIPS thực hiện về các
quyền tác giả trong xã hội thông tin là: 

◦ Nó buộc các quốc gia ký kết phải theo dõi các điều khoản của Công

ước Berne, với ngoại lệ đối với các yêu cầu về các quyền đạo đức. 

◦ Nó bảo vệ các chương trình máy tính như là các tác phẩm văn học, và

phác họa sự bảo vệ cho các cơ sở dữ liệu. Đối với các quốc gia ký kết
Hiệp định TRIPS, các điều khoản của Công ước Berne là áp dụng được
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cho các chương trình máy tính, bất kể liệu họ có là bên ký kết Công
ước Berne hay không. 

◦ Nó buộc các quốc gia ký kết có nghĩa vụ phải trao cho các chủ sở hữu

các quyền tác giả của một chương trình máy tính quyền ủy quyền hoặc
cấm thuê các sản phẩm của nó. 

Công việc lập pháp ở mức quốc tế đã không kết thúc với 2 hiệp định đó,
và vào năm 1996, 2 hiệp định mới đã được kiến nghị dưới khung công
việc của WIPO, để áp dụng các quyền tác giả cho sự tiến bộ công nghệ,
chủ yếu là Internet:  Hiệp định Bản quyền của WIPO -  WCT (WIPO
Copyright Treaty) và  Hiệp định của WIPO về Diễn giải hoặc Trình
bày và các Bản ghi âm -  WPPT (WIPO Treaty on Interpretation or
Performance and Phonograms). 

WCT đã bắt đầu có hiệu lực từ 06/03/2002 và đưa ra sự bảo vệ cho các tác
giả các tác phẩm văn học và nghệ thuật, bao gồm các chương trình máy
tính gốc và các cơ sở dữ liệu. Như chúng ta sẽ thấy, EU và Mỹ đã đi tiên
phong trong việc áp dụng các quy định của hiệp định này bằng việc áp
dụng Chỉ thị về Bản quyền (Copyright Directive) ở EU và Luật Bản quyền
Thiên niên kỷ Số - DMCA (Digital Millennium Copyright Act) ở Mỹ. 

Các khía cạnh phù hợp nhất của WCT là: 

◦ Nó làm cho ai cũng biết về Công ước Berne và xác định lại các khái

niệm của nó trong ngữ cảnh công nghệ mới, đảm bảo cho những người
nắm giữ các quyền rằng các quyền của họ sẽ tiếp tục được bảo vệ khi
các tác phẩm của họ được mở ra thông qua các công nghệ mới và các
hệ thống truyền thông, như Internet, tạo ra các quyền mới áp dụng
được cho môi trường Internet. 

◦ Nó đưa ra sự bảo vệ pháp lý đối với các biện pháp bảo vệ công nghệ,

điều chúng ta sẽ bình luận sau. 

Hoàn thiện các văn bản các hiệp định 

Văn bản hoàn chỉnh tất cả các hiệp định của WIPO và một danh sách các bên ký kết
chúng là có sẵn trên website của WIPO. Văn bản hoàn thiện của hiệp định TRIPS,
cùng với các bên ký kết nó và một giải thích các quy định của nó, là có sẵn trên
website của WTO. 

1.4.2. Các quyền/bản quyền tác giả trong Luật châu Âu

Theo truyền thống, ở châu Âu, các quốc gia thành viên đã điều chỉnh sở hữu trí
tuệ (bản quyền), dẫn tới những phán quyết khổng lồ trong điều chỉnh chủ đề đó.
Dù vậy, vào lúc này, trung tâm làm luật về sở hữu trí tuệ ở châu Âu này không còn
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dựa quá nhiều vào các quốc gia nữa, mà trách nhiệm đó bây giờ là của EC. 

Chức năng của EC là phức tạp vì, ngoài việc hài hòa các pháp luật quốc gia về
vấn đề này (nơi mà hệ thống dựa vào bản quyền cùng tồn tại với hệ thống các
quyền tác giả), nó phải tham dự vào các cam kết quốc tế có được chủ yếu, như
chúng ta đã thấy, trong WIPO và WTO. 

Các điều chỉnh của châu Âu về các quyền tác giả và các chương trình máy tính là
dựa vào Chỉ thị 91/250/CEE của Hội đồng, ngày 14/05/1991, về bảo vệ pháp lý
các chương trình máy tính, được sửa đổi bằng Chỉ thị 93/98/CEE của Hội đồng,
ngày 29/10/1993 và công bố lại vào năm 2009 với Chỉ thị 2009/24/EC (Chỉ thị
về Chương trình Máy tính). Chỉ thị này quy định rằng các chương trình máy tính
sẽ được các quyền tác giả bảo vệ như các tác phẩm văn học, như được Công ước
Berne quy định. 

Về các quyền tác giả chung hơn, Chỉ thị 2001/29/CE, ngày 22/05/2001, đã được
áp dụng, về tiêu chuẩn hóa các khía cạnh nhất định của các quyền tác giả và các
quyền kế cận trong xã hội thông tin (Bản quyền trong Chỉ thị Xã hội Thông tin,
của EUCD). Chỉ thị mới này tìm cách mang tất cả các điều chỉnh hiện hành cho
tới nay, tuân thủ với các cam kết được giả thiết theo WCT. Sự thương lượng dàn
xếp của chỉ thị này từng gây tranh cãi và đã ngụ ý một cuộc tranh luận kéo dài về
cách điều chỉnh bản quyền trong thế giới số. 

Các nguyên tắc của Bản quyền trong Chỉ thị Xã hội Thông tin đó (EUCD) là
như sau: 

• Nó mở rộng các khái niệm tái sản xuất và truyền thông công khai (bây giờ

bao gồm quyền làm cho tác phẩm sẵn sàng cho công chúng, nghĩa là bằng
bản tải về từ Internet), được áp dụng cho tất cả các tác phẩm, bao gồm
phần mềm và tài liệu bổ sung được phân phối qua Internet.

• Nó đã thiết lập sự bảo vệ pháp lý cho các biện pháp bảo vệ công nghệ -

TPM (Technological Protection Measure - xem bên dưới). 

Cuối cùng,  Chỉ thị 2004/48/CE, ngày 29/04/2004, về ép tuân thủ các quyền sở
hữu trí tuệ, thiết lập các biện pháp hài hòa, các thủ tục và các tài nguyên được yêu
cầu để đảm bảo sự tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ bên trong EU, bao gồm các
quyền tham gia vào, bắt bớ, lệnh tòa và thưởng cho những thiệt hại. 

Hơn nữa, các cơ sở dữ liệu được trao sự bảo vệ theo một hệ thống đặc biệt với các
quyền song song với các quyền tác giả theo Chỉ thị 96/9/CE, về bảo vệ pháp lý
các cơ sở dữ liệu (xem bên dưới). 

Các  Chỉ  thị  đó  hài  hòa  tới  một  mức  độ  (nhưng  không  đầy  đủ)  các  chế  độ
quyền/bản quyền tác giả. Có những khác biệt đáng chú ý, đặc biệt giữa bản quyền
và các chế độ quyền tác giả với lưu ý về sử dụng công bằng (fair use) và các
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quyền đạo đức, mà chúng ta sẽ thấy sau. 

• Luật quốc gia 

Ở mức quốc gia, các hiệp định quốc tế đó và, ở EU, các Chỉ thị đã từng
được triển khai hoặc được thông qua thành luật. Không đi cùng với các
phức tạp của luật quốc tế về tính riêng tư, điều quan trọng để nhớ rằng luật
bản quyền là luật quốc gia, trong khi đó sự bảo vệ là “quốc tế”, các tòa án
áp dụng luật của nước đó cho các tác phẩm được tạo ra ở nước đó và các
tranh chấp nổi lên ở đó trong mối quan hệ với các tác phẩm khác.

Khuyến cáo các liên kết 

• Tây Ban Nha: Ley sobre la Propiedad Intelectual.

• Anh, Luật bản quyền, bằng sáng chế và thiết kế, 1998. 

• Pháp: code de la propriété intellectuelle, codified in laws, ngày 11/03/1957

và 03/07/1985. 

• Đức: Luật bản quyền Đức hoặc Deutsches Urheberrecht được soạn thành

luật trên Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (viết tắt là
UrhG). 

2. Các tác phẩm được bảo vệ
Trong phần này chúng ta sẽ cố gắng hiểu đối tượng bảo vệ đặc biệt theo các quyền
tác giả (thường nói, nghĩa là bao gồm cả bản quyền), đặc biệt như về khả năng áp
dụng cho phần mềm. 

2.1. Các tác phẩm

Các quyền tác giả bảo vệ hoặc trao các quyền cho “các tác phẩm”. Một tác phẩm
có thể được xác định như là sự trình bày chính thức một ý tưởng hoặc cảm tưởng
mong muốn được giao tiếp với công chúng, được trình bày bằng bất kỳ biện pháp
hoặc trong bất kỳ dạng nào, dù là hữu hình hay vô hình, được biết bây giờ hoặc
được sáng tạo trong tương lai. 

Dạng tác phẩm đó được các quyền hoặc bản quyền tác giả bao trùm bao gồm các
tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, bao gồm vì thế cả các tiểu thuyết,
thơ và kịch, hội họa, các tài liệu tham chiếu, báo chí, phim ảnh và các tác phẩm
nghe nhìn, các tác phẩm âm nhạc và múa ba lê, nghệ thuật điêu khắc, chụp ảnh,
các tác phẩm kiến trúc, quảng cáo, bản đồ và hình vẽ kỹ thuật, chương trình máy
tính, cơ sở dữ liệu và nhiều tác phẩm khác nữa. 

Là cơ bản để hiểu rằng bảo vệ các quyền tác giả bao trùm dạng thức, kho chứa,
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trình bày ý tưởng sáng tạo, nhưng không phải nội dung hoặc bản thân ý tưởng.
Đối tượng truyền cảm hứng (sự việc, ngày tháng...), hoặc các ý tưởng không được
các quyền tác giả bảo vệ. 

Các chương trình máy tính 

Một “chương trình máy tính” không được định nghĩa, nhưng chúng ta có thể sử
dụng các định nghĩa, các biến thể sau của những gì được vài quốc gia thành viên
EU sử dụng: tuần tự các lệnh hoặc các chỉ lệnh được trình bày trong các từ, các
mã, các sơ đồ hoặc trong bất kỳ dạng nào, điều có khả năng, khi được kết hợp
trong một vật trung gian máy đọc được, là căn nguyên một máy tính (một thiết bị
với các khả năng xử lý thông tin) thực hiện được một tác vụ hoặc đạt được một
kết quả đặc biệt. [Các quy định Mô hình của WIPO về bảo vệ phần mềm, 1978
được tuyên bố lại năm 1991]. Theo Chỉ thị các Chương trình Máy tính (Computer
Programs Directive), bảo vệ được mở rộng cho tư liệu thiết kế để chuẩn bị, nhưng
không cho thông tin giao diện nhất định nào được yêu cầu cho tính tương hợp. 

Để hiểu được sự bảo vệ pháp lý của phần mềm - như bất kỳ tác phẩm nào khác dễ
bị ảnh hưởng đối với sự bảo vệ của các quyền tác giả - chúng ta phải tính tới các
đặc tính của sự bảo vệ của nó: 

• Chỉ sự trình bày một chương trình máy tính được bảo vệ, nguồn và mã đối

tượng, không phải các ý tưởng hoặc các thuật toán mà chúng triển khai. 

• Một chương trình được bảo vệ như một hàng hóa vô hình, bất kể vật trung

gian trong đó nó được thể hiện. 

Định nghĩa và mức độ phạm vi của sự bảo vệ các chương trình máy tính có nghĩa
là tất cả các giai đoạn của sự chuẩn bị một chương trình được đề cập tới, từ thời
gian mà có một mô tả ban đầu, ở dạng đồ họa (biểu đồ) hoặc dạng lời nói bằng
miệng (được ghi lại), đủ chi tiết để xác định một tập hợp các lệnh. Nó bao gồm sự
trình bày trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào và cũng bao trùm một loạt các lệnh
trong bán dẫn (vi mã [microcode] và phần dẻo [firmware]). 

Tương tự, các quyền tác giả chủ yếu bảo vệ các yếu tố sau của phần mềm: 

• Bản thân chương trình máy tính (mã nguồn, mã byte, mã đối tượng). 

• Tài liệu chuẩn bị, bao gồm các tài liệu kiến trúc, các biểu đồ, các mô hình

dữ liệu, các sơ đồ UML, ... 

• Các sách hướng dẫn và các tài liệu hỗ trợ kỹ thuật. 

• Các giao diện với người, bao gồm cả các yếu tố đồ họa, âm thanh, phông

chữ và các yếu tố nghe nhìn khác. 
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2.2. Các yêu cầu bảo vệ

Để có thể được bảo vệ các quyền tác giả, một tác phẩm phải đáp ứng các điều kiện
nhất định có thể được tóm tắt như sau: “các tác phẩm là các sáng tạo gốc của con
người, được bất kỳ phương tiện hay vật trung gian nào thể hiện”. 3 điều kiện vì
thế áp dụng: 

• Do con người sáng tạo ra. Chương trình phải là kết quả của tri thức của

một tác giả, như một hệ quả hoạt động của anh/chị ta. 

• Được trình bày bằng phương tiện và thông qua bất kỳ vật trung gian

nào. Quyền sở hữu vô hình đòi hỏi một công cụ hoặc phương tiện đang
được thế giới bên ngoài thừa nhận. Vì thế, các tác phẩm phải nằm trong
một phương tiện trình bày hữu hình hoặc vô hình, hoặc bây giờ được biết
hoặc được sáng tạo trong tương lai. Đối với phần mềm, phương tiện trình
bày  có  thể  là  một  ổ  cứng,  một  đĩa  mềm hoặc  đĩa  CD-ROM, thẻ  nhớ
flash, ... 

• Bản gốc. Để được bảo vệ, các tác phẩm phải là bản gốc. Giá trị hoặc chất

lượng, sử dụng định trước, mức độ sản xuất, sự hợp pháp hoặc không hợp
pháp và ưu tiên đúng lúc tất cả đều là vô nghĩa. 

Là không dễ để xác định bản gốc. Quả thực, nó tạo ra hầu hết vấn đề tranh cãi
những năm vừa qua ở lục địa truyền thống. Truyền thống chính thống của hệ
thống các quyền tác giả đòi hỏi một “dấu vết của tính cách hoặc cá tính” của tác
giả, dù không có sự nhất trí trong các pháp luật quốc gia về mức độ của bản gốc
có thể được yêu cầu. 

Sự kiểm tra bản gốc của tác phẩm có xu hướng theo 2 khía cạnh: khía cạnh đầu là
tác phẩm phải là bản gốc của tác giả, theo nghĩa là nó thực sự sẽ được tạo ra một
cách độc lập bằng cách đó, không bị sao chép từ tác phẩm khác; khía cạnh thứ 2 là
tác phẩm đó phải chứa đủ tính sáng tạo để không bị coi là thứ gì đó cơ khí. 

Trong phần mềm, là khó để xác định khi nào bản gốc tồn tại, vì nó là một sự tạo ra
tiện ích, nơi mà đôi khi có ít chỗ để loay hoay. Sự tạo ra ở mức thấp đã được chọn và,
nói chung, được coi là đủ cho phần mềm để là kết quả của một nỗ lực cá nhân, nghĩa
là nó không phải là một bản sao, vì thế nó được coi là bản gốc. 

Hệ thống bản quyền thường đòi hỏi mức độ thấp hơn về bản gốc và chỉ đòi hỏi
rằng sự tạo ra đó sẽ là kết quả của một nỗ lực cá nhân, nghĩa là, nó không phải là
một bản sao. Ở mức độ mà bản gốc của phần mềm có thể được ghi nhận cho tác
giả, nghĩa là, nó đã được tạo ra một cách độc lập và không bị sao chép từ các tác
phẩm khác, thì nó có thể được coi là bản gốc. 
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Nội dung bổ sung 

Các chương trình máy tính 
được máy tạo ra thường 
không được coi là được bảo 
vệ, với ngoại lệ phần mềm 
được biên dịch (được một 
trình biên dịch tạo ra), điều 
được so sánh với phần mềm 
được con người tạo ra, người 
thiết lập cấu hình và chạy 
trình biên dịch đó. 

Nội dung bổ sung 

Tại nước Mỹ, ví dụ, một tác 
phẩm được yêu cầu phải 
được kết hợp vào một 
phương tiện trình bày hữu 
hình, từ đó nó có thể được 
thừa nhận, được tái tạo hoặc 
được giao tiếp bằng bất kỳ 
phương tiện nào, dù trực tiếp 
hay với sự trợ giúp của một 
chiếc máy hay thiết bị. 



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

2.3. Các quyền tác giả và phần mềm

Ban đầu, các chương trình máy tính đã không được thương mại hóa một các tách
biệt, khi chúng đã được bán cùng với phần cứng và sự bảo vệ của chúng từng bị
lúng túng với sự bảo vệ của toàn bộ sản phẩm được bán, chiếc máy tính (một hiện
tượng được biết như là việc đánh đống [bundling], một lần nữa đã có được tầm
quan trọng với các thiết bị di động và những thiết bị khác tương tự như vậy). Hơn
nữa, đã không có công nghệ có thể được sử dụng để sao chép chúng hoặc sử dụng
chúng bên ngoài chiếc máy tính theo bất kỳ cách gì chung, nên đã không có sự
quan tâm lớn nào để bảo vệ chúng. 

Nhu cầu bảo vệ đã bắt đầu được thấy vào cuối những năm 1990, khi, vì lý do pháp
lý chống độc quyền của nước Mỹ, IBM đã bị ép tách bạch các việc kinh doanh
phần cứng và phần mềm của hãng. Hệ quả là, các chương trình máy tính đã bắt
đầu được thương mại hóa trong các vật trung gian riêng rẽ và sự bảo vệ tự quản
của công nghệ này, cực kỳ dễ bị sao chép, đã được duy trì để bảo vệ các khoản
đầu tư được làm trong sự sáng tạo của nó và cũng như một phương tiện khuyến
khích phổ biến các chương trình máy tính cho số lượng người nhiều hơn.

Lịch sử 

Dường như nhu cầu bảo vệ các chương trình máy tính đã mở ra con đường cho một
tranh luận về hầu hết các phương tiện pháp lỳ phù hợp cho việc làm thế: 

• Ban đầu, tình thế đã được duy trì rằng các chương trình có thể tuân theo sự

bảo vệ bằng sự điều chỉnh pháp lý của các bằng sáng chế (chương trình máy
tính như một sáng chế), và điều này đã được tán thành trong luật án lệ (Case
Law) của nước Mỹ trong vài trường hợp. Dù vậy, các hiệp định đã bắt đầu từ
chối sự bảo vệ phần mềm bằng các bằng sáng chế. Hệ quả là, có nhiều hơn
các nước công nghiệp (tuân theo sức ép lớn của các công ty máy tính lớn) đã
tìm các phương tiện thay thế cho việc bảo vệ phần mềm của họ. 

• Nảy sinh khả năng tạo ra sự bảo vệ đặc biệt hoặc “các dạng quyền riêng của nó”

(chương trình máy tính như một dạng sáng tạo mới) với khoảng thời gian từ 4-5 năm
và đăng ký bắt buộc, dù sáng kiến như vậy đã không bao giờ thành hiện thực (xem, ví
dụ, các quy định theo Mô hình WIPO về Bảo vệ Phần mềm [WIPO Model Provisions
for Software Protection] năm 1978 và Hiệp định Quốc tế Phác thảo cho Bảo vệ các
Chương trình Máy tính [Draft International Treaty for the Protection of Computer
Programs] 1983). 

• Khả năng khác cũng được xem xét để bảo vệ phần mềm thông qua quy tắc

điều chỉnh các quyền và bản quyền tác giả (chương trình máy tính như một
tác phẩm văn học), và điều này đã là lựa chọn thành công. 

Cuối  cùng,  một  nguyên tắc  được chấp nhận chung đã  đạt  được,  theo  đó các
chương trình máy tính có thể được các quyền tác giả bảo vệ, trong khi phần
cứng sử dụng các chương trình máy tính hoặc các sáng chế khác có liên quan tới
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các chương trình như vậy có thể được các bằng sáng chế bảo vệ. 

Sự lựa chọn hệ thống các quyền tác giả để bảo vệ phần mềm đã dựa vào phần tốt
lành trong các ưu điểm được sự bảo vệ bất kỳ tác phẩm nào với hệ thống các
quyền tác giả đặt ra: 

• Tính tự động. Quyền các tác giả dẫn xuất từ chỉ sáng tạo gốc ban đầu.

Không có gì mới lạ được yêu cầu. 

• Tính đơn giản. Sự bảo vệ một tác phẩm không đòi hỏi sự đăng ký ở các

nơi đăng ký, tuân theo với các thủ tục hoặc xem xét tuân thủ trước đó. 

• Kinh tế. Sự bảo vệ không yêu cầu các khoản đầu tư kinh tế đáng kể nào. 

• Bao trùm: Sự bảo vệ được mở rộng cho tài liệu bổ sung thêm.

• Quốc tế hóa. Sự bảo vệ được trao, thông qua các hiệp định quốc tế, khắp

hầu hết toàn thế giới. Tiêu chuẩn hóa các quyền tác giả ở mức quốc tế nằm
ở giai đoạn rất tiên tiến. 

Dù có các ưu điểm đó, thì ứng dụng các quyền tác giả cho phần mềm đã không là
dễ dàng. Sự tiêu chuẩn hóa bảo vệ ở mức quốc tế, việc đặt ngang bằng các chương
trình máy tính với các tác phẩm văn học và sự bảo vệ chúng theo hệ thống các
quyền tác giả là các vấn đề phức tạp. Hơn nữa, các luật của các nước lục địa đã
kết hợp vào trong các hệ thống quyền tác giả của hệ thống bản quyền của các
nước Anglo-Saxon, làm gia tăng các khó khăn với các đặc tính truyền thống của
hệ thống lục địa, đặc biệt sự thừa nhận các quyền đạo đức. 

3. Vị thế tác giả và các tác phẩm được tạo 
ra trong cộng tác mở

Phần này giải thích các tác nhân khác nhau có thể có liên quan trong quy trình tạo
ra  và  phân  phối  các  tác  phẩm  và  các  dạng  khác  nhau  của  vị  thế  tác  giả
(Authorship) được thừa nhận. Vì nhiều yếu tố có liên quan trong quy trình tạo ra
phần mềm, và đặc biệt PMTD, phần này là đặc biệt phù hợp. 

3.1. Tác giả

Tác giả là cá nhân hoặc những người tạo ra một tác phẩm. Nói chung, quyền sở
hữu các quyền trong tác phẩm đó tương ứng với tác giả đó chỉ là vì sự kiện tạo ra
bản gốc ban đầu của anh/chị ta, với nguyên tắc về tính tự động, không đòi hỏi bất
kỳ thủ tục hoặc sự đăng ký bổ sung thêm nào. 

Trạng thái và sự thừa nhận như là tác giả của một tác phẩm (quyền đạo đức) là
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không thể chuyển nhượng; nó không thể được truyền giữa các lý do sống  hay
chết, và không bị hủy bỏ khi thời gian trôi đi. Nó không trở thành một phần của
miền công cộng (public domain) và không tuân theo bất kỳ thời hạn nào. 

• Nhiều tác giả 

Các tác phẩm, bao gồm đặc biệt là phần mềm, có thể được tạo ra qua nỗ
lực và lao động của một người duy nhất hoặc có thể là kết quả của nỗ lực
kết hợp của vài người. Kịch bản thứ 2 ngày càng nhiều hơn trong thực tế
và, trong trường hợp đó sự ghi nhận vị thế tác giả có thể chứng minh là
phức tạp hơn. Khung pháp lý đã thiết lập các số liệu khác nhau để làm việc
với các tình huống đó, chúng không thỏa mãn hoàn toàn, và khác nhau
đáng kể giữa các quyền tài phán. Điều sau đây đưa ra một tóm tắt  rất
chung. 

◦ Các tác phẩm cộng tác hoặc chung (Collaborative or joint work).

Một tác phẩm cộng tác hoặc chung (tác phẩm có vị thế tác giả chung,
theo truyền thống bản quyền) là tác phẩm kết quả từ sự cộng tác của
vài tác giả để tạo ra một tác phẩm duy nhất, thường nơi mà các đóng
góp có thể phân biệt được. Trong trường hợp này, các quyền tương ứng
với tất cả các tác giả được tính theo tỷ lệ họ xác định. Nếu không đồng
thuận, các tác giả là các chủ sở hữu các phần ngang bằng nhau. Trong
khi các hệ thống pháp lý là khác nhau, thì thường sự phổ biến và sửa
đổi tác phẩm đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả các tác giả. Dù vậy, một
khi tác phẩm đã được mở ra, thì không đồng tác giả nào có thể từ chối
một cách không công bằng sự đồng thuận của họ cho sự khai thác nó
như được mở ra. Các đồng tác giả có thể khai thác những đóng góp của
họ một cách tách biệt (nếu tách biệt được), miễn là không thiệt hại nào
gây ra cho sự khai thác chung của toàn bộ tác phẩm đó. 

◦ Các tác phẩm tập thể (collective work). Tác phẩm tập thể thường là

một tác phẩm được tạo ra theo sáng kiến và dưới sự điều phối của một
cá nhân hoặc con người hợp pháp, người xuất bản và phổ biến tác
phẩm đó theo tên của anh/chị ta hoặc của riêng nó. Nó đại diện cho
việc thu lượm các đóng góp của vài tác giả, theo một cách thức mà có
lẽ là không thể ghi công cho bất kỳ ai trong số họ quyền cho toàn bộ
tác phẩm và từng đóng góp được trộn vào một sáng tạo duy nhất, tự
quản. Kết quả là tác phẩm với giá trị gia tăng cho chỉ sự tổng hợp các
đóng góp đó.

Các quyền trong tác phẩm tập thể được người đỡ đầu hoặc “biên tập” sở
hữu, người xuất bản tác phẩm đó, không có định kiến đối với các quyền
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Ví dụ

Lập trình cực (extreme 
programming), văn bản wiki 
trực tuyến được vài tác giả 
đóng góp

Ví dụ

Encyclopaedia, tuyển tập, 
các phát tán phần mềm tự do 
nhất định như mã của 
Mozilla. 
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của từng người đóng góp trong sự đóng góp của anh/chị ta. Bản quyền
trong từng đóng góp riêng cho một tác phẩm tập thể là phân biệt được với
bản quyền trong tác phẩm tập thể như một tổng thể, và trước hết thuộc về
tác giả của đóng góp đó. 

Khái niệm tác phẩm tập thể cần phải được đối xử thận trọng, khi có các
biến thể về cách mà khái niệm đó được sử dụng trong các truyền thống
pháp lý khác nhau. Ví dụ trong hệ thống của Mỹ thì nó tham chiếu tới một
sự kết hợp các tác phẩm trước đó được tập hợp lại thành một tổng thể của
tập thể, thường được dàn xếp theo một cách thức sao cho tác phẩm kết quả
như một tổng thể tạo thành một tác phẩm gốc ban đầu có vị thế tác giả.
Điều này ở các hệ thống châu Âu nhất định được gọi là “tác phẩm được
biên soạn” (composed work) hoặc sự “biên soạn”1 (compilation)1 (thực tế,
Mỹ cũng sử dụng khái niệm này). 
(1)Một sự khác biệt quan trọng dường như xuất phát từ việc liệu có một “biên tập
viên” điều phối tác phẩm hay không, và liệu các đóng góp có được làm chính xác rõ
là cho tác phẩm tập thể (được ủy quyền), hay chỉ được một người kết hợp vào trong
một biên soạn (như, việc sử dụng các thư viện phần mềm). 

Các số liệu không nhất thiết bao trùm tất cả các dạng cộng tác, đặc biệt trong thế
giới sáng tạo cộng tác của PMTD như chúng tôi bình luận bên dưới. 

• Tác phẩm của các nhân viên và tác phẩm đi thuê làm

Một tình huống khác phải cân nhắc là sự tạo ra các tác phẩm trong ngữ
cảnh của một thực thể pháp lý hoặc tổ chức, bởi các nhân viên. Trong
trường  hợp  này,  quy  tắc  chung  -  và  quy  tắc  đặc  thù  cho  phần  mềm
(EUCPD - Điều 2.3) - là khi một nhân viên tạo ra một tác phẩm trong khi
thừa hành nhiệm vụ được giao của anh/chị ta hoặc tuân theo chỉ lệnh từ
ông chủ, thì quyền sở hữu các quyền kinh tế tương ứng cho tác phẩm đó
hoàn toàn thuộc về ông chủ, trừ phi có thỏa thuận khác. 

Lưu ý rằng nhân viên vẫn là tác giả, nhưng các quyền kinh tế trong tác
phẩm được coi như là ông chủ nắm giữ. 

Về các tác phẩm được tạo ra theo nhiệm vụ, hoặc “tác phẩm đi thuê” theo
truyền thống Mỹ, các khung của EU đã chọn không điều chỉnh vấn đề chủ
thể đó và nó từng là án lệ (Case Law) đã thiết lập rằng, ngoại trừ được
thỏa thuận khác, sẽ không truyền hoặc chuyển nhượng tự động các quyền
từ tác giả gốc ban đầu sang người được ủy quyền cho tác phẩm đó. Quyền
sở hữu được trao cho người sáng tạo và không cho người (cá nhân hoặc
pháp nhân) được ủy quyền tác phẩm đó (khách hàng). Như một ngoại lệ,
nếu khách hàng có liên quan trong quy trình sáng tạo phần mềm, thì vị thế
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tác giả có thể trở thành chung hoặc tập thể. 

Thông thường, để ông chủ sẽ được xem là người nắm giữ quyền trong một chương
trình máy tính, 2 yêu cầu phải được đáp ứng: 

• Quan hệ lao động phải được một hợp đồng lao động cụ thể hóa

• Chương trình đó phải được nhân viên đó tạo ra khi thực thi nhiệm vụ của

anh/chị ta hoặc tuân theo các chỉ lệnh từ ông chủ. 

Sự chuyển nhượng pháp lý như vậy các quyền của thực thể đó cho ông chủ
không loại trừ được các quyền đạo đức từ việc tiếp tục sẽ là quyền sở hữu
không thể chuyển nhượng của lập trình viên, theo các hệ thống của lục địa.

• Những người nắm giữ các quyền và PMTD 

Đặc thù của các mô hình phát triển PMTD, nơi mà sự đóng góp của vài lập
trình viên cho một tác phẩm duy nhất là phổ biến, bổ sung thêm các khó
khăn cho các mô hình vị thế tác giả theo truyền thống. Để xác định ai là
tác giả, người có các quyền của tác phẩm và vì thế ai có thể xác định giấy
phép và có quyền hợp pháp để mang các hành động vi phạm, là cần thiết
để xác định dạng tác phẩm được tạo ra và các chủ sở hữu của nó. Câu trả
lời sẽ phụ thuộc vào mô hình phát triển cụ thể được sử dụng, có sự hiện
diện hay không của người điều phối, khả năng tách bạch các đóng góp
khác nhau hay không và, rõ ràng, các thỏa thuận đặc biệt có được. 

Trong mô hình vị thế tác giả cộng tác hoặc chung, ví dụ thế, từng tác giả là
ông chủ các đóng góp của họ và của tổng thể, tác phẩm đó đang được khai
thác tập thể. Điều này ngụ ý rằng nếu một mô hình phát triển phần mềm
dạng này đã được chọn, thì có thể là cơ bản cho các tác giả để đạt được
một thỏa thuận, càng sớm càng tốt, với sự lưu ý tới giấy phép có thể được
áp dụng cho phần mềm đó (như một tổng thể) và hệ thống khai thác đối
với tác phẩm kết quả đó. Trong các tác phẩm tập thể, nơi có một người
điều phối, thì các quyền và sự khai thác tác phẩm như một tổng thể sẽ rõ
ràng hơn và người biên tập có thể bảo vệ các quyền trong tổng thể tập thể
đó (nhưng không nhất thiết các đóng góp đó). 

Ví dụ

Các ví dụ về các ứng dụng PMTD có thể được xem là các tác phẩm tập thể (nếu được
phát triển và được phổ biến theo hệ thống các quyền tác giả) bao gồm các chương
trình của Mozilla, được Mozilla.org điều phối, hoặc các ứng dụng nhất định của dự
án GNU của Quỹ Phần mềm Tự do - FSF (Free Software Foundation). Cũng có các
ứng  dụng  “nghiệp  vụ”,  như  JBoss,  Jasper  Reports,  OpenOffice.org,  SugarCRM,
Openbravo, ... 

Để ngăn ngừa các vấn đề có thể trong tương lai, các dự án về phát triển
PMTD sử dụng lựa chọn này thường đảm bảo rằng từng tác giả - người
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đóng góp cấp phép hoặc nhượng lại các quyền của họ trong việc viết, độc
quyền hoặc không độc quyền, cho thực thể điều phối, sao cho nó có thể
quản lý đúng được các quyền sở hữu trí tuệ của ứng dụng đó, đặc biệt, xác
định hệ thống giấy phép, đảm bảo sự bảo vệ của bất kỳ sự vi phạm nào, ... 

Ví dụ

Một ví dụ của chính sách ngăn chặn này có thể được thấy trong các điều kiện của
Quỹ Phần mềm Tự do (FSF) đối với bất kỳ đóng góp nào được các lập trình viên làm
mà cung cấp nhiều hơn 10 dòng mã lệnh cho một dự án được nơi đây điều phối: họ
phải truyền quyền sở hữu của mã đó sang FSF. Một Thỏa thuận Giấy phép Ủy thác
(Fiduciary License Agreement) đã được phác thảo trong EU cho mục đích này. Các
dự án nổi tiếng khác (Mozilla, OpenOffice.org, Apache, Eclipse,...) đòi hỏi một giấy
phép hoặc nhượng lại các quyền một dạng này hay khác. Xem các site của Quỹ Phần
mềm Apache - ASF (Apache Software Foundation) và Eclipse. 

3.2. Quyền sở hữu các quyền trong một tác phẩm 
phái sinh

Như chúng ta đã nghiên cứu rồi, một tác phẩm gốc là một tác phẩm sáng tạo tự
quyết và độc lập, thậm chí nếu được xuất bản tập thể với những người khác. Một
tác phẩm phái sinh, mặt khác, là một tác phẩm mới, sinh ra từ sự biến đổi của tác
phẩm đang tồn tại sẵn trước đó, thường không có sự cộng tác của tác giả của tác
phẩm có sẵn trước đó, nhưng với sự cho phép của anh/chị ta (xem bên dưới). 

Khi tác phẩm phái sinh tạo thành một tác phẩm mới, thậm chí nếu nó dựa vào tác
phẩm khác, thì vì thế có 2 tác phẩm khác nhau và 2 tập hợp các quyền: trong tác
phẩm gốc ban đầu và trong tác phẩm phái sinh. Chúng ta sẽ thấy bên dưới tác giả
của tác phẩm phái sinh cần sự cho phép của tác giả gốc ban đầu hoặc của người
nắm giữ các quyền để tạo các phẩm mới này, và phải khai thác tác phẩm phái sinh
mới tuân theo với giấy phép được người nắm giữ quyền bản gốc ban đầu trao. 

Chúng ta cũng sẽ thấy bên dưới rằng copyleft (như giấy phép GPL hoặc các giấy
phép copyleft khác) là cơ chế cấp phép PMTD xúc tác cho những người khác tạo
ra các tác phẩm dựa vào phần mềm đang tồn tại, nhưng ép buộc tác giả mới, nếu
anh/chị ta phân phối lại tác phẩm mới đó, thì phải làm thế theo các điều khoản của
cùng giấy phép PMTD copyleft y hệt - nghĩa là, duy trì quyền tự do của tác phẩm.

3.3. Việc nhận diện tác giả và/hoặc người nắm giữ
quyền

Vì các tác giả hoặc những người nắm giữ các quyền gốc ban đầu của một tác
phẩm là những người đầu tiên có thể khai thác hoặc ủy quyền khai thác tác phẩm
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đó, và cũng có thể nhượng lại các quyền ngay sau đó (bằng giấy phép) cho một
người nắm quyền mới, rõ ràng là quan trọng để biết các phương pháp nhận diện
những người nắm giữ bản quyền. 

Dấu hiệu  ©, những lưu ý về đăng ký sở hữu trí tuệ và thừa nhận vị thế tác giả
trong bản thân tác phẩm là các công cụ phổ biến nhất cho việc nhận diện chủ sở
hữu các quyền tác giả cho bất kỳ tác phẩm nào, dù quy cách thủ tục như vậy
không phải là bắt buộc từ Công ước Berne. 

Nói chung, luật bản quyền nêu rằng: 

• Tác giả sẽ được giả thiết là bất kỳ ai xuất hiện như vậy trong tác phẩm

theo tên, chữ ký hoặc nhãn mác nhận diện họ (lưu ý về vị thế tác giả: ©
Jane Smith, 2007).

• Nếu tác phẩm đã được phổ biến một cách nặc danh hoặc theo một bút

danh, thì sự thực hành các quyền sẽ tuân theo người phổ biến tác phẩm với
sự đồng thuận của tác giả. 

• Sự chuyển nhượng các quyền tác giả, như một quy tắc chung, không được

giả thiết: nó đòi hỏi một hành động cụ thể bằng văn bản. Thiếu một hành
động như vậy, chủ sở hữu sẽ lấy lại tất cả các quyền. 

Đối với PMTD, sự nhận diện tác giả có thể có vấn đề, ví dụ thế, trong trường hợp
có vài tác giả nặc danh đóng góp mã cho một ứng dụng cụ thể (Mozilla, GNOME,
KDE, ...). Sự khó khăn như vậy trong việc nhận diện tác giả có thể gây ra các vấn
đề khi yêu cầu sự đồng thuận cho sự thay đổi trong giấy phép hoặc cho sự xác
thực tích cực trong trường hợp có sự vi phạm. 

Để làm việc với dạng vấn đề này, những người điều phối các ứng dụng tự do nhất
định sẽ duy trì các danh sách những người đóng góp và thiết lập danh sách các tác
giả không xác định được. Ví dụ, Quỹ Phần mềm Tự do đòi hỏi từng người đóng
góp sẽ tự nhận diện bản thân họ với người điều phối dự án. MySQL AB chỉ chấp
nhận các đóng góp cho máy cơ sở dữ liệu tự do của nó từ những người đã ký thỏa
thuận lập trình viên của nó. 

Một yêu cầu chung cho tất cả các giấy phép PMTD là lưu ý bắt buộc về quyền sở
hữu của tác phẩm gốc ban đầu bằng việc duy trì lưu ý bản quyền. Dù vậy, mỗi
giấy phép thiết lập các yêu cầu khác nhau đối với các lưu ý công khai về vị thế tác
giả (ví dụ, trong tài liệu). 

Cùng với các dòng này, giấy phép Apache đòi hỏi rằng lưu ý nên được duy trì trong
các tác phẩm phái sinh về vị thế tác giả của phần mềm gốc ban đầu, trong khi GPL
yêu cầu cung cấp các chỉ số rằng tác phẩm đó đã được sửa đổi, khi nào và từ ai. MPL

yêu cầu chỉ số hoặc mô tả các thay đổi (như với một tệp khác, ví dụ thế).  
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4. Quyền trong các tác phẩm được bảo vệ
Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu cốt lõi của các quyền tác giả: các quyền
được đầu tư vào tác giả hoặc chủ sở hữu các quyền của tác phẩm. Trong hệ thống
của lục địa, 2 dạng các quyền được phân biệt: các quyền cá nhân hoặc đạo đức và
các quyền kinh tế hoặc tài sản. 

4.1. Các quyền cá nhân hoặc đạo đức

Hệ thống của lục địa về các quyền tác giả hỗ trợ sự kết nối mật thiết giữa tác giả
và tác phẩm và, ngược lại với hệ thống bản quyền, tuyên bố rằng các tác giả có
một “quyền đạo đức để hạn chế sự sửa đổi và thể hiện tác phẩm của họ”, thậm chí
sau khi đã truyền các quyền kinh tế của nó sang một bên thứ 3. Quyền đạo đức
của các tác giả đối với tác phẩm của họ được làm từ vài quyền và rằng, để đơn
giản hóa, phục vụ để “bảo vệ tên và tính toàn vẹn của họ đối với tác phẩm” và
cấm bất kỳ sự sửa đổi nào mà không có sự đồng thuận trước của họ. 

Trong khi các chế độ của từng quốc gia là khác nhau, thì các quyền đạo đức sau
đây thường được trao cho người sáng tạo: 

• Để quyết định với lưu ý về sự phổ biến tác phẩm. 

• Để xác định cách mà sự phổ biến đó sẽ được thực hiện, nhân danh họ, theo

một bút danh hoặc nặc danh. 

• Để thừa nhận tên của họ và tôn trọng tình trạng của họ như là các tác giả. 

• Để yêu cầu rằng sự toàn vẹn của tác phẩm của họ được tôn trọng và để

ngăn chặn bất kỳ sự tùy biến nào từ đó mà có thể ngụ ý bất kỳ thiệt hại nào
cho các lợi ích hợp pháp của họ hoặc làm xói mòn uy tín của họ. 

• Để sửa đổi tác phẩm, cần tôn trọng các quyền có được của các bên thứ 3

và các yêu cầu bảo vệ các hàng hóa có sự quan tâm về văn hóa. 

• Để rút lại tác phẩm khỏi thị trường cho những thay đổi trong các cáo buộc

về trí tuệ hoặc đạo đức của họ, vào sự bồi thường trước đó cho những thiệt
hại đối với các chủ sở hữu các quyền khai thác (quyền để ăn năn hối cải). 

• Để truy cập các bản sao hiếm hoặc độc nhất của tác phẩm, khi trong tay

của người khác, để thực hiện sự phổ biến các quyền hoặc bất kỳ các quyền
khác nào được ban của họ. 

Các quyền cá nhân đó đi theo cùng tác giả trong toàn bộ cuộc đời của anh/chị ta,
là không thể từ bỏ, không thể truyền, không thể chuyển nhượng, và một số thậm
chí là vĩnh viễn (là, được truyền lại cho những người thừa kế của tác giả). 

Khi điều chỉnh các quyền tác giả được áp dụng cho phần mềm, trong Chỉ thị
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Chương trình Máy tính 1991 có rất ít lưu ý có giới hạn về các quyền đạo đức và
không có lưu ý về các quyền bình đẳng khác của các tác giả (các quyền đền bù,
như chúng ta sẽ thảo luận). Dù vậy, đa số của học thuyết đó hiểu rằng các quyền
đạo đức có áp dụng cho phần mềm. 

Sự thừa nhận các quyền đạo đức được trao theo hệ thống lục địa cho các tác giả
các chương trình máy tính có thể chứng minh sự bất tiện đối với các công ty tham
gia sản xuất phần mềm (hãy nghĩ về quyền ăn năn hối lỗi). Học thuyết duy trì rằng
một cách thức để tránh chúng là tước bỏ các cá nhân đối với vị thế tác giả của các
chương trình. Trong sự phát triển các phần mềm sở hữu độc quyền, các công ty có
thể tiếp nhận tất cả các quyền như là các ông chủ hoặc như những người xuất bản
hoặc những người điều phối một tác phẩm tập thể. 

Trong sự phát triển của PMTD, vấn đề là phức tạp hơn. Để xác định sự tồn tại và
các chủ sở hữu có khả năng của các quyền đạo đức, là cần thiết để nghiên cứu mô
hình phát triển đặc thù và các thỏa thuận đạt được đối với các lập trình viên khác
nhau có liên quan trong sự sáng tạo đó. 

Tuy nhiên, điều thú vị là gần như yêu cầu DUY NHẤT chung cho tất cả các giấy
phép PMTD là về việc duy trì các lưu ý bản quyền gốc ban đầu, và đối với nhiều
giấy phép về việc nhận diện nếu một tác phẩm đã bị thay đổi. Đây là một dạng tư
liệu (nếu không nhất thiết phải hợp đồng) tôn trọng các quyền đạo đức.  

4.2. Các quyền kinh tế hoặc tài sản

Các quyền kinh tế hoặc tài sản dựa vào sự thuyết phục rằng các tác giả sẽ được
đền bù cho việc thực hiện các khả năng sáng tạo độc nhất của họ, vì thế thúc đẩy
sự sáng tạo và phổ biến các tác phẩm mới. Luật vì thế trao các quyền độc quyền
nhất định cho các những nắm giữ các quyền, xúc tác cho họ có được các lợi ích về
tài sản bắt nguồn từ tác phẩm đó, thông qua độc quyền sử dụng hoặc chuyển
nhượng hoặc cấp phép cho các bên thứ 3. Đổi lại cho sự chuyển giao các quyền,
tác giả sẽ nhận được sự đền bù (hoặc không), điều thường tỷ lệ với doanh số được
sự khai thác tác phẩm như vậy sinh ra. 

Trong một vài quyền tài phán, như Tây Ban Nha và Pháp, các quyền đó được chia
theo khái niệm thành các quyền khai thác tác phẩm và các quyền chỉ là sự đền bù
khi người khác sử dụng. Chúng sẽ được thảo luận chi tiết hơn bên dưới. 

Các quyền khai thác độc quyền là các quyền được luật thừa nhận đối với chủ sở
hữu của chúng và trao một sức mạnh độc quyền để thực thi hoặc ủy quyền (và,
một cách tương ứng, để cấm) các dạng hoặc hành động khai thác nhất định sẵn
sàng trước đối với tác phẩm của họ. Các hành động khai thác bao gồm, không có
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hạn chế, tái tạo (sao chép), phân phối, truyền thông và biến đổi công khai. 

Chỉ thị về Chương trình Máy tính của EU (EU CPD), Điều 4

Theo các quy định của các Điều 5 và 6, các quyền độc quyền của người nắm giữ
quyền theo ý nghĩa của Điều 2, sẽ bao gồm quyền thực hiện hoặc ủy quyền: 

(a) Sự tái tạo vĩnh viễn hoặc tạm thời một chương trình máy tính theo bất kỳ phương
tiện nào và ở bất kỳ dạng nào, một phần hoặc tất cả. Trong chừng mực như việc tải,
hiển thị, chạy, truyền hoặc lưu trữ chương trình máy tính cần thiết cho sự tái tạo như
vậy, thì các hành động như vậy sẽ tuân theo sự cho phép của người nắm giữ quyền. 

(b) Sự dịch, tùy biến thích nghi, dàn xếp và bất kỳ sự chỉnh sửa nào một chương trình
máy tính và tái tạo các kết quả từ đó, không có tổn hại cho các quyền của người tùy
biến chương trình đó. 

(c) Bất kỳ dạng phân phối nào cho công chúng, bao gồm cho thuê, chương trình máy
tính gốc ban đầu hoặc các bản sao từ đó.

Như có thể thấy, các quyền khai thác của tác giả một chương trình máy tính về cơ
bản là y hệt như các quyền cho bất kỳ tác phẩm nào khác, dù chúng phải được
thích nghi cho các đặc tính của riêng tác phẩm đó.

4.2.1. Quyền tái tạo

Sự tái tạo bao gồm việc kết hợp một tác phẩm hoặc một phần của một tác phẩm
trên một vật trung gian vì sự giao tiếp truyền thông của nó và việc có được các
bản sao tiếp sau, trực tiếp hoặc gián tiếp, tạm thời hoặc vĩnh viễn, bằng bất kỳ
phương tiện nào hoặc ở bất kỳ dạng nào. Thậm chí các bản sao với thời gian sống
ngắn cũng được xem là sự tái tạo. 

EUCD (Chỉ thị về Máy tính của EU), Điều 2. Quyền tái tạo 

Các quốc gia thành viên sẽ đưa ra quyền độc quyền để ủy quyền hoặc cấm trực tiếp
hoặc gián tiếp, tạm thời hoặc vĩnh viễn để tái tạo bằng bất kỳ phương tiện nào và ở
bất kỳ dạng nào, toàn bộ hoặc một phần... 

Các hành động đòi hỏi ủy quyền 

Về nguyên tắc các hành động sau đòi hỏi sự ủy quyền, khi chúng cấu thành sự tái tạo:

• Việc tải về từ mạng và lưu trữ vào một ổ đĩa cứng hoặc thẻ nhớ flash. 

• Làm các bản sao trên các đĩa CD, DVD, hoặc thẻ nhớ flash (tuân theo quyền

tạo các bản sao riêng hoặc sử dụng công bằng). 

• Truyền: phân phối cho hệ thống khác bằng viễn thông, mạng cục bộ, ... hoặc

việc tải lên các tệp vào một máy chủ web, hoặc bản tải về của chúng về một
máy tính cục bộ (ví dụ, các cuộc truyền điểm - điểm P2P) hoặc việc gắn một
tệp vào một thư điện tử và gửi nó đi. 

• Việc tải chương trình để thực thi: việc đưa chương trình vào bộ nhớ RAM. 

• Trình bày: sự mường tượng trên màn hình giao diện đồ họa. 
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• Sự tích hợp hoặc kết hợp các dòng mã của một bên thứ 3 trong một sự phát

triển mới. 

Quyền sao chép hoặc tái tạo (ngoại trừ cho các bản sao lưu hoặc an toàn và các
bản sao riêng tư, trường hợp trước đang được cho phép và trường hợp sau bị cấm
khi có liên quan tới phần mềm, như chúng ta sẽ thấy) là cơ bản trong các giấy
phép, khi điều đó là cần thiết để nhờ nó có khả năng để chạy/sử dụng chương
trình đó. Dù vậy chúng ta nên lưu ý rằng một “người sử dụng hợp pháp” (người sử
dụng với một “giấy phép sử dụng” không nhất thiết nhượng lại các quyền phù
hợp, như là trường hợp với nhiều giấy phép được phác thảo tồi) không đòi hỏi sự
ủy quyền như vậy chỉ để sử dụng chương trình đó (Điều 100.1). 

Chủ đề tái tạo là hoàn toàn gây tranh cãi và khó giải quyết khi có liên quan tới
phần mềm, vì bản chất đa dạng của một chương trình; nó được làm từ các yếu tố
thiết kế (kiến trúc và cấu trúc của nó), các dòng mã (điều có thể là mã đối tượng
hoặc mã nguồn) và kết quả sự thực thi của nó. Một sự tái tạo có thể diễn ra ở bất
kỳ mức nào hoặc trong quan hệ với bất kỳ yếu tố nào. 

Một tái tạo nguyên bản (verbatim reproduciton) các dòng mã mà không có ủy
quyền (cắt và dán) là sự vi phạm phổ biến nhất khi liên quan tới các chương trình
máy tính. Tuy nhiên nó được xem là có các dạng tái tạo khác, được biết tới như là
sự tái tạo không nguyên bản, điều cũng có thể là các vi phạm các quyền tái tạo.
Các yếu tố không nguyên bản của một chương trình có thể bao gồm cấu trúc và
kiến trúc của nó, các định dạng đầu vào và đầu ra của dữ liệu, định dạng API, giao
diện đồ họa (nhìn và cảm nhận), ... Việc xác định liệu có hay không một bản sao
tồn tại trong trường hợp 2 chương trình là tương đương nhau trong các yếu tố
không nguyên bản (non verbatim) là một vấn đề phức tạp. 

Các ví dụ về các bản sao không nguyên bản 

Yếu tố thú vị để nghiên cứu khi liên quan tới các bản sao không nguyên bản có thể là
trường hợp của 2 chương trình khác nhau có cùng các kết quả tương tự như nhau. Nó
có thể là kết quả, ví dụ, của kỹ thuật nghịch đảo đối với chương trình đầu (sự tạo ra
một trình bày mới các ý tưởng nằm bên dưới), điều có thể thường được luật cho
phép, miễn là kết quả của kỹ thuật nghịch đảo không được làm thông qua việc nghiên
cứu và rà soát lại mã của phần mềm đầu. 

Kịch bản khác có thể là theo đó, dù không bản sao nguyên bản nào các dòng mã của
chương trình gốc ban đầu đã được sử dụng trong sự phát triển của chương trình thứ 2,
có thể là tranh cãi được rằng chương trình 2 là một bản sao của chương trình đầu vì
các hàm, cấu trúc, tổ chức dữ liệu và/hoặc kết quả của quy trình của nó (giao diện đồ
họa, ví dụ thế) là quá tương tự. 

Có một lượng nhất định các án lệ về các bản sao không nguyên bản các chương
trình máy tính, đặc biệt ở Mỹ, dù không may, hiện thời, không có câu trả lời cuối
cùng và đồng thuận cho câu hỏi đó. Ví dụ, ở Anh, kiểm thử gần đây được các tòa
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án chấp nhận là một bản sao tồn tại nếu, trong sự phát triển của chương trình thứ
2, đã có sử dụng “kỹ năng và sự phán đoán của các tác giả gốc ban đầu” trong
tham chiếu tới cấu trúc dữ liệu, kiến trúc hệ thống, các phương pháp phát triển và
triển khai, giao diện đồ họa, ... Vì thế, để bảo vệ khỏi các bản sao không được
phép, là không luôn cần thiết để chứng minh sự tồn tại của một bản sao nguyên
bản (một nhiệm vụ mà thường là khó vì thiếu sự truy cập tới mã nguồn của
chương trình vi phạm và các tài liệu phát triển của nó). 

Các yếu tố đó đặc biệt phù hợp trong sự phát triển của PMTD như vài ứng dụng
tự do mô phỏng, và thường cải tiến trong, các ứng dụng sở hữu độc quyền. 

Hơn nữa, việc chứng minh sự tồn tại của việc sao chép là dễ dàng hơn với PMTD,
vì mã nguồn của nó được phân phối tự do. 

4.2.2. Quyền phân phối

Phân phối được hiểu như việc làm cho sẵn sàng cho công chúng bản gốc hoặc các
bản sao của tác phẩm bằng việc bán hàng, thuê, cho thuê hoặc bất kỳ phương tiện
nào khác. 

EUCD Điều 4: Quyền phân phối 

EUCD Điều 4: Quyền phân phối. 1. Các quốc gia thành viên sẽ cung cấp cho các tác
giả, lưu ý tới bản gốc các tác phẩm của họ hoặc các bản sao từ đó, quyền độc quyền

để ủy quyền hoặc cấm bất kỳ dạng phân phối nào công khai qua bán hàng hoặc khác. 

Quyền này đề cập tới, ví dụ, bán các cuốn sách hoặc tạp chí trong các cửa hàng,
phân phối phần mềm trong các hộp (box) (qua thương mại điện tử hoặc trên giá
các cửa hàng máy tính), hoặc phân phối các tác phẩm trên đĩa CD với tạp chí. 

Phân phối đòi hỏi sử dụng bản sao hữu hình, vì thế, trong không gian mạng khái
niệm phân phối bị bóp méo và, như chúng ta sẽ thấy, sự phân phối của truyền
thông công cộng đang khai khẩn sự thích đáng của nó. 

Một trong các vấn đề phức tạp nhất trong vấn đề này là  sự hút kiệt các quyền
phân phối. Về cơ bản điều này có nghĩa là một khi một bản sao đã được phân
phối, thì người giữ các quyền có thể không còn kiểm soát được nữa sự khai thác
(bán, phân phối) bản sao đó. 

Quyền độc quyền phân phối của chủ sở hữu “bị kiệt quệ” với “bán hàng lần đầu ở EU
của bản sao của chủ sở hữu các quyền hoặc với sự đồng ý của họ”, ngoại trừ việc
thuê/cho thuê chương trình đó (trong trường hợp này, không có sự hút kiệt phân phối
bên ngoài EU). Đối mặt với khả năng này, các nhà cung cấp phần mềm thận trọng
thiết lập rõ ràng trong giấy phép người sử dụng đầu cuối của họ rằng họ không “đang
bán” bất kỳ bản sao nào cho người sử dụng, vì điều này có thể ngụ ý sự từ bỏ của họ
quyền độc quyền kiểm soát phân phối các bản sao và người sử dụng có thể tự do
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phân phối bản sao của họ (dù họ có thể không làm bất kỳ bản sao sau nào để phân
phối), ít nhất trong EU. 

Vì vậy, trong hầu hết các giấy phép, chủ sở hữu/nhà cung cấp “bán” vật trung gian
của phần mềm (CD-ROM), với lưu ý rằng nó chỉ trao phần mềm cho người sử
dụng với quyền để sử dụng nó với giấy phép, cấm truyền quyền sử dụng chúng. 

Cho mượn các bản sao phần mềm không được phép? Có thảo luận nhất định
về việc liệu chủ sở hữu các quyền khai thác có thể ngăn cản những người sử dụng
nhất định khỏi “việc cho mượn” bản sao phần mềm hay không. Sự cho mượn
được phân biệt với sự thuê ở chỗ, dù trong cả 2 trường hợp người sử dụng đều tạm
thời giao bản sao cho một bên thứ 3, thì sự cho mượn là không mất tiền.

Ví dụ ở Tây Ban Nha

Tại Tây Ban Nha, luật đưa ra một ngoại lệ chung (cho các tác phẩm văn học và nghệ
thuật ,...) đối với sự phân phối quyền cho các tổ chức văn hóa nhất định vì lợi ích
chung (bảo tàng, thư viện, ...) những người được phép cho mượn mà không phải có
ủy quyền từ các chủ sở hữu hoặc trả họ bất kỳ tiền đền bù nào. Điều này được hiểu
rằng ngoại lệ này không áp dụng cho phần mềm. Vì thế, dù chúng ta có thể tin tưởng
rằng sự cấm đoán như vậy thường là quá đáng, thì theo sự giải thích khắt khe của
luật, các thư viện hoặc các cơ sở dạy học không thể cho mượn phần mềm mà không
có sự ủy quyền rõ ràng. 

4.2.3. Quyền truyền thông công khai

Khái niệm truyền thông công khai ban đầu được hiểu cho nhà hát, phim ảnh hoặc
radio truyền thống, nghĩa là, cho các hành động phát sóng công khai một tác phẩm
mà không có sự phân phối các bản sao cứng (hardcopy). 

EUCD Điều 3: Truyền thông công khai 

Các quốc gia thành viên sẽ đưa ra cho các tác giả các quyền độc quyền để ủy quyền
hoặc cấm bất kỳ truyền thông nào tới công chúng các tác phẩm của họ, bằng các
phương tiện có dây hoặc không dây, bao gồm việc làm cho sẵn sàng tới công chúng
các tác phẩm của họ theo một cách thức như vậy sao cho các thành viên của công
chúng có thể truy cập được chúng từ một chỗ và vào thời điểm được họ chọn một
cách cá nhân. 

Với sự triển khai  Chỉ thị  về Bản quyền trong Xã hội Thông tin của EU (EU
Copyright  in  the Information Society Directive)  năm 2001,  truyền thông công
khai đã được mở rộng từ “bất kỳ hành động nào nhờ đó một số đông người có thể
truy cập tác phẩm mà không có sự phân phối trước của các đối tác cho nhau”
(ngoại trừ trong một môi trường nội địa ngặt nghèo), để “làm cho sẵn sàng cho
công chúng qua các thủ tục có dây hoặc không dây, sao cho bất kỳ ai cũng có thể
truy cập chúng từ chỗ và thời điểm họ lựa chọn”, một khái niệm được đưa ra cho
sự phân phối các tác phẩm qua Internet. 
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Vi phạm quyền truyền thông công khai 

Một ví dụ thực tế về vi phạm quyền này là việc tải một chương trình lên Internet trên
một site được đưa ra (Warez, ví dụ thế) hoặc làm cho nó sẵn sàng cho các bên thứ 3
từ bản thân máy tính đó, bằng việc sử dụng các chương trình P2P như eDonkey,
eMule, Kazaa, ...

2 điều làm rõ: 

• Quyền này không bao gồm các truyền thông riêng tư và, vì thế, nó không

được xem là một truyền thông công khai hoặc làm cho sẵn sàng khi được
làm bên trong một môi trường nội bộ ngặt nghèo, không được tích hợp
hoặc kết nối tới một mạng phát thanh bất kỳ dạng nào. 

• Không có sự vắt kiệt (Điều 3.3 của Chỉ thị). 

Vấn đề là làm thế nào tách biệt được những gì là các truyền thông công khai từ
những gì là các truyền thông riêng tư trên Internet. Ví dụ, liệu có là truyền thông
riêng rẽ hay không nếu chúng ta gửi một tài liệu cho 50 người bạn? Điều gì xảy ra
nếu chúng ta thiết lập một chương trình điểm - điểm “riêng tư” và chỉ mở máy
tính của chúng ta ra cho những người nhất định nào đó?

4.2.4. Quyền biến đổi  

Sự biến đổi các tác phẩm bao gồm dịch, tùy biến và bất kỳ sửa đổi nào đối với
chúng theo đó một tác phẩm khác được tạo ra. Sự biến đổi được làm mà không có
ủy quyền (rõ ràng hoặc ngầm hiểu qua sự cộng tác của tác giả tác phẩm tồn tại sẵn
trước đó), thì các quyền tác giả của người giữ quyền hoặc tác phẩm ban đầu có bị
vi phạm hay không. 

Như chúng ta đã lưu ý rồi, các quyền hoặc bản quyền tác giả trong tác phẩm kết
quả từ một sự truyền tương ứng tới tác giả mới. Tuy nhiên tác giả này sẽ cần tới
sự ủy quyền từ tác giả của tác phẩm có sẵn trước trong toàn bộ giai đoạn bảo vệ
các quyền của họ đối với tác phẩm gốc ban đầu, để khai thác các kết quả bằng bất
kỳ phương tiện nào (như trực tiếp bằng sự phân phối cho các bên thứ 3) và, đặc
biệt, thông qua sự tái tạo, phân phối, truyền thông công khai hoặc biến đổi mới
của nó. 

Có những giới hạn nhất định đối với quyền này khi liên quan tới phần mềm, như
chúng ta sẽ thấy bên dưới. 

Các quyền biến đổi và PMTD

Như chúng ta đã giải thích trong phần về các tác phẩm gốc và các tác phẩm phái
sinh, mô hình được sử dụng phổ biến cho sự phát triển của PMTD thường ngụ ý
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sự biến đổi các tác phẩm tồn tại sẵn trước đó. 

Vì thế, các giấy phép PMTD coi việc cấp phép của sự biến đổi như vậy đúng là
một trong những điều cơ bản của quyền tự do của phần mềm. Nói cách khác, nếu
một giấy phép không trao bất kỳ quyền biến đổi nào, thì nó không phải là một
giấy phép tự do. 

Trong khi có tranh luận đáng kể về phạm vi của một tác phẩm phái sinh, thì nó
thường là kết quả từ một sự sửa đổi tác phẩm gốc ban đầu (việc thêm, loại trừ
hoặc sửa đổi các yếu tố từ tác phẩm trước đó) và/hoặc, gây tranh cãi hơn, sự tích
hợp của nó vào một tác phẩm lớn hơn mà dựa vào thành phần đó (tuy nhiên, điều
này phụ thuộc vào dạng tích hợp của nó). 

Các tác phẩm phái sinh đòi hỏi sự ủy quyền của người nắm giữ quyền trong tác
phẩm trước đó (rõ ràng thông qua giấy phép, hoặc ngầm hiểu thông qua sự cộng
tác của tác giả đó), và một tác phẩm kết hợp tác phẩm tồn tại trước đó mà không
có ủy quyền có thể vi phạm các quyền tác giả của chủ sở hữu tác phẩm gốc, như
chúng ta sẽ thấy bên dưới. 

Các tác phẩm phái sinh là đối tượng gây tranh cãi với lưu ý đối với PMTD, vì các
khó khăn trong việc phân biệt giữa tác phẩm phái sinh, cộng tác hoặc tác phẩm
chung và tác phẩm tập thể hoặc tác phẩm được biên soạn và các ủy quyền nào
được yêu cầu để tạo ra một tác phẩm bao gồm các thành phần, các thư viện... của
bên thứ 3. Các khó khăn về cơ bản nảy sinh ở 2 khía cạnh: 

• Trong mối quan hệ với quá trình tạo ra PMTD, sự phân biệt này là hoàn

toàn phù hợp cho, như chúng ta đã thấy, PMTD là dựa vào sự cộng tác,
việc bổ sung thêm và sửa đổi tác phẩm đang tồn tại sẵn rồi. Mô hình phát
triển PMTD thường ngụ ý lượng đáng kể những đóng góp cho cùng ứng
dụng. Vài tác giả đưa ra mã mới (vì thế tạo ra các tác phẩm cộng tác hoặc
tập thể); các tác giả khác hiệu chỉnh hoặc cải thiện một mã đang tồn tại (vì
thế tạo ra tác phẩm phái sinh). Vài tác giả cũng bổ sung thêm một lưu ý về
vị thế tác giả, trong khi một số khác thì không.  

Chìa khóa cho sự ngăn chặn các xung đột vị thế tác giả trong một dự án
phát triển PMTD có lẽ nằm ở “ý định có tính đóng góp” của từng tác giả
và trong sự quản lý phù hợp của sở hữu trí tuệ: 

◦ Thiếu một thỏa thuận rõ ràng về các điều kiện cho sự cộng tác, những

người đang quản lý phần mềm phải dựa vào một sự chuyển nhượng
ngầm các quyền (là không có giá trị pháp lý) hoặc thiếu yêu sách đối
với việc đóng góp mà các lập trình viên đang đối mặt với bất kỳ dạng
khai thác nào. 

◦ Sự quản lý tốt quy trình sáng tạo cộng tác đòi hỏi sự chuyển nhượng
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hoặc giấy phép rõ ràng về các quyền đối với một thỏa thuận đặc biệt,
như thỏa thuận đóng góp, hoặc thông qua yêu cầu rằng các đóng góp
nên được thực hiện dưới một “giấy phép của dự án” hoặc một giấy
phép tương thích. 

• Đối với việc  sử dụng và khai thác PMTD, sự phân biệt giữa tác phẩm

gốc và phái sinh cũng là quan trọng. Tất cả các giấy phép PMTD cho phép
sửa đổi (tùy biến thích nghi, dịch, ...) các ứng dụng và, vì thế, tạo ra các
tác phẩm phái sinh. Một vài giấy phép PMTD áp đặt các điều kiện về sự
phân phối lại và sử dụng các tác phẩm phái sinh như vậy (GPL, ví dụ thế),
trong khi các giấy phép khác thì không (BSD). 

Vì thế là quan trọng để hiểu đúng định nghĩa tác phẩm phái sinh để biết liệu một sự
phát triển được thực hiện dựa vào một ứng dụng tự do (ví dụ, việc tích hợp nó, sửa
đổi nó, sử dụng nó, ...) có thể được coi là tác phẩm phái sinh từ tác phẩm gốc ban đầu
(và vì thế, phải tôn trọng các điều kiện của giấy phép với lưu ý về sự sửa đổi và phân
phối lại) hay từ một tác phẩm gốc ban đầu đang sử dụng nó mà không có việc sửa đổi
nó (một tác phẩm độc lập, với giấy phép của riêng nó). 

4.2.5. Các quyền đền bù nghiêm khắc

Các quyền đền bù nghiêm khắc về cơ bản là quyền tham gia vào giá bán lại các
tác phẩm tạo hình (droit de suite - bán lại ngay) và quyền đền bù vì các bản sao
riêng. Quyền đền bù vì các bản sao riêng được nắm giữ như là một quyền không
thể chuyển nhượng của các tác giả và các nghệ sỹ, các nhà biên dịch hoặc những
người biểu diễn, bù đắp cho các quyền sở hữu trí tuệ không nhận được đối với sự
tái sản xuất các tác phẩm hoặc các dịch vụ được bảo vệ sẽ được người sao chép sử
dụng riêng một cách độc quyền

Thu thuế đối với các đĩa CD trắng

Là quan trọng để biết ảnh hưởng mà quyền đền bù cho các bản sao riêng vì các hệ lụy
mà sự áp dụng thu thuế đối với các đĩa CD mới nguyên sẽ gây ra cho những người sử
dụng các chương trình máy tính. Tại Tây Ban Nha, ví dụ, sự thu thuế đã được áp đặt
để đền bù cho các bản sao riêng âm nhạc có thể được các cá nhân thực hiện. Nhưng
các đĩa CD y hệt như vậy được sử dụng để tạo các bản sao an toàn hoặc sao lưu các
chương trình máy tính, dẫn tới lý lẽ rằng giải pháp này là không công bằng, và các
tòa án có vài vụ được yêu cầu hoàn trả tiền thu thuế đó. 

Tiền thu thuế đó được các xã hội thu thập quản lý, các đơn vị như PPL ở Anh,
SACEM ở Pháp, hoặc SGAE ở Tây Ban Nha, điều chúng ta bình luận ở dưới. 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 50/314



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

4.3. Các quyền được bảo vệ khác

Khung pháp lý cũng hạn chế các hành động “thứ cấp” (secondary act) nhất định,
theo nghĩa là chúng không phải là các vi phạm trực tiếp các quyền độc quyền,
nhưng ảnh hưởng gián tiếp tới chúng, có liên quan tới phần mềm, và có thể là tạo
thành các vi phạm sở hữu trí tuệ:  

• Việc đưa vào lưu hành một bản sao chương trình máy tính khi biết, hoặc

có lý do để tin tưởng, rằng đây là một bản sao vi phạm (điều này có thể
được mở rộng một cách gây tranh cãi, ví dụ, đối với các công ty dựa việc
kinh doanh của họ vào việc phân phối phần mềm điểm - điểm (P2P) rõ
ràng tuyên bố sử dụng nó cho việc chia sẻ các tệp âm nhạc). 

• Sự chiếm hữu, với mục đích thương mại, thì đó là một bản sao vi phạm. 

• Việc đưa vào lưu hành, hoặc chiếm hữu vì các mục đích thương mại, bất

kỳ “phương tiện” nào mà mục đích duy nhất có ý định của nó là tạo thuận
lợi cho sự loại bỏ hoặc phá bất kỳ thiết bị kỹ thuật nào (một biện pháp bảo
vệ kỹ thuật, hoặc TPM [Technical Protection Measure] khi không được
phép) mà có thể được áp dụng để bảo vệ một chương trình máy tính (như,
các bản phá khóa [rippers and cracks]). 

Trong các tình huống nhất định, chế độ chung của luật bản quyền cũng trừng phạt
những người giúp và xúi giục vi phạm (như, cung cấp các dịch vụ truyền, phát
hoặc phân phối các tác phẩm bất hợp pháp với tri thức); và sản xuất, tiếp thị hoặc
phân phối các bài báo có mục đích cho việc sao chép bất hợp pháp các tác phẩm
được bảo vệ. 

5. Các giới hạn về các quyền/bản quyền tác
giả - sử dụng công bằng

Như đã thấy, tác giả hoặc người nắm giữ quyền của một tác phẩm có sự kiểm soát
hầu như tuyệt đối đối với sử dụng của nó. Dù vậy, lợi ích chung đặt ra những giới
hạn tạm thời và đáng kể trong sự độc quyền như vậy của tác giả hoặc người nắm
giữ quyền, được thừa nhận theo pháp luật về các quyền tác giả. Đặt ra tiếp theo là
các ngoại lệ hoặc hạn chế được luật thừa nhận với lưu ý về các quyền chúng ta đã
thấy trong phần trước. 

5.1. Giới hạn về thời gian: khoảng thời gian

Quyền sở hữu là vĩnh viễn; dù vậy, sở hữu trí tuệ tuân theo một kỳ hạn. Khắp toàn
bộ EU, quy tắc chung được áp dụng là sau 70 năm trôi đi kể từ khi tác giả mất
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hoặc công bố về cái chết của tác giả, thì tác phẩm trở thành một phần của miền
công cộng (Public Domain). Các tác phẩm trong miền công cộng có thể được bất
kỳ ai sử dụng, miễn là vị thế tác giả và tính toàn vẹn của họ được tôn trọng. 

Tuy có quy tắc chung 70 năm, có các kỳ hạn đặc biệt cho các dạng tác phẩm nhất
định, ví dụ: 

• Các quyền khai thác đối với các tác phẩm nặc danh hoặc có bút danh sẽ

kéo dài 70 năm kể từ khi phổ biến hợp pháp chúng. 

• Các quyền khai thác đối với các tác phẩm cộng tác sẽ kéo dài toàn bộ cuộc

đời của các đồng tác giả, cộng với 70 năm kể từ sự mất của đồng tác giả
sống sót cuối cùng. 

• Các quyền khai thác đối với các tác phẩm tập thể kéo dài 70 năm kể từ sự

mở ra hợp pháp các tác phẩm được bảo vệ đó. 

• Các quyền đối với các tác phẩm của “công ty” kéo dài 70 năm kể từ ngày

01/01 ngay sau xuất bản phẩm đầu tiên của họ. 

Các quyền tác giả ở nước Mỹ 

Thời hạn các quyền tác giả ở nước Mỹ là phức tạp, khi mà nó phụ thuộc vào các yếu
tố khác nhau, bao gồm liệu có hay không tác phẩm đã được xuất bản. Quy tắc chung
cho các tác phẩm được tạo ra sau ngày 01/01/1978, là chúng sẽ được các quyền sở
hữu trí tuệ bảo vệ trong suốt cuộc đời của tác giả, cộng với 70 năm bổ sung thêm.
Đối với các tác phẩm vô danh, bí danh hoặc được ủy quyền, thì bản quyền kéo dài 95
năm kể từ lần xuất bản đầu tiên, hoặc 120 năm kể từ ngày tạo ra chúng, cho bất kỳ
thời hạn nào hết hạn trước. Đối với các chương trình máy tính, thời hạn bản quyền ở
nước Mỹ là 50 năm sau cái chết của tác giả hoặc 75 năm kể từ khi xuất bản các tác
phẩm được ủy quyền. 

Cũng là cần thiết để nhớ trong đầu rằng các quyền kế cận có thời hạn ngắn hơn và
các quyền đạo đức, như nguồn tác giả và tính toàn vẹn, là vĩnh viễn. 

5.2. Các giới hạn đáng kể: các ngoại lệ

Như chúng ta đã thấy, các quyền khai thác là không tuyệt đối, bởi vì như luật chỉ
định, như các ngoại lệ, các hành động nhất định có thể được thực hiện không có
sự ủy quyền rõ ràng và đôi khi thậm chí không có sự bù đắp nào. 

Mục đích của các ngoại lệ trong hầu hết các tác phẩm là để bảo vệ lợi ích của
công chúng, như giáo dục, truy cập tới văn hóa, quyền tự do thông tin và bình
phẩm, và cạnh tranh tự do. Tất cả các hạn chế phải được áp dụng tuân theo với
kiểm thử 3 bước của Công ước Berne, nghĩa là trong các trường hợp đặc biệt nhất
định mà không xung đột với sự khai tác bình thường của tác phẩm và không gây
hại đáng kể cho các lợi ích hợp pháp của người nắm giữ quyền. 
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Đây không phải là nơi để đi vào thảo luận dài về các ngoại lệ, nhiều trong số đó
diễn ra trong quá trình phác thảo của EUCD, tuy nhiên chúng ta thấy nó sử dụng
để trình bày (tóm tắt) danh sách bên dưới. Danh sách đó dường như dài, tuy nhiên
chúng thường có giới hạn theo các cách thức làm cho sử dụng chúng khó khăn
(như, giáo dục công - còn về giáo dục tư nhân hoặc dựa vào từ thiện thì thế nào?). 

    EUCD Điều 5 - Các ngoại lệ và các giới hạn (tóm tắt) 

• Các hành động tái chế tạm thời ... điều là nhất thời hoặc ngẫu nhiên [và] một phần cơ

bản và không thể thiếu của một quy trình công nghệ và mục đích duy nhất của nó là
để xúc tác (a) cho sự truyền trong một mạng giữa các bên thứ 3 qua một vật trung
gian, hoặc (b) cho một sự sử dụng hợp pháp ... 

• Tái tạo trên giấy hoặc bất kỳ vật trung gian nào tương tự, chịu ảnh hưởng vì sử dụng

bất kỳ dạng kỹ thuật chụp ảnh nào hoặc bằng vài quy trình khác có các ảnh hưởng
tương tự, với ngoại lệ đối với bản nhạc, miễn là những người nắm giữ quyền nhận
được sự đền bù công bằng... 

• Tái tạo trên bất kỳ vật trung gian nào được con người thực hiện để sử dụng riêng và

các mục đích hoặc không trực tiếp cũng không gián tiếp thương mại, trong điều kiện
những người nắm giữ quyền nhận được sự đền bù công bằng... 

• Các hành động tái chế đặc thù được thực hiện bằng sự truy cập công khai tới các thư

viện, các cơ sở giáo dục hoặc bảo tàng, hoặc các kho lưu trữ, chúng không vì ưu thế
thương mại hoặc kinh tế trực tiếp hay gián tiếp... 

• Các bản ghi không bền lâu các tác phẩm được thực hiện từ các tổ chức phát thanh với

phương tiện các cơ sở của riêng họ và cho các chương trình phát thanh của riêng họ;
sự giữ lại các bản ghi đó trong các kho lưu trữ chính thống ... 

• Tái tạo các chương trình phát thanh của các cơ sở xã hội theo đuổi các mục đích phi

thương mại... 

• Minh họa cho việc dạy hoặc nghiên cứu khoa học, miễn là nguồn, bao gồm cả tên tác

giả, được chỉ ra ... 

• Sử dụng vì lợi ích của những người tàn tật, điều trực tiếp liên quan tới khuyết tật và

bản chất tự nhiên phi thương mại... 

• Tái tạo của báo chí, truyền thông cho công chúng hoặc làm cho sẵn sàng các bài viết

được xuất bản không được giữ lại rõ ràng, và miễn là nguồn, bao gồm cả tên tác giả,
được chỉ ra... hoặc việc nêu các sự kiện hiện hành, ở mức độ được chứng minh bằng
mục đích đưa tin...

• Các trích dẫn cho các mục đích như bình luận hoặc rà soát lại... 

• An toàn nhà nước hoặc đảm bảo thực thi đúng phù hợp hoặc nêu các thủ tục hành

chính, nghị trường hoặc tư pháp... 

• Các bài nói chuyện chính trị cũng như các trích dẫn các diễn văn công khai hoặc các

tác phẩm tương tự... 

• Trong các ngày lễ kỷ niệm tôn giáo hoặc các lễ kỷ niệm chính thức được một cơ quan

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 53/314



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

nhà nước tổ chức... 

• Sử dụng các tác phẩm, như các tác phẩm kiến trúc hoặc điêu khắc, được làm để đặt

vĩnh viễn ở những nơi công cộng... 

• Cho mục đích biếm họa, nhại hoặc cóp nhặt... 

• Có kết nối với sự trình diễn hoặc sửa trang thiết bị...

• Truyền hoặc làm cho sẵn sàng, vì mục đích nghiên cứu hoặc nghiên cứu riêng, đối

với các thành viên cá nhân của công chúng tại các địa điểm chuyên dụng nằm trong
khuôn viên các cơ sở đó (các thư viện, giáo dục công cộng)... 

• Các trường hợp khác có tầm quan trọng nhỏ bé, nơi mà các ngoại lệ hoặc các hạn chế

tồn tại rồi theo luật quốc gia, miễn là chúng chỉ quan tâm tới các sử dụng tương tự và
không ảnh hưởng tới sự lưu thông tự do của các hàng hóa và dịch vụ trong cộng
đồng... 

Chúng tôi lưu ý rằng nhiều hạn chế đó có đủ điều kiện “ở mức độ được chứng
minh” bởi mục đích theo yêu cầu và “sử dụng tuân theo thực tiễn công bằng, và ở
mức độ được yêu cầu bởi mục đích đặc biệt”, và thường có sự đền bù được đưa ra
cho đúng người nắm giữ các quyền. 

Các ngoại lệ trong mối quan hệ với các chương trình máy tính 

Danh sách ở trên không áp dụng cho các chương trình máy tính, các ngoại lệ của
nó được đưa ra  trong Chỉ thị  Chương trình Máy tính của EU (EU Computer
Programs Directive) năm 1991. 

Mục đích của các ngoại lệ bản quyền phần mềm là để đảm bảo rằng người sử
dụng hợp pháp phần mềm (người đã mua một giấy phép hợp lệ) có thể sử dụng nó
phù hợp với sử dụng có mục đích của nó. Nếu không, quyền sử dụng có thể bị coi
là bị bóp méo và không tương xứng với những gì có thể được người sử dụng kỳ
vọng là hợp pháp. Trong các giấy phép phần mềm không tự do, chủ sở hữu các
quyền khai thác của chương trình trao ít quyền. Các ngoại lệ vì thế đóng một vai
trò chính, dù sự loại trừ tuyệt đối sử dụng chương trình đó không có ngoại lệ  đối
với việc ai không phải là “người sử dụng hợp pháp” của chương trình như vậy. 

Hệ thống quyền tác giả đã chọn thiết lập một hệ thống đóng với một danh sách
đặc biệt các ngoại lệ. Các ngoại lệ đối với các quyền tác giả áp dụng được cho
phần mềm được phát triển ở Điều 5 EUCD và có thể được tóm tắt như là sự ủy
quyền của người sử dụng hợp pháp để: 

• Tái tạo và biến đổi chương trình khi cần cho sử dụng của nó, bao gồm cả

việc gỡ lỗi (có giới hạn theo hợp đồng). 

• Làm một bản sao an toàn hoặc sao lưu (quyền tuyệt đối). 

• Phân tích chương trình để xác định các ý tưởng và các nguyên tắc mà nó
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dựa vào chúng, trong khi tải và chạy chương trình. 

• Tái tạo và biến đổi các phần cần thiết nhất định của một chương trình để

có được thông tin cần thiết để đạt được tính tương hợp và một chương
trình máy tính được tạo ra độc lập với các chương trình khác, trong các
điều kiện nhất định. 

Điều cuối này được xem là kỹ thuật nghịch đảo hoặc như quyền dịch ngược, tuy
nhiên nó có thể không được thực hành nếu chủ sở hữu của chương trình đó đã đưa
ra thông tin phù hợp. 

Một “người sử dụng hợp pháp”, trong khi không được xác định, được hiểu có
nghĩa là một người với một “quyền sử dụng”, như theo thỏa thuận giấy phép
người sử dụng đầu cuối - EULA (End User License Agreement) hoặc một dạng
giấy phép khác của phần mềm. 

Các hành động kỹ thuật nghịch đảo 

Kỹ thuật nghịch đảo có thể được xác định như là tất cả các hoạt động cần thiết để
xác định các ý tưởng nằm bên dưới chương trình máy tính. Không hạn chế đối
với việc dịch ngược. Sự thiết lập ủy quyền thực hiện các hành động kỹ thuật
nghịch đảo có ý định đảm bảo cho sự phát triển của một nền công nghiệp không
độc quyền và tính tương hợp, và cùng lúc đấu tranh chống kỹ thuật nghịch đảo
mà có ý định mở ra mã nguồn qua mã đối tượng. Điều này vì thế bao gồm các
quyền về: 

• Phân tích trong khi sử dụng bình thường 

• Dịch ngược vì tính tương hợp, tuân theo các điều kiện sau: 

◦ Chỉ người sử dụng hợp pháp hoặc bất kỳ ai có quyền sử dụng chương

trình máy tính hoặc người có quyền chính đáng nhân danh họ (như
công ty), có thể thực hiện các hành động dịch ngược. 

◦ Chủ sở hữu các quyền khai thác đã không làm một phiên bản mã

nguồn (ít nhất phần mà có thể cho phép tính tương hợp) hoặc thông
tin giao diện sẵn sàng rồi. 

◦ Việc dịch ngược phải bị hạn chế tới các phần của chương trình là cần

thiết để đạt được tính tương hợp. 

Một khi thông tin có được một cách hợp pháp, các hạn chế được thiết lập khi sử
dụng nó: 

• Thông tin không thể được sử dụng cho các mục đích khác với các mục

đích của việc có được tính tương hợp cho một chương trình máy tính
được tạo ra độc lập. 
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• Không thể được giao tiếp với các bên thứ 3, ngoại trừ khi cần thiết phải

đạt được tính tương hợp của chương trình được tạo ra một cách độc lập.
Theo con đường này, người đã dịch ngược một chương trình có nghĩa vụ
pháp lý đối với tính bí mật. 

• Không thể được sử dụng cho sự phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị một

chương trình mà tương tự đáng kể trong sự trình bày của nó hoặc bất kỳ
hành động vi phạm nào khác đối với các quyền tác giả. 

Cuối cùng, một hạn chế chung tồn tại chỉ ra rằng các quy định có liên quan tới
việc dịch ngược không thể được hiểu theo một cách thức rằng ứng dụng của
chúng là lý do “thiệt hại bất công cho các lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu các
quyền hoặc là ngược lại với sự khai thác bình thường của chương trình máy tính”.
Hạn chế này, dường như về lý thuyết, có vài ứng dụng thực tiễn: khi các hoạt
động dịch ngược để có được tính tương hợp với các chương trình khác có thể làm
tổn hại tới các quyền và các kỳ vọng của chủ sở hữu các quyền khai thác (tiếp thị
độc quyền phần mềm, đưa ra các phiên bản mới, ...), người sử dụng cũng phải
kiềm chế đối với việc thực hiện chúng, điều ngụ ý rằng quyền này của người sử
dụng có thể là không thể thi hành được. 

5.3. Sử dụng công bằng

Hệ thống bản quyền của nước Mỹ, một trong những hạn chế quan trọng nhất là
học thuyết “sử dụng công bằng”. Học thuyết được tham chiếu tới này tuyên bố
rằng các quyền độc quyền được trao cho chủ sở hữu các quyền tác giả không bao
gồm quyền ngăn cản những người khác sử dụng công bằng tác phẩm được đăng
ký. Học thuyết đó đã được phát triển dựa vào số lượng đáng kể các quyết định của
tòa án qua các năm và đã được ghi thành luật trong phần 107 Luật bản quyền hiện
hành. Điều này gồm một danh sách các mục đích khác nhau theo đó nó có thể
được xem là “công bằng để tái tạo bất kỳ tác phẩm nào nói riêng, vì các mục đích
phê bình, bình luận, tin tức, thông tin, dạy, các nghiên cứu hoặc học tập hàn lâm”. 

Phần 107 Luật bản quyền Mỹ 

Phần 107 Luật bản quyền Mỹ thiết lập 4 yếu tố phải được xem xét để xác định liệu
một sử dụng đặc biệt có là công bằng hay không và, liệu nó có bị loại trừ khỏi sự vi
phạm bản quyền hay không: 

1. Mục đích và bản chất tự nhiên sử dụng, bao gồm liệu nó có là thương mại
một cách tự nhiên hay là có các mục đích giáo dục, phi lợi nhuận hay không.

2. Bản chất tự nhiên của tác phẩm được các quyền tác giả bảo vệ. 
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3. Số lượng và mức độ ở đó phần được sử dụng là quan trọng trong mối quan
hệ với toàn bộ tác phẩm được các quyền tác giả bảo vệ. 

4. Tác động của sử dụng như vậy lên thị trường tiềm năng hoặc giá trị tác phẩm
được các quyền tác giả bảo vệ. 

Một số lượng đáng kể của án lệ đã phát triển khái niệm này và đã áp dụng nó cho
các vụ kiện khác nhau, bao gồm cả có liên quan tới phần mềm. 

6. Bản quyền
Bây giờ chúng ta đã thấy giáo lý cơ bản về các quyền tác giả, chúng cũng là cho
bản quyền, chúng ta có thể bình luận ngắn gọn về những khác biệt giữa 2 chế độ
bảo vệ đó. 

• Đối tượng. Hệ thống bản quyền xoay quanh tác phẩm và lợi ích mà nó đưa

ra vì sự quan tâm chung. Các tác giả và các quyền của họ vì thế giả thiết
vai trò thứ 2, ngược lại với truyền thống các quyền tác giả. 

• Sự thiếu các nghi thức. Theo truyền thống, hệ thống bản quyền đã thiết lập

các nghi thức nhất định cho các tác phẩm sẽ được bảo vệ, đặc biệt sự đăng
ký của chúng, và nó đã chưa có cho tới Công ước Berne khi các yêu cầu
như vậy đã bị loại trừ. Hệ thống bản quyền hiện hành hoàn toàn không có
các nghi thức và các yêu cầu thủ tục, tương tự như hệ thống các quyền tác
giả. Dù vậy nước Mỹ vẫn tiếp tục yêu cầu rằng các công dân của riêng nó,
chứ không phải là các tác giả nước ngoài, đăng ký các tác phẩm của họ ở
Văn phòng Bản quyền (Copyrights Office) thì sẽ có khả năng tự bảo vệ họ
ở các tòa án liên bang. 

• Mức độ bản gốc thấp. Ngưỡng của bản gốc (tính mới lạ, tính sáng tạo)

được yêu cầu cho các tác phẩm sẽ được hệ thống bản quyền bảo vệ là khá
thấp: nó chỉ được yêu cầu rằng tác phẩm nên là mới và nên được tác giả
của nó tạo ra, nghĩa là, nó nên không phải là một bản sao. 

• Các quyền đạo đức. Hệ thống bản quyền không thừa nhận sự tồn tại của

các quyền đạo đức trong các chương trình máy tính, và vì thế cho phép sự
truyền hoàn toàn các quyền tác giả của một ứng dụng hoặc một dòng mã
sang cho một bên thứ 3. 

• Thời hạn. Trong hệ thống bản quyền, thời hạn bảo vệ các tác phẩm thường

dài hơn. Tại Mỹ, ví dụ, thời hạn là một vấn đề phức tạp, nó có thể là 70
năm, 95 năm hoặc 125 năm. Tại Anh, khi vấn đề đó đã được hài hòa hóa ở
mức châu Âu, thì thời hạn của nó là y hệt như ở Tây Ban Nha: thường là
70 năm từ khi tác giả mất. 
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• Các hệ thống vị thế tác giả: Trong hệ thống bản quyền, khi có vài tác giả,

và các đóng góp của họ không thể phân biệt được (nó tương đương với các
tác phẩm tập thể), thì các tác giả được coi là các đồng chủ sở hữu theo một
hệ thống chủ sở hữu chung. Tuy nhiên không có khái niệm về tác phẩm
cộng tác khi những đóng góp cho các tác phẩm có thể phân biệt được với
nhau, và trong các trường hợp như vậy, chúng ta chỉ có thể làm việc với sự
biên dịch của các tác phẩm cá nhân. Nếu sự biên dịch đó là bản gốc theo
bất kỳ cách gì, thì nó được coi là tác phẩm tập thể. 

• Các hành động được cho phép. Bổ sung thêm vào các hạn chế được nêu ở

trên cho các quyền độc quyền của các chủ sở hữu phần mềm, bản quyền
đưa ra sự bảo vệ “sử dụng công bằng” mà chúng ta đã bình luận ở trên. 

• Biến đổi hoặc truyền các quyền. Hệ thống bản quyền cho phép vài phương

tiện truyền các quyền tới các tác phẩm được bảo vệ: 

◦ Chuyển nhượng đầy đủ và độc quyền: ngược với sự chuyển nhượng

được thiết lập trong luật của lục địa, hệ thống bản quyền cho phép
truyền tất  cả các quyền của  chủ sở hữu một  tác  phẩm. Sự chuyển
nhượng đó phải được thực hiện bằng văn bản và được người chuyển
nhượng ký. 

◦ Hơn nữa, sự chuyển nhượng các tác phẩm trong tương lai (dù không

phải là “tất cả” các tác phẩm trong tương lai) là có khả năng (ví dụ,
theo một thỏa thuận dịch vụ giữa một khách hàng và một lập trình viên
tự quản): về sự sáng tạo, quyền sở hữu tác phẩm sẽ được trao tự động
cho khách hàng. 

◦ Giấy phép: phương tiện phổ biến nhất của việc truyền các quyền. 

◦ Tác phẩm cho thuê: một sự chuyển nhượng tự động các quyền áp dụng

có lợi đối với người ủy quyền cho một bên thứ 3 cho sự phát triển,
ngược với hệ thống của Tây Ban Nha. Thỏa thuận đó phải chỉ ra rằng
sự ủy nhiệm là tự nhiên như vậy.  

• Các cơ sở dữ liệu: Tới nay, ở Mỹ pháp luật tương tự với ở châu Âu về bảo

vệ các cơ sở dữ liệu đã bị từ chối vì sức ép của cộng đồng khoa học và
giáo dục, họ kêu rằng sự bảo vệ như sự bảo vệ được trao ở châu Âu có thể
cản trở sự truy cập tự do tới thông tin. Dù vậy, nỗ lực (đầy mồ hôi) được
dành cho các cơ sở dữ liệu là được bảo vệ, không theo nghi thức chế độ
châu Âu. 
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7. Cơ sở dữ liệu / các dạng quyền riêng 
Để có được một tầm nhìn rộng lớn hơn về tất cả các khía cạnh các quyền tác giả
có liên quan tới phần mềm, chúng tôi tin tưởng là thuận tiện để đề cập ngắn gọn
sự bảo vệ pháp lý các cơ sở dữ liệu. Chỉ thị 96/9/CE của Nghị viện châu Âu -
EP (European Parliament) và Hội đồng (Council) châu Âu, về bảo vệ pháp lý
các cơ sở dữ liệu, điều chỉnh vấn đề đó ở châu Âu. Để hiểu các bảo vệ khác nhau
đang tồn tại, là cần thiết phải tính tới rằng các cơ sở dữ liệu có thể có hoặc không
được xem là các tác phẩm gốc ban đầu. 

7.1. Cơ sở dữ liệu được coi là tác phẩm gốc

Cơ sở cho sự bảo vệ các cơ sở dữ liệu nằm ở quyền của tác giả để bảo vệ không
chỉ bản gốc tuyệt đối, mà còn cả bản gốc phái sinh, nghĩa là, sự sáng tạo dựa vào
các sáng tạo khác. Sở hữu trí tuệ và bản gốc có thể nằm trong phần nội dung và
hình thức của nó. 

Vì thế, một cơ sở dữ liệu có thể được coi là tác phẩm gốc và tuân theo các quyền
tác giả (chuyển nhượng sở hữu trí tuệ (IP), điều chúng ta vừa nghiên cứu ở trên).
Trong trường hợp này, cấu trúc (lựa chọn và dàn xếp) việc trình bày tính sáng tạo
của tác giả trong cơ sở dữ liệu sẽ được bảo vệ, chứ không phải là nội dung của nó.

 

7.2. Các cơ sở dữ liệu không phải là gốc

Có bao nhiêu sự độc đáo trong một danh sách các số điện thoại hoặc các giao kết
trong một tổ chức? Khó đấy. Không nếu sự lựa chọn dựa vào các tiêu chí về tính
toàn diện và sự dàn xếp là dựa vào các tiêu chí chức năng (theo abc hoặc trật tự
thời gian, ví dụ thế). Điều này không có nghĩa là các cơ sở dữ liệu như vậy, được
tạo ra với nỗ lực lớn, sẽ không được bảo vệ, mà dường như rõ ràng là nó sẽ không
đi qua các quyền tác giả. 

Sự bảo vệ có thể được các điều chỉnh cạnh tranh không công bằng hoặc việc trao
các quyền độc quyền đưa ra, viện lý rằng rủi ro sao chép là quá cao và rằng là cần
thiết phải có các quyền khai thác các cơ sở dữ liệu như vậy. Chúng ta nên lưu ý
rằng luật cạnh tranh không công bằng không bảo vệ các hành động của các bên tư
nhân không có mục đích thương mại hoặc các công ty không là đối thủ cạnh
tranh. Bên dưới chúng ta sẽ thấy các dạng quyền riêng đối với các cơ sở dữ liệu
và sở hữu trí tuệ không bị ảnh hưởng vì sự hạn chế như vậy. 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 59/314



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

Các dạng quyền riêng cho các cơ sở dữ liệu 

Lựa chọn tạo ra một dạng quyền riêng, đặc biệt, có lợi cho “các nhà sản xuất” các
cơ sở dữ liệu được Chỉ thị 96/9/CE ôm lấy, liên quan tới bảo vệ pháp lý các cơ sở
dữ liệu. 

Tới nay, pháp luật tương tự như ở châu Âu về bảo vệ các cơ sở dữ liệu đã bị từ chối ở
Mỹ vì sức ép của các cộng đồng khoa học và giáo dục, kêu rằng sự bảo vệ như được
trao ở châu Âu có thể cản trở truy cập tự do tới thông tin. Châu Âu bảo vệ dạng
quyền riêng cho các cơ sở dữ liệu ở WIPO thông qua một hiệp định quốc tế, điều dù
sao cũng đã phải đối mặt với sự phản đối từ Mỹ và các quốc gia đang phát triển. 

Khung điều chỉnh đặc biệt này có các đặc tính sau: 

• Đối tượng bảo vệ. Dạng quyền riêng đó không bảo vệ tính sáng tạo, mà sự

đầu tư đáng kể, dù nó là kinh tế hay bằng nỗ lực, được nhà sản xuất thực
hiện đối với một cơ sở dữ liệu. 

• Các quyền và các vi phạm. Nhà sản xuất cơ sở dữ liệu được ghi nhận

những gì được biết tới như là  dạng quyền riêng, bao gồm sức mạnh để
cấm: 

◦ Sự trích xuất và/hoặc sử dụng lại tất cả hoặc một phần đáng kể, được

đánh giá một cách định lượng và định tính, về nội dung của cơ sở dữ
liệu như vậy. 

◦ Sự trích xuất lặp đi lặp lại và có hệ thống và/hoặc sử dụng lại các phần

nội dung không đáng kể, đại diện cho các hành động đối nghịch với sự
khai thác thông thường của cơ sở dữ liệu được nêu ở trên hoặc gây ra
thiệt hại bất công cho các lợi ích hợp pháp của người sản xuất. 

• Thời hạn. Hiện tại, chúng ta đang làm việc với một quyền ngắn hạn (15

năm từ khi hoàn thành cơ sở dữ liệu đó), dù theo khung pháp lý, thì bất kỳ
sự đầu tư mới đáng kể nào cũng có thể mở ra một thời hạn mới 15 năm. 

8. Các tổ chức quản lý tập thể và các khoản
thu thuế số

Chúng ta đã thấy rằng các tác giả được trao các quyền độc quyền trong các tác
phẩm của họ.  Các quyền đó cho phép họ thương mại hóa tác phẩm, bằng sự
chuyển nhượng hoặc cấp phép, cho các bên thứ 3, để đổi lấy tiền thù lao. Sự
thương mại hóa và điều chỉnh này của việc sử dụng các tác phẩm cần phải được
quản lý, và điều này có thể được cá nhân hoặc tập thể thực hiện. 

Khi những người nắm giữ quyền quản lý các quyền cho bản thân họ, họ cấp phép
cho các tác phẩm cho những người sử dụng thương mại như các nhà xuất bản
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hoặc các nhà sản xuất hoặc các nhà phân phối như vậy. Điều này thường được
thực hiện bằng cách cấp phép theo hợp đồng (độc quyền hoặc không độc quyền),
có thể ủy quyền ở dạng chỉ cho sử dụng hoặc cho tất cả sử dụng. Tuy nhiên, vì số
lượng các sử dụng và những người sử dụng cũng như những người nắm giữ quyền
có liên quan, việc cấp phép các quyền nhất định một cách cá nhân từng là không
thực tế, đặc biệt về các quyền thù lao. 

Sau đây chỉ là tổng quan rất ngắn gọn một chủ đề phức tạp và gây tranh cãi, điều
chúng ta chỉ tóm tắt như là quản lý tập thể không áp dụng cho phần mềm, chủ đề
chính của chúng ta trong tài liệu này. 

8.1. Quản lý tập thể

Quản lý các quyền tập thể là hệ thống theo đó “xã hội thu thập” cùng quản trị các
quyền và giám sát, thu thập và phân phối sự thanh toán tiền bản quyền nhân danh
người nắm giữ quyền. Hệ thống này được sử dụng đặc biệt để quản lý các quyền
thù lao, như sự đền bù cho các bản sao riêng, và sử dụng thương mại các tác phẩm
được giao phó cho các xã hội (phát thanh, biểu diễn công cộng, sử dụng trong các
quán bar và khách sạn, ...). 

Trong khi quản lý tập thể các quyền không hoàn toàn được hài hòa hóa ở mức quốc
tế (dù hầu hết pháp luật quốc gia đưa ra vài dạng này hoặc khác quản lý tập thể), thì
hệ thống đó được đề cập tới trong các hiệp định quốc tế. Như: Công ước Berne nói
rằng các quốc gia thành viên có thể xác định các điều kiện theo đó các quyền nhất
định có thể được thực thi và được quản lý thông qua các xã hội thu thập. Chỉ thị
92/100/EEC, khi việc hài hòa hóa quyền thù lao công bằng, đưa ra sự quản lý tập thể
như một mô hình để quản lý nó trong Điều 4. Theo Điều 9 của Chỉ thị 93/83/EEC thì
quản lý tập thể là nghĩa vụ cho các quyền phân phối lại qua cáp (cable). 

Ở mức độ quốc gia, các khác biệt đáng kể tồn tại với lưu ý cả pháp luật và thực tế,
và khung đó là một sự phát triển liên tục. Vài cơ quan lập pháp (như Tây Ban
Nha) đòi hỏi quản lý tập thể bắt buộc, nghĩa là các quyền như vậy chỉ có thể được
các xã hội thu thập quản trị. 

Với sự xuất hiện của môi trường số, có ngày càng nhiều hơn thương mại xuyên
biên giới trong các hàng hóa và dịch vụ dựa vào bản quyền và các quyền liên
quan, nổi bật đối với các quyền tái sản xuất và truyền thông cho công chúng và
làm cho quyền đó sẵn sàng. Điều này đã dẫn tới sự tự tổ chức các xã hội tập thể
với  một  khung  quốc  tế  (như  Liên  đoàn  Quốc  tế  Công  nghiệp  Máy  hát
[International Federation of the Phonographic Industry], Liên minh Phần mềm
Doanh nghiệp [Business Software Alliance]). 
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Nội dung bổ sung 

Tại Pháp, Bỉ, Hà Lan, 
Luxembourg và Bồ Đào 
Nha, ví dụ, pháp luật mới đã 
được áp dụng hoặc được 
khởi xướng với mục đích 
trình bày sự quản lý các 
quyền bằng các xã hội thu 
thập minh bạch hơn và cải 
thiện trách nhiệm giải trình 
của chúng. 
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8.2. Các xã hội thu thập

Từ quan điểm của người nắm giữ quyền, các xã hội thu thập là các đại lý để quản
lý việc cấp phép các tác phẩm của họ. Từ quan điểm của người sử dụng, chúng là
một điểm liên lạc duy nhất khi tìm kiếm một giấy phép để khai thác sự đa dạng
của các tác phẩm (nghe nhìn, ...). 

Các xã hội thu thập thường quản trị, giám sát, thu thập và phân phối tiền thanh
toán phí bản quyền cho toàn bộ một nhóm những người nắm giữ quyền, trên cơ sở
luật quốc gia lãnh thổ của mình trên phạm vi của lãnh thổ đó. Chúng đi vào các
thỏa thuận với các xã hội thu thập khác ở mức quốc tế đối với việc thanh toán các
khoản thu thuế đôi bên cho các nghệ sỹ được các xã hội nước ngoài đại diện (việc
cấp phép chéo). 

Các xã hội thu thập quản lý các quyền trong mối quan hệ với các tác phẩm âm
nhạc, văn học và kịch cũng như các tác phẩm nghe nhìn, sản xuất và trình diễn.
Các quyền sẽ được quản lý bao trùm một loạt các hành động mà một người sử
dụng muốn thực thi, như tái sản xuất và sao chụp cơ khí (như, việc in một đĩa
CD), giao tiếp với công chúng nói chung (các cửa hàng, phòng tập thể dục, quán
bar, khách sạn, truyền hình mặt đất), truyền cáp các chương trình phát thanh (TV
cáp, phát thanh trên Internet), cho vay công, các quyền bán lại của nghệ sỹ, việc
sao chép riêng hoặc các sử dụng trong giáo dục. 

• Từ quan điểm của người nắm giữ quyền, thường chỉ một xã hội vận hành

cho từng nhóm những người nắm giữ quyền trong lãnh thổ theo yêu cầu
(các tác giả, các nghệ sỹ biểu diễn, các giám đốc và các nhà sản xuất) và
đây là sự truy cập duy nhất trong thị trường để mua một giấy phép sử dụng
các tác phẩm. Ở các nước khác, họ có thể được các xã hội cạnh tranh đại
diện (như Tây Ban Nha). 

• Từ quan điểm của những người sử dụng, các xã hội thu thập là một cửa

hàng một cửa, đại diện cho một tiết mục rộng lớn, nếu không nói là toàn
cầu và có sự ủy thác độc quyền để quản trị các quyền trong mối liên hệ với
lĩnh vực hoạt động của chúng. Chúng xúc tác cho việc cấp phép với sự đa
dạng các quyền và cung cấp truy cập tới hồ sơ các tác phẩm toàn cầu. 

Số lượng các mô hình tồn tại cho việc thiết lập một xã hội thu thập, điều có thể là
các thực thể tập đoàn, từ thiện, vì lợi nhuận hoặc không vì lợi nhuận. Chúng cũng
có thể là ủy thác (Tây Ban Nha) hoặc được khuyến cáo (Anh). Đổi lại, các xã hội
thu thập có thể tuân theo sự kiểm soát của các nhà chức trách nhà nước hoặc các
cơ quan đặc thù, bao trùm hành vi các xã hội đó, việc hoạt động của họ, sự kiểm
soát các biểu thuế và các điều kiện cấp phép và cũng cả sự dàn xếp tranh chấp.
Với lưu ý tới các điều kiện cấp phép, ở một số quốc gia thành viên, nghĩa vụ của
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các xã hội thu thập trao các giấy phép được kết hợp với quy tắc là các giấy phép
như vậy sẽ được trao theo các điều kiện phù hợp hoặc hợp lý. 

8.3. Bình luận

Có sự bình luận rộng rãi về hệ thống quản lý tập thể. 

• Bình luận từ những người sử dụng nhằm vào các biểu thuế và sự giám sát

không đầy đủ của các xã hội thu thập và sự truy cập tới các tòa án hoặc
trọng tài để bảo vệ các quyền của người sử dụng. Nó cũng đã tập trung vào
các phí quản trị được các xã hội đó lấy, độ dài và khó khăn của các thương
thảo về các giấy phép, sự khan hiếm được cho là trong quy trình ra quyết
định nội bộ của họ và hình như thiếu sự minh bạch về chính sách định giá. 

• Những người nắm giữ quyền cũng đang phàn nàn. Những người với mức

độ nhất định sức mạnh mặc cả, như các nhà sản xuất chính về ghi âm và
phim ảnh, ngày càng tìm cách không phụ thuộc vào các xã hội thu thập để
quản lý các quyền của họ, và cấp phép trực tiếp các quyền của họ cho các
bên thứ 3. Điều này đã được công nghệ xúc tác, với sự nhận diện thông tin
các quyền, và việc theo dõi sử dụng các tác phẩm, tiềm tàng xúc tác cho
các công ty mạnh để kiểm soát quy trình thanh toán phí bản quyền. Những
người nắm giữ quyền nhỏ hơn kêu ca rằng sự phân phối các khoản thu
thuế là không minh bạch. Tất tần tật, những người nắm giữ quyền muốn
các xã hội thu thập mềm dẻo hơn đối với các hợp đồng theo cơ chế thành
viên (mua sắm các quyền) và đối với bản thân họ để có ảnh hưởng nhiều
hơn trong sự phân phối các phí bản quyền. 

8.4. Quản lý tập thể và phần mềm 

Không có sự quản lý tập thể các quyền trong các sản phẩm phần mềm, và không
có xã hội thu thập đối với các lập trình viên. Một cách riêng tư, Liên minh Phần
mềm Doanh nghiệp - BSA (Business Software Alliance) đại diện cho đa số các
nhà sản xuất phần mềm tư nhân như Microsoft, Adobe, ... và cam kết trong việc
giám sát và cảnh sát riêng tư việc sử dụng các sản phẩm của họ. 

9. Bảo vệ pháp lý quyền/bản quyền tác giả
Xã hội thông tin, với sự số hóa và truyền tức thì các tác phẩm qua các mạng riêng
và công cộng, đã tạo ra kịch bản cho sự truy cập lớn hơn tới thông tin, văn hóa và
tri thức. Nhưng nó cũng dẫn tới mức độ vi phạm lớn hơn các quyền/bản quyền tác
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Nội dung bổ sung 

Tiền thu thuế đối với các đĩa 
cứng, các CD và các DVD  
mới nguyên chưa qua sử 
dụng được coi là đặc biệt 
không công bằng, khi các 
khoản đó thường được sử 
dụng để sao chép các ảnh 
hoặc phần mềm của riêng 
doanh nghiệp tư nhân, điều 
không tuân theo quyền về 
tiền thù lao. 

Nội dung bổ sung 

Việc mua một đĩa CD nhạc 
từ người bán hàng trên phố, 
việc tải phần mềm về từ 
Internet hoặc việc cài đặt các 
chương trình máy tính mà 
không trả tiền cho các giấy 
phép là các ví dụ thực tiễn có 
thể vi phạm các quyền sở 
hữu trí tuệ của người khác. 
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giả. Đặc biệt, khi người sử dụng các phần mềm là ai đó khác - không phải chủ sở
hữu của chúng, khi không có quyền rõ ràng, là sử dụng bị bản thân luật đó cấm. 

Khi các quyền tác giả đã được hiểu như một phương tiện bảo vệ các tác phẩm và,
thậm chí hiện hành, trong thế giới phân phối ở định dạng giấy, các nhà xuất bản và
các quyền tác giả đã có chức năng, như các tác giả đã cần hạ tầng của họ để phát
đi các tác phẩm và các bản sao của họ mà hầu như trước đó chưa từng tồn tại hoặc
bị giới hạn trong phạm vi riêng tư của người sao chép. 

Qua năm tháng, sự tiến hóa về công nghệ đã mở rộng phạm vi đó và các dạng
khác của các tác phẩm, các ngôn ngữ và các biện pháp khai thác đã xuất hiện, đòi
hỏi sự thích nghi của các quyền tác giả. Dù vậy, xã hội thông tin và các công nghệ
mới đã gây ra sự thay đổi căn bản bằng cách làm cho các tác phẩm truyền thống
(văn bản, âm nhạc, ảnh chụp , ...) sẵn sàng cho tất cả mọi người, sử dụng một vật
trung gian mới, và bằng việc huấn luyện mọi người trở thành một người xuất bản
và phân phối các tác phẩm không cần người trung gian, phần lớn nhờ vào Internet.

Cuộc cách mạng công nghệ y hệt đó ngụ ý rằng khả năng sao chép và tái chế, dù
có vì lợi nhuận hay không, đã trở nên phổ biến. Ít năm trước, một máy ghi CD đã
chỉ có sẵn trong một xưởng ghi, nhưng ngày nay chúng ta hầu hết tất cả có một
chiếc như vậy ở nhà, trong máy tính cá nhân của chúng ta. Không nói về các hệ
thống ngang hàng điểm - điểm cho việc chia sẻ các tệp. 

Vì thế, hệ thống phân phối các tác phẩm và các yếu tố mà các tác giả và những
người trung gian dựa vào đó vì lợi nhuận của họ đã đã bị đặt thành câu hỏi. Điều
này đã ngụ ý một sự thay đổi không thể đảo ngược, đối mặt với điều đó là tất cả
pháp luật về sở hữu trí tuệ phải được xác định lại để trả lại sự cân bằng cho các
bên trong xung đột mâu thuẫn. 

Các chủ sở hữu các quyền khai thác bị ảnh hưởng (chủ yếu nền công nghiệp âm
nhạc, phim ảnh và phần mềm) tìm cách sử dụng các quyền tác giả, không còn như
như một vũ khí của một doanh nghiệp này chống lại doanh nghiệp kia nữa, như
chúng đã được nghĩ ra từ đầu, mà như một sự phòng vệ của một doanh nghiệp/chủ
sở hữu chống lại việc vi phạm công khai các quyền của họ. 

P2P

Trường hợp quan tâm đặc biệt là việc chia sẻ tệp ngang hàng P2P (point - to - point).
Có nhận thức chung rằng là hợp pháp để sao chép một đĩa CD này sang một đĩa CD
hoặc thẻ nhớ flash/đĩa cứng khác, hoặc chuyển một bài hát từ đĩa CD sang định dạng
MP3, và đặc biệt để chia sẻ chúng với các bên thứ 3 trong các hệ thống chia sẻ tệp
P2P. Trong thực tế, các hành động đó thường vi phạm bản quyền, và, ít nhất là về lý
thuyết đưa ra các nền tảng cho hành động dân sự. Phụ thuộc vào quyền tài phán, các
bảo vệ nhất định có thể sẵn sàng, đặc biệt bảo vệ sao chép riêng tư.

Các phần mềm và các mạng P2P bản thân chúng là hoàn toàn hợp pháp, khi mà
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chúng có các các chức năng hợp pháp để chia sẻ các tác phẩm giữa những người sử
dụng - các tác phẩm có thể không có bảo vệ bản quyền, các tác phẩm theo các giấy
phép của PMTD hoặc nội dung tự do, ... Những gì còn chưa rõ là việc chia sẻ các tác
phẩm được bảo vệ trong các mạng đó, đặc biệt về quyền truyền thông công cộng. 

Ở giữa cuộc tranh luận này là quan điểm của các nhà cung cấp dịch vụ ISP trong mối
liên hệ với các mạng P2P và các cơ chế chia sẻ (chia sẻ nhanh, ...), những người - vào
lúc này - không cảnh sát hoặc giám sát hoạt động và dữ liệu đang được truyền trong
các mạng của họ. Họ có sự truy cập tới các tên và địa chỉ (bao gồm cả các địa chỉ IP)
của những người chia sẻ tệp, và là mục tiêu của nền công nghiệp nội dung và phần
mềm hoặc cho việc cung cấp bằng chứng đối với những ai có trách nhiệm về hoạt
động trực tuyến bất hợp pháp, nhưng cũng như “cảnh sát” riêng, cảnh bảo và đánh
sập sự truy cập mạng khi họ có đủ bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp như vậy.
Đây  là  mục  tiêu  của  Hiệp  định  Thương  mại  Chống  hàng  Giả  -  ACTA2 (Anti-
Counterfeiting Trade Agreement), một hiệp định quốc tế được đề xuất để tăng cường
bảo vệ IPR trên mạng, và bắt buộc các ISP đóng vai trò này. 

Quan điểm này là nguy hiểm cho các ISP về tính riêng tư của những người sử dụng
Internet, các quyền của họ để truy cập tới mạng (còn chưa được coi là một quyền vạn
năng, nhưng đang tiến tới đó) và áp đặt lên họ các nghĩa vụ bán - tư pháp như đối với
việc cảnh sát mạng. 

Trong phần này, vì thế, chúng ta xem xét các phương tiện và biện pháp được đưa
ra để bảo vệ các quyền của những người nắm giữ bản quyền chống lại sự lạm
dụng: các biện pháp pháp lý bảo vệ các tác phẩm và các phản ứng có khả năng đối
với các quyền tác giả. Để làm rõ chủ đề này, chúng ta sẽ chia chúng thành các
biện pháp ngăn chặn (pháp lý và công nghệ) và các biện pháp hoặc các giải pháp
phản ứng lại đối với bản quyền. Chúng ta cũng sẽ ngắn gọn tham chiếu tới pháp
luật hành chính và hình sự. 

9.1. Các biện pháp pháp lý bảo vệ

Chúng ta tham chiếu tới ở đây các cơ chế ngăn chặn mà luật thừa nhận để bảo vệ
các quyền của các chủ sở hữu. các quyền tác giả. Như chúng ta đã nghiên cứu, tại
các nước đã ký Công ước Berne và hiệp định TRIPS, bảo vệ bản quyền không đòi
hỏi bất kỳ nghi thức nào. Dù vậy có các nghi thức hoặc cơ chế mà, dù không bắt
buộc, thường là thuận tiện để ngăn chặn vi phạm các quyền tác giả hoặc sử dụng
sau đó như là bằng chứng của vị thế tác giả. 

• Đăng ký sở hữu trí tuệ

Dù sự đăng ký tác phẩm là không bắt buộc, thì tại hầu hết các nước điều
đó hoàn toàn là thủ tục trực tiếp và kinh tế, trao các lợi ích bổ sung quan
trọng của gánh nặng chứng minh vị thế tác giả và ngày sáng tạo (hoặc ít
nhất, đăng ký). Ví dụ, tại Tây Ban Nha, đăng ký sinh ra giả thiết hợp pháp
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nhờ đó những người xuất hiện như là các tác giả của một tác phẩm được
đăng ký sẽ được tòa án coi như là các tác giả của nó, trừ phi được chứng
minh khác. 

Vài nước, như Mỹ, có thể đòi hỏi rằng các công dân của riêng họ, chứ không phải các
tác  giả  nước  ngoài,  đăng  ký  các  tác  phẩm  của  họ  tại  Văn  phòng  Bản  quyền
(Copyright Office) (ví dụ, mang một khiếu nại trước đó tới các tòa án liên bang). Ở
vài nước, sự đăng ký các quyền tác giả cũng đại diện cho bằng chứng ngay từ cái
nhìn đầu tiên về tính hợp lệ và quyền sở hữu các quyền tác giả. 

• Công chứng 

Như một sự lựa chọn thay thế hoặc lựa chọn bổ sung cho sự đăng ký với
cơ quan Đăng ký Sở hữu Trí tuệ, đôi khi được khuyến cáo để toàn bộ mã
nguồn được công chứng trong một vật trung gian từ (CD, DVD) chứa mã
đối tượng, sách chỉ dẫn người sử dụng, thiết kế các màn hình, phân tích,
tài liệu chuẩn bị và các yếu tố khác nhận viện chương trình, điều có thể là
quan trọng sống còn khi đưa ra bằng chứng chuyên gia. 

Công chứng có thể đưa ra bằng chứng chính thức trong một vụ xử về ngày
tháng tạo ra hoặc tiền đặt cọc của một tác phẩm. Nó còn được xem là một
hệ thống phù hợp hơn so với đăng ký, vì nó là bí mật hơn và nhanh hơn,
có liên quan tới ít hơn sự quan liêu và đưa ra mô tả chương trình tốt hơn. 

• Sử dụng dấu hiệu © hoặc chỉ số các quyền được giữ lại 

Bằng cách sự ứng dụng Công ước Berne, tại hầu hết các nước, một lưu ý
không còn được yêu cầu nữa cho tác phẩm để được các quyền tác giả bảo
vệ. Dù vậy, là phổ biến để sử dụng các dấu hiệu hoặc lưu ý để cảnh báo
những người sử dụng rằng thông tin được bảo vệ. Dạng phù hợp của lưu ý
như vậy là như sau: “[ngày tháng] bản quyền của [các giả/chủ sở hữu]”
(copyright [date] by [author/owner]). Dấu  © đôi khi được sử dụng như
một tham chiếu tới hệ thống bản quyền. 

9.2. Quản lý các quyền số

Sự số hóa và các tiến bộ được nêu ở trên trong các công nghệ mới không chỉ đặt
ra các rủi ro cho các chủ sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ, mà còn làm cho nó dễ
dàng hơn để quản lý và kiểm soát các hành động khai thác thông qua các hệ thống
truy cập, nhận diện và ngăn chặn sao chép. Vì thế, trên đỉnh của các biện pháp khá
yếu đó đối với việc bảo vệ một tác phẩm, các chủ sở hữu nội dung lớn hơn (bao
gồm cả các nền công nghiệp phần mềm và nghe nhìn) đã bắt đầu dựa vào công
nghệ  để  làm  thế:  triển  khai  các  biện  pháp  bảo  vệ  công  nghệ -  TPM
(Technological Protection Measures), như một phần của các hệ thống “Quản lý
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các Quyền Số” - DRM (Digital Rights Management).

Các hệ thống mới đó để quản lý các quyền sở hữu trí tuệ được giả thiết sẽ cách
mạng hóa các mối quan hệ giữa những người sử dụng và các chủ sở hữu các
quyền khai thác của các tác phẩm âm nhạc, các tác phẩm nghe nhìn và phần mềm,
chủ yếu như vậy.

DRMS (hệ thống DRM) là các quy trình công nghệ để quản lý các quyền tác giả,
cho phép sự kiểm soát nhất định của chủ sở hữu đối với tác phẩm của họ. Chúng
được  sử  dụng  để  nhận  diện  các  tác  phẩm và  các  khoản  thanh  toán  nhỏ  xíu
(micropayments) cho các dịch vụ trên thế giới, với các chức năng khác. Các hệ
thống DRM có thể được sử dụng cho các quyền rõ ràng, đảm bảo thanh toán để
theo dõi hành vi và ép tuân thủ các quyền. 

Bên dưới chúng ta sẽ thảo luận các biện pháp công nghệ chính bảo vệ các tác
phẩm và ứng xử pháp lý của chúng. 

9.2.1. Các biện pháp bảo vệ kỹ thuật - TPM

Các phương pháp và công nghệ khác nhau đã được sáng tạo ra để bảo vệ các tác
phẩm, bao gồm các chương trình máy tính và các đối tượng được máy tính hóa có
liên quan (các cơ sở dữ liệu, ...). 

Từ quan điểm pháp lý, biện pháp bảo vệ có thể được xác định như là “bất kỳ thiết
bị hoặc vật trung gian nào chuyên cho việc ngăn chặn hoặc hạn chế các bản sao
một tác phẩm hoặc làm giảm chất lượng của bất kỳ bản sao được làm nào”. 

Các biện pháp bảo vệ 

Vài ví dụ được thấy rồi trên thị trường là: 

• Truy cập các mã: thường thì, để cài đặt một chương trình, một khóa nhận

diện duy nhất được yêu cầu. Hơn nữa, để truy cập các cơ sở dữ liệu, đặc biệt
trực tuyến, thường là cần thiết phải đưa ra tên người sử dụng và mã (mật
khẩu). 

• Các hệ thống nhận diện duy nhất: đánh dấu ngấn nước (watermarks)

• Mật mã và mã hóa các tác phẩm. 

• Các hệ thống bảo vệ chống sao chép: các biện pháp cản trở việc sao chép các

tác phẩm số (ví dụ, hệ thống CSS đối với các đĩa DVD). 

• Các hệ thống được Adobe sử dụng trong các sách điện tử (ebook) của nó,

cản trở việc in hoặc sao chép. Hiện hành, đối mặt với sự nở rộ các công nghệ
và các nhóm tìm cách tránh hoặc phá các thiết bị như vậy (DeCSS, ví dụ
thế), luật đề cập tới các biện pháp công nghệ để bảo vệ các quyền sở hữu trí
tuệ, như chúng ta sẽ thấy sau đây. 

Sử dụng các cơ chế đó, người nắm giữ quyền có thể kiểm soát sự truy cập và sử
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dụng tác phẩm: công nghệ có thể thay thế và thậm chí vượt qua luật trong bảo vệ
các tác phẩm. Sự “vượt qua” luật khi mà công nghệ này cũng có thể từ chối những
người sử dụng và các cá nhân hợp pháp thực thi các quyền theo các ngoại lệ do
luật bản quyền đưa ra. 

Nhưng các TPM, để trở thành hợp pháp và thực sự hữu dụng, cũng đòi hỏi sự bảo
vệ và thừa nhận quyền. Đối mặt với tình huống này, một trong những lý do chính
của Hiệp định Bản quyền của WIPO - WCT (WIPO Copyright Treaty) năm 1996
là bảo vệ pháp lý (chống lại sự thoái thác, hoặc phá khóa [cracking]) các TPM. 

Hiệp định WCT đòi hỏi rằng các nước đăng ký với nó sẽ sửa đổi pháp luật của họ
để đưa ra 2 dạng bảo vệ pháp lý các biện pháp công nghệ: 

• Trước nhất đòi hỏi rằng các nước sẽ cung cấp sự bảo vệ pháp lý phù hợp

và các tài nguyên có hiệu quả chống lại sự thoái thác các biện pháp công
nghệ được các chủ sở hữu sử dụng để bảo vệ các quyền của họ. 

• Thứ 2 đòi hỏi rằng các nước sẽ cấm sửa đổi hoặc cố tình cấm chỉ thông tin

điện tử khi nói về quản lý các quyền, nghĩa là, thông tin đi cùng với bất kỳ
vật liệu được bảo vệ nào và điều đó cho phép nhận diện tác phẩm, tác giả
của nó, giải thích cho người nghệ sỹ hoặc người biểu diễn hoặc chủ sở
hữu, và các điều kiện sử dụng nó. 

Hiệp định WCT đã từng được triển khai theo các Chỉ thị về Phần mềm và Bản quyền
và bây giờ là các luật quốc gia. Khung pháp lý theo đó các hệ thống DRM được điều
hành được thiết lập trong EUCD (Chỉ thị 2001/29/EC). Các Điều 6 và 7 làm việc với
sự bảo vệ các biện pháp công nghệ và thông tin quản lý quyền, một cách tương ứng. 

9.2.2. Làm luật

Phần 1201 của Luật Bản quyền Thiên niên kỷ Số - DMCA (Digital Millennium
Copyright Act) năm 1998 ở Mỹ và, sau đó, Điều 6 và 7 Chỉ thị về các quyền Tác
giả của châu Âu trong Xã hội Thông tin (European Authors' rights Directive in the
Information Society) đã chọn để làm cho hợp pháp và đưa ra bảo vệ pháp lý cho
các hệ thống DRMS bằng việc cấm các thiết bị và các thực tiễn cho phép đối với
sự thoái thác chúng (vô hiệu hóa, phá khóa, ...). 

Đây là một chủ đề gây tranh cãi như là kết quả của bảo vệ pháp lý các biện pháp
công nghệ có thể bị lạm dụng nếu các chủ sở hữu các quyền khai thác có thể kiểm
soát hoàn toàn việc sử dụng nội dung thay vì chỉ các quyền sở hữu trí tuệ. Hơn
nữa, các biện pháp công nghệ được luật bảo vệ không chỉ làm tăng khả năng kiểm
soát của chủ sở hữu các quyền đối với tác phẩm, không có giới hạn, mà còn có thể
ảnh hưởng tới các quyền của người sử dụng về khả năng tương hợp của các
chương trình máy tính hoặc sao chép riêng hoặc sử dụng cho mục đích giáo dục. 
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9.3. Biện pháp bảo vệ chống lại vi phạm quyền

Một khi việc tiến hành các biện pháp phòng ngừa đã chứng minh là không thành
công và các quyền tác giả của một tác phẩm đã bị vi phạm, thì những gì chúng ta
tham chiếu tới như là “các biện pháp bảo vệ” sẽ ra tay. Đối mặt với các vi phạm
các quyền tác giả, sự làm luật ở cả Tây Ban Nha và hầu hết các quốc gia ký kết
các hiệp định quốc tế đưa ra một loạt các cơ chế để bảo vệ các quyền sở hữu trí
tuệ, với khả năng đang tồn tại lôi cuốn các hành động về hành chính, dân sự và
hình sự.

Tại EU, pháp luật quốc gia thường đưa ra sự bảo vệ sở hữu trí tuệ dân sự, dựa vào
ý tưởng của việc hiệu chỉnh lại quyền riêng tư, hay vì việc tích cóp một sự bảo vệ
độc quyền theo luật hình sự, dù sự bảo vệ này là bất kể hành động nào khác tương
ứng đối với chủ sở hữu. Sức ép từ giới công nghiệp đã mở rộng các hành động
cho các quyền tài phán chống tội phạm, như chúng ta sẽ thấy tiếp sau. 

Nói chung, các luật quốc gia của các quốc gia thành viên EU điều chỉnh sự vi
phạm các quyền trong các tác phẩm được bảo vệ bản quyền và hành động phải
được tiến hành trong các tòa án quốc gia chống lại sự vi phạm bản quyền: yêu
sách về vi phạm bản quyền, các thiệt hại và quyền lợi. Một người nắm giữ quyền
mà thắng khiếu kiện này có thể yêu cầu tịch thu và phá hủy tác phẩm vi phạm, và
các thiệt hại trên cơ sở của việc không kiếm được tiền vì hành động bất hợp pháp
đó (thường thấy như là % tiền phí bản quyền trong doanh số của bên vi phạm). 

Hơn nữa, Chỉ thị Ép tuân thủ (Enforcement Directive) 2004 đã gia tăng và hài hòa
hóa các biện pháp do những người nắm giữ quyền đề xuất. 

Lưu ý

Chỉ thị là thú vị vì nó cũng cảnh báo các quốc gia thành viên có thể bị Tòa án Công
lý châu Âu (European Court of Justice) trừng phạt nếu các thủ tục dân sự của họ về vi
phạm các quyền sở hữu trí tuệ là “phức tạp không cần thiết hoặc đắt giá, hoặc kéo
theo các hạn chế thời gian không hợp lý hoặc chậm trễ không có đảm bảo”. 

Chỉ thị Ép tuân thủ, bây giờ được triển khai trong các quyền tài phán của EU, về
cơ bản đưa ra các điều sau: 

• Tất cả các quốc gia thành viên phải áp dụng các biện pháp chữa trị và các

hình phạt chống lại những ai tham gia trong việc làm hàng giả và ăn cắp. 

• Việc thu thập và giữ lại bằng chứng vi phạm: những người nắm giữ quyền

có thể yêu cầu - cả trong xét xử cũng như biện pháp sơ bộ, và không cần
có sự hiện diện của bị cáo - cho bằng chứng có liên quan tới các vi phạm
sẽ được thu thập, được giữ lại và được cung cấp tại tòa, bao gồm, nếu
trong một quy mô lớn, các tài liệu tài chính và ngân hàng. 
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• Theo yêu cầu của một người nắm giữ quyền, các tòa án có thể đưa ra một

lệnh cấm tạm thời (cấm hoặc ra lệnh làm thứ gì đó) chống lại người được
cho là vi phạm và các biện pháp xử lý phù hợp, ngăn chặn một “sự vi
phạm sắp xảy ra” về IPR hoặc ngăn chặn sự vi phạm tiếp tục, với sự thanh
toán các khoản phạt. Điều này bao gồm tịch thu hàng hóa, đóng băng các
tài khoản ngân hàng và các tài sản khác. 

• Một khi quyết định về giá trị của vụ kiện đã có được (giữa các bên, nghĩa

là với người được cho là vi phạm đã trình bày sự bảo vệ của anh/chị ta),
tòa án có thể ra lệnh phá hủy các sản phẩm vi phạm, triệu gọi và loại bỏ
khỏi các kênh thương mại, và cấm tiến hành trong tương lai, các thiệt hại
và các chi phí. 

• Các quyền đó có thể được thực thi bởi những người nắm giữ quyền, các xã

hội quản lý thu thập và các cơ quan bảo vệ chuyên nghiệp, những người
thường xuyên được thừa nhận như là có quyền đại diện cho những người
nắm giữ các quyền sở hữu trí tuệ (như BSA). 

Chỉ thị này đã được tranh luận nóng trong quá trình phác thảo nó, vì một loạt lý
do, vì nhiều biện pháp đã được coi là quá đáng và được cho là cố tìm cách áp đặt
các nghĩa vụ lên các trung gian để hợp tác với các nhà chức trách cho việc cung
cấp bằng chứng (như bằng chứng các bản tải lên và tải về trực tuyến các tác phẩm
được bảo vệ). 

9.4. Biện pháp bổ sung có liên quan tới phần mềm

Đặc biệt có liên quan tới các chương trình máy tính, EUCPD thiết lập các hành
động đặc thù nhất định không có sự ủy quyền của chủ sở hữu, được coi là vi phạm
các quyền tác giả. 

• Việc đưa vào lưu thông một hoặc nhiều bản sao một chương trình máy

tính, biết hoặc có khả năng giả thiết bản chất tự nhiên bất hợp pháp của
chúng. 

• Có một hoặc nhiều bản sao một chương trình máy tính cho các mục đích

thương mại, biết hoặc có khả năng giả thiết bản chất tự nhiên bất hợp pháp
của chúng. 

• Đưa vào lưu thông hoặc có các mục đích thương mại bất kỳ công cụ nào

mà riêng sự sử dụng của chúng là tạo thuận lợi cho sự loại bỏ hoặc vô hiệu
hóa không có ủy quyền của bất kỳ thiết bị kỹ thuật nào được sử dụng để
bảo vệ một chương trình máy tính. 

Luật đưa ra các hành động và các thủ tục không chỉ có thể áp dụng cho các trường
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hợp vi phạm sự khai thác độc quyền / các quyền tài sản, mà còn đề cập và bao
quanh các quyền đạo đức; hơn nữa, sự bảo vệ được đưa ra cả nếu các quyền theo
yêu cầu tương ứng với tác giả và nếu chúng tương ứng với một bên thứ 3 mà đã
có được chúng (người được cấp phép độc quyền, người được ủy quyền). 

Chủ sở hữu các quyền có thể yêu cầu rằng hoạt động bất hợp pháp của người
phạm tội phải chấm dứt, yêu cầu các biện pháp bảo vệ và yêu cầu đền bù cho các
thiệt hại vật chất và đạo đức đã gây ra. 

9.5. Các biện pháp bảo vệ khác

Ngoài sự bảo vệ theo luật bản quyền, chủ sở hữu các quyền khai thác của một tác
phẩm mà các quyền của nó bị 1 bên thứ 3 vi phạm có thể có các hành động khác. 

Phù hợp nhất trong số chúng gồm: 

• Luật hợp đồng. Trong trường hợp có vi phạm các quyền tác giả bắt nguồn

từ sự vi phạm một thỏa thuận giấy phép của người sử dụng phần mềm
(EULA), cũng có khả năng dùng tới luật hợp đồng (các nghĩa vụ), như
kiện người được cấp phép về vi phạm hợp đồng. Tòa án vì thế sẽ không
chỉ xem xét sự vi phạm bản quyền, được luật đưa ra, mà còn trao thưởng
và giải thích về sự tùy ý sử dụng hợp đồng (như các điều cấm rõ ràng về
việc sao chép, phân phối, kỹ thuật nghịch đảo, hoặc các nghĩa vụ thanh
toán). 

• Luật hình sự. Học thuyết truyền thống đã xem rằng các quyền tác giả,

được thừa nhận đối với tác giả hoặc chủ sở hữu, cũng là đáng ngờ đối với
sự bảo vệ bằng luật hình sự. Điều này đã được tăng cường với sự triển
khai của EUCD. Trong khi các quy định khác nhau giữa các quyền tài
phán, thì luật hình sự thiết lập cả các khoản phạt và thời gian ngồi tù vì các
vi phạm bản quyền vì các mục đích sinh lợi (thương mại). 

Các ví dụ ở Tây Ban Nha và ở Anh 

Điều 270 Luật Hình sự Tây Ban Nha thiết lập rõ ràng các khoản phạt tới 2 năm tù
cho những ai mà “vì lợi nhuận và gây thiệt hại cho bên thứ 3, tái sản xuất, ăn cắp,
phân phối hoặc truyền ra công khai các tác phẩm không có ủy quyền của các chủ sở
hữu các quyền tương ứng”. 

Tại Anh, các khoản phạt trải từ bỏ tù tới 2 năm, phạt và tước tư liệu và thiết bị vi
phạm đối với việc tạo ra tư liệu vi phạm. quy định tương tự có liên quan tới các tuyên
bố truyền ra công khai: “Một người vi phạm bản quyền trong một tác phẩm bằng việc
truyền tác phẩm đó ra công khai (a) trong quá trình một việc kinh doanh, hoặc (b)
nếu không thì trong quá trình một việc kinh doanh tới mức độ mà gây ảnh hưởng tổn
hại tới chủ sở hữu bản quyền, tạo thành tội nếu anh ta biết hoặc có lý do để tin tưởng
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rằng, bằng cách làm đó, anh ta đang vi phạm bản quyền trong tác phẩm đó”. 

Khoản phạt y hệt được áp dụng cho những ai mà “nhập khẩu, xuất khẩu hoặc lưu trữ
các bản sao các tác phẩm như vậy” và những ai “sản xuất, đưa vào lưu thông hoặc xử
lý các vật trung gian có chủ đích đặc biệt để tạo thuận lợi cho sự loại bỏ hoặc vô hiệu
hóa không có quyền đối với bất kỳ thiết bị kỹ thuật nào được sử dụng để bảo vệ các
chương trình máy tính”, như đã thấy ở trên.

Hoạt động chất vấn dường như bây giờ chỉ để yêu cầu một khoản lợi nhuận được
tìm ra, nghĩa là đi theo ưu thế về tiền, điều có thể đơn giản không phải trả giá thị
trường cho các sản phẩm như vậy. Cũng nên lưu ý là việc này không nhất thiết
phải là trả giá để mắc tội. Đây có lẽ chỉ là vấn đề của sự trao đổi hoặc chuyển
nhượng tự do. 

Đây là chủ đề sẽ không được đánh giá thấp, khi mà các sức mạnh công chúng
đang bắt đầu hành động chống lại các thực tiễn vi phạm các quyền tác giả vì sức
ép được các nhóm những người nắm giữ quyền thực thi. 

Ví dụ

Ví dụ, trong năm 2008 đã có 30 vụ bắt giữ ở Tây Ban Nha những người mua các
chương trình bất hợp pháp được phân phối trên các đĩa CD-ROM. Hành động đó đã
từng là kết quả của cuộc điều tra các danh sách khách hàng mà cảnh sát có được sau
khi triệt phá một mạng lưới đã chào các bản sao phần mềm không phép qua Internet
mà đã bị Liên minh Phần mềm Doanh nghiệp - BSA (Business Software Alliance) tố
cáo. 
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10. Kết luận
Thông qua module này, chúng ta đã xem xét lại khái niệm các quyền tác giả và
bản quyền, và ứng dụng đặc thù của nó cho phần mềm như là tác phẩm với các
đặc tính rất đặc biệt. Chúng ta đã giới thiệu các khái niệm, đã phân tích các mô
hình vị thế tác giả và đã nghiên cứu chi tiết các quyền được hệ thống các tác giả
trao. So sánh sự độc quyền của tác giả hoặc người nắm giữ quyền, chúng ta đã
bình luận về các ngoại lệ và các hạn chế vốn dĩ trong phần mềm. Chúng ta cũng
đã bình luận về các biện pháp chống lại các vi phạm các quyền tác giả. 

Thông qua con đường này, chúng ta đã tiến hành phân tích song song các ảnh
hưởng mà các quyền tác giả có đối với mô hình phát triển PMTD. Hãy nhớ rằng
PMTD, và đặc biệt là bản quyền, là một phương tiện cấp phép mà đã trở thành
một “bản vá” trong hệ thống bản quyền, trao cho những người sử dụng quyền tự
do mà các quyền độc quyền được trao theo các chế độ bản quyền đã lấy đi. 

Tuy nhiên bản quyền là nền tảng cơ bản để bảo vệ và canh gác cho copyleft: chỉ
trên cơ sở của các quyền/bản quyền tác giả thì một lập trình viên PMTD mới có
khả năng ngăn chặn sự sử dụng sai tác phẩm của anh/chị ta, vi phạm các điều
khoản giấy phép (như, cá nhân hóa phần mềm có phép GPL).

Các  hành  động  pháp  lý  được  những  người  nắm  giữ  bản  quyền  đưa  ra  đối  với
Netfilters hoặc Busybox chống lại các vi phạm là hoàn toàn cơ bản trong luật bản
quyền và sự bảo vệ quyền độc quyền của tác giả để xác định một tác phẩm được khai
thác như thế nào. Xem: gpl-violations.org và Vòng 2 sự vi phạm GPL các Vụ kiện
được  Đệ  trình  Nhân  danh  các  Lập  trình  viên  BusyBox  (Second  Round  of  GPL

Infringement Lawsuits Filed on Behalf of BusyBox Developers).  

Chúng ta hy vọng rằng, khi hoàn tất module này, các đối tượng được thiết lập ở
lúc bắt đầu sẽ gặp được nhau: chủ yếu là, việc có được tầm nhìn toàn diện về hệ
thống bảo vệ các tác phẩm hiện hành - và đặc biệt là phần mềm - đối với các
quyền tác giả và bản quyền. Dù điều này không phải là tất cả: nó đặc biệt quan
trọng đối với chúng ta không chỉ tri thức lý thuyết đã có được, mà còn cả sự hiểu
biết về triết lý nằm bên dưới phương pháp bảo vệ các tác phẩm của hệ thống các
quyền tác giả và sự phù hợp rộng lớn mà nó có cho việc nghiên cứu toàn bộ
phong trào nội dung và PMTD. 

Cuối cùng, chúng ta tin tưởng rằng độc giả phải nhớ trong đầu rằng các quyền/bản
quyền tác giả không bị cách ly khỏi những thay đổi rộng lớn đang ảnh hưởng tới
thế giới hiện đại. Như chúng ta đã thấy qua module này, mà đặc biệt trong phần về
bảo vệ pháp lý các biện pháp công nghệ và các hệ thống quản lý các quyền, các
quyền tác giả đang được áp dụng cho cuộc cách mạng kỹ thuật, và các TPM đang
trở thành một yếu tố cơ bản trong bảo vệ và quản lý các quyền của các chủ sở hữu
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đối với các tác phẩm. 

Tương lai của các quyền/bản quyền tác giả như một hệ thống bảo vệ cho phần
mềm là khó đoán trước được. Như chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết tiếp trong quan
hệ với các bằng sáng chế, ở châu Âu các công ty lớn đa quốc gia (những người
trong thực tế là các chủ sở hữu chính của các quyền khai thác) cân nhắc rằng hệ
thống bảo vệ bản quyền là không phù hợp và đang yêu cầu ứng dụng hệ thống
bằng sáng chế phần mềm. Họ tin tưởng rằng vấn đề nằm ở bản chất rất tự nhiên
của hệ thống các quyền/bản quyền tác giả, điều mà, như chúng ta đã thấy, không
bảo vệ được các ý tưởng và các sáng chế nằm bên dưới một chương trình máy
tính với các mã nguồn khác nhau nhưng với các chức năng giống hệt nhau. 
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Thương hiệu và bằng sáng chế 

Trademarks and patents
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Bản quyền © 2010. FUOC. Sự cho phép được trao để sao chép, phân phối và/hoặc sửa đổi tài liệu
này theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, Phiên bản 1.2 hoặc bất kỳ phiên bản
nào sau này được Quỹ Phần mềm Tự do xuất bản; không với các phần bất biến, không với các văn
bản bìa trước, và không với các văn bản bìa sau. Một bản sao của giấy phép được đưa vào trong
phần có tên là “Giấy phép Tài liệu Tự do” (GNU Free Documentation License). 

Copyright © 2010, FUOC. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under  the  terms  of  the  GNU  Free  Documentation  License,  Version  1.2  or  any  later  version
published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and
no  Back-Cover  Texts.  A  copy  of  the  license  is  included  in  the  section  entitled  "GNU  Free
Documentation License". 
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Giới thiệu 
Module này chúng ta sẽ trình bày sự bảo vệ pháp lý các dạng tài sản vô hình khác:
thương hiệu và bằng sáng chế. Trong các hệ thống pháp lý của lục địa, chúng
thường được tham chiếu tới như là “các quyền sở hữu công nghiệp” (Industrial
Property rights). 

Trước hết, chúng ta sẽ xem cách mà luật thương hiệu bảo vệ sử dụng các dấu hiệu
khác biệt trên cơ sở chung, cách mà các thương hiệu được sử dụng và được bảo vệ
trên Internet, đặc biệt có liên quan tới các tên miền, và có liên quan tới phần mềm.

Thứ 2, chúng ta sẽ xem xét các bằng sáng chế và cách mà chúng được sử dụng để
bảo vệ “các sáng chế”, và các vấn đề khó giải quyết của các bằng sáng chế phần
mềm và mối quan hệ của chúng với PMTD. 
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1. Thương hiệu (Trademark)
Luật thương hiệu ở EU bao gồm cả các luật quốc gia, được hài hòa hóa ở mức độ
nhất định trên cơ sở của Chỉ thị Thương hiệu EU (EU Trademark Directive) (Chỉ
thị đầu tiên 89/104/EEC của Hội đồng, ngày 21/12/1998, về Tiệm cận các Luật
của các Quốc gia Thành viên có Liên quan tới các Thương hiệu), và cũng có một
hệ thống Thương hiệu Cộng đồng bao trùm tất cả các nước của EU (Quy định của
Hội đồng (EC) số 40/94 ngày 20/12/1993 về thương hiệu Cộng đồng và Quy định
Ủy ban (EC) số 2868/95 ngày 13/12/1995 triển khai Quy định Hội đồng (EC số
40/94 về thương hiệu Cộng đồng). 

1.1. Cơ bản về thương hiệu

Thương hiệu là bất kỳ dấu hiệu nhạy cảm nào thể hiện bằng đồ họa phục vụ để
phân biệt các sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty này với các công ty khác
trên thị trường. 

Thương hiệu 

Các  sản  phẩm:  phần  mềm,  như  Linux  ®,  Mozilla  ® Firefox  ® hoặc  Microsoft
Windows ®, hoặc phần cứng, như Macintosh ®, Hewlett Packard ®, ...  

Các dịch vụ: các dịch vụ phát triển chương trình máy tính, dịch vụ hỗ trợ phần mềm
của Red Hat ®,  các dịch vụ tư vấn và tích hợp của IBM ®, ... 

Chức năng cơ bản của một thương hiệu là để nhận diện giá trị các sản phẩm và
các tổ chức sản xuất và thương mại hóa chúng và để phân biệt chúng với các sản
phẩm khác trên thị trường (“tính khác biệt” hoặc chất lượng khác biệt của thương
hiệu). Một thương hiệu không chỉ bảo vệ chủ sở hữu của nó mà còn cả những
người tiêu dùng và chức năng phù hợp của một nhãn mác, và sự liên can của nó
với một tổ chức. Hệ quả là, giá trị thương hiệu là giá trị có được trong thương
mại, nghĩa là giá trị nhận được từ những người tiêu dùng và được các tay chơi trên
thị trường thừa nhận. Việc lợi dụng uy tín của một nhãn mác khác và công ty có
liên quan vì thế bị cấm. Rốt cuộc, các thương hiệu tìm cách tránh các “rủi ro lẫn
lộn” các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường, bao gồm cả “rủi ro có liên quan”
giữa các công ty. 

Dù chức năng chính của thương hiệu là để chỉ ra  gốc gác doanh nghiệp của một
chương trình máy tính, thì luật thương hiệu có thể đưa ra cơ sở cho sự bảo vệ gián
tiếp sản phẩm được nhận diện. Điều này có thể là trường hợp, ví dụ, trong các tình
huống được chỉ ra bên dưới, nơi mà điều sau đây có thể bị cấm: 

• Sửa đổi chương trình và việc tiếp thị sau đó của nó với cùng dấu hiệu phân

biệt y hệt. 
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• Thương mại hóa phần mềm bằng việc loại bỏ thương hiệu của chủ sở hữu

mà đã được đưa vào với các chương trình và đặt một thương hiệu khác thay
vào đó (đi tắt qua). 

Một công ty như Red Hat có thể sử dụng thương hiệu của nó để thực hành sự độc
quyền đối với các phiên bản PMTD mà nó phân phối. Bằng việc làm thế, nó có thể
đưa ra các đảm bảo chất lượng nhất định cho các phiên bản của nó (ví dụ, đảm bảo
rằng không có virus trong Red Hat ® Enterprise Linux) và có thể phân biệt được các
công cụ cài đặt và tích hợp và các dịch vụ hỗ trợ của nó). 

Các thương hiệu có thể có các dạng khác nhau: 

• Để gọi tên (một hoặc nhiều từ). 

• Hình đồ họa hoặc “ảnh tượng trưng” (một hình vẽ, các ký tự hoặc các

hình hoặc các tổ hợp của chúng). 

• Pha trộn (một sự pha trộn các từ và đồ họa). 

• Không gian ba chiều (dạng một đối tượng: ví dụ, chai Coca-Cola hoặc

người Michelin). 

• Âm thanh (âm thanh của điện thoại di động Nokia). 

• Bất kỳ sự kết hợp nào của các điều trên. 

Thương hiệu phải là khác biệt. Khi đăng ký, có các nền tảng tuyệt đối và tương
đối nhất định để từ chối trao các quyền thương hiệu: 

• Các nền tảng tuyệt đối: Tên gọi là chung hoặc có tính mô tả (như, không

phân biệt được), dễ lẫn, gồm các biểu tượng chính thức, hoặc là chống lại
chính sách chung). 

• Các nền tảng tương đối: các đơn xin cấp một nhãn mác là y hệt hoặc

tương tự với các nhãn mác đã được đăng ký rồi trước đó (hoặc hợp lệ nếu
khác) đối với các sản phẩm y hệt hoặc tương tự. Trong trường hợp này,
quy trình đăng ký cho phép những người nắm giữ nhãn mác trước phản
đối sự đăng ký nhãn mác mới, và sự phản đối này có thể hoặc được các
bên thương thảo hoặc kháng nghị. 

Bảo vệ thương hiệu được trao đổi với các chủng loại sản phẩm và dịch vụ nhất
định, như được chỉ ra trong các tài liệu xin cấp các thương hiệu đăng ký hoặc như
được khiếu nại, có liên quan tới các thương hiệu không được đăng ký ở Anh/Mỹ.
Có sự phân loại các sản phẩm đã được đồng ý ở mức quốc tế (Phân loại dễ chịu1).

(1)Công ước Dễ chịu (Nice Convention) về phân loại quốc tế các sản phẩm và dịch vụ
cho mục đích thương hiệu tìm cách cung cấp thông tin về thương hiệu ở mức quốc
gia và quốc tế sao cho các nước ký kết sử dụng một phân loại duy nhất cho các mục
đích hành chính khi các thương hiệu được đệ trình ở các cơ quan đăng ký của chúng. 

Các lớp phổ biến nhất cho phần mềm là 9 (cho phần mềm như là một sản phẩm), 42
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(cho phần mềm như một dịch vụ) và 45 (cấp phép phần mềm). Các dịch vụ kinh
doanh trên Internet, như thương mại điện tử, có thể nằm trong các lớp 35 (nắm bắt tất
cả cho doanh nghiệp nói chung) hoặc 38 (các dịch vụ viễn thông), dù thường là phù
hợp hơn để áp dụng cho các lớp sản phẩm thực sự được bán trên trực tuyến (sách,
phần mềm, các kỳ nghỉ, ...). 

Vì thế đăng ký thương hiệu có xu hướng cho phép 2 nhãn mác y hệt nhau tồn tại
cùng một lúc nếu chúng áp dụng các sản phẩm và dịch vụ khác nhau, để không
làm kiệt quệ các từ có thể sử dụng (Phân loại Dễ chịu được tham chiếu tới ở trên
là quan trọng cho các mục đích đó). Theo nghĩa này, thương hiệu “IBM” cho các
dịch vụ lập trình không là y hệt như nó có thể cho các thực phẩm hàng ngày, nếu
điều này tồn tại. Chính xác, theo trật tự mà một nhãn mác phân biệt không bị giới
hạn về một loạt duy nhất các sản phẩm hoặc dịch vụ, được khuyến cáo, trong
trường hợp có nghi ngờ, đưa vào một số lượng lớn các lớp sản phẩm, dù điều này
có thể ngụ ý các chi phí lớn hơn cho các phí và thủ tục. 

Các quyền thương hiệu là theo lãnh thổ. Như với các bằng sáng chế và ngược lại
với các quyền tác giả, luật pháp có xu hướng thiết lập rằng một thương hiệu phải
được đăng ký ở các văn phòng thương hiệu phù hợp trên một lãnh thổ được đưa ra
để có khả năng nêu các quyền độc quyền, và là cần thiết để thanh toán một loạt
các phí hành chính cho nó để có hiệu lực qua thời gian. Các quyền thương hiệu
không được đăng ký có thể nảy sinh trong các quyền tài phán nhất định thông qua
sử dụng, như Anh và Mỹ. 

1.2. Thời hạn và các quyền độc quyền

Thời hạn của một thương hiệu thường là 10 năm kể từ khi đăng ký, bất kể sự đổi
mới của nó trong các khoảng 10 năm tiếp sau, điều có thể không biết bao giờ mới
được thực hiện miễn là các phí được thanh toán và các yêu cầu pháp lý được đáp
ứng. Dù vậy, các thương hiệp trong thực tế phải được sử dụng (theo khoản phạt
“mất hiệu lực” trong trường hợp chúng không được sử dụng trong 5 năm). 

Các thương hiệu trao cho chủ sở hữu một quyền độc quyền sử dụng một
nhãn mác để phân biệt các sản phẩm hoặc dịch vụ trong thị trường đối với
các sản phẩm hoặc các dịch vụ tương tự của các công ty khác. Các quyền độc
quyền đó cho phép các chủ sở hữu cấm các bên thứ 3 khỏi việc tiếp thị các sản
phẩm hoặc dịch vụ tương tự dưới dấu hiệu y hệt hoặc dưới dấu hiệu tương tự có
thể làm lạc lối công chúng. 

Chủ sở hữu thương hiệu vì thế có thể cấm, trong số những điều khác, thứ sau đây, khi
không có sự đồng ý trước của họ: 

• Đặt nhãn mác đó lên các sản phẩm hoặc đóng gói chúng. 
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• Chào các sản phẩm, tiếp thị chúng hoặc lưu trữ chúng cho các mục đích như

vậy, hoặc chào hoặc cung cấp các dịch vụ theo nhãn mác đó. 

• Nhập khẩu hoặc xuất khẩu các sản phẩm với các nhãn mác đó. 

• Sử dụng nhãn mác đó trong các tài liệu thương mại và trong quảng cáo. 

• Sử dụng nhãn mác đó trong các mạng truyền thông và như một tên miền. 

• Đặt nhãn mác đó lên các bao bì, đóng gói, các nhãn hoặc các phương tiện

nhận diện hoặc trang trí khác của sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc sản xuất hoặc
cung cấp các bao bì đó, nghĩa là những thứ có thể được sử dụng để thực hiện
bất kỳ hành động nào bị cấm theo các điểm ở trên. 

• Việc loại bỏ nhãn mác đó (dù chúng không thể ngăn cản họ khỏi việc thêm

các nhãn mác hoặc các dấu phân biệt của riêng họ một cách tách biệt, miễn
là làm như vậy không làm xói mòn khả năng phân biệt của thương hiệu
chính). 

Dù vậy, các bên thứ 3 có thể sử dụng, không có sự đồng ý của chủ sở hữu một dấu
hiệu miễn là nó được thực hiện “theo ý tốt” và không tạo thành “sử dụng như một
thương hiệu”: 

• Tên và địa chỉ đẩy đủ của chúng. 

• Các chỉ số có liên quan tới dạng, chất lượng, số lượng, sử dụng, giá trị,

nguồn gốc địa lý, thời gian sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ được giao nộp,
hoặc các đặc tính khác. 

• Thương hiệu của bên thứ 3, nếu mục đích là để chỉ sự sử dụng một sản

phẩm hoặc dịch vụ, đặc biệt trong trường hợp các phụ kiện hoặc các phần
rời rạc, miễn là sử dụng như vậy tuân theo các thực tiễn công nghiệp hoặc
thương mại công bằng. 

Như với các bằng sáng chế và các quyền tác giả, các thương hiệu cũng tuân theo
khái niệm kiệt quệ các quyền (exhaustion of rights) đối với các sản phẩm được
thương mại hóa trên lãnh thổ nơi mà thương hiệu đã được đăng ký. Nói cách khác,
khi một sản phẩm được nhận diện với một thương hiệu được bán đi, thì chủ sở
hữu không thể yêu cầu sự hoàn trả về của nó dựa vào sự độc quyền thương hiệu
hoặc ngăn chặn nó đang được bán lại (nghĩa là, trong các thị trường các hàng hóa
đã qua sử dụng [second hand]). 

1.3. Mua lại thương hiệu

Ở một số nước, các quyền được thương hiệu trao được mua sắm qua sự đăng ký,
với các ngoại lệ nhất định có liên quan tới các thương hiệu có tiếng (các thương
hiệu được biết trong lĩnh vực phù hợp của công chúng theo đó các sản phẩm hoặc
dịch vụ được hướng tới) và các thương hiệu nổi tiếng (các thương hiệu được công
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Có thể là công bằng để sử 
dụng thương hiệu Linux ® 
để nói rằng một sản phẩm 
được “xây dựng để chạy 
trong hệ điều hành 
GNU/Linux khi điều này chỉ 
là sự mô tả sản phẩm, và 
không được sử dụng để 
thương mại hóa hệ điều hành 
GNU/Linux”. 

Nội dung bổ sung 

Các dấu hiệu thường được 
ký hiệu ® nhận diện khi 

được đăng ký và ký hiệu TM 
khi không được đăng ký. 
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chúng nói chung biết tới). 

Ở các nước khác, mặt khác (ví dụ, ở các nước nói tiếng Anh), các thương hiệu có
thể được mua lại để sử dụng; bản thân sự đăng ký chỉ là một thủ tục cần thiết với
các hiệu ứng chứng cứ và tài liệu. 

Vì các thương hiệu là theo lãnh thổ, nên các dạng thương hiệu khác nhau có thể
có được: thương hiệu quốc gia, ứng dụng quốc tế hoặc thương hiệu cộng đồng. 

1.3.1. Thương hiệu quốc gia

Mỗi quốc gia có văn phòng thương hiệu riêng của nó (ngoại trừ các quốc gia
Benelux [Bỉ, Hà Lan, Luxembourg,], cùng chia sẻ một văn phòng chung) và là
cần thiết để đệ trình đơn xin thương hiệu riêng rẽ trong từng văn phòng để có sự
bảo vệ thương hiệu ở từng quốc gia đó. Điều này thường đòi hỏi vài yêu cầu chính
thức cơ bản phải đáp ứng, và thanh toán một phí hành chính (phí xin cấp, phí sang
nhượng, phí tái tục, ...). 

Thủ tục xin cấp phép khác nhau, phụ thuộc vào văn phòng thương hiệu của từng
quốc gia. Về cơ bản, chúng cố lọc các đơn xin không đáp ứng được các yêu cầu
được luật pháp thiết lập. Quy trình bắt đầu với việc nộp các tài liệu, sau đó nộp
đơn xin theo tập san thương hiệu phù hợp. Cuối cùng, một kỳ hạn cho các phản
đối bắt đầu và, cuối cùng, thương hiệu hoặc được trao hoặc bị từ chối. 

Các quyền thương hiệu nảy sinh từ ngày xin cấp dấu hiệu đó, và một ứng viên
thương hiệu cũng được kéo theo, khi việc yêu cầu thương hiệu y hệt ở các nước
khác có ký Công ước Paris (Paris Convention), để yêu cầu về “ưu tiên quốc tế”, đi
ngược về ngày trao gốc ở lãnh thổ đầu tiên. Ưu tiên quốc tế được đưa ra cho một
giai đoạn 6 tháng, và không tuân theo sự mở rộng. 

1.3.2. Các đơn xin quốc tế

Quốc tế hóa một dấu hiệu theo từng quốc gia là đắt giá và phức tạp (nó ngụ ý tuân
theo một thủ tục riêng rẽ ở từng nước). Vì thế, vào năm 1891 Công ước Madrid đã
được thực thi có liên quan tới đăng ký các thương hiệu quốc tế. 

Một đơn xin quốc tế là một hệ thống hợp tác hành chính quốc tế được định hướng
cho việc đơn giản hóa các bước được yêu cầu để đăng ký một thương hiệu cùng
một lúc ở vài quốc gia. Một quy trình như vậy là ít đắt giá hơn so với các quy
trình riêng rẽ và được cá nhân hóa theo từng quốc gia. 

Quy trình được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) quản lý, một cơ quan
đặc biệt của Liên hiệp quốc - UN (United Nations) có trụ sở ở Thụy Sỹ. Thủ tục
bắt đầu từ một thương hiệu hoặc đơn xin (quốc gia, cộng đồng, ...) đang được
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đăng ký rồi và mở rộng các hiệu ứng của nó sang các quốc gia khác (cho phép các
yêu cầu bảo vệ nhãn hiệu đó ở vài quốc gia cùng một lúc) thông qua một tài liệu
duy nhất: đơn xin quốc tế. 

Kết quả là một “bộ sựu tập các việc làm tiêu đề” cho một thương hiệu là cá nhân
và độc lập. 

Các phí có liên quan tới quy trình quốc tế khác nhau từ quốc gia này tới quốc gia
khác. Các phí có thể được thêm vào cho từng quốc gia được chỉ định. Lượng tiền
này có thể luôn ít hơn so với số tương ứng các đơn xin riêng rẽ. 

Sự bất tiện với hệ thống này là, trong một giai đoạn 5 năm từ ngày đăng ký, một
đăng ký quốc tế phụ thuộc vào thương hiệu gốc ban đầu được đăng ký hoặc được
áp dụng ở quốc gia gốc ban đầu. Và nếu đơn xin bị từ chối hoặc nếu đăng ký cơ
sở dừng hiệu lực (hoặc bằng sự hủy bỏ hoặc như là kết quả của quyết định của
văn phòng gốc ban đầu hoặc lệnh của tòa án, hoặc vì sự hủy bỏ tự nguyện hoặc
không tái tục), thì đăng ký quốc tế đó có thể không còn được bảo vệ trong thời
hạn 5 năm như vậy nữa và có thể bị hủy bỏ. 

Sau thời hạn 5 năm, đăng ký quốc tế mất tất cả sự phụ thuộc đối với đăng ký gốc
hoặc đơn xin gốc và quyền thương hiệu từng lãnh thổ sẽ là một quyền riêng rẽ. 

1.3.3. Thương hiệu cộng đồng

Thủ tục hợp tác hành chính quốc tế không là tư duy đủ để hoạt động có hiệu quả
đối với EU và thị trường nội địa. 

Hệ quả là, Quy định (CE) 40/94 của Hội đồng, ngày 20/12/1993, về thương hiệu
cộng đồng, thiết lập khả năng xin cấp cho một thương hiệu cộng đồng (thường
được gọi là “CTM”), hoặc trực tiếp với Văn phòng Hài hòa hóa cho Thị trường
Nội địa -  OHIM (Office of Harmonization for the Internal Market) (OHIM, ở
Alicante, Tây Ban Nha), hoặc thông qua các văn phòng thương hiệu tương ứng
của các quốc gia thành viên EU (để được chuyển tiếp sau đó cho OHIM). 

Kết quả là một chứng chỉ duy nhất là hợp lệ cùng một lúc qua toàn bộ lãnh thổ
của EU. Các khoản phí là lớn hơn so với các khoản phí cho một thương hiệu quốc
gia, nhưng ít hơn so với tổng của tất cả chúng. 

Nhược điểm của hệ thống này là, nếu thương hiệu bị từ chối ở một nước dựa vào một
thương hiệu quốc gia trước đó, thì các khoản phí xin cấp có thể bị mất và có thể là
cần thiết để bắt đầu một lần nữa để yêu cầu thương hiệu khác hoặc yêu cầu giữ lại
các thương hiệu quốc gia phù hợp theo đó sẽ không có sự công bằng hoặc các tiền lệ
tương tự. 
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Thủ tục

Thủ tục kiểm tra một đơn xin CTM có thể được tóm tắt hệ thống hóa theo 7 bước:

1. Trình bày đơn xin cấp.

2. Kiểm tra sơ bộ và thỏa thuận về ngày tháng trình bày. 

3. Kiểm tra các thủ tục khác (các khoản phí, phân loại, ưu tiên, phản đối, ...). 

4. Tìm kiếm các tiền lệ. 

5. Kiểm tra các nền tảng tuyệt đối cho sự từ chối. 

6. Công bố công khai đơn xin và thời hạn phản đối. 

7. Phát hành chứng chỉ và đăng ký với cơ quan đăng ký thương hiệu cộng
đồng. 

Tất nhiên, rủi ro bị từ chối trao là cao hơn vì những người nắm giữ của bất kỳ
thương hiệu nào trước đó giống y hệt hoặc tương tự dễ bị nhầm lẫn đã được đăng
ký hoặc đã được thừa nhận ở bất kỳ quốc gia thành viên nào của EU cũng có thể
từ chối đơn xin CTM đó. 

1.4. Chuyển nhượng và cấp phép thương hiệu

Các thương hiệu có thể được “bán” (hoặc  được chuyển nhượng, như chúng ta
nói) cho những người khác, giống như tài sản khác, sao cho người nhận trở thành
người nắm giữ mới các quyền thương hiệu. Điều này xảy ra, ví dụ, khi một công
ty bán đi một bộ phận kinh doanh cho công ty khác, cùng với các thương hiệu có
liên quan tới các sản phẩm đó (và dòng sản xuất đó) được bán cho bên mua. 

Chuyển giao thương hiệu có thể được triển khai riêng rẽ từ thương hiệu của một công
ty (điều này là trường hợp của hầu hết các thương hiệu quốc gia hoặc thương hiệu
cộng đồng). Dù vậy, ở một số quốc gia, quy định mặc định có thể là ngược lại: các
thương hiệu chỉ có thể được chuyển giao cùng với cấu trúc tập đoàn, những gì được
biết tới như là chuyển nhượng tổng thể. 

Tuy nhiên, để cho phép một bên thứ 3 sử dụng một thương hiệu (như, một nhà bán
lẻ hoặc nhà bán lẻ các hàng hóa của bạn), rất thường xảy ra trường hợp là các
quyền sử dụng thương hiệu được cấp phép, tuân theo sự kiểm soát chất lượng sản
phẩm và sử dụng dấu hiệu. Quả thực, là nghĩa vụ của chủ sở hữu thương hiệu để
“cảnh sát” sử dụng thương hiệu của anh/chị ta trong thị trường, để bảo vệ nó
chống lại sự làm loãng của các bên thứ 3 (sử dụng nhãn hiệu từ các bên thứ 3 mà
làm giảm đi chức năng nhận diện của nhãn hiệu đó). Vì thế các giấy phép thương
hiệu có xu hướng thiết lập các điều kiện khắt khe đối với cách mà nhãn mác được
sử dụng, với sự kết thúc giấy phép đó trong trường hợp có vi phạm. 

Hãy nghĩ về sử dụng thương hiệu Linux ® trong các phát tán của những người trung
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gian như Red Hat, Suse, Mandriva, Knoppix, ... trong việc sử dụng “Được OSI chứng
thực” (OSI Certified) cho một giấy phép hoặc sử dụng thương hiệu “Apache” trong
các máy chủ web, ... Dạng sử dụng này đòi hỏi một giấy phép. 

Các giấy phép có thể là: 

• Cho tất cả hoặc vài sản phẩm / dịch vụ được đăng ký theo thương hiệu đó. 

• Cho tất cả hoặc một phần thương hiệu theo lãnh thổ. 

• Độc quyền hoặc không độc quyền. 

Cả các chuyển nhượng và giấy phép đều có thể được đăng ký trước các văn phòng
thương hiệu, sao cho để lưu ý các bên thứ 3 về các quyền đã được trao. Để sự
đăng ký giấy phép tương ứng với văn phòng thương hiệu có hiệu lực với các bên
thứ 3, nó phải được đệ trình bằng văn bản, truy cập tới nơi đăng ký công khai. Các
chú giải cũng có thể được thực hiện ở đó để tôn trọng các thương hiệu, các khoản
kế tiếp, các tình trạng, ... 

Liên quan tới PMTD, vì nó được phân phối khắp thế giới mà không có quy trình
cấp phép chính thức (đối với hầu hết các gói PMTD), các dự án PMTD có xu
hướng xuất bản một chính sách thương hiệu để điều chỉnh sử dụng thương hiệu có
liên quan, nó không nhất thiết phải yêu cầu một sự ủy quyền đặc biệt nào. 

Các dự án khác có các thỏa thuận có liên quan tới thương hiệu trong bản thân giấy
phép (ví dụ, trong Giấy phép Tự do Hàn lâm - AFL [Academic Free License],
hoặc sự cấm sử dụng thương hiệu “Apache” trong giấy phép Apache 1.1). 

1.5. Vi phạm thương hiệu

Trong trường hợp vi phạm sử dụng thương hiệu của ai đó, như với tài sản vô hình
khác (trí tuệ hoặc công nghiệp), người nắm giữ quyền có thể đệ đơn ra các tòa án
vì một lệnh huấn thị chấm dứt sử dụng nhãn mác và tính tới lợi nhuận do người vi
phạm làm được. Hơn nữa, để hỗ trợ trường hợp đó và giữ bằng chứng, các hàng
hóa phô bày nhãn mác và bằng chứng khác về sử dụng sai có thể bị tịch thu, và
các tài khoản ngân hàng của bên vi phạm có thể bị đóng băng. 

Trước khi đệ đơn ra các tòa án, người nắm giữ thương hiệu nên và thường gửi một
bức thư tới người vi phạm, thường được gọi là một bức thư “ngừng và rút” (cease
and desist), yêu cầu người vi phạm chỉ cần làm: chấm dứt sử dụng vi phạm hiện
hành nhãn mác và rút khỏi bất kỳ sử dụng vi phạm nào trong tương lai. 

Chúng ta đã bình luận, trong phần 9.4 của Module 2 về các quyền/bản quyền tác
giả, trong khung của châu Âu về việc bảo vệ các quyền đó, điều áp dụng được cho
tất cả các dạng “quyền sở hữu trí tuệ”, bao gồm cả bản quyền, các bằng sáng chế
và các thương hiệu. 
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Xem các chính sách thương 
hiệu của dự án PMTD như 
của Mozilla; osCommerce và 
MySQL. 
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Chúng ta  đã thấy  ở trên  danh sách các  quyền độc quyền của người  nắm giữ
thương hiệu, và sử dụng không có quyền nhãn mác của một bên thứ 3 có liên quan
tới các hành động đó có thể là một sự vi phạm. Tuy nhiên, không luôn là rõ ràng
những gì được coi là “sử dụng có vi phạm”. Để phân tích bất kỳ sự vi phạm nào
thông qua sử dụng một nhãn mác khác mà là y hệt hoặc “tương tự dễ nhầm” với
một nhãn mác được bảo vệ, và khả năng nhầm lẫn, các chỉ tiêu khác thường được
tính tới, bao gồm cả sự tương đồng trong ấn tượng tổng thể được 2 nhãn mác đó
tạo ra (các từ/các ký tự của nhãn mác, ấn tượng hoặc dáng vẻ của hình đồ họa, các
tương đồng về ngữ âm học, và các ý nghĩa nằm bên dưới) và (các) tương đồng về
các hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu. 

Các chỉ tiêu được xem xét bao gồm: 

• Sức mạnh nhãn mác của bên nguyên, bao gồm tính khác biệt và trạng thái

hiển nhiên của nó.

• Bằng chứng về sự nhầm lẫn thực tế của những người tiêu dùng. 

• Ý định của người được cho là vi phạm trong việc sử dụng nhãn mác có tiềm

năng vi phạm. 

• Mức độ hiểu biết của người sử dụng/người tiêu dùng và khả năng chăm sóc

được người tiêu dùng thực hiện khi chọn một sản phẩm. 

Mặt khác, các quyền tài phán nhất định như Anh và Mỹ đã thiết lập sự bảo vệ cho
những người sử dụng chống lại các lý lẽ không phù hợp và vô căn cứ của sự sử
dụng sai thương hiệu (như việc tạo ra các mối đe dọa không được phép, như việc
gửi một thư ngừng và rút trong các trường hợp nơi mà việc sử dụng là hợp pháp). 

1.6. Thương hiệu và Internet 

Internet và các công nghệ mới nói chung đã làm dấy lên toàn bộ hàng loạt mới các
câu hỏi có liên quan tới thương hiệu. Trong phần này, chúng ta ngắn gọn tập trung
vào một vấn đề đặc thù có liên quan tới thương hiệu, sử dụng và bảo vệ chúng
trên trực tuyến. 

1.6.1. Sử dụng các thương hiệu trên các website 

Sử dụng một thương hiệu trên website thường tạo thành “sử dụng trong thương
mại”. Chủ sở hữu hoặc người có giấy phép thương hiệu thường muốn sử dụng
nhãn mác trên một website để quảng cáo cho một sản phẩm được nhận diện hoặc
các dịch vụ có liên quan tới sản phẩm đó. 

Sử dụng trên website mà không có bản chất tự nhiên kinh tế có thể thoát khỏi các
cấm đoán về thương hiệu, tuy nhiên vì điều này không luôn là rõ ràng khi một site
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Nội dung bổ sung 

Sử dụng thương hiệu điển 
hình trên website bao gồm: 

- trong tên miền (xem ở 
dưới), 

- trong các quảng cáo trên 
website,  

- trong các đường liên kết, 

- trong các siêu thẻ 
(metatags) và siêu dữ liệu 
khác (không nhìn thấy) và 

- trong các từ nghệ thuật và 
các chương trình quảng cáo 
tương tự. 
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có các ngụ ý kinh tế hay không (các biểu ngữ [banner], tự xúc tiến, ...), vấn đề này
sẽ được ứng xử với sự thận trọng. 

Trong các trường hợp nhất định thì sự sử dụng sẽ thuần túy là việc mô tả (hoặc
“được bổ nhiệm” - về cơ bản khi nhãn mác đó được sử dụng cho việc nhận diện
một sản phẩm - và được cho phép (nghĩa là, “Tôi sử dụng các sản phẩm XXXX”
hoặc “Các sản phẩm XXX là hữu dụng cho YYY”). Tuy nhiên có một dòng khoản
phạt giữa một sử dụng mô tả được phép và “sử dụng như một thương hiệu” cho
việc thúc đẩy hoặc các sản phẩm hoặc các dịch vụ của riêng chúng hoặc những
thứ của chủ sở hữu thương hiệu. 

Sử dụng mà không luôn là rõ ràng đang nêu rằng một người hoặc công ty có các kỹ
năng và kinh nghiệm trong các công nghệ nhất định hoặc đã triển khai các dự án nhất
định có sử dụng các sản phẩm được xác định - phụ thuộc vào cách mà điều này được
thực hiện, điều này có thể được coi như là việc sử dụng không đúng nhãn mác để
thúc đẩy các dịch vụ tư vấn. 

Sử dụng không được phép trên một website có thể vi phạm các quyền của người
nắm giữ quyền, kéo theo anh/chị ta phải yêu cầu người chủ website ngừng (và rút)
sử dụng nhãn mác đó, và, nếu các lợi lộc kinh tế đã có được, thì trích phần trăm
lợi nhuận được sự sử dụng sai làm ra đối với nhãn mác được bảo vệ, như chúng ta
đã nhắc tới ở trên. 

Một vấn đề đặc biệt ở đây là về lãnh thổ: Internet không có biên giới, trong khi
bảo vệ thương hiệu là theo lãnh thổ. Vì thế một người có thể sử dụng một dấu
hiệu không được bảo vệ ở lãnh thổ của anh/chị ta (hoặc theo đó anh/chị ta đã bảo
vệ các quyền ở lãnh thổ đó) nhưng site đó là truy cập được toàn cầu. Vì thế nếu
một người khác có các quyền trong nhãn mác y hệt ở một lãnh thổ khác, thì anh
hoặc chị ta có thể khiếu nại rằng sử dụng của website đó đang vi phạm các quyền
ở lãnh thổ đó. Điều này làm dấy lên một số đáng kể các xung đột giữa các thương
hiệu trên Internet, một vài trong số đó giải quyết được một cách thân thiện, trong
khi số khác đã làm gia tăng các thủ tục pháp lý, phức tạp vì vấn đề xác định luật
được áp dụng và các tòa án có đủ khả năng quyết định về vấn đề này. 

Trong khi đây không phải là chỗ để đi vào chủ đề này một cách chi tiết, thì chúng
ta lưu ý rằng số lượng nhất định án lệ và các khuyến cáo2 thực tiễn đã nổi lên từ
các trường hợp đó. 

(2)Đặc biệt, WIPO đã đưa ra một “khuyến cáo chung có liên quan tới các điều khoản
về bảo vệ các nhãn mác, và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo các dấu hiệu, trên
Internet” mà có thể được thấy trên site của WIPO. Nó có ý định tạo thuận lợi cho: 

• Việc  xác  định  liệu,  theo  luật  áp  dụng được,  sử  dụng một  dấu  hiệu  trên

Internet đã đóng góp cho sự mua sắm, duy trì hoặc vi phạm một nhãn mác
hay quyền sở hữu công nghiệp trong dấu hiệu đó, hay sự sử dụng như vậy có
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Ví dụ 

Sử dụng một thương hiệu 
trên một blog cá nhân, miễn 
là nó đã không quảng cáo 
sản phẩm đó hoặc bất kỳ sản 
phẩm nào khác (như, nó 
được sử dụng để mô tả hoặc 
nhận diện một sản phẩm), có 
thể không vi phạm các quyền 
của người nắm giữ các 
quyền.

Nội dung bổ sung 

chillingeffects.org duy trì 
một danh sách công khai 
“các thư ngừng và rút” đã 
mang tới sự chú ý. Bạn có 
thể xem một ví dụ trên 
chillingeffects.org. 
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cấu thành một hành động cạnh tranh không công bằng hay không. 

• Tạo điều kiện cho các chủ sở hữu các quyền có mâu thuẫn trong các dấu

hiệu trùng hoặc tương tự để sử dụng các dấu hiệu đó đồng thời trên Internet.

• Xác định các cách thức giải quyết. 

Các điểm hoặc chỉ tiêu đặc biệt tính toán có xu thế tính tới là liệu các site có một
lợi ích và hoạt động thương mại, sự tương tác của website (bán hàng trực tuyến,
chỉ quảng cáo), sử dụng ngôn ngữ, tiền tệ và các yếu tố bản địa khác có thể chỉ ra
rằng website đó đang “nhằm vào” những người sử dụng trong lãnh thổ được bảo
vệ đó hay không. 

1.6.2. Sử dụng các thương hiệu trong các tên miền

Các tên miền được xem như một dạng mới của tài sản “công nghiệp” vô hình, vì
chúng có một giá trị kinh tế và xã hội đặc biệt, và có thể được thương mại hóa.
Như một phương tiện cho việc nhận diện “vị trí” nơi để tìm một công ty hoặc các
sản phẩm của nó trên trực tuyến, một tên miền có giá trị bằng một nửa “thương
hiệu” đối với công ty đó. 

Đây không phải là nơi để rà soát lại sự điều hành và các vấn đề điều chỉnh khác có
liên quan tới các tên miền, vài trò của ICANN và các nhà đăng ký quốc gia, và các
chính sách của họ đối với quản lý tên miền. Tuy nhiên, chúng ta muốn tập trung
ngắn gọn vào mối quan hệ giữa các thương hiệu và các tên miền. 

Cho tới nay khi một tên miền kết hợp với một thương hiệu được bảo vệ, chúng ta
thấy một mâu thuẫn giữa chủ sở hữu của tên miền và người nắm giữ thương hiệu.
Rõ ràng, trong hầu hết các trường hợp chúng là một người y hệt, khi các công ty
mua  tên  miền  tương  ứng  với  nhãn  mác  sản  phẩm  hoặc  công  ty  của  họ
(Cocacola.com,  sun.com,  IBM.com, ...). Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào
cũng đúng: các bên thứ 3 đăng ký tên miền có sử dụng thương hiệu khác3, hoặc để
tận dụng lợi thế thương mại hoặc để bình luận, hoặc vì nhiều mục đích khác. 

Trong một kịch bản khác, những người với thương hiệu y hệt ở các quyền tài phán
khác nhau đối đầu nhau khi tìm kiếm một sự nhận diện trên trực tuyến. 

Vì hệ thống tên miền là được quản lý bán tư nhân bởi ICANN, đôi khi nó lấy các
cơ quan quốc gia và quốc tế để đi với một quy trình phân loại ra các xung đột tên
miền. Ngày nay, điều này thường được làm với “các Thủ tục Giải quyết Tranh
chấp” (Dispute Resolution Procedures) - hoặc ở mức quốc tế theo các quy tắc do
WIPO bảo trợ (Chính sách Giải quyết Tranh chấp Tên Miền Thống nhất hoặc
“UDRP4” [Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy] cho các tên miền
chung (.com; .org; .net; .biz...) hoặc mức quốc gia đối với các miền đỉnh mức
quốc gia (.de, .fr, .es, ...). 
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(3)Điều này dẫn tới việc 
“đăng ký tên miền để bán” 
(cybersquatting), “giả mạo 
tên miền” (typosquatting), và 
các dạng khác sử dụng các 
nhãn mác của bên thứ 3, đôi 
khi hợp pháp, đôi khi không. 
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(4)“Chính sách UDRP đưa ra khung pháp lý để giải quyết các tranh chấp giữa người
đăng ký tên miền và một bên thứ 3 (như, một bên khác người đăng ký) đối với sự lạm
dụng đăng ký và sử dụng một tên miền Internet trong các miền mức đỉnh chung”.

Các DRP thiết lập một quy trình cho một nhóm (độc lập) để xác định liệu ai đó
đang sử dụng một tên miền vi phạm - nói chung - các quyền của một người nắm
giữ thương hiệu hay không. Chúng thường dựa vào UDRP của WIPO, điều thiết
lập nên 3 chỉ tiêu cho việc xác định đăng ký bất hợp pháp (và vì thế lệnh cho
người vi phạm chuyển giao tên miền cho người khiếu nại): 

• tên miền được bên đăng ký tên miền đăng ký là y hệt nhau hoặc tương tự

dễ nhầm lẫn đối với một thương hiệu hoặc nhãn mác dịch vụ theo đó bên
khiếu nại (người hoặc thực thể đi khiếu nại) có các quyền; và 

• bên đăng ký tên miền không có các quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với

tên miền theo yêu cầu; và 

• tên miền đã được đăng ký và đang được sử dụng với ý đồ xấu. 

Điều này đã dẫn tới một số lượng lớn các yêu cầu “phục hồi” các tên miền được
các bên thứ 3 đăng ký, và số lượng đáng kể các quyết định về giá trị của từng
trường hợp, của một nhóm của một trong 3 trọng tài. Các quyết định đó không
phải không có các chỉ trích từ cộng đồng pháp lý và doanh nghiệp, thường “thân
thiện với người nắm giữ thương hiệu”, bất chấp đang là, phần lớn, thực tiễn và
thuận ý chung. 

Trong các trường hợp nhất định, sự đăng ký tên miền đã được duy trì, thậm chí nếu
nó sử dụng nhãn mác của một bên thứ 3, trước hết vì sự đăng ký có mục đích chính
để sử dụng tên miền (như, để bình luận và/hoặc nhại lại) hoặc vì anh hoặc chị ta có
quyền tách bạch nhưng hợp pháp để sử dụng nhãn mác đó. 

Quyết định của trọng tài tuân theo sự kháng án, ở các tòa án của quyền tài phán có
đủ năng lực (luôn không dễ để xác định) để cung cấp một quyền phù hợp để bảo
vệ pháp lý (như, trước các tòa án). 

2. Bằng sáng chế
Module 2 của khóa này, về các quyền tác giả, đã chỉ ra rằng các quyền hoặc bản
quyền tác giả bảo vệ tuyên ngôn hoặc “sự diễn đạt chính thức” của một tác phẩm,
ví dụ một chương trình máy tính. Chúng không bảo vệ khái niệm hoặc “các ý
tưởng” đằng sau tác phẩm đó - như, các thuật toán của phần mềm - điều là tách
bạch với sự diễn đạt của nó. 

Một bằng sáng chế, mặt khác, được nói để bảo vệ “ý tưởng” trong và của bản thân
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nó, là một giải pháp kỹ thuật độc lập với “cách thức” theo đó ý tưởng có thể được
triển khai. Nói cách khác, một bằng sáng chế - một quyền độc quyền để sử dụng
một sáng chế - trao sự độc quyền cho một tư duy hoặc ý tưởng trừu tượng, không
phải là “diễn đạt” của “ý tưởng” đó. 

Trong thực tế, tuyên bố này khá là được cường điệu hóa, khi một bằng sáng chế
thực sự bảo vệ một giải pháp (kỹ thuật) cho một vấn đề (kỹ thuật) - như, cái gọi là
“ý tưởng” trong thực tế phải có một mức độ ứng dụng và triển khai, chứ không chỉ
thuần túy là trừu tượng (dạng, “máy bay chống lực hấp dẫn”). Trong các khái
niệm chung hơn, bằng sáng chế bảo vệ các đóng góp kỹ thuật - các ý tưởng sáng
tạo - làm giàu cho các khả năng của con người trong lĩnh vực các sức mạnh tự
nhiên, vì sự thỏa mãn các nhu cầu xã hội của họ. 

Phần này mô tả các giáo lý cơ bản của luật bằng sáng chế, trước khi chúng ta đi
tiếp để bình luận về khả năng ứng dụng của nó cho phần mềm và sự tranh cãi về
khả năng trao bằng sáng chế cho phần mềm.  

2.1. Khái niệm và phạm vi của các bằng sáng chế

Các khái niệm chung, có thể nói rằng các quyền bằng sáng chế là các quyền độc
quyền đối với sự khai thác các triển khai sáng chế được cấp bằng sáng chế, được
trao cho người (nhà sáng tạo) đã tạo ra một “sáng chế” (invention) từ đó một “lợi
ích công nghiệp” có thể có được. Các quyền đó tuân theo các giới hạn trong các
điều khoản về lãnh thổ và thời gian. 

Các quyền được trao cho người sáng tạo được một tài liệu ép buộc, một chứng chỉ
được người sáng tạo yêu cầu và được nhà nước trao, được biết tới như là một
“bằng sáng chế” (patent). 

Các bằng sáng chế đòi hỏi sự đăng ký: các quyền độc quyền chỉ tồn tại dựa vào
đơn xin cấp bằng sáng chế, và chỉ rõ ràng nếu điều này rốt cuộc được văn phòng
bằng sáng chế phù hợp trao. Các ý tưởng mà không được đăng ký đối với những
người sáng tạo trước khi được mở ra cho công chúng sẽ không được luật bảo vệ. 

Đây là sự khác biệt đáng kể đối với các quyền hoặc bản quyền tác giả, nó trao sự bảo
vệ trực tiếp và tự động cho tác phẩm tương ứng, được thừa nhận khắp thế giới, đơn
giản dựa vào sự sáng tạo, vì thế không có bất kỳ sự đăng ký nào cần thiết (dù trong
vài trường hợp nó là thuận tiện, như được nêu trong chương trước, để đăng ký các
quyền hoặc bản quyền tac giả để cung cấp bằng chứng ngày tháng của sáng tạo của
tác phẩm và một giả thiết về vị thế tác giả). 

Theo các khái niệm chung, vì thế, một bằng sáng chế đặt ra mối quan hệ hợp đồng
đang tồn tại giữa người sáng tạo và nhà nước, trong đó dựa vào sự trao của nhà
nước cho người sáng tạo các quyền khai thác độc quyền đối với sáng chế đó,
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thường trong một giai đoạn 20 năm, trong thời gian đó người sáng tạo có thể
giành được sự hoàn vốn đầu tư được làm để tạo ra sáng chế đó và lợi nhuận để bù
đắp cho rủi ro được giả thiết. 

Đổi lại các quyền đó nhà nước công khai mở sáng chế đó ra sao cho để làm giàu
cho di sản công nghệ đó đối với quốc gia và buộc người sáng tạo phải khai thác
nó theo các điều kiện nhất định, để đảm bảo rằng công nghệ được cấp bằng sáng
chế sẽ thực sự được sử dụng. 

Bất kỳ ai có quan tâm trong công nghệ được cấp bằng sáng chế có thể cân nhắc là
thuận tiện hơn để có một giấy phép từ người sáng tạo để đổi lại tiền thù lao hoặc tiền
bản quyền (nghĩa là, một sự đền bù về kinh tế cho chủ sở hữu) thay vì rủi ro vi phạm
bằng sáng chế đó và trả tiền phạt và các khoản phạt khác. Sự bù đắp này có thể không
chỉ là trả tiền cho bản thân bằng sáng chế đó, mà còn cho tri thức bổ sung thêm
không được mô tả trong các tài liệu bằng sáng chế đó (cần thiết để triển khai bằng
sáng chế đó) và cho sự hỗ trợ kỹ thuật nhất định. 

Ý định đằng sau khái niệm bằng sáng chế là để khuyến khích mở ra các sáng chế
cho xã hội. Các bằng sáng chế không chỉ là về việc tưởng thưởng cho các nhà
sáng chế mà còn cho việc khuyến khích họ không giữ bí mật các sáng chế của họ.
Không có sự bảo vệ pháp lý này, người sáng tạo có thể có xu hướng giữ sáng chế
đó bí mật, không mở ra bất kỳ điều gì về nó ngoài các kết quả của nó. (như, các
sản phẩm nó có thể đặt vào thị trường), và vì thế ngăn cản những người khác khỏi
việc xây dựng dựa vào ý tưởng này để tạo ra các sản phẩm và các dịch vụ tốt hơn. 

Khi được áp dụng cho phần mềm, điều này có thể ngụ ý rằng bằng sáng chế phần
mềm có thể cần phải mở ra công khai ý tưởng và phương tiện cho việc triển khai một
thuật toán được đưa ra, rốt cuộc bao gồm cả mã nguồn của nó. Tuy nhiên, mã nguồn
hoặc các thuật toán của phần mềm có xu hướng không được xuất bản trong mô tả của
bằng sáng chế, chính xác để duy trì bí mật của hầu hết các phần có giá trị của các
chương trình máy tính: mã nguồn của chúng. 

Sự mở ra sáng chế đó, dù được yêu cầu phải đủ chi tiết để cho phép một chuyên
gia trung bình trong vấn đề đó hiểu được và triển khai được nó (người ta nói về
“việc dạy” của một bằng sáng chế), không ngụ ý rằng điều đó sẽ làm cho dễ dàng
để lạm dụng hoặc tránh bằng sáng chế đó, mà như để tạo điều kiện khai thác đúng
và thích đáng nó (dưới một giấy phép). 

Khi xem mức độ rộng lớn các quyền bằng sáng chế, để tránh sự bảo vệ các sáng
chế hiển nhiên mà không ngụ ý bất kỳ hoạt động có tính sáng tạo nào, một loạt
các yêu cầu pháp lý (tối thiểu) đã được thiết lập. Một sáng chế được bảo vệ bằng
một bằng sáng chế càng tầm thường bao nhiêu, thì nó càng có thể mang lại thiệt
hại lớn bấy nhiêu cho nhà nước trao một sự độc quyền trong khai thác nó. Trong
trường hợp như vậy, chủ sở hữu bằng sáng chế có thể được trao một sự độc quyền
không được đảm bảo. Vì thế là cần thiết cho chính phủ (văn phòng bằng sáng chế

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 93/314



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

tương ứng) phải kiểm tra hợp lệ và đánh giá đơn xin cấp bằng sáng chế được
người sáng tạo yêu cầu trước khi nhượng bộ nó. 

Quyết định bảo vệ một sáng chế với một bằng sáng chế có liên quan tới sự tính toán
các chi phí và lợi ích khi có được một bằng sáng chế liên quan tới các chi phí đáng kể
(tới 10.000 - 15.000 euro trong các trường hợp nhất định) và, một khi nó đã giành
được, các thanh toán thường niên phải được thực hiện để văn phòng bằng sáng chế
tương ứng duy trì hiệu lực cho các quyền đối với sự đăng ký bằng sáng chế tương
ứng đó. 

Như với thương hiệu, luật bằng sáng chế là theo quốc gia và sự bảo vệ là theo
lãnh thổ. Tại châu Âu (nhưng không trong phạm vi luật của EU) có một hiệp định
quốc  tế  gọi  là  Công  ước  Bằng  sáng  chế  châu  Âu  -  EPC  (European  Patent
Convention) năm 1973 điều chỉnh việc trao những gì thường được gọi là như một
“Bằng sáng chế châu Âu”. Bằng sáng chế châu Âu được Văn phòng Bằng sáng
chế châu Âu - EPO (European Patent Office) điều chỉnh và quản lý,  trụ sở ở
Munich,  nó đánh giá và trao các Bằng sáng chế châu Âu. Một khi được trao,
chúng có trong thực tế một hồ sơ các bằng sáng chế quốc gia và các thủ tục vô
hiệu hóa phải được tiến hành trước các tòa án quốc gia. 

2.2. Các yêu cầu về khả năng trao bằng sáng chế:
các sáng chế

Một bằng sáng chế bảo vệ “các sáng chế”. Nhưng pháp luật hiện đại có xu hướng
không xác định khái niệm “sáng chế”: chúng chỉ là sự thiết lập rằng các sáng chế
đáp ứng tất cả các yêu cầu chính thức (formal) và vật chất là có khả năng trao
bằng sáng chế. Định nghĩa về sáng chế vì thế là mơ hồ. 

Tại Mỹ, một sáng chế phải là “mới”, “không hiển nhiên” và “hữu dụng”. Tại châu
Âu, mặt khác, một sáng chế phải là “mới”, bao hàm một “bước có tính sáng tạo” và
có “ứng dụng công nghiệp” như nó được hiểu sáng chế sẽ phải là một giải pháp kỹ
thuật cho một vấn đề kỹ thuật. 

Bảo vệ bằng sáng chế vì thế đòi hỏi một yếu tố “có tính sáng tạo” (tương tự như
bản quyền), về “sự mới lạ có tính sáng tạo” được xác định như một sự tiên tiến về
công nghệ so với tri thức trước đó. Vì thế những gì thực sự được bảo vệ - sự sáng
chế, nên để nói - là sự cải tiến kỹ thuật và công nghệ của một trạng thái tri thức. 

2.2.1. Các yêu cầu về bằng sáng chế

Đối với một sáng chế sẽ được trao các quyền bằng sáng chế, nó phải đáp ứng
được các yêu cầu sau, chúng là phổ biến cho hầu hết sự làm luật: 

• Tính mới lạ. Một sáng chế là mới lạ khi không đưa “sự phát triển hiện đại
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nhất” (state of the art) vào ngày tháng của đơn xin cấp. Sự phát triển hiện
đại nhất được đại diện bằng tất cả những gì đã được mở ra cho công chúng
trước ngày tháng trình bày đơn xin cấp bằng sáng chế, trên cơ sở toàn cầu
(nghĩa là, quốc gia mà ở đó nó được yêu cầu hoặc ở nước ngoài), được mô
tả bằng mồm hoặc bằng giấy, bằng sử dụng hoặc bất kỳ phương tiện nào. 

Chỉ “sự phát triển trước đó” (prior art) hoặc tri thức được mở ra rồi vào ngày xin cấp
bằng sáng chế sẽ phá hủy tính mới lạ, bao gồm, với các ngoại lệ nhất định ở vài quốc
gia, chỉ là xuất bản phẩm địa phương ở một trường cao đẳng bé xíu ở bất kỳ quốc gia
nào trên thế giới, thậm chí ít phút trước đó, hoặc mở ra trên báo chí từ một nhà sáng
tạo nào đó trước đó vài ngày. Vài quốc gia chịu một “giai đoạn dung thứ” (grace
period) để tránh cho các nhà sáng tạo khỏi bị túng quẫn vì các sáng chế của họ khi
chúng được làm thành công khai ngay sau khi xin cấp một bằng sáng chế, thường để
kiểm tra tính hấp dẫn mà sáng chế đó có thể có trên thị trường. Nhưng điều đó luôn là
một ngoại lệ. 

• Bước có tính sáng tạo. Một sáng chế ngụ ý một “bước có tính sáng tạo”

khi nó không phải là hiển nhiên, trên cơ sở của sự phát triển mới nhất, đối
với một “chuyên gia” trong lĩnh vực đó. Chuyên gia như vậy phải có một
sự giáo dục trung bình trong lĩnh vực sáng chế đó và có tri thức và các
phẩm chất trung bình. Anh hoặc chị ta không phải là Einstein... 

• Bản chất tự nhiên công nghiệp. Cuối cùng, và như là yêu cầu đáng kể

cuối cùng của bằng sáng chế, một sáng chế được coi là đáng kể đối với
“ứng dụng công nghiệp” khi đối tượng của nó có thể được sản xuất hoặc
được sử dụng trong bất kỳ dạng công nghiệp nào, bao gồm cả nông nghiệp
và, các dịch vụ có khả năng. 

Một sự khác biệt quan trọng, ở nước Mỹ, là các sáng chế, về mặt pháp lý, sẽ không
được yêu cầu phải có một ứng dụng công nghiệp hoặc ngụ ý một “đóng góp kỹ thuật”
hoặc có một “hiệu quả kỹ thuật”, cũng như chúng ta sẽ thấy sau. Cùng với những
dòng này, án lệ của nước Mỹ đã thừa nhận rằng các sáng chế có thể được cấp bằng
sáng chế ở mức độ nào đó mà chúng có các kết quả đặc biệt, hữu dụng và hữu hình. 

2.2.2. Các ngoại lệ đối với khả năng cấp bằng sáng chế

Ở châu Âu có một loạt các ngoại lệ hoặc các kịch bản không có khả năng cấp
bằng sáng chế, hạn chế những gì có thể được cấp bằng sáng chế (“vấn đề chủ thể
có khả năng cấp bằng sáng chế” [patentable subject matter]). Các ngoại lệ quan
trọng nhất là: 

• Các phát hiện khoa học và các phương pháp toán học (ở mức độ mà chúng

tất cả đang tồn tại rồi hoặc có thể không được coi là khả dĩ trong sử dụng
công nghiệp). 
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• Các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật hoặc bất kỳ sáng tạo thậm mỹ nào,

như các tác phẩm khoa học, các kế hoạch, các quy tắc và phương pháp
thực hiện các hoạt động trí tuệ cho các hoạt động trò chơi hoặc thương mại
điện tử, các chương trình máy tính và các phương tiện trình bày thông tin
(ở mức độ mà chúng được sở hữu trí tuệ bảo vệ rồi). 

• Các sáng chế mà xuất bản phẩm hoặc sự khai thác của chúng đối nghịch

với chính sách công hoặc thuế quan hàng hóa. 

Đối với phần mềm, ngoại lệ (điều không tồn tại ở nước Mỹ hoặc Nhật, nhưng tồn
tại ở châu Âu) cảm giác gần gũi là ở mức độ mà chương trình được coi là của
riêng nó (“phần mềm như vậy”), nhưng không như là một tổng thể và được kết
hợp với phần cứng. Trong phần 3, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào vấn đề này và sẽ
thảo luận các yêu cầu cho khả năng cấp bằng sáng chế tiềm tàng của phần mềm
được triển khai trong một máy tính (như, trong sự kết hợp với phần cứng). 

2.2.3. Các lớp bằng sáng chế

Sáng chế phải luôn chỉ ra vấn đề hoặc năng lực được đưa ra sẽ là gì, hoặc làm thế
nào nó sẽ được hành động để đạt được kết quả mong muốn. Theo nghĩa này,
chúng ta có thể nói về: 

• Các sáng chế của sản phẩm. Chúng chỉ ra cách một vấn đề hoặc năng

lượng được đưa ra (một cỗ máy, ví dụ thế) có thể là. 

• Các sáng chế hoặc các phương pháp thủ tục. Chúng chỉ ra hoạt động sẽ

thế nào trong mối liên hệ với thực tế vật chất, nghĩa là cách mà một con
người sẽ hành động từ đó. 

Ở mức độ mà một thủ tục có khả năng được cấp bằng sáng chế khi được một thủ tục
sản xuất kỹ thuật thực hiện (một máy tính, một mạng máy tính hoặc thiết bị được
định hướng bằng việc chạy một chương trình), chúng ta có thể làm việc với “các sáng
chế được máy tính triển khai, được gọi như là các bằng sáng chế thủ tục”. 

Các ví dụ được xem trong các bằng sáng chế của Acacia Madia Technologies, có liên
quan tới sự truyền và nhận các tệp âm thanh và video được nén qua Internet. Để đọc
tiếp, xem Tuần Thông tin (Information Week). 

2.3. Thủ tục để có được một bằng sáng chế

Có một loạt các bước chính thức phải tiến hành để có được một bằng sáng chế. 

2.3.1. Kiểm tra

Một đơn xin cấp bằng sáng chế được đệ trình với văn phòng bằng sáng chế tương
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Nội dung bổ sung 

Ở mức độ được cho phép 
cấp bằng sáng chế cho một 
máy tính được lập trình, một 
mạng máy tính được lập 
trình hoặc một thiết bị khác 
được lập trình, chúng ta có 
thể làm việc với “các sáng 
chế được máy tính triển khai, 
được nói như các bằng sáng 
chế sản phẩm”, nghĩa là, một 
thiết bị được lập trình. 



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

ứng với quốc gia hoặc vùng mà ở đó sự bảo vệ được tìm kiếm. Văn phòng sau đó
kiểm tra khả năng cấp bằng sáng chế cho các yêu cầu phù hợp với các khả năng
sau (chúng có xu hướng khác nhau từ quốc gia này sang quốc gia khác): 

• Các yêu cầu chính thức: Văn phòng bằng sáng chế thích hợp sẽ kiểm tra

liệu các yêu cầu chính thức đã đáp ứng được hay chưa khi ứng viên cung
cấp các tài liệu được luật pháp thiết lập và đáp ứng các thủ tục được văn
phòng như vậy xác định. 

• Các yêu cầu nội dung (hoặc các yêu cầu về khả năng cấp bằng sáng chế).

Văn phòng bằng sáng chế kiểm tra sự tuân thủ với các yêu cầu của “tính
mới lạ”, “hoạt động có tính sáng tạo” và “bản chất tự nhiên công nghiệp”. 

Với những khác biệt nhất định giữa pháp luật về bằng sáng chế ở các quốc gia
khác nhau, trong thực tế, giai đoạn kiểm tra “khả năng cấp bằng sáng chế cho nội
dung” có xu hướng sẽ gấp đôi: 

• Kiểm tra “tính mới lạ”. Trong giai đoạn này, các ý tưởng thiếu tính sáng

chế sẽ được dò tìm ra nhanh chóng và rẻ, và công việc của các chuyên gia
đối của văn phòng bằng sáng chế thích hợp được cắt tỉa bớt. Ban đầu,
những gì được biết như là một sự tìm kiếm phát triển trước đó được thực
hiện. Một đánh giá đi theo, cũng được biết như một kiểm tra kỹ thuật đơn
xin, kết thúc bằng một quyết định liệu có hay không sự mới lạ tồn tại.
Những ai chuẩn bị một sự kiểm tra kỹ thuật sẽ có đủ điều kiện hơn nhiều
so với những ai tiến hành tìm kiếm sự phát triển có trước đó rồi. Sự mới lạ
của các sáng chế được đánh giá ở phạm vi toàn cầu (dẫn tới sự tiêu chuẩn
hóa các thủ tục giữa các văn phòng bằng sáng chế”. 

• Kiểm tra “bước có tính sáng tạo”. Trong giai đoạn này, một khi được xác

định rằng ý tưởng đó không phải là một phần của “sự phát triển mới nhất”,
thì văn phòng kiểm tra xem liệu nó có một bản chất tự nhiên có tính sáng
tạo nhất định hay không, một giá trị sáng tạo và cá nhân, và rằng nó không
phải là kết quả logic của tri thức có trước đó. 

Một khi các yêu cầu đã được kiểm tra, thì nội dung của tài liệu bằng sáng chế
được phân loại phù hợp với Phân loại các Bằng sáng chế Quốc tế (International
Patents Classification) (kết quả từ Công ước Strasburg năm 1971), và đơn xin có
thể được xuất bản trong bản tin về các bằng sáng chế chính thức thích hợp để biết
chính thức đối với tất cả mọi người. Điều này sẽ trao cho các bên thứ 3 cơ hội
phản biện đối với đối tượng sẽ được trao bằng sáng chế trước khi có các nhượng
bộ cuối cùng. Tại EPO, các đơn xin sẽ được xuất bản dựa vào việc tiến hành một
báo cáo kỹ thuật, nghĩa là, trước khi chúng được EPO trao, mở rộng xuất bản
phẩm của chúng cho khoảng 2 năm như là kết quả của các yêu cầu và sự quan sát
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của các bên thứ 3. Điều này mở rộng thủ tục một chút tới khi nhượng bộ chúng. 

Tại Mỹ, các bằng sáng chế chỉ được xuất bản sau khi chúng đã được trao, làm cho
quy trình trao của chúng nhanh hơn (ít hơn 12 tháng, nhưng hiện hành tới 5 năm vì
quá tải công việc), vì như, trong quá trình trao, không có các yêu cầu hoặc sự quan
sát nào của các bên thứ 3. Theo nghĩa này, các thủ tục của các quốc gia EU và châu
Âu là trong số chậm nhất vì tệ quan liêu gia tăng, làm cho điều này không nhất thiết
cải thiện được chất lượng của kiểm tra kỹ thuật. 

Về nguyên tắc, một bằng sáng chế là không hợp lệ khi nó không đáp ứng được
các yêu cầu ở trên. Tuy nhiên, chỉ một thẩm phán có thể tuyên bố vô hiệu hóa một
bằng sáng chế (sau việc đệ trình khiếu nại thỏa đáng trước các tòa án). 

2.3.2. Tiêu chuẩn hóa quốc tế các thủ tục trong các đơn xin cấp bằng
sáng chế

Tiêu chuẩn hóa các thủ tục đã cho phép chữ ký của một loạt các hiệp định hợp tác
hành chính quốc tế có liên quan tới các bằng sáng chế, mục đích của chúng là
khác nhau: 

• Dựa vào tài liệu duy nhất (“đơn xin cấp quốc tế”), vài bằng sáng chế có

thể có được cùng một lúc ở vài quốc gia (ví dụ, sử dụng thủ tục bằng sáng
chế châu Âu theo Công ước Bằng sáng chế châu Âu5, trước EPO). Kết quả
là việc giành được các chứng chỉ về quyền sở hữu khác nhau (quốc gia) ở
các nước nơi mà sự bảo vệ được yêu cầu đặc biệt cho đối tượng y hệt.
(5)Các thành viên EPC: Các quốc gia thành viên của Công ước đang tuân theo gồm 27
quốc gia: Đức, Áo, Bỉ, Bulgaria, Síp, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Slovakia, Slovenia,
Estonia,  Phần  Lan,  Pháp,  Hy  Lạp,  Hà  Lan,  Hungary,  Ireland,  Ý,  Liechtenstein,
Luxembourg,  Monaco, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh,  Cộng hòa Séc,  Rumania,
Thụy Điển, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

• Để giảm các chi phí thủ tục cố định, nghiên cứu toàn cầu đối với các tiền

lệ chỉ được thực hiện một lần. Đây là mục đích của Hiệp định Hợp tác
Bằng  sáng  chế   -  PCT6 (Patent  Cooperation  Treaty),  được  ký  tại
Washington ngày 19/06/1970. Điều này bao gồm sự điều chỉnh một phần
thủ tục (“tìm kiếm” và “kiểm tra”), và chỉ các thủ tục được các quốc gia
lớn hơn thực hiện, được trang bị tốt hơn với các tài nguyên nhân lực kỹ
thuật, như các Văn phòng Bằng sáng chế của Mỹ, Nhật và châu Âu đã
chấp nhận. 
(6)Như với Công ước Munich, hiệp định Washington không tạo ra một “bằng sáng chế
quốc tế”, mà một “đơn xin quốc tế”, chào khả năng giành được càng nhiều bằng sáng
chế quốc gia càng có nhiều danh hiệu được thực hiện cho các nhà nước đó được hiệp
định như vậy bao quanh. 
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• Cuối cùng, chúng ta phải nhấn mạnh sự thúc đẩy (không chỉ có hiệu quả) ở

châu Âu7 về “bằng sáng chế cộng đồng”, một chứng chỉ duy nhất cho vài
quốc gia, như xảy ra ở Mỹ cho tất cả các bang của liên bang. Trong các
trường hợp đó, chúng ta làm việc với một “bằng sáng chế quốc tế” thực sự,
và không chỉ một “đơn xin quốc tế”. 

2.3.3. Tài liệu bằng sáng chế và “các yêu sách”

Thực tế là sự mới lạ của các sáng chế được đánh giá ở mức toàn cầu đã dẫn tới sự
thừa nhận quốc tế các thủ tục, cùng với các mẫu template được sử dụng cho các
đơn xin cấp bằng sáng chế, nội dung hành chính của các tài liệu bằng sáng chế và
mẫu phác thảo chúng. 

Tài liệu bằng sáng chế có các yếu tố sau: 

• Trang đầu của tài liệu bằng sáng chế có xu hướng là chung trong tất cả

các nước và phải phản ánh thông tin phù hợp của người sáng tạo và chủ sở
hữu, tiêu đề của sự sáng chế, ngày tháng theo “ưu tiên quốc tế8”, quốc tịch,
dữ liệu hành chính từ bản thân các văn phòng bằng sáng chế và một tóm
tắt sáng chế đó (tới 200 từ). 

Tóm tắt không có giá trị với các tòa án, nhưng nó có giá trị trong ngữ cảnh
các cơ sở dữ liệu kỹ thuật mức độ toàn cầu chứa tất cả các sáng chế được
đăng ký với các văn phòng bằng sáng chế quan trọng nhất. 
(8)Ưu tiên quốc tế là phương tiện hợp tác cơ bản giữa vài quốc gia trong vấn đề sở
hữu trí tuệ và các phương tiện mà một đơn xin cấp bằng sáng chế, khi được nhiều
hơn một ứng viên đệ trình, ưu tiên được ban ra và được chọn trên những điều khác
mà trước hết đáp ứng được tất cả các thủ tục hành chính (nói cách khác, nó không đủ
để trở thành đầu tiên vượt qua được ý tưởng đó). 

Dưới “ưu tiên của liên minh” của Công ước Paris, khái niệm về việc thực thi ưu tiên
quốc tế, ở nơi áp dụng được, là 12 tháng. Dù vậy, theo Hiệp định Hợp tác về Bằng
sáng chế (Patent Cooperation Treaty), “ưu tiên của liên minh” có thể được mở rộng
một kỳ hạn tới 12 tháng. 

• Trong mô tả kỹ thuật của sáng chế hoặc báo cáo. Báo cáo này phải mô tả

sáng chế đó (vấn đề và giải pháp) chính xác, rõ ràng và toàn diện, minh
chứng cho yêu cầu cho một sự độc quyền. Chức năng của nó là để giúp
giải nghĩa các yêu cầu và phải có các chỉ dẫn đủ cho một chuyên gia trong
lĩnh vực chuyên môn của sáng chế đó có khả năng tái tạo nó mà không
yêu cầu bất kỳ hoạt động có tính sáng tạo bổ sung thêm nào. 

Đối với các chương trình máy tính, điều này có thể ngụ ý việc cung cấp đủ thông tin
về đặc tả của chương trình, nhưng không nhất thiết có việc đóng góp vào mã nguồn.
Dù mô tả là phần trọng tâm của tài liệu bằng sáng chế, nó không xác định nội dung
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độc quyền pháp lý, chính xác như các mô tả là dài và phức tạp. Tuy nhiên, chúng
được các tòa án sử dụng để xác định, theo “lý thuyết tương đương”, ví dụ, liệu có thể
có các tương đương giữa một sáng chế được cấp bằng sáng chế và các thứ khác được
cho là vi phạm một bằng sáng chế. 

• Các bản vẽ (Drawings). Các bản vẽ là sự bổ sung của mô tả sáng chế đó.

Như với tiêu đề và tóm tắt, chúng không là ràng buộc tại các tòa án, chúng
chỉ phục vụ như một chức năng thông tin bổ sung (một vài văn phòng
bằng sáng chế yêu cầu rằng các bản vẽ luôn được gắn vào cho xuất bản
phẩm của họ trong các bản tin về bằng sáng chế chính thức tương ứng. 

• Các yêu sách. Các yêu sách là cốt lõi của bằng sáng chế: các yêu sách

được nghĩ ra để cô đọng nội dung bằng sáng chế có ràng buộc pháp lý
trong một ít dòng, ngắn gọn và súc tích. Chúng là các tuyên bố trong đó
người sáng tạo xác định các yếu tố mới nào tạo thành sáng chế đó. Nói
cách khác, trong từng yêu sách, người sáng tạo xác định chính xác những
gì đã được sáng tạo ra, chỉ bao gồm các khía cạnh và các yếu tố mới như
vậy tạo thành sáng chế đó. 

2.4. Chủ sở hữu, thời hạn và nội dung của bằng 
sáng chế

2.4.1. Người nắm giữ các quyền

Về nguyên tắc, quyền hợp pháp để yêu cầu và có được một bằng sáng chế được
sáng tạo ra  trong “những người sáng tạo” và những “người thừa kế” của họ,
những người có thể là các cá nhân hoặc các pháp nhân. 

Như với các quyền tác giả, các pháp luật quốc gia khác nhau thiết lập một loạt các
quy tắc cho những người nước ngoài sẽ được trao các quyền hợp pháp, tuân theo
Công ước Paris (ví dụ, khi không cư trú, hoặc không có cơ sở công nghiệp hoặc
thương mại ở quốc gia đó). Trong các trường hợp khác, các chỉ tiêu có đi có lại cũng
được áp dụng. 

Chúng ta cũng có thể nói về: 

• Đồng quyền chủ sở hữu: khi sáng chế được thực hiện hợp tác với vài

người. Trong trường hợp như vậy, họ có thể tất cả có trách nhiệm giành
được các quyền bằng sáng chế chung. 

• Tính cá nhân: Mặt khác, nếu sáng chế được những người khác nhau tạo ra,

nhưng một cách độc lập, thì bằng sáng chế sẽ thường tương ứng với người
đệ trình đơn xin vào ngày tháng sớm nhất (miễn là rốt cuộc nó được trao). 
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• Các sáng chế trong công việc: hệ thống bằng sáng chế có gì đó giống với

hệ thống bản quyền (các sáng chế được làm ra trong quá trình làm việc
thuộc về ông chủ) với các khác biệt phụ thuộc vào từng quốc gia: 

◦ Các nhân viên là người sáng tạo. Nếu mục đích của hợp đồng công

việc của họ chính xác là việc sáng tạo (nghiên cứu có hệ thống và cống
hiến chuyên nghiệp), thì bằng sáng chế thường sẽ thuộc về ông chủ.
Tác giả của sáng chế sẽ thường không được kéo theo sự đền bù bổ
sung, trừ phi sáng chế đã vượt quá nội dung hợp đồng lao động hoặc
có liên quan, hoặc đưa ra lợi ích nổi bật cho ông chủ. 

◦ Các nhân viên thông thường. Nếu một công nhân làm ra một sáng chế

có liên quan trong quá trình hoạt động chuyên nghiệp thông thường
của anh/chị ta ở công ty và sáng chế đó đã có ảnh hưởng áp đảo bằng
tri thức có được trong công ty hoặc bằng việc sử dụng phương tiện
được công ty cung cấp, thì ông chủ thường được giả thiết là chủ sở hữu
của sáng chế đó, hoặc ít nhất đối với quyền sử dụng nó. Trong các
trường hợp như vậy, công nhân thường có bù đắp kinh tế công bằng. 

Một ông chủ cũng thường có thể yêu sách các sáng chế được các công nhân tạo ra
trong một năm cắt đứt quan hệ lao động. 

Vài pháp luật trao cho những người sáng tạo quyền cá nhân ràng buộc họ không
tách rời như là các tác giả của các sáng chế của họ (chúng ta có thể nói về một
“quyền đạo đức” của người sáng tạo). 

2.4.2. Các hạn chế: thời gian và lãnh thổ

Thời hạn của bằng sáng chế. Các bằng sáng chế thường có một thời hạn pháp lý
là 20 năm, dù tại một số quốc gia, có khả năng mở rộng chúng trong các trường
hợp nơi mà các chi phí và các rủi ro lớn hơn được giả thiết. Thường thì, các bằng
sáng chế hết hạn khi:

• Thời hạn 20 năm trôi qua.

• Chúng bị các chủ sở hữu của chúng từ bỏ. 

• Tiền trả hàng năm thích đáng không được thanh toán. 

• Thiếu sự sử dụng. 

Một khi giai đoạn bảo vệ đã trôi qua, sáng chế đó được kết hợp vào thân của các
giải pháp kỹ thuật có sẵn cho tất cả và có thể được khai thác tự do. 

Lãnh thổ. Sự bảo vệ được một bằng sáng chế đưa ra là theo lãnh thổ một cách tự
nhiên: sự bảo vệ chỉ được trao trên lãnh thổ tương ứng với văn phòng nơi mà đơn
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người sáng tạo sẽ được nhắc 
tới trong khả năng như vậy 
trong bằng sáng chế, trong 
các trường hợp theo đó 
quyền chủ sở hữu được 
chuyển giao.
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xin cấp được đệ trình. Thực tế bằng sáng chế là theo lãnh thổ một cách tự nhiên
làm cho nó là cần thiết đối với những người sáng tạo phải yêu cầu sự nhượng các
bằng sáng chế ở tất cả các quốc gia trong đó họ muốn bảo vệ cho sáng chế của họ.

2.4.3. Các quyền được trao với bằng sáng chế

Một bằng sáng chế thường trao quyền để ngăn chặn các bên thứ 3 khỏi việc thực
thi, không có sự đồng ý của chủ sở hữu, các hành động sau: 

• Sản xuất, chào, tiếp thị, sử dụng và nhập khẩu hoặc sở hữu đối tượng của

bằng sáng chế đó.

• Sử dụng một thủ tục hoặc chào sử dụng nó khi bên thứ 3 biết hoặc khi các

hoàn cảnh chứng tỏ rằng sử dụng thủ tục đó bị cấm vì thiếu sự đồng ý của
chủ sở hữu. 

• Việc chào, tiếp thị, sử dụng hoặc sở hữu đối với các mục đích như vậy của

sản phẩm có được trực tiếp từ thủ tục bằng sáng chế.

• Phân phối hoặc chào phân phối ngụ ý việc triển khai sáng chế được cấp

bằng sáng chế, có liên quan tới một yếu tố cơ bản từ đó, tới những người
không có quyền khai thác nó, khi bên thứ 3 biết hoặc các hoàn cảnh làm
cho nó hiển nhiên rằng phương tiện như vậy là phù hợp để triển khai sáng
chế và được định sẵn cho mục đích như vậy (trừ phi các phương tiện thích
đáng được các sản phẩm đại diện thường là có sẵn trên thị trường, miễn là
bên thứ 3 đó không xúi bẩy người mà phương tiện như vậy đối với anh ta
sẽ được phân phối để ủy thác các hành động bị cấm khi xử lý 3 khoản đó). 

Kiệt quệ các quyền 

Kiệt quệ. Chủ sở hữu không thể ngăn chặn các hành động khai thác sau đó (mà nó đã
giữ lại: tiếp thị, sử dụng, ...) của những người có các sản phẩm được bằng sáng chế
bảo vệ, được chủ sở hữu hoặc một bên thứ 3 cấp phép hoặc với sự đồng ý của họ,
trong một lãnh thổ nhất định. Đây là những gì được biết như là sự kiệt quệ các quyền,
một giáo huấn pháp lý cũng áp dụng được cho các thương hiệu. 

Có 3 dạng kiệt quệ các quyền: 

• Khi sự kiệt quệ quyền tham chiếu tới một nhà nước duy nhất, thì nó được

biết như là sự kiệt quệ quốc gia. 

• Bằng sáng chế cộng đồng trong tương lai được Công ước Luxembourg điều

chỉnh nêu rằng một khi sản phẩn đã được buôn bán ở một trong các quốc gia
thành viên của Công ước của chủ sở hữu bằng sáng chế hoặc với sự đồng ý
của họ, thì sự kiệt quệ quyền sẽ mở rộng tới các lãnh thổ các bên tham gia
công ước được tham chiếu tới. Đây là những gì được biết tới như là sự kiệt
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quệ của cộng đồng. 

• Khi sự kiệt quệ tham chiếu tới toàn bộ thế giới (nghĩa là, tất cả các quốc gia

trên tất cả 5 châu), đây là những gì được biết như là sự kiệt quệ quốc tế. 

2.5. Sự truyền và các giấy phép bằng sáng chế

Như là trường hợp với các quyền tác giả, chỉ những người có đặc quyền chủ sở
hữu - người sáng tạo đối với bản chất tự nhiên tiền tệ là có thể được truyền.
Không chỉ các bằng sáng chế “được trao rồi” có thể được truyền, mà còn cả các
đơn xin cấp bằng sáng chế. 

Các bằng sáng chế có xu hướng sẽ được bất kỳ phương tiện pháp lý nào truyền
được, đặc biệt bằng sự bán hàng, chuyển giao, cấp phép (các quyền) hoặc đóng
góp cho một doanh nghiệp. Bằng sáng chế cũng có thể được sử dụng như là tài
sản trong một sự thế chấp. 

Sự truyền 

Vài pháp luật đặt ra một loạt các yêu cầu để truyền các bằng sáng chế, ví dụ chúng
phải được chứng minh bằng văn bản và được thông báo cho Văn phòng Bằng
sáng chế. 

Các bằng sáng chế là không thể chia được, điều có nghĩa là chúng có thể không
được truyền (đối nghịch với được cấp phép) theo từng phần. Tương tự, là không
có khả năng để truyền một yêu sách duy nhất, hoặc truyền bằng sáng chế hoặc
đơn xin cấp chỉ một phần của lãnh thổ được bảo vệ. 

Các giấy phép 

Vì “bản chất tự nhiên tiêu cực” của các quyền bằng sáng chế đối với các bên thứ 3
(quyền cấm thứ gì đó), nhiều hành động hơn đối với “sự chuyển nhượng” hoặc
“truyền” các quyền, thường được nói rằng một giấy phép bằng sáng chế là một
thỏa thuận của người nắm giữ các quyền bằng sáng chế  không làm thứ gì đó:
không kiện vì vi phạm bằng sáng chế. Theo cách này, người được cấp phép có lợi
ích thi hành tất cả hoặc một vài quyền làm cho quyền độc quyền của bằng sáng
chế là an toàn trong sự hiểu biết rằng người nắm giữ quyền sẽ không kiện. Do vậy,
có các tác giả hiểu rằng các giấy phép bằng sáng chế không chỉ là sự ủy quyền
(như chúng ta đã thấy với các quyền tác giả), mà là một sự từ bỏ tố cáo vi phạm
bằng sáng chế. 

Các giấy phép bằng sáng chế có thể là: 

• Cho toàn bộ lãnh thổ hoặc một phần lãnh thổ. Thường thì, mặc định, các
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giấy phép được coi là mở rộng qua toàn bộ lãnh thổ quốc gia.

• Độc quyền hoặc không độc quyền. Ngoại trừ nếu được đồng ý khác, các

giấy phép bằng sáng chế thường được coi là không độc quyền và,  khi
chúng là độc quyền, những người được cấp phép được ủy quyền để thực
thi trực tiếp các quyền bắt nguồn từ bằng sáng chế và những người cấp
giấy phép bản thân họ không thể trao các giấy phép khác hoặc thậm chí
khai thác sáng chế đó. 

• Bằng hoạt động của luật. Chúng xảy ra khi chủ sở hữu tự nguyện đưa ra

bằng sáng chế thông qua một văn phòng thích đáng sao cho nó có thể được
bất kỳ ai mong muốn làm như vậy sử dụng, khi một người được cấp phép
(điều này ngụ ý tỷ lệ thanh toán tiền hàng năm cho bằng sáng chế đó thấp
hơn). Sự chào như vậy có thể được rút lui và được cho là đã được rút lui
khi chủ sở hữu một bằng sáng chế thay đổi. 

• Đối với một vài hoặc tất cả các quyền tạo thành quyền loại trừ (sản xuất,

thương mại hóa). Ngược lại với những gì chúng ta đã thấy với các quyền
tác giả, trong các bằng sáng chế thì người được cấp phép được coi là có
quyền thực hiện tất cả các hành động tạo thành sự khai thác trong tất cả
các đơn xin cấp của nó. 

• Tạm thời. Một lần nữa, ngược lại với các quyền tác giả, một giấy phép

bằng sáng chế được cho là kéo dài toàn bộ kỳ hạn của bằng sáng chế đó. 

• Cưỡng bức và bắt buộc. Nếu chủ sở hữu một bằng sáng chế từ chối trao

một giấy phép một cách tự nguyện, trong các trường hợp ngoại lệ nhất
định thì một giấy phép cưỡng bức hoặc bắt buộc có thể giành được ở các
tòa án hoặc thông qua một tổ chức hành chính (Công ước Liên minh Paris
[Paris Union Convention]). Ngoại trừ với “các lời xin lỗi hợp pháp” (hợp
pháp, bất khả kháng...), giải phóng chủ sở hữu khỏi nghĩa vụ như vậy, khai
thác một bằng sáng chế phải đủ để thỏa mãn các đòi hỏi của thị trường. 

2.6. Các bằng sáng chế kết hợp

Điều gì xảy ra nếu chủ sở hữu hoặc một bên thứ 3 tìm thấy một cải tiến cho sáng
chế đó? Điều sau đây có thể xảy ra: 

• Các chủ sở hữu bằng sáng chế gốc cải tiến sáng chế của họ. Họ có thể yêu

cầu một hành động bổ sung phụ lục đối với quyền sở hữu, được biết tới
như là một bằng sáng chế bổ sung. Điều này không mở rộng bằng sáng chế
theo thời gian (20 năm) hoặc không gian (lãnh thổ), mà mở rộng nội dung
của nó. 
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• Bên thứ 3 cải thiện sáng chế đó, hoặc một đơn xin mới của cùng đối tượng

y hệt, hoặc phát triển một sáng chế mới kết hợp cả 2 sản phẩm/quy trình
đã được cấp bằng sáng chế rồi. Một bằng sáng chế độc lập có thể được yêu
cầu đối với (các) bằng sáng chế gốc trước đó. Ngược lại với “sự bổ sung
thêm”, trong trường hợp này, các bằng sáng chế luôn là khác nhau và độc
lập. Sự khai thác chúng diễn ra qua việc cấp phép chéo, được trao tự động.

• Một bên thứ 3 phát hiện một ý tưởng mới có liên quan tới một phần của

bằng sáng chế trước. Một bằng sáng chế có thể hiếm khi được trao trong
các trường hợp như vậy, nhưng có thể được khi nó có đủ thực thể trong
bản thân nó để minh chứng cho việc cấp phép chéo. 

Ảnh hưởng của các bằng sáng chế “trước đó” là các hãng lớn đó thấy nó ngày
càng cần thiết tham gia vào các cơ sở dữ liệu bằng sáng chế quốc tế để có sự truy
cập tới các dữ liệu sau (theo trật tự ưu tiên): 

• Kiểm tra liệu một sáng chế được cấp bằng sáng chế hay chưa. 

• Kiểm tra xem có các vi phạm tiềm tàng các bằng sáng chế hay không. 

• Biết các bằng sáng chế nào đã có sự cạnh tranh yêu cầu (như, bám theo). 

• Có được thông tin thị trường. 

• Được cập nhật đối với những thay đổi công nghệ. 

• Tìm giải pháp cho vấn đề công nghệ đặc thù. 

Điều nêu ở trên là cần thiết để lên kế hoạch cho bản thân sự nghiên cứu và, ở những
nơi áp dụng được, hãy bỏ qua hoặc tái định tuyến một dự án trong trường hợp một
bên thứ 3 đã yêu cầu một bằng sáng chế tương tự hoặc giống hệt với đối tượng sáng
chế để nghiên cứu và phát triển. Quả thực, các công ty máy tính lớn, các lập trình
viên phần mềm sở hữu độc quyền, luôn dùng tới việc cấp phép chéo trong khai thác
các sản phẩm của họ. Ví dụ, IBM là công ty với số lượng bằng sáng chế lớn nhất trên
thế giới. Đằng sau xa là Microsoft, nó đã phải tham gia vào cuộc đua muộn, khi mà
trong những ngày đầu của nó, nó đã chỉ dựa vào các quyền và bản quyền tác giả.
Không có khả năng “cấp phép chéo” các bằng sáng chế từ đầu, Microsoft đã phải bỏ
ra một lượng tiền lớn cho các chủ sở hữu các bằng sáng chế tương ứng, và hiện đã
thay đổi chính sách với hy vọng có được số lượng lớn các bằng sáng chế phần mềm
và tích cực tham gia trong trò chơi cấp phép chéo và, rốt cuộc, tham gia vào sự cạnh
tranh của nó. 

2.7. Những khác biệt giữa các quyền tác giả và 
các bằng sáng chế

Có vài sự khác biệt: 

• Đối tượng bảo vệ: sự khác biệt quan trọng nhất được thấy giữa hệ thống
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Aspirin 

Aspirin, ví dụ, đã được phát 
hiện có các hiệu ứng tim 
mạch, bổ sung thêm vào các 
hiệu ứng giảm đau của nó. 
Aspirin tim mạch và aspirin 
giảm đau có thể không được 
buôn bán tách biệt trên thị 
trường khi người tiêu dùng 
của chúng là một và y hệt.

Ví dụ 

Một ví dụ có thể là một động 
cơ được cấp bằng sáng chế 
giao động nhiệt giữa các độ 
Celsius X và Y, nếu ai đó đã 
phát hiện ra rằng 75% tiết 
kiệm nhiên liệu có thể có 
được ở Z độ Celsius. 
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các quyền tác giả và hệ thống các bằng sáng chế về đối tượng bảo vệ.
Trong khi hệ thống các bằng sáng chế bảo vệ các ý tưởng hoặc sự sáng tạo
mới với sự phát triển tiên tiến nhất, thì các quyền tác giả tham chiếu tới sự
hiện thân của các sáng tạo văn học, nghệ thuật hoặc khoa học (như được
thể hiện trong bất kỳ vật trung gian nào). 

Liên quan tới phần mềm, về các chương trình máy tính, các bằng sáng chế
có thể vì thế bảo vệ các chức năng, các kết quả, sự vận hành hoặc các tuần tự
của một chương trình máy tính, các thuật toán của nó, trong khi các quyền
tác giả có thể bảo vệ dạng theo đó chương trình được thể hiện (các lệnh thực
hiện một chức năng được đưa ra), như, mã nguồn và mã đối tượng. 

• Các yêu cầu: Yêu cầu về bằng sáng chế của “sáng chế” vì thế được thiết

lập đối với yêu cầu bản quyền cho “tính nguồn gốc”. 

• Thời gian: Các quyền tác giả nổi lên từ thời điểm tạo ra tác phẩm, không

có yêu cầu một hành động công bố hoặc chứng thực, như trong trường hợp
với các bằng sáng chế. Dù chúng ta đã thấy rằng đăng ký là một phương
tiện bảo vệ cho các quyền tác giả (ví dụ, công chứng hoặc đăng ký với một
nơi đăng ký sở hữu trí tuệ) chủ yếu là chứng minh vị thế tác giả hoặc một
nghi thức thủ tục cho việc tiến hành một hành động pháp lý. 

Hệ quả của điều này là sự bảo vệ các quyền hoặc bản quyền tác giả là yếu hơn, không
chỉ vì thực tế là vị thế tác giả của tác phẩm có thể bị thách thức dễ dàng hơn trong
trường hợp của các bằng sáng chế, nhưng cũng vì lý do các quyền và các hành động
được trao cho chủ sở hữu. 

• Thời hạn: Thời hạn các quyền tác giả là dài hơn nhiều so với của các bằng

sáng chế, dù trong sự liên quan tới các chương trình máy tính, trong cả 2
trường hợp chúng đều quá thừa, vì thời hạn ngắn mà các chương trình máy
tính có trong thực tế. 

Điều này có nghĩa là khi bằng sáng chế hết thời hạn (thường là 20 năm), bất kỳ bên
thứ 3 nào cũng có thể khai thác một chương trình dựa vào các ý tưởng y hệt được thể
hiện một cách khác nhau (như, với một mã nguồn khác nhau) từ chương trình của chủ

sở hữu các quyền tác giả, điều vẫn có hiệu lực. 

• Sự cấm chỉ: Một bằng sáng chế cho phép chủ sở hữu ngăn chặn các lập

trình viên máy tính khác khỏi việc viết bất kỳ mã nguồn nào khác đang
triển khai sáng chế y hệt đó (bất kể nó được thể hiện khác nhau như thế
nào). Các quyền/bản quyền tác giả không ngăn cản các lập trình viên máy
tính khác khỏi việc viết mã mới mà là tương tự hoặc khác hoàn toàn và
dẫn tới các chức năng y như nhau. 
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3. Tranh cãi về khả năng cấp bằng sáng 
chế cho phần mềm

Các đơn xin cấp bằng sáng chế cho phần mềm - “khả năng cấp bằng sáng chế
phần mềm” - là một vấn đề gây tranh cãi. Theo hệ thống án lệnh của nó, kể từ
năm 1981 ở nước Mỹ đã có khả năng trao bằng sáng chế cho “bất kỳ điều gì được
con người làm ra dưới mặt trời”. Điều này có thể đang thay đổi trên cơ sở của vụ
kiện  “Bilski”  gần  đây  (2009),  chắc  chắn  có  liên  quan  tới  các  bằng  sáng  chế
phương pháp kinh doanh được triển khai trong các chương trình máy tính. 

Tuy nhiên, tại châu Âu, phần mềm “như nó có” bị loại trừ khỏi vấn đề đối tượng
có khả năng trao bằng sáng chế theo Công ước Bằng sáng chế châu Âu (European
Patent Convention) và hầu hết các pháp luật quốc gia châu Âu. Đã có một vài thảo
luận về khả năng có yêu cầu rằng một sáng chế phải ảnh hưởng tới việc sử dụng
có kiểm soát sức mạnh tự nhiên được xem là một phần của một “lĩnh vực công
nghệ” và, vì thế, có khả năng được trao bằng sáng chế. 

Điều này không nhất thiết ngụ ý rằng bất kỳ điều gì bao gồm phần mềm cũng có
khả năng không được cấp bằng sáng chế ở châu Âu, như chúng ta sẽ thấy bên
dưới, và điều này đã dẫn tới sự tranh cãi lớn. Chúng ta bây giờ sẽ ngắn gọn nhìn
vào gốc gác sự bảo vệ bằng sáng chế phần mềm, sau đó đi sâu vào chi tiết trong
tranh cãi hiện nay phát sinh trong mối liên quan tới các bằng sáng chế phần mềm. 

3.1. Lịch sử bảo vệ pháp lý của phần mềm

Cho tới những năm 1970, vì các nhà sản xuất lớn phần cứng máy tính (trong đó
các chương trình đã được thương mại hóa không tách rời - được đánh đống - với
máy tính) đã muốn tránh cho công chúng biết các hoạt động bên trong của công
nghệ, các bí mật kinh doanh và các mệnh đề bí mật đã được áp dụng cho thiết bị
máy tính, đặc biệt là phần mềm. 

Trong thời kỳ đầu đó, khi chương trình máy tính được chuyển đổi, trong các giai
đoạn đầu của nó, trong mã máy (chương trình đối tượng), chúng chỉ là các tín hiệu
điện từ trường hành động vật lý trong phần cứng (thiết bị máy tính) và có một kết quả
mới, có được trên một vật trung gian vật lý, nó đã được xem là chúng có thể tuân
theo sự bảo vệ bằng giáo huấn pháp lý của các bằng sáng chế. Nó đã từng được án lệ
của nước Mỹ trong vài trường hợp phân tích như vậy. 

Cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, nhiều nhà làm luật ở các nước
khác nhau và các hiệp định quốc tế đã bắt đầu từ chối bảo vệ bằng sáng chế phần
mềm. Hơn nữa, tới năm 1968, pháp luật chống độc quyền của nước Mỹ đã tiến
hành một sự chia tách tích cực giữa phần cứng và phần mềm, dẫn tới sự loại bỏ
(dismissal) ở mức quốc tế khả năng “tự bản thân” phần mềm là chủ đề cho các
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bằng sáng chế với các lý do sau, điều vẫn còn đúng cho tới ngày hôm nay: 

• Pháp lý. Phần mềm từng không được xem là đáp ứng các đặc tính được

thiết lập cho “đối tượng bảo vệ” theo bằng sáng chế. Vì mục đích như vậy,
được coi là cần thiết ở đó phải có công việc của con người ngụ ý sử dụng
các lực lượng tự nhiên để đạt được một kết quả vật chất và cụ thể. Một
chương trình, bản thân nó, được đại diện bằng hoạt động mà thuần túy là
trí tuệ, không có sự ứng dụng trực tiếp cho lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp. 

Thường được nghĩ rằng các chương trình máy tính không đại diện cho một giải pháp
đạt được một kết quả được đưa ra thông qua sử dụng các lực lượng tự nhiên, mà cơ
bản là về một nội dung trí tuệ. Nói cách khác, chúng nghĩ ra các giải pháp có khả
năng cho một vấn đề logic và toán học, được cụ thể hóa trong thuật toán, được biểu
thị trong các danh sách các hoạt động (các lệnh), được dịch thành các tín hiệu điện tử
hành động trong máy tính. Hơn nữa, các ý tưởng nằm trong các chương trình không
luôn là, hoặc không nhất thiết là, “mới”, điều là một điều kiện cơ bản nền tảng cho
việc có được một bằng sáng chế. Hơn nữa, rất ít các chương trình máy tính có thể
vượt qua sự kiểm thử của “hoạt động có tính sáng tạo đủ” (theo các đánh giá của
WIPO, khó tìm 1% có thể). 

• Quan liêu. Đối với một sáng chế để có được một bằng sáng chế, nó phải có

được sau một quy trình hành chính mà, ở nhiều quốc gia, có xu hướng
hoàn toàn bị kéo dài cho tới khi nhượng bộ nó. Vòng đời thực tế ngắn ngủi
của phần mềm ngụ ý một cản trở quan trọng cho các nhà sáng tạo và các
chủ sở hữu, những người có thể chỉ có các sản phẩm của họ được bảo vệ
sau một giai đoạn thời gian đáng kể như đối với việc xin cấp bằng sáng
chế của họ. 

Cũng có thực tế là khả năng các chương trình đang được bằng sáng chế bảo vệ ngụ ý
các khó khăn thực tế cho các văn phòng bằng sáng chế tương ứng và sự sụp đổ của
chúng, vì như một trong các khía cạnh tính cho một phần lớn công việc của các văn
phòng như vậy là bước kiểm tra sự mới lạ và có tính sáng tạo. Khi xem xét tới sự
bùng nổ của công nghiệp máy tính, bổ sung thêm chủng loại khác của sáng chế cho
phần mềm đã không được mong muốn, khi mà các bằng sáng chế có thể được trao
thậm chí muộn hơn. 

• Kinh tế. Thủ tục trao một bằng sáng chế là, hoàn toàn thành thật, đắt tiền.

Không chỉ vì các chi phí được sự đăng ký bằng sáng chế ngụ ý, sự ký mới
và thanh toán phí thường niên của nó, mà còn cả chi phí ngụ ý các phí đối
với các chuyên gia (các kỹ sư, các luật sư, ...) tham gia trong vấn đề đó.
Dù là điều này không ngụ ý có trở ngại cho các công ty máy tính lớn hơn. 

• Chính trị. Tại châu Âu, đã có đúng là sự mất lòng tin vào việc để mở các

phương tiện bảo vệ phần mềm thông qua các bằng sáng chế đối với Mỹ,
khi mà chúng áp đảo rồi sự sản xuất phần cứng. 
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Tình trạng đó đã dẫn tới  một  quyết  định  ban đầu ở mức quốc tế  để  loại  bỏ
(exclude) bảo vệ bằng sáng chế phần mềm, xem nó là không phù hợp hoặc không
mong muốn. Nhưng điều đó đã chỉ kéo dài ít thập niên. 

Bất chấp các tham chiếu đầu tiên trong án lệ nước Mỹ có lợi cho khả năng trao bằng
sáng chế của các chương trình máy tính trong bản thân chúng, các tòa án ở Mỹ không
nhất trí đồng ý rằng một phương pháp có thể được bộ não con người phát triển (các
bước trí óc) không thể là đối tượng cho bằng sáng chế. Vì các chương trình máy tính
không liên quan tới các vấn đề vật lý và có thể được bộ não con người phát triển,
chúng đã được coi không có khả năng trao bằng sáng chế. 

Các nước khác (như trường hợp của Pháp trong Luật Bằng sáng chế năm 1968) đã
thiết lập trong các luật của họ sự loại trừ rõ ràng và toàn bộ (a clear and outright
exclusion) khả năng bảo vệ một chương trình máy tính qua giáo huấn pháp lý của
một bằng sáng chế. Song song, án lệ của các quốc gia khác cũng đã phản ánh quan
điểm được pháp luật giả định (trong số các trường hợp thích đáng là trường hợp của
Mobil Oil năm 1873 ở Pháp và của Disposition Program năm 1976 ở Đức). 

Hơn nữa, Công ước Munich về Bằng sáng chế châu Âu, ngày 05/10/1973, đã xem
xét rồi điểm này, đã loại bỏ phần mềm khỏi khả năng cấp bằng sáng chế (excluded
software from patentability) theo Điều 52.29 của nó. 

(9)Đặc biệt, Điều 52.2 nêu như sau: “Sẽ không được xem xét các sáng chế cho các
mục đích của đoạn 1, đặc biệt, là: [...] c) các kế hoạch, các nguyên tắc và các phương
pháp cho sự thực thi các hoạt động trí tuệ, cho các trò chơi hoặc các hoạt động kinh
tế, và các chương trình máy tính”. 

Điều này đã dẫn các quốc gia châu Âu áp dụng từ ngữ tương tự trong pháp luật
quốc gia của họ. 

Tây Ban Nha đặc biệt đã thiết lập, trong Điều 4.4 c) về Luật Bằng sáng chế năm
1986, văn bản sau: “Đặc biệt không được xem xét các sáng chế theo nghĩa của phần
trước [định nghĩa khả năng cấp bằng sáng chế là gì], là các kế hoạch, các quy tắc và
các phương pháp cho sự thực thi các hoạt động trí tuệ, các trò chơi hoặc các hoạt
động thương mại điện tử, và các chương trình máy tính”. 

Quan điểm được các văn bản pháp lý được nêu ở trên giả thiết cũng đã được phản
ánh trong các trường hợp được đưa ra trước các tòa án của một loạt các quốc gia châu
Âu tham gia Công ước Munich. 

Trong các năm 1980, tranh luận lịch sử về việc liệu có là thuận tiện để bảo vệ
phần mềm với các bằng sáng chế hay không lại nổi lên, vì sức ép toàn cầu của các
công ty phát triển phần mềm lớn của Mỹ (đối mặt với mất mát mà họ đã duy trì
rồi sau đó vì việc ăn cắp các chương trình của họ) và ý định của họ giành lấy sự
bảo vệ lớn nhất có thể cho phần mềm qua một loạt các mệnh lệnh pháp lý được áp
dụng trong từng vụ kiện. 

Các quốc gia đã tìm cách bảo vệ bản thân phần mềm, trước hết thông qua sự bảo
vệ đặc thù (đã thất bại), và cuối cùng thông qua các quyền và bản quyền tác giả,
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như chúng ta đã thảo luận rồi ở Module 2. 

Dù khung pháp lý sở hữu trí tuệ (bản quyền) không đưa ra được giải pháp lý
tưởng để ngăn chặn sử dụng phần mềm không có phép, nó đã đưa ra được câu trả
lời quốc tế và nhắc nhở pháp lý cho những mong muốn của các công ty máy tính
lớn. Luật bản quyền cũng đã được áp dụng để hạn chế các khả năng sử dụng kỹ
thuật nghịch đảo (bắt chước các ý tưởng mà không có việc sao chép mã để giành
được kết quả y hệt, bằng việc sửa đổi hoặc đảo ngược các câu hoặc các lệnh
logic), điều đã được xem là một thực tiễn không công bằng. 

3.2. Khả năng cấp bằng sáng chế của phần mềm

Nhưng liệu các chương trình máy tính có thực sự là các tác phẩm “văn học” hay
không? Đâu là các vấn đề được đặt ra bằng việc bảo vệ các chương trình máy tính
với các quyền tác giả? Các nhà sáng tạo và các chủ sở hữu các chương trình máy
tính muốn có được sự bảo vệ có khả năng lớn nhất cho các quyền của họ và sự
bảo vệ bằng các quyền tác giả không bao trùm “các ý tưởng” vốn dĩ trong chương
trình máy tính (rốt cuộc, phần có tính sáng tạo và có giá trị nhất của các chương
trình đó: thuật toán), vì các quyền tác giả chỉ hạn chế bảo vệ cho “sự diễn đạt”. 

Ngoài ra, chúng ta phải không quên rằng các chương trình máy tính tìm kiếm một
kết quả kỹ thuật, nghĩa là, chúng là công nghệ được yêu cầu để sử dụng các máy
tính và không được tạo ra để giao tiếp thông tin hoặc các suy nghĩ đối với con
người (điều cơ bản tối thượng của các tác phẩm văn học), mà thay vào đó được
thiết kế để giao tiếp với các máy móc. 

Dù vậy, bất chấp tất cả, sức ép từ các công ty phần mềm lớn đang phát triển trong
các văn phòng bằng sáng chế đã dẫn tới việc trao nhiều bằng sáng chế của họ
trong các chương trình máy tính được xem xét một cách cách ly (in isolation), khi
mà, nói một cách mưu mẹo, chúng nên không được trao. Điều này đang xảy ra
không chỉ trong các văn phòng bằng sáng chế ở Mỹ, Úc và Nhật, mà còn, gần đây
hơn, ở châu Âu, nơi mà có nhiều hạn chế pháp lý hơn có liên quan tới khả năng
cấp bằng sáng chế phần mềm. 

Dù các bằng sáng chế trong các chương trình máy tính trong bản thân chúng là không
được phép ở châu Âu, hãy xem ví dụ: 

• Một bằng sáng chế do máy tính triển khai nơi mà, đúng là, điều duy nhất mới

lạ là bản thân chương trình máy tính đó (Xem site của FFII). 

• Một bằng sáng chế phần mềm trong bản thân nó, được Văn phòng Bằng sáng

chế châu Âu (EPO) đã trao. 

Trong các phần sau chúng ta sẽ thấy mức độ ở đó khả năng cấp bằng sáng chế
phần mềm được chấp nhận khắp thế giới. 
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3.2.1. Khả năng cấp bằng sáng chế phần mềm ở châu Âu

Ở châu Âu, bản thân các chương trình máy tính đã bị luật loạt trừ khỏi phạm vi
bảo vệ bằng các bằng sáng chế. Tuy nhiên sự loại trừ này bản thân nó có hạn chế. 

Công ước Munich

Điều 52.3 Công ước Munich bản thân nó thiết lập điều sau: “Các quy định của đoạn 2
sẽ loại trừ khả năng cấp bằng sáng chế của vấn đề chủ thể hoặc các hoạt động được
tham chiếu tới trong quy định đó chỉ ở mức độ theo đó một đơn xin cấp bằng sáng
chế ở châu Âu hoặc bằng sáng chế châu Âu có liên quan tới vấn đề chủ thể như

vậy hoặc các hoạt động như vậy”. 

Vì thế, sự loại trừ khả năng cấp bằng sáng chế của phần mềm chỉ tham chiếu tới
các yếu tố theo đó sự bảo vệ chương trình máy tính trong bản thân nó được nêu:
khi chương trình máy tính chỉ là yếu tố tạo ra đơn xin cấp bằng sáng chế. Nhưng
nó không loại trừ các thủ tục công nghiệp được triển khai với sự trợ giúp của một
chương trình máy tính. 

Vì thế, khả năng cấp bằng sáng chế của toàn bộ thủ tục kỹ thuật theo đó một phần
đã được một chương trình máy tính triển khai dù sao cũng dường như được chấp
nhận. Nói cách khác, hiện tại, pháp luật dường như cho phép phần mềm có khả
năng được cấp bằng sáng chế khi nó hình thành một phần của những gì là đối
tượng của những sáng chế công nghệ lớn hơn. Chúng được tham chiếu tới như
là “các sáng chế được máy tính triển khai”. Bảo vệ bằng sáng chế có thể không
được trao cho bản thân chương trình máy tính, nhưng cho sự kết hợp của nó với
các yếu tố khác của sáng chế, điều có các hiệu ứng “kỹ thuật”. 

Điều này đặc biệt gây tranh cãi và khó áp dụng. 

Vẽ ra các con đường 

Trong thực tế, sự loại trừ của châu Âu đối với phần mềm “như nó có” qua giáo lý
của các bằng sáng chế là không đơn giản như vậy. Chính xác, vấn đề nằm ở nơi và
cách để vẽ ra các con đường khi nào phần mềm có khả năng được cấp bằng sáng
chế và khi nào thì không. Nói cách khác, khi nào phần mềm được coi như được
triển khai trong một sáng chế? Khi sự ngoại lệ đang bị lạm dụng để đạt được khả
năng cấp bằng sáng chế phần mềm mà, thực sự, không tạo thành một phần của
một sáng chế có khả năng được cấp bằng sáng chế, mà thay vào đó là độc lập với
sáng chế như vậy?

• Khi khoản đó được yêu sách không phải là bản thân chương trình đó, thì

sự hiện diện của nó trong yêu sách đó là không đủ nền tảng cơ bản trong
bản thân nó để từ chối khả năng cấp bằng sáng chế, nếu khoản được yêu
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sách có “các hiệu ứng kỹ thuật”. Điều này có nghĩa là, ví dụ, các máy và
việc sản xuất hoặc các quy trình kiểm tra được một chương trình máy tính
chạy phải được xem là các khoản có khả năng cấp bằng sáng chế. 

• Một chương trình có thể được tích hợp vào bản thân máy tính, một dụng

cụ hoặc thiết bị, sao cho chúng trở nên không tách rời được. Các ví dụ của
điều này được thấy trong các máy tính trước tiên, điều được kết hợp rồi hệ
điều hành của chúng, trong một số modem (dựa vào các thiết bị xử lý tín
hiệu số) hoặc phần cứng ở dạng tệp kiểu mảng có cổng có thể lập trình
được - FPGA (File Programmable Gate Array). Vì thế, trong các trường
hợp nơi mà chương trình được coi như là yếu tố khác của sáng chế, thì khả
năng cấp bằng sáng chế của chương trình máy tính là, về nguyên tắc, được
chấp nhận ở châu Âu. 

Điều này cũng được nắm bắt trong các giải thích án lệ có trong các vụ án đặc biệt
được mang ra trước các thẩm phán. Trong vài vụ kiện quốc gia (ví dụ, vụ kiện của
Schlumberger năm 1981, ở Pháp; hoặc vụ kiện Seitenpuffer năm 1991, ở Đức) và
trước Văn phòng Bằng sáng chế châu Âu - EPO (Viacom, 1986; IBM, 1997), đã được
hiểu, một mặt, rằng những sáng chế quan trọng nhất gần đây đã đòi hỏi các chương
trình máy tính, sự loại trừ chúng khỏi phạm vi khả năng cấp bằng sáng chế có thể ngụ
ý vài kết quả buồn cười trong thực tế. Hơn nữa, đã được cân nhắc rằng một yêu sách
liên quan tới một thủ tục kỹ thuật được thể hiện dưới sự kiểm soát của một chương
trình không thể được coi như là có liên quan tới một chương trình máy tính “trong
bản thân nó”. 

Về nguyên tắc, việc xây dựng trên sự ngoại lệ được Điều 52.3 Công ước Munich
thiết lập và dựa vào Hiệp định TRIPS, EPO đã hiểu rằng nếu đối tượng được yêu
sách đã đưa ra một “hiệu ứng kỹ thuật” vượt ra khỏi mối quan hệ lẫn nhau giữ
chương trình và máy tính, thì khả năng cấp bằng sáng chế của nó sẽ không bị hỏi
chỉ vì chương trình đó đang là ngầm trong triển khai của nó. 

Theo Điều 27 Hiệp định TRIPS, được WTO áp dụng trong năm 1994, thứ sau đây là
có khả năng được cấp bằng sáng chế: “tất cả các sáng chế, dù là các sản phẩm hoặc
các thủ tục, trong tất cả các lĩnh vực công nghệ, miễn là chúng là mới, ngụ ý một hoạt
động có tính sáng tạo và dễ bị ảnh hưởng đối với ứng dụng công nghiệp”. Và bổ sung
thêm rằng: “[...] vì các mục đích của Điều này nên bất kỳ thành viên nào cũng có thể
cân nhắc rằng các thể hiện trình bày hoạt động có tính sáng tạo” và “dễ bị ảnh hưởng
đối với ứng dụng công nghiệp” là đồng nghĩa tương ứng với các thể hiện “không hiển
nhiên” và “hữu dụng”. 

Quan điểm nêu trên được Phòng Kháng án (Appellate Chamber) của EPO trong
các quyết định kế tiếp của nó khẳng định (điều phải được tính tới trong giải nghĩa
pháp luật châu Âu, nhưng không nhất thiết là ràng buộc). Theo nghĩa này, vì sức
ép từ các công ty lớn của Mỹ, một quyết định của Phòng đó đã thừa nhận rằng: 
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Trích dẫn của tác giả

“Một bằng sáng chế có thể được trao không chỉ trong trường hợp các sáng chế theo
đó một chương trình quản lý, qua một máy tính, một quy trình hoặc hoạt động công
nghiệp một phần của một chiếc máy, mà còn trong các trường hợp theo đó chương
trình máy tính là vật trung gian duy nhất, hoặc một trong các vật trung gian cần thiết,
cho việc có được một hiệu ứng kỹ thuật bên trong ý nghĩa được nêu ở trên, trong đó,
ví dụ, một hiệu ứng kỹ thuật của dạng đó là đạt được qua một chức năng bên trong
của một máy tính dưới sự ảnh hưởng của chương trình như vậy”. 

Thực tê EPO đã thừa nhận rằng có khả năng cấp bằng sáng chế cho phần mềm
bằng việc trình bày đơn xin được phác thảo theo một cách thức nhất định. Dựa
trên cơ sở của điều này nó được nói rằng EPO đã trao hơn 30.000 bằng sáng chế
phần mềm, trong khi bản thân Văn phòng chỉ yêu sách khoảng 5.000. Tình huống
này là rất không thỏa mãn khi nó tạo ra rất nhiều sự bất an về pháp lý và làm méo
mó thị trường, vì như đơn xin thực tế đối với các quy định về bằng sáng chế là
không y hệt nhau khắp châu Âu. 

Ảnh hưởng của Mỹ 

Điều này chủ yếu được ghi nhận về sức ép của các công ty máy tính lớn của Mỹ,
chúng đã có khả năng “trượt qua” nhiều bằng sáng chế phần mềm như các chương
trình máy tính bị cô lập và có ý định tiếp tục làm thế, dù nó là dưới các đảm bảo
của sự buông lỏng pháp lý. Đối với các bằng sáng chế phần mềm được EPO trao,
75% thuộc về các công ty Mỹ, chính xác vì lợi ích và sức ép mà họ đã sử dụng ở
châu Âu, kết hợp với thực tế rằng các công ty châu Âu đã không biết sử dụng các
bằng sáng chế như một phương tiện bảo vệ các sản phẩm của họ (hoặc, như có
khả năng áp dụng được, khi các công ty châu Âu đã không biết, đã coi các bằng
sáng chế là phức tạp, đắt giá và khó áp dụng cho các công ty nhỏ). 

Một nháy của Amazon, được cấp bằng sáng chế ở Văn phòng Bằng sáng chế và
Thương hiệu Mỹ (USPTO), là một ví dụ về bằng sáng chế phần mềm được biến
thành một chương trình máy tính bị cách ly. Tuy nhiên là cần thiết để nhắc lại rằng
bằng sáng chế có một “người anh em họ” ở châu Âu, khi mà các yêu sách bằng sáng
chế ở EPO khác với các yêu sách của USPTO. Đã yêu cầu bãi bỏ nó, cả ở Mỹ và ở
châu Âu, bằng sáng chế Mỹ đã bị hủy bỏ vào giữa năm 2007 và bằng sáng chế châu
Âu đã bị vô hiệu vào tháng 11 cùng năm. 

Quan điểm quốc gia 

Song song, các văn phòng bằng sáng chế của một số quốc gia thành viên EU, như
Anh và Đức (các pháp luật của họ cũng có cấm khả năng cấp bằng sáng chế các
chương trình phần mềm), cũng đã đi theo các quyết định được Phòng Kháng án
của EPO ở mức độ mà các văn phòng bằng sáng chế tương ứng của các quốc gia
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thành viên như vậy của UE đã trao các bằng sáng chế trong các chương trình máy
tính mà có một “hiệu ứng kỹ thuật” hoặc giải quyết một “vấn đề kỹ thuật”. 

Ví dụ

Các tòa án Anh, đặc biệt, đã rất bận rộn có liên quan tới các bằng sáng chế. Trong vụ
kiện nền tảng năm 2006 giữa Aerotel/Macrossan, Tòa án Phúc thẩm đã thiết lập một
kiểm thử 4 bước, nó đã thay đổi quy trình của UKPTO cho việc nghiên cứu các đơn
xin cấp bằng sáng chế có liên quan tới máy tính, điều dường như làm cho khó khăn
hơn để giành được một bằng sáng chế phần mềm. (Nhiều thông tin hơn về kiểm thử
đó có trên site của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ [IPO]). Tuy nhiên, với sự rà soát lại
pháp lý tiếp theo quyết định về Astron Clinica năm 2008, UKPTO đã một lần nữa
thay đổi thực tế của nó (xem trên site IPO về quyết định này) và một câu hỏi đã được
gửi tới EPO để mở rộng hơn kháng án, để điều hòa thực tiễn của quốc gia và EPO. 

3.2.2. Khả năng cấp bằng sáng chế phần mềm ở Mỹ & các nước khác

Luật Bằng sáng chế Mỹ và án lệ về nguyên tắc cho phép sự bảo vệ kép đối với
phần mềm như là  sở hữu “trí  tuệ” (theo bản quyền) và như là  sở hữu “công
nghiệp” (theo bằng sáng chế). Đây là trường hợp cả hai ủng hộ các bằng sáng chế
đối với phần mềm, được xem trong bản thân nó, và cho các sáng chế được máy
tính triển khai. 

Văn phòng Bằng sáng chế Mỹ là đầu tiên trên thế giới chấp nhận các đơn xin cấp
bằng sáng chế phần mềm. Hơn nữa, án lệ của nước Mỹ đã hiểu rằng các bằng
sáng chế thủ tục không thể bị loại trừ đối với tất cả các sáng chế mà, toàn bộ hay
một phần, có thể được triển khai với sự trợ giúp của một chương trình máy tính. 

Quan điểm này được trường hợp “Diamond với Diehr” năm 1981 ủng hộ, nơi mà
được thấy không chỉ cấp bằng sáng chế cho thuật toán hoặc công thức toán học, mà
còn một thủ tục mới cho việc lưu hóa cao su tổng hợp để làm khuôn đúc, nơi mà sáng
chế đó đã không giữ lại được sử dụng phương trình toán học nổi tiếng được sử dụng
trong bằng sáng chế: công thức toán học “tạo thành một phần của quy trình như một
tổng thể”, nó là đúng cho đối tượng của bằng sáng chế. Vì vụ kiện “Diamond với
Diehr”, tại Mỹ đã được hiểu rằng các bằng sáng chế mở rộng tới thủ tục theo đó các
chương trình máy tính có liên quan, miễn là thủ tục đó dựa vào những gì đơn xin cấp
bằng sáng chế dựa vào không được tạo ra một cách độc quyền bằng một thuật toán. 

Hơn nữa, ngược với những gì chúng ta đã thấy với học thuyết của Phòng Kháng
án của EPO, ở nước Mỹ là không cần thiết cho sáng chế có khả năng cấp bằng
sáng chế để đưa ra một “sự đóng góp kỹ thuật” cho “sự phát triển hiện đại nhất”:
là đủ cho sáng chế thuộc về “địa hạt công nghệ” để có khả năng được cấp bằng
sáng chế. Vì thế, chỉ là thực tế là một sáng chế sử dụng một máy tính hoặc chương
trình máy tính là đủ cho nó thuộc về “địa hạt công nghệ”, tuân thủ việc sản xuất
một “kết quả hữu hình, hữu dụng và đặc biệt” của nó. Điều này xa hơn cho phép
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khả năng cấp bằng sáng chế của không chỉ phần mềm, mà còn các phương pháp
kinh doanh, điều rõ ràng bị loại trừ ở châu Âu. 

Điều này đã gây ra sự hỗn loạn kinh khủng trong văn phòng bằng sáng chế, nơi
không có đủ nhân lực được huấn luyện để nhanh chóng phân tích tính mới lạ và bước
có tính sáng tạo của các chương trình được đưa vào trong hơn 50.000 đơn xin cấp
được đệ trình mỗi năm. Kết quả là, được cho rằng sự tầm thường của vài bằng sáng
chế phần mềm được trao ở nước Mỹ là do thiếu nhân lực, những người có đủ điều
kiện và các hệ thống tìm kiếm trong các văn phòng bằng sáng chế thích hợp. 

Trong thực tế, đã không có cho tới năm 1994 rằng USPTO đã thuê những người kiểm
soát với các trình độ khác nhau trong các khoa học máy tính. Văn phòng có xu hướng
dành trung bình 17 giờ cho một bằng sáng chế, khó mà đủ để xem xét chi tiết khả
năng cấp bằng sáng chế của một chương trình. Chính vì lý do đó mà việc trao một
bằng sáng chế phần mềm có lỗi là không ngạc nhiên trong hệ thống này. 

Bây giờ được ước tính là một đơn xin cấp bằng sáng chế mất khoảng 5 tới 7 năm để
xử lý (tháng 3/2010).

Điều này gần đây đã được rà soát lại trong vụ Bilski, vụ đã đặt ra câu hỏi về thực
tiễn của việc trao các bằng sáng chế cho phương pháp kinh doanh, nghĩa là các
bằng sáng chế các phương pháp kinh doanh khi được triển khai trong phần mềm. 

Một mặt, ở Mỹ, thủ tục kiểm tra bằng sáng chế được áp dụng là không quá sâu
hoặc hướng tới chất lượng (tại Mỹ không có các giai đoạn bình luận, phản đối...),
và điều này cho phép đối với đơn xin cấp bằng sáng chế sẽ được mau lẹ và không
đắt giá, cho phép truy cập tới các công ty vừa và nhỏ (ngược lại với châu Âu, nơi
mà thủ tục xin cấp bằng sáng chế là đắt hơn nhiều). Sự dễ dãi như vậy được bảo
vệ với lý lẽ rằng chúng có thể sau đó kháng cáo ở các tòa án và sau đó được rà
soát lại hoặc bị vô hiệu hóa, vì chỉ như là thực tế rằng ai đó đã thấy ý tưởng y hệt
như ý tưởng của bằng sáng chế trong sự phát triển mới gần đây nhất mới có thể vô
hiệu hóa bằng sáng chế đó. 

Cũng cần thiết để nhớ trong đầu rằng, dù không thể, thì sự tìm kiếm các tiền lệ là
hoàn toàn phức tạp đối với phần mềm, đặc biệt khi xem xét một chương trình máy
tính được đại diện chỉ bằng việc viết (đây là cách mà các lệnh được chương trình
đưa ra cho máy tính sẽ được nhìn thấy), hệt như âm nhạc, toán học, các bài báo
khoa học ... là các dạng viết và không thể tưởng tượng ra được rằng con người có
thể có được tri thức tuyệt đối của tất cả các tác phẩm văn học được viết khắp thế
giới. 

Trong trường hợp này, chúng ta đang làm việc với một hệ thống bằng sáng chế yếu
kém, nơi có tiềm năng lớn cho sự kiện tụng, điều chúng ta hiểu là không thuận tiện
cho các công ty không thể chịu được nó. Điều này cũng tạo ra sự không an toàn trong
các thị trường tài chính với sự tôn trọng giá trị các bằng sáng chế và các hồ sơ “sở
hữu công nghiệp” của các công ty. 
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Khả năng cấp bằng sáng chế phần mềm ở các quốc gia khác: Nhật và Úc 

Cuộc kiểm thử mà văn phòng bằng sáng chế Úc áp dụng để xác định khả năng cấp
bằng sáng chế cho các sáng chế có liên quan tới phần mềm là như sau: kiểm tra
xem liệu một sáng chế có ngụ ý sản xuất một “kết quả kinh tế hoặc thương mại
hữu dụng” hay không. Tình thế này dường như thậm chí còn mở hơn so với tình
thế của EPO, khi nó là khó hơn nhiều để xác định dạng các sáng chế nào sẽ bị loại
trừ, biết rằng hầu hết các sáng chế như vậy có một vài “ứng dụng thương mại”. 

Điều y hệt đã xảy ra ở nước Mỹ, nơi mà khoảng 35.000 bằng sáng chế phần mềm
được đăng ký mỗi năm (thậm chí cho bản thân phần mềm), đang xảy ra ở Nhật.
Tại Nhật có một học thuyết đã từng là truyền thống được hiểu theo một cách thức
tương tự như với “đóng góp kỹ thuật” được EPO sử dụng. Tại Nhật được xem là
một sáng chế phải tạo thành từ sự sáng tạo rất tiên tiến của các khái niệm kỹ thuật
trong đó một luật tự nhiên được áp dụng. 

3.2.3. Chỉ thị của EU về Sáng chế được Máy tính Triển khai thất bại 

Cuối những năm 1990, tình hình ở châu Âu dường như không phù hợp vì 2 lý do.
Một mặt, đã có sự không chắc chắn lớn trong các khái niệm về khả năng cấp bằng
sáng chế phần mềm, trong các hoàn cảnh mà theo đó Công ước Munich đã loại trừ
nó khỏi bảo vệ bằng sáng chế, nhưng EPO đã cho phép việc cấp bằng sáng chế
các sản phẩm chứa một chương trình máy tính dưới các điều kiện nhất định (“bản
chất tự nhiên kỹ thuật” của sản phẩm, “tính mới lạ” và “tính sáng tạo”). 

Mặt khác, án lệ quốc gia đang tồn tại ở châu Âu, chủ yếu được phát triển ở 2 quốc
gia thành viên (Đức và Anh) đã áp dụng các quyết định khác nhau về tầm quan
trọng có liên quan tới các yêu cầu để giành được một bằng sáng chế (như, có liên
quan tới định nghĩa “vấn đề có khả năng được cấp bằng sáng chế”). Điều này đã
chỉ ra rằng, thiếu các biện pháp tiêu chuẩn hóa, nghĩa là, một luật rộng khắp châu
Âu, thì các tòa án của các quốc gia thành viên khác nhau có thể áp dụng các giải
pháp hoàn toàn khác nhau khi phán quyết về các vấn đề như vậy. 

Những người được cấp phép và công chúng nói chung, những người sử dụng tiềm
năng của các đối tượng có khả năng cấp bằng sáng chế, đã không chắc chắn rằng,
trong trường hợp có kiện tụng, các bằng sáng chế được trao trong tình huống như
vậy có thể được khẳng định. Vào năm 1999, Ủy ban châu Âu đã nhận thấy nhu
cầu có hành động pháp lý về vấn đề này. Khoảng giữa tháng 10 và tháng 12 năm
2000, nó đã kêu gọi một sự tư vấn công khai rộng lớn, các kết quả của nó đã
chứng minh sự thiếu đồng thuận về các quy định đã điều hành các bằng sáng chế
phần mềm: họ có nên hạn chế, như họ đã từng cho tới lúc đó, hay họ có nên đi
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theo con đường dễ dãi như pháp luật của nước Mỹ? Điều này đã dẫn tới, vào
tháng 02/2002, một  Chỉ dẫn Đề xuất về Khả năng cấp bằng sáng chế cho  các
Sáng chế được Máy tính Triển khai - COM [2002] 92 (Proposed Guideline for the
Patentability of Computer-Implemented Inventions). 

Ủy ban đã chứng minh chỉ dẫn được đề xuất dựa vào nhu cầu tìm kiếm hành động
dự kiến với sự tôn trọng các nước Mỹ và Nhật, và để tránh sự áp đảo thị trường
của họ (đặc biệt Internet), vì là, nếu không, các công ty châu Âu có thể có một vị
thế yếu thế, chủ yếu so với các công ty Mỹ, điều đã giả thiết rồi rằng các chương
trình máy tính trong thực tế có khả năng được cấp bằng sáng chế. Về nguyên tắc,
chỉ dẫn được đề xuất10 đã tìm cách để dừng xu thế của châu Âu trong những năm
đã qua, đặc biệt những người của EPO, về việc thừa nhận các bằng sáng chế phần
mềm, và đặt dấu chấm hết cho sự không chắc chắn về pháp lý ngụ ý các quy định
án lệ thất thường ở EU. 

(10)Vì chương về Chỉ thị được đề xuất nổi tiếng này đã khép lại vào tháng 07/2005, chúng
ta sẽ chỉ tóm tắc các nội dung của nó: 

• Tiêu chuẩn hóa các pháp luật khác nhau của châu Âu về việc này và, tiếp theo, các

quy định có thể được ban hành đối với các lệnh của các tòa án khác nhau. 

• Bảo vệ pha trộn (bổ sung) trong đó các chương trình máy tính có thể được bảo vệ cả

theo các quyền tác giả và bằng sáng chế. 

• Giảm số lượng các bằng sáng chế tầm thường mà đã “trượt qua” ở EPO và một số

văn phòng bằng sáng chế quốc gia (các sáng chế quỵ lụy hoặc việc tạo ra những đóng
góp không đủ đối với sự phát triển hiện đại nhất). 

• Bảo vệ có giới hạn phạm vi, ở mức độ mà “sáng chế” phải tạo thành một sự đóng góp

kỹ thuật: một chương trình máy tính áp dụng được cho máy tính (nhưng không phải
đối với chương trình máy tính được tạo ra độc lập, ở mức độ mà nó đã được các
quyền tác giả bảo vệ). Cùng với các con đường đó, điều này có thể bao gồm phần
mềm được tích hợp trong các thiết bị thông minh trong gia đình, các điện thoại di
động, các thiết bị kiểm tra động cơ, các công cụ cho các máy móc, các thiết bị của tất
cả các dạng và các hệ thống máy tính phức tạp. 

• Bỏ các mô hình kinh doanh hoặc các phương pháp thương mại của các bảo vệ bằng

sáng chế được sử dụng ở nước Mỹ. 

Các sửa đổi bổ sung của Nghị viện đã tìm cách làm rõ các mù mờ trong một nỗ
lực định nghĩa những gì là “các sáng chế được máy tính triển khai” và những gì là
“sáng chế kỹ thuật”. Họ cũng đã cố gắng bảo vệ “tính tương hợp” để đảm bảo sử
dụng các tiêu chuẩn và các giao thức và sự truy cập tới xã hội thông tin, bảo vệ
“quyền tự do xuất bản” và tránh sử dụng hệ thống bằng sáng chế để ngăn cản sự
phổ biến tri thức và độc quyền hóa các phương tiện trình bày, và duy trì tất cả các
yêu cầu pháp lý về khả năng cấp bằng sáng chế. 

Cuối cùng, sau một chuyến đi dài qua các cơ quan của châu Âu, vụ đánh cược đó
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đã bị 95% Nghị viện từ chối vào tháng 07/2005, lần đầu tiên điều này đã xảy ra
trong lịch sử Nghị viện; vài người đã viện lý rằng nó đã cho phép khả năng cấp
bằng sáng chế cho bất kỳ phần mềm nào và những người khác cho rằng các sửa
đổi bổ sung được đề xuất đã không đưa ra được sự bảo vệ đủ. Hiện trạng châu Âu
đã quay lại sự không chắc chắn trước đó của nó. 

3.3. Các ưu điểm và nhược điểm của sự bảo vệ 
bằng sáng chế đối với phần mềm.

Trong phần này chúng ta sẽ thấy các ưu điểm và các bất tiện mà sự bảo vệ bằng
sáng chế phần mềm ngụ ý từ các quan điểm khác nhau của các công ty máy tính
lớn. Trong phần tiếp sau của chương này, chúng ta sẽ thấy những người ủng hộ và
phản đối sự bảo vệ bằng sáng chế phần mềm từ quan điểm của PMTD. 

3.3.1. Các ưu điểm

Các công ty máy tính lớn có quan tâm trong việc các công ty phần mềm của họ
được bằng sáng chế bảo vệ vì các lý do sau: 

• Các bằng sáng chế bảo vệ “các ý tưởng” đằng sau chương trình máy tính.

Vì thế, một bên thứ 3 có thể bị cản trở khỏi việc tạo ra một chương trình
tương tự (thậm chí nếu nó đã được làm ra với mã nguồn hoặc các thuật
toán khác) nếu chương trình máy tính đó triển khai các chức năng y hệt.
Theo con đường này, sự độc quyền do bằng sáng chế đưa ra là lớn hơn
nhiều so với sự độc quyền do các quyền và bản quyền tác giả đưa ra. 

• Ông chủ trở thành chủ sở hữu của một bằng sáng chế ở dạng trực tiếp

nhất. Thông thường, trong các khái niệm về bằng sáng chế, các sáng chế
của các nhân viên thuộc về ông chủ và các quyền có lợi cho nhân viên là
bị hạn chế đáng kể. Hơn nữa, bất kỳ thông tin nào được yêu cầu đối với
nhân viên từ bên trong công ty và dẫn tới sáng chế đó cũng sẽ là sở hữu
của công ty, điều có thể giả thiết quyền sở hữu của sáng chế hoặc giữ lại
quyền để sử dụng nó. 

• Theo luật bằng sáng chế không có các quyền đạo đức. Dù vậy khả năng

trong một số pháp luật bằng sáng chế, người sáng tạo được trao quyền cá
nhân (“quyền đạo đức”), nói chung, với các bằng sáng chế, khả năng của
tác giả của chương trình thi hành các đặc quyền đặc biệt đối với các quyền
đạo đức (vốn dĩ có trong các hệ thống quyền tác giả) bị tránh xa. 

• Có sự dễ dàng lớn hơn về truyền sự khai thác các quyền đối với một bằng

sáng chế hoặc đối với sự trao một giấy phép. Đây là trường hợp với sự tôn
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trọng tính độc quyền và quyền để trao các giấy phép phụ. 

Các bằng sáng chế “hung hăng” (đối nghịch với có tính phòng vệ) có thể đóng
một vai trò quan trọng trong giá trị của các tài sản vô hình của một công ty khi nó
tới lúc để bán. Việc giữ tầm quan trọng đối với các bằng sáng chế hung hăng
(aggressive) cũng loại trừ sự cạnh tranh thị trường, dù điều này phải được làm hết
sức thận trọng để tránh bị trừng phạt theo luật chống độc quyền. Dù vậy, chúng ta
sẽ thấy sau đây cách mà, trong thế giới phần mềm, nhiều trong số các công ty
quan trọng nhất trong nền công nghiệp máy tính tích lũy số lượng lớn các bằng
sáng chế phần mềm vì các mục đích “phòng vệ”. Để làm thế, họ khớp thực tiễn
hiện hành của việc cấp phép chéo, trong sự bù đắp của các bằng sáng chế mà họ vi
phạm. Cuối cùng, việc vô hiệu hóa một bằng sáng chế ngụ ý thời gian, thông tin
và tiền mà nhiều người thích hơn không bỏ ra, đặc biệt nếu họ có một bàn tay
mạnh để chơi. 

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), là rất khó để tạo ra một hồ sơ bằng
sáng chế để cạnh tranh với một nền công nghiệp được áp đảo bằng một ít vai diễn
chính mà giữ các quyền đối với hàng ngàn bằng sáng chế đối với từng nền công
nghiệp. Ngược lại đối với ý định về một hệ thống các bằng sáng chế tìm cách bảo vệ
người sáng tạo hoặc người đổi mới nhỏ, rào cản lối vào trong nền công nghiệp phần
mềm được nâng lên đáng kể. Thậm chí hành động được cho là đơn giản về kiện tụng,
để tránh thanh toán cho một vụ kiện phi lý về các giấy phép bằng sáng chế, có thể
gây nguy hiểm cho sự tồn tại của các công ty mà không có các tài nguyên cần thiết vì
chi phí cao mà nó ngụ ý. 

3.3.2. Các nhược điểm

Nhưng không phải chỉ có toàn ưu điểm; các công ty lớn cũng thấy những điều bất
tiện trong phần mềm đang được bảo vệ như một bằng sáng chế: 

• Thời hạn bảo vệ là ngắn hơn. Các bằng sáng chế đưa ra sự bảo vệ cho 20

năm, trong khi các quyền và bản quyền tác giả đưa ra sự bảo vệ lâu hơn
nhiều. Nhưng các nhược điểm này sẽ không là như vậy khi cân nhắc rằng,
trong thực tế, các chương trình máy tính có vòng đời ngắn, khi chúng trở
thành lỗi thời không biết lúc nào, và các kỳ hạn được thiết lập cả bằng các
bằng sáng chế và các quyền tác giả chứng minh là cực kỳ dài. 

• Chi phí để có một bằng sáng chế. Các bằng sáng chế ngụ ý các chi phí

rất cao về các phí của các luật sư và các kỹ sư, và các phí ở các văn phòng
bằng sáng chế thích hợp. Dù vậy, nhược điểm này thậm chí có thể được
chứng minh là ưu điểm cho các công ty lớn đối với các lập trình viên phần
mềm nhỏ, khi và các lập trình viên có thể không có đủ các tài nguyên để
bao các chi phí có liên quan trong việc có được một bằng sáng chế. 
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• Thời hạn có một bằng sáng chế. Như chúng ta đã thấy, một bằng sáng

chế chỉ trao các quyền sau một thủ tục dài (điều có thể dễ dàng mất tới từ
5-7 năm, tùy theo quốc gia nơi mà sự bảo vệ bằng sáng chế được thấy để
có được), dù nó cũng là đúng rằng một loạt các bảo vệ sẽ được trao từ thời
điểm đơn xin cấp và các hiệu ứng là hồi tố về ngày tháng có đơn xin cấp
bằng sáng chế. Dù vậy, các hiệu ứng và các bảo vệ sẽ luôn phụ thuộc vào
sự trao cuối cùng bằng sáng chế đó. Một mặt, các quyền tác giả bảo vệ
chương trình máy tính được tính từ ngay khi tạo ra nó, không cần bất kỳ
sự đăng ký nào cả. 

• Các mục đích đặc biệt. Phần mềm tuân theo một bằng sáng chế là được

bảo vệ - bằng chiếc bằng sáng chế - trong các giới hạn thực chất bên trong
của bản thân bằng sáng chế và không được bảo vệ nếu nó được sử dụng
như đối với các mục đích hoặc theo cách thức không được yêu sách trong
bằng sáng chế đó nêu ra. Theo các quyền/bản quyền tác giả, phần mềm
được bảo vệ chống lại sự khai thác bản quyền vì bất kỳ mục đích gì. 

3.3.3. Thái độ của nền công nghiệp phần mềm

Những điều nêu trên rốt cuộc đã dẫn tới các thực tiễn sau: 

• Các bằng sáng chế chủ yếu được áp dụng cho các mục đích phòng vệ, nói

cách khác, để tránh những người khác khỏi việc cấp bằng sáng chế cho nó,
đặc biệt nhảy vào trò chơi các thỏa thuận cấp phép chéo (và trao đổi các
quyền khai thác bằng sáng chế của họ với các bằng sáng chế của các chủ
sở hữu khác). 

• Các chủ sở hữu từ chối trao các giấy phép, khi họ thích loại trừ các đối thủ

cạnh tranh hơn: tuân theo các điều kiện nhất định, hiện không có nghĩa vụ
pháp lý nào để trao một bằng sáng chế. 

• Chủ sở hữu đôi khi chỉ trao các bằng sáng chế theo điều kiện mà người

được nhận: 

◦ Có các giấy phép đối với các bằng sáng chế của chủ sở hữu khác. 

◦ Không phát triển các sản phẩm cạnh tranh với chủ sở hữu bằng sáng

chế đó. 

◦ Trả phí bản quyền dựa vào bán hàng, không chỉ đối với các sản phẩm

có bằng sáng chế, mà cả các sản phẩm không có bằng sáng chế nữa. 

Đây có thể là vấn đề đáng kể đối với PMTD vì có thể là khó khăn để có được một
giấy phép bằng sáng chế, khi mà bán hàng PMTD có xu thế là zero (0) và vì PMTD
không kiểm soát số lượng bản sao được phân phối (nên được lưu ý rằng các lập trình
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viên PMTD không thể biết có bao nhiêu bản sao có trên khắp thế giới, họ cũng không
có các lợi ích kinh tế đủ để trả tiền cho các giấy phép được sử dụng không hạn chế). 

• Các công ty lớn bù trừ lẫn nhau với các kho bằng sáng chế lớn của họ

(những gì được biết như là các thỏa thuận cấp phép chéo để chia sẻ các bộ
sưu tập các bằng sáng chế lớn của họ). Điều này có nghĩa là ít các công ty
mà có thể tham gia vào trò chơi mà người mới vào thị trường có thể trong
một lĩnh vực đặc thù, và với kho hoặc ngân sách bằng sáng chế đáng kể
của họ làm hạn chế lối vào của các công ty mới và họ có thể đòi hỏi càng
nhiều càng tốt từ những người khác, để tối đa hóa lợi nhuận của các kho
bằng sáng chế khổng lồ của họ, dẫn tới sự tăng giá tùy tiện các giấy phép. 

Kết quả là, vài công ty độc quyền lớn tích cóp các bằng sáng chế và trao cho nhau
các giấy phép để tránh yêu sách phải tích cóp thêm các bằng sáng chế phòng vệ. 

Mặt khác, các công ty nhỏ hoặc các lập trình viên máy tính cá nhân đang phát
triển PMTD hầu như không có khả năng trả tiền cho một đơn xin cấp bằng sáng
chế và, hoàn toàn có thể, sẽ vi phạm nhiều bằng sáng chế của các công ty lớn.
Hơn nữa, các công ty lớn với các bằng sáng chế phần mềm không có giá trị biết
rằng, dù người bị kiện có thể đe dọa đã phát hiện ra rằng ý tưởng cho sáng chế đó
đã tồn tại rồi trước đó, từ trước khi đơn xin cấp bằng sáng chế đó (và vì thế bằng
sáng chế đó là không có giá trị), thì người bị kiện đó có thể cũng không có tiền để
khởi động các thủ tục xử lý sự không có hiệu lực đó và có thể trong bất kỳ sự kiện
nào cũng kết thúc bằng việc phán quyết chống lại trong một thủ tục vi phạm bằng
sáng chế. 

Ước  tính  rằng  việc  tìm  cách  vô  hiệu  hóa  bằng  sáng  chế  của  Acacia  Media
Technologies, về truyền và nhận âm thanh và video được nén qua Internet (điều có
thể dẫn tới sự kiểm duyệt de facto các mạng), có thể tốn phí hơn 1 triệu euro. Các
bằng sáng chế Mỹ 5132992 và 6144702 của USPTO, và bằng sáng chế rất tương tự
của châu Âu EP 0566662 (bao gồm cả Tây Ban Nha). 

Chúng ta vì thế thấy rằng thực tiễn hiện hành của việc có một kho lớn các bằng
sáng chế thực sự được chứng minh cho việc giành được các bằng sáng chế phòng
vệ và các thỏa thuận cấp phép chéo, nhưng không như là một phương tiện bồi
hoàn vì các chi phí được đầu tư vào việc đảm bảo cho sự đổi mới. Và cuộc chiến
đó không chỉ chống lại các lập trình viên phần mềm lớn (như đế chế Microsoft),
mà còn cả các nhà sản xuất phần cứng lớn (như trường hợp của người khổng lồ
IBM, công ty kiểm soát số lượng lớn các bằng sáng chế được trao trên thế giới,
cho tới nay). Rốt cuộc, các bằng sáng chế phần mềm không thúc đẩy được các sản
phẩm tốt hơn. 
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3.4. PMTD và các bằng sáng chế

Với PMTD, mô hình phát triển, phân phối và áp dụng là hoàn toàn thú vị từ quan
điểm tiếp thị: đây là dạng chủ chốt của việc đấu tranh chống lại các nhà độc quyền
nổi tiếng (Linux chống lại Windows, Mozilla chống lại MSIE, OpenOffice chống
lại MS Office, Tomcat chống lại WebSphere, Java chống lại các môi trường phát
triển của Microsoft) và, ví dụ, làm giảm các chi phí cho các cơ quan nhà nước mà,
nếu khác, có thể hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống giấy phép hiện hành của các
công ty tư nhân. 

Dù vậy, nếu hệ thống bằng sáng chế phần mềm đã được phê chuẩn ở châu Âu,
hoặc nếu nó đã được tăng cường ở phần còn lại của thế giới và đã “được áp dụng”
theo nghĩa có các bằng sáng chế phần mềm (trong “bản thân phần mềm”), thì
PMTD có lẽ có thể ngày càng đối mặt với các vấn đề. Đối với PMTD, sự bảo vệ
được các bằng sáng chế trao bị sử dụng sai và bị lạm dụng, như chúng ta sẽ thấy
bên dưới. 

Hãy để chúng ta xem xét các khoản sau đây chi tiết hơn: 

• Nhìn thấy mã nguồn. Xuất bản và sự sẵn sàng công khai mã nguồn của

PMTD cho phép bất kỳ công ty nào với một bằng sáng chế phần mềm dễ
dàng phân tích liệu có hay không mã nguồn được sử dụng trong PMTD vi
phạm bằng sáng chế của nó. Là dễ hơn nhiều để tiến hành nghiên cứu khả
năng và xác định cấp bằng sáng chế dựa vào mã nguồn mà các ý tưởng
đằng sau chương trình đó để xem liệu có bất kỳ kỹ thuật nào được sử dụng
trong các chương trình đó vi phạm một bằng sáng chế hay không. Ở mức
độ mà PMTD hầu hết có khả năng chứa hàng ngàn các quy trình cơ bản,
nhiều trong số đó có thể được cấp bằng sáng chế rồi, thì hầu như chắc
chắn là nó sẽ vi phạm không cố ý một bằng sáng chế của bên thứ 3. 

Tính sẵn sàng công khai của mã nguồn trong đó PMTD dựa vào làm đơn
giản hóa sự tìm kiếm các vi phạm bằng sáng chế và làm cho nó có khả
năng bị tổn thương nhiều hơn đối với các vụ kiện có khả năng ở tòa án và
thậm chí các cáo buộc phạm tội. Khả năng bị tổn thương này có thể xác
định rằng các công ty đang sử dụng PMTD thích không xuất bản nó hơn,
vì thế khả năng cấp bằng sáng chế của phần mềm bóp méo nguyên tắc
công khai và tính mở mà PMTD dựa vào chúng. 

Để tránh mâu thuẫn này, có những người bảo vệ cho việc trao sự miễn
nhiễm khỏi sự vi phạm bằng sáng chế phần mềm gây ra từ sự xuất bản mã
nguồn của chúng, dù sự khai khác nên có điều kiện đối với các hạn chế
của chủ sở hữu bằng sáng chế và, vì thế, tuân theo giấy phép thích hợp. 

• Các chủ sở hữu và các trách nhiệm. Thực tế là với PMTD không có
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được luật đặt ra. 
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công ty duy nhất nào sở hữu tất cả các quyền làm khó cho các cơ chế
phòng vệ trong trường hợp kiện tụng vi phạm các bằng sáng chế khác, các
giấy phép chéo hoặc thanh toán phí bản quyền. 

Hơn nữa, cấu trúc phân cấp của PMTD (qua nhiều sự đóng góp) làm phức
tạp cho sự thiết lập các trách nhiệm của từng lập trình viên trong chuỗi và
sự ước tính các rủi ro pháp lý của các đóng góp khác nhau. Bên dưới
chúng ta sẽ bình luận về ứng xử của các bằng sáng chế theo các giấy phép
PMTD. 

• Bảo vệ “các ý tưởng”. Việc trao một bằng sáng chế phần mềm có thể

nguy hiểm cho các phát triển trong tương lai, như những gì có thể được
cấp bằng sáng chế thường chỉ là “các ý tưởng”. Vài ý tưởng (các thuật
toán, trong trường hợp của phần mềm) không thể có khả năng được xem là
các sáng chế, khi chúng là dựa vào các khái niệm được phát hiện ra qua
nhiều năm trong các lĩnh vực tri thức khác nhau và chúng bây giờ được áp
dụng cho thế giới máy tính. Chi phí và rủi ro có liên quan tới một bằng
sáng chế, dù được trao sai cho một sáng chế mà trong thực tế không phải
là mới, có thể cản trở bất kỳ sự phát triển nào đòi hỏi sử dụng khái niệm
nằm bên dưới nó. 

Một thuật toán, đặc biệt, như nó là một sự tuần tự các lệnh được định sẵn cho sự thể
hiện một tác vụ đặc biệt, có thể bao quanh cả các quy trình “kỹ thuật” và “phi kỹ
thuật”. Nhưng được phân tích trong sự trừu tượng và các khái niệm thuần túy logic,
một thuật toán không có các điểm vật lý tham chiếu, vì nó có thể được áp dụng cho
nhiều chức năng khác nhau. Theo các con đường này, một thuật toán không nên tuân
thủ một sự độc quyền. PMTD có thể bị hạn chế trong sử dụng các ý tưởng và/hoặc
các thuật toán mà, sự thật, nên không được cấp bằng sáng chế vì đi ngược lại các
nguyên tắc mà các bằng sáng chế dựa vào chúng. 

• Đổi mới từng chút một. Đổi mới của máy tính không đạt được bằng các

bước nhảy lớn dựa vào những sáng chế chói lòa, mà chủ yếu là tăng từng
chút một. Bất kỳ ứng dụng nào có nhiều kỹ thuật và thực tiễn nhỏ mà, nếu
được cấp bằng sáng chế, có thể ngụ ý một gánh nặng không mang nổi
trong sự phát triển và tiếp thị phần mềm vì chi phí kiểm tra các bằng sáng
chế trong từng chi tiết. Số lượng các bằng sáng chế cần thiết để sản xuất ra
một sản phẩm duy nhất có thể là hàng ngàn. 

Mặt khác, trong các lĩnh vực phát triển công nghệ khác, những nơi mà thực
tế khả năng cấp bằng sáng chế được chứng minh, số lượng các bằng sáng
chế theo từng sản phẩm có khả năng tiếp thị được có xu hướng thấp hơn
nhiều (ví dụ, trong trường hợp ngành công nghiệp thuốc y dược, nơi mà
thường một bằng sáng chế duy nhất được áp dụng cho thuốc và quy trình). 

• Bãi mìn: không có khả năng tìm thấy. Trong trường hợp các bằng sáng
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chế phần mềm, việc dò tìm ra liệu một sản phẩm có chứa mã tuân theo một
bằng sáng chế nào không có xu hướng phải có chi phí thường lớn hơn so
với sự tạo ra mã bị ảnh hưởng, vì 2 lý do: 

◦ Số lượng lớn các bằng sáng chế đang tồn tại ở các quốc gia nơi mà các

bằng sáng chế phần mềm được chấp nhận. 

◦ Ngôn ngữ ở đó các quy trình được bảo vệ được mô tả, điều khác đáng

kể với ngôn ngữ truyền thống được các lập trình viên sử dụng và đòi
hỏi sự tương tác lâu dài giữa các luật sư và các lập trình viên đối với
các bên để hiểu những gì thực sự được bằng sáng chế theo yêu cầu bảo
vệ. Thậm chí nếu là có khả năng để tiến hành một nghiên cứu tỉ mỉ về
sự tồn tại các vấn đề tiềm năng với các bằng sáng chế phần mềm đối
với một sản phẩm, thì có lẽ cũng không thể đảm bảo rằng có thể là
không cần thiết để cấp phép cho một bằng sáng chế. 

Một mặt, là khó khăn để tiến hành các tìm kiếm mở rộng rãi và đầy đủ vì số lượng
các bằng sáng chế tiềm năng có liên quan và, mặt khác, có khả năng là sau khi kết
thúc một sản phẩm, một người hoặc công ty khác mà đã phát triển phương pháp
đó trước rồi, có thể yêu cầu một bằng sáng chế. Điều này gây ra một sự không
chắc chắn mà không tồn tại với các dạng khác về bảo vệ các hàng hóa phi vật
chất, như các quyền tác giả. 

Unix Compress

Một ví dụ của điều này là những gì đã xảy ra với Unix Compress. Chương trình đó đã
được tạo ra vào năm 1984, và vào năm 1985, một bằng sáng chế đã được trao cho
thuật toán LZW. Điều này làm cho Unix Compress bất hợp pháp từ ngày này sang
ngày khác, cho tới khi một giấy phép tồn tại cho phép sử dụng nó. Thực tế của việc
sử dụng một cơ sở dữ liệu tìm kiếm bằng sáng chế đã có như một phương tiện thông
tin trong quy trình phát triển của một sản phẩm có liên quan tới máy tính không chỉ
không tồn tại, mà còn có thể thậm chí là vô dụng nếu nó được đặt vào vì tính không
đầy đủ vốn dĩ của nó. Bất chấp điều này, có tin đồn về việc sử dụng các kho PMTD
như một cơ sở tiền lệ, để nhận diện, nếu có khả năng, các thủ tục khác nhau và thiết
lập một dấu thời gian (để xác định ngày tháng của xuất bản phẩm). 

Tất cả điều này ảnh hưởng tới sự phát triển của PMTD vì nó cản trở khả
năng đổi mới và phát triển của những người chuyên nghiệp và các công ty
trong lĩnh vực này. Việc cấp bằng sáng chế trước những sửa đổi(11) và cải
tiến là tương đương với việc bỏ đi sự đổi mới. 

• Tiêu chuẩn và tính tương hợp. Các bằng sáng chế phần mềm đe dọa việc

nâng tầm quan trọng được quy cho các tiêu chuẩn phần mềm (các định
dạng, các giao thức, các giao diện ứng dụng máy tính, ...), ở mức độ theo
đó các bằng sáng chế có thể cản trở chúng. 
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(11)Xem “Nguồn mở như là 
sự phát triển trước rồi” 
(Open source as prior art) 
trên site của Quỹ Linux, 
cộng tác với USPTO. 
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Nhu cầu tìm các tiêu chuẩn chung là cấp bách hơn mỗi ngày. Để trao một
sự độc quyền về một tiêu chuẩn có thể trao cho người tạo ra nó với sự
kiểm soát tuyệt đối đối với các sản phẩm của tất cả sự cạnh tranh và có thể
cản trở tính tương hợp của các chương trình máy tính, ở mức độ mà nó có
thể vi phạm bằng sáng chế đó. Quả thực, nó có thể đe dọa quyền tự do phổ
biến tri thức nằm bên dưới bất kỳ tiêu chuẩn nào (bằng việc độc quyền hóa
phương tiện diễn đạt). Chúng ta cũng phải không quên rằng có một sự tìm
kiếm hiện hành để khuyến khích sự truy cập tới xã hội thông tin và rằng
khả năng của việc kết nối các thiết bị tương hợp được với nhau là một
phương tiện đảm bảo các mạng mở và tránh lạm dụng các vị thế áp đảo. 

Ví dụ, tiêu chuẩn GIF có thể vi phạm bằng sáng chế số 4.464.650, có liên quan tới
thuật toán nén LZW, được USPTO trao năm 1981. Chúng ta nên kiểm tra, một mặt,
khả năng một trình duyệt có thể không thể đọc được các tệp ở định dạng GIF, điều
thường được những người sử dụng dùng. Một ví dụ ngược lại là tiêu chuẩn cho các
tài liệu ODF (định dạng tài liệu mở), nó rõ ràng là mở cho tất cả mọi người. 

Các hạn chế đó có thể lấy đi khỏi tính cạnh tranh của PMTD với lưu ý về
các tiêu chuẩn “được cấp bằng sáng chế” của phần mềm sở hữu độc quyền
và có thể cản trở tính tương thích với trường hợp sau khi mà nó có thể
không có khả năng để sử dụng các định dạng hoặc các giao diện được cấp
bằng sáng chế. 

• Các nghĩa vụ về thông tin. Các bằng sáng chế phần mềm có xu hướng

thúc đẩy bí mật công nghiệp và khuyến khích độc quyền có tính lạm dụng
vì lợi ích của việc không xuất bản mã nguồn trong mô tả bằng sáng chế.
Điều này là không nhất quán với mục đích lịch sử của các bằng sáng chế
về việc thúc đẩy chia sẻ tri thức. Nó cũng đóng góp vào việc hạn chế cạnh
tranh đổi mới, điều cũng là không nhất quán với hiệu quả kinh tế được cho
là của nó.

Xuất bản các bằng sáng chế nên bao gồm một mô tả nó có thể cho phép ai đó có kiến
thức trong lĩnh vực đó tái sản xuất quy trình hoặc sáng chế đó, để chứng minh việc
tưởng thưởng sự độc quyền cho người sáng tạo. Dù vậy, khi mã nguồn không được
đưa vào trong các tài liệu bằng sáng chế, để tái sản xuất một thủ tục là cần thiết để tái
phát triển mã nguồn, điều có nghĩa là sự đóng góp của một bằng sáng chế là, tốt nhất
trong các trường hợp, mơ hồ. Ví dụ, trong trường hợp các sáng chế, là cần thiết để
cung cấp các bản vẽ và sơ đồ rõ ràng giải thích cách một yếu tố làm việc trong hệ
thống đó được tìm cách để được cấp bằng sáng chế. Trong trường hợp của phần
mềm, trong thực tế, các mô tả chỉ mù mờ về vấn đề được tìm thấy được cấp bằng
sáng chế sẽ được đưa vào và là cần thiết để phát triển sản phẩm để có được chương
trình cụ thể và hữu dụng. 

Về điều này, các bằng sáng chế phần mềm không khuyến khích nghiên
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cứu và phát triển trong lĩnh vực các chương trình máy tính hoặc sự sản
xuất các chương trình thỏa mãn được tốt hơn (kể cả về số lượng và chất
lượng) các nhu cầu của các công dân và các công ty. Những điều được nói
ở trên là hoàn toàn trái ngược với triết lý của PMTD, theo đó, vì tính phức
tạp của các chương trình máy tính hiện hành và khó khăn lớn hơn của việc
dịch ngược và tái triển khai một chương trình từ mã đối tượng của nó, là
cơ bản để có được sự truy cập tới mã nguồn sẽ có khả năng cải thiện được
chất lượng phần mềm được phát triển trên thế giới. 

• Tính tương hợp. Còn có tranh cãi rằng, song song với các ngoại lệ đối với

các quyền tác giả về việc dịch ngược vì các mục đích của tính tương hợp,
các giấy phép bằng sáng chế sẽ là tự do hoặc bắt buộc và được trao không
chậm trễ để cho phép tính tương hợp giữa các chương trình máy tính khác
nhau. Cũng nên là bắt buộc rằng tài liệu bằng sáng chế bao gồm thông tin
về sáng chế mà có thể tạo thuận lợi cho tác vụ của những người mong
muốn áp dụng cho chương trình này tới chương trình khác, một chương
trình đang tồn tại rồi (việc kết hợp các đặc tính được cấp bằng sáng chế),
hoặc khả năng đó, trong trường hợp các quyền bằng sáng chế bị lạm dụng,
nhờ vào các giấy phép bắt buộc, và pháp luật chống độc quyền đạt được
những gì chủ sở hữu bằng sáng chế đó không nắm giữ sự độc quyền có
tính lạm dụng.  

• Chi phí.  Các bằng sáng chế phần mềm là rất đắt giá và thủ tục để có

chúng có thể rất lâu và phức tạp. Trong thực tế, nó không chỉ đòi hỏi thanh
toán các khoản phí lớn trong quá trình thủ tục xin cấp và trao, mà còn cả
các khoản chi phí của các kỹ sư máy tính và các luật sư (và những người
chuyên nghiệp khác có liên quan, như là sự thuận tiện hoặc cần thiết trong
các hệ thống pháp luật của từng quốc gia. Chính để phát triển các tài liệu
bằng sáng chế (đặc biệt, việc đưa ra các yêu sách chi tiết chính xác) và
theo dõi thủ tục, không chỉ của văn phòng (hành chính), mà còn ở các tòa
án (các thủ tục xử lý lôi thôi), điều có thể ngụ ý nhiều năm tốn phí và đau
đầu và là không thể chịu nổi đối với các ứng viên nhỏ hơn. Hơn nữa, thực
tế là cần thiết phải chứng minh rằng bằng sáng chế phần mềm được triển
khai trong một sáng chế lớn hơn đòi hỏi tri thức vượt ra khỏi việc chỉ có
lập trình, điều ngụ ý sự lắp ráp các sản phẩm và một công nghệ phức tạp,
nghĩa là nó đòi hỏi những người chuyên nghiệp có đủ điều kiện (đắt giá). 

Mặt khác, đề xuất này không có ý nghĩa đối với PMTD, vì sự phát triển
của nó thường không yêu cầu các đầu tư nghiên cứu và phát triển đáng kể
(ngược lại với các khoản đầu tư khổng lồ cần thiết trong nền công nghiệp
hóa chất, bao gồm các sản phẩm thuốc y dược, công nghiệp y tế hoặc các
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Website được khuyến cáo 

Dự án sự ngang hàng với 
bằng sáng chế (Peer to 
Patent Project); Rà soát lại 
các bằng sáng chế của cộng 
đồng, http:/ 
/dotank.nyls.edu/community
patent/index.php, sự cộng tác 
giữa cộng đồng tự do, IBM 
và USPTO. 

Nội dung bổ sung 

Các định dạng. Khoảng 2 
năm cần cho các lập trình 
viên trình xử lý văn bản để 
dịch ngược các định dạng 
các tệp của Microsoft Office 
97 để có khả năng làm cho 
các sản phẩm của họ tương 
thích với các sản phẩm của 
Microsoft.
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lĩnh vực máy móc chuyên dụng cao), thường được các công ty nhỏ hoặc
các lập trình viên máy tính độc lập phát triển với các tài nguyên kinh tế
khan hiếm và ít sự truy cập tới thông tin cần thiết để có được và bảo vệ
một bằng sáng chế. Chúng ta phải không quên rằng phần mềm nói chung,
dù là một công nghệ phức tạp, cũng là mở cho các lập trình viên nhỏ. 

Cũng là không có khả năng cho các văn phòng bằng sáng chế để biết ai có
thể là một chuyên gia trong vấn đề đó, để phân tích liệu một chương trình
có thực sự là kết quả của một hoạt động có tính sáng tạo hay là sự tiến hóa
“bình thường” của một khái niệm. Một ý tưởng để cải thiện sự tinh thông
của các văn phòng bằng sáng chế (ở Mỹ, nơi mà khả năng cấp bằng sáng
chế phần mềm là hợp pháp) là sử dụng các mạng xã hội và các hệ thống rà
soát ngang hàng để nhận diện một “chuyên gia trong vấn đề đó”. 

• Thời gian. Chúng ta không thể quên rằng vài trong số các đơn xin cấp

bằng sáng chế đang treo chờ sự nhượng bộ là bí mật ban đầu và được xuất
bản sau đó (ở nước Mỹ điều này thường mất khoảng 18 tháng). Dù vậy,
trong thời gian đó, một lập trình viên PMTD có thể đã phát triển ý tưởng y
hệt theo một cách thức độc lập hoàn toàn và bị kiện vi phạm một bằng
sáng chế mà đã không biết đối với họ, vì các hiệu ứng hồi tố của bằng sáng
chế (kể từ ngày tháng của đơn xin cấp).

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 127/314



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

4. Các kết luận
Các thương hiệu và bằng sáng chế là các dạng khác nhau và bổ sung cho việc bảo
vệ phần mềm và trao cho nó giá trị (kinh tế), tuy nhiên chúng rất khác với các
quyền tác giả. 

• Các thương hiệu bảo vệ giá trị kinh tế tên và uy tín của một chương trình

và dự án mà hỗ trợ nó. 

• Các bằng sáng chế - giả sử chúng là hợp lệ - bảo vệ các khái niệm và các

chức năng của phần mềm chống lại sự phát triển và thương mại hóa các
triển khai lại các chức năng đó. 

Trong khi các bằng sáng chế bị nguyền rủa đối với PMTD, thì các thương hiệu
được sử dụng đặc biệt trong cộng đồng. Không phải để kiểm soát sử dụng phần
mềm - ứng dụng các quyền được trao theo các giấy phép PMTD - mà để kiểm
soát chất lượng và dự án mà uy tín của các tác giả hoặc dự án bảo trợ cho phần
mềm đó. Các dự án dược thiết lập hoặc được bảo trợ thương mại tạo ra “các chính
sách thương hiệu” để tạo thuận lợi cho cộng đồng sử dụng nhãn mác đó theo cách
thức có được kiểm tra nhưng nói chung là tự do. Điều này thúc đẩy sự phổ biến
dự án rộng rãi hơn với sự chắc chắn về pháp lý lớn hơn. 

Các dạng bảo vệ và các khái niệm đó bây giờ được cộng đồng PMTD thừa nhận
và được kết hợp vào nhiều hơn các giấy phép PMTDNM gần đây, để thiết lập các
quy tắc nền tảng: 

• Bằng sáng chế trao trong những đóng góp, và các mệnh đề hòa bình của

bằng sáng chế chống lại các yêu sách bằng sáng chế (MPL, CPL/EPL,
GPLv3). 

• “Các nghĩa vụ” hoặc các cấm đoán sử dụng thương hiệu (Apache, CPAL). 

• Mềm dẻo đối với các điều kiện thương hiệu hoặc bằng sáng chế (GPLv3). 

Các vấn đề đó đang trở thành ngày càng thích đáng hơn, khi mà PMTD chuyển ra
khỏi  các  phòng thí  nghiệm,  các  đại  học  và  các  cộng đồng những người  dân
thường,  và  chuyển  vào  dòng  chính  của  nền  công  nghiệp  phần  mềm (chuyên
nghiệp). 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 128/314

Liên kết được khuyên cáo

Mozilla: 

http://www.mozilla.org/foundati
on/trademarks/policy.html

Ubuntu: 

www.ubuntu.com/aboutus/trade
markpolicy



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

Các giấy phép của phần mềm và phần 
mềm tự do 

Software licences and free software
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Giới thiệu 
Module này tập trung vào việc cấp phép phần mềm, và đặc biệt là việc cấp phép
của PMTD. 

Thường thì, người sáng tạo một chương trình phần mềm không phải là người sử
dụng nó: biết rằng luật trao các quyền độc quyền nhất định cho người sáng tạo ra
một chương trình có liên quan tới sự khai thác nó, như chúng ta đã thấy trong
Module 2, người sáng tạo phải đảm bảo rằng người sử dụng được trao đủ các
quyền sao cho có khả năng sử dụng phần mềm ở mức độ các bên có ý định. 

Việc trao quyền có thể được thực hiện theo 2 cách: chuyển nhượng và cấp phép. 

• Một sự chuyển nhượng và truyền các quyền theo một cách thức độc quyền

và dứt khoát. Điều này tương tự gần nhất với “việc bán” chương trình và
dường như nó là một hàng hóa. 

• Một sự cấp giấy phép là sự cho phép thực hiện một hành động (có liên

quan tới tác phẩm), mà không có sự cho phép thì có thể là một vi phạm
bản quyền hoặc một quyền có liên quan. Như chúng ta sẽ thấy bên dưới,
một sự cấp giấy phép có thể là độc quyền hoặc không độc quyền, và có thể
bao gồm vài điều kiện để sử dụng. 

Hầu hết các quốc gia thành viên của EU đòi hỏi  các nghi  thức của vài  dạng
(thường là một tài liệu được viết ra) cho các chuyển nhượng hoặc giấy phép sẽ là
hợp lệ hoặc được chứng minh hợp lệ. 

Pháp luật bản quyền của hầu hết các quốc gia thành viên áp đặt các nghĩa vụ nhất
định trong việc làm hợp đồng cho các bên trong phạm vi truyền các quyền (như,
về những giới hạn truyền các quyền có liên quan tới các dạng khai thác được biết
hoặc được thấy trước ở thời điểm hợp đồng bản quyền được kết thúc hoặc trong
các quy định về kết thúc các hợp đồng). Các điều kiện như vậy là khác nhau trong
các quốc gia thành viên. 
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1. Các giấy phép phần mềm
Trong phần đầu này, chúng ta xem xét các giấy phép phần mềm như một tổng thể,
trước khi đi vào phần cốt lõi của module là việc cấp phép của PMTD. Chúng ta
cũng sẽ nhắc tới sự nhượng lại phần mềm, điều trong các quyền tài phán lục địa
thường được viết như là các giấy phép không thể bãi bỏ và độc quyền. 

1.1. Khái niệm giấy phép phần mềm

Một giấy phép phần mềm là một tài liệu hoặc “công cụ” pháp lý thiết lập các điều
khoản và điều kiện trong đó tác giả hoặc chủ sở hữu các quyền khai thác đối với
một chương trình máy tính (“người cấp phép” “người nắm giữ quyền của phần
mềm”) ủy quyền sử dụng chương trình cho người khác (“người được cấp phép”
hoặc “người sử dụng”). 

Chúng ta thường nói rằng một giấy phép1 phần mềm là một thỏa thuận, vì nó bao
gồm một sự hiểu biết giữa 2 bên: người nắm giữ các quyền phần mềm và người sử
dụng. Dù vậy khó có bao giờ một thỏa thuận được thương thảo giữa 2 người đó
một cách cá nhân. Thường thì, người cấp phép đơn phương thiết lập sẵn trước các
điều khoản và điều kiện của giấy phép, như một thỏa thuận “gia nhập”. Người sử
dụng không làm hoặc không thể thương thảo với người cấp phép về các điều kiện
của giấy phép, mà thay vào đó chỉ phải chấp nhận hoặc từ chối chúng. 

Trong thực tế, chúng ta có xu hướng sử dụng khái niệm giấy phép theo 2 nghĩa:
tham chiếu tới cả thỏa thuận giấy phép phần mềm (ví dụ, chúng ta nói về “việc
chấp nhận các điều khoản và điều kiện của giấy phép”), và tới sự cho phép, sự ủy
quyền hoặc quyền được trao cho người sử dụng để sử dụng phần mềm từ chủ sở
hữu các quyền tác giả độc quyền (theo nghĩa này, chúng ta cũng nói về “việc có
giấy phép để sử dụng phần mềm”). 

Trong thực tế, ý nghĩa kép này của khái niệm giấy phép có những hệ quả thực tế
và đã làm tăng sự tranh cãi. Và lý do cho điều này là, trong các quyền tài phán
nhất định (đặc biệt là Mỹ, Anh), các giấy phép phần mềm có thể hoặc: 

• Một hợp đồng mà, bổ sung vào các điều khoản và điều kiện để người sử

dụng dùng phần mềm đó, có thể thiết lập các thỏa thuận phụ thêm khác,
như các nghĩa vụ bí mật, nghĩa vụ pháp lý, các tòa án có đủ năng lực cho
việc giải quyết bất kỳ xung đột nào bắt nguồn từ giấy phép đó, ... 

• Một tuyên bố đơn phương của người cấp phép, ủy quyền sử dụng phần

mềm từ những người đáp ứng và tôn trọng các điều kiện và các hạn chế
nhất định, phù hợp với luật được áp dụng về các quyền tác giả. Trong
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trường hợp này, giấy phép chỉ có thể tham chiếu một cách độc quyền tới
quyền sử dụng phần mềm đó (và sẽ không điều chỉnh các thỏa thuận phụ
thêm, ngoại trừ như một điều kiện cho sự thực thi các quyền được trao). 

Đối tượng chính của các giấy phép phần mềm vì thể đưa ra các điều kiện được
thiết lập dựa vào sự sử dụng (khai thác) một chương trình phần mềm, vì thế cả các
quyền mà người cấp phép trao cho người sử dụng chương trình phần mềm (những
gì họ có thể làm với phần mềm) và các hạn chế và cấm đoán phải được người sử
dụng tôn trọng (những gì họ không thể làm). 

Các giấy phép cũng điều chỉnh các khía cạnh khác như vậy như sau: 

• Số các bản sao và/hoặc các giấy phép được trao. 

• Phương pháp phân phối và cài đặt phần mềm. 

• Thời gian cài đặt và kiểm thử có khả năng chấp nhận được đối với người

sử dụng. 

• Thời hạn giấy phép (có giới hạn, có thể mở rộng hoặc không xác định). 

• Giá thành giấy phép (tự do, thanh toán 1 lần hoặc thanh toán theo định kỳ).

• Giai đoạn bảo hành. 

• Trách nhiệm và các giới hạn trách nhiệm của người cấp phép.

• Điều hành luật và các tòa án có khả năng trong trường hợp có kiện tụng.

Trong module này, chúng ta sẽ tập trung sự phân tích của chúng ta vào các giấy phép
người sử dụng phần mềm tiêu chuẩn, liệu có hay không được tùy biến cho các nhu
cầu của người sử dụng. Dù có thể được xem là chúng ta đã để sang một bên “các thỏa
thuận phát triển” (trong đó một lập trình viên nhận được ủy quyền từ một khách hàng
để phát triển phần mềm theo các đặc tả của họ), chúng ta nên nhớ trong đầu rằng các
thỏa thuận đó có xu hướng cùng đi theo giấy phép hoặc sự sang nhượng phần mềm
có lợi cho khách hàng. Giấy phép đó, phụ thêm vào “thỏa thuận phát triển”, tuân theo
các vấn đề được giải thích trong module này. 

Các phần mềm, cả không tự do (sở hữu độc quyền) và PMTD thường được các
phương tiện công cụ pháp lý y hệt như nhau phân phối: giấy phép của người sử
dụng. Những khác biệt giữa phần mềm sở hữu độc quyền và PMTD là rõ ràng
trong các khái niệm về các giấy phép người sử dụng mà hoàn toàn là khác nhau,
đặc biệt về các quyền mà người nắm giữ quyền trao cho người sử dụng: 

• Các giấy phép phần mềm không tự do có xu hướng hạn chế người sử dụng

các quyền càng nhiều càng tốt, giảm thiểu chúng về một sự cho phép có
giới hạn để sử dụng phần mềm đó và tạo một bản sao lưu. Người sử dụng
bị cấm sao chép, sửa đổi hoặc phân phối lại phần mềm, và thường được
cung cấp một bản sao duy nhất ở mã nhị phân. 
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• Các giấy phép PMTD có một mảng rộng lớn các quyền tự do cho người sử

dụng, như quyền tự do sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối lại phần
mềm. Nhà cung cấp cũng đưa ra mã nguồn hoặc làm cho nó sẵn sàng cho
người sử dụng. Phần 4 bên dưới đưa ra một phân tích chi tiết về nội dung
của các giấy phép tự do. 

Phần mềm và sự biểu hiện hoặc vật trung gian vật lý của nó 

Phần mềm (hoặc phi vật chất hoặc một tác phẩm trí tuệ) được phân biệt với vật
trung gian nó nằm trong đó (hàng hóa vật chất): một ổ cứng, đĩa mềm hoặc CD-
ROM, thẻ flash. Vấn đề quan trọng phải hoàn toàn rõ ràng là dù những người sử
dụng có một bản sao một chương trình máy tính tuân theo một giấy phép, thì
chúng chỉ là “việc mua” quyền sở hữu vật trung gian đó (CD-ROM hoặc DVD, ví
dụ thế) chứ không phải phần mềm. Về phần mềm, họ chỉ đang có quyền sử dụng
nó (một giấy phép của người sử dụng), một khi các điều khoản và điều kiện của
giấy phép đã được chấp nhận. 

Điều này có nghĩa là người sử dụng có thể truyền hoặc bán vật trung gian đó, và,
nếu nó vẫn còn nằm trong thời hạn giấy phép của người sử dụng, thì điều này có
thể bao gồm bản sao phần mềm đó (đừng quên khái niệm kiệt quệ, nơi mà sự phân
phối một bản sao một tác phẩm trên một vật trung gian kết thúc quyền của người
nắm giữ các quyền để kiểm soát sự phân phối lại bản sao đó). Tương tự, sự mua
vật trung gian không tự động ngụ ý có quyền sử dụng chương trình đó, khi người
sử dụng trước hết phải chấp nhận giấy phép đó đã. 

1.2. Chuyển nhượng phần mềm

Như chúng ta đã lưu ý, một sự chuyển nhượng2 là phương tiện khác để trao cho
một bên thứ 3 các quyền của một chương trình phần mềm (hoặc bất kỳ tác phẩm
nào khác về vị thế tác giả). Tuy nhiên, một sự chuyển nhượng là dứt khoát, giống
nhiều hơn một sự bán hàng, theo đó người nắm giữ quyền gốc ban đầu về cơ bản
truyền sở hữu của tất cả các quyền, không thể hủy bỏ, cho người nhận (được biết
tới như là “người thọ nhượng” [assignee]). 

(2)Sự chuyển nhượng thường là phổ biến trong các hợp đồng phát triển phần mềm đặt
hàng và các thỏa thuận hành nghề tự do hoặc tư vấn, nơi mà nhà cung cấp nhượng lại
các quyền trong phần mềm được tạo ra cho khách hàng. “Nhà cung cấp nhờ đó
nhượng lại tất cả các quyền, danh nghĩa và lợi ích trong [các kết quả của tác phẩm]
cho khách hàng, giải phóng các quyền giữ và các gánh nặng” là mệnh đề điển hình. 

Trong các quyền tài phán châu Âu lục địa thì khái niệm chuyển nhượng thường
không tồn tại, và phương tiện để đạt được kết quả y hệt là bằng việc trao cho
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người nhận một giấy phép toàn cầu, tự do về phí bản quyền không thể chối bỏ,
độc quyền, đối với tất cả các quyền trong tác phẩm đó, cho thời gian tối đa các
quyền đó. Hãy nhớ rằng người sáng tạo sẽ luôn có các quyền đạo đức nhất định
trong tác phẩm đó, và chúng không thể được chuyển nhượng hoặc cấp phép cho
các bên thứ 3. 

Các chuyển nhượng hoặc các giấy phép độc quyền có thể đi theo các đảm bảo và
sự miễn phạt mà chúng ta bình luận bên dưới, hệt như bất kỳ giấy phép hoặc hợp
đồng phần mềm nào khác. 

1.3. Chức năng pháp lý và kinh tế của giấy phép

Vì sao giấy phép của người sử dụng là phương tiện hoặc “công cụ” được những
người nắm giữ quyền phần mềm sử dụng phổ biến để phân phối các chương trình
cho những người sử dụng? Về cơ bản vì chúng là một cách có hiệu quả để quản lý
các quyền của chủ sở hữu phần mềm, người giữ lại quyền sở hữu và kiểm soát đối
với chương trình trong khi cùng một lúc cho phép phổ biến (bất kể có hay không
có lợi nhuận) trong những người sử dụng. Điều này là vì bản chất tự nhiên đặc
biệt của phần mềm:

• Kỹ thuật: Phần mềm là một hàng hóa phi vật chất hoặc vô hình của nhiều

bản sao cùng chất lượng có thể có được; nó có khả năng sửa đổi được, làm
gia tăng các tác phẩm phái sinh và, quả thực, tiến hóa liên tục và nhanh
chóng qua thời gian. 

• Pháp lý: Phần mềm là đối tượng của các quyền tác giả độc quyền được

pháp luật trao cho người sáng tạo ra nó, người có thể ủy quyền sử dụng,
sao chép, sửa đổi hoặc phân phối nó, không có nghĩa vụ pháp lý bất kỳ nào
để mở ra mã nguồn. 

Các chức năng pháp lý và kinh tế của các giấy phép phần mềm là khác nhau, phụ
thuộc vào liệu chúng có là các giấy phép phần mềm không tự do theo “truyền
thống” hay các giấy phép của PMTD. 

• Các công ty phát triển phần mềm không tự do hưởng lợi chính xác từ các

quyền khai thác độc quyền được pháp luật các quyền tác giả trao cho họ.
Việc tìm cách có được sự bồi hoàn kinh tế tối đa trong phần mềm của họ,
các công ty không tự do thường dựa mô hình kinh doanh của họ vào sự
thương mại hóa hoặc “bán” các bản sao: bán càng nhiều càng tốt. Vì thế,
các giấy phép phần mềm không tự do theo truyền thống là hạn chế về thời
hạn của nội dung và phạm vi các quyền được trao cho người sử dụng tôn
trọng phần mềm đó (không sao chép hoặc sửa đổi, không phân phối lại,
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không cho thuê) và rất bảo vệ các quyền “được giữ lại” của tác giả. Điều
đó, về cơ bản và chỉ là, “sự sử dụng” một giấy phép. 

• Trong PMTD, các giấy phép có cùng y hệt chức năng, nhưng có mục đích

hoàn toàn khác. Chúng được sử dụng để trao các quyền và các nghĩa vụ
được thiết lập, nhưng không giữ lại các quyền độc quyền của nhà cung cấp
hoặc để thương mại hóa số lượng các bản sao lớn nhất có thể, mà để trao
sự đảm bảo các quyền của những người sử dụng để sử dụng, sửa đổi, tùy
biến thích nghi, cải tiến và phân phối lại phần mềm. Nếu những lợi ích
kinh tế được tìm thấy, thì  điều đó không phải là qua việc hạn chế các
quyền của người sử dụng, mà thường đi theo một mô hình kinh doanh
khác (như việc cung cấp các dịch vụ cho phần mềm đó). 

Vì thế, có một chút ngược đời, các giấy phép phần mềm, theo truyền thống chúng
đã được sử dụng để hạn chế các quyền của người sử dụng, cũng là một phương
tiện thích đáng để đảm bảo các quyền của người sử dụng phần mềm thông qua mô
hình cấp phép tự do. các hạn chế của giấy phép PMTD là nhiều “các điều kiện”
hơn cho người sử dụng để thực thi các quyền được trao; các điều kiện mà không
tìm cách giữ lại các quyền khai thác độc quyền của người nắm giữ các quyền, mà
để gìn giữ uy tín của anh/chị ta và đảm bảo rằng tất cả những người sử dụng có
thể hưởng lợi từ các quyền tự do như vậy, vì thế ngăn chặn được những cố gắng
có khả năng trong việc chiếm đoạt phần mềm. Chúng ta sẽ xem bên dưới trong
Phần 4 cơ chế và nội dung các giấy phép PMTD chi tiết hơn.   

1.4. Bản chất tự nhiên pháp lý và khung điều 
chỉnh

Như chúng ta đã thấy trong module này, một giấy phép của người sử dụng phần
mềm là một công cụ pháp lý. Nó là dạng công cụ nào và tuân theo các luật nào?

Nói chung, giấy phép phần mềm thiết lập một mối quan hệ pháp lý không điển
hình, dạng của riêng nó, không nằm trong tập hợp truyền thống các mối quan hệ
(thương mại) được các tòa án hiểu: sự mua, sự cho thuê, món quà hoặc một dịch
vụ được trả về. 

• Thỏa thuận mua sắm bao gồm một giao dịch ở đó người bán phân phối

thứ gì đó (và quyền sở hữu từ đó) cho người mua, đổi lại cho sự thanh toán
một lượng tiền nào đó (cân nhắc hoặc giá thành). Tuy nhiên, chính xác một
trong những lý do chính cho việc trao một giấy phép phần mềm là để tránh
bất kỳ “sự bán” dứt khoát nào các quyền trong phần mềm - một sự chuyển
nhượng. Một người cấp phép duy trì bất kỳ lúc nào các quyền sở hữu (trí
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tuệ) của anh/chị ta đối với phần mềm và kiểm soát các bản sao và sự phân
phối của nó. 

• Sự cho vay hoặc cho thuê bao gồm sự chuyển giao tạm thời từ người cho

vay quyền sở hữu và quyền sử dụng thứ gì đó có lợi cho một người được
vay, đổi lại, người được vay trả một khoản tiền nhất định (thường ở dạng
thanh toán tiền thường xuyên hoặc thuê) - hoặc,  trong trường hợp một
khoản cho vay, không mất tiền (for free) - và là người, ở cuối của thỏa
thuận, phải trả về khoản đó cho người cho thuê. Một giấy phép phần mềm
không thể được đồng hóa hoàn toàn như với một sự cho thuê hoặc cho
vay: trong nhiều trường hợp, một giấy phép được trao có một khoản không
rõ ràng, trong khi hợp đồng cho thuê nhất thiết thiết lập một kỳ hạn xác
định cho việc sử dụng tài sản được cho thuê. Thậm chí trong các trường
hợp theo đó giấy phép phần mềm được trao cho một thời hạn xác định, thì
những gì người cấp phép đang trao cho người được cấp phép - người sử
dụng là các quyền có giới hạn đối với một hàng hóa phi vật chất, điều là ít
hơn nhiều so với các quyền được trao theo một sự cho thuê. 

Hơn nữa, khi một thỏa thuận cho thuê kết thúc, người đi thuê phải trả về
tài sản được thuê cho người cho thuê. Trong trường hợp các giấy phép
phần mềm, dù người sử dụng đôi khi được yêu cầu trả về bản sao cho
người cho thuê vào cuối thỏa thuận, thì người sử dụng thường không trả về
gì cả, mà thay vào đó phá hủy, xóa và/hoặc bỏ cài đặt chương trình vì điều
tốt lành. 

• Một món quà là nơi mà thứ gì đó được chuyển giao tự do cho một bên

khác. Các giấy phép freeware (phần mềm quảng cáo) và PMTD thường
được trao không mất tiền và trong thực tế có thể được đồng hóa gần nhất
với các món quà (đối với một quyền không độc quyền, không phải đối với
phần mềm). Quyền không hạn định để sử dụng phần mềm là được cho
phép, không mất tiền. Hơn nữa, các món quà có thể có điều kiện (khi thứ
gì đó được tặng quà cho ai đó, nhưng đổi lại hoa lợi phải đáp ứng được
điều kiện) giống hệt như giấy phép PMTD trao các quyền tuân theo, ví dụ,
các điều kiện copyleft. 

• Khi phần mềm được áp dụng hoặc được tùy biến cho các nhu cầu của

người sử dụng, nó cũng có thể được đồng hóa với các kết quả của sự thực
thi của tác phẩm hoặc cung cấp một dịch vụ. 

Vì thế, trong khi việc thiết lập một mối quan hệ không điển hình thì không có tiêu
chuẩn pháp lý nào có thể điều chỉnh đặc biệt và toàn diện các giấy phép người sử
dụng phần mềm, điều ngược lại với các thỏa thuận “kinh điển” là đối tượng cho
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sự điều chỉnh pháp lý trong các luật dân sự (Civil Codes) hoặc luật quy chế, thì
một giấy phép phần mềm có thể mang các đặc tính nhất định của từng mối quan
hệ đó. Phụ thuộc vào các tình huống của từng trường hợp, một tòa án có thể áp
dụng trực tiếp hoặc tương tự luật áp dụng được cho mối quan hệ đó cho giấy phép
phần mềm: nghĩa là, từ một thỏa thuận cho thuê hoặc mua bán, các đảm bảo danh
nghĩa (hoặc “sự hưởng thụ thanh thản”), điều kiện và khả năng làm việc được cùa
hàng hóa của những vật được bán hoặc được cho thuê; từ sự cho thuê, nghĩa vụ
phải trả về một hàng hóa hoặc chấm dứt sử dụng nó khi hết thời hạn.  

Hơn nữa, có tranh luận liệu một giấy phép phần mềm (đặc biệt một giấy phép
PMTD) là một hợp đồng hay chỉ là một sự cho phép. Trong trường hợp đầu, các
tòa án có thể áp dụng một cơ quan lớn các dự phòng pháp lý để hỗ trợ trong việc
giải quyết bất kỳ khó khăn nào trong diễn giải hoặc ứng dụng hợp đồng giấy phép
đó. Tuy nhiên luật hợp đồng cũng yêu cầu các bước đúng nghi thức phải được tiến
hành để đảm bảo thông tin của một hợp đồng hợp lệ và có ràng buộc: một sự
chào, chấp nhận và, ở Anh, cân nhắc (về cơ bản, thanh toán một giá tiền hoặc lời
hứa).  Chắc chắn trong trường hợp của các giấy phép PMTD, có khó khăn vì
thường không có dạng chấp nhận rõ ràng, cũng không thực dễ dàng cho sự cân
nhắc nhận diện được từ người sử dụng đối với người cấp phép. 

Nên một quan điểm có lợi hơn có thể coi một giấy phép chỉ như là sự ủy quyền,
như được nhắc tới trong luật bản quyền, nơi mà người cấp phép ủy quyền (đơn
phương, trong trường hợp các giấy phép PMTD) cho những người sử dụng để
triển khai các hành động xác định (sao chép, sửa đổi, ...) với hoặc không với các
điều kiện. Vì thế các điều kiện không phải là các điều kiện hợp đồng mà là các
điều kiện của giấy phép, vi phạm nó có thể kết thúc sự ủy quyền và bất kỳ hành
động nào sau đó bị bản quyền hạn chế có thể sẽ là một vi phạm các quyền bản
quyền của người cấp phép. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, ứng dụng các tiêu chí áp dụng được cho các hợp
đồng và các dạng thỏa thuận được nêu ở trên sẽ không xảy ra theo một cách thức
bao quát chung, nhưng đối với các kịch bản đặc biệt, thì việc áp dụng chúng “một
cách tương tự” để giải  quyết các tranh chấp bắt nguồn từ các khía cạnh hoặc
không được bản thân giấy phép đó điều chỉnh, đó là các điều kiện mù mờ hoặc
chưa toàn diện điều chỉnh, hoặc nếu một mệnh đề của giấy phép được coi là
không có hiệu lực vì vi phạm quy định bắt buộc. 

Đặc biệt được nói rằng các tiêu chí trong các thỏa thuận mua sắm có thể được áp
dụng tương tự cho các giấy phép phần mềm tiêu chuẩn (đại chúng) là giống tương tự
hơn một sự mua sắm, vì các điều khoản và điều kiện của chúng (giá cố định, thời

gian vô định), nhưng không thể được coi như vậy. 

Cuối cùng, một giấy phép phần mềm được điều chỉnh, trên tất cả, bằng các điều
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khoản được đưa ra trong tài liệu giấy phép và được thỏa thuận giữa các bên và
bằng các tiêu chí chung về các nghĩa vụ. Và chúng ta cũng phải cân nhắc rằng luật
bản quyền quả thực thường điều chỉnh, ít nhất một phần và gián tiếp, nội dung có
khả năng của một thỏa thuận giấy phép của người sử dụng phần mềm, với ưu tiên
đối với sự ứng dụng hoặc không ứng dụng các tiêu chí khác, nghĩa là cho một
phạm vi rõ ràng, về thời hạn và địa lý. Rốt cuộc, trong bất kỳ trường hợp nào, các
giấy phép phần mềm sẽ luôn tuân theo các luật nhất định và các tiêu chí khác: 

• Luật bắt buộc: các tiêu chí áp dụng bắt buộc cho người cấp phép và người

được cấp phép bất kể giấy phép nói gì. Nếu thỏa thuận giấy phép gồm một
mệnh đề ngược lại với một quy tắc bắt buộc được áp dụng, như đối với sự
bảo vệ người tiêu dùng cho việc cung cấp một đảm bảo, thì mệnh đề này
sẽ bị vô hiệu và vô dụng. 

• Luật không tích cực (dispositive law): Các tiêu chí điều chỉnh mối quan hệ

trong các trường hợp nơi mà không gì khác từng được thiết lập trong thỏa
thuận giấy phép. Ví dụ, nếu một sự trao các quyền không được thiết lập rõ
ràng như là độc quyền, theo luật thì nó thường được hiểu là giấy phép đó
không trao bất kỳ sự độc quyền nào. 

1.5. Các yếu tố chủ quan: các bên đối với các giấy
phép phần mềm

2 người hoặc 2 bên có liên quan trong một giấy phép phần mềm (các cá nhân hoặc
thể nhân), những người được trao các quyền và trách nhiệm nhất định. Các bên đó
là, một mặt, nhà cung cấp - người cấp phép phần mềm, và, mặt khác, người sử
dụng - người được cấp phép. 

1.5.1. Nhà cung cấp - người cấp phép

Nhà cung cấp - người cấp phép là người trao giấy phép cho người sử dụng để sử
dụng phần mềm, trao cho anh/chị ta một bản sao của phần mềm có giấy phép.
Như chúng ta đã thấy, nhà cung cấp - người cấp phép có xu hướng sẽ đơn phương
cố định các điều khoản và điều kiện của giấy phép, chắc chắn với các giấy phép
thị trường đại chúng, và người sử dụng - người được cấp phép chỉ chấp nhận hoặc
từ chối chúng (không có khả năng thương lượng về nội dung của bất kỳ quyền và
nghĩa vụ nào). 

Nhà cung cấp - người cấp phép phải có đủ các quyền trong phần mềm, theo pháp
luật về các quyền tác giả, có khả năng trao giấy phép. Như chúng ta đã thấy trong
Module 2, những người được ủy quyền để trao các giấy phép gồm: 
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• Tác giả hoặc nhóm các tác giả của phần mềm (chủ sở hữu gốc ban đầu của

các quyền khai thác nó). Họ có thể trao cho người sử dụng các giấy phép
cho tới nay như là sự khai thác các quyền đối với phần mềm chưa được
chuyển nhượng cho một bên thứ 3. 

• Chủ sở hữu tiếp theo của các quyền khai thác. 

• Người được trao quyền chỉ để phân phối phần mềm (một nhà phân phối). 

Vài bình luận cần được thực hiện: 

• Năng lực pháp luật: các tác giả có thể trao các giấy phép cho người sử

dụng đối với phần mềm của họ miễn là họ còn trong thời gian hợp pháp,
nghĩa là, họ có năng lực pháp luật để làm hợp đồng. Thông thường, các lập
trình viên phần mềm vị thành niên cần sự ủy quyền từ các phụ huynh hoặc
những người giám hộ của họ để trao hợp pháp một giấy phép. 

Như một ngoại lệ, luật bản quyền quốc gia đôi khi cho phép các tác giả vị thành niên
tự họ trao các giấy phép nếu họ là độc lập, nghĩa là “nhiều hơn 16 tuổi, sống độc lập
với sự đồng ý của các phụ huynh hoặc những người giám hộ của họ hoặc với sự ủy
quyền của người hoặc cơ sở chăm sóc các vị thành niên đó”. 

• Những người nắm giữ nhiều quyền. Xin tham chiếu tới Module 2 trong

các trường hợp nhiều vị thế tác giả và chủ sở hữu các quyền: những người
nắm giữ các quyền có thể “cùng” yêu cầu sự đồng thuận của tất cả các tác
giả, hoặc các quyền có thể là tập thể, dưới sự kiểm soát của một bên duy
nhất đã giám sát hoặc biên dịch tác phẩm đó đối với những người khác,
như một “biên tập viên”. 

• Các tác phẩm phái sinh. Hãy nhớ rằng các tác phẩm phái sinh (derivate

works) và các tác phẩm tổng hợp (composit works) - dựa vào hoặc bao
gồm các tác phẩm trước đó của các bên thứ 3 - chỉ có thể được cấp phép
cho các bên thứ 3 phù hợp với các quyền được giấy phép dòng trên trong
tác phẩm trước đó trao. Nếu giấy phép này không cho phép tái cấp phép
hoặc cấp phép phụ, hoặc phân phối ở bất kỳ dạng nào, thì tác phẩm mới
không thể được cấp phép hoàn toàn cho các bên thứ 3. 

Trong ngữ cảnh này, ví dụ, các giấy phép PMTD dễ dãi (permissive) như BSD hoặc
MIT cho phép bất kỳ dạng tái cấp phép nào. Mặt khác, GPL chỉ cho phép phân phối
các tác phẩm phái sinh hoặc tổng hợp “”tập thể”, theo thuật ngữ của Mỹ) dưới cùng y
hệt các điều khoản (các nghĩa vụ copyleft) và quả thực không cho phép cấp phép phụ
đối với mã gốc ban đầu, nhưng trao một giấy phép khác từ người cấp phép cho từng
người sử dụng mới. 

• Chủ sở hữu khai thác các quyền kinh tế. Khi người sáng tạo của một

phần mềm chuyển nhượng hoặc cấp phép cho người khác các quyền khai
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thác trên cơ sở độc quyền, thì chúng ta nói về một chủ sở hữu phái sinh
hoặc người nắm giữ các quyền, trở thành người có khả năng khai thác
phần mềm đó, vì thế bao gồm cả việc tùy biến nó và phân phối lại nó cho
các bên thứ 3 theo một giấy phép mới. Các quyền đó cũng có thể có được
bằng thừa kế (người thừa tự) hoặc cung cấp pháp lý (các ông chủ). 

Các thỏa thuận đối với các đóng góp vào các dự án PMTD đôi khi được phác thảo
như những chuyển nhượng các quyền cho dự án, và sự trao một giấy phép ngược về
tác giả để cho phép họ tiếp tục phát triển hoặc khai thác phần mềm đó một cách riêng
rẽ. Các hợp đồng phát triển làm nghề tự do hoặc phần mềm cũng có xu hướng đưa
vào sự trao giấy phép chuyển nhượng hoặc độc quyền, sao cho khách hàng có được
quyền sở hữu kết quả của sự ủy quyền và, ví dụ, có thể trao các giấy phép cho các
bên thứ 3. 

• Các nhà phân phối. Hệt như nhiều nhà sản xuất đưa ra thị trường các sản

phẩm của họ thông qua các nhà phân phối (người bán chúng, ví dụ, trong
một lãnh thổ được biết), cũng có khả năng đối với tác giả hoặc chủ sở hữu
các quyền khai thác đối với phần mềm để quyết định đưa ra thị trường
phần mềm đó thông qua một mạng các nhà phân phối, như các nhà sản
xuất thiết bị gốc - OEM (Dell, HP, ...), những người thường kết hợp phần
mềm “như nó có” vào các sản phẩm phần cứng, các thiết bị hoặc các dụng
cụ. Nhà phân phối có ràng buộc với một “thảo thuận phân phối” trong đó
nó được trao quyền để phát hành các giấy phép phụ của người sử dụng đầu
cuối - thường ở dạng được người nắm giữ các quyền nhượng lại - trong
khi thỏa thuận phân phối vẫn có hiệu lực. 

Các kho và nhà kho máy tính, nơi mà phần mềm của người tiêu dùng có thể được
mua sắm, thường không phải là “các nhà phân phối”, về nguyên tắc, vì chúng chỉ là
bán vật trung gian (CD-ROM, DVD) có một bản sao phần mềm đó. Giấy phép của
người sử dụng được đăng ký thuê bao sau, trực tiếp giữa “nhà sản xuất” phần mềm
đó và người sử dụng (nghĩa là với một giấy phép rút gọn [a shrink wrap license]).

 

Bảo hành danh nghĩa hoặc thụ hưởng an lành 

Giấy phép được ai đó trao mà không có các quyền như vậy, thì sự chuyển nhượng
hoặc cấp phép quyền sử dụng phần mềm có thể là bất hợp pháp và vô hiệu và vô
dụng. 

Trong trường hợp như vậy, người cấp phép có thể đã trao một giấy phép vi phạm các
quyền độc quyền của một bên thứ 3 nắm giữ các quyền khai thác (nghĩa là, tác giả
của một thành phần được đưa vào trong một gói phần mềm), người có thể mang tới
hành động pháp lý để chấm dứt các giấy phép được trao không có sự cho phép của
họ, cấm sử dụng phần mềm của người sử dụng và giữ trách nhiệm của người cấp
phép đối với các thiệt hại. 

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 143/314



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

Sự vi phạm các quyền của bên thứ 3 của nhà cung cấp phần mềm về nguyên tắc
không ngụ ý bất kỳ trách nhiệm nào đối với người sử dụng - người được cấp phép
theo thiện ý (nghĩa là, một bên lấy giấy phép đó với sự tin tưởng rằng nhà cung
cấp thực sự được ủy quyền để trao nó). Dù vậy, người sử dụng quả thực có thể
đang nắm giữ sự thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt sự treo hoặc mất quyền sử dụng
phần mềm, như là kết quả của các yêu sách hoặc các hành động của tòa án đang
được chủ sở hữu thực sự mang tới. Trong các trường hợp đó, người sử dụng cũng
sẽ phải trả tiền cho người làm sai vì sử dụng phần mềm đó. 

Luật bản quyền phần mềm bản thân nó nêu rằng những người không có ủy quyền của
chủ sở hữu, “đưa vào lưu thông một hoặc nhiều bản sao chụp của một chương trình
máy tính, biết hoặc ở vào vị thế đoán chừng bản chất tự nhiên bất hợp pháp của
chúng”, được coi là vi phạm các quyền tác giả (Điều 7, Chỉ thị Chương trình Máy

tính của EU). 

Vì thế, có đủ các quyền để trao một giấy phép phần mềm là một điều kiện thuộc
về bản chất và không phải như vậy (sine qua non) để làm thế; và bất kỳ ai trao
một giấy phép không có đủ các quyền để làm thế sẽ có trách nhiệm đối với người
sử dụng vì bất kỳ thiệt hại nào họ có thể duy trì nếu họ được xác định là đã hành
động không có đủ thẩm quyền để trao một giấy phép. Vì thế, được nói rằng trong
việc trao một giấy phép cho người sử dụng thì nhà cung cấp nhất thiết phải trao
cho người sử dụng một “sự đảm bảo quyền sở hữu” hoặc “sự hưởng thụ an lành”,
trong đó những người sử dụng được đảm bảo rằng họ có thể sử dụng phần mềm
hợp pháp và rằng họ có thể tiếp tục sử dụng nó với thời hạn của giấy phép đó. 

Trong các quyền tài phán nhất định, hơn là một sự đảm bảo, quyền chủ sở hữu các
quyền trong phần mềm là một điều kiện vốn có mà nhà cung cấp phải có đối với phần
mềm sao cho giấy phép đó là hợp lệ và không vi phạm các quyền tác giả của bên thứ
3. Chúng ta vì thế nói về “sự đảm bảo danh nghĩa hoặc quyền chủ sở hữu” đối với
ảnh hưởng của luật tại các quốc gia nói tiếng Anh, vì nhiều giấy phép phần mềm là
một bản dịch hoặc tùy biến các giấy phép của nước Mỹ. Sự đảm bảo danh nghĩa: nhà
cung cấp đảm bảo rằng họ có được sự ủy quyền để trao giấy phép và rằng không
quyền nào của bên thứ 3 đang bị vi phạm. 

Hơn nữa, người sử dụng nên là một người tiêu dùng, Luật Bảo vệ Người tiêu dùng
áp dụng, như chúng ta nêu bên dưới, trong đó nhà cung cấp phần mềm sẽ có trách
nhiệm đối với người sử dụng - người tiêu dùng về gốc gác, nhận diện và tính bền
vững của phần mềm (thường thì, trong thực tế, cho cả những người tiêu dùng và
những người chuyên nghiệp độc lập). Theo các luật đó, các mệnh đề tìm cách giới
hạn hoặc loại trừ đảm bảo như vậy quyền sở hữu chủ thường vô hiệu và vô dụng. 

Nhiều giấy phép phần mềm tuân theo mô hình của các quốc gia nói tiếng Anh không
trao bất kỳ đảm bảo nào trong phần mềm, thậm chí không đảm bảo về danh nghĩa,
nói rằng phần mềm được phân phối cho người sử dụng “như nó có”. Thậm chí nhiều
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nơi nêu rõ ràng rằng họ không cung cấp sự đảm bảo nào về danh nghĩa và sự không
vi phạm. 

Như được nêu trước đó, sự loại trừ đảm bảo này đối với quyền chủ sở hữu có khả
năng là không hợp lệ trong hầu hết các quyền tài phán châu Âu, khi mà nhà cung cấp
phần mềm được luật yêu cầu phải đảm bảo quyền sở hữu chủ của phần mềm đó. Nên
được  lưu  ý  rằng  giấy  phép  Công  cộng  của  Liên  minh  châu  Âu  -  EUPL v1.1
(European Union Public License), được phác thảo cho khung pháp lý châu Âu, bao
gồm một “đảm bảo danh nghĩa”, như Giấy phép Nguồn Mở - OSL (Open Source
License) v3.0 làm. Các giấy phép đó sẽ được thảo luận bên dưới. 

1.5.2. Người sử dụng - người được cấp phép

Người sử dụng - người được cấp phép là người có được quyền để sử dụng phần
mềm dưới một giấy phép, theo các điều khoản và điều kiện được thiết lập ở đó
(hầu hết luôn được nhà cung cấp phần mềm áp đặt). Các nghĩa vụ chính của người
sử dụng - người được cấp phép là trả tiền giấy phép (khi 1 giấy phép phải trả tiền
có liên quan) và tôn trọng các hạn chế người sử dụng được giấy phép đó đặt ra. 

Trong trường hợp nơi mà người sử dụng là một người được cấp phép phần mềm
không tự do, về nguyên tắc, họ thường có ít các quyền của người sử dụng (về cơ bản,
để chạy chương trình, hãy sử dụng ứng dụng đó và làm một bản sao lưu, nếu không
được cung cấp), trong khi các hạn chế là nhiều. Mặt khác, nếu người sử dụng là một
người được cấp phép PMTD, thì các quyền tự do của người sử dụng - người được
cấp phép là nhiều hơn nhiều và, tương ứng, các hạn chế là ít hơn; họ có thể sử dụng
phần mềm một cách tự do, và sửa đổi và phân phối lại nó, có hoặc không có sửa đổi. 

Những người sử dụng nên được ủy quyền để sửa đổi phần mềm và nếu họ làm
thế, họ có thể trở thành tác giả của tác phẩm phái sinh (nghĩa là, dịch hoặc tùy
biến thích nghi phần mềm), như chúng ta đã thấy trong Module 2. Hơn nữa, nếu
một người sử dụng được ủy quyền để phân phối phần mềm và làm thế, thì họ cũng
có thể trở thành các nhà cung cấp phần mềm. Điều này thường là trường hợp
trong phát triển PMTD. 

Là phù hợp để xác định, trong một giấy phép phần mềm, liệu người sử dụng -
người được cấp phép có là một người tiêu dùng hay một doanh nghiệp hay không,
vì khi hệ thống pháp lý điều hành giấy phép và các tiêu chí pháp lý được áp dụng
cho mối quan hệ có thể khác nhau một cách tương ứng, đặc biệt về tính hợp lệ,
ứng dụng và giải nghĩa các mệnh đề của nó (ví dụ, về sự kết thúc thỏa thuận hoặc
các trách nhiệm của nhà cung cấp). 

Đôi khi, văn bản của bản thân giấy phép người sử dụng có các quyền và nghĩa vụ
khác nhau, phụ thuộc vào việc liệu người sử dụng là một người tiêu dùng đang sử
dụng phần mềm cho sử dụng cá nhân hay một doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm
cho hoạt động kinh doanh của nó. Nhiều “phần mềm quảng cáo” (freeware) hoặc
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“phần mềm chia sẻ” (shareware) được trao tự do để sử dụng cá nhân và phải thanh
toán tiền nếu để kinh doanh. 

Người tiêu dùng

Nếu người sử dụng là một người tiêu dùng, thì  họ được coi là có một vị thế
thương thảo đặc biệt yếu, điều có nghĩa là họ có sự bảo vệ pháp lý về khả năng
các lạm dụng từ nhà cung cấp phần mềm. Trong trường hợp này, giấy phép tuân
theo các quy tắc về Bảo vệ Người tiêu dùng, được hài hòa hóa tới một mức độ
nhất định thông qua EU, cấm các mệnh đề có tính lạm dụng. Chúng là các quy
định không được thương thảo riêng rẽ và rằng, ngược lại với các yêu cầu có thiện
ý, gây ra một sự mất cân bằng đáng kể đối với thiệt hại của người tiêu dùng các
quyền và nghĩa vụ của các bên. 

Các mệnh đề có tính lạm dụng

Các ví dụ các mệnh đề bị cấm không được đưa vào, được cho là lạm dụng gồm: 

• Các mệnh đề điều kiện thực thi giấy phép với ý chí đơn phương của nhà

cung cấp, nghĩa là quyền đơn phương của nhà cung cấp có thể phân tích
được hoặc sửa đổi các điều khoản của giấy phép, sau khi người sử dụng
chấp nhận nó, hoặc tự do giải quyết thỏa thuận, không lưu ý hoặc không
bồi thường. 

• Các mệnh đề tước đi của người tiêu dùng các quyền cơ bản của họ, như,

việc hạn chế hoặc loại trừ các đảm bảo mà phải được cung cấp hợp pháp
cho phần mềm và hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của họ vì các
thiệt hại do phần mềm có khiếm khuyết gây ra. 

• Các mệnh đề có tính lạm dụng khác như việc yêu cầu người tiêu dùng

chấp nhận các mệnh đề hoặc các điều kiện không được biết, ép người tiêu
dùng - người sử dụng phải mua các hàng hóa hoặc dịch vụ không theo
yêu cầu hoặc áp đặt rằng, trong trường hợp kiện tụng liên quan tới giấy
phép, các tòa án khác với các tòa ở nơi cư trú của người tiêu dùng - người
sử dụng sẽ có quyền tài phán đủ điều kiện hoặc giấy phép sẽ tuân theo
một luật nước ngoài, không có liên quan tới các bên. 

Hơn nữa, khi người tiêu dùng - người sử dụng yêu cầu giấy phép của người sử
dụng phần mềm qua Internet (trực tuyến), nhà cung cấp phần mềm cũng phải đáp
ứng các nghĩa vụ về thông tin được các triển khai quốc gia của Chỉ thị Thương
mại điện tử (Ecommerce Directive) đặt ra3: 

(3)Các nghĩa vụ theo luật thương mại điện tử quốc gia được áp vào những người cấp
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phép được thiết lập ở quốc gia phù hợp. Nếu người cấp phép được đặt bên ngoài Liên
minh châu Âu, thì luật thương mại điện tử quốc gia (của EU) sẽ chỉ áp dụng cho các
giấy phép được trao cho những người sử dụng - người tiêu dùng quốc gia đó và được
cung cấp trên website của họ được định hướng đặc biệt tới hoặc có một phần đặc biệt
cho quốc gia đó. 

• Trước khi mua sắm giấy phép, các dữ liệu nhất định phải được cung cấp

có liên quan tới giấy phép và quy trình làm hợp đồng, bổ sung thêm vào
văn bản các điều kiện chung. 

• Sau khi có được giấy phép, nhà cung cấp phải khẳng định với người sử

dụng rằng họ đã nhận được sự chấp nhận của người sử dụng và đã cung
cấp bằng chứng tài liệu. 

Người sử dụng là doanh nghiệp và người chuyên nghiệp 

Dù các quy định bảo vệ người tiêu dùng thường không áp dụng khi người sử dụng
là doanh nghiệp hoặc những người chuyên nghiệp, thì điều này không có nghĩa là
nhà cung cấp phần mềm có thể áp đặt các mệnh đề không công bằng hoặc lạm
dụng như vậy. Những gì trong thực tế xảy ra là người sử dụng doanh nghiệp
không có sự bảo vệ pháp lý bắt buộc, trong đó các mệnh đề nhất định tự động
được coi là vô hiệu và vô dụng. 

Tuy nhiên, một mệnh đề có thể được coi là vô hiệu và vô dụng, thậm chí đối với
những người sử dụng doanh nghiệp, nếu nó được coi là ngược lại với quy tắc
chung về thiện chí mà phải điều chỉnh sự thực thi các thỏa thuận, hoặc một “kiểm
thử không hợp lý” như ở nước Anh. Điều này sẽ phụ thuộc vào sự kiểm tra các
hoàn cảnh của từng trường hợp cụ thể và cuối cùng các tòa án sẽ quyết định liệu
mệnh đề đó có ngược với thiện chí hay không hợp lý hay không. 

Các hoàn cảnh nhất định sẽ được cân nhắc là phù hợp khi xác định liệu một mệnh đề
có bị vô hiệu hóa hay không - có là bị lạm dụng hay không - khi người được cấp phép
là doanh nghiệp hoặc người chuyên nghiệp. Ví dụ, liệu người được cấp phép là một
công ty lớn hay nhỏ, liệu có một quy trình thương thảo đúng giữa các bên hay không,
liệu người sử dụng - người được cấp phép đã chấp nhận một mệnh đề mà là không có
lợi cho lợi ích của nó hay không, để đổi lại một điều khoản có lợi khác (ví dụ, giảm
giá giấy phép hoặc quyền sửa đổi phần mềm, đổi lại các hạn chế lớn hơn về trách
nhiệm của nhà cung cấp) hoặc liệu nhà cung cấp có đơn giản đã áp đặt họ hay không.

1.5.3. Các bên đối với một giấy phép PMTD

Trong trường hợp các giấy phép PMTD, các vị thế truyền thống của nhà cung cấp
- người cấp phép và người sử dụng - người được cấp phép sẽ được duy trì, tuy
nhiên một số điểm đặc biệt sẽ được lưu ý. 
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• Trước nhất và trước hết, việc trao một giấy phép PMTD ngụ ý rằng chủ sở

hữu của nó chia sẻ các quyền khai thác với những người sử dụng. Điều
này không có nghĩa là PMTD trở thành một phần của miền công cộng,
hoặc rằng những người nắm giữ các quyền bỏ đi các quyền của họ. PMTD
không phải là phần mềm “không có chủ nhân”. Tác giả tiếp tục duy trì tình
trạng của anh/chị ta như là tác giả của phần mềm, và đặc biệt, duy trì các
quyền đạo đức của anh/chị ta trong tác phẩm đó. 

• Bằng việc trao cho những người sử dụng các quyền để sửa đổi và phân

phối lại tác phẩm, người sử dụng - người được cấp phép dưới một giấy
phép PMTD có thể, tới lượt mình, cũng trở thành nhà cung cấp - người cấp
phép của những người sử dụng khác, hoặc bằng việc cấp phép lại cho phần
mềm y hệt (nếu họ có quyền để cấp phép phụ), hoặc bằng việc cấp phép
cho phần mềm phái sinh từ phần mềm gốc ban đầu. 

• Bất chấp những gì các giấy phép PMTD thường nói - chúng có xu hướng

nêu rằng phần mềm được chào “không có đảm bảo” - những người cấp
phép PMTD phải đảm bảo rằng phần mềm đó không vi phạm quyền của
bất kỳ phần mềm nào khác (bất kể là tự do hay không tự do). Sự đảm bảo
quyền chủ sở hữu và hưởng thụ an lành là vốn dĩ có trong điều kiện của
nhà cung cấp phần mềm và là không lờ đi được. 

1.6. Các yếu tố khách quan trong các giấy phép 
phần mềm

Bằng các yếu tố khách quan, chúng ta ngụ ý các yếu tố giấy phép của người sử
dụng có liên quan tới đối tượng của nó: nội dung và phạm vi các quyền của người
sử dụng. Các quyền gì được người nắm giữ các quyền trao cho người sử dụng với
sự tôn trọng phần mềm đó và tuân theo các nghĩa vụ của các bên với sự tôn trọng
phần mềm là khác nhau đáng kể theo giấy phép. 

Trong phần này, chúng ta xem khái nhiệm đó và giá của một giấy phép, và sau đó
các quyền khác nhau sẽ được trao. 

1.6.1. Thời hạn

Các giấy phép phần mềm sẽ thiết lập khoảng thời gian giấy phép đó trao, nghĩa là,
thời hạn của nó. Về nguyên tắc, trừ phi hoặc các bên đã vi phạm các nghĩa vụ của
họ theo giấy phép người sử dụng, nó sẽ giữ là có hiệu lực trong thời hạn được
thiết lập. Nói chung, các giấy phép được trao cho một thời hạn cố định, một thời
hạn được xác định, hoặc đôi khi không đưa ra bất kỳ điều gì về thời hạn cả. 
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• Các giấy phép có thời hạn cố định. Các giấy phép có thời hạn cố định4,

một thời hạn xác định được thiết lập để sử dụng phần mềm đó; n tháng, n
năm, ... Khi kết thúc kỳ hạn, nếu giấy phép đó không nói gì khác, thì nó
hết hạn và người sử dụng phải đình chỉ sử dụng phần mềm đó. 

Điều này không ngăn được các bên khỏi việc đồng ý sau này đăng ký một
giấy phép mới cho người sử dụng cho phần mềm y hệt đó. Thậm chí hoàn
toàn có khả năng là bản thân giấy phép thiết lập rằng, khi thời hạn hiệu lực
hết, thì giấy phép sẽ được coi là được nới rộng tự động hoặc ngầm định
thêm một kỳ hạn mới và cứ như thế cho tới khi một trong các bên đưa ra
lưu ý trước về ý định của họ không nới rộng nó tiếp nữa. 

Trong trường hợp của phần mềm trình diễn và đánh giá (được biết tới như
là demo), giấy phép cũng thường được thiết lập cho một thời hạn cố định.
Trong trường hợp này, việc cố định thời hạn là cơ bản để hoàn thành mục
đích được thấy với sự phân phối phần mềm này: đối với người sử dụng để
được biết, qua một giai đoạn thời gian ngắn, các chức năng của nó và, khi
kết thúc giai đoạn đó, họ có thể quyết định liệu có hay không mua một
phiên bản hoàn chỉnh của chương trình đó. 
(4)Các giấy phép được trao cho một thời hạn cố định thường được sử dụng cho các
ứng dụng phần mềm phức tạp và chuyên dụng hơn, nhằm vào các công ty mà thường
bị ràng buộc bởi một thỏa thuận phụ thêm, như một thỏa thuận tư vấn hoặc duy trì.
Trong trường hợp như vậy, người sử dụng có xu hướng trả tiền thường xuyên cho nhà
cung cấp như một phí giấy phép. 

• Các giấy phép thời hạn không xác định. Trong trường hợp này, thỏa thuận

giấy phép phần mềm rõ ràng thiết lập rằng giấy phép được trao cho một
giai đoạn không xác định, không tuân theo bất kỳ thời hạn cụ thể nào.
Những người sử dụng có thể sử dụng phần mềm miễn là họ đáp ứng được
các điều khoản và điều kiện của giấy phép đó. 

Tuy vậy, một vài giấy phép5 phần mềm không xác định kỳ hạn thiết lập các
mệnh đề cho phép một hoặc cả 2 bên kết thúc giấy phép đó bất kỳ khi nào
họ muốn, bằng việc đưa ra một lưu ý trước về sự kết thúc. Điều này có thể
được coi là lạm dụng trong các hoàn cảnh nhất định (xem ở trên, với lưu ý
của những người tiêu dùng). 

• Thiếu kỳ hạn rõ ràng của giấy phép. Khi một thỏa thuận giấy phép phần

mềm không chỉ định bất kỳ điều gì đối với kỳ hạn của nó, thì giấy phép đó
không cần thiết  được trao cho một kỳ hạn không xác định.  Trong các
quyền tài phán nhất định, như Tây Ban Nha, trong các hoàn cảnh giấy
phép bị hạn chế đối với một kỳ hạn đặc biệt (5 năm, tại Tây Ban Nha).
Điều này thường ngược lại với ý định của người cấp phép - người sẽ cải
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tiến sự phác thảo của giấy phép đó!

Đây là những gì đã xảy ra với GPLv2. Dù có thể đã có những lý lẽ để mở rộng
khoảng thời gian của giấy phép, trên cơ sở là việc hạn chế kỳ hạn hiệu lực của chúng
về 5 năm có thể chống lại được các ý định rõ ràng của các bên và mục đích của giấy
phép, GPLv3, cùng với các giấy phép gần đây khác, như OSL 3.0 hoặc EUPL 1.1,
bây giờ thiết lập “khoảng thời gian tối đa của các quyền” như là kỳ hạn đó. 

• Kỳ hạn trong các giấy phép PMTD. Trước hết, nên lưu ý rằng các giấy

phép PMTD là và sẽ được trao cho các kỳ hạn không xác định - điều thiết
lập ra kỳ hạn để tối đa hóa khoảng thời gian bảo vệ bản quyền. Sau đó,
giấy phép không còn cần thiết khi phần mềm nằm trong miền công cộng. 

Để thiết lập một kỳ hạn có giới hạn khoảng thời gian trong một giấy phép
PMTD có thể ngụ ý việc bổ sung thêm một hạn chế cho các quyền của
người sử dụng (trong trường hợp này, một sự hạn chế tạm thời), điều có
thể ngược với điều cơ bản nhất của giấy phép PMTD: không hạn chế sử
dụng phần mềm đối với người sử dụng, nhưng để đảm bảo các quyền tự do
đê sử dụng nó. Chính vì thế được chấp nhận chung rằng các giấy phép
PMTD vẫn giữ có hiệu lực đúng lúc miễn là người sử dụng tôn trọng các
điều kiện của chúng. 

GPLv3, OSL 3.0 và các giấy phép hiện đại khác, đã lấp đầy sự không hiệu lực đang
tồn tại theo các phiên bản trước, chỉ ra, ví dụ, trong Mệnh đề 2 của GPLv3, rằng các
quyền được trao theo giấy phép như vậy sẽ bị coi là “được trao cho kỳ hạn bản quyền
trong chương trình” và rằng chúng là “không thể hủy bỏ miễn là các điều kiện được
nêu được đáp ứng”. Tương tự, các giấy phép khác, như Apache 2.0, rõ ràng chỉ ra
rằng chúng được trao với bản chất tự nhiên “vĩnh viễn” và “không thể hủy bỏ” (các
mệnh đề 2 và 3). 

1.6.2. Giá thành

Một yếu tố cơ bản khác của một giấy phép phần mềm (ít nhất trong hầu hết các
giấy phép không tự do) là giá thành, lượng tiền mà người sử dụng sẽ thanh toán
cho việc lấy sự trao giấy phép. 

Về phương thức thanh toán, giá thành có thể được trả trong một lần duy nhất (trả
một cục), nghĩa là dựa vào việc có giấy phép. Điều này là điển hình đối với các
giấy phép phần mềm được đưa ra thị trường đại chúng. Nếu không, các khoản
thanh toán có thể được thực hiện theo thể thức thường xuyên: người sử dụng
thanh toán thường xuyên (theo tháng, năm, ...) mỗi lần6 cho nhà cung cấp. Điều
này là điển hình đối với các giấy phép phần mềm cho các ứng dụng đặc chủng và
phức tạp hơn, hướng vào các công ty, các giấy phép được thiết lập cho một kỳ hạn
cố định và thường xuyên được một thỏa thuận tư vấn hoặc duy trì bổ sung thêm
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ràng buộc, theo đó người sử dụng cũng trả một phí. 
(6)Thanh toán trả theo nhiều lần bây giờ là phổ biến đối với “phần mềm như một dịch
vụ”, nơi mà người sử dụng ký hợp đồng thỏa thuận giấy phép (pseudo) để sử dụng
phần mềm - thường qua web - cho việc thanh toán định kỳ hoặc theo từng tháng.
Chúng ta nói giấy phép “giả” (pseudo) vì trong nhiều trường hợp, trong thực tế,
người sử dụng không bao giờ thực thi bất kỳ các quyền bản quyền được bảo vệ nào
(tái tạo, biến đổi, phân phối) nhưng “sử dụng” các dịch vụ của phần mềm. Về cơ bản,
người sử dụng đang thanh toán một phí truy cập. 

Khi giấy phép có thể được nới rộng theo thời gian, một mệnh đề thường được đưa
vào để rà soát lại hoặc cập nhật tỷ lệ thanh toán của người sử dụng. Không hợp lệ
để đồng ý rằng sự rà soát lại các lần thanh toán sẽ để lại cho thiện chí tự do của
nhà cung cấp, mà phải có được hoặc bằng thỏa thuận đôi bên giữa các bên, hoặc
tham chiếu tới một chỉ số hoặc thông số khách quan, như “chỉ số giá thành của
người tiêu dùng”. 

Các giấy phép có thể được trao tự do, không có việc người sử dụng phải trả bất kỳ
thứ gì để sử dụng phần mềm. Chúng ta phải nhớ trong đầu rằng chúng ta phải
không tự động nhận diện phần mềm không tự do “sở hữu độc quyền” với phần
mềm có trả tiền, và “PMTD7” với phần mềm không phải trả tiền. Trong các quốc
gia nói tiếng Anh, sự lẫn lộn này đã nảy sinh vì thực tế là chữ “free”, hơn nữa với
“không có sự thận trọng” cũng có nghĩa là “không mất tiền” (cost free). 

(7)PMTD luôn gần với miễn phí (không lấy tiền), nhưng nhiều chương trình không tự
do cũng được phân phối không lấy tiền. Microsoft Internet Explorer, các trình thông
điệp  Internet  cho máy trạm như Microsoft  Messenger, Skype,  ...,  các  phần mềm
demo, phần mềm chia sẻ hoặc các trình điều khiển. 

Giá thành trong PMTD 

Về PMTD, chúng ta biết rằng khái niệm free không có nghĩa là chương trình được
nhà cung cấp phần mềm cấp phép không phải trả tiền, mà nó được cấp phép để
cho phép những người sử dụng dùng, sửa đổi và phân phối nó một cách tự do. 

Trong trường hợp của GNU-GPL, nhà cung cấp có thể chọn phân phối phần mềm
miễn phí hoặc đổi lấy một sự cân nhắc (đoạn 5 của Lời nói đầu, và Mệnh đề 4 của
Phiên bản 3); sự đền bù về kinh tế cũng có thể được yêu cầu cho việc cung cấp
các đảm bảo nhất định về phần mềm, trừ phi được luật yêu cầu phải cung cấp các
đảm bảo y hệt đó. Các giấy phép PMTD khác, như Apache 2.0, nêu rõ rằng giấy
phép được trao không phải trả tiền (free of charge): các mệnh đề 2 và 3 nêu rằng
giấy phép được trao không có phí bản quyền (royalty - free). 

Tuy nhiên, dù nhà cung cấp phần mềm có thể có quyền đòi hỏi sự đền bù về kinh tế,
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thì phổ biến nhất là phần mềm đó được phân phối không phải trả tiền và giá thành
được yêu cầu là tối thiểu (khải niệm giá thành “số dư” (residual) được sử dụng), chỉ
để đủ trả cho các phí tổn nhất định, như việc tạo bản sao, phân phối nó trên một vật

trung gian vật lý, ... 

Lợi ích kinh tế sẽ được thấy với PMTD (điều không luôn đúng), nhà cung cấp có
thể không có nó nhiều bằng việc lấy một giá như các bản cập nhật, tư vấn và tiếp
thị các bản sao phần mềm dựa vào PMTD. Và trên thị trường có các giải pháp dựa
vào PMTD mà, cân nhắc giấy phép của người sử dụng trong phần mềm và tư vấn
xác đáng và/hoặc các dịch vụ duy trì, có một giá cao (xem, “Red Hat” như một
trường hợp biểu tượng, và nhiều ví dụ khác). 

Thực tế là nhà cung cấp PMTD không thể dựa lợi ích kinh tế của họ vào giá thành
bản sao dường như là rõ ràng: nếu người sử dụng được phép phân phối phần mềm tự
do, thì nhà cung cấp mất sự kiểm soát độc quyền đối với bản sao đó. Không có nghĩa
để lấy giá cao cho bản sao khi những người sử dụng có thể tới lượt mình phân phối -
trực tuyến hoặc trên các đĩa CD - bao nhiêu bản sao là tùy ý họ. 

1.6.3. Các quyền, các cấm đoán và các hạn chế

Trong các module trước, chúng ta đã thấy rằng pháp luật về các quyền hoặc bản
quyền tác giả trao một loạt các quyền độc quyền quan trọng cho tác giả của phần
mềm hoặc chủ sở hữu phái sinh của các quyền khai thác: quyền để tái tạo, biến
đổi và phân phối (bao gồm, vì các mục đích của chúng ta, giao tiếp công khai)
phần mềm. Họ quyết định những gì ủy quyền, khi nào và như thế nào. 

Hơn nữa, chúng ta biết rằng giấy phép phần mềm là công cụ pháp lý trong đó
người nắm giữ các quyền phần mềm cho phép sử dụng nó đối với các bên thứ 3,
những người sử dụng. Giấy phép của người sử dụng vì thế có nội dung cơ bản: 

• Một mặt, nó thiết lập các quyền mà người nắm giữ các quyền trao cho

người sử dụng phần mềm: những gì người sử dụng có thể được làm với
phần mềm đó. 

• Mặt khác, nó cũng thiết lập những cấm đoán và giới hạn nhất định về các

quyền của người sử dụng, điều người sử dụng phải tôn trọng: những gì
người sử dụng có thể không được làm với phần mềm đó, và những điều
kiện được áp dụng để sử dụng nó. 

Chúng ta tham chiếu tới Module 2 về các quyền tác giả đối với phạm vi các quyền
là độc quyền cho những người nắm giữ các quyền và vì thế tiềm tàng tuân theo
các điều kiện giấy phép: 

• Tái sản xuất. 

• Biến đổi. 
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• Phân phối (bao gồm cho thuê). 

• Giao tiếp công khai. 

Adobe® Photoshop®

Nếu bạn đã có phần mềm và bất kỳ (các) số thứ tự nào được yêu cầu từ Adobe hoặc
một trong người được cấp phép được ủy quyền và miễn là bạn tuân thủ với các điều
khoản của thỏa thuận này, Adobe trao cho bạn một giấy phép không độc quyền để cài
đặt và sử dụng phần mềm theo một cách thức nhất quán với thiết kế và tài liệu của nó
và như được đưa ra bên dưới... Sử dụng nói chung. Bạn có thể cài đặt và sử dụng một
bản sao của phần mềm cho tới số lượng được phép các máy tính tương thích của bạn
miễn là, khi được phần mềm yêu cầu, bạn bày ra số tuần tự hợp lệ cho từng bản sao. 

Nói chung, tất cả các quyền sẽ không được trao trong một giấy phép sẽ được giữ
lại, nghĩa là không được trao. Để tăng cường cho điều này, các giấy phép thường
thêm các cấm đoán sau: 

Adobe® Photoshop®

4.3. Không sửa đổi. Ngoại trừ như được phép trong Phần 2.7 hoặc 16, bạn có thể
không được sửa đổi, tùy biến thích nghi hoặc dịch phần mềm.

4.4. Không kỹ thuật nghịch đảo. Bạn sẽ không làm kỹ thuật nghịch đảo, dịch ngược,
tháo ra hoặc các cố gắng khác để mở ra mã nguồn của phần mềm ngoại trừ mức độ
bạn có thể được cho phép rõ ràng theo luật được áp dụng để dịch ngược chỉ để đạt
được tính tương hợp với phần mềm.

4.5. Không gỡ các bó. Bạn có thể không được gỡ các bó các phần cấu thành của phần
mềm để sử dụng trên các máy tính khác. Bạn có thể không được gỡ các bó hoặc đóng
gói lại phần mềm để phân phối, chuyển giao hoặc bán lại.

4.6. Không chuyển giao. BẠN SẼ KHÔNG THUÊ, CHO THUÊ, BÁN, CẤP PHÉP
PHỤ,  NHƯỢNG  HOẶC  CHUYỂN  GIAO  CÁC  QUYỀN  CỦA BẠN  TRONG
PHẦN  MỀM,  HOẶC  ỦY QUYỀN  BẤT  KỲ  PHẦN  NÀO  CỦA PHẦN  MỀM
ĐƯỢC SAO CHÉP LÊN MỘT MÁY TÍNH KHÁC CỦA CÁ NHÂN HOẶC THỰC
THỂ PHÁP LUẬT TRỪ PHI ĐƯỢC CHO PHÉP Ở ĐÂY MỘT CÁCH RÕ RÀNG.

Là phổ biến đối với những người nắm giữ các quyền để gắn các điều kiện vào sự
khai thác phần mềm. vài trong số đó là hợp lý (thanh toán với một giá nào đó, duy
trì các lưu ý bản quyền), số khác có thể thấy không hợp lý hoặc kỳ lạ: nghĩa là các
giấy phép cấm xuất bản các kết quả bất kỳ chỉ tiêu phân tích nào của phần mềm.
Trong khi các điều kiện đó thường nằm ngoài lãnh địa phạm vi bảo vệ bản quyền,
thì nếu giấy phép được gọi là hợp lệ và có hợp đồng ràng buộc, thì các quyết định
đó được xem như là nghĩa vụ hợp đồng ràng buộc đối với người được cấp phép. 

Điều kiện nổi tiếng nhất và gây tranh cãi cao độ trong lĩnh vực PMTD là Mệnh đề
2.b. của GNU-GPL mà có phần các nghĩa vụ của copyleft: 

“b) Bạn phải làm cho bất kỳ tác phẩm nào mà bạn phân phối hoặc xuất bản, dù toàn
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bộ hay một phần gồm hoặc bắt nguồn từ chương trình hoặc bất kỳ phần nào từ đó, sẽ
được cấp phép như là tổng thể miễn phí đối với tất cả các bên thứ 3 theo các điều
khoản của giấy phép này”. 

Bản thân pháp luật áp dụng được có thể đưa ra rằng, vì thiếu các điều khoản rõ
ràng cho điều ngược lại, thì các giấy phép của người sử dụng phần mềm sẽ được
trao cho người sử dụng trong các điều khoản nhất định. 

    Tại Tây Ban Nha, ví dụ, các giấy phép là, theo mặc định: 

• Không độc quyền. Nói cách khác, chúng không trao quyền sử dụng phần mềm cho

một người sử dụng duy nhất, mà một số trong số họ. 

• Không chuyển giao. Người sử dụng không thể truyền giấy phép cho các bên thứ 3,

điều cũng ngụ ý cấm bán, cho thuê, trao các giấy phép phụ hoặc bỏ đi bản sao của
chúng, ngoại trừ với sự ủy quyền rõ ràng từ nhà cung cấp. 

• Chỉ làm thỏa mãn các nhu cầu của người sử dụng. Không có sự ủy quyền rõ ràng,

người sử dụng có thể chỉ sử dụng phầm mềm một cách nghiêm ngặt cho sử dụng cá

nhân của riêng họ, không cung cấp các dịch vụ cho các bên thứ 3. 

1.7. Các đảm bảo và trách nhiệm

Một chi tiết rất quan trọng trong các mối quan hệ của nhà cung cấp - người cấp
phép và người sử dụng - người được cấp phép là sự xác định các hệ quả pháp lý
bắt nguồn từ một sự kiện với hoạt động phần mềm, đặc biệt việc xem xét tính mất
ổn định tương đối của phần mềm (là dễ bị tổn thương đối với các trục trặc, thiết
lập cấu hình sai, ...) và những bất tiện và tổn hại vật chất mà một người sử dụng
có thể chịu như là kết quả của các vấn đề phần mềm (đặc biệt, các công ty và các
thực thể mà hoạt động của nó phụ thuộc vào sự vận hành đúng các hệ thống thông
tin của chúng). 

Các luật sở hữu trí tuệ không bao trùm khía cạnh này, mà chỉ điều chỉnh các
quyền độc quyền đối với phần mềm. Dù vậy, một loạt các chỉ tiêu áp dụng ở tất cả
các nước: Luật Hợp đồng, quy định về các đảm bảo trong các thỏa thuận khác
(như các thỏa thuận mua sắm, thuê hoặc dịch vụ, áp dụng tương tự cho giấy phép
phần mềm), các chỉ tiêu bảo vệ những người tiêu dùng, ..., có thể buộc các nhà
cung cấp giả thiết các đảm bảo và trách nhiệm với sự tôn trọng người sử dụng,
không có khả năng trốn tránh được bằng giấy phép của họ. 

1.7.1. Các xem xét chung

Các giấy phép phần mềm có xu hướng điều chỉnh các quyền của người sử dụng -
và các nghĩa vụ hậu quả của nhà cung cấp - trong trường hợp bất kỳ sự cố nào xảy
ra với phần mềm: trục trặc, các khiếm khuyết tạp nhạp hoặc nếu nó không phù
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hợp với các đặc tính mà nhà cung cấp khoác lác từ đó và nó dẫn người sử dụng
phải mua giấy phép. 

Khi bất kỳ tình huống nào như vậy xảy ra, thì người sử dụng bị cản trở khỏi việc
sử dụng phần mềm hoặc khỏi việc sử dụng nó cho các mục đích đã dẫn tới việc có
giấy phép. Liệu người sử dụng có lỗi đối với sự cố đó hay không, một nguyên tắc
công lý nói cho chúng ta rằng nhà cung cấp - người cấp phép sẽ hỗ trợ người sử
dụng và đặt dấu chấm hết cho sự cố đó: chúng ta vì thế có thể tham chiếu tới nhà
cung cấp phải cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo sự thích hợp và khả
năng vận hành liên tục của phần mềm. 

Các đảm bảo 

Các đảm bảo là các cam kết hoặc nghĩa vụ được nhà cung cấp - người cấp phép
giả định có lợi cho người sử dụng, với sự tôn trọng các điều kiện (các đặc tính,
các dịch vụ, vận hành đúng) mà phải được phần mềm đáp ứng tuân theo giấy
phép. Điều này có nghĩa là nếu phần mềm không đáp ứng được hoặc đôi lúc
dừng đáp ứng các điều kiện như vậy, thì nhà cung cấp - người cấp phép phải tiến
hành các hành động thỏa đáng để phần mềm đó đáp ứng được chúng. Đặc biệt,
nên lưu ý rằng các đảm bảo vận hành thích hợp và phù hợp đó, nhờ đó nhà cung
cấp sẽ đảm bảo cho người sử dụng - người được cấp phép rằng phần mềm phù
hợp với mô tả của nó và sẽ làm việc đúng trong kỳ hạn hiệu lực của giấy phép. 

Nhưng những gì là nhiều hơn, như một sự cố có thể gây thiệt hại cho người sử
dụng. Chúng ta nên nghĩ đặc biệt về phần mềm, trong thực tế, hoạt động đúng phù
hợp ngày này qua ngày khác của một công ty hoặc người sử dụng chuyên nghiệp
phụ thuộc vào: một khiếm khuyết hoặc trục trặc có thể làm tê liệt hoạt động của
họ, điều rõ ràng có thể ngụ ý các thiệt hại. Nếu nhà cung cấp “có lỗi” và, vì thế, có
trách nhiệm về thiệt hại mà người sử dụng phải chịu như là kết quả của sự cố với
sự vận hành phần mềm, thì điều này có thể đòi hỏi họ phải đưa ra sự bồi thường. 

Chúng ta đã thấy rằng các nhà cung cấp phần mềm có xu hướng đơn phương áp
đặt các mệnh đề của các giấy phép lên những người sử dụng. Những người cấp
phép đặc biệt có quan tâm trong việc thiết lập các hạn chế hoặc các chối bỏ các
đảm bảo và trách nhiệm với sự tôn trọng phần mềm. 

Dù vậy, trong các trường hợp nhất định một mệnh đề chối bỏ hoặc giới hạn là
không hợp pháp. Nguyên tắc công lý y hệt đối với những gì chúng ta tham chiếu
tới trước đó nói cho chúng ta rằng có lẽ là không công bằng và/hoặc lạm dụng
giấy phép để cho phép nhà cung cấp coi thường bất kỳ sự cố nào xảy ra với phần
mềm. Là đặc biệt không công bằng nếu người sử dụng đã không có cơ hội để
thương thảo nội dung của các mệnh đề như vậy, mà thay vào đó đã bị nhà cung
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cấp - người cấp phép áp đặt; hoặc khi người sử dụng đã trả tiền cho giấy phép đó. 

Tình huống này có thể khác với các giấy phép theo đó người sử dụng - người
được cấp phép đã có cơ hội thương thảo về nội dung của giấy phép và một sự
khước từ các đảm bảo và/hoặc trách nhiệm có lợi đối với nhà cung cấp - người
cấp phép, đổi lại một khoản cân bằng có lợi cho người sử dụng (ví dụ, giảm giá
hoặc các giấy phép sử dụng phần mềm chuyên dụng, các giấy phép giá cao và
được tùy biến thích nghi cho các nhu cầu của người sử dụng. Trong trường hợp
như vậy, giới hạn hoặc sự giải tội có thể quả thực được xem xét là công bằng, vì
nó có thể được thương thảo tự do giữa 2 bên theo các vị thế thương thảo ngang
bằng và tương tự. 

1.7.2. Các đảm bảo

Các giấy phép người sử dụng thường điều chỉnh các đảm bảo nào sẽ được nhà
cung cấp đưa ra, thời hạn của nó và cách mà chúng sẽ được thỏa mãn: nghĩa là,
cách mà nhà cung cấp - người cấp phép có thể hỗ trợ người sử dụng trong việc xử
lý sự cố, bằng việc sửa lỗi hoặc khiếm khuyết, thay thế bản sao bằng bản khác,
hoặc hoàn trả tiền cho người tiêu dùng, bãi bỏ giấy phép. 

Trong bất kỳ trường hợp nào các mệnh đề của các giấy phép đưa ra các đảm bảo,
bao gồm các giới hạn hoặc sự miễn tội có khả năng của chúng, phải tôn trọng một
loạt các chỉ tiêu bắt buộc mà, tại từng quốc gia, thiết lập yêu cầu cung cấp các
đảm bảo tối thiểu nhất định với sự tôn trọng phần mềm. 

Các nghĩa vụ pháp lý tối thiểu (các đảm bảo) về phần mềm thường là: 

• Sự đảm bảo xử lý bất kỳ khiếm khuyết ẩn nào. 

• Tuân thủ các đặc tả hoặc mô tả. 

• Vận hành đúng. 

Trong luật của các nước nói tiếng Anh, thường được gọi: 

• Sự đảm bảo thỏa mãn hoặc có thể bán được. Phần mềm phải có khả năng

tiêu thụ được hợp pháp - không phải là thứ gì đó bị cấm - và phải có chất
lượng thỏa mãn, xem xét các tiêu chí khác nhau (giá thành, thị trường, sự
phát triển hiện đại nhất, ...). 

• Phù hợp cho mục đích đặc biệt (được nêu). Phần mềm phải phù hợp để hoàn

thành một mục đích đặc thù, khi người được cấp phép có được giấy phép
dựa vào khả năng hoàn thiện mục đích như vậy và nhà cung cấp biết hoặc có
thể đã biết rằng người được cấp phép muốn có được giấy phép chính xác cho
mục đích như vậy. 

• Cùng với các đảm bảo đó. cũng có lưu ý về một đảm bảo danh nghĩa và

không vi phạm. Điều này phù hợp với đảm bảo về “quyền chủ sở hữu”, theo
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đó chúng ta đã tham chiếu tới ở trên. 

Luật của lục địa châu Âu: Có các lớp và chủng loại các đảm bảo khác nhau đối với
những thứ vốn dĩ có trong luật của các quốc gia nói tiếng Anh. Dù vậy, nhiều giấy
phép phần mềm, thậm chí được viết trong một ngôn ngữ quốc gia và áp dụng trong
quốc gia đó, tham chiếu tới các đảm bảo điển hình của luật các quốc gia nói tiếng
Anh. Điều này làm cho câu từ của các mệnh đề như vậy có xu hướng dường như gây
lúng túng. Trong bất kỳ trường hợp nào, nội dung và phạm vi của các đảm bảo là
tương tự như trong trường hợp khác, khi các hành động và các cách chữa trị được
thiết lập có lợi đối với người sử dụng để triển khai chúng: sửa chữa, thay thế bản sao
hoặc hoàn trả tiền, hủy bỏ giấy phép. 

1.7.3. Trách nhiệm hoặc bồi thường

Trách nhiệm gồm nghĩa vụ của nhà cung cấp bồi thường cho người sử dụng vì
những thiệt hại phải chịu vì thế như là kết quả của một lỗi, khiếm khuyết hoặc
trục trặc của phần mềm, hoặc thiếu tính phù hợp của nó cho các đặc điểm có thể
được kỳ vọng từ đó. 

Có thể đúng là, vì lý do của một sự cố với phần mềm, người sử dụng có thể chịu các
tổn thất. Trong trường hợp như vậy, sẽ là không đủ đối với người sử dụng thì sự đảm
bảo nên được vinh danh (rằng nhà cung cấp nên sửa chữa các trục trặc, đưa ra một
bản sao mới hoặc hoàn trả tiền đã được thanh toán. Người sử dụng cũng sẽ tìm cách
giành được sự đền bù cho những thiệt hại từ nhà cung cấp ở mức độ mà họ có trách
nhiệm đối với nhà cung cấp. 

Ví dụ tới trong đầu là một công ty phải trì hoãn các hoạt động vì một sự hỏng hóc
trong hoạt động của một ứng dụng máy tính. Trong trường hợp như vậy, nếu công ty
chịu mất mát (việc kinh doanh không hiện thực hóa được, lương được trả cho các
nhân viện không thể làm việc, ...), nó có thể tìm để yêu cầu nhà cung cấp bồi thường. 

Để cân nhắc nhà cung cấp tin cậy được đối với các thiệt hại, lỗi hoặc khiếm
khuyết gây ra cho họ phải không là tình cờ hoặc lỗi rõ ràng của bản thân người sử
dụng đó, mà thay vào đó phải được quy cho nhà cung cấp - người cấp phép bằng
vài phương tiện: 

• Hoặc đối với những gì được biết một cách hợp pháp như là  hành vi sai

trái có chủ đích: khi nhà cung cấp đã nhận thức được về sự tồn tại sự trục
trặc hoặc khiếm khuyết trong phần mềm đã gây ra những thiệt hại cho
người sử dụng. 

• Hoặc vì lỗi hoặc sự bất cẩn: khi nhà cung cấp đã không nhận thức được

về sự tồn tại của trục trặc hoặc khiếm khuyết mà nên được biết, liệu họ đã
thực hiện nghĩa vụ của họ trong việc lập trình hoặc duy trì phần mềm với
mức độ cần cù được kỳ vọng từ bất kỳ lập trình viên nào hay chưa. 

Hơn nữa, trách nhiệm có thể nảy sinh đối với một loạt dạng thiệt hại, trực tiếp
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hoặc gián tiếp. Như với các đảm bảo, các giấy phép phần mềm có xu hướng tham
chiếu các dạng thiệt hại có trong luật của các quốc gia nói tiếng Anh. Nói chung: 

• Các thiệt hại trực tiếp hoặc ngẫu nhiên: những thiệt hại là kết quả trực

tiếp của sự cố (ví dụ, một lần nữa, mất mát thông tin hoặc những phí tổn
để xây dựng lại thông tin bị mất đó). 

• Các thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả: là các thiệt hại gián tiếp bắt

nguồn từ sự cố, dù các bên đã biết hoặc phải biết rồi rằng họ có thể đã phải
chịu trong trường hợp sự cố như vậy đã xảy ra (ví dụ, mất uy tín với các
khách hàng). 

• Mất lợi nhuận: có các thiết hại nhất định, như mất mát lợi nhuận, điều có

thể theo nguyên tắc được đưa vào như là các thiệt hại gián tiếp. Dù vậy,
trong các trường hợp, chỉ tiêu của các tòa án Anh và Mỹ đã biến đổi, bao
gồm cả việc chúng đôi khi như các thiệt hại trực tiếp. Vì thế, các giấy phép
có xu hướng trích dẫn mất mát lợi nhuận một cách riêng rẽ. 

Đối với luật Tây Ban Nha, ví dụ, điều sau đây được xác định: 

• Các hậu quả thiệt hại: giá trị của các mất mát đối với sự hợp lý và đạo đức khác nhau

mà trực tiếp người sử dụng phải gánh chịu như là kết quả của sự cố (ví dụ, nếu một
trục trặc phần mềm gây ra mất thông tin, giá trị của thông tin mất như vậy; hoặc thiệt
hại cho hình ảnh mà một doanh nhân - người sử dụng chịu với sự tôn trọng đối với
các khách hàng), và các phí tổn nảy sinh để xử lý sự cố như vậy. 

• Mất lợi nhuận: lợi nhuận không giành được vì lý do sự cố (ví dụ, doanh số mà doanh

nhân - người sử dụng không nhận được trong khoảng thời gian hoạt động của chúng
bị treo vì trục trặc phần mềm). 

1.7.4. Các giới hạn và sự loại trừ các đảm bảo và trách nhiệm

Các nhà cung cấp có xu hướng đưa vào sự hạn chế đảm bảo và trách nhiệm và các
mệnh đề khước từ trong các giấy phép phần mềm. Dù các nguyên tắc của luật
thường cho phép quyền tự do hợp đồng (trong việc xác định các điều kiện hợp
đồng) thì tính hiệu lực pháp lý của các mệnh đề như vậy là đáng ngờ. 

Các khước từ đảm bảo 

Các nhà cung cấp - người cấp phép phần mềm tìm cách né tránh các đảm bảo nhất
định mà họ nên cung cấp cho người sử dụng hoặc để rút ngắn kỳ hạn theo đó
chúng nên được cung cấp, áp đặt các hạn chế hoặc khước từ đảm bảo vì lý do như
vậy trong văn bản các giấy phép sử dụng. Liệu người được cấp phép - người tiêu
dùng đã đồng ý hay chưa về thỏa thuận giấy phép mà không có sự thương thảo,
theo các luật cho người tiêu dùng và bảo vệ người sử dụng thì những hạn chế đó
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có thể đương nhiên là vô hiệu và vô dụng và phải được bỏ ra khỏi thỏa thuận vì lý
do lạm dụng. Vì thế, các đảm bảo pháp lý tối thiểu rằng chúng ta vừa mô tả không
thể bị hạn chế trong các hoàn cảnh như vậy. 

Tuy nhiên, nếu người được cấp phép không phải là một người tiêu dùng mà là một
doanh nghiệp hoặc người chuyên nghiệp, thì nhà cung cấp có thể cho quyền để
hạn chế các đảm bảo và trách nhiệm của nó trong giấy phép. Dù vậy, họ không thể
co lại bất kỳ sự cố nào xảy ra cho phần mềm hoàn toàn dễ dàng như vậy và người
được cấp phép có thể viện tới ứng dụng tương tự các quy tắc (Luật Dân sự hoặc
Thương mại) cung cấp một sự đảm bảo sửa chữa các khiếm khuyết ẩn, áp dụng
nguyên tắc có thiện chí trong các thỏa thuận và các điều khác, để yêu cầu rằng nhà
cung cấp sẽ đảm bảo rằng phần mềm sẽ giữ ở tình trạng hoạt động tuyệt vời. Tính
hợp lệ hoặc sự thiếu vắng ở đó trong các hạn chế đảm bảo phải được xác định trên
cơ sở từng trường hợp một. 

Hạn chế trách nhiệm và khước từ 

Bổ sung thêm, các giấy phép phần mềm thường bao gồm các mệnh đề khước từ
trách nhiệm của nhà cung cấp đối với các thiệt hại mà người sử dụng phải chịu vì
các sự cố với phần mềm. Hoặc, nếu có sự bồi thường vì các thiệt hại của người sử
dụng, thì chúng hạn chế khả năng bồi thường của nhà cung cấp: ví dụ, là phổ biến
để hạn chế nó về một lượng tương đương số tiền mà người sử dụng phải trả cho
giấy phép (cùng với những thanh toán được thực hiện cho các dịch vụ duy trì). 

Trong nhiều trường hợp, tính hợp lệ của các khước từ hoặc hạn chế trách nhiệm
đó là mơ hồ nhất. Những gì có thể được nói với sự chắc chắn là sự khước từ trách
nhiệm hoặc hạn chế sẽ không có giá trị khi:

• Trách nhiệm xuất phát từ hành vi sai trái cố ý: hành vi sai trái cố ý không

chỉ xảy ra khi nhà cung cấp gây ra thiệt hại được biết rõ (điều có thể rất
không bình thường), mà còn khi nhà cung cấp biết về sự tồn tại của một sự
cố có thể gây ra thiết hại nhất định cho người sử dụng và không làm gì để
ngăn chặn các thiệt hại đó. 

Cẩu thả toàn phần. Ở các nước không phải là Tây Ban Nha, nếu chỉ như hành vi sai
trái cố ý, thì trách nhiệm về sự cẩu thả toàn phần không thể tuân theo sự có giới hạn:
khi sự cố có khả năng quy cho nhà cung cấp, vì thiếu sự cần cù siêng năng được cho
là từ bất kỳ nhà cung cấp nào. 

• Trách nhiệm về các thiệt hại bao gồm cái chết hoặc các thiệt hại hữu hình

về người: về nguyên tắc, chúng ta thấy khó để nghĩ về một chương trình
mà sự trục trặc hoặc các lỗi của nó có thể gây ra những thiệt hại như vậy,
ngoại trừ trong các trường hợp đặc biệt nhất định như phần mềm của một
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thiết bị y tế, các ứng dụng trong các bộ kiểm soát không lưu sử dụng, ... 

• Khi người được cấp phép chịu các thiệt hại là một người tiêu dùng: theo

các quy định của Luật Bảo vệ Người tiêu dùng, người tiêu dùng - người sử
dụng được trao sự đền bù vì các thiệt hại phải chịu như là kết quả của các
trục trặc hoặc sự không phù hợp của phần mềm, trừ phi chúng là lỗi độc
quyền của riêng chúng. Vì thế nếu người được cấp phép là một người tiêu
dùng, thì nhà cung cấp không thể hợp lệ giảm đi sự hạn chế trách nhiệm
tới lượng tối đa, như một mệnh đề có thể tự động là vô hiệu và vô dụng
đối với việc vi phạm luật và có tính lạm dụng được. Dù vậy, khi người sử
dụng - người được cấp phép là một doanh nghiệp hoặc một người chuyên
nghiệp, thì sự hạn chế trách nhiệm về lượng tối đa là hợp lệ về nguyên tắc,
vì pháp luật cho phép các bên đồng ý về vấn đề này. 

Điều này là quan trọng khi các nhà cung cấp đặc biệt có quan tâm trong việc hạn chế
các trách nhiệm của họ đối với những người được cấp phép là các doanh nghiệp hoặc
các nhà chuyên nghiệp, khi sự trục trặc của phần mềm có thể ngụ ý đối với họ là các
thiệt hại quan trọng hơn rất nhiều - ít nhất về các khía cạnh kinh tế - hơn là với những

người tiêu dùng. 

Tuy nhiên như nêu ở trên, thậm chí nếu người sử dụng - người được cấp
phép là một doanh nghiệp hoặc một người chuyên nghiệp, có lẽ vẫn cần
thiết để nghiên cứu từng trường hợp cụ thể để xác định liệu sự hạn chế
trách nhiệm đó có thể đặc biệt là không công bằng và lạm dụng hay không.
Trong trường hợp như vậy, hạn chế có thể được mặc nhiên là vô hiệu và
vô dụng, nếu được cân nhắc rằng sự hạn chế trách nhiệm đó là quá lạm
dụng một cách không tương xứng mà: 

• trong thực tế, nó ngụ ý làm cho nhà cung cấp hoàn toàn không chịu trách

nhiệm gì về các nghĩa vụ của riêng nó; và/hoặc 

• nó vi phạm nguyên tắc thiện chí trong các thỏa thuận. 

Tại Anh, án lệ thường đã thiết lập rằng khi người được cấp phép là một doanh nghiệp
hoặc người chuyên nghiệp, thì nhà cung cấp - người cấp phép có thể hạn chế trách
nhiệm của mình theo giấy phép khi việc làm thế không phải là “không hợp lý”. Để
xác định liệu sự khước từ hoặc hạn chế trách nhiệm có là hợp lý hay không, các tòa
án tính tới các hoàn cảnh khác nhau, được biết tới như là kiểm thử tính hợp lý: 

• Liệu đã có một quy trình thương thảo đúng các mệnh đề hợp đồng hay chưa,

đặc biệt các mệnh đề có liên quan tới các đảm bảo và trách nhiệm. Hoặc liệu
nó có là ngược lại và nhà cung cấp đã áp đặt nội dung lên người được cấp
phép hay không. 

• Liệu người được cấp phép có biết về sự tồn tại và phạm vi của mệnh đề hạn

chế hay không, liệu họ có được tư vấn từ luật sư để thông báo cho họ theo
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nghĩa đó trước khi ký giấy phép hay không. 

• Liệu mệnh đề hạn chế hoặc khước từ có được người được cấp phép chấp

nhận để đổi lấy thứ gì đó có lợi cho họ hay không (ví dụ, giảm giá). 

1.7.5. Các đảm bảo và trách nhiệm trong các giấy phép của PMTD

Được nói, và là đúng ở mức độ lớn, rằng các giấy phép PMTD được trao không
có bất kỳ sự đảm bảo nào cho người sử dụng và rằng không dạng trách nhiệm nào
được giả thiết. Điều này là gây tranh cãi, đặc biệt theo khung pháp lý của châu Âu
và luật của các quốc gia thành viên, đặc biệt những người tìm cách miễn nhiễm
hoàn toàn trách nhiệm.

GPLv3

“không có sự đảm bảo nào cho chương trình, ở mức độ được luật áp dụng được cho
phép. Ngoại trừ khi được nêu khác bằng văn bản mà những người nắm giữ bản quyền
và/hoặc các bên khác cung cấp chương trình đó, “như nó có” không có sự đảm bảo
bất kỳ dạng nào, hoặc được nói rõ hoặc ngụ ý, bao gồm, nhưng không có giới hạn
với, các đảm bảo được ngụ ý về khả năng thương mại và thích hợp cho một mục đích
cụ thể. Toàn bộ rủi ro về chất lượng và hiệu năng của chương trình là với bạn. Nếu
chương trình có khiếm khuyết, thì bạn chịu chi phí cho tất cả việc phục vụ, sửa chữa
và điều chỉnh cần thiết”.

Việc điều chỉnh luật và sự việc trong từng trường hợp rốt cuộc sẽ xác định liệu
nhà cung cấp PMTD có cung cấp sự đảm bảo hay liệu họ có gánh chịu bất kỳ
trách nhiệm nào đối với người sử dụng - người được cấp phép hay không. 

Tính hợp lệ của sự thiếu các đảm bảo như vậy có thể được duy trì khi PMTD
được phân phối không mất tiền và sự hạn chế trách nhiệm tuân theo “mức độ
được luật áp dụng được cho phép”. Quả thực, có thể nói rằng sự phân phối PMTD
có thể là bằng với một món quà. Và các quy tắc điều chỉnh các món quà thường
không thúc ép người cho quà (trong trường hợp này, là nhà cung cấp) với các
khiếm khuyết ẩn hoặc để bảo hiểm cho sự vận hành thích đáng của nó. Nếu khoản
được làm quà chứng minh có khiếm khuyết, thì người trao thường không có nghĩa
vụ, về nguyên tắc, sửa chữa nó hoặc thay thế nó bằng một khoản khác. Trách
nhiệm có thể là khác trong sự bồi hoàn các thiệt hại phải chịu dựa vào sự trục trặc
hoặc khiếm khuyết. 

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng ta phải tính tới rằng không phải tất cả các
PMTD là hoàn toàn “tự do”. Khi giấy phép cho PMTD được trao đi cùng với sự
cung cấp các dịch vụ bổ sung, như các dịch vụ duy trì và cập nhật (trường hợp của
“Red Hat”, ví dụ thế), thì nhà cung cấp lấy tiền để cung cấp các dịch vụ như vậy.
Vì thế nó phải tuân thủ với các nghĩa vụ đối với việc trả về đúng phù hợp các dịch
vụ (lựa chọn thỏa đáng đối với một giải pháp PMTD, sự tùy biến thích nghi và sự
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triển khai tốt cho người sử dụng, ...). 

Cũng có câu hỏi về việc liệu bản thân người cấp phép có nên cung cấp các đảm
bảo (chắc chắn về danh nghĩa), hay người đã cung cấp phần mềm (có thể đối với
chất lượng và sự phù hợp). 

Về các hạn chế trách nhiệm, câu hỏi về tính hợp lệ của các mệnh đề là đáng ngờ
hơn: 

GPLv3, Cl.16

“Không trong bất kỳ trường hợp nào, trừ phi được yêu cầu bằng luật áp dụng được
hoặc được đồng ý bằng văn bản, bất kỳ người nắm giữ bản quyền nào, hoặc bất kỳ
bên nào khác mà sửa đổi và/hoặc truyền chương trình như được cho phép ở trên, có
trách nhiệm đối với bạn về các thiệt hại, bao gồm bất kỳ thiệt hại chung, đặc biệt,
ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào nảy sinh ra từ sự sử dụng hoặc không có khả năng sử
dụng chương trình đó (bao gồm nhưng không bị hạn chế tới sự mất dữ liệu hoặc dữ
liệu được trả về không chính xác hoặc những mất mát mà bạn hoặc các bên thứ 3
chịu hoặc một sự hỏng chương trình để vận hành với bất kỳ chương trình nào khác),
thậm chí nếu người nắm giữ hoặc bên nào khác như vậy đã được khuyến cáo về khả
năng các thiệt hại như vậy”. 

Về sự khước từ trách nhiệm này, có thể không được coi là nhiều tình huống - như
đối với PMTD - mà có thể cho phép nhà cung cấp từ bỏ hệ thống pháp lý áp dụng
được, nó cấm các khước từ trách nhiệm một cách tuyệt đối. Hơn nữa, như chúng
ta đã thấy rồi, có thể không là sự khước từ hoặc hạn chế trách nhiệm, khi bắt
nguồn từ hành vi sai trái cố ý hoặc nếu người được cấp phép là một người tiêu
dùng. Nói cách khác, mệnh đề này có thể là không có hiệu quả với sự tôn trọng
một người được cấp phép là người tiêu dùng. 

Bản thân Quỹ PMTD và các thực thể khác đang phát triển các dự án PMTD nhận
thức được rằng vài mệnh đề khước từ đảm bảo và trách nhiệm, theo các điều khoản
tuyệt đối (như nó có), có các vấn đề về tính hợp lệ ở nhiều quốc gia. Theo nghĩa này,
các khước từ đảm bảo và trách nhiệm có xu thế bao gồm một sự lưu ý điển hình rằng
sự miễn tội như vậy là hợp lệ “ngoại trừ như được luật áp dụng được yêu cầu” hoặc
“ở mức độ luật cho phép”. 

Phiên bản 3 của GNU-GPL đã bổ sung sự định tính với mệnh đề 17 của nó, chuyên
cho việc giải thích các khước từ đảm bảo và trách nhiệm được thiết lập trong các
Mệnh đề 15 và 16: “Nếu khước từ đảm bảo và hạn chế trách nhiệm được đưa ra ở
trên không thể đưa ra được hiệu lực pháp luật địa phương theo các điều khoản của
chúng, thì các tòa án rà soát lại sẽ áp dụng luật địa phương mà tiệm cận gần nhất
được một sự khước từ tuyệt đối toàn bộ trách nhiệm dân sự có liên quan tới chương
trình đó, trừ phi một sự đảm bảo hoặc nhận trách nhiệm đi cùng một bản sao của
chương trình để đổi lấy một khoản phí”.

Ngoài tính hiệu lực pháp luật của các mệnh đề khước từ đảm bảo và trách nhiệm,
các giấy phép của PMTD có xu hướng cung cấp điều mà một người cấp phép có
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thể chọn để cung cấp một cách tự nguyện vài dạng đảm bảo cho phần mềm hoặc
mang theo vài mức độ trách nhiệm, về nguyên tắc trong việc đổi lấy một sự cân
nhắc về kinh tế (ví dụ, theo khung công việc với các dịch vụ duy trì). 

Một khía cạnh quan trọng là, trong các trường hợp đó, người cấp phép PMTD mang
theo các cam kết đảm bảo hoặc trách nhiệm với những người sử dụng, làm thế một
cách cá nhân và không bằng cách đó ràng buộc những người cấp phép trước đó đối
với chính phần mềm, từ những người mà giấy phép tự do đã được yêu cầu. 

Các giấy phép khác của PMTD thiết lập các quy định tương tự, như với giấy phép
Apache 2.0 (mệnh đề 9), ví dụ thế. 

1.8. Quyền tài phán và luật có thể áp dụng được

Nhiều giấy phép phần mềm thiết lập rõ ràng một mệnh đề về quyền tài phán đủ
điều kiện và điều chỉnh luật, là điều rất quan trọng trong trường hợp có mâu thuẫn
giữa các bên dẫn tới kiện tụng. Các mệnh đề đó là đặt biệt thích đáng, rõ ràng, khi
nhà cung cấp và người được cấp phép nằm ở các quốc gia khác nhau. 

Theo thỏa thuận như vậy, giấy phép xác định: 

• Quyền tài phán: các tòa án của quốc gia (vùng, thành phố, ...) sẽ có quyền

tài phán đủ điều kiện để giải quyết bất kỳ kiện tụng nào giữa các bên bắt
nguồn từ giấy phép đó. Vì thế, nếu một bên muốn yêu sách điều gì đó từ
người khác, thì phải làm thế trước khi các tòa án đồng ý để có quyền tài
phán đủ điều kiện. 

• Luật áp dụng được. Luật (các luật, các quy định, ...) của quốc gia sẽ điều

chỉnh trong việc áp dụng và giải nghĩa các mệnh đề của các giấy phép.
Trong trường hợp kiện tụng, tòa án hoặc trọng tài được chỉ định như có
quyền tài phán đủ điều kiện phải giải quyết vấn đề tuân theo luật được các
bên đồng ý có khả năng áp dụng được. 

Các bên không đồng ý rõ ràng về quyền tài phán đủ điều kiện và/hoặc luật không
áp dụng được cho giấy phép, thì có thể cần thiết phải chờ đợi những gì được xác
định trong các tiêu chuẩn trong “Mâu thuẫn của các Luật8” (Conflict of Laws) của
từng quốc gia. 

(8)Lĩnh  vực  về  Mâu  thuẫn  của  các  Luật,  hoặc  Luật  Quốc  tế  Riêng  (Private
International Law), là cực kỳ phức tạp, và thậm chí hơn thế trong lãnh địa về chuyển
giao tài sản vô hình, các bản tải về, các hệ thống quản trị nội dung và các khán thính
phòng toàn cầu, các dịch vụ web và phần mềm như một dịch vụ. 

Vì các mục đích của phần này, là đủ để biết rằng, về nguyên tắc, các thỏa thuận
đạt được giữa các bên doanh nghiệp thiết lập quyền tài phán và luật áp dụng được
cho thỏa thuận trong giấy phép là hợp lệ. 
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Một ngoại lệ tồn tại, một lần nữa, khi người sử dụng - người được cấp phép là
người tiêu dùng. Trong trường hợp như vậy, người sử dụng có thể kiện người cấp
phép cả ở các tòa án tương ứng với ở địa phương của người cấp phép và các tòa
án ở địa phương của người sử dụng (điều có lẽ không nghi ngờ gì sẽ thuận tiện
hơn và kinh tế hơn cho người sử dụng). Mặt khác, nếu người cấp phép tìm cách
kiện người sử dụng, thì chỉ có thể làm thế trước các tòa án địa phương của người
tiêu dùng. 

Thậm chí nếu một luật áp dụng được khác với luật của quốc gia cư trú của người
sử dụng được đồng ý, thì người sử dụng có thể bất kể tìm kiếm ứng dụng các luật
bảo vệ người tiêu dùng ở quốc gia cư trú của họ. 

Hãy cân nhắc một giấy phép phần mềm theo đó nhà cung cấp là từ nước Mỹ và người
sử dụng là một người tiêu dùng Pháp. Nếu, ví dụ, giấy phép thiết lập rằng các tòa án
đủ điều kiện là các tòa án của Mỹ và luật áp dụng được là luật của Luật Liên bang
(Federal Law) của Mỹ và Luật của Bang California: 

• Người sử dụng cũng có thể kiện nhà cung cấp ở Pháp và các tòa án Pháp có

thể được coi là có quyền tài phán có đủ điều kiện. 

• Người sử dụng có thể triệu gọi tới ứng dụng Luật Bảo vệ Người tiêu dùng

(Consumer Protection Law) và các tiêu chuẩn khác bảo vệ những người tiêu
dùng ở Pháp. 

Tuy nhiên, để người được cấp phép - những người tiêu dùng có khả năng hưởng
lợi từ các tiêu chuẩn bảo vệ lợi ích của họ, thì họ phải ký hợp đồng giấy phép với
nhà cung cấp đó, người phải đã tham gia vào bất kỳ dạng hoạt động thương mại
nào được hướng đặc biệt tới quốc gia cư trú của người sử dụng (quảng cáo, mở
cửa hàng, ...). 

Điều này là quan trọng xét về vô số các giấy phép được ký hợp đồng qua Internet,
đặc biệt trên các website của các nhà cung cấp phần mềm. Về nguyên tắc, trong
trường hợp có kiện tụng về một giấy phép phần mềm có được qua Internet, thì
người sử dụng - người tiêu dùng chỉ có thể hưởng lợi từ các tiêu chuẩn bảo vệ
được nêu ở trên nếu website đó được hướng đặc biệt vào quốc gia trú ngụ của họ
(hoặc trong mối liên kết với các quốc gia khác hoặc của riêng nó). 

Tiếp tục với ví dụ cuối, hãy giả thiết là giấy phép tương ứng với phần mềm được tải
về từ Internet. Có thể là cần thiết để kiểm tra hợp lệ liệu website của nhà cung cấp
Mỹ đó, theo bất kỳ cách gì, có được hướng đặc biệt sang Pháp hay không (ví dụ, qua
các dấu hiệu rõ ràng như vậy như có một phần tiếng Pháp, chỉ ra một giá bằng tiền
euro hoặc chỉ ra dịch vụ kỹ thuật hoặc một chi nhánh của nhà cung cấp ở Pháp). Có
thể trong một kịch bản như vậy mà người được cấp phép - người tiêu dùng có thể
kiện nhà cung cấp ở Pháp, trong trường hợp mà một tranh chấp đã nảy sinh giữa họ,
và đòi hỏi ứng dụng các quy định bảo vệ người tiêu dùng của Pháp. 
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2. Các hợp đồng phần mềm
Hầu hết các phần mềm không được một lập trình viên độc lập tạo ra cho sử dụng
rõ ràng của riêng anh/chị ta hoặc cho một ít người. Nó được các công ty tạo ra mà
chính xác phát triển và phân phối phần mềm cho các bên thứ 3 mà họ tin có các sử
dụng và ứng dụng sẽ làm thỏa mãn các kỳ vọng và nhu cầu của những người sử
dụng xác định. Trong phần này, chúng ta bình luận về các vấn đề cấp phép thích
hợp cho các mô hình kinh doanh nhất định. 

Một giấy phép phần mềm áp dụng cho tất cả các dạng phần mềm, cả “tiêu chuẩn”
(đối với một lượng những người sử dụng không xác định), và “được tùy biến” (do
một khách hàng ủy quyền), và phần mềm ”được thông số hóa” như được nêu ở
dưới. Trong từng trường hợp, chủ sở hữu phần mềm gốc ban đầu (và chủ sở hữu
của các sửa đổi hoặc các thông số hóa) phải trao các quyền của người sử dụng cho
người sử dụng. Sự khác biệt nằm trong việc, đối với “phần mềm tiêu chuẩn”, một
giấy  phép  người  sử  dụng  “tiêu  chuẩn”  được  sử  dụng  (EULA của  Microsoft
Windows hoặc  GPL),  trong khi  đối  với  các phần mềm “được tùy  biến” hoặc
“được thông số hóa” có xu hướng sẽ là sự thương thảo giữa các bên về các điều
kiện pháp lý của người sử dụng. 

2.1. Phần mềm thị trường đại chúng tiêu chuẩn

Mục đích của các công ty phát triển phần mềm cho thị trường đại chúng hoặc
“tiêu chuẩn” (thường không có sự tùy biến thích nghi cho các nhu cầu đặc biệt của
người sử dụng) là để phân phối phần mềm với số lượng lớn nhất có thể những
người sử dụng để có được sự phổ biến tối đa của nó và, vì sao không, lợi ích kinh
tế cao nhất. Được nói, vì lý do đó, phần mềm này được thương mại hóa hoặc được
phân phối “đại chúng”. 

Phần mềm tiêu chuẩn thường phục vụ để bao trùm hơn những nhu cầu của những
người sử dụng có nó - hãy nghĩ về tất cả các hàm macro của phần mềm xử lý văn
bản mà người sử dụng hàng ngày thậm chí không biết về chúng, hãy để một mình
sử dụng. Những người sử dụng, đổi lại, thấy là kinh tế hơn nhiều để mua một giấy
phép phần mềm tiêu chuẩn hơn là ủy quyền cho một lập trình viên làm cho họ một
trình xử lý văn bản “được tùy biến”, ví dụ thế. 

Trong trường hợp của phần mềm “truyền thống” không tự do, doanh số là lớn hơn
khi có nhiều hơn các bản sao chương trình được bán. Các giấy phép được phác
thảo để ngăn chặn sự tái tạo và phân phối lại phần mềm đó, điều có thể loại trừ
doanh thu, và cũng ngăn chặn sự sửa đổi, điều có thể làm tăng các trục trặc và khó
khăn cung cấp cho người sử dụng các dịch vụ hỗ trợ và duy trì (các bản vá, ...). 
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2.2. Phần mềm “may đo” (Bespoke software)

Khi một lập trình viên hoặc một công ty lập trình tạo ra phần mềm mới (duy nhất)
trong sự ủy quyền từ một khách hàng, được tùy biến thích nghi cho các nhu cầu
của nó, và phải làm thỏa mãn các chỉ dẫn và các nhu cầu riêng của khách hàng đó,
thì kết quả được gọi là phần mềm may đo. 

Quan hệ hợp đồng giữa 2 bên được một “thỏa thuận phát triển phần mềm” điều
chỉnh, nó điều chỉnh các đặc tả, sự phân phối, sự chấp nhận, các đảm bảo, giá
thành, ... 

Một trong những mệnh đề quan trọng nhất của thỏa thuận phát triển phần mềm là
mệnh đề về quyền chủ sở hữu hoặc “danh nghĩa” và giấy phép bản quyền, xác
định ai sở hữu phần mềm do lập trình viên đó tạo ra và các quyền khai thác là gì. 

• Danh nghĩa có thể được quy cho khách hàng (mô hình “tác phẩm đi thuê”,

ở nước Mỹ). Trong trường hợp này, lập trình viên (tác giả của phần mềm)
nhượng lại các quyền khai thác cho khách hàng. 

• Danh nghĩa có thể vẫn đi với lập trình viên. Trong trường hợp này, khách

hàng có khả năng sử dụng phần mềm, thỏa thuận phát nêu rằng lập trình
viên trao cho khách hàng một giấy phép người sử dụng. 

Lập trình viên cũng có thể duy trì sự kiểm soát đối với các phần nhất định của
phần mềm may đo mà được sử dụng “tổng quát chung” trong các phát triển của
chúng (việc cấp phép nó cho khách hàng) và nhượng lại các quyền khai thác cho
phần mà thực sự là “được tùy biến” cho khách hàng. 

2.3. Phần mềm được tùy biến

Bổ sung thêm, trong nhiều tình huống chuyên nghiệp, các tùy biến thích nghi có
thể được thực hiện cho một ứng dụng tiêu chuẩn, như phần mềm lên Kế hoạch
Nguồn lực Doanh nghiệp - ERP (Enterprise Resource Planning), các Hệ thống
Quản lý Tài liệu - DMS (Document Management Systems), theo các nhu cầu đặc
biệt của từng khách hàng. Các tùy chỉnh đó thường được gọi là các tùy biến hoặc
các thay đổi thông số (“các thông số hóa” [parameterisations], còn được biết như
là “các mở rộng” [extensions]). Điều này là nhiều hơn một dòng của thỏa thuận
dịch vụ, khi khách hàng lấy một giấy phép từ nhà sản xuất ứng dụng tiêu chuẩn,
và thuê các dịch vụ của lập trình viên đối với sự tùy biến và phát triển. 

Trong các hoàn cảnh đó, dù phần mềm ứng dụng có thể không là tự do, thì thực tế
là giải pháp kết hợp các tùy biến thích nghi tuân theo các nhu cầu của người sử
dụng cũng có thể ngụ ý rằng người sử dụng - người được cấp phép có thể có một
quyền có giới hạn để sửa đổi phần mềm và truy cập mã nguồn; đặc biệt, để tạo,
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sửa đổi hoặc loại bỏ các tùy biến hoặc các thông số hóa. 

Trong các trường hợp phần mềm cả may đo và được tùy biến, dự án có thể được
mô tả như là “chìa khóa trao tay” (turnkey), nơi mà mọi điều được cung cấp cho
khách hàng theo một điều kiện làm việc ngay lập tức. Trong các thỏa thuận đó,
không chỉ quyền của người sử dụng được trao cho người sử dụng phần mềm, mà
còn sự đảm bảo hoặc kết quả đặc biệt có lợi cho họ được đồng thuận rõ ràng,
nghĩa là, phần mềm đó làm thỏa mãn các nhu cầu đặc thù của người sử dụng -
người được cấp phép. Một giấy phép “chìa khóa trao tay” có thể, về nguyên tắc,
áp dụng cho cả PMTD và không tự do. 

2.4. Hợp đồng “đại chúng” và các điều kiện chung

Như được thấy trước đó, giấy phép phần mềm là một thỏa thuận giữa 2 bên. Dù
vậy, hầu hết luôn thấy một trong số họ (nhà cung cấp hoặc người cấp phép phần
mềm) đơn phương thiết lập các điều khoản và điều kiện của giấy phép. Trong
trường hợp như vậy, người sử dụng không thể thương thảo các điều kiện giấy
phép với người cấp phép, mà chỉ phải chấp nhận hoặc từ chối chúng. Đây là một
hệ quả logic khi làm việc với phần mềm tiêu chuẩn, chuyên cho phân phối “đại
chúng”, bất kể có hay không việc nó có ý định giành được lợi ích kinh tế. 

Nhà cung cấp phần mềm rõ ràng không thể và không muốn thương thảo các điều
khoản của giấy phép với từng trong số hàng trăm hoặc hàng ngàn người sử dụng.
Thay vào đó, ngược lại, nhà cung cấp muốn tất cả họ sử dụng phần mềm tuân theo
với các điều kiện y hệt nhau được áp đặt ở đó. Rõ ràng, nếu người sử dụng không
chấp nhận các điều kiện, họ không có giấy phép và, tương ứng, không thể sử dụng
được phần mềm đó. 

Khi nhà cung cấp phần mềm áp đặt lên tất cả những người sử dụng các điều khoản
và điều kiện y hệt của giấy phép phần mềm, điều họ chỉ có thể chấp nhận (nếu họ
muốn sử dụng phần mềm đó) hoặc từ chối, thì chúng ta đang làm việc với một
“thỏa thuận tán thành” (adhesion agreement) và được nói được tham dự vào các
điều kiện chung. 

Trong một vài trường hợp, các giấy phép có các điều kiện đặc biệt, chỉ áp dụng cho
một quan hệ hợp đồng đặc biệt: ví dụ, nếu giấy phép có bất kỳ mệnh đề nào về thích
nghi (tùy biến) hoặc “thông số hóa” cho các nhu cầu đặc thù mà một người sử dụng

đặc biệt đã chỉ thị cho nhà cung cấp. 

Sử dụng các điều kiện chung là theo việc đáp ứng các yêu cầu pháp lý nhất định.
Tại EU, các luật áp dụng liên quan tới các điều kiện hợp đồng chung tìm cách bảo
vệ vị thế của bên làm hợp đồng “tán thành” các điều kiện trong trường hợp có các
lạm dụng của chủ doanh nghiệp hoặc người chuyên nghiệp áp đặt chúng. 
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Các yêu cầu chính thường là: 

• Các điều kiện chung phải được phác thảo chính xác, rõ ràng và đơn giản. 

• Bên tán thành phải được phép đi qua chúng trước khi chấp nhận thỏa thuận. 

• Bên áp đặt chúng không thể có lợi từ một cách viết mù mờ hoặc không rõ

ràng: trong trường hợp nghi ngờ trong các điều khoản diễn giải nó, mệnh đề
sẽ được xây dựng theo nghĩa có lợi cho bên tán thành. 

• Nếu một điều kiện chung có một nội dung không tương thích với một điều

kiện đặc biệt, thì điều kiện đặc biệt đó có ưu thế. 

• Xa hơn, nếu bên tán thành là một người tiêu dùng, như chúng ta đã thấy, thì

vài mệnh đề được coi là lạm dụng và không thể được áp đặt, vì nó được xem
là không công bằng và không tương xứng không có lợi cho người tiêu dùng. 

Trong thực tế chúng cũng áp dụng cho các giấy phép PMTD, dù có thể là khó
trong bất kỳ hoàn cảnh nào để viện lý rằng các điều khoản của giấy phép là lạm
dụng, đưa ra mức độ các quyền được trao, ít hạn chế, và bản chất tự nhiên không
có chi phí phần mềm, trong hầu hết các hoàn cảnh. Những gì có thể rơi vào sự suy
xét kỹ lưỡng là những hạn chế về các đảm bảo và trách nhiệm, chúng có khả năng
sẽ rơi vào sự trái luật bảo vệ người tiêu dùng dựa vào pháp luật. 

2.5. Thỏa thuận phụ thêm giấy phép phần mềm

Cùng với các giấy phép phần mềm với sự phức tạp nhất định, hướng vào các công
ty, có thể có các thỏa thuận dịch vụ bổ sung nhất định, điều chúng ta sẽ tham
chiếu tới như là “các thỏa thuận phụ thêm” cho giấy phép phần mềm, khi sự tồn
tại của chúng là phụ thuộc vào giấy phép phần mềm mà chúng có liên quan tới. 

Các thỏa thuận đó có thể có trong một tài liệu riêng rẽ với giấy phép của người sử
dụng, nhưng cũng có thể tạo thành một phần của thỏa thuận giấy phép, dù được
kết hợp giữa các mệnh đề của nó hay như một gắn kèm vào đó. Trong số các thỏa
thuận phụ thêm như vậy đáng lưu ý nhất là các thỏa thuận duy trì và thỏa thuận về
tư vấn và huấn luyện (đôi khi chúng được kết hợp với thỏa thuận duy trì). 

Các thỏa thuận duy trì 

Vận hành của phần mềm khá là không ổn định và các trục trặc có khả năng của nó
là không dễ sửa chữa, đặc biệt nếu người sử dụng không có mã nguồn. Nó cũng
trở thành lạc hậu nhanh chóng. Vì thế, một khi giai đoạn bảo hành được nhà cung
cấp chào cho phần mềm với giấy phép kết thúc, thì có thể là cơ bản đối với người
sử dụng phải duy trì phần mềm đó, đặc biệt phần mềm có vài độ phức tạp, chuyên
cho các doanh nghiệp và những người chuyên nghiệp. Đối với nhà cung cấp phần
mềm, việc cung cấp dịch vụ duy trì sẽ ngụ ý một sự phụ thêm, và thậm chí một
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nguồn tài nguyên hoàn toàn quan trọng. Việc cung cấp một dịch vụ duy trì cũng
cho phép cải thiện phần mềm và sửa chữa bất kỳ khiếm khuyết nào được những
người sử dụng tư vấn. 

Thông qua thỏa thuận duy trì, nhà cung cấp dịch vụ tiến hành cho người sử dụng
để duy trì hoạt động đúng phù hợp của phần mềm và/hoặc để cung cấp các phiên
bản mới tiếp sau, đổi lại lấy phí duy trì (thường niên, theo quý, tháng, ...). 

Trong trường hợp của phần mềm không tự do, dịch vụ duy trì có thể thường chỉ được
cung cấp từ nhà cung cấp phần mềm hoặc ai đó được nhà cung cấp phần mềm ủy
quyền: họ là những người duy nhất có mã nguồn và duy nhất với quyền sửa đổi phần
mềm được cấp phép. Những người sử dụng có thể “bị khóa trói” vào nhà sản xuất
phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ. 

Với PMTD, mô hình kinh doanh có thể dựa vào việc cung cấp các dịch vụ như
vậy như sự duy trì, nhưng trong trường hợp này, vì một lý do khác. Không là vấn
đề có doanh số nhiều hơn đối với chủ sở hữu phần mềm (doanh số cho việc trao
giấy phép là bằng 0 hoặc tối thiểu), nhưng vì không có các quyền độc quyền đối
với phần mềm, các dịch vụ duy trì được cung cấp trong sự cạnh tranh tự do. Các
nhà tích hợp phần mềm và các nhà tư vấn có thể cạnh tranh với nhau hoặc để cung
cấp một dịch vụ duy trì tốt hơn, rẻ hơn hoặc tin cậy hơn.  

Với PMTDNM, bất kỳ ai với sự tinh thông phù hợp cũng có thể cung cấp dạng dịch
vụ này, tạo thuận lợi cho những người sử dụng mua sắm và thay đổi nhà cung cấp hỗ
trợ. Nhiều dự án PMTD chuyên nghiệp hoặc từ các doanh nghiệp lớn, như Red Hat,
Alfresco, Pentaho, ..., sử dụng dạng thỏa thuận này như một dòng doanh thu đáng kể
trong quan hệ với việc cấp phép PMTD của họ. 

Các chế độ dịch vụ: có 3 dạng điển hình các dịch vụ duy trì. Nhiều thỏa thuận
thiết lập vài hoặc tất cả 3 dạng đó: 

• Duy trì để hiệu chỉnh: hỗ trợ kỹ thuật để hiệu chỉnh các lỗi hoặc các trục

trặc trong vận hành của phần mềm. 

• Duy trì phòng ngừa: hỗ trợ kỹ thuật qua các rà soát lại thường xuyên, ví

dụ, để tránh các lỗi xảy ra trong quá trình vận hành. 

• Duy trì phát triển hoặc cập nhật: bao gồm việc cung cấp cho người sử

dụng các cải tiến hoặc các phiên bản mới được phát hành thành công ra thị
trường từ nhà cung cấp. 

Các thỏa thuận tư vấn và huấn luyện 

Các nhà cung cấp phần mềm thường đưa ra một dịch vụ cho những người sử dụng
mà bao gồm việc can dự vào các cuộc điều tra có liên quan tới lựa chọn, tích hợp,
cài đặt và vận hành phần mềm. Điều này được phân biệt với thỏa thuận duy trì ở
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chỗ, trong trường hợp này, mục đích là không phải để tránh xa hoặc hiệu chỉnh
các vấn đề với phần mềm, mà để tạo ra một giải pháp cho các nhu cầu của người
sử dụng và để giải quyết bất kỳ mối nghi ngờ nào có liên quan tới vận hành của nó
đối với người sử dụng. 

Là một dịch vụ mà những người sử dụng cần, đặc biệt lúc đầu sử dụng phần mềm
của họ khi họ vẫn còn chưa quen với nó, dịch vụ này có thể có khả năng được đưa
vào với giấy phép như sự phụ thêm cho cài đặt tiếp theo chương trình. 

Như một phần của thỏa thuận tư vấn, sự khác biệt có khả năng nằm trong việc
huấn luyện: khi các kỹ thuật viên của nhà cung cấp dạy các nhân viên của người
sử dụng cách vận hành phần mềm hoặc dạy các khóa học để sử dụng nó. 

Như đối với các thỏa thuận duy trì, trong trường hợp của PMTD, dịch vụ tư vấn
và huấn luyện có thể được trả về trong các hoàn cảnh cạnh tranh tự do đối với bất
kỳ công ty dịch vụ máy tính nào, như truy cập tới mã nguồn của chương trình là
mở và bất kỳ ai cũng có thể có được các kỹ năng đủ để cài đặt, phát triển và huấn
luyện các khách hàng về phần mềm. 

3. PMTD và nội dung tự do
Chúng ta đã thấy trong phần giới thiệu module này rằng phòng trào PMTD và nội
dung tự do (NDTD) (bao gồm, vì các mục đích đó, phong trào nguồn mở và nội
dung tự do) đã tự định vị mình như là người bảo vệ truy cập tới và phổ biến các
dạng văn hóa và tri thức nhất định trong một xã hội ngày càng bị bó hẹp, nơi mà
các luật sở hữu trí tuệ (IP) được sử dụng để kiểm soát sự khai thác các tác phẩm
tới một mức độ lớn hơn chưa từng có, đối mặt với thay đổi công nghệ. 

Trọng tâm của phần này vì thế là để hiểu được các khái niệm cơ bản của phong
trào PMTD và NDTD, trước khi xem xét chi tiết hơn vào các giấy phép PMTD và
NDTD. 

3.1. PMTD

Dù một tiền lệ đang tồn tại ở Đại học Berkeley và trong giấy phép BSD mà chúng
ta sẽ bình luận bên dưới, đối với nhiều người thì các sáng lập viên của phong trào
PMTD, khoảng những năm 1983-1984, là Richard Stallman và Quỹ Phần mềm Tự
do - FSF (Free Software Foundation). Richard Stallman, người khi đó được thuê
làm ở Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT
AI Lab), đã từ bỏ công việc của ông để lo toan cho dự án GNU ('GNU Không
phải là Unix') và đã thành lập FSF để có được quỹ và cấu trúc chính thức hơn cho
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sự phát triển và bảo vệ PMTD. 

Richard Stallman đã thiết lập các nền tảng đạo đức cho PMTD trong các tài liệu như
“Tuyên ngôn GNU” (The GNU Manifesto) và “Vì sao Phần mềm Không Nên Có các
Chủ sở hữu” (Why Software Should Not Have Owners). Kể từ đầu của dự án GNU,
Richard Stallman đã quan tâm tới các quyền tự do có thể sẵn sàng cho những người
sử dụng phần mềm được tạo ra. Ông có quan tâm trong việc, không chỉ những người
nhận các chương trình trực tiếp từ dự án GNU, mà còn cả những người nhận chúng
sau bất kỳ số lần tái phân phối nào, có thể tiếp tục hưởng thụ được các quyền y hệt
(sửa đổi, phân phối lại, ...). 

Giáo lý cơ bản của phong trào PMTD là nhu cầu phải đảm bảo rằng những người
sử dụng phần mềm có quyền tự do đáng kể (các điều khoản pháp lý, các quyền)
để khai thác phần mềm, hiểu nó, học từ nó và chia sẻ nó với các bên thứ 3. 

FSF đã thiết lập định nghĩa cốt lõi cho PMTD: phần mềm dưới một giấy phép cho
phép và đảm bảo thực thi 4 quyền tự do sau đây cho những người sử dụng: 

• Tự do chạy và sử dụng phần mềm vì bất kỳ mục đích gì (tự do 0). 

• Tự do nghiên cứu chương trình và tùy biến thích nghi nó cho các nhu cầu

của bạn (tự do 1). 

• Tự do phân phối các bản sao (tự do 2). 

• Tự do sửa đổi chương trình và phát hành các sửa đổi đó cho công chúng

(tự do 3). 

Xem trên trực tuyến ở site của GNU. Tầm quan trọng của định nghĩa này là gấp đôi.
Một mặt, cộng đồng tự do và nguồn mở là trong thỏa thuận với nó và tôn trọng nó;
thậm chí dù các phần khác nhau của cộng đồng có thể có các triết lý hoặc quan điểm
khác nhau. Mặt khác, từ quan điểm pháp lý, nó là một công cụ thống nhất để phân
tích các giấy phép PMTD: nó tách bạch những gì là tự do khỏi những gì không phải
là tự do. 

Để tận hưởng các quyền tự do như vậy, đặc biệt 1 và 3, người sử dụng phải có sự
truy cập tới mã nguồn của chương trình. Các giấy phép PMTD quả thực chứa một
cam kết của nhà cung cấp - người cấp phép để cung cấp mã nguồn cho những
người sử dụng hoặc, ít nhất, làm cho nó sẵn sàng cho họ. Bên dưới chúng ta sẽ
ngắn gọn phân tích cách mà những người sử dụng được trao các quyền để sử
dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối trong các giấy phép PMTD. 

Trong tiếng Anh, từ tự do (free) có 2 nghĩa: 'không có trở ngại' và 'không mất tiền'. Vì
thế nó nên được làm sáng tỏ lúc này là sử dụng khái niệm “tự do” có liên quan tới
phần mềm không ngụ ý rằng chủ sở hữu hoặc nhà cung cấp phần mềm đưa ra hoặc
phân phối nó không mất tiền (dù chúng có thể là như vậy). Khái niệm tự do tham
chiếu tới phần mềm đang được phân phối theo một giấy phép cho phép những người
sử dụng dùng nó một cách tự do. Về các cân nhắc kinh tế cho sự phân phối PMTD,
chúng ta sẽ thấy rằng hầu hết các giấy phép cho phép nhà phân phối sử dụng giá
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thành tùy vào sự lựa chọn của họ. 

Các giấy phép PMTD BSD cho phép mã được cá nhân hóa hoặc “đóng lại” và, vì thế,
bán nó như một sản phẩm thương mại. Giấy phép Công cộng Chung - GPL (General
Public License) rõ ràng cho phép lấy tiền đối với sự phân phối (mệnh đề 1). Giá tiền
chỉ bị hạn chế vì quy tắc thị trường: vì người sử dụng có thể sau đó xuất bản mã
nguồn trên Internet hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào phân phối nó không mất tiền,
nên bất kỳ bên thứ 3 nào cũng có thể có được 1 bản sao mà không cần phải trả tiền. 

Vì sao không là miền công cộng?

Không nghi ngờ gì, cách đơn giản nhất để làm cho một chương trình tự do là làm
cho nó thành một đối tượng của miền công cộng, với không quyền nào được giữ
lại. Điều này cho phép người sáng tạo chia sẻ chương trình và những cải tiến của
nó với toàn bộ thế giới mà không có giới hạn nào. Nhưng giải pháp này sẽ cho
phép các bên thứ 3 sử dụng phần mềm theo một cách thức mà có thể đi chống lại
triết lý gốc ban đầu của nó, làm cho nó thành không tự do hoặc đóng phần mềm
lại. Để tránh xa khả năng như vậy, FSF đã tạo ra một khái niệm về copyleft và đã
bảo vệ GNU và phần mềm chống lại những người trung gian trong tương lai mà
có thể cố gắng hạn chế quyền tự do của những người sử dụng để tái phân phối và
thay đổi nó. 

Hơn nữa, như chúng ta đã nghiên cứu, trong các hệ thống lục địa, các quyền đạo đức
là không thể chối bỏ, điều có nghĩa là cũng là không thể đặt một cách tự nguyện phần
mềm vào miền công cộng, rũ bỏ các quyền đạo đức trong đó. Dù vậy, thậm chí ở các
quốc gia nói tiếng Anh (nơi mà hình dáng của “các quyền đạo đức” không tồn tại khi
được áp dụng cho phần mềm và quả thực phần mềm có thể được đặt một cách tình
nguyện vào miền công cộng), là nơi mà các giấy phép PMTD bắt nguồn từ đó, vẫn
còn được thấy rõ ràng rằng các tác giả gốc ban đầu của PMTD không rũ bỏ tình trạng
như vậy của họ. Vì thế, là phổ biến giữa các phương thức khác nhau các giấy phép tự
do để duy trì một lưu ý về vị thế tác giả. 

3.2. Copyleft

Vì thế, nếu các quyền của PMTD được trao vô điều kiện, thì một người sử dụng
có thể tự do để kết hợp phần mềm đó và bất kỳ tác phẩm nào cũng là kết quả từ
việc sử dụng phần mềm đó trong một chương trình sở hữu độc quyền hoặc không
tự do. Theo những người ủng hộ phong trào này, để triết lý của PMTD thực sự có
hiệu quả, các phiên bản phái sinh cũng phải là tự do. Mục tiêu của “copyleft” là để
thiết lập một khung cấp phép nơi mà các quyền tự do cơ bản được trao nhưng
PMTD thì không biến đổi được thành phần mềm không tự do hoặc đóng. Copyleft
đảm bảo rằng tất  cả tác phẩm phái sinh, dựa vào PMTD được phân phối với
copyleft, sẽ là sẵn sàng theo các điều khoản tự do y hệt. 
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Copyleft vì thế có thể được xác định như một cách thức cấp phép các quyền trong
một tác phẩm với điều kiện đặc biệt bắt buộc tái phân phối tác phẩm đó, và bất kỳ
tác phẩm phái sinh nào, sẽ nằm trong các điều khoản gìn giữ các quyền tự do sử
dụng, sửa đổi và phân phối cho tất cả những người sử dụng và những người được
cấp phép trong tương lai: không hạn chế xa hơn nào có thể được bổ sung thêm. 

Để hoàn thành được mục đích này, Richard Stallman đã viết  Giấy phép Công
cộng Chung - GPL (General Public License) như một nền tảng để đảm bảo quyền
tự do của tất cả những người sử dụng PMTD tất cả mọi lúc. Vì thế GPL đi vượt ra
khỏi việc đảm bảo 4 quyền tự do cơ bản, và bao gồm các điều khoản hấp dẫn
thuyết phục sử dụng giấy phép y hệt (GPL) khi phân phối lại cả phần mềm gốc
ban đầu và bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ nó (và tiềm tàng bất kỳ tác phẩm nào
khác bao gồm nó) và việc chào sự truy cập tới mã nguồn. Nói cách khác, 

• Những người tái phân phối không được phép bổ sung thêm các hạn chế

vào giấy phép (khác với những gì GPL gốc ban đầu). 

• Nói chung, chúng phải có bất kỳ mã nhị phân nào đi cùng với mã nguồn

tương ứng. 

Cơ chế này cũng được sử dụng trong các giấy phép khác, bao gồm Lesser GPL
(LGPL), Giấy phép Công cộng Mozilla - MPL (Mozilla Public License), Giấy phép
Công cộng Chung - CPL (Common Public License) và Giấy phép Nguồn Mở - OSL
(Open Source License), được thảo luận bên dưới. Hầu hết chúng được đặc trưng bằng
một copyleft “yếu”, khi chúng chỉ ảnh hưởng tới phần mềm gốc ban đầu (và các tác
phẩm phái sinh), nhưng không ảnh hưởng tới các tác phẩm sử dụng hoặc chứa phần
mềm với các giấy phép như vậy. 

Tuy nhiên, giấy phép GPL là quan trọng không chỉ vì nó là giấy phép được sử dụng
phổ  biến  nhất  trong  thế  giới  PMTD  (chiếm  khoảng  70% các  dự  án  tự  do  trên
Sourceforge) hoặc vì nó là người tiền nhiệm của nhiều giấy phép tự do khác hiện
hành (không phải tất cả chúng, dù, như BSD đề lùi ngày tháng về trước nó), mà vì
nguyên tắc tự do của FSF đã là cơ sở và một trong những yếu tố nổi tiếng nhất của
phong trào tự do. 

Trên cơ sở của điều kiện copyleft này, kho phần mềm tuân theo copyleft sẵn sàng
cho tất cả chỉ có thể gia tăng khi các ứng dụng mới được tạo ra từ các lập trình
viên dựa vào phần mềm được phân phối theo một giấy phép copyleft. 

Khái niệm copyleft là dựa vào lối chơi chữ: copyleft sử dụng các luật và khung pháp
lý của bản quyền (copyright), về cơ bản nó là hạn chế, nhưng quay chúng lại để phục
vụ điều ngược lại cho mục đích thường dùng của chúng. Thay vì là một nghĩa giữ
cho phần mềm riêng tư hoặc không được mở ra, nó trở thành một nghĩa giữ cho nó tự
do. Các lập trình viên phần mềm không tự do sử dụng bản quyền (copyright) để hạn
chế quyền tự do của những người sử dụng và để hạn chế sự tái tạo quyền tự do của
nó; phong trào GNU sử dụng các quyền đảo ngược lại để đảm bảo quyền tự do của
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Theo nghĩa này, mã và các 
quyền tự do cơ bản được 
PMTD xác định là không 
tách rời nhau về mặt pháp lý. 
Các quyền tự do được đảm 
bảo cho bất kỳ ai có một bản 
sao và trở thành các quyền 
không thể chối bỏ.
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họ và đó là vì sao họ giữ lại cái tên đó. 

Khái niệm copyleft đã có được thành công phi thường trong lĩnh vực đó và FSF là
tổ chức xuất sắc bảo vệ các giá trị và đạo đức của phong trào PMTD. Vào các
năm 2006-2007, FSF đã xem xét lại GPL, khi đó là ở phiên bản 2, để phù hợp với
các thay đổi pháp lý và công nghệ, và được trình bày cho cộng đồng một bản dự
thảo phiên bản mới của GPL (GPLv3). Quá trình phác thảo giấy phép mới, cho tới
khi nó cuối cùng được phê chuẩn vào tháng 06/2007, từng là phức tạp và bị kéo
dài và các bên tham gia đóng góp từng rất đa dạng như các công ty đa quốc gia,
khu vực hàn lâm nghiên cứu, các lập trình viên cá nhân và các cơ quan hành chính
nhà nước.  

Sự triển khai đặc biệt của copyleft được sử dụng cho hầu hết các phần mềm GNU là
GNU General Public License, hoặc ngắn gọn là GNU GPL, và GFDL cho các sách
chỉ dẫn của GNU (sử dụng một copyleft được áp dụng cho các tài liệu). Còn có GNU
Lesser General Public License (GNU LGPL), nó được áp dụng cho một vài thư viện
GNU. Các giấy phép copyleft khác (các dạng khác nhau) bao gồm OSL, CPL, MPL,
và các giấy phép khác mà chúng ta sẽ bình luận bên dưới. 

Chúng ta nhấn mạnh rằng phong trào PMTD của FSF về cơ bản là một phong trào
có tính triết học, đạo đức và chính trị. Nó không phải là một tổ chức công nghệ
hoặc dự án PMTD (mà có thể là dự án GNU, dự án gần nhất với FSF). 

Cũng nên được lưu ý rằng copyleft không ảnh hưởng tới các quyền sử dụng của
người được cấp phép gốc ban đầu (một người sử dụng đầu cuối, ví dụ thế), mà
hạn chế các quyền tự do có liên quan tới sự phân phối sau đó các phần mềm
copyleft với hoặc không với những sửa đổi (hoặc được kết hợp chặt chẽ trong các
ứng dụng khác). Hiểu điều này sẽ cho phép hiểu vì sao một mệnh đề copyleft
không ảnh hưởng tới sử dụng thương mại của các ứng dụng tuân theo copyleft
trong các tổ chức tư nhân hoặc nhà nước, như các tổ chức thường là những người
sử dụng đầu cuối. 

Cũng cần nhấn mạnh rằng ảnh hưởng pháp lý của các mệnh đề copyleft đã dẫn tới
sự quan tâm lớn trong thế giới phần mềm nói chung. Đặc biệt sợ rằng sự qua lại
hoặc sự kết hợp mã với GPL trong các chương trình khác có thể ảnh hưởng tới sử
dụng hoặc phân phối ứng dụng kết quả hoặc rằng sử dụng phần mềm với GPL (ví
dụ GNU/Linux có thể cản trở sử dụng các ứng dụng không tự do khác. Các nghi
ngờ đó, thường là các câu chuyện hoang đường, được đề cập tới bên dưới. 

3.3. Sáng kiến Nguồn Mở và phần mềm nguồn mở

Vào năm 1998, đã có một sự khác biệt các ý kiến nhất định về khái niệm trong
phong trào PMTD mà đúng chỉ là đã đưa lên đầu sự phân chia đã được nhìn thấy
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từ đầu những năm 1990. Sự phân chia này mở đường cho sự tạo ra Sáng kiến
Nguồn Mở - OSI (Open Source Initiative), nó đã thiết lập định nghĩa nguồn mở -
OSD (Open Source Definition) để xác định liệu một giấy phép có là “nguồn mở”
hay không. 

Đối với một số người, khái niệm nguồn mở là một phương thức của PMTD; đối với
một số khác, thì nó là khái niệm chung nhấn mạnh tất cả PMTD và, cuối cùng, đối
với một số khác nữa, đây là một khởi đầu nguy hiểm từ các khái niệm gốc ban đầu
của PMTD để đạt được sự thương mại hóa được cải thiện. 

Dự án Nguồn Mở đã được sinh ra từ một cuộc họp chiến lược đã diễn ra vào tháng
02/1998 ở Palo Alto, California, để phản ứng lại kế hoạch do công ty Netscape khởi
xướng để phát hành mã nguồn cho trình duyệt của nó, Netscape Navigator. Trong số
những người tham dự có Eric Raymond, Bruce Perens (sau đó là lãnh đạo của nhóm
Debian), John “Maddog” Hall (từ Linux International) và Sam Ockman (đại diện của
nhóm người sử dụng Linux từ Thung lũng Silicon). 

Xem “Nguồn Mở: Các tiếng nói từ cuộc Cách mạng Nguồn Mở” (Voices from the
Open Source Revolution) (O'Reilly, 1999). 

OSI tìm cách điều hòa các quyền tự do của PMTD (nói chung) với các nhu cầu
thương mại của các công ty có liên quan trong việc tạo ra, phân phối và sử dụng
PMTD. Bằng việc làm thế, phần mềm mã mở duy trì các quyền tự do nền tảng của
phong trào tự do (tái tạo, biến đổi, phân phối, truy cập tới mã nguồn), nhưng
không là tên “PMTD”. Nó được thay thế bằng “phần mềm nguồn mở” - PMNM
(Open Source Software), khi OSI cân nhắc rằng nhấn mạnh quá mức mà FSF thực
hiện về các lý do luân lý hoặc đạo đức về quyền tự do của phần mềm có thể gây ra
những phản ứng tiêu cực trong trí lực của doanh nghiệp và điều đó là có lợi hơn
để thúc đẩy PMTD đối với giá trị kỹ thuật của nó. 

Mặt khác, lưu ý rằng FSF không đồng ý với sử dụng khái niệm nguồn mở để tham
chiếu tới PMTD, chính xác như nó làm mất đi chiều đạo đức tham chiếu tới quyền tự
do. Xem “Vì sao Nguồn Mở bỏ qua điểm mấu chốt của PMTD”, Richard Stallman. 

Như là kết quả của sáng kiến này, Định nghĩa Nguồn Mở (OSD) đã được thiết lập.
OSD đã được thiết kế để thiết lập một tuyên bố mở và có thể hiểu được các
nguyên tắc của phong trào PMTD và một hệ thống phân loại, và “chứng thực” sự
đa dạng các giấy phép đang tồn tại. Còn tranh cãi rằng, bằng việc thiết lập các tiêu
chuẩn theo cách này, định nghĩa cho phép các lập trình viên,  những người sử
dụng, các tổ chức thương mại và các cơ quan hành chính nhà nước hiểu tốt hơn
phong trào PMTD và tôn trọng tốt hơn các nguyên tắc của nó. 

Nên được lưu ý rằng các giấy phép mở là các giấy phép tự do và ngược lại. Sự khác
biệt giữa OSI và FSF (như các tổ chức) là trong quan điểm của họ (tiếp thị, triết học
nằm bên dưới, ...) chứ không phải các nguyên tắc của chúng trong mối liên hệ với
việc cấp phép, điều được cả 2 thực thể chia sẻ. Thực sự, những khác biệt không phải
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là pháp lý, mà về vị thế - OSI nhấn mạnh nhiều hơn nhu cầu truy cập tới mã nguồn và
FSF đặt quan trọng hơn về đạo đức hoặc triết học của “quyền tự do”. Rõ ràng GPLv2
và GPLv3 là các giấy phép “mở”, tuân thủ OSD: chúng được OSI chứng thực. 

Định nghĩa Nguồn Mở – OSD

OSD đã  được  sinh  ra  từ  các  Chỉ  dẫn  PMTD Debian -  DFSG (Debian  Free
Software Guideline), được xem lại vào năm 1998, về cơ bản loại bỏ các tham
chiếu tới Debian. Định nghĩa phần mềm nguồn mở (PMNM) trong DFSG quả
thực là đủ rộng để bao gồm các giấy phép như BSD, GPL và chị em của nó
LGPL, và các giấy phép khác như MIT/X và Apache. Các yêu cầu của nó vì thế
đã được OSI phê chuẩn như là các chỉ dẫn chung phải được đáp ứng đối với tất cả
các giấy phép mở. 

Định nghĩa của OSI nhấn mạnh 4 yếu tố nền tảng của phong trào PMTD, được thể
hiện trong 4 quyền tự do được FSF liệt kê. Bổ sung thêm, tính sẵn sàng và sự truy
cập tới mã nguồn là nền tảng: từ mở có thể được dịch tốt hơn bằng “sẵn sàng”,
“nhìn thấy được” hoặc “đọc được” và chúng ta có thể nói về các giấy phép phần
mềm mã nguồn sẵn sàng. 

Định nghĩa Nguồn Mở 

Giới thiệu 

Nguồn mở không chỉ có nghĩa là truy cập tới mã nguồn. Các khái niệm phân
phối của PMNM phải tuân thủ với các tiêu chí sau: 

 1. Tự do phân phối lại

Giấy phép phải không hạn chế bất kỳ bên nào trong việc bán hoặc cho
các phần mềm này như một thành phần của các chương trình tổng hợp
chứa phát tán phần mềm này từ những nguồn khác nhau. Giấy phép phải
không đòi hỏi phí bản quyền hoặc các thứ phí khác vì việc bán này.

 2. Mã nguồn

Chương trình phải bao gồm mã nguồn, và phải cho phép phân phối cùng
mã nguồn cũng như dạng được biên dịch rồi. Trong khi một vài dạng của
một sản phẩm không được phân phối cùng với mã nguồn, thì sẽ phải có
một phương tiện được công khai hoá tốt về việc có được mã nguồn với
giá thành không lớn hơn cho việc tái sản xuất chấp nhận được, tải về
thông qua Intrnet một cách miễn phí. Mã nguồn phải ở dạng được ưa
chuộng theo đó một lập trình viên phát triển có thể sửa đổi được chương
trình này. Mã nguồn cố tình gây khó khăn là không được phép. Các dạng
trung gian như đầu ra của một trình tiền xử lý và trình chuyển đổi là
không được phép.
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 3. Các tác phẩm phái sinh

Giấy phép phải cho phép các tác phẩm sửa đổi và phái sinh, và phải cho
phép chúng được phân phối theo cùng các điều khoản như giấy phép của
phần mềm ban đầu.

 4. Tính toàn vẹn của mã nguồn của tác giả

Giấy phép có thể hạn chế mã nguồn đối với việc được phân phối theo
dạng được sửa đổi chỉ khi nếu giấy phép đó cho phép phân phối các “tệp
vá lỗi” với các mã nguồn vì mục đích của việc sửa đổi chương trình đó tại
thời điểm xây dựng. Giấy phép phải cho phép một cách dứt khoát việc
phân phối phần mềm được xây dựng từ mã nguồn được sửa đổi đó. Giấy
phép có thể yêu cầu các tác phẩm phái sinh mang một tên khác hoặc số
phiên bản khác với phần mềm gốc ban đầu.

 5. Không phân biệt các cá nhân và nhóm

Giấy phép phải không phân biệt đối với bất kỳ ai hoặc nhóm người nào.

 6. Không phân biệt trong các lĩnh vực khác nhau

Giấy phép phải không hạn chế bất kỳ ai sử dụng chương trình này trong
một lĩnh vực đặc thù. Ví dụ, nó có thể không hạn chế chương trình được
sử dụng trong một  doanh nghiệp,  hoặc  được sử  dụng để  nghiên  cứu
chung. 

 7. Phổ biến giấy phép

Các quyền gắn với chương trình phải chấp thuận cho tất cả những ai mà
chương trình này được phân phối lại mà không có nhu cầu thực hiện một
giấy phép bổ sung bởi các bên tham gia đó.

 8. Giấy phép phải không được đặc trưng cho một sản phẩm

Các quyền gắn với chương trình phải không phụ thuộc vào một phần
chương trình của một phân phối phần mềm đặc thù nào. Nếu chương
trình này được trích xuất từ phân phối đó và được sử dụng hoặc được
phân phối theo những điều khoản của giấy phép của chương trình, thì tất
cả các bên mà với họ chương trình được phân phối đó phải có cùng các
quyền như các quyền được trao trong sự kết hợp với phân phối phần mềm
gốc ban đầu.

 9. Giấy phép phải không hạn chế các phần mềm khác

Giấy phép phải không hạn chế các phần mềm khác mà chúng được phân
phối cùng với phần mềm được cấp phép. Ví dụ, giấy phép phải không
khăng khăng rằng mọi chương trình khác được phân phối trên cùng vật

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 177/314



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

trung gian phải là phần mềm nguồn mở.

 10. Giấy phép phải trung lập với công nghệ

Không điều khoản nào của giấy phép được báo trước về bất kỳ công nghệ
hoặc dạng giao diện độc lập nào.

Ví dụ

Một ví dụ thú vị ứng dụng OSD được thấy trong trường hợp của KDE, Qt và Troll
Tech. KDE là một giao diện đồ họa máy để bàn cho Linux và phụ thuộc vào các thư
viện đồ họa được gọi là Qt, do Troll Tech sở hữu. Dù vậy, giấy phép Qt đã không
tuân thủ OSD, vì thế một giấy phép đặc biệt đã được yêu cầu để kết hợp các thư viện
như vậy vào các ứng dụng không phải là hệ thống X Windows. (Qt giành được doanh
số vì nhượng lại các giấy phép cho Microsoft và Apple). Vì thế, ứng dụng tự do KDE
đã kết hợp các yếu tố từng được xem là không phải tự do. Dưới sức ép từ cộng đồng
tự do và đặc biệt là OSI, Troll Tech đã đồng ý, ban đầu, tạo ra một giấy phép đặc biệt
để phát hành mã Qt trong trường hợp sát nhập hoặc phá sản công ty. Sau đó, vào đầu
của sự phát triển GNOME, một sản phẩm nguồn mở cạnh tranh trực tiếp với KDE, và
với sự tạo ra các thư viện tự do tương tự như Qt (như Harmony), Troll Tech đã sửa
giấy phép của nó để tuân thủ với OSD. 

Đã có tranh cãi rằng bằng việc thiết lập các tiêu chuẩn theo cách này, định nghĩa
đó có thể cho phép các lập trình viên, những người sử dụng, các tổ chức thương
mại và hành chính nhà nước hiểu tốt hơn phong trào PMTD, cải thiện sự tôn trọng
các nguyên tắc của nó và, vì sao không, tìm ra các mô hình kinh doanh mới để
đảm bảo cho tương lai của chúng. 

OSI đã chuẩn bị tiếp một nhãn mác chứng thực, OSI Chứng thực (OSI Certified),
điều rõ ràng có nghĩa về việc chỉ ra rằng một giấy phép tuân thủ với OSD. Nhãn mác
đó cũng phục vụ để phân biệt khái niệm nguồn mở nói chung, điều đã chưa có được
một sự sử dụng được xác định đủ để đảm bảo cho sự tuân thủ như vậy. 

3.4. Các giấy phép PMTD

Cả FSF và OSI đều triển khai triết học và chiến lược của họ thông qua một công
cụ làm việc tự nhiên về pháp lý: một giấy phép PMTD. FSF, bằng việc xuất bản
GPL và LGPL, và bây giờ là Affero GPL (AGPL, được thiết kế đặc biệt cho phần
mềm được phân phối như một dịch vụ hoặc chào các dịch vụ phần mềm từ ở xa).
OSI, cho việc lập catalog và phân loại các giấy phép tự do khác nhau được sử
dụng  ít  hoặc  nhiều  hơn  trong  cộng  đồng,  đã  xuất  bản  trên  website  của  nó:
www.opencores.org. 

Như được thấy trước đó, sự khác biệt giữa PMTD và phần mềm không tự do nằm
ở các quyền và nghĩa vụ được chỉ định trong giấy phép. Những người được trao
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dưới các giấy phép PMTD chào một sự tự do rộng lớn để khai thác phần mềm,
trong các điều khoản của nó về sử dụng, sửa đổi và phân phối, và có xu hướng
trực tiếp ngược lại với những người được giấy phép phần mềm không tự do (“giấy
phép không tự do”) trao và phục vụ. 

Chúng ta sẽ nhắc lại rằng 4 quyền tự do tương ứng cho các quyền khai thác độc
quyền được giữ lại cho các chủ sở hữu các quyền tác giả bởi luật có khả năng áp
dụng được: 

• Quyền tự do 0: quyền sử dụng (không phải một quyền độc quyền, mà giấy

phép tự do cho phép sử dụng không có giới hạn và không phân biệt đối
xử). 

• Quyền tự do 1: quyền sửa đổi. 

• Quyền tự do 2: các quyền tái tạo và phân phối. 

• Quyền tự do 3: các quyền biến đổi và phân phối các tác phẩm phái sinh. 

Tất cả các giấy phép PMTD vì thế phải cấp giấy phép các quyền đó cho những
người sử dụng. 

Ví dụ, giấy phép MIT thiết lập rằng “sự cho phép nhờ đó được trao [...] cho bất kỳ
người nào có được một bản sao của phần mềm này [...] để làm việc trong phần mềm
đó mà không có sự hạn chế, bao gồm không có giới hạn các quyền để sử dụng, sao
chép, sửa đổi, pha trộn, xuất bản, phân phối, cấp phép phụ, và/hoặc bán các bản sao
của phần mềm [...]”, trong khi giấy phép BSD đưa ra “sự phân phối lại và sử dụng ở
các dạng nguồn và nhị phân, với hoặc không với sự sửa đổi, là được phép [...]”

Là quan trọng để hiểu rằng không phải tất cả các giấy phép PMTD là như nhau.
Dải các khả năng trải từ vài yêu cầu tối thiểu (như giấy phép BSD và MIT), chỉ
đòi hỏi duy trì lưu ý bản quyền và các khước từ đảm bảo và trách nhiệm, tới “tối
đa” (theo nghĩa nhất định) của mệnh đề copyleft của GPL, đòi hỏi người sử dụng
phân phối bất kỳ sửa đổi nào và tác phẩm phái sinh theo cùng giấy phép GPL. 

Như một kết quả của nghĩa vụ phải phân phối tự do bất kỳ tác phẩm có sửa đổi hoặc
phái sinh nào, được nói rằng “GPL không phải là tự do” như các giấy phép tự do
khác. FSF phản đối sự phân loại như vậy bằng lý lẽ rằng, hoàn toàn ngược lại, GPL là
tự do hơn, vì nó đảm bảo quyền tự do lớn hơn cho người sử dụng đầu cuối. Hãy xem
xét điều sau đây: 

• BSD, ví dụ, trao cho các lập trình viên nhiều quyền tự do hơn, khi họ có thể

kết hợp và phân phối các triển khai của “các mã BSD” dưới cả 2 dạng giấy
phép, tự do và không tự do. 

• GPL trao cho người sử dụng đầu cuối quyền tự do lớn hơn khi họ luôn nhận

được các ứng dụng với mã nguồn là mở và một giấy phép tự do. 

Ngắn gọn, các giấy phép tự do có thể được phân loại trong 3 chủng loại: các giấy
phép dễ dãi, các giấy phép tự do với copyleft mạnh và các giấy phép tự do với
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copyleft yếu. 

• Các giấy phép tự do dễ dãi (hoặc “hàn lâm”). Giấy phép Phân phối Phần

mềm Berkeley - BSD (Berkeley Software Distribution) có lẽ là phiên bản
đơn giản nhất của tất cả các giấy phép tự do, và cũng là giấy phép tự do
đầu tiên từng được tạo ra. Nó trao đầy đủ các quyền khai thác và chỉ đòi
hỏi giữ lại các lưu ý bản quyền và các khước từ các đảm bảo và các trách
nhiệm. Nó là kết quả của các phân phối các phiên bản Unix của Đại học
Calculate, ở Berkeley, vào những năm 1970 và 1980. Triết lý đằng sau
giấy phép này là mã là thành quả của nghiên cứu và công việc của Đại
học, được Chính phủ Mỹ cấp tài chính (và các khoản thuế của nhân dân
Mỹ). Vì thế, nó phải là sẵn sàng một cách tự do và phải bảo vệ những gì
chúng ta tham chiếu tới ở đây như là “các quyền đạo đức” của các tác giả
khi chỉ có nghĩa vụ phải duy trì các lưu ý bản quyền. BSD từng là mô hình
cho nhiều giấy phép tương tự, bao gồm cả giấy phép Apache và các giấy
phép của họ X (X, XFree86, XOpen, X11). 

• Các giấy phép tự do với copyleft mạnh. GPL là biểu tượng nhất của các

giấy phép copyleft mạnh. Mục đích của nó là để đảm bảo 4 quyền tự do
chính của PMTD cho tất cả những người sử dụng và bất kỳ sự sửa đổi nào
cũng sẽ được phân phối dưới cùng y hệt các điều kiện đó. Các giấy phép
khác bao gồm Giấy phép Công cộng Chung của IBM (IBM CPL) hoặc
giấy phép Sleepycat. Chúng được biết tới như là các giấy phép copyleft
mạnh khi chúng không cho phép tích hợp chúng vào các ứng dụng chính
với các dạng giấy phép khác. 

• Các giấy phép tự do với copyleft yếu. Các giấy phép này duy trì các

nghĩa vụ copyleft đối với cốt lõi chương trình được phân phối dưới giấy
phép này, nhưng cũng cho phép sự tích hợp của chúng vào các tác phẩm
với các giấy phép khác. MPL, LGPL, OSL hoặc Giấy phép Phát triển và
Phân  phối  Chung  -  CDDL  (Common  Development  and  Distribution
License) là các ví dụ. 

Các quyền của PMTD 

Nhìn vào các quyền được trao dưới một giấy phép PMTD: 

• Tự do sử dụng: người sử dụng PMTD có đầy đủ quyền tự do để sử dụng

và sao chép phần mềm cách nào, khi nào, nhiều bao nhiêu và ở đâu được
coi là thuận tiện: cài đặt nó lên phần cứng của họ, lưu các tệp cần thiết và
chạy nó bất kỳ khi nào họ muốn, để hưởng lợi từ các ứng dụng của nó.
Người sử dụng có thể sử dụng phần mềm: 
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◦ Cho bất kỳ mục đích hoặc ý định nào. Vì thế, sử dụng phần mềm đó

không thể bị hạn chế cho “sử dụng cá nhân” của người sử dụng. Hơn
nữa, PMTD có thể được sử dụng cho cả các mục đích riêng cá nhân và
chuyên nghiệp. 

◦ Bởi bất kỳ ai. Không có chỗ cho sự phân biệt đối xử vì nhóm mà họ là

một phần của nó.  

◦ Trên bất kỳ thiết bị phần cứng nào được coi là thuận tiện, bất kể các

đặc tính kỹ thuật của chúng. 

• Tự do sao chép: những người sử dụng PMTD có thể làm bao nhiêu bản

sao của phần mềm như họ muốn, không có giới hạn chỉ cho sao chép các
tệp cần thiết để chạy phần mềm trên phần cứng của họ, hoặc tới một bản
sao an toàn duy nhất. Quyền tự do sao chép này có liên quan chặt chẽ với
các quyền tự do sử dụng (những người sử dụng có thể sử dụng phần mềm
trên bất kỳ thiét bị phần cứng nào họ muốn) và phân phối (người sử dụng
có thể cung cấp các bản sao phần mềm, với hoặc không với các sửa đổi,
cho các bên thứ 3). 

• Tự do biến đổi, và truy cập mã nguồn: những người sử dụng cũng có

quyền biến đổi phần mềm được cấp phép đó: dịch nó, tỳ biến thích nghi nó
cho các nhu cầu của họ, gỡ lỗi nó hoặc kết hợp nó với các chương trình
khác. Để cho phép những người sử dụng dùng quyền tự do sửa đổi này có
hiệu quả, nhà cung cấp - người cấp phép phải cung cấp cho họ với mã
nguồn của phần mềm hoặc, ít nhất, làm cho nó sẵn sàng đối với họ. Như
được giấy phép GNU-GPL và các chỉ dẫn OSD xác định, mã nguồn là
“dạng được ưu tiên” cho một lập trình viên để thực hiện các sửa đổi đối
với phần mềm. Các điều kiện về quyền tự do sửa đổi PMTD. Nói chung,
hầu hết các giấy phép áp đặt vài điều kiện về việc biến đổi: chúng phải tôn
trọng lưu ý bản quyền của tác giả gốc ban đầu và đôi khi phải chỉ ra các
tệp nào họ đã sửa đổi. Mục đích của điều kiện này là để bảo vệ uy tín của
tác giả gốc ban đầu khi đối mặt với khả năng trục trặc của phần mềm dựa
vào một bản sửa đổi. 

• Tự do phân phối và giao tiếp công khai. Những người sử dụng PMTD

có quyền phân phối các bản sao của phần mềm với hoặc không với các sửa
đổi cho các bên thứ 3, ở dạng hữu hình hoặc qua mạng. Điều này là quyền
tự do rất rộng, vì khi người sử dụng có thể phân phối chúng miễn phí hoặc
để đổi lấy sự đền bù về kinh tế, một cách tạm thời (cho thuê, cho vay... )
hoặc vô hạn định; với hoặc không với mã nguồn (copyleft đòi hỏi sự truy
cập tới mã nguồn), đúng nguyên bản hoặc được sửa đổi. 
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GNU-GPL Phiên bản 3, không còn sử dụng khái niệm “phân phối” (distribute) nữa,
mà khái niệm chung hơn “truyền đạt” (convey) (truyền đạt các bản sao nguyên bản
mã nguồn, truyền đạt các tác phẩm dựa vào chương trình đó, truyền đạt chương trình
trong mã đối tượng với cam kết làm cho sẵn sàng mã nguồn, ...) nhấn mạnh những gì
chúng ta hiểu ở châu Âu sẽ là sự phân phối và truyền thông công khai. Các giấy phép
tự do khác, như Apache 2.0, không chỉ bao gồm giấy phép để phân phối các chương
trình, bản gốc ban đầu hoặc phái sinh, mà còn hiển thị công khai chúng). 

Cũng như đối với các điều kiện về phân phối, các giấy phép PMTD là rất
khác nhau. Như chúng ta đã nêu, các giấy phép dạng BSD dễ dãi chỉ yêu
cầu những người sử dụng giữ lại “lưu ý bản quyền” và khước từ khi phân
phối phần mềm, cả ở dạng mã nguồn và nhị phân. Các giấy phép copyleft
đòi hỏi phân phối lại tác phẩm và các tác phẩm phái sinh sẽ được làm
trong các điều khoản y hệt như mã gốc ban đầu. Copyleft mạnh mở rộng
điều này cho các tác phẩm được kết hợp với hoặc tương tác mật thiết với
tác phẩm gốc ban đầu. Trong một số trường hợp, các giấy phép PMTD có
các hạn chế nhất định đối với sự phân phối lại phần mềm, khi sự phân phối
lại như vậy có thể xung đột với một bằng sáng chế: ví dụ, nghĩa vụ chỉ ra
rằng PMTD đang bị kiện vi phạm các bằng sáng chế của bên thứ 3, nên có
nhận diện bên thứ 3 như vậy (giấy phép Mozilla). 

3.5. Tự do áp dụng cho các tác phẩm không phải 
là phần mềm

Việc cấp phép tự do ban đầu đã được hiểu sẽ được áp dụng cho phần mềm, nhưng
nó cũng có thể được áp dụng cho các dạng tác phẩm khác. Dựa vào nghiên cứu
thận trọng về GNU GPL, có thể thấy rằng giấy phép đó có thể được áp dụng cho
thông tin khác với phần mềm. GNU GPL nêu rằng “nó áp dụng cho bất kỳ chương
trình hoặc tác phẩm nào chứa một lưu ý được chủ sở hữu đặt ra về các quyền, yêu
sách rằng nó có thể được phân phối theo các điều khoản của GPL”. Theo nghĩa
này, “chương trình” không nhất thiết phải là một chương trình máy tính. Tác phẩm
của bất kỳ dạng chủ đề nào về bản quyền cũng có thể tự do tuân theo copyleft
dưới GNU GPL. 

GNU GPL tham chiếu tới “mã nguồn” của tác phẩm; “mã nguồn” này ngụ ý các thứ
khác đối với các dạng thông tin khác nhau, nhưng định nghĩa của “nguồn mở” - như
được GNU GPL thiết lập - vẫn giữ là chung trong bất kỳ trường hợp nào: “mã nguồn
cho tác phẩm đại diện cho dạng được ưa thích của việc tạo ra các sửa đổi đối với tác
phẩm đó”. Tuy nhiên nó là khá vụng về trong sự liên hệ với các tác phẩm không phải
là phần mềm. 

FSF xa hơn đã tạo ra một giấy phép tự do cho tài liệu, đặc biệt như phần mềm
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được đi kèm với tài liệu kỹ thuật mà thường là cần thiết để sử dụng nó. Có thể sẽ
là không có ý nghĩa để phân phối PMTD mà không có việc phân phối tài liệu
thích hợp dưới các điều khoản tương tự. Giấy phép Tài liệu Tự do Chung - GFDL
(General Free Document License) vì thế đã được tạo ra để đi cùng với các chương
trình của chúng. 

Creative Commons

Sáng kiến Creative Commons (thường viết tắt là “CC”) là một dự án được các
chuyên gia tạo ra theo luật bản quyền từ Đại học Stanford ở Mỹ. Mục đích của nó
là để giúp các tác giả và những người sáng tạo phân phối các tác phẩm của họ cho
công chúng sử dụng và vì thế mở rộng số lượng các tác phẩm sáng tạo có sẵn cho
tất cả. Nó đặc biệt được hướng tới các sáng tạo văn học và nghệ thuật chứ không
cho phần mềm, và khuyến cáo rõ ràng GFDL cho bất kỳ tài liệu máy tính và các
ứng dụng nào. CC xa hơn cung cấp một khung công việc cho các tác phẩm cống
hiến cho miền công cộng, cũng theo các điều kiện của các luật bản quyền của Mỹ.

Creative Commons được bình luận chi tiết hơn bên dưới. 

4. Các giấy phép PMTD
Như được nêu trước đó, dải các giấy phép tự do trải từ các giấy phép dễ dãi,
không áp đặt các nghĩa vụ xa hơn so với các nghĩa vụ của việc gắn các điều kiện
và khước từ, tới các giấy phép với copyleft mạnh, đòi hỏi rằng giấy phép y hệt sẽ
được duy trì cho các phân phối lại phần mềm và đối với bất kỳ tác phẩm phái sinh
nào. 

Đi theo các con đường đó, vì mục đích của nghiên cứu của chúng ta, chúng ta đã
phân loại các giấy phép tự do thành 3 chủng loại (cộng thêm 1), sẽ được xem xét
trong phần này. 3 chủng loại đó gồm: 

• Các giấy phép dễ dãi, dạng BSD, bao gồm các giấy phép MIT và X (tương

thích với GPLv2), và AFL hoặc ZPL (tương thích với GPLv2). 

• Các giấy phép với copyleft mạnh: GPLv2 và LGPLv3, đặc biệt. 

• Các giấy phép với copyleft yếu: (LGPLv1 và LGPLv2, MPL và OSL).

4.1. Các giấy phép dễ dãi: không phải copyleft

Trong phần này, chúng ta sẽ trình bày vài trong số các giấy phép tự do được sử
dụng phổ biến nhất trong cộng đồng phát triển tự do, đặc biệt là giấy phép BSD,
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nó đã phục vụ như là mô hình cho nhiều giấy phép khác. 

Các giấy phép đó là “ở một đầu” của dải các giấy phép tự do, khi mà chúng không
có các nghĩa vụ copyleft và cho phép tư hữu hóa các tác phẩm phái sinh hoặc tập
thể mà bao gồm phần mềm đó. 

Thế hệ đầu của các giấy phép đó (BSD, MIT/X, Apache 1.0 và Apache 1.1) được
đặc trưng bằng sự rất ngắn và không bao gồm các nghĩa vụ xa hơn là các nghĩa vụ
duy trì các lưu ý vị thế tác giả trong các tệp nguồn và danh sách các điều kiện (đặc
biệt là sự khước từ) khi phân phối phần mềm. Mục đích chính của các giấy phép
như vậy là để trao cho những người nhận đầy đủ các quyền khai thác đối với phần
mềm (các quyền tái tạo, sửa đổi, phân phối và truyền thông công khai) sao cho
những người được cấp phép có thể làm “bất kỳ điều gì họ muốn” với mã. Chúng
không chứa copyleft và cho phép việc sát nhập và kết hợp phần mềm với bất kỳ
dạng tác phẩm nào, dù là tự do hay không tự do. Ví dụ, được nói rằng có các
thành phần phần mềm BSD trong các hệ điều hành Windows NT và Mac OS X. 

Thế hệ tiếp sau (Apache 2.0 và AFL) bao gồm một loạt các điều kiện mới có liên
quan tới các bằng sáng chế, luật điều chỉnh, ..., mà phù hợp với MPL (điều chúng
ta sẽ thảo luận bên dưới), để hiện đại hóa và làm rõ các điều khoản của chúng. 

4.1.1. Giấy phép BSD và các giấy phép tương tự

Giấy phép BSD có lẽ là đơn giản nhất trong tất cả các giấy phép tự do. Nó bắt
nguồn từ phân phối các phiên bản Unix của Đại học California, Berkeley, trong
những năm 1970 và 1980, lúc bắt đầu phong trào PMTD. Nguyên tắc nằm bên
dưới giấy phép này là phần mềm là kết quả của nghiên cứu đại học và là tác phẩm
được Chính phủ Mỹ cấp tài chính (và các thứ thuế của nhân dân Mỹ) và rằng, vì
thế, nó phải được sẵn sàng một cách tự do. Điều này có nghĩa là nó chỉ có thể bảo
vệ những gì đã được tham chiếu tới ở đây như là “các quyền đạo đức” của các tác
giả đối với nghĩa vụ đơn giản duy trì các lưu ý vị thế tác giả (lưu ý bản quyền). 

• Các quyền được trao. BSD cho phép không hạn chế để sử dụng, sửa đổi,

sao chép và phân phối lại phần mềm theo giấy phép BSD, ở định dạng mã
(nhị phân) đối tượng hoặc mã nguồn. 

• Các nghĩa vụ bắt buộc. Phân phối ở dạng mã nguồn sẽ được đi cùng với

một lưu ý bản quyền, danh sách các điều kiện và sự khước từ bất kỳ đảm
bảo và trách nhiệm nào. Các bản phân phối lại mã nhị phân phải tái tạo
được các điều y hệt trong tài liệu. Tên tác giả và những người đóng góp có
thể  không được sử  dụng để  khuyến khích  các  tác  phẩm phái  sinh  mà
không có sự cho phép của họ. 
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• Các điều khoản khác. Không đảm bảo nào được trao đối với việc vận hành

thích hợp chương trình và tất cả trách nhiệm được khước từ. 

Vì thế, hầu hết mọi điều có thể được thực hiện với các mã theo BSD, miễn là lưu
ý về vị thế tác giả của chương trình ban đầu được tôn trọng và danh sách các điều
kiện được đưa vào trong mã hoặc tài liệu. Cũng là cần thiết  để cung cấp cho
những người sử dụng đầu cuối với mã nguồn. 

Phiên bản đầu tiên của giấy phép này đã áp đặt nghĩa vụ ghi công cho từng thành
phần cho các tác giả gốc ban đầu của chúng trong bất kỳ xuất bản phẩm hoặc tư liệu
quảng bá nào của chương trình hoặc tác phẩm phái sinh. Nghĩa vụ này đã ngụ ý các
tranh cãi nhất định, như nó từng là cần thiết để đưa vào vị thế tác giả mở rộng thông
qua tất cả các tài liệu và mã nguồn, có liên quan tới từng tác giả bằng việc thêm tên
của họ vào một giấy phép. Trong một chương trình với hàng trăm người đóng góp,
nghĩa vụ này từng khó đáp ứng được. Điều này cũng có nghĩa là mã BSD không
tương thích với mã GPL. Vào tháng 07/1999, nghĩa vụ này đã được gạt bỏ khỏi giấy
phép BSD. Bất chấp điều đó, hiện nay, là cần thiết phải kiểm tra hợp lệ phiên bản của
giấy phép được áp dụng mã BSD, để chắc chắn là nó không phải là phiên bản sớm và
chắc chắn rằng các điều khoản của nó được tuân thủ đúng. 

Các giấy phép dạng BSD cho phép một sự phân phối lớn của phần mềm và sử
dụng nó như một tham chiếu hoặc tiêu chuẩn (cho các giao thức, các dịch vụ, các
thư viện và thậm chí các hệ điều hành hoàn chỉnh, như Unix BSD). Tuy nhiên nó
cũng cho phép những gì được biết tới như là việc rẽ nhánh mã), vì khi bất kỳ ai
cũng có thể tùy biến thích nghi, sửa đổi và mở rộng nhân chương trình và tạo ra
một phiên bản “tương tự nhưng đủ khác biệt”. Điều này được thấy, ví dụ, trong sự
nở rộ các hệ điều hành có các giấy phép dạng BSD, như OpenBSD, FreeBSD và
NetBSD. 

Bất kỳ phần mềm nào với một giấy phép BSD 3 mệnh đề (hoặc BSD mới) là tương
thích với phần mềm GPL (và hầu hết bất kỳ giấy phép PMTD nào), nhưng không
phải là theo cách khác. Nói cách khác, mã BSD chỉ có thể được kếp hợp vào một
chương trình GPL (với kết quả của một tác phẩm được kết hợp theo GPL), nhưng mã
GPL không thể được kết hợp vào phần mềm BSD. 

Các giấy phép khác tương tự như BSD 

BSD từng là mô hình cho nhiều giấy phép tương tự, trong số đó chúng ta sẽ nêu
các giấy phép MIT và các giấy phép họ X (X, XFree86, XOpen, X11), giấy phép
Apache 1.1 (điều chúng ta sẽ thảo luận ở dưới), Cryptix, Python, W3C Software
Notice, Zope Public License (ZPL), LDAP Public License, Phorum, ... , và các
giấy phép OpenSSL và Sleepycat, chúng tuân theo một mô hình được đơn giản
hóa của giấy phép BSD, nhưng bao gồm các mệnh đề copyleft (như chúng ta sẽ
thảo luận trong phần về các giấy phép với copyleft). 
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Các giấy phép X và MIT là tương tự như giấy phép BSD nhưng, một mặt, chúng
chỉ định các sử dụng được cho phép chi tiết hơn: “sự sử dụng, sao chép, sửa đổi,
pha trộn, xuất bản, phân phối và/hoặc bán phần mềm”; và mặt khác, không phân
biệt giữa các phân phối mã nguồn và mã đối tượng. 

4.1.2. Các giấy phép phần mềm Apache (ASL)

Dự án máy chủ web Apache đã được tạo ra trong các phòng thí nghiệm của Trung
tâm Quốc gia về các Ứng dụng Siêu tính toán ở Đại học Illinois, nước Mỹ, và bây
giờ “quản lý” Quỹ Apache, trong các khía cạnh kỹ thuật và tổ chức của nó, cũng
như trong khía cạnh pháp lý của nó. 

Quỹ này đã phác thảo Giấy phép Phần mềm Apache - ASL (Apache Software
License), với các phiên bản ASL 1.0, ASL 1.1 và bây giờ ASL 2.0, vì từ tháng
01/2004 trở đi, tất cả phần mềm của Quỹ Apache sẽ được xuất bản theo ASL 2.0. 

ASL 1.1 là một biến thể của BSD với việc bổ sung thêm một ít các nghĩa vụ: 

• Có nghĩa vụ duy trì một lưu ý với sự tôn trọng các tác giả gốc ban đầu

trong tài liệu hoặc trong các bản phân phối lại phần mềm: “Sản phẩm này
bao  gồm  phần  mềm  được  Quỹ  Phần  mềm  Apache  (Apache  Software
Foundation) phát triển (http://www.apache.org/)”. 

• Các tác phẩm phái sinh sẽ không sử dụng tên Apache mà không có sự ủy

quyền từ Quỹ Apache (để duy trì uy tín của các tác giả gốc ban đầu).

Vì các nghĩa vụ bổ sung thêm đó, ASL 1.1 không tương thích với GPLv2. Chúng
ta sẽ lưu ý rằng phiên bản đầu tiên của giấy phép này (ASL 1.0) đã có nghĩa vụ
quảng cáo y hệt như BSD đối với các tư liệu quảng cáo nhắc tới sản phẩm. 

Giấy phép Apache 2.0 đã được xuất bản vào tháng 01/2004 và thuộc về một thế hệ
mới các giấy phép tự do. Nó là một giấy phép rất hoàn chỉnh từ quan điểm pháp
lý, kết hợp nhiều sự hiện đại hóa do MPL đã đóng góp vào năm 1998 (mà chúng
ta sẽ thảo luận tiếp sau): các định nghĩa hoàn chỉnh, một giấy phép bằng sáng chế
và một thỏa thuận an lành về bằng sáng chế, một nghĩa vụ chỉ ra các sửa đổi, một
tệp notice.txt ... Nó duy trì mức độ dễ dàng của nó: đây không phải là một giấy
phép copyleft. 

• Các quyền được trao. ASL 2.0 cho phép tái tạo, sửa đổi, phân phối và

truyền thông công khai  (biểu diễn và hiển thị,  theo luật  Mỹ),  với  một
quyền cấp phép phụ, của phần mềm theo ASL ở định dạng mã đối tượng
(nhị phân) hoặc mã nguồn. Đưa vào quyền rõ ràng để sử dụng giấy phép
khác cho các sửa đổi hoặc bất kỳ tác phẩm phái sinh nào “như một tổng
thể”, miễn là nó đáp ứng được các điều kiện của giấy phép ASL 2.0. 
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• Các nghĩa vụ bắt buộc. Sự phân phối lại phần mềm sẽ được đi theo với

giấy phép, một lưu ý nếu bất kỳ tệp nào đã bị thay đổi, bất kỳ lưu ý gốc
ban đầu nào về bản quyền, bằng sáng chế hoặc thương hiệu, bất kỳ tệp
notice.txt nào (với các lưu ý về vị thế tác giả, các sửa đổi và bất kỳ lưu ý
pháp lý nào khác). Tên hoặc các thương hiệu của người cấp phép và những
người đóng góp không thể được sử dụng. 

• Các điều khoản khác. Không đảm bảo nào được trao như đối với sự vận

hành thích hợp của chương trình và tất cả trách nhiệm bị khước từ. Một
giấy phép bằng sáng chế cũng được đưa vào (không thể hủy bỏ trong
trường hợp các hành động pháp lý được mang tới dựa vào các bằng sáng
chế chống lại bất kỳ người nào khác với sự tôn trọng đối với phần mềm). 

Bên dưới, trong phần dành riêng cho giấy phép MPL, chúng ta sẽ thảo luận các
điều khoản và các mục đích của giấy phép bằng sáng chế và tệp notice.txt, như
các khái niệm đó đã được tạo ra với giấy phép này. 

Vì Quỹ Apache là một mô hình cho sự quản lý các cộng đồng và các dự án tự do,
giấy phép mới của nó là một công cụ được nhiều dự án sử dụng, đặc biệt những dự
án đang làm việc  với các công nghệ Java  hoặc các công nghệ của Quỹ Apache
(Tomcat, ANT, các thư viện như Commons, Jakarta, ...). Nó là không tương thích với
GPLv2, theo FSF (vì giấy phép rõ ràng về bằng sáng chế) và được cho là ASL 2.0
bây giờ tương thích với GPLv3. Tầm quan trọng của giấy phép này nằm ở mục đích
rõ ràng của FSF để tạo ra giấy phép GPLv3 tương thích với giấy phép đó (ASL 2.0). 

4.1.3. Các giấy phép dễ dãi khác

Một số giấy phép phần mềm dễ dãi có thể xem trên website opensource.org, và
được bình luận trên website fsfe.org như là tương thích với GPL. Chúng bao gồm,
trong số các giấy phép khác:

• Giấy phép Công cộng Zope (Zope Public License)

• Giấy phép LDAP Mở (Open LDAP License). 

• Giấy phép Nghệ thuật  (Artistic  License)  2.0: một giấy phép kiểu GPL

nhưng không có một copyleft. 

• Perl: một sự pha trộn của GPL và giấy phép Artistic trước đó. 

• Giấy phép Tự do Hàn lâm (Academic Free License) 3.0: một giấy phép dễ

dãi “hoàn chỉnh” dựa vào mô hình của MPL. 

• Python 2.0.1, 2.1.1 và các phiên bản sau này: một giấy phép dạng BSD,

đòi hỏi rằng chương trình nên tuân theo các luật của bang Virginia. 

• PHP 3.0: một giấy phép dạng BSD bao gồm nghĩa vụ kết hợp được một
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mệnh đề quảng cáo PHP. 

• Giấy phép Công cộng Q  - QPL (QS Public License) 1.0: một giấy phép

hấp dẫn cho sự phân phối bất kỳ sửa đổi nào như một bản vá cho chương
trình gốc ban đầu. Là cũng cần thiết để tham chiếu tới bất kỳ sửa đổi nào
của nhà cung cấp ban đầu (Trolltech) không có sẵn cho công chúng. 

4.2. Các giấy phép với copyleft mạnh

Ở trên, chúng ta đã giải thích khái niệm copyleft từ quan điểm pháp lý: nghĩa vụ
sử dụng giấy phép y hệt để phân phối lại phần mềm, với hoặc không với các sửa
đổi,  hoặc một chương trình có chứa phần mềm gốc ban đầu. Trong phần này,
chúng ta sẽ giải thích chi tiết 2 giấy phép với copyleft mạnh: GPLv2 và v3. 

Chúng ta sẽ thấy rằng hầu hết tất cả các giấy phép với copyleft là không tương
thích với nhau, vì chúng tất cả đòi hỏi sử dụng giấy phép y hệt để phân phối lại,
điều làm gia tăng mâu thuẫn đối với giấy phép được áp dụng cho một chương
trình pha trộn 2 thành phần theo các giấy phép copyleft khác nhau. 

4.2.1. GPLv2

Được tạo ra vào năm 1989, GPLv2 đã được mô tả như là “một phần giấy phép,
một phần tuyên ngôn chính trị”: phần lời nói đầu của nó có một mô tả các nguyên
tắc của PMTD và một tóm tắt đơn giản của giấy phép; phần chính chỉ định các
quyền được trao cho những người sử dụng và các hạn chế và các điều kiện được
áp đặt lên sự khai thác phần mềm. 

Điều quan trọng để nhấn mạnh rằng bất chấp giọng quen thuộc và đơn giản của nó,
GPLv2 đã được Richard Stallman thiết kế với cố vấn pháp lý người Mỹ của ông và vì
thế không có bất kỳ quy định cũ nào, mà một phương tiện thận trọng và rất tinh vi
cho việc cấp phép và đặt điều kiện thực thi các quyền bản quyền. 

Sau đây chúng ta trình bày GPLv2 vì tầm quan trọng của nó, theo một vài chi tiết. 

Các định nghĩa hữu dụng. Dù không rõ ràng, như trong MPL hoặc CPL, và bây
giờ có GPLv3, thì GPLv2 có vài định nghĩa là sử dụng tốt (và đôi khi khó hiểu): 

• Chương trình: bất kỳ chương trình hay tác phẩm nào theo đó giấy phép đã

được gắn vào. Về mặt kỹ thuật, điều này có thể bao gồm một văn bản, hình
ảnh hoặc tệp khác (mệnh đề 0). 

• Tác phẩm dựa vào chương trình: chương trình gốc hoặc bất kỳ tác phẩm

phái sinh nào từ đó, tuân theo định nghĩa bản quyền. Điều này có thể bao
gồm bất kỳ tác phẩm nào có chứa chương trình hoặc một phần từ đó, dù là
bản sao đúng hay nguyên văn, hoặc với các sửa đổi (các mệnh đề 0 và 2). 
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• Mã nguồn: dạng được ưa thích đối với tác phẩm theo đó sửa đổi được.

Đối với một tệp thực thi, nghĩa vụ phải cung cấp mã nguồn bao gồm tất cả các
module có ở đó, cộng với cấu hình giao diện và các script để kiểm soát biên dịch
và cài đặt. Không bao gồm mã nguồn của các module tương ứng của hệ điều hành
trong chương trình đang được chạy, trừ phi các module đó đi theo cùng tệp thực
thi đó (mệnh đề 3). 

Các quyền giấy phép trao. Chúng đảm bảo 4 quyền tự do chính: 

• Quyền tái chế và phân phối mã nguồn gốc ban đầu (mệnh đề 1). 

• Quyền sửa đổi chương trình hoặc một phần từ đó (mệnh đề 2). 

• Quyền phân phối mã nguồn và các sửa đổi trong tương lai, miễn là chúng

được phân phối với cùng y hệt GPL và không đòi hỏi lấy tiền (without
charging) (mệnh đề 2b - mệnh đề copyleft - ). 

• Quyền tái chế và phân phối lại chương trình (và các sửa đổi của nó) ở định

dạng mã đối tượng hoặc thực thi được, với cùng điều kiện copyleft và
miễn là nó đi cùng với mã nguồn hoặc mã nguồn được làm cho sẵn sàng
cho một bên thứ 3, không lấy bất kỳ thứ gì ngoài chi phí phân phối mã
nguồn như vậy (mệnh đề 3). 

Truy cập tới mã nguồn là khía cạnh nền tảng thứ 2 của giấy phép. Một chương trình
có thể được phân phối với GPL ở định dạng nhị phân (mã đối tượng), nhưng nó phải
luôn đi theo với mã nguồn hoặc bản chào cung cấp nó cho bất kỳ bên thứ 3 nào cho
một kỳ hạn 3 năm (mệnh đề 3). 

Các nghĩa vụ: GPL chứa vài điều kiện và hạn chế: 

• Bất kỳ phân phối nào của chương trình hoặc tác phẩm phái sinh từ đó phải

đi theo các lưu ý vị thế tác giả, một chỉ định của bất kỳ sửa đổi được thực
hiện nào (và ngày tháng của nó), khước từ các đảm bảo và một bản sao
giấy phép (các mệnh đề 1 và 2). 

• Không được phép sao chép, sửa đổi hoặc phân phối chương trình theo

cách thức khác với cách thức được giấy phép cho phép rõ ràng, với ít
quyền tự do hơn hoặc nhiều hạn chế hơn (mệnh đề 2b và mệnh đề 6). 

• Nếu bất kỳ hành động nào cố gắng vi phạm giấy phép, thì người được cấp

phép sẽ khước từ các quyền gốc ban đầu của họ (mệnh đề 4). 

Các phiên bản. giấy phép cho phép các tác giả - những người cấp phép tham
chiếu tới các phiên bản mới từ đó (chúng ta sẽ thảo luận phiên bản 3.0 ở dưới) bổ
sung thêm cho tác phẩm đó được xuất bản “theo phiên bản 2 và bất kỳ phiên bản
tiếp sau nào” (mệnh đề 9). Sự mềm dẻo này cho phép các chương trình đó duy trì
tính tương thích với các chương trình trong tương lai theo một phiên bản GPL tiếp
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theo - như GPLv3 được xuất bản gần đây. Trong trường hợp này, những người
được cấp phép có thể chọn phiên bản có khả năng áp dụng được. 

Các điểm khác: 

• Các đảm bảo: Các mệnh đề 11 và 12 làm rõ rằng không đảm bảo nào được

đưa ra về vận hành thích hợp đối với phần mềm được giấy phép bao trùm
và sự thoái thác bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại. Chúng ta vì
thế đã thấy rằng tính hợp lệ của các mệnh đề đó là mơ hồ (trong các quyền
tài phán khác quyền tài phán Mỹ và thậm chí ở nước Mỹ trong một vài
hoàn cảnh) về khía cạnh các luật bảo vệ người tiêu dùng và cấm các mệnh
đề lạm dụng trong các thỏa thuận tham gia. 

• Luật điều chỉnh. GPLv2 không bao gồm bất kỳ mệnh đề nào chỉ ra luật

điều chỉnh hoặc các tòa án của quyền tài phán có đủ điều kiện để xét xử
bất kỳ mâu thuẫn nào trong tham chiếu tới đó. Vì thế, luật thích hợp có thể
được áp dụng tại các tòa án tương ứng theo các nguyên tắc của các mâu
thuẫn của luật. Trong hầu hết các trường hợp, nó sẽ là luật ở nơi cư trú hợp
pháp của người cấp phép, nhưng một người tiêu dùng, ví dụ, có thể chọn
luật hoặc các tòa án ở nơi cư trú của họ. 

• Các bằng sáng chế. Đoạn cuối cùng của lời nói đầu nhấn mạnh các nguy

hiểm mà các bằng sáng chế đặt ra cho PMTD. GPLv2, dù vậy, không bao
gồm bất kỳ mệnh đề nào hạn chế các bằng sáng chế có khả năng đối với
phần mềm theo GPLv2 hoặc đòi hỏi việc cấp phép của chúng có lợi cho
những người sử dụng khác (GPLv3 có). Như một hệ quả logic của nghĩa
vụ phải phân phối chương trình và bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ đó
theo các điều khoản ngang bằng với các điều khoản của GPLv2 (mệnh đề
2b), bất kỳ giấy phép nào có một bằng sáng chế trong phần mềm theo GPL
phải cho phép sử dụng nó tự do theo GPLv2 đối với tất cả những người
nhận tiếp sau - điều có thể được xem xét như một giấy phép bằng sáng chế
ngầm hiểu. Chúng ta sau đây sẽ thấy rằng GPLv3 chỉ định các điều khoản
của giấy phép bằng sáng chế. 

Các bình luận về GPLv2 

Một vấn đề quan trọng phải được làm rõ là vấn đề các tác phẩm phái sinh và ứng
dụng GPL cho chúng. Đây là khái niệm mấu chốt trong việc hiểu GPLv2, như nó
xác định phạm vi của mệnh đề copyleft, là những gì phân biệt nhất giấy phép này
với các giấy phép tự do khác. Vấn đề này đã làm nảy sinh nhiều tranh luận trong
thế giới về PMTD và phần mềm nói chung. 

Chúng ta đã nói rồi về vài trường hợp mà phần mềm không thể được “cá nhân hóa”
theo GPLv2, cũng không thể đối với các tác phảm phái sinh của nó. Vì thế, vài lập
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trình viên nghi ngờ kết hợp hoặc liên kết tác phẩm của họ quá sát sao với một chương
trình copyleft,  khi họ sợ mất chúng theo GPLv2 trong các hoàn cảnh theo đó họ
không thể hoặc không muốn cho phép nó (như một sự phát triển không tự do hoặc
giấy phép tự do khác). 

Những gì một tác phẩm phái sinh làm hoặc tác phẩm dựa vào một chương trình
gồm, theo các tác giả của giấy phép đó? Định nghĩa đã nêu trước đó tham chiếu
tới định nghĩa theo luật bản quyền: đó là tác phẩm có chứa chương trình hoặc một
phần từ đó. Nhưng từ ngữ bao gồm cả trong lĩnh vực lập trình, để chỗ cho sự nghi
ngờ: liệu chúng ta có đang làm việc với các tác phẩm phái sinh theo một sự diễn
giải khắt khe về pháp lý của bản quyền hoặc các quyền tác giả hay không? Hay
liệu nó cũng áp dụng cho “các tác phẩm tổng hợp” hoặc các tác phẩm tập thể, có
kết hợp với chương trình gốc ban đầu hay không?

Các thành phần phần mềm có thể có quan hệ với nhau theo nhiều cách, với các
dạng lời gọi hoặc liên kết khác nhau. Việc biên dịch một chương trình (để tạo ra
một tệp thực thi) có thể kết hợp vài thành phần trong một chương trình duy nhất,
hoặc các thành phần khác nhau có thể có quan hệ với nhau khi chương trình đó
được biên dịch khi chạy. Từng sự tương tác như vậy có thể có các hiệu ứng pháp
lý khác nhau. Điều được tranh luận là liệu các kiến trúc đó có ngụ ý rằng tác phẩm
kết quả có thể là vấn đề trong toàn bộ hoặc một phần đối với GPL hay không. Vấn
đề này đã trở thành phức tạp hơn với sự tiến hóa của các phương pháp lập trình
(có cấu trúc hay theo đối tượng) và các ngôn ngữ máy tính (C, C++, Visual Basic,
Java, PHP, ...), nhiều trong số đó đã không tồn tại khi phác thảo giấy phép đó. 

Gợi ý đọc 

Slashdot:  D.  Ravicher  về  các  vấn  đề  pháp  lý  của  nguồn  mở.
http://slashdot.org/interviews/01/06/05/122240.shtml. 

M.  Assay. Điều  buồn  cười  đã  xảy  ra...  www.linuxfordevices.com/files/misc/asay-
paper.pdf

L. Rosen. Nỗi sợ hãi bị ảnh hưởng không hợp lý. www.rosenlaw.com/html/GPL.PDF

Bản thân mệnh đề 2b nêu rằng copyleft áp dụng cho bất kỳ tác phẩm nào có chứa
hoặc phái sinh từ chương trình gốc ban đầu, điều phải được cấp phép như “một
tổng thể” (với tất cả các thành phần của nó) theo GPLv2. 

• Trước hết chúng ta sẽ lưu ý rằng chỉ việc thu thập hoặc đặt cùng với nhau

một tác phẩm (tách bạch, không dựa vào một chương trình được GPL bao
trùm) vào cùng một vật trung gian với phần mềm GPLv2, để phân phối, ví
dụ thế, không ngụ ý rằng tác phẩm khác như vậy phải được phân phối theo
GPLv2. Giấy phép đó làm rõ hơn rằng nếu các phần có khả năng xác định
được của tác phẩm có thể được coi là các tác phẩm độc lập riêng rẽ trong
bản thân chúng, thì giấy phép sẽ không áp dụng cho các phần như vậy. 
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• Đối mặt với các trường hợp khác, sự thận trọng nói cho chúng ta rằng là

cần thiết phải đánh giá các rủi ro có liên quan tới một sự phát triển hoặc
kiến trúc đặc biệt, cân nhắc tới thiết kế và các hệ quả tiềm tàng của việc
tuân theo GPL. Chúng ta có thể nói sau đây với một vài sự chắc chắn: 

◦ Nếu,  khi  một  sự  phát  triển  mới  được biên  dịch  với  một  tác  phẩm

GPLv2, thì tệp thực thi cuối cùng bao gồm các yếu tố của chương trình
gốc ban đầu (trong trường hợp các thành phần với các liên kết tĩnh
giữa chúng với nhau), thì các sửa đổi đó có thể được coi là có khả năng
tách biệt nhau và, hệ quả là, toàn bộ tác phẩm và từng phần của nó
phải được phân phối theo GPL. 

◦ Nếu chương trình GPLv2 gốc ban đầu và sự phát triển mới cùng tồn tại

một cách tách biệt nhau (thậm chí khi được nằm trên cùng vật trung
gian) và sự phát triển đặc biệt đó gọi chương trình GPLv2 vào thời
điểm chạy (trường hợp của một liên kết động), không may, tình huống
đó là không thật rõ. Sự diễn giải của FSF là chắc chắn rằng các tác
phẩm được liên kết động đó, và các dạng tương tác khác như các trình
cài cắm (plug-ins), có thể dẫn tới việc tái cấp phép theo GPL nếu mức
độ tương tác là đủ “mật thiết” hoặc phụ thuộc. 

Trong số “các câu hỏi thường gặp” của GPL, có một ít trường hợp giải thích các
sửa đổi, các liên kết và các lời gọi tới mã GPL mà FSF “giải quyết” bằng cách đưa
ra sự giải thích của mình về giấy phép và luật. Ví dụ, được làm rõ rằng một
chương trình mới được một trình biên dịch có giấy phép GPL biên dịch sẽ không
cần phải được phân phối theo một giấy phép như vậy, ngoại trừ nếu tệp thực thi là
kết quả sau sự biên dịch đó kết hợp các yếu tố của trình biên dịch tự do đó hoặc
chương trình GPL khác. 

Nhưng chủ đề đó chưa được giải quyết hoàn toàn cho GPL và, cuối cùng nó để lại
cho sự phán xét của những người sáng tạo các sửa đổi và các tác phẩm phái sinh
để cân nhắc liệu họ có tuân theo GPL hay không (và khi nào tư vấn với cố vấn
pháp lý). 

Linus Torvalds đã kết luận rõ ràng trong việc GPL bao trùm nhân Linux của hệ điều
hành GNU/Linux, một phụ lục nói rằng ông, như là tác giả cấp phép, không coi là các
chương trình với các liên kết động tới nhân phải tuân theo copyleft. Các ứng dụng
của người sử dụng và các trình điều khiển là đặc thù cho nền tảng này hoặc khác. Có
một khả năng là sự tương tác như vậy với một hệ điều hành theo GPL có thể ảnh
hưởng tới các chương trình và các trình điều khiển như vậy. Không có sự làm rõ này,
hầu hết bất kỳ chương trình nào chạy trên GNU/Linux và với các lời gọi tới các thư
viện trung tâm có thể được xem xét, dựa vào sự giải nghĩa khắt khe nhất của giấy
phép,  sẽ  phải  tuân  theo  GPL.  Điều  này  có  thể  làm giảm sử  dụng  và  phổ  biến
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GNU/Linux như một hệ điều hành cho một môi trường của các chương trình tương
thích với GPL. 

Dù vậy, qua thời gian, L. Torvalds dường như đã tiến hóa hướng tới một sự giải thích
gần hơn với giải thích của R. Stallman... 

Bản dịch. Không có các bản dịch chính thống của GPLv2. Nói cách khác, phiên
bản gốc tiếng Anh sẽ là phiên bản được xác định bằng các điều khoản phân phối
khi GPL gốc được áp dụng cho một tác phẩm. Có các bản dịch không chính thức
được chỉ ra trên các trang của FSF, mà FSF không phê chuẩn như là hợp lệ về
pháp lý. Nên được lưu ý rằng nếu một tác giả áp dụng một bản GPL được dịch
cho chương trình của mình, thì bản dịch giấy phép đó sẽ áp đảo, chứ không phải
GPL bản gốc tiếng Anh (ngoại trừ được chỉ định khác). Lỗi dịch có thể sẽ có, và
các kết quả có thể không chỉ là khó chịu, mà còn khủng khiếp đối với cộng đồng
PMTD. Có thể có các phiên bản “tuồng như là GPL” và những sửa đổi của phần
mềm (với các màu sắc nước ngoài) được pha trộn cùng với các chương trình GPL
đích thực (trong phiên bản tiếng Anh của họ). 

Tính tương thích của các giấy phép khác với GPLv2.  Một chương trình là
tương thích từ quan điểm pháp lý với phần mềm theo GPLv2, khi được phân phối
theo các điều khoản là tương thích với các điều khoản của giấy phép này. Chúng
không thể có hạn chế hơn (như trong trường hợp của bất kỳ giấy phép không tự do
nào), nhưng có thể là dễ dãi hơn (như trong trường hợp của giấy phép BSD được
sửa đổi hoặc LGPL, điều chúng ta sẽ nghiên cứu ngay sau đây). 

Tính tương thích với GPL có ưu điểm kép của việc tạo thuận lợi cho sự tích hợp các
thành phần tự do vào các phân phối và các nền tảng phức tạp và được tích hợp hơn,
và đảm bảo rằng mã có thể được tích hợp một cách không sợ với 75% các chương
trình PMTD có sẵn trên Internet. 

Lưu ý rằng GPLv3 là không tương thích với GPLv2 (nhưng đó là với các phần
mềm theo GPLv2 “và các phiên bản tiếp sau”), làm cho có sự cần thiết đối với các
chủ sở hữu phần mềm theo GPLv2 “một mình” phải tái cấp phép lại cho nó dựa
vào các điều khoản của GPLv3 (hoặc một giấy phép dễ dãi hơn) nếu họ muốn
đảm bảo sự tương thích như vậy. 

Vài ví dụ về tính không tương thích với GPLv2

• Mệnh đề của giấy phép BSD gốc và giấy phép Apache 1.0 đòi hỏi đưa vào

lời nhắc về các tác giả gốc ban đầu trong bất kỳ tư liệu quảng cáo hoặc
khuyến khích nào của chương trình. 

• Các  mệnh  đề  giữ  lại  các  quyền của  Netscape  Public  License,  cho  phép

Netscape hưởng lợi từ các sửa đổi của bên thứ 3 cho Navigator và kết hợp
chúng vào các sản phẩm mới của Netscape. 

• Giấy phép bằng sáng chế rõ ràng của ASL 2.0 (theo quan điểm của FSF). 
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• Nghĩa vụ có được một “giấy phép của lập trình viên” để có khả năng tích

hợp các yếu tố của Qt vào các ứng dụng không phải là hệ thống Windows X,
được giấy phép Qt cung cấp. 

4.2.2. GPLv3

Quá trình hiện đại hóa GPLv2 đã bắt đầu trong năm 2005 và đã kết thúc vào ngày
29/06/2007, khi FSF đã xuất bản GPLv3 mới. Sự hiện đại hóa như vậy đáp ứng
được các nhu cầu khác nhau, chủ yếu trong số đó là như sau: 

• Quốc tế hóa giấy phép. 

• Tính mềm dẻo được cải thiện. 

• Trả lời cho các hệ thống quản lý các quyền tác giả - DRM (Digital Right

Management) và sự bảo vệ pháp lý của chúng. 

• Quản lý các vấn đề pháp lý có liên quan tới các bằng sáng chế phần mềm. 

Về 4 khoản đó, chúng ta có thể bổ sung thêm một khoản: việc làm rõ phạm vi của
copyleft với sự tôn trọng các công nghệ và các kiến trúc mới, các liên kết động và
khái niệm mã nguồn. 

Những khác biệt chính với GPLv2 được thảo luận bên dưới. 

a) Các định nghĩa. Trước hết, ngoài một định nghĩa mới về Chương trình
(Program), Bạn (người sử dụng) và Sửa đổi (Modify), có một định nghĩa
mới: “mã nguồn tương ứng hoàn toàn” (Mệnh đề 1) và 2 khoản mới: nhân
giống và truyền đạt (Mệnh đề 0). 

• Phạm vi của định nghĩa mã nguồn là quan trọng, vì nghĩa vụ phải phân

phối hoặc chào sự truy cập tới mã nguồn (theo GPL) của bất kỳ tệp thực
thi nào được phân phối không với chúng (GPLv2, Mệnh đề 3). 

◦ GPLv2 định nghĩa mã nguồn như là “dạng được ưa thích của tác phẩm

(chương trình) cho việc tiến hành các sửa đổi cho nó” và nghĩa vụ phải
cung cấp mã nguồn đưa vào bất kỳ “script cần thiết nào cho việc biên
dịch chương trình”. 

◦ Trong GPLv3, định nghĩa mã nguồn là y hệt, nhưng nghĩa vụ thích

đáng tham chiếu tới “mã nguồn tương ứng hoàn toàn”, đó là, một ưu
tiên, rộng hơn nhiều: nó bao gồm “mã cần thiết cho việc thực thi các
hành động và các định nghĩa giao diện và (rõ ràng) mã nguồn của các
thư viện được chia sẻ hoặc được liên kết động mà chương trình đó
được thiết kế để sử dụng”. 

• Các khái niệm nhân giống và truyền đạt được sử dụng, phù hợp với mục
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đích quốc tế hóa của giấy phép, để bao trùm tất cả các hành động được bản
quyền giữ lại theo bất kỳ hệ thống pháp lý nào, không nhắc tới các từ như
phân phối hoặc tái chế, điều có thể được định nghĩa khác về pháp lý trong
các quyền tài phán khác nhau. 

◦ Nhân giống được sử dụng để chỉ định “bất kỳ hoạt động nào đòi hỏi vị

thế tác giả từ chủ sở hữu chương trình”, ngoại trừ việc chạy chương
trình và các sửa đổi riêng (như, các hoạt động không được chỉ định cho
các bên thứ 3). 

◦ Truyền đạt là một nhóm phụ của nhân giống vì các mục đích các nghĩa

vụ copyleft (điều có thể hoạt động với “sự truyền đạt”): nó có nghĩa để
thực thi một hành động nhân giống để tạo ra hoặc có được các bản sao
bởi các bên thứ 3; ví dụ, sự phân phối một bản sao cho một bên thứ 3,
truyền thông công khai phần mềm đó qua Internet, chia sẻ nó trên các
mạng P2P, ... 

b) Các quyền được trao. Trong khi GPLv2 không chỉ ra vị thế tác giả được
yêu cầu từ chủ sở hữu để chạy chương trình (cho rằng sự “sử dụng” một
chương trình không tuân theo bản quyền), thì GPLv3 trao rõ ràng: 

• Quyền không hạn chế để chạy và sửa chương trình vì các mục đích riêng. 

• Quyền không hạn chế để nhân giống chương trình, miễn là nó không gây

ra sự truyền đạt phần mềm đó. Điều này có thể vì thế bao gồm quyền tái
tạo, sửa đổi và “phân phối” nội bộ. Nó cũng cho phép phân phối phần
mềm cho các bên thứ 3 vô điều kiện, khi được thực hiện theo một thỏa
thuận tư vấn mà ở đó người tư vấn sẽ tiến hành các sửa đổi rõ ràng cho
người được cấp phép (tác phẩm đi thuê). 

• Quyền chuyển giao phần mềm theo các điều kiện copyleft. 

c) Các nghĩa vụ. Các nghĩa vụ cơ bản tôn trọng bản sao và sự phân phối
phần mềm là tương tự như các nghĩa vụ được thiết lập trong GPLv2: là
nhất thiết phải duy trì các lưu ý vị thế tác giả, giấy phép, các lưu ý về các
thay đổi, ... Nếu chương trình có một giao diện người sử dụng, thì nó phải
có một hệ thống xuất bản các lưu ý bản quyền, sự khước từ và sự truy cập
tới giấy phép - một nghĩa vụ mạnh hơn so với của GPLv2. 

Về hệ thống copyleft, GPLv3 cũng không thay đổi nhiều: 

• Nó duy trì các nghĩa vụ để truyền đạt bất kỳ tác phẩm được sửa đổi nào

“như một tổng thể” “theo giấy phép y hệt” (mục 2b của GPLv2 nay là 5c). 

• Nó thay đổi một chút nghĩa vụ đi theo bất kỳ sự phân phối nào mã nhị
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phân với “mã nguồn tương ứng hoàn toàn” hoặc đưa ra sự truy cập tới đó
cho bất kỳ bên thứ 3 nào có mã nhị phân đó. Khái niệm đưa ra này là lớn
hơn 3 năm, hoặc khoảng thời gian của bất kỳ vật trung gian hoặc sự đưa ra
nào “các hiệu chỉnh đúng”. Chi phí của sự phân phối của nó cũng có thể
được lấy. 

• Nó chỉ ra 5 cách để làm cho sự phân phối/đưa ra này (như, ví dụ, phân

phối trên đĩa CD, từ các máy chủ trên Internet hoặc việc chia sẻ trên các
mạng P2P). 

d) DRM. Trong Module 2 chúng ta đã thảo luận hệ thống pháp lý bảo vệ các
hệ thống quản lý bản quyền (Quản lý các Quyền Số - DRM [Digital Rights
Management]): nó là bất hợp pháp để “phá vỡ” (như, phá khóa [crack])
một phương pháp công nghệ có hiệu quả, có khả năng bảo vệ các quyền
tác giả. GPLv3 có 2 cơ chế chống lại các hệ thống đó, điều nó coi là một
vi phạm quyền tự do của những người sử dụng (FSF gọi chúng là Quản lý
các Hạn chế Số - DRM [Digital Restrictions Management]): 

• Một mặt,  Mệnh đề  3  của  nó nói  rằng không bằng cách gì  phần mềm

GPLv3 sẽ được xem là một phần của một “cơ chế bảo vệ công nghệ có
hiệu quả” các quyền và rằng các chủ sở hữu từ bỏ quyền kiện các bên thứ
3 vì bất kỳ hành động lảng tránh nào là kết quả từ chỉ sự thực thi các
quyền được chuyển nhượng theo giấy phép đó. Bằng phương tiện gián tiếp
đó, nó tìm cách cho phép bất kỳ phần mềm GPLv3 nào được sửa đổi mà
không vi phạm các quy tắc như vậy, điều có thể cấm dạng “phá vỡ”. Hệ
quả thấy được là sẽ không tương thích để phân phối phần mềm GPLv3
trong các chương tình DRM mà giấy phép của nó không cho phép truy
cập, sửa đổi hoặc tái thiết kế. Liệu các tác phẩm này có hợp pháp hay
không còn là một chủ đề tranh cãi, đặc biệt xem xét tới bản chất tự nhiên
cấp bách của hệ thống bảo vệ các hệ thống DRM đó. 

• Mặt khác, GPLv3 bao gồm, trong định nghĩa của “mã nguồn tương ứng

hoàn toàn”, ngoại trừ đối với các sản phẩm tiêu dùng, các khóa truy cập và
giải mã và thông tin cho việc cài đặt và chạy phần mềm được sửa đổi. Với
GPLv3, các nhà sản xuất và các nhà phân phối các thiết bị “đóng” cho
những người sử dụng / những người tiêu dùng không thể ngăn cản sự truy
cập tới thiết bị đó hoặc yêu cầu có thanh toán cho một khóa, ví dụ, để
“truy cập” hoặc chạy thiết bị hoặc sửa đổi mã chương trình của nó. Nếu họ
đã làm, thì họ cũng có thể phải từ bỏ các khóa, các mã và thông tin thích
đáng đó. 

e) Các bằng sáng chế. Hệ thống bảo vệ bằng sáng chế trong GPLv3 là phức
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tạp, vì các thực tiễn khác nhau đã nổi lên trong các điều khoản về các bằng
sáng chế  phần mềm.  Theo GPLv2,  bất  kỳ  sự  chuyển  nhượng nào các
quyền bằng sáng chế (cho một quy trình được triển khai với phần mềm
GPL) là ngấm ngầm, với sự không chắc chắn về hệ quả trong các điều
khoản về các ảnh hưởng pháp lý của nó. Trong GPLv3, có 4 điều khoản
quan trọng (Mệnh đề 11): 

• Sự chuyển nhượng các quyền bằng sáng chế được thực hiện rõ ràng: nếu ai

đó có một bằng sáng chế trong phân phối của họ đối với phần mềm được
phân phối theo GPLv3, thì nó trao một giấy phép bằng sáng chế để sử
dụng, thương mại hóa và nhập khẩu phần mềm được đóng góp cho bất kỳ
ai đang sử dụng đóng góp như vậy mà không có các sửa đổi. 

• Bất kỳ giấy phép bằng sáng chế rõ ràng nào được trao thì một người được

cấp phép sẽ được mở rộng cho tất cả những người được cấp phép.

• Hơn nữa, một cơ chế bảo vệ “nối tầng” (cascading) được thấy sẽ được

thiết lập: những ai phân phối phần mềm theo GPLv3, hưởng lợi từ một
giấy phép bằng sáng chế từ một bên thứ 3, phải mở rộng lợi ích của nó cho
tất cả những người được cấp phép, hoặc từ bỏ lợi ích đó, hoặc đảm bảo
rằng “mã nguồn tương ứng” là sẵn sàng cho tất cả theo các điều kiện của
GPLv3. 

• Về thỏa thuận giữa Microsoft và Novell tháng 03/2007 (không được giấy

phép này bao trùm), nếu ai đó có sự bảo vệ đặc biệt đối với phần mềm
theo GPLv3, theo một cách thức không phân biệt đối xử, chỉ có thể bảo vệ
họ và những người được cấp phép của họ, phần mềm như vậy không thể
được chuyển giao theo GPLv3. 

f) Các dịch vụ từ ở xa hoặc các Nhà cung cấp Dịch vụ Ứng dụng - ASP
(Application Service Provider). Đã từng được nghĩ rằng giấy phép mới
có thể hạn chế sử dụng phần mềm GPL đối với những ai chào các dịch vụ
thương mại cho những người sử dụng đầu cuối dựa vào phần mềm GPL,
không phân phối các chương trình và các nguồn của họ (Google và Yahoo!
là những ví dụ rõ ràng) hoặc là họ có thể thấy hấp dẫn để cung cấp mã
nguồn của bất kỳ dịch vụ ASP nào. Cuối cùng, cơ chế này đã để lại cho
Affero GPL và một sự tương thích rõ ràng được đưa vào với giấy phép đó. 

g) Các quyền bổ sung. GPLv3 cho phép thêm vài quyền bổ sung (nhưng
không cho các hạn chế), như các ngoại lệ từ các nghĩa vụ của nó. Chúng sẽ
áp dụng cho các thành phần phần mềm được nhận diện và có thể bị những
người được cấp phép loại trừ khi phân phối lại. LGPLv3 là một ví dụ của
điều này, khi nó gồm GPLv3 với quyền bổ sung để liên kết với các chương
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trình “sử dụng thư viện” theo bất kỳ giấy phép nào (như chúng ta sẽ thấy
sau đây). 

h) Các quyền bổ sung: tính tương thích của giấy phép. “Tính tương thích
về pháp lý” của phần mềm là nền tảng trong sự phát triển của PMTD: nó
có nghĩa là có khả năng pha trộn 2 chương trình với các giấy phép tự do
khác nhau, hoặc không có vi phạm sự tái phân phối. GPLv2 cấm bổ sung
thêm bất kỳ hạn chế nào thêm đối với các bằng sáng chế, ghi nhận vị thế
tác giả, sử dụng các thương hiệu, các lưu ý và các khước từ với các điều
khoản khác nhau, đang được công bố “không tương thích” với GPLv2 của
FSF (và của các luật sư tư vấn cho các khách hàng của họ). GPLv3 thực
hiện nỗ lực để cải thiện tập hợp các giấy phép tự do tương thích với việc đi
qua một cơ chế mới: cho phép bổ sung thêm 6 dạng hạn chế bổ sung trong
các chương trình hoặc mã được thêm vào mã GPLv3. 

Các hạn chế đó là tương thích nếu chúng tham chiếu tới: 

• Việc duy trì các lưu ý vị thế tác giả hoặc các dạng ghi công khác (ví dụ, các

lưu ý về “được trang bị bằng” [powered by] hoặc “về” [about] Windows) và
các nghĩa vụ để chỉ ra bất kỳ sự sửa đổi nào được thực hiện với chúng. 

• Các khước từ (các loại trừ đảm bảo và các giới hạn trách nhiệm) trong các

điều khoản khác với các điều khoản của GPLv3. 

• Cách để chỉ ra các sửa đổi. 

• Các hạn chế về sử dụng tên các tác giả vì các mục đích quảng cáo (giấy phép

BSD trước đây tiếp tục là không tương thích). 

• Việc trao các quyền hoặc cấm đoán đối với các thương hiệu. 

• Các khoản bồi thường cho những người đóng góp. 

Giấy phép Apache 2.0 là ví dụ về giấy phép mà bây giờ tương thích với GPLv3. 

4.2.3. Các giấy phép khác với copyleft mạnh (hơn)

Trong khi GPL được xem là có (còn tranh cãi) mức độ copyleft mạnh nhất, bao
trùm cả các tác phẩm phái sinh và các tác phẩm mà, ở một giải nghĩa rộng lớn
hơn, có thể được coi là dựa vào hoặc phụ thuộc vào mã GPL (hoặc chứa nó), thì
các giấy phép PMTD khác có một hiệu ứng copyleft mạnh. 

Các giấy Công cộng Chung (CPL) và Giấy phép Công cộng Eclipse (EPL) .
CPL và EPL (và các tiền bối của chúng, IBM Public License) là các công cụ pháp
lý được IBM phát triển, với một định dạng khác với định dạng của GPL và BSD,
2 mô hình áp đảo. CPL là gần với MPL hơn, vì nó có một dạng “giống về pháp lý”
(bao gồm cả các định nghĩa và luật điều chỉnh) và truyền đạt các vấn đề như các
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khoản bồi thường giữa những người đóng góp và các giấy phép bằng sáng chế.
Chúng là các giấy phép được phác thảo tốt từ quan điểm pháp lý và để lại ít chỗ
hơn cho sự ngờ vực so với GPLv2, ví dụ thế. Các định nghĩa là rõ ràng, như phạm
vi các quyền và nghĩa vụ. Bình luận chính của chúng ta là giấy phép đó không
tương thích với GPLv2 vì nghĩa vụ cấp phép cho bất kỳ bằng sáng chế nào của
những người đóng góp và đền bù cho các đồng tác giả trong trường hợp các yêu
sách của những người sử dụng thương mại (sự bồi thường chéo giữa những người
đóng góp). Một ưu tiên, chúng ta hiểu rằng điều này tiếp tục là không tương thích
với GPLv3, dù nó cũng có một giấy phép bằng sáng chế hoàn toàn tương tự, về sự
bồi thường thương mại. 

Giấy phép Công cộng Tự do Aladdin - AFPL (Aladdin Free Public License),
có liên quan tới Ghostscript, cho phép lưu ý đặc biệt khi nó có một bản chất tự
nhiên đặc biệt. Nó không tuân thủ với OSD, dù nó được truyền cảm hứng trực tiếp
từ GPL. Những gì thú vị là, trong khi phiên bản sẵn có mới nhất của Ghostscript
được phân phối theo AFPL và đòi hỏi có một giấy phép không tự do cho các sử
dụng thương mại, phiên bản áp chót của phần mềm lại được phát hành theo GPL.
Vì thế,  phiên bản “tốt nhất” của chương trình được đưa ra thị trường và các lập
trình viên tự do có thể tận dụng ưu thế của mã cũ nhất. 

Giấy  phép  Sản  phẩm  Phần  mềm  Sleepycat (Sleepycat  Software  Product
License) (Berkeley Database). Đây là một giấy phép được áp dụng, hầu hết tất cả,
cho  một  máy  cơ  sở  dữ  liệu  của  tập  đoàn  Sleepycat  (trước  kia  là  Berkeley
Database). Nó tuân theo một mô hình đơn giản của giấy phép BSD, điều chúng ta
sẽ thảo luận sau đây, và bổ sung thêm một nghĩa vụ để phân phối hoặc làm cho
sẵn sàng mã nguồn của phần mềm và của bất kỳ chương trình nào khác có sử
dụng phần mềm đó. Một chương trình như vậy cũng phải là phân phối được tự do
theo các điều khoản hợp lý (copyleft). Các giấy phép mở và tự do được xem là
hợp lý, như GPL. 

GPL Affero 1.0. Affero là phần mềm cho việc quản lý và mở rộng các cộng đồng
ảo với việc xếp hạng và các chức năng thương mại điện tử. Giấy phép đó bao trùm
trường hợp kiến trúc của các chương trình được phân phối trên các mạng hoặc các
dịch vụ được liên kết bằng các dịch vụ web. Trong trường hợp này, người sử dụng
- người được cấp phép không nhận được chương trình như là sự phân phối phần
mềm, mà như một dịch vụ web, và có thể cho dịch vụ y hệt cho các bên thứ 3,
tránh được các nghĩa vụ copyleft của Mệnh đề 2b. Giấy phép Affero bổ sung thêm
vào GPLv2 một Mệnh đề “2d”, nó đưa ra rằng nếu một dịch vụ được chào qua
web bằng chương trình gốc ban đầu cũng phải có một chức năng cung cấp mã
nguồn qua web, người được cấp phép không thể loại bỏ chức năng đó và phải
chào sự truy cập tới mã nguồn của tác phẩm phái sinh qua web. 
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Affero GPLv3. Giấy phép mới Affero GPLv3 về cơ bản là GPL với một thỏa
thuận bổ sung để bao trùm kịch bản y hệt như được nêu với sự tôn trọng Affero
1.0. Trong trường hợp này (ASP), những người sử dụng các dịch vụ từ ở xa phải
được trao sự truy cập tới mã nguồn. GPLv3 là tương thích rõ ràng với Affero
GPLv3 và ngược lại. 

Giấy phép OpenSSL / SSLeay. Giấy phép này áp dụng cho các chương trình an
toàn SSL. Đây là sự kết hợp của các giấy phép Open SSL và SSLeay. Nó được mô
hình hóa trên giấy phép BSD và bổ sung thêm vào cuối của giấy phép SSLeay
một mệnh đề copyleft yêu cầu rằng bất kỳ tác phẩm phái sinh nào được phân phối
dựa vào các điều khoản y hệt. Việc pha trộn mã này với mã GPL bị cấm rõ ràng.
Nó không tương thích với GPL vì nó có một mệnh đề với sự tôn trọng việc quảng
cáo và ghi công vị thế tác giả (bắt nguồn từ phiên bản trước của BSD và Apache). 

4.3. Các giấy phép với copyleft yếu

Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận các giấy phép tự do được biết có một hiệu
ứng copyleft yếu: chúng phân biệt được với copyleft mạnh ở chỗ chúng cho phép
sự tích hợp của chúng, sử dụng và phân phối lại trong các chương trình tuân theo
các giấy phép khác, nhưng duy trì mã nguồn của riêng chúng tuân theo copyleft. 

4.3.1. GNU Lesser [ít hơn] (hoặc Library [thư viện] General Public 
License (LGPL)

Giấy phép Công cộng Chung Ít hơn GNU (hoặc Thư viện GPL) là giấy phép thứ 2
được FSF phác thảo. Ban đầu, giấy phép này đã được biết tới như là “Library
GPL” (Thư viện GPL), như đã được thiết kế rõ ràng để được áp dụng cho các thư
viện máy tính. 

FSF sau này đã thay đổi tên của nó thành “Lesser GPL” (GPL Ít hơn) vì được xem là
nó đã đảm bảo ít hơn quyền tự do so với người anh em của nó, GPL. Phiên bản 2.1
của nó ra đời vào tháng 02/1999 và, vào tháng 06/2007, phiên bản 3.0 đã được xuất
bản, nó là một biến thể của GPLv3, đã được thảo luận ở trên. 

Trong các phần trước chúng ta đã nhắc tới rằng khi một chương trình liên kết tới
một thành phần phần mềm, dù nó là tĩnh hoặc thông qua một thành phần hoặc API
được chia sẻ động, thì sự kết hợp đó được xem là một tác phẩm “dựa vào” hoặc
“bắt nguồn từ” phần mềm gốc ban đầu. Nếu phần mềm đó là theo GPL, thì nhiều
người viện lý rằng liên kết này có thể ép buộc phân phối của toàn bộ chương trình
kết quả cuối cùng theo GPL. Giấy phép LGPLv2 đã được tạo ra đặc biệt để cho
phép các thành phần phần mềm tự do nhất định - các thư viện - đi với các chương
trình không tự do, mà không ảnh hưởng tới chương trình kết quả. Vì thế, một thư
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viện với LGPLv2 chào một sự thuận tiện hoặc chắc chắn cho các lập trình viên
các ứng dụng không tự do có mong muốn liên kết các chương trình của họ với các
thành phần theo các giấy phép tự do, nhưng sợ hiệu ứng copyleft của GPL.  

Như đối với GPL, LGPLv2 xác định chương trình và mã nguồn. Nó cũng bao
gồm 3 định nghĩa mới: 

• Thư viện: gồm một loạt các thành phần phần mềm dành cho việc liên kết

với các chương trình (sử dụng các hàm được kết hợp trong các thư viện)
để tạo một sự thực thi. 

• Tác phẩm dựa vào thư viện: gồm định nghĩa chương trình theo GPL và

có nghĩa là thư viện gốc ban đầu hoặc bất kỳ tác phẩm nào bắt nguồn từ
đó, theo định nghĩa được luật bản quyền đưa ra, nghĩa là, tác phẩm có
chứa nó hoặc một phần của nó. 

• Tác phẩm có sử dụng thư viện: là tác phẩm riêng rẽ không chứa phần

hoặc tác phẩm phái sinh của thư viện, nhưng thay vào đó được dành riêng
cho việc chạy với thư viện đó thông qua biên dịch hoặc các đường liên kết.

Đối với chính thư viện đó và các sửa đổi của nó, các điều kiện áp dụng được là
các điều kiện của GPL. Sự khác biệt chính với GPL là LGPL cho phép sự phân
phối không bị hạn chế đối với một sự thực thi, làm từ sự biên dịch, một mặt, của
các tác phẩm có sử dụng thư viện đó và, mặt khác, bản thân thư viện đó (Mệnh đề
6). Đây là ngoại lệ đối với mệnh đề copyleft thông thường của GPL. 

Dù vậy, người nhận phải được phép sửa đổi chương trình (thậm chí tác phẩm “sử
dụng thư viện”) cho sử dụng đặc biệt và thực hiện các hoạt động kỹ thuật nghịch đảo
để hiệu chỉnh các lỗi (vì thế, có tranh luận rằng dù không phải là copyleft, thì nó vẫn
cần đưa ra mã nguồn). 

Như một điều kiện bổ sung, LGPL được áp dụng cho thư viện của nó có thể được
chuyển đổi thành GPL bất kỳ lúc nào (không có việc quay trở ngược) (Mệnh đề
3). Chúng ta cũng nên lưu ý rằng LGPLv2 tương thích với GPLv2, nhưng không
với GPLv3 hoặc LGPLv3. 

Vì ngôn ngữ của nó, LGPL được chỉ định để sử dụng cho các thư viện. Nhưng sử
dụng LGPL không bị hạn chế chỉ với các thư viện, khi mà có các chương trình
khác được phân phối với giấy phép này (ví dụ, OpenOffice.org). Các tác giả phần
mềm là tự do sử dụng giấy phép theo sự lựa chọn của họ, bất kể chương trình của
họ là gì. 

FSF không còn khuyến cáo sử dụng LGPL nữa, ngoại trừ vì các lý do chiến lược: sử
dụng LGPL cho phép phân phối và sử dụng mã của nó rộng hơn, vì thế, có lợi cho sự
thiết lập một thành phần - một thư viện, một module chương trình ... - như là tiêu
chuẩn trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, LGPL không có lợi cho sự phát triển các ứng
dụng tự do, điều là mục đích nền tảng của FSF, và vì thế không nhận được sự tán
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thành đầy đủ của nó. 

Như một bình luận thực tế, chúng ta nên lưu ý rằng, trong các giới hạn các vấn đề
kỹ thuật của dạng liên kết giữa 2 chương trình, có khả năng để kết hợp, tích hợp
và phân phối các thư viện theo LGPL với phần mềm theo bất kỳ giấy phép nào
khác, thậm chí không tự do. Một ví dụ của dạng phần mềm này là thư viện C
(libgcc) được phân phối với Linux có thể được sử dụng để phát triển các chương
trình không tự do chạy trên Linux. 

LGPLv3 

LGPLv3 là một biến thể rõ ràng đối với GPLv3, nghĩa là, nó là GPLv3 cộng với
những sự cho phép bổ sung thêm. Những sự cho phép như vậy ủy quyền sử dụng
thư viện theo yêu cầu của chương trình của bên thứ 3 và việc cấp phép “như một
tổng thể” theo một giấy phép khác với LGPL. Nó cũng không áp dụng Mệnh đề 3
trong các hệ thống DRM. 

4.3.2. Giấy phép Công cộng Mozilla - MPL (Mozilla Public License)

MPL  đã  được  phát  triển  cùng  với  Giấy  phép  Công  cộng  Netscape  -  NPL
(Netscape Public License) vào năm 1998, khi Netscape “đã mở ra” (như phần
mềm nguồn mở) mã của trình duyệt Internet của nó, Netscape Navigator. Sự phát
triển của giấy phép đó từng là một nỗ lực cộng tác giữa vài “cao thủ” (guru) của
phòng trào nguồn mở, như Linus Torvalds, Bruce Perens và Eric Raymond. Họ
ban đầu đã tìm cách thuyết phục Netscape sử dụng GPLv2, nhưng đối mặt với sự
từ chối của Netscape và nhu cầu tôn trọng sở hữu trí tuệ của các bên thứ 3, họ đã
kết thúc bằng việc phân phối mã theo NPL. 

Việc tư vấn với cộng đồng. Trước khi mở mã nguồn của mình cho công chúng,
Netscape đã phân phối một bản thảo giấy phép được đề xuất trên một nhóm tin được
tạo ra đặc biệt để thu thập các ý kiến về vấn đề này (netscape.public.mozilla.license).
Quá trình phát triển mở cho phần mềm đó đã mang qua sang thế giới tự do và đã
đánh thức được sự nhiệt tình lớn ... và cả sự chỉ trích. Đã có vài đề xuất để sửa đổi
vài điều khoản của NPL, đặc biệt là điều đã cho phép Netscape sử dụng mã y hệt
trong các sản phẩm khác không theo NPL. 

Quá trình này đã được FSF theo sát trong việc phác thảo GPLv3. Cuối cùng, tìm cách
cân bằng giữa các mục tiêu phát triển thương mại và tự do của Netscape và cộng
đồng tự do, nó đã được giải quyết để đưa ra 2 giấy phép: NPL và MPL. NPL đã được
áp dụng cho mã ban đầu của Navigator và các sửa đổi được làm thêm vào đó, và
không còn được sử dụng nữa. MPL đã được áp dụng cho bất kỳ phần mềm nào được
thêm vào mã đó và cho bất kỳ - chương trình mới hoàn toàn nào muốn sử dụng giấy
phép đó. MPL bây giờ được sử dụng cho vài chương trình, bao gồm cả trình duyệt
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Firefox và các chương trình khác từ Mozilla.org. Cả 2 giấy phép là giống hệt nhau,
ngoại trừ vài quyền được Netscape giữ lại trong NPL cho mã ban đầu của nó, điều
chỉ còn là giá trị “lịch sử”. 

MPL có một cấu trúc giấy phép phần mềm kinh điển và bắt đầu với các định nghĩa
quan trọng cho phép, trong số những điều khác, phân biệt giữa những gì là mã gốc
ban đầu và những gì là mã được bổ sung thêm vào. 

• Lập trình viên ban đầu: trong trường hợp của NPL, Netscape; trong mã

theo MPL, tác giả ban đầu được chỉ ra trong phụ lục của giấy phép và bất
kỳ tác giả nào của những đóng góp. 

• Mã ban đầu: mã được các lập trình viên ban đầu phân phối. 

• Sửa đổi: bất kỳ sửa đổi nào cho mã được bao trùm, không bao gồm một sự

bổ sung đơn giản của một tệp mới riêng rẽ hoặc một mã mới hoạt động với
mã gốc mà không có việc sửa đổi nó (ví dụ, qua một API - thậm chí nếu
bản thân API đó có thể là một sự sửa đổi, nếu được tích hợp vào mã được
bao trùm. Từ “sửa đổi” không tham chiếu tới toàn bộ tác phẩm mới (như
trường hợp với GPL), điều cũng có thể là một “tác phẩm phái sinh” theo
luật, nhưng thay vào đó tham chiếu chỉ tới phần được sửa đổi. 

• Mã được bao trùm (được giấy phép bao trùm): mã ban đầu cộng với

các sửa đổi. 

• Người đóng góp: bất kỳ bên thứ 3 nào sửa đổi mã được bao trùm. 

• Tác phẩm lớn hơn:  một  tác phẩm tách bạch khỏi mã được bao trùm

nhưng có thể kết hợp nó hoặc có thể liên kết tới nó, không có việc sửa đổi
nó (Mệnh đề 3.7). 

Nghĩa của “sửa đổi”, được tóm tắt ở đây, làm sáng tỏ nhiều điều mà GPLv2 đã không
làm rõ - đặc biệt vấn đề các tệp mới thêm vào mà không sửa đổi bất kỳ phần nào của
mã ban đầu trong phát triển. Vì thế nó cho phép một lập trình viên thêm các tệp và
các chương trình riêng rẽ (tự do hoặc không tự do) và phân phối chúng tách bạch
khỏi mã được bao trùm, nhưng như một phần của một chương trình lớn hơn (tiềm
tàng không tự do). 

a) Các quyền được trao: Như với tất cả các giấy phép PMTD, lập trình viên ban
đầu, trước hết, trao một giấy phép để tự do sử dụng, tái chế, sửa đổi và phân phối
mã và thứ 2, một giấy phép bằng sáng chế mà là đủ để cho phép sử dụng chương
trình và các sửa đổi (Mệnh đề 2.1). 

• Từng người đóng góp cung cấp các giấy phép tương tự có liên hệ với sự

đóng góp hoặc sửa đổi của họ (Mệnh đề 2.2). 

• Mã có thể được phân phối dạng nhị phân theo một giấy phép tương thích

với MPL, miễn là các nghĩa vụ có trong giấy phép được tôn trọng, như
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truy cập tới mã nguồn, ví dụ thế (Mệnh đề 3.6). 

• Mã được bao trùm có thể được đưa vào trong một “tác phẩm lớn hơn”

(bao gồm nó, những không có việc sửa đổi nó) theo bất kỳ giấy phép nào,
miễn là các nghĩa vụ có liên quan tới mã được bao trùm được tôn trọng
(Mệnh đề 3.7), ví dụ, truy cập tới mã nguồn. 

b) Các nghĩa vụ. Mã nguồn của mã ban đầu và bất kỳ sửa đổi nào (mã được bao
trùm) phải được phân phối theo MPL, không có nhiều hơn các mệnh đề hạn chế
(copyleft cho mã được bao trùm, Mệnh đề 3.1). Nếu mã được bao trùm được phân
phối ở dạng nhị phân, thì truy cập tới mã nguồn của nó phải được chào cho người
nhận phân phối đó ít nhất trong 12 tháng (Mệnh đề 3.2). Là cần thiết để đi cùng
bất kỳ sửa đổi nào với một bản sao một giấy phép và một sự nhượng quyền các
sửa đổi và các tác giả của chúng, và nhượng quyền của bất kỳ yêu sách được biết
nào đối với mã đó (legal.txt) (Mệnh đề 3.3 – 3.5). 

MPL là một giấy phép hoàn chỉnh - được bắt chước ở vài mức độ đối với CDDL,
CPL, OSL và bây giờ, chúng ta dám nói, GPLv3. Nó là rõ hơn nhiều và là một
giấy phép hoàn chỉnh hơn so với GPLv2 và, hiển nhiên, rõ hơn BSD. Nó đã được
phác thảo với và bởi các luật sư trong ngữ cảnh của một công ty thương mại và vì
thế bao gồm các định nghĩa đặc thù và có các vấn đề truyền thống có liên quan tới
các giấy phép, như quyền tài phán đủ điều kiện và luật điều chỉnh. 

Dù nỗ lực của nó có thể dường như gần với BSD hơn là GPL, thì có vài vấn đề
quan trọng mà chúng ta phải cân nhắc và chúng ta sẽ thảo luận trong phần này: 

• MPL có một phần có đi có lại hoặc copyleft, như LGPL làm: mã được bao

trùm (bao gồm bất kỳ sửa đổi nào) phải được giữ theo MPL, trong khi bất
kỳ mở rộng nào (tác phẩm lớn hơn) có thể là không tự do. Nó cũng rất dễ
để tạo một tệp không tự do bổ sung gọi mã gốc ban đầu theo MPL và việc
phân phối nó hoàn toàn theo một giấy phép không tự do. Điều này tiếp tục
với triết học của giấy phép BSD. Dù vậy, trong tất cả các trường hợp, mã
nguồn của phần tự do ban đầu phải được phân phối hoặc được chào cho
người nhận. Điều này tất cả có thể được minh họa như sau: 

• Bất kỳ phần mềm nào theo MPL 1.0 (và MPL 1.1 với không giấy phép lựa

chọn thay thế) là không tương thích với GPLv2 và GPLv3; về cơ bản vì nó
có quá nhiều hạn chế bổ sung có liên quan tới các bằng sáng chế (dù
GPLv3 là gần với khía cạnh đó) và khả năng liên kết với các chương trình
không tự do, trong số những điều khác. Khả năng nhiều giấy phép được
chào bởi phiên bản 1.1 cho phép tính tương thích nếu GPL được chọn như
một giấy phép lựa chọn thay thế (mã nguồn của các chương trình của
Mozilla.org, ví dụ thế). Hình 3. minh họa tính kiên trì của MPL. 
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• Các mệnh đề về bằng sáng chế. Như chúng ta đã thấy rồi trong quan hệ

với GPLv3 và CPL, mệnh đề kết thúc (trong trường hợp này là mệnh đề
8), được kết hợp với các giấy phép bằng sáng chế (Mệnh đề 2.1), là một
phần của một thế hệ mới các mệnh đề trong các giấy phép tự do để tạo ra
một môi trường tự do đối với các bằng sáng chế và tự do đối với các rủi ro
về bằng sáng chế. Nó tạo thành những gì được biết tới như là “việc cấp
phép chéo bằng sáng chế”. Các lập trình viên không thể ngăn chặn một
người khỏi việc yêu cầu và giành được một bằng sáng chế trong một quy
trình có thể là một phần của một sửa đổi của chương trình ban đầu (tại
nước Mỹ). Rủi ro là sự sử dụng đó hoặc sự sửa đổi tiếp sau của phần mềm
có thể vi phạm một bằng sáng chế nếu người sử dụng không sử dụng một
giấy phép bằng sáng chế phù hợp. 

Các mệnh đề đó vì thế tìm 2 điều: 

◦ Một mặt, người “cấp bằng sáng chế”phải trao cho tất cả những người

được cấp phép khác (những người sử dụng và các lập trình viên) một
giấy phép bằng sáng chế với sự tôn trọng quy trình được cấp bằng
sáng chế hoặc mã được đưa vào đóng góp của họ. 

◦ Bổ sung thêm, các giấy phép các quyền tác giả (và các bằng sáng chế,

nếu có) được trao cho người “cấp bằng sáng chế” như vậy sẽ bị hủy
bỏ trong trường hợp có bất kỳ kiện tụng nào hoặc ý định ngăn cản sự
khai thác tự do sửa đổi đó. 

• Cân bằng thương mại. Các khái niệm sửa đổi và tác phẩm lớn hơn từng

được chuẩn bị cẩn thận để tìm ra sự cân bằng giữa quyền tự do của BSD,
cho phép một sử dụng không giới hạn mã và quyền tự do của GPL, đòi hỏi
rằng tất cả mã và các tác phẩm phái sinh tự do sẽ được duy trì, nghĩa là,
giữa sự khuyến khích phát triển PMTD của các công ty thương mại và sự
bảo vệ tác phẩm của các lập trình viên “tự do”. Nền tảng bậc trung về công
bằng này đã được xác định bằng sự khác biệt giữa một sự sửa đổi và một
sự bổ sung thêm. Chúng ta nên nhớ rằng GPL, ngược lại, ảnh hưởng tới
các bổ sung thêm được kết nối mật thiết với phần mềm theo GPL. 

• legal.txt. Đây là một tệp nơi mà những người đóng góp phải đưa vào các

lưu ý của bất kỳ yêu sách nào, kiện tụng hoặc hạn chế của bất kỳ phần nào
của mã. Nó minh chứng cho tri thức rõ ràng về quy trình phát triển tự do,
theo đó rủi ro của các yêu sách có liên quan tới sở hữu trí tuệ và công
nghiệp là cao và thông tin minh bạch là cơ bản. Một sự phát triển tiếp sau
phải sử dụng tệp này để nghiên cứu các hạn chế pháp lý của mã được các
bên thứ 3 cung cấp, có lẽ trong mối quan hệ với một kiện tụng bằng sáng
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chế, có lẽ vì các hạn chế của các phần nhất định của mã mà có thể theo
một giấy phép tương thích nhưng khác với MPL...

4.3.3. Giấy phép Nguồn Mở - OSL (Open Source License)

OSL, bây giờ là phiên bản 3.0, là một giấy phép với copyleft yếu, được phác thảo
theo một cách thức trung lập bởi cố vấn pháp lý của OSL, Lawrance Rosen. Nó là
một giấy phép hoàn chỉnh (các định nghĩa, giấy phép rõ ràng đối với các quyền
khác nhau, …) và tuân thủ tốt hơn so với các giấy phép khác đối với khung pháp
lý về luật sở hữu trí tuệ ở châu Âu và những hạn chế về các đảm bảo và trách
nhiệm. 

OSL 3.0 hạn chế hiệu ứng copyleft của nó đối với các tác phẩm phái sinh theo luật
sở hữu trí tuệ được áp dụng trong từng trường hợp. Có tranh cãi rằng GPLv2 được
thấy sẽ được mở rộng vượt ra khỏi những gì được cho phép chỉ bằng các quyền
tác giả (tái tạo, sửa đổi, truyền thông và phân phối công khai) và có thể bị hạn chế
bằng một sự diễn giải khắt khe của luật. Phạm vi copyleft của OSL là khắt khe
trong phạm vi các quyền độc quyền của các tác giả theo sở hữu trí tuệ. 

Điều này có thể cho phép, ví dụ, liên kết phần mềm theo OSL 3.0, như các thư viện
hoặc với các liên kết động, và giấy phép đó có thể không “ảnh hưởng” tới phần mềm
sử dụng các thư viện như vậy, ở mức độ mà chúng không phải là “các tác phẩm phái
sinh” của phần mềm gốc ban đầu. 

Ngoài các quy định copyleft, định nghĩa về việc điều hành luật và quyền tài phán
đủ điều kiện (có lợi cho người cấp phép) là có lợi hơn cho các tác giả và các nhà
phân phối phần mềm. Hơn nữa, với một sự đảm bảo rõ ràng về danh nghĩa đối với
phần mềm và sự bao phủ với lưu ý về hành vi sai trái cố ý và các thiệt hại cá nhân,
các hạn chế đảm bảo và trách nhiệm sẽ hợp lệ hơn ở châu Âu. Cuối cùng, sự phân
phối trong một nhóm các công ty không được coi là sự phân phối cho các mục
đích về nghĩa vụ của copyleft, như sự phân phối các dịch vụ được phần mềm đó
cung cấp (trong chế độ ASP hoặc “SaaS”), trong trường hợp đó có thể là cần thiết
để đưa ra cho người nhận với copyleft “yếu” hoặc “lai” (hybrid). 

4.3.4. Các giấy phép khác với copyleft “yếu” hoặc “lai”

Có một vài giấy phép PMTD khác đi theo mô hình copyleft yếu hoặc giáo lý của
LGPL và MPL. Từng giấy phép đã được tạo ra vì mục đích đặc thù hoặc chung,
và phải được hiểu và chọn phù hợp với từ ngữ và các giá trị của riêng nó, được áp
dụng cho trường hợp đặc thù. 

Giấy phép Nguồn Công cộng Apple -  APSL (Apple Public Source License)
v.2: Một biến thể của MPL được Apple tạo ra với các yếu tố mới, như luật điều
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hành (California), và bao trùm khả năng chào các dịch vụ qua Internet (được triển
khai bên ngoài), tương tự với Affero. 

CDDL: Đây là một phiên bản chung của MPL được Sun Microsystems tạo ra với
vài  sửa  đổi  và  không  có  tên  thương  mại  của  Mozilla.  Được  sử  dụng  cho
OpenSolaris, và một số chương trình khác. Những khác biệt chính với MPL là nó
không bao gồm “các script để tạo ra các tệp thực thi” hoặc các API,..., trong định
nghĩa mã nguồn. Trong trường hợp phân phối nhị phân, thì mã nguồn thường phải
được xuất bản (không có giới hạn cho những người nhận phân phối). Tệp legal.txt
của MPL đã bị loại trừ. Sự an lành về bằng sáng chế bị hạn chế: giấy phép bằng
sáng chế bị rút bỏ trong trường hợp có các yêu sách dựa vào các bằng sáng chế
với sự tôn trọng các quy trình với mã được bao trùm triển khai. Luật điều hành là
mềm dẻo, được các chủ sở hữu ban đầu xác định. Copyleft bao gồm các phân phối
các dịch vụ của chương trình cho các khách hàng ở chế độ ASP (các nguồn phải
được chào cho người nhận dịch vụ). 

EUPL 1.1.  Giấy phép Công cộng của Liên minh châu Âu - EUPL (European
Union Public License) là một giấy phép mới (tháng 01/2007), được phác thảo rõ
ràng để phát hành phần mềm từ Hành chính Nhà nước châu Âu và các quốc gia
thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Phạm vi của copyleft là tương tự như
của OSL, nó chứa một giấy phép bằng sáng chế và các hạn chế về các đảm bảo và
trách nhiệm là hợp lệ trong khung bảo vệ người tiêu dùng chung và các thỏa thuận
bổ sung của EU. Để thiết lập tính tương thích rõ ràng với các giấy phép copyleft
khác, nó có một thỏa thuận về tính tương thích với các giấy phép khác, được đưa
vào trong một tệp gắn kèm (hiện gồm GPLv2, LGPLv2, OSL, CPL và CeCiLL,
một giấy phép copyleft  của Pháp):  trong trường hợp pha trộn phần mềm theo
EUPL với phần mềm theo các giấy phép khác, thì phần mềm đó có thể được phân
phối theo giấy phép mới. Ủy ban châu Âu (EC) đã xuất bản các bản dịch chính
thức trong các ngôn ngữ của EU. 

eCos License 2.0 và Classpath. Đây là một giấy phép của FSF trong Hệ điều
hành Cấu hình được Nhúng - eCos (Embedded Configurable Operating System).
Về cơ bản nó bao gồm GPL cộng thêm một ngoại lệ cho phép liên kết chương
trình với các chương trình khác không theo GPL và với các hiệu ứng hoàn toàn
tương tự với LGPL. Dù được tích hợp bằng việc biên dịch hoặc liên kết tới một
chương trình không tự do được phân phối ở dạng nhị phân, mã nguồn eCos phải
được cung cấp hoặc làm cho sẵn sàng. Classpath có ngoại lệ y hệt. Những gì thú
vị để lưu ý là Sun đã xuất bản một phần lớn nền tảng Java theo GPL, với ngoại lệ
Classpath. 

CPAL:  Giấy  phép  Ghi  công  Công  cộng  Chung  (Common  Public  Attribution
License) là một biến thể của MPL, với một “mệnh đề Ghi công [Attribution]” rõ
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ràng, đòi hỏi xuất bản hoặc giao diện người sử dụng hoặc cách thức khác, ghi
nhận công đối với lập trình viên gốc ban đầu của mã đó. 

4.4. Các giấy phép “tự do” khác

Trong phần trước chúng ta đã nghiên cứu sâu về các giấy phép tự do chính và đã
thảo luận về các tính năng của chúng, tính tương thích và các hệ quả của chúng.
Trong phần này, chúng ta muốn hoàn tất phân tích của chúng ta về các giấy phép
“tự do”. Chúng ta sẽ bình luận, theo trật tự, các điều sau đây: 

• Các giấy phép mà chúng ta sẽ tham chiếu tới như là “giả tự do” (pseudo-

free), tìm cách mô phỏng các giấy phép tự do nhưng chứa một hạn chế mà
không đáp ứng được các quyền tự do của FSF hoặc các chỉ dẫn của OSI. 

• Các giấy phép tài liệu tự do. 

• Các giấy phép phần mềm quảng cáo (Freeware)  và phần mềm chia sẻ

(Shareware), chúng không có cách gì là “tự do”. 

4.4.1. Sự lên và xuống của các giấy phép phần mềm “giả tự do”

Dù trong module này chúng ta đã tập trung vào các giấy phép PMTD, thì thú vị để
trình bày một phân tích ngắn gọn về các giấy phép được các doanh nghiệp thương
mại tạo ra, tìm cách hưởng lợi từ một mô hình của phong trào tự do - không có
việc thanh toán tất cả “các chi phí” của nó. Trước hết, đây là sự biểu lộ của dãy
các khả năng giữa tự do và không tự do. Nó cũng cho phép làm rõ vị thế của các
công ty như vậy về khía cạnh này và chỉ ra một vài chiến lược phải được tránh xa
khỏi quan điểm của các giấy phép tự do. Chúng ta đã quan sát thấy rằng vai trò
của các giấy phép Nguồn Chia sẻ (Share Source) đã thu hẹp lại, vì lòng tin và sự
phổ biến mà các giấy phép PMTD thực thụ giành được, và sự chỉ trích nhận được
bằng cách ấy ở thời điểm đó. 

Giấy phép Nguồn Cộng đồng của Sun - SCSL (Sun Community Source License)
từng là một cố gắng để chào sự truy cập tới mã và các môi trường lập trình của tập
đoàn Sun Microsystems, ví dụ như Java hoặc Jini, và để thiết lập nó như một tiêu
chuẩn. Theo nghĩa này, nó đã có sự thành công lớn, đặc biệt về Java. “Các thành
phần” được đưa vào trong SCSL từng là J2EE, bộ Công cụ Phát triển Java - JDK
(Java Development Kit),  Personal Java và Embedded Java, và những thứ khác
nữa. Kỷ nguyên nguồn chia sẻ của Sun dù vậy hầu như đã kết thúc, vì như vào
tháng 11/2006, Sun Microsystems đã phát hành hầu hết các chương trình tạo nên
môi trường công nghệ Java theo GPL (với ngoại lệ Classpath). 
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SCSL từng, trên hết, là một giấy phép cho các lập trình viên. Nó là “mở” chủ yếu
vì các mục đích nghiên cứu và phát triển, nhưng cho phép Sun duy trì một sự
kiểm soát mạnh đối với sự tiến hóa của chương trình và các môi trường lập trình
đó. Về mặt khái niệm, nó từng là một giấy phép nửa vời của MPL và là một giấy
phép không tự do: nó cho phép các điều chỉnh, sửa đổi và mở rộng, nhưng bất kỳ
thứ gì từ đó phải được trả về cho Sun. 

Vào các năm 2006-2007, dưới sức ép của cộng đồng tự do, sự nổi lên của các dự
án tự do mới để tạo ra các công nghệ Java thay thế phần mềm của Sun và sự chấp
nhận của Sun về các lợi ích của PMTD, công ty đã bắt đầu chấp nhận một vị thế
có lợi hơn cho PMTD. Đầu tiên nó đã mở Opensolaris, hệ điều hành của nó, theo
CDDL và đã tạo ra một dự án và một cộng đồng xung quanh phần mềm đó. Sau
đó nó đã xuất bản một phần của nó về cam kết bằng sáng chế đối với những người
sử dụng Opensolaris. Cuối cùng, vào tháng 11/2006, nó đã phát hành các công
nghệ Java của nó theo GPLv2, với ngoại lệ Classpath (cho phép sử dụng các thư
viện không có một hiệu ứng copyleft). 

4.4.2. Sáng kiến Nguồn Chia sẻ của Microsoft - MSSI (Microsoft 
Shared Source Initiative)

Microsoft cũng đã tạo ra một loạt hơn 10 giấy phép “bán tự do” cho các phần các
chương trình của nó. Chúng đã áp dụng cho hệ điều hành CE cho các thiết bị khả
chuyển, Hạ tầng Ngôn ngữ Chung - CLI (Common Language Infrastructure) và
các đặc tả của C#, và cũng đã bao gồm các yếu tố của Windows 2000 và XP. “Cử
chỉ” này đặc biệt đã cho phép nghiên cứu hàn lâm các công nghệ theo yêu cầu và,
đối với các công ty thương mại tạo ra các sản phẩm chạy được trên các nền tảng
như vậy, một sự tích hợp tốt hơn đối với các chương trình của họ với các chương
trình của Microsoft. Nó cũng đã cho phép Microsoft mở ra mã nguồn của vài ứng
dụng cho các tổ chức chính phủ, theo các điều kiện bí mật khắt khe. 

Đã có vài dạng giấy phép như một phần của sáng kiến Nguồn Chia sẻ. Mô hình cơ
bản, ví dụ, giấy phép Nguồn Chia sẻ của CE, đã mở mã cho các nhà nghiên cứu
và các sinh viên: mã nguồn có thể được tải về và được nghiên cứu, và các sửa đổi
mã chỉ có thể được sử dụng, sửa đổi và phân phối cho sử dụng phi thương mại,
miễn là giấy phép y hệt được duy trì.  Sau đó, với Chương trình Cấp phép có
Thưởng Nguồn Chia sẻ của Windows CE (Windows CE Shared Source Premium
Licensing Program), các nhà sản xuất các thiết bị OEM đã có sự truy cập tới mã
nguồn Windows CE và quyền sửa đổi và phân phối các sửa đổi một cách thương
mại. Dù vậy, họ đã được yêu cầu cấp phép cho bất kỳ sửa đổi nào cho Microsoft
một cách miễn phí, cho phép hãng được kết hợp các sửa đổi như vậy vào các
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phiên bản tiếp sau của phần mềm định kỳ sau mỗi 6 tháng. 

Các giấy phép MSSI khác có các biến thể các quyền đó được trao và được giữ lại.
Giấy phép cho ASP.net, ví dụ, cho phép bất kỳ sử dụng thương mại và không thương
mại nào, nhưng cấm kết hợp và phân phối chương trình ASP.net với bất kỳ chương
trình tự do nào và đặc biệt theo các điều kiện copyleft. 

Vào tháng 10/2005, Microsoft đã giảm số lượng các giấy phép Nguồn Chia sẻ của
hãng xuống còn 5: trong đó 3 giấy phép cơ bản và 2 biến thể, được giới hạn cho
các nền tảng Windows. 3 giấy phép cơ bản đó là: 

• Giấy phép Công cộng Microsoft -  Ms-PL (Microsoft Public License).

Đây là một giấy phép dễ dãi, copyleft cho các phân phối được làm ở định
dạng mã nguồn, nhưng dễ dãi cho các phân phối ở định dạng nhị phân.
Bao gồm một biến thể có hạn chế đối với các công nghệ cho Windows.
Được OSI phê chuẩn và tương thích với GPLv3. 

• Giấy phép Có đi có lại của Microsoft -  Ms-CL (Microsoft Reciprocal

License). Đây là một giấy phép có đi có lại hoặc copyleft, với các hiệu
ứng tương tự như của giấy phép Mozilla: hiệu ứng copyleft được xác định
dựa vào các tệp gốc và các tệp của một “tác phẩm lớn hơn” (sử dụng các
tệp gốc ban đầu) có thể được phân phối theo bất kỳ giấy phép nào. Nó
cũng có một biến thể có hạn chế cho các công nghệ cho Windows. Nó
được OSI phê chuẩn nhưng không tương thích với GPL. 

• Giấy phép Tham chiếu của Microsoft -  MS-RL (Microsoft Reference

License). Đây là một giấy phép tương tự với các giấy phép Shared Source
trước, nó cho phép sao chép chương trình để sử dụng nội bộ, nhưng không
cho sửa đổi hoặc phân phối nó. 

4.5. Các giấy phép tài liệu tự do

Các giấy phép tự do được áp dụng hầu hết, nhưng không phải là hoàn toàn, cho
phần mềm. Một loạt các giấy phép tự do đã được tạo ra cho tài liệu, đặc biệt như
phần mềm được đi kèm với tài liệu kỹ thuật, điều thường là cần thiết để sử dụng
nó. Là không có ý nghĩa để phân phối PMTD mà không có việc phân phối tài liệu
thích hợp theo các điều khoản tương tự. Điều này đã dẫn FSF tới việc tạo ra Giấy
phép Tài liệu Tự do Chung - GFDL (General Free Document License) để đi theo
các chương trình của nó. Hơn nữa, đi theo xu thế hướng tới tri thức mở, các giấy
phép khác đã được tạo ra cho tài liệu và các tư liệu, đặc biệt cho giới hàn lâm.
Chúng ta sẽ trình bày một ví dụ: sáng kiến Creative Commons. 
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4.5.1. Giấy phép Tài liệu Tự do GNU - GFDL (GNU Free Document 
License)

GFDL thường được sử dụng để cấp phép cho tài liệu kỹ thuật, các sách chỉ dẫn
người sử dụng và các văn bản thích hợp khác cho PMTD. Nó được mô hình hóa
theo GPL, nhưng thay đổi các điều kiện của nó để thích nghi được với văn bản
viết thay vì phần mềm. Giấy phép đó tìm cách cân bằng để cho phép các sửa đổi
(đặc biệt các sửa đổi cần thiết để làm tài liệu cho một sửa đổi của phần mềm), duy
trì vị thế tác giả của tác phẩm ban đầu và tôn trọng các ý tưởng và quan điểm của
các tác giả gốc ban đầu. 

Giấy phép xác định vài yếu tố của một tài liệu để thiết lập các quyền và các nghĩa
vụ tương xứng với từng thứ đó, ví dụ “các phần phụ” (các lưu ý pháp lý, các lời
đề tặng, các thừa nhận, ...) và “các phần bất biến” (các phần phụ mà không thể
được sửa đổi). 

GFDL trao vài quyền có liên quan tới việc sao chép, phân phối, sửa đổi, tổng hợp
và kết hợp, thu thập và dịch tài liệu gốc ban đầu. Các quyền đó thường được trao,
tuân theo việc tôn trọng vị thế tác giả gốc ban đầu, duy trì các phần nhất định
được xác định của văn bản không được thay đổi, và cung cấp sự truy cập tới một
phiên bản “minh bạch” của tài liệu (tương đương với mã nguồn của một chương
trình, là bản sao hợp pháp, bên thứ ba có khả năng sửa đổi được bằng việc sử
dụng các chương trình tự do hoặc chung, như ASCII, các định dạng XML với
DTD công khai, HTML,...).

Sự biến đổi văn bản làm tăng một loạt các nghĩa vụ: bất kỳ tác phẩm phái sinh nào
cũng phải thay đổi đầu đề ở trang bìa, chỉ ra các tác giả gốc ban đầu và bất kỳ sửa
đổi nào, chỉ ra nơi mà phiên bản gốc có thể được tìm thấy và duy trì các lưu ý bản
quyền và giấy phép. Hơn nữa, các phần nhất định được xác định phải được duy trì
và giọng điệu và nội dung chung của các phần phụ phải được giữ không thay đổi.
Bất kỳ chỉ định xác nhận tán thành nào cũng phải được loại trừ khỏi các tác phẩm
phái sinh. 

Giống như GPL, GFDL duy trì copyleft đối với các tài liệu: bất kỳ sửa đổi nào
cũng phải được phân phối theo cùng giấy phép y hệt và không thể được kết hợp
với văn bản từ tác phẩm theo một giấy phép có hạn chế hơn khác. 

Giấy phép này không chỉ áp dụng cho tài liệu kỹ thuật cho phần mềm. Nó cũng có
thể được sử dụng cho bất kỳ văn bản nào, đặc biệt bất kỳ tác phẩm “văn học” nào
được phát triển như PMTD: trong các tác phẩm cộng tác. Trên thực tế, Wikipedia
(ở www.wikipedia.org) được xuất bản theo GFDL. 

Trong năm 2008, một phát hành mới tương tự của giấy phép này đã được xuất
bản, phiên bản 1.3, để đạt được tính tương thích với giấy phép Creative Commons
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(CC) BY-SA 3.0 mà chúng ta sẽ bình luận bên dưới. Điều này chủ yếu vì các trang
wikis như Wikipedia có thể sử dụng nội dung theo giấy phép CC này trong wiki. 

GFDL không chỉ là giấy phép tài liệu tự do. Một phần vì sự tranh cãi có liên quan
tới điều đó, nhiều dự án PMTD đã tạo ra các giấy phép của riêng họ: Giấy phép
Tài liệu FreeBSD (FreeBSD Documentation License), Giấy phép Tài liệu Chung
của Apple (Apple Common Documentation License) hoặc Giấy phép Công cộng
Mở  (Open  Publication  License),  và  Giấy  phép  Tạp  chí  OR  (OR  Magazine
License) (của O'Reilly). 

4.5.2. Sáng kiến Creative Commons (CC)

Sáng kiến Creative Commons, thường gọi tắt là CC, là một dự án của Đại học
Stanford, ở California, được một loạt các chuyên gia về bản quyền tạo ra, bao
gồm cả Giáo sư Lawrance Lessig. Nó tìm cách hỗ trợ cho các tác giả và các nhà
sáng tạo để tự do phân phối các tác phẩm của họ để công chúng sử dụng được, vì
thế làm gia tăng số lượng các tác phẩm sáng tạo có sẵn cho tất cả mọi người. Nó
đặc biệt được hướng tới các sáng tạo văn học và nghệ thuật chứ không chỉ phần
mềm, và khuyến cáo rõ ràng GFDL cho bất kỳ tài liệu máy tính nào. Hơn nữa, CC
đề xuất một hệ thống riêng, theo luật Mỹ, để hạn chế khoảng thời gian bảo vệ bản
quyền về 14 năm, thay vì kỳ hạn được luật đồng ý (thường là, suốt đời của tác giả
cộng với 70 năm) dựa vào một tuyên bố công khai. Cuối cùng, nó cho phép việc
cống hiến các tác phẩm cho miền công cộng, cũng theo các điều kiện bản quyền
của Mỹ. 

Một số quyền được giữ lại. Sáng kiến CC9 vận hành theo một khẩu hiệu là một cách
chơi chữ ngược lại với bản quyền thông thường của “giữ lại tất cả các quyền” (all
rights reserved). Khẩu hiệu đó là “Giữ lại một số quyền” (Some rights reserved),
tương tự như của FSF, điều là “Giữ lại tất cả các quyền”. Giấy phép tự do nhất của
CC thậm chí còn cho phép đưa vào cụm từ “Không quyền nào được giữ lại” (No
right reserved). 

(9)Dự án CC có thể được thấy ở creativecommons.org. 

Bổ sung thêm vào một phiên bản chung của giấy phép này, được thấy để tuân thủ
với các quy định quốc tế về các quyền tác giả, có các phiên bản được áp dụng cho
khung pháp lý của từng quốc gia: Tây Ban Nha, Peru, Anh, Nhật, ... (và các phiên
bản ngôn ngữ khác, tiếng Catalan, ví dụ thế). Phiên bản chung mới nhất, 3.0, có
một thỏa thuận về tính tương thích để cho phép sự tương tự của các giấy phép
giữa các phiên bản “địa phương”. 

Chiến lược của CC từng là để tạo ra một loạt các giấy phép theo module, thiết lập
các quyền nào được trao cho người được cấp phép. 
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Các giấy phép gồm các điều khoản cốt lõi là chung cho tất cả các biến thể và sau
đo đặc biệt hóa cho việc trao các quyền. Các yếu tố cốt lõi bao gồm: 

• Các lưu ý về vị thế tác giả và bản quyền được yêu cầu phải được giữ lại

(“BY”). 

• Các liên kết Internet có thể được thiết lập trong các tác phẩm được xuất

bản trong các vật trung gian như vậy. 

• Không sửa đổi nào đối với giấy phép được phép cả. 

• Không vật trung gian công nghệ nào có thể được sử dụng để hạn chế sử

dụng hợp pháp tác phẩm (nói cách khác, không có các công nghệ DRM). 

• Chúng áp dụng ở tất cả các quốc gia trên thế giới. 

• Chúng là không thể hủy bỏ và có một khoảng thời gian ngang bằng với

điều khoản bảo vệ bản quyền. 

• Chúng chào một sự đảm bảo quyền chủ sở hữu và không vi phạm các

quyền của bên thứ 3 (để gia tăng lòng tin vào sử dụng lại và phân phối lại
tác phẩm). 

• Tác giả hoặc chủ sở hữu các quyền được phép phân phối tác phẩm theo

một giấy phép khác.

• Chúng có một ngoại lệ đặc biệt cho phép chia sẻ tệp ngang hàng điểm -

điểm P2P, điều không được xem xét như một hoạt động thương mại , miễn
là nó không vì lợi nhuận. 

Về việc trao các quyền, các tác giả có thể chọn các quyền được giữ lại và được
trao trong giấy phép dựa vào 3 tiêu chí: 

• Sử dụng thương mại (“NC”, cho hạn chế sử dụng phi thương mại).

• Cho phép các tác phẩm phái sinh hoặc không (“ND” - không có phái sinh)

• Có đi có lại hoặc copyleft (“SA”, cho chia sẻ tương tự). 

Website www.creativecommons.org cũng có một công cụ tự động cho việc tạo
giấy phép dựa vào các câu trả lời cho các câu hỏi về các tiêu chí đó. Một giấy
phép CC được đề xuất cho những người sử dụng dựa vào 2 câu hỏi: 

• Liệu có hay không cho phép sử dụng thương mại: 

◦ Thương mại. Cho phép bất kỳ dạng sử dụng nào, gồm cả thương mại. 

◦ Phi thương mại - NC (Non Commercial). Cho phép bất kỳ dạng khai

thác và phái sinh nào, miễn là nó vì các mục đích phi thương mại. 

• Có hoặc không cho phép tạo các tác phẩm phái sinh: 

◦ Không có các tác phẩm phái sinh - ND (No derived works). Các sửa
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đổi là không được phép để tạo ra các tác phẩm phái sinh. 

◦ Chia sẻ tương tự - SA (Share alike). Nếu các tác phẩm phái sinh được

phép, thì sự phân phối lại tác phẩm đó và các tác phẩm phái sinh chỉ
phải  là  các  điều  khoản  ngang  bằng  như  giấy  phép  gốc  ban  đầu
(copyleft). 

Vì vậy giấy phép cơ bản và dễ dãi nhất là giấy phép Ghi công (BY), nó chỉ yêu cầu
đưa ra danh tiếng ở nơi cần thiết và cho phép bất kỳ điều gì khác, tương tự như dạng
giấy phép PMTD BSD: không có hạn chế thương mại, không chia sẻ giống tương tự. 

Giấy phép Ghi công - Phi thương mại - Chia sẻ tương tự (BY-NC-SA) cho phép sửa
đổi, đòi hỏi duy trì giấy phép y hệt trong các tác phẩm phái sinh và cấm sử dụng
thương mại. Giấy phép Khóa học Mở (OpenCourseWare) của MIT là dạng này. Văn
bản khác với giấy phép này là “LÀM THẾ NÀO: Việc cài đặt các Dịch vụ Web với
[PMTD]” (HOWTO: Installing Web Services with [free software]). 

Giấy phép Ghi công - Phi thương mại đòi hỏi rằng danh tính được đưa ra ở những nơi
cần  thiết  và  hạn  chế  các  sử  dụng  thương  mại.  Quỹ  Tự  do  Điện  tử  (Electronic
Freedom Foundation), ở www.eff.org, sử dụng giấy phép này. 

Công cụ tạo và chào cho người sử dụng văn bản của giấy phép. Các giấy phép tới
ở 3 định dạng: 

• Phiên bản dễ dàng để đọc: một tóm tắt rất dễ hiểu (“hành động phổ biến”

hoặc “Mã cho con người” [Human code]), với các biểu tượng, điều chúng
ta sẽ nhắc tới bên dưới. 

• Phiên bản pháp lý cho các luật sư: phiên bản hoàn chỉnh của giấy phép

(“Mã pháp lý”). 

• Phiên bản máy đọc được: một thể hiện trong siêu dữ liệu RDF và XML

sao cho một quy trình máy tính được tự động hóa có thể hiểu được giấy
phép đó trong ngữ cảnh web ngữ nghĩa (“Mã số” [Digital code]). 

4.5.3. Các giấy phép của phần mềm quảng cáo và phần mềm chia sẻ

Chúng ta chỉ muốn nhấn mạnh ở đây rằng các giấy phép của phần mềm chia sẻ
(shareware) và phần mềm quảng cáo (freeware) không phải là các giấy phép của
PMTD. Dù các chương trình thích hợp đó có thể được phân phối không mất tiền,
thì chúng không cung cấp sự truy cập tới mã nguồn và, đa số chúng, không tôn
trọng các điều kiện tối thiểu để trở thành tự do hoặc mở: 4 quyền tự do cơ bản của
FSF hoặc định nghĩa OSD của OSI. 
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5. Các giấy phép PMTD trong thực tế
Sau phân tích ở trước các giấy phép PMTD, phần này bắt đầu với một bình luận
về sự làm sáng tỏ các câu chuyện hoang đường hoặc hiểu nhầm nhất định về các
khía cạnh pháp lý khác nhau của PMTD. Chúng ta sau đó bình luận về vài vấn đề
mấu chốt có liên quan tới việc cấp phép PMTD, bao gồm cả cách chọn một giấy
phép tự do, các vấn đề nảy sinh từ những đóng góp cho các dự án PMTD, tính
tương thích giữa các giấy phép, và các chủ đề khác. 

5.1. Vài chuyện hoang đường về PMTD... để vạch 
trần

Qua năm tháng các câu chuyện hoang đường hoặc hiểu lầm đã nảy sinh với các
khía cạnh pháp lý khác nhau của PMTD, không ít hơn sự sợ hãi - không chắc chắn
- nghi ngờ - FUD (Fear Uncertainty and Doubt) do những người không nhất thiết
tán thành với giáo lý của phong trào PMTD lan truyền. Ở đây, chúng ta bình luận
về những hiểu sai đó và cố xác định sự thật của những ngụy biện đằng sau chúng. 

Có các chuyện hoang đường khác có liên quan tới các khía cạnh công nghệ hoặc
thương mại của PMTD mà chúng ta sẽ không đề cập tới ở đây: thiếu sự hỗ trợ và duy
trì,  thiếu an toàn, rủi  ro rẽ nhánh, khả năng giới thiệu các yếu tố thiệt hại trong
PMTD, thiếu các mô hình kinh doanh có khả năng sống được dựa vào PMTD, ... 

5.1.1. Copyleft đi chống lại các quyền tác giả

Chuyện hoang đường này dựa vào đức tin rằng copyleft (và các giấy phép tự do
nói chung) tạo ra một khung pháp lý sở hữu trí tuệ mới: copyleft “là khác” với bản
quyền (copyright). 

Hoàn toàn ngược lại, như được thấy ở trên, các giấy phép PMTD là dựa trực tiếp
vào luật bản quyền hoặc các quyền tác giả hiện hành, bất kể nó là các quyền tác
giả theo kiểu lục địa hay bản quyền của các quốc gia nói tiếng Anh. Các tác giả
của PMTD sử dụng các quyền được khung pháp lý này thiết lập (các quyền độc
quyền để khai thác và/hoặc ủy quyền khai thác tác phẩm của họ) để trao cho
những người được cấp phép các quyền không độc quyền được thiết lập trong các
giấy phép tự do và bảo vệ các quyền đó khỏi sự vi phạm. 

Trong vụ MySQL AB với Progress Software, MySQL AB đã bảo vệ quyền sở hữu
các quyền của mình trong ứng dụng cơ sở dữ liệu MySQL. Nó đã khởi xướng việc xử
lý chống lại Progress Software vì vi phạm các quyền tác giả và các điều khoản giấy
phép của GPL đối với chương trình MySQL. 

Tại Đức, vài tòa án bây giờ đã quyết định có lợi cho những người nắm giữ quyền
trong dự án netfilter/iptables, có liên quan tới sự vi phạm các điều khoản của GPL
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dựa vào luật các quyền/bản quyền tác giả. Họ có thể vì thế ép tuân thủ các nghĩa vụ
của giấy phép đó đối với một người được cấp phép đã vi phạm các điều khoản của
giấy phép và (cho sự phân phối không có mã nguồn và không có bản sao giấy phép
đó) vì thế tiềm tàng đã vi phạm bản quyền của chúng. 

Hãy xem xét, ví dụ, 2 đặc tính quan trọng của PMTD: quyền tự do sử dụng và các
điều kiện copyleft. 

• Về đặc tính đầu, khung pháp lý cho phép các chủ sở hữu tác phẩm xác

định phạm vi các quyền khai thác được trao cho các bên thứ 3. Thay vì
việc hạn chế các sử dụng (như được hầu hết các giấy phép không tự do
làm), một giấy phép PMTD cho phép họ tối đa những gì luật cho phép.
Điều này không đi chống lại các quyền tác giả, mà thay vào đó là một sự
thực thi từ đó. 

• Về copyleft, một lập trình viên có thể tạo và phân phối một tác phẩm phái

sinh của PMTD như được cho phép, theo các điều kiện nhất định, từ chủ
sở hữu của tác phẩm gốc ban đầu mà nó được dựa vào. Nếu các điều kiện
như vậy - ví dụ, để phân phối tác phẩm phái sinh theo giấy phép y hệt
(copyleft) - không được đáp ứng, thì giấy phép gốc ban đầu sẽ bị hủy bỏ
và sự phân phối tác phẩm phái sinh đó sẽ cấu thành sự vi phạm các quyền
bản quyền của người cấp phép. Copyleft hành động pháp lý như một mệnh
đề kết thúc. 

Tại Mỹ, trong vụ án Jacobsen v. Katzer, Tòa án Phúc thẩm Mỹ đã cho rằng các điều
khoản của giấy phép Artistic từng ép tuân thủ các điều kiện về sự cho phép để thực
thi các quyền bản quyền được trao trong giấy phép, và vì thế một người được cấp
phép vi phạm giấy phép có thể vi phạm bản quyền, vì thế giấy phép bị rút bỏ. 

Vì thế, không có mâu thuẫn hoặc sự trái ngược giữa các quyền tác giả có trong
luật và các quyền được trao hoặc được giữ lại theo một giấy phép tự do. Hơn nữa,
có thể viện lý rằng, biết rằng một giấy phép PMTD tôn trọng các ngoại lệ và các
sử dụng được cho phép cho người sử dụng theo khung pháp lý của chúng ta, nó
tuân thủ luật tốt hơn so với nhiều giấy phép không tự do. 

E. Moglen, “Việc ép tuân thủ GNU GPL”, Linux User, 12/08/2001 

“GPL, một mặt, lấy bớt đi khỏi bản quyền thay vì cho thêm nó [các hạn chế người sử
dụng, ví dụ thế]... Bản quyền trao cho các nhà xuất bản sức mạnh để quên đi những
người sử dụng để thực thi các quyền sao chép, sửa đổi và phân phối mà chúng ta tin
tưởng tất cả những người sử dụng nên có, GPL vì thế nới lỏng hầu hết tất cả các hạn
chế của hệ thống sở hữu trí tuệ”. 

Việc ép tuân thủ GNU GPL 

Bài báo được đọc trực tuyến trên site của E. Moglen. 
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5.1.2. PMTD không có chủ sở hữu

Không có  gì  thêm ngoài  sự  thật,  từ  quan  điểm pháp  lý.  Khung  pháp  lý  các
quyền/bản quyền tác giả tự động trao các quyền tác giả cho những người tạo ra
phần mềm. Và nghĩa vụ độc nhất - hoặc hầu như là nghĩa vụ độc nhất - chung cho
tất cả các giấy phép tự do là duy trì các lưu ý các quyền của những người sáng tạo
ban đầu của phần mềm (“lưu ý bản quyền” nổi tiếng). Vì thế luôn có một chủ sở
hữu các quyền đối với phần mềm và, trong trường hợp của PMTD, quyền chủ sở
hữu rõ ràng được chỉ định trong các tệp. 

5.1.3. Giấy phép tự do thúc ép các tác giả nhượng các quyền của họ

Với ngoại lệ các quyền đạo đức, chúng là không truyền đi được, các quyền tác giả
có thể được chuyển nhượng hoặc được cấp phép, nhưng chỉ với sự đồng ý rõ ràng
của chủ sở hữu. Các giấy phép tự do là “không độc quyền” và không thể “tước”
quyền chủ sở hữu của PMTD khỏi những người sáng tạo của chúng. Các giấy
phép tự do tuân theo copyleft thúc ép những người được cấp phép sử dụng giấy
phép y hệt (không độc quyền) trong bất kỳ phân phối nào trong tương lai đối với
các sửa đổi hoặc tác phẩm phái sinh từ phần mềm gốc ban đầu với các giấy phép
đó và xuất bản mã nguồn thích hợp, như điều kiện của quyền phân phối lại sửa đổi
đó, nhưng không ép họ tuân thủ để “chuyển nhượng phần mềm” (hoặc các quyền
của họ theo đó) cho bất kỳ ai. 

5.1.4. PMTD không tuân theo sử dụng thương mại

Một sự hiểu lầm khác: như chúng ta đã thấy, không có các hạn chế sử dụng
PMTD (quyền tự do 0); các điều kiện chỉ được đặt ra, đôi khi, tham chiếu tới sự
sửa đổi và phân phối sau này của nó. Các giấy phép tự do không ảnh hưởng tới
những người sử dụng đầu cuối. 

5.1.5. PMTD và phần mềm không tự do là không tương thích nhau

Chuyện hoang đường khác là PMTD là không tương thích với phần mềm không
tự do nếu chúng được chạy trên cùng hệ thống hoặc nền tảng máy tính. Nếu điều
này là đúng, thì không ứng dụng không tự do nào, như các cơ sở dữ liệu Oracle,
có thể chạy được trên GNU/Linux, OpenBSD hoặc các máy chủ web Apache. Và
ngược lại, các ứng dụng tự do như như MySQL có thể không chạy được trên các
hệ điều hành không tự do như Solaris của Oracle hoặc AIX của IBM. Những gì có
thể làm nảy sinh tính không tương thích là sự tích hợp hoặc việc pha trộn phần
mềm copyleft và phần mềm không tự do, như chúng ta sẽ thảo luận bên dưới đây. 
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5.1.6. PMTD không thể tích hợp được hoặc pha trộn được với phần 
mềm không tự do

Kêu ca này nêu rằng PMTD, nói chung, không thể được pha trộn hoặc tích hợp
với phần mềm không tự do trong cùng một ứng dụng mà không có ảnh hưởng tới
nó và, tương ứng, không vi phạm các điều kiện của nó đối với người sử dụng. Một
cách mạnh mẽ của việc nhấn mạnh điều này là kêu rằng PMTD và phần mềm
GPL đặc biệt là giống virút và “lây nhiễm” các ứng dụng khác: bất kỳ ứng dụng
nào tích hợp phần mềm GPL sẽ trở thành phần mềm GPL. Tuyên bố này là đặc
biệt không đúng. 

• Tích hợp của người sử dụng đầu cuối. Các giấy phép tự do không hạn chế

sử dụng của phần mềm với các ứng dụng khác: khả năng sửa đổi của nó là
điều kiện nó đang là tự do và không có các hạn chế về sử dụng nó. Vì thế
là cần thiết để phân phối mã nguồn với mã đối tượng hoặc làm cho nó sẵn
sàng cho người nhận. Dù vậy, bất kỳ sự tích hợp nào của PMTD (được
giấy phép tự do cho phép) với phần mềm không tự do có thể được xem là
một sửa đổi của phần mềm không tự do được tích hợp (nếu mã nguồn là
sẵn sàng để làm điều này). Phụ thuộc vào các hạn chế có trong giấy phép
không tự do, sự sửa đổi như vậy có thể cấu thành một sự vi phạm, bất kể
liệu chương trình được tích hợp có là tự do, không tự do hoặc được phân
phối lại. Đây không phải là một vấn đề của PMTD, mà là vấn đề giấy phép
của phần mềm không tự do. 

• Tích hợp từ một trung gian. Ở những nơi các hạn chế có thể tồn tại có liên

quan tới sự tích hợp phần mềm các dạng khác nhau, dù là tự do hay không
tự do, là với sự tôn trọng sự phân phối tiếp sau của nó. Các giấy phép dễ
dãi cho phép việc pha trộn và tái phân phối phần mềm của chúng với các
giấy phép không tự do. Mặt khác, các giấy phép copyleft cấm phân phối lại
với các giấy phép không tự do với “sự pha trộn” của phần mềm với các
giấy phép phần mềm không tự do đó, mà thực tế được biết tới như là sự cá
nhân hóa của PMTD. Các giấy phép tự do nhất định có các mệnh đề tìm
cách một  phần cho phép sự tích hợp này, như LGPL hoặc  MPL,  điều
chúng ta đã thảo luận trước đó. 

5.1.7. Tất cả PMTD được cấp phép theo cách thức y hệt (dựa vào các
điều khoản của GPL)

Có các biến thể đáng kể giữa hơn 70 giấy phép PMTDNM được OSI thừa nhận.
Khi thảo luận về các giấy phép, là quan trọng hãy cẩn thận hơn trong sử dụng khái
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niệm PMTD, và phân biệt giữa các giấy phép tự do nói chung, các giấy phép tuân
theo copyleft và các giấy phép không phải là tự do cũng không phải là mở. Là
quan trọng để hiểu rõ các điều khoản nguồn mở, sự bền bỉ hoặc có đi có lại và
copyleft, chúng là các đặc tính của các giấy phép tự do như vậy. 

5.1.8. Các giấy phép tự do đòi hỏi xuất bản các sửa đổi của mã

Đây là một trong những ý tưởng sai trái nhất được tuyên truyền với lưu ý về cách
làm việc của các giấy phép tự do. Chúng ta sẽ phân biệt giữa vị thế của người sử
dụng đầu cuối và những người trung gian (các lập trình viên chương trình đối với
các bên thứ 3): 

• Người sử dụng đầu cuối. Hầu hết các giấy phép tự do không đòi hỏi rằng

những người sử dụng sẽ phân phối các sửa đổi hoặc tùy biến thích nghi
của họ đối với PMTD (các tác phẩm phái sinh, theo tiếng lóng pháp lý)
hoặc sẽ xuất bản chúng hoặc đóng góp chúng cho sự phát triển của ứng
dụng được sửa đổi. Vài giấy phép yêu cầu điều sau, trong một vài trường
hợp đặc biệt, chỉ trong mối quan hệ với các điều chỉnh hoặc sửa đổi mã
trung tâm (central  code) hoặc nhân của chương trình. Như chúng ta sẽ
thấy, các nghĩa vụ đó không áp dụng cho các yếu tố bổ sung được thêm
vào nhân hoặc bất kỳ mở rộng nào của ứng dụng đó. Vì thế, người sử dụng
đầu cuối sẽ không được/bị yêu cầu phải xuất bản các tác phẩm của họ dựa
vào PMTD. 

• Các chương trình phát triển của những người chuyên nghiệp và các

công ty. Những người phát triển các chương trình cho các khách hàng
không được/bị yêu cầu phân phối cho công chúng (hoặc cho các tác giả
gốc ban đầu) bất kỳ sửa đổi nào cho PMTD. Những gì họ được yêu cầu
làm là tôn trọng các giấy phép tự do ban đầu, nhiều trong số đó yêu cầu
cung cấp mã nguồn cho những người sử dụng hoặc các khách hàng nhận
chúng hoặc, nếu chỉ mã đối tượng được phân phối, thì việc chào mã nguồn
cho bất kỳ bên thứ 3 nào (GPLv2) hoặc người nhận (MPL, GPLv3) trong
một giai đoạn thời gian nhất định. Đây là một trong những yêu cầu cho
việc sử dụng PMTD tuân thủ bản quyền. 

5.1.9. Với PMTD không có trách nhiệm hoặc đảm bảo nào

Là cần thiết để thừa nhận rằng điều này có thể là đúng, theo các giấy phép PMTD
hiện hành, đặc biệt khi phần mềm được phân phối không mất tiền. Dù vậy, có
những nghi ngờ về pháp lý trong các điều khoản của tính hiệu lực của các mệnh
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đề khước từ đảm bảo và giới hạn trách nhiệm, điều có thể là không hợp lệ với sự
tôn trọng những người tiêu dùng, ít nhất là như vậy. 

Chuyện hoang đường, trong thực tế, bao gồm suy nghĩ rằng các giấy phép không
tự do trao nhiều sự đảm bảo hơn và chấp nhận mức độ trách nhiệm cao hơn.
Nhiều giấy phép không tự do tìm cách hạn chế trách nhiệm của người cấp phép
(tác giả hoặc nhà phân phối) trong các điều khoản hoàn toàn tương tự với các giấy
phép PMTD. Quả thực, họ thường tìm cách hạn chế các đảm bảo theo hợp đồng,
ví dụ, đối với sự thanh toán lại giá mua trong trường hợp có lỗi với phần mềm
được xác định trong một giới hạn 90 ngày. 

Lý lẽ khác về các đảm bảo và trách nhiệm là với các hệ thống phân phối ảo hóa
qua Internet, là khó để nhận diện những người cấp phép và vì thế yêu sách bất kỳ
sự đền bù nào. Nhiều site phân phối PMTD, như Sourceforge, không phải là các
chủ sở hữu - những người cấp phép, hoặc thậm chí các nhà phân phối “chính
thức” tương tự với những người phân phối các gói sở hữu độc quyền. 

Dù vậy, trong một số trường hợp, như trường hợp của FSF hoặc các doanh nghiệp
dựa vào sự phân phối các gói PMTD như Red Hat hoặc SuSE (Novell), có một
thực thể pháp lý có khả năng nhận diện được mà có thể tuân theo một hành động
về các trách nhiệm nếu cần. Hơn nữa, nghĩa vụ phải duy trì lưu ý bản quyền cho
phép những người nắm giữ các quyền của bất kỳ thành phần nào có thể chứng
minh khiếm khuyết sẽ được nhận diện, thậm chí nếu họ không nhất thiết là những
người đã phân phối chương trình đó cho bên bị ảnh hưởng. 

Hơn nữa, các giấy phép tự do cho phép các nhà phân phối PMTD bổ sung thêm
các mệnh đề đảm bảo (với hoặc không với một sự cân nhắc về kinh tế), điều được
thực hiện với nhiều gói chuyên dành cho phân phối thương mại. 

5.2. Vài vấn đề pháp lý có liên quan tới giấy phép

Sau khi đi qua các chuyện hoang đường xung quanh các hiệu ứng pháp lý của các
giấy phép PMTD, phần này có ý định cung cấp một vài bình luận thực tiễn về các
vấn đề pháp lý của PMTD và việc cấp phép của PMTD. 

Ngoài các khía cạnh kỹ thuật và kinh tế, có một sự khác biệt trong các vấn đề
pháp lý quan trọng sẽ được xem xét để đảm bảo sự thành công của bất kỳ hoạt
động nào có liên quan tới PMTD, dù nó là sự tạo ra và phân phối hay sự triển khai
nó trong các tổ chức nhà nước hoặc tư nhân, và được khuyến cáo cao độ để thiết
lập các chiến lược pháp lý thích hợp. 

Hiểu được các vấn đề pháp lý rộng lớn hơn đối với PMTD, như các hệ quả pháp
lý của các giấy phép ràng buộc trong (inbound) hoặc các quan hệ qua lại giữa các
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khái niệm khác nhau mà chúng ta đã thảo luận ở đây (copyleft, tính tương thích,
chế độ cấp phép, …), sẽ giúp chúng ta quản lý các dự án PMTD tốt hơn và giảm
thiểu các khó khăn hiểu được và cả FUD. 

Các chủ đề mà chúng ta sẽ đề cập tới trong phần này, “các hiệu quả thiết thực”
của các giấy phép PMTD, đặc biệt liên quan tới sự quản lý sở hữu trí tuệ và công
nghiệp trong các dự án dựa vào PMTD. Chúng ta sẽ đặc biệt bình luận về: 

• Làm thế nào để chọn một giấy phép tự do. 

• Làm thế nào để quản lý các đóng góp cho các dự án PMTD. 

• Tính tương thích giữa các giấy phép. 

• Việc cấp phép đôi hoặc nhiều giấy phép. 

• Ảnh hưởng của các giấy phép lên việc rẽ nhánh của PMTD. 

5.2.1. Chọn một giấy phép tự do

Các điều khoản của một giấy phép PMTD sẽ được áp dụng cho một dự án thường
là kết quả từ một sự thỏa hiệp giữa vài mục đích, được các tác giả hoặc đội những
người dẫn dắt (những người điều phối) của dự án xác định theo yêu cầu. Nói
chung, các mục đích sau đây sẽ được cân nhắc, điều có thể ở mức độ nào đó mâu
thuẫn với nhau: 

• Đảm bảo các quyền tự do cơ bản nhất định là chung cho tất cả các PMTD

(sử dụng, sao chép, sửa đổi, tái phân phối, các bằng sáng chế, …). 

• Áp đặt vài điều kiện hoặc hạn chế (nhận thức về vị thế tác giả, thiếu đảm

bảo, sử dụng các thương hiệu, …). 

• Mua sắm mà các sửa đổi và các tác phẩm phái sinh cũng sẽ là tự do, hoặc

không. 

• Giữ lại một số quyền. 

• Duy trì sự kiểm soát đối với sự tiến hóa của chương trình. 

Từng dự án vì thế có các mục đích và các tiêu chí của nó trong các điều khoản của
giấy phép. Nói chung khi chọn một giấy phép cho một dự án, được khuyến cáo sử
dụng một giấy phép đang tồn tại sẵn rồi hơn là viết một giấy phép mới. Vấn đề
này đã trở thành ngày càng quan trọng vì sự nở rộ các giấy phép PMTD (tới điểm
mà OSI định giảm số lượng các giấy phép được chứng thực). Một xu thế chung là
hãy dựa vào một trong các giấy phép phổ biến hơn: GPL, LGPL, BSD, MIT,
MPL, Apache, CPL, … Điều này đưa ra ưu thế ngày một gia tăng về các khả năng
tương thích giữa các chương trình và các thành phần. Khả năng khác là xem xét
một giấy phép “thế hệ 3”, như các giấy phép GPLv3, OSL 3.0 hoặc EUPL 1.1
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(copyleft/có đi có lại),  hoặc Apache 2.0 hoặc các giấy phép AFL 3.0 (dễ dãi),
chúng bao trùm các vấn đề nhất định mà đã nảy sinh gần đây, như các bằng sáng
chế, thương hiệu, sử dụng từ ở xa qua một mạng, … và, vì các mục đích của
chúng ta, có thể phù hợp tốt hơn cho khung pháp lý của châu Âu. 

Nhiều diễn giả của PMTD khuyến cáo sử dụng một giấy phép tương thích với GPL,
đặc biệt khi nó được gần như 75% các dự án PMTD sử dụng (không nhất thiết 75%
các phần mềm tự do đang có sẵn), mà cũng vì GPL thường nhận được sự ủng hộ
nhiều hơn từ cộng đồng phát triển tự do. Có vài mâu thuẫn về khía cạnh này, vì như
có các dự án và các lập trình viên mà từ chối chấp nhận mã GPL và các lập trình viên
khác chỉ chấp nhận mã theo GPL hoặc một giấy phép tương thích. 

Tiêu chí chính thường là liệu một dự án có muốn áp đặt copyleft hoặc các nghĩa
vụ có đi có lại hay không: bổn thận cho các phát triển dựa vào phần mềm gốc ban
đầu, thường là các tác phẩm phái sinh, để duy trì giấy phép y hệt khi tái phân
phối. GPL, ví dụ, tìm cách mở rộng kho phần mềm tự do sẵn sàng và tối đa hóa
quyền tự do của người sử dụng đầu cuối: nó vì thế bao gồm mệnh đề copyleft.
GPL cũng có hiệu quả thiết thực đối với việc hạn chế rẽ nhánh (một sự tiến hóa
tách biệt của chính phần mềm đó đối với các dự án khác nhau - xem bên dưới).
Như chúng ta đã thấy, các giấy phép khác như LGPL hoặc MPL có một hiệu ứng
copyleft yếu, áp dụng được mỗi cho tác phẩm (hoặc thành phần) gốc ban đầu và
cho bất kỳ sửa đổi đặc thù nào. Nó không mở rộng các ứng dụng “tích hợp” hoặc
“sử dụng” thành phần tự do. Chúng cho phép sự tích hợp hoặc việc liên kết các
thành phần gốc ban đầu với mã khác, tạo ra những gì được biết tới như là “các tác
phẩm lớn hơn”. 

Vài câu hỏi thường được cân nhắc bao gồm: 

• Tôi có muốn cho phép cá nhân hóa các tác phẩm phái sinh và các sửa đổi

không?

• Tôi có muốn các lập trình viên trả các sửa đổi của họ về cho cộng đồng tự do

nói chung, hoặc cho tôi, tác giả gốc ban đầu, đặc biệt, hay không?

• Tôi  có  muốn  cho  phép  những  người  được  cấp  phép  trộn  hoặc  liên  kết

chương trình của họ với của tôi hay không?

• Tôi có muốn sự phổ biến lớn hơn chương trình và cố thiết lập một tiêu chuẩn

hay không?

• Tôi có muốn có được các phí giấy phép từ chương trình của tôi, dựa vào việc

sử dụng nó (thương mại hoặc khác), trong khi cùng lúc cho phép sự phát
triển tự do hay không?

• Liệu tôi có một chương trình có tính đổi mới độc nhất, hay nó chỉ là một hệ

quản trị cơ sở dữ liệu khác, ví dụ thế, khi có rồi nhiều hệ thống như vậy sẵn
sàng, cả tự do và không tự do?

• Liệu tôi có các nghĩa vụ với các bên thứ 3 trong mối liên hệ tới mã được kết
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hợp vào trong chương trình của tôi hay không? 

• Liệu chương trình của tôi có cần phải chạy với bất kỳ chương trình đặc biệt

nào khác hay không? Liệu có những hạn chế nào ở đó hay không? 

• Tôi có muốn khuyến khích các lập trình viên khác tham gia vào dự án của tôi

và đóng góp nhiều giờ cho mã hoặc kiểm thử hay không?

• Liệu ứng dụng của tôi có được thiết kế để được nhúng vào một thiết bị, cùng

với các phần mềm khác, không tự do hay không?

• Liệu có một giấy phép “vượt trội hơn hẳn” trong lĩnh vực phần mềm đặc thù

của tôi hay không (ví dụ, một ngôn ngữ hay các thư viện)?

• Liệu có bất kỳ rủi ro nào đối với bất kỳ ai đang nắm giữ hoặc xin cấp một

bằng sáng chế về một yếu tố hoặc một khía cạnh nào đó của chương trình
hay không?

Bảng sau, là một bảng “kinh điển” và xuất hiện trong hầu hết tất cả các tài liệu về
chủ đề này, tính tới các giấy phép tự do chính và hỗ trợ trong việc lựa chọn một
giấy phép. 

Tiêu chí giấy
phép

Cho phép liên
kết với các

chương trình
không tự do

Có thể pha trộn
với các phần
mềm khác

Cho phép các tác
phẩm phái sinh
là không tự do

Trao một giấy
phép bằng sáng

chế 

GPLv2/v3 Có

LGPLv2/v3 Có Có

MPL Có Có Có

BSD Có Có Có (Không)

Lựa chọn khác nằm trong sự lựa chọn chính sách cấp phép đôi, điều chúng ta sẽ
thảo luận bên dưới. Hệ thống này, theo đó chương trình được phân phối với các
giấy phép khác nhau (thường một copyleft,  giấy phép kia hạn chế),  cho phép
doanh số giành được dựa vào phiên bản không tự do của phần mềm, và việc cộng
tác với một “cộng đồng” để cải thiện chương trình tự do ở phiên bản tự do. 

Hơn nữa, nếu chương trình là theo module, thì có khả năng sử dụng các giấy phép
khác nhau cho các thành phần khác nhau, miễn là chúng tương thích trong mối
liên hệ với cơ chế giao tiếp được các thành phần sử dụng (nghĩa là phụ thuộc vào
mức độ tích hợp). 

Chiến lược khác cho các hệ thống máy trạm/máy chủ (client/server) là sử dụng
một giấy phép tự do cho máy trạm và một giấy phép không tự do cho máy chủ. 
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5.2.2. Các giấy phép cho các đóng góp và vị thế tác giả

Một yếu tố cơ bản phải được tính tới khi quản lý các vấn đề pháp lý của một dự án
tự do là các đóng góp cho dự án đó. Lịch sử của Netscape chỉ ra các khó khăn mà
một người có thể đối mặt nếu được yêu cầu để chọn để giải phóng phần mềm của
một người hoặc thay đổi từ giấy phép này sang giấy phép khác. 

Các vấn đề có thể nảy sinh khi chấp nhận những đóng góp của bên thứ 3 bao gồm:

• Phần mềm có được từ một nguồn không an toàn (có thể sao chép được). 

• Phần mềm được đóng góp với giấy phép khác (giấy phép không tương

thích). 

• Phần mềm được các nghĩa vụ tồn tại sẵn trước đó bao trùm, hoặc bằng

giấy phép của bên thứ 3 hoặc bằng các cam kết ràng buộc tác giả - người
cấp phép (vấn đề mà Netscape đối mặt). 

• Các bằng sáng chế được trao trong một yếu tố của mã. 

Những người đóng góp có xu hướng đóng góp mã theo các công cụ pháp lý khác
nhau: giấy phép dự án, giấy phép tương thích với giấy phép của dự án hoặc một
thỏa thuận được cá nhân hóa hơn (một thỏa thuận về các đóng góp). Có một tranh
luận về việc liệu các thỏa thuận đóng góp có nên chỉ là các giấy phép dễ dãi hay
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chung hoặc nhượng quyền đầy đủ. 

Đối với những người có trách nhiệm của dự án, là quan trọng phải có đủ các
quyền để kết hợp và phân phối đóng góp trong mã dự án. Trên đỉnh của điều này,
họ có thể muốn có các quyền rộng lớn hơn sao cho có khả năng thay đổi giấy
phép trong tương lai (như tiến hóa từ GPLv2 lên GPLv3), và cuối cùng, tiến hành
các hành động pháp lý để bảo vệ chống lại vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ. 

Vì vậy, có các dự án yêu cầu những người đóng góp trao một giấy phép đầy đủ và
độc quyền cho thực thể điều phối dự án (tại các quốc gia Anglo - Saxon, một sự
chuyển nhượng) với các đảm bảo tôn trọng quyền chủ sở hữu các quyền đối với
sự đóng góp và, rốt cuộc, một giấy phép bằng sáng chế. Điều này cho phép những
người điều phối dự án giữ kiểm soát nhất định đối với đầu ra của một dự án tự do
và bảo vệ bản thân họ khỏi rủi ro mã tới từ các nguồn không an toàn (ví dụ, được
sao chép từ phần mềm khác) hoặc là bất kỳ tác giả gốc ban đầu nào mà đã yêu cầu
một bằng sáng chế về phần mềm đó hoặc, theo luật của các quốc gia nói tiếng
Anh, hủy bỏ giấy phép đó. 

Các dự án khác hạnh phúc lấy các đóng góp theo giấy phép của dự án hoặc 1 giấy
phép tương thích (thường là một giấy phép dễ dãi như giấy phép BSD 3 mệnh đề
hoặc MIT) hoặc theo một thỏa thuận giấy phép đóng góp không độc quyền. 

5.2.3. Tính tương thích giữa các giấy phép

Chúng ta đã đưa ra vấn đề tính tương thích mã và giấy phép trong vài trường hợp. 

Một chương trình là tương thích về pháp lý với nhau nếu mã của chúng có thể
được trộn sao cho để tạo ra được một tác phẩm phái sinh (được làm từ các yếu tố
của từng chương trình) và bạn có thể phân phối kết quả của sự tích hợp đó mà
không vi phạm các giấy phép của cả 2 - nghĩa là, các điều kiện của cả 2 giấy phép
có thể được đáp ứng khi phân phối các kết quả. 

Để phân phối phần mềm tích hợp vài thành phần phần mềm tự do một cách hợp
pháp, là cơ bản rằng các giấy phép trong các thành phần (các giấy phép ràng buộc
bên trong [inbound]) là tương thích với giấy phép được chọn cho phân phối sản
phẩm cuối cùng (giấy phép ràng buộc ngoài).  Ví dụ,  khi giấy phép BSD mới
(hoặc giấy phép BSD 3 mệnh đề) cho phép hầu như bất kỳ dạng khai thác nào của
phần mềm có liên quan, thì phần mềm BSD có thể được trộn hoặc được tích hợp
với các chương trình khác với hầu như bất kỳ giấy phép nào (GPL, ví dụ thế) và
kết quả có thể được phân phối theo giấy phép như vậy mà không vi phạm BSD. 

Các giấy phép với copyleft là không tương thích với nhau, ngoại trừ ở những nơi
được thỏa thuận đặc biệt (như EUPL, LGPL hoặc AGPLv3, hoặc mã MPL được
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Nội dung bổ sung

FSF thường yêu cầu rằng bất 
kỳ lập trình viên nào đóng 
góp hơn 10 dòng lệnh trong 
phần mềm của một dự án 
GNU sẽ nhượng lại mã hoàn 
toàn cho FSF. 

Nội dung bổ sung

Vài dự án đã phấn đấu để 
tương thích với GPL, như 
Python, Qt và Vim, và thậm 
chí Mozilla đã thêm một 
mệnh đề bổ sung để cho 
phép cấp phép đôi.

Nội dung bổ sung

FSF đưa ra một đồ thị phức 
tạp về tính tương thích giữa 
GPLv2 và GPLv3, bao trùm 
vài trường hợp. Xem site của 
FSF. 
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cấp nhiều phép). Khi phân phối lại một chương trình tích hợp 2 thành phần với
các giấy phép copyleft khác nhau, sự sử dụng của một trong các giấy phép đó để
phân phối sản phẩm cuối cùng có thể cấu thành một vi phạm các điều khoản của
giấy phép kia. 

Có lẽ tranh luận lớn nhất xung quanh PMTD là câu hỏi về tính tương thích và việc
liên kết của giấy phép: thậm chí nếu 2 chương trình không thể được tích hợp với
nhau như một tổng thể (nghĩa là được biên dịch tĩnh cùng nhau và được liên kết
để tạo ra các dạng, như chúng ta đã thảo luận có liên quan tới GPLv2: ví dụ, việc
chèn một API giữa thành phần này và thành phần khác hoặc việc tạo các liên kết
động mà hoạt động khi chạy. 

MPL đưa ra rõ ràng rằng các ứng dụng theo các giấy phép khác nhau có thể được liên
kết với nhau hoặc sử dụng phần mềm theo giấy phép này, như một tác phẩm lớn hơn.
Thông thường, chương trình không tự do phải được liên kết với phần mềm theo MPL
thông qua một API. API đó thường có thể là một phần của chương trình gốc ban đầu,
hoặc một sửa đổi được tùy biến, và vì thế sẽ tuân theo MPL, trong khi chương trình
liên kết có thể được cấp phép theo bất kỳ giấy phép nào, thậm chí không tự do. 

5.2.4. Các chế độ cấp phép đôi và nhiều giấy phép

Vì các giấy phép PMTD không phải là độc quyền, thì một chương trình có thể
được người nắm giữ các quyền phân phối theo 2 hoặc nhiều hơn giấy phép tự do,
hoặc theo một giấy phép tự do và một giấy phép không tự do, theo một hệ thống
cấp phép đôi (dual licensing). Một người nắm giữ các quyền không bị hạn chế đối
với việc cấp phép cho mã, trừ phi một giấy phép độc quyền đã được trao hoặc,
trong các trường hợp nhất định, các thỏa thuận bí mật đã được thiết lập. 

Vài chương trình được phân phối theo cách này:

• MySQL là máy cơ sở dữ liệu được phân phối theo GPL để sử dụng độc lập

và với 1 giấy phép không tự do để tích hợp với các sản phẩm thương mại. 

• eZ-publish là một chương trình quản lý nội dung Internet cũng có một giấy

phép đôi GPL/không tự do. 

• MPL 1.1 cho phép chủ sở hữu thiết lập hoặc chương trình được phân phối

với MPL hoặc với các giấy phép khác (Mệnh đề 13). 

Từ quan điểm của người nắm giữ các quyền phần mềm, khả năng sử dụng giấy
phép thứ 2 cho phép anh/chị ta chào các giải pháp khác nhau cho các bên tham gia
đóng góp khác nhau; các thành viên cộng đồng (giấy phép tự do) hoặc các khách
hàng (giấy phép không tự do hoặc tự do tuân theo các hạn chế). Điều này cũng
cho phép kiểm soát giá thành, chất lượng và trách nhiệm với sự tôn trọng phần
mềm ở phía thương mại, và, rốt cuộc, phát hành nó (như Sun làm với các công
nghệ Java). 

Để hoàn thành chiến lược này, trong trường hợp sử dụng một giấy phép không tự
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do như một giấy phép thứ 2, là cơ bản rằng người nắm giữ các quyền đảm bảo
quyền sở hữu chủ của các quyền trong tất cả các thành phần được kết hợp trong
sản phẩm đó, hoặc ít nhất là các giấy phép trong bất kỳ thành phần nào của bên
thứ 3 là dễ dãi (BSD, MIT), bằng cách đó cho phép tái cấp phép theo nhiều điều
khoản. Vì thế, các dự án cấp phép đôi cho các sản phẩm của họ có xu hướng tập
trung các quyền tác giả trong các thành phần phụ vào trong tay họ, như được làm
với các công ty như MySQL AB và Trolltech. 

Điều này đòi hỏi những người đóng góp của cộng đồng phải nhượng lại các quyền
của họ cho các đóng góp của họ vào dự án, để đảm bảo không có sử dụng song song
các đóng góp có giá trị (hoặc cung cấp các điều khoản giấy phép đóng góp rất rộng
lớn). Các dự án cũng nên thiết lập các giấy phép hạn chế với các đối tác thương mại
và kiểm soát rủi ro về bằng sáng chế). 

Thành công của chiến lược đó phụ thuộc vào khả năng của các bên thứ 3 (hoặc
thương mại hoặc bên trong cộng đồng PMTD) tạo ra một sản phẩm tương tự hoặc
rẽ nhánh, điều có thể cạnh tranh về sản phẩm với giấy phép không tự do. Sử dụng
giấy phép copyleft cho giấy phép tự do thường ngăn chặn được các bên thứ 3 khỏi
việc lấy chương trình tự do và cá nhân hóa nó cho các mục đích thương mại, cạnh
tranh với phiên bản thương mại với một giấy phép không tự do. 

Yếu tố khác cho việc kiểm soát phần mềm trong ngữ cảnh của chiến lược này nằm
trong các thương hiệu, một công cụ pháp lý mà chúng ta đã thảo luận rồi. Các
thương hiệu được Quỹ Apache sử dụng với sự tôn trọng các phần mềm của nó
(máy chủ web, Tomcat, ...), bởi Sun trong mối quan hệ với Java® và bởi vài công
ty PMTD chuyên nghiệp như Sugar® (CRM), Compiere® và Openbravo® (ERP),
Pentaho® (Quy trình nghiệp vụ), Alfresco® (quản lý tài liệ) và Zimbra® (thư và
nhóm làm việc), Socialtext®, ... 

5.2.5. Các giấy phép PMTD và việc rẽ nhánh

Khái niệm rẽ nhánh (forking) hoặc phân chia tới từ đa nhiệm của máy tính: nó
tham thiếu tới sự phân chia một nhiệm vụ hoặc quy trình thành 2. Ví dụ, một
nhiệm vụ có thể vẫn giữ được tích cực trong khi nhiệm vụ khác dừng. Sự phân
chia hoặc rẽ nhánh của một chương trình diễn ra khi phần mềm được sửa đổi và
sự sửa đổi được phát triển tách biệt như một nhánh hoặc dự án tách biệt, theo một
đội điều hành khác, và thường được phân phối dưới cái tên khác và có lẽ cả giấy
phép khác. Các ví dụ của chúng là OpenBSD và NetBSD, các phân chia của Unix
BSD ban đầu, và Compiere và Adempiere, ... 

MySQL định nghĩa rẽ nhánh là: “Sự rẽ nhánh [của MySQL] có nghĩa là chia mã
nguồn của cơ sở dữ liệu MySQL thành một kho được giữ tách biệt, sao cho bất kỳ sự
phát triển nào của mã gốc ban đầu đòi hỏi một hoạt động bằng tay để được truyền
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sang phần mềm được rẽ nhánh đó, hoặc là phần mềm được rẽ nhánh đó bắt đầu kết

hợp các chức năng không có trong phần mềm gốc ban đầu”. 

Chương trình đã chịu hiện tượng này nhiều nhất là UNIX, dẫn tới sự tạo ra tới 10
biến thể. Vài biến thể UNIX đã được tạo ra vì các tác giả gốc ban đầu của chúng
(AT&T và Đại học California, Berkeley) đã phân phối chúng theo các giấy phép tự
do dễ dãi, cho phép các phiên bản (thậm chí không tự do) được tạo ra: Unixware của
Novell, Open Server của SCO, Solaris của Oracle, AIX của IBM, ... Điều này đã làm
nổi lên các vấn đề về pháp lý, ví dụ, trong trường hợp ban đầu giữa AT&T và Đại học
California, và gần đây hơn giữa SCO và IBM, và các vụ khác. 

Khả năng rẽ nhánh là thích hợp đối với các lập trình viên, vì khi nó đưa ra một chỉ
số tiến hóa về khả năng kỹ thuật và pháp lý hoặc thương mại của phần mềm. Từ
quan điểm kỹ thuật, các phiên bản “rẽ nhánh” có xu hướng sẽ không tương thích
về kỹ thuật (hoặc “không tương hợp”) với các chương trình gốc ban đầu. Từ quan
điểm pháp lý và thương mại, các phiên bản đó có thể cạnh tranh với sản phẩm gốc
ban đầu và được phân phối với một giấy phép khác, hoặc tự do hoặc thương mại,
thúc đẩy tính không tương thích về pháp lý. 

Có vài lý do cho việc rẽ nhánh: 

• Các lập trình viên rẽ nhánh PMTD vì họ (hợp pháp) có thể: các giấy phép

tự do cho phép sửa đổi PMTD và phân phối lại các sửa đổi như vậy. Ví dụ,
giấy phép BSD cho phép các tác phẩm phái sinh được tạo ra từ phần mềm
gốc ban đầu và thay đổi giấy phép trong mã được sửa đổi đó. Chương trình
mới có thể bắt đầu chỉ như một biến thể từ bản gốc (ví dụ, OpenBSD đối
với NetBSD) và sau đó ngày càng trệch đi nhiều hơn và nhiều hơn. 

• Lý do khác nằm trong sự quản lý phương tiện phát triển và trong những

bất  đồng  giữa  các  lập  trình  viên  hoặc  chủ  sở  hữu  của  phần  mềm
(Mambo/Joomla, là một ví dụ). Ví dụ, nếu nhu cầu cho một mở rộng hoặc
module mới được nhận diện và người điều phối không đồng ý, hoàn toàn
có khả năng là ai đó có thể tạo ra một phiên bản rẽ nhánh để tích hợp một
module như vậy. 

Các giấy phép tự do có một ảnh hưởng trực tiếp lên việc rẽ nhánh: 

• Nói chung, các giấy phép PMTD cho phép rẽ nhánh: phần mềm tuân theo

giấy phép không tự do hoặc phần mềm chia sẻ không thể bị rẽ nhánh. 

• Phần mềm được cấp phép theo các điều khoản không cho phép sử dụng

thương mại và/hoặc đòi hỏi trả về các sửa đổi cho tác giả gốc ban đầu
không thể bị rẽ nhánh vì sự kiểm soát tập trung được tác giả thực thi (ví
dụ, Ghostscript và giấy phép Aladdin).

• Phần mềm theo các giấy phép copyleft mạnh như GPL có xu hướng không
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bị rẽ nhánh: các tác phẩm phái sinh phải được làm sẵn sàng cho người
được cấp phép theo các điều khoản của giấy phép y hệt, và dự án gốc ban
đầu có thể, vì thế, thường có sự truy cập tới mã phái sinh để kết hợp lại
được bất kỳ cải tiến nào và làm cho nó thành một phần của phiên bản của
riêng nó. 

• Phần mềm với các giấy phép copyleft yếu, như Artistic, MPL hoặc LGPL

có thể được rẽ nhánh dễ dàng hơn, khi mà chúng cho phép tạo ra các biến
thể không tự do hoặc tự do bằng “sự tổng hợp“. 

• Phần mềm theo giấy phép dễ dãi (BSD hoặc tương tự) có thể hoặc dễ dàng

được rẽ nhánh, vì nó cho phép các phân phối nhị phân không có nghĩa vụ
phải xuất bản mã nguồn, và vì thế, dự án gốc ban đầu có thể không có sự
truy cập tới các thay đổi được làm trong bản rẽ nhánh. 

6. Kết luận
Trong module này, chúng ta đã xem xét việc cấp phép phần mềm nói chung và
trong các khía cạnh pháp lý của các giấy phép PMTD và việc cấp phép nói riêng. 

Hiện có “nhiều” giấy phép tự do và mô hình cấp phép tự do. Trong thực tế, có quá
nhiều  giấy  phép được thừa nhận (khoảng 70 đã  được OSI phê  chuẩn như là
“nguồn mở”) rằng OSI đã thiết lập một ủy ban chống lại sự nở rộ các giấy phép,
thứ gì đó mà chúng ta bình luận ở đây. 

Trên website của mình, OSI đã phân loại (một cách tùy ý, theo một vài người) các
giấy phép khác nhau như là “phổ biến nhất”, “mục đích đặc biệt”, và “khác” và “dư
thừa”. Chúng ta đã quan sát thấy với sự quan tâm trên Sourceforge, kho lớn nhất các
PMTD, sự tiến hóa sử dụng các giấy phép khác nhau, với GPLv2 vẫn là đứng đầu,
chiếm khoảng 65% các dự án (điều không nhất thiết ngụ ý 70% mã). 

Tuy nhiên, phần mềm và các giấy phép không được tạo ra và sử dụng trong một
môi trường ổn định và không có biến đổi, mà thay vào đó được đắm chìm trong
một vật trung gian thay đổi, tiến hóa nhanh chóng, cả kỹ thuật và pháp lý. Ví dụ,
việc liên kết động và các ngôn ngữ biên dịch đã không thực sự tồn tại khi GPLv2
đã được phác thảo, cũng đã không có pháp luật để bảo vệ thông tin quản lý các
quyền và phương tiện bảo vệ công nghệ. Hệ quả là, để duy trì quyền tự do của
phần mềm, cả khung công nghệ và pháp lý cần phải tiến hóa cùng nhau, nghĩa là,
bằng việc thích nghi các giấy phép cho các phát triển công nghệ mới (SaaS, các
dịch vụ web) và các phát triển pháp lý (DRM). 

Hơn nữa, chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu các giấy phép
phần mềm, sự lựa chọn của chúng và làm thế nào để tuân thủ với các điều khoản
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của chúng, trong mối liên hệ tới sử dụng, phân phối và tiếp thị PMTD hoặc các
sản phẩm dựa vào PMTD trong các môi trường phát triển và sản xuất ngày càng
phức tạp, như các môi trường phân tán (các dịch vụ web, phần mềm như một dịch
vụ, ...): 

• Đối với các lập trình viên nó cũng là nền tảng để quản lý sở hữu trí tuệ của

riêng họ và của những người đóng góp mã cho các dự án mà họ quản lý. 

• Đối với người sử dụng, là quan trọng để hiểu các giấy phép được áp dụng

cho các chương trình họ sử dụng, các quyền họ thụ hưởng và các nghĩa vụ
họ phải tuân thủ, và các khác biệt và tính tương thích giữa các giấy phép. 

Về cuộc sống sinh viên của những người chuyên nghiệp, chúng tôi nghĩ rằng là
quan trọng rằng họ có khả năng đánh giá các hệ quả thương mại và công nghệ của
các vấn đề pháp lý mà họ đã mô tả và bình luận ở đây: những gì có thể làm được
trong mối liên hệ với tính hiệu lực và tính hiệu quả pháp lý của các giấy phép, làm
thế nào để tận dụng được ưu điểm các khả năng của nhiều giấy phép, tài liệu hoặc
các danh sách chọn nào có thể là hữu dụng cho quản lý sở hữu trí tuệ, chiến lược
hay chiến thuật nào phải được áp dụng khi đối mặt với các nghi ngờ về pháp lý
với sự tôn trọng PMTD, và quy trình quyết định nào là thích hợp nhất. 
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Các khía cạnh pháp lý của các hoạt 
động trực tuyến (Internet) 

Legal aspects of online activities (Internet)
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1. Giới thiệu
Module này xem xét ngắn gọn vào khung điều chỉnh các hoạt động trực tuyến,
trong cả các lĩnh vực của luật dân sự và hình sự. Chủ đề này đã được viết rộng rãi,
quả thực nó có thể cần cả một cuốn sách (thậm chí, vài cuốn) để đề cập tới các
vấn đề thích hợp và chủ đề ở đây chỉ đưa ra một cái nhìn tổng quan các chủ đề
chính: điều hành Internet, trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và
điều chỉnh thương mại điện tử và chữ ký điện tử. Chúng ta cũng sẽ xem xét ngắn
gọn vào việc đấu tranh chống tội phạm không gian mạng. 

Trước nhất, như một lời giới thiệu, chúng ta ngắn gọn bình luận về các sáng kiến
bảo vệ “các quyền số” và điều hành Internet. 

Đọc trực tuyến 

• Thư mục WSIS tại http://www.itu.int/wsis/documents/bibliography.html đưa ra một 

danh sách thú vị đáng đọc về chủ đề này.

• Đáng đọc trực tuyến khác bao gồm:

◦ Ủy ban châu Âu: http://europa.eu/pol/infso/index_en.htm

◦ Xã hội Internet: http://www.isoc.org/internet/law/

◦ EFF: Luận thuyết về Luật Internet http://ilt.eff.org/index.php/Table_of_Contents

◦ Đại học Stanford: http://cyberlaw.stanford.edu/

◦ Đại học Harvard: http://cyber.law.harvard.edu/

◦ BILETA: http://www.bileta.ac.uk/default.aspx

• Các tạp chí:

◦ JILT: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/

◦ Int. Jnl. of Law and Info. Technology: 

http://www.oxfordjournals.org/our_journals/inttec/editorial_board.html

1.1. Các quyền số

Khái niệm “các quyền số” mô tả các quyền của con người đối với việc sử dụng
các máy tính và thiết bị điện tử, hoặc một mạng truyền thông. Đặc biệt, khái niệm
các quyền số có liên quan tới sự bảo vệ các quyền đang tồn tại, như quyền tự do
biểu đạt hoặc riêng tư, trong thế giới trực tuyến, nghĩa là trong ngữ cảnh của các
công nghệ số mới. 

Các quyền theo yêu cầu mà được xem là thích hợp trong ngữ cảnh trực tuyến bao
gồm các quyền cơ bản của con người như quyền tự do biểu đạt, riêng tư và quyền
tự do hội họp; và các quyền quan trọng nhất định khác như quyền giáo dục hoặc
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các quyền của người tiêu dùng. 

Các vấn đề đó chủ yếu đã nổi lên như sự mở rộng các công nghệ số trong cuộc
sống của chúng ta đã làm thay đổi cán cân đang tồn tại trước đó giữa cá nhân và
nhà nước, và giữa các cá nhân. Sự đột phá chính của các sáng kiến và quy định đã
từng có để bảo vệ các quyền đang tồn tại trong ngữ cảnh mới (tự do ngôn luận),
và tạo ra hoặc phát triển các quyền khác trong mối liên hệ với công nghệ trong
ngữ cảnh của việc bảo vệ các quyền cơ bản và phẩm giá của con người trong sự
nặc danh số dạng “panopticon” (nhà tù xây tròn, ở giữa là chòi gác). 

Ở mức độ nhất định, sự mở rộng các quyền nhất định tới ngữ cảnh số là khá rõ rệt.
Lấy ví dụ 2 lĩnh vực: tự do ngôn luận (Free Speech) và tính riêng tư (Privacy). 

• Vì Internet về cơ bản là một công cụ truyền thông, quyền tự do biểu đạt

(Free Expression) hoặc tự do ngôn luận rõ ràng là một vấn đề chính, và đã
làm gia tăng tới một loạt trường hợp và tuyên bố về các quyền nhà báo,
các quyền cá nhân để tự biểu đạt (thông qua các công nghệ web 2.0 như
các blog, twitter, ...), sự bảo vệ sự phê bình và nhại lại, và cách để làm việc
với sự phỉ báng trên trực tuyến. 

• Sử dụng thông tin đại chúng (và cơ hội sử dụng một cách đại chúng và kết

nối thông tin) được kết hợp với các hoạt động giám sát hoặc xâm phạm
tính riêng tư nhất định - từ cookie của các trang web đơn giản cho tới việc
nạo vét và thu hoạch dữ liệu từ web tới việc giám sát thời gian thực các
hoạt động (Carnivore, việc lưu ý khóa, ...), đã vi phạm các quyền về tính
riêng tư của cá nhân. Điều này tới lượt nó đã dẫn tới, việc gia tăng sử dụng
mã hóa nhiều hơn (và vì thế mong muốn của chính phủ điều chỉnh các
công nghệ mã hóa và các khóa cá nhân). 

Các vấn đề khác là không thật rõ ràng: 

• Xác định ở đâu một hoạt động diễn ra (theo nghĩa để xuất bản tác phẩm

phỉ báng), sao cho để quyết định tiến hành hành động ở đâu để bảo vệ
hoặc phòng vệ các quyền của ai đó. 

• Quyền nặc danh (nghĩa là sử dụng các mạng TOR hoặc các hệ thống ẩn

dấu định dạng khác) và truy cập của chính phủ đối với các khóa mật mã
(như, xem site của EFF). 

• Các hệ thống quản lý các quyền số mà giám sát hoặc kiểm soát sử dụng

của một người các công nghệ nhất định (như vấn đề Rootkit của Sony
chẳng hạn). 

• Việc lần theo hành vi trên web (như việc quét thư điện tử của Google; xem

Bên Làm việc [Working Party] 29). 
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• Việc quét du lịch (Kiểm soát của Mỹ về các thông tin hành khách đi máy

bay, xem các site EPIC và Statewatch). 

• Lạm dụng các bức thư “ngừng và rút” - C+D (Cease and Desist) (các bức

thư đòi hỏi thông tin nhất định phải được rút xuống nếu không thì hoạt
động đó phải ngừng, được cho là vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc các quyền
khác). Trong khi các thư đó là phương tiện hợp lệ cho việc bảo vệ các
quyền của một người như các quyền riêng tư hoặc sở hữu trí tuệ, thì chúng
thường bị lạm dụng để chỉ trích các hoạt động hợp pháp như bình luận,
báo cáo hoặc liên kết (xem site các hiệu ứng làm ớn lạnh [Chilling effect]).

Đây không phải là chỗ để đề cập tới các vấn đề đó một cách thật chi tiết, vì khóa
học này tập trung vào các công nghệ, tuy nhiên thật là thú vị để lưu ý rằng một
loạt các sáng kiến đã được tiến hành trong lĩnh vực này, nó cung cấp cho việc đọc
thú vị tiếp sau: 

• Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội Thông tin -  WSIS (World

Summit on the Information Society). Các hội nghị đó đã diễn ra vào các
năm 2003 và 2005 do Liên hiệp quốc (UN) tổ chức. Hội nghị thượng đỉnh
này từng gây tranh cãi cao độ (đặc biệt liên quan tới ICANN), nhằm đưa ra
một diễn đàn thảo luận và khung công việc để bảo vệ các quyền trong môi
trường số, dẫn tới những thương thảo đáng kể giữa các chính phủ, hiện
được Tuyên bố về các Nguyên tắc (Declaration of Principles) của WSIS
dẫn dắt, tái khẳng định lại các quyền con người. 

Tuyên bố về các nguyên tắc của WSIS

Tuyên bố về các nguyên tắc của WSIS là một loạt các tuyên bố hoặc các nguyên tắc
nhằm thiết lập “Kế hoạch Hành động” (Action Plan) có liên quan để mang hơn 50%
dân số thế giới lên trực tuyến tới năm 2015. Có 67 nguyên tắc được khẳng định, trong
số đó gồm: 

• Cam kết xây dựng một Xã hội thông tin “hướng tới người dân”, bao hàm tất

cả và hướng phát triển. 

• Tính phổ quát, tính không thể chia, tính phụ thuộc lẫn nhau và tính quan hệ

lẫn nhau của tất cả các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, bao gồm
cả quyền tự do về quan điểm và biểu đạt. 

• Sự bình đẳng về chủ quyền của các nhà nước (nghĩa là không có sự can thiệp

với các vấn đề nội bộ... như sự kiểm duyệt!). 

• Thừa nhận sự đa dạng, các nhu cầu đặc biệt, nhu cầu hỗ trợ người nghèo, và

nhu cầu bao hàm tất cả, đối tác và hợp tác giữa các chính phủ và các bên
tham gia đóng góp khác. 

• Để đáp ứng được các thách thức đó bằng: 
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◦ việc cải thiện sự truy cập thông tin và hạ tầng và công nghệ truyền thông; 

◦ việc cung cấp sự truy cập thông tin và tri thức. 

◦ việc xây dựng năng lực và các ứng dụng CNTT; 

◦ việc gia tăng lòng tin và an toàn trong sử dụng CNTT-TT; 

◦ việc tạo một môi trường tạo thuận lợi ở tất cả các mức (pháp lý, kinh tế, xã

hội, tiêu chuẩn hóa, ...); 

◦ việc nhận thức vai trò của truyền thông; 

◦ việc đề cập tới các chiều đạo đức của Xã hội Thông tin; và 

◦ việc khuyến khích sự hợp tác quốc tế và khu vực. 

Công việc đang diễn ra, trong ngữ cảnh của “đi theo WSIS” và Chương trình nghị sự
(Agenda) Tunis. 

Một khía cạnh thú vị của WSIS từ quan điểm công nghệ là sáng kiến Mỗi Đứa trẻ
Một Máy tính xách tay (One Laptop Per Child) của Nicholas Negroponte, chủ tịch và
người  sáng  lập  của  Phòng  thí  nghiệm  các  Phương  tiện  của  Viện  Công  nghệ
Massachusetts. Sáng kiến này lần đầu tiên được trình bày tại WSIS và mục đích là
cho tới hiện nay, tại cuộc họp năm 2005 tại Tunis, một máy tính xách tay 100 USD
(chạy GNU/Linux, tất nhiên). 

• Sáng kiến Mạng Toàn cầu -  GNI (Global Network Initiative).  Sáng

kiến này đã được thiết lập với mục đích được nêu là “Bảo vệ và tiến bộ
cho tự do biểu đạt và tính riêng tư trong các CNTT-TT”. Điều này đủ kỳ lạ
đưa vào một loạt nhóm các công ty nhiều bên tham gia đóng góp, các tổ
chức xã hội dân sự (bao gồm cả các nhóm về quyền con người và tự do
báo chí), các nhà đầu tư và giới hàn lâm. Các bên đã bỏ ra 2 năm thương
thảo và tạo ra một tiếp cận hợp tác để bảo vệ và tiến bộ sự tự do biểu đạt
và tính riêng tư trong lĩnh vực CNTT-TT. Họ đã phát triển các Nguyên tắc
và Chỉ dẫn và chương về Điều hành cho mục đích này, để đưa ra đường
hướng và chỉ dẫn có liên quan tới sử dụng các CNTT-TT. 

Các Nguyên tắc và Chỉ dẫn và Điều hành của GNI

Các nguyên tắc GNI nhằm vào việc xác định quyền tự do biểu đạt và tính riêng tư
trong các CNTT-TT, về cơ bản nêu rằng các công ty CNTT-TT có trách nhiệm tôn
trọng và bảo vệ các quyền tự do biểu đạt và tính riêng tư của những người sử dụng
của họ. Các nguyên tắc đó dựa vào Tuyên ngôn Vạn năng về Quyền Con người
(Universal Declaration of Human Rights) và các tài liệu quốc tế khác, và bao trùm
các vấn đề sau: 

• Tự do biểu đạt (Freedom of Expression): Trên đỉnh của nguyên tắc tự do

ngôn luận (Free Speech) được chấp nhận chung và không có các hạn chế của
chính phủ, các nguyên tắc đó thừa nhận rằng sự truy cập công khai rộng rãi
tới thông tin và tự do để tạo và truyền đạt các ý tưởng là sống còn cho sự tiến
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bộ của tri thức, cơ hội kinh tế và tiềm năng của con người. Các công ty tham
gia sẽ tôn trọng và bảo vệ quyền tự do biểu đạt của những người sử dụng của
họ bằng việc tìm cách tránh xa hoặc giảm thiểu ảnh hưởng các hạn chế của
các chính phủ về tự do biểu đạt, bao gồm các hạn chế về thông tin sẵn sàng
cho những người sử dụng và các cơ hội cho những người sử dụng để tạo ra
và truyền đạt các ý tưởng và thông tin, bất kể các biên giới hoặc phương tiện
truyền thông. 

• Tính riêng tư: điều này được nêu như một quyền con người và người đảm

bảo chân giá trị của con người, quan trọng cho việc duy trì an toàn cá nhân,
bảo vệ sự nhận diện và thúc đẩy tự do biểu đạt. Các công ty tham gia sẽ triển
khai các bảo vệ với sự tôn trọng thông tin cá nhân ở tất cả các quốc gia nơi
mà họ vận hành để bảo vệ các quyền riêng tư của người sử dụng. 

Để triển khai các nguyên tắc đó, các chỉ dẫn tập trung vào: 

• Việc ra quyết định có trách nhiệm của công ty: tích hợp các nguyên tắc vào

quản lý và văn hóa của công ty. 

• Sự cộng tác nhiều bên tham gia đóng góp: các chiến lược phát triển và cộng

tác có liên quan tới doanh nghiệp, các hiệp hội công nghiệp, các tổ chức xã
hội dân sự, các nhà đầu tư và các nhà hàn lâm. 

• Điều hành, Trách nhiệm giải trình và Minh bạch: triển khai một cấu trúc điều

hành và yêu cầu trách nhiệm giải trình thông qua sự minh bạch và soi xét
công khai. 

• Các quyền Số của châu Âu -  EDRi (European Digital Rights) là một

nhóm bảo vệ quốc tế được thành lập năm 2002 từ các thành viên vài nước
châu Âu để bảo vệ các quyền dân sự trong xã hội thông tin. Nhóm này
giám sát sự điều chỉnh có liên quan tới Internet, bản quyền và tính riêng tư
trong các cơ quan châu Âu và Quốc tế. Họ đã đề cập tới các yêu cầu giữ
lại dữ liệu, spam, chặn viễn thông, bản quyền và các hạn chế sử dụng công
bằng, hiệp định chống tội phạm không gian mạng, xếp hạng, lọc và khóa
nội dung Internet và các thủ tục lưu ý và đánh sập các website. 

• Quỹ Biên giới Điện tử -  EFF (Electronic Frontier Foundation) là một

người bảo vệ các quyền số phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở ở Mỹ. Nó đã
tuyên bố nhiệm vụ là để bảo vệ tự do ngôn luận, tính riêng tư, đổi mới, và
các quyền của người tiêu dùng trên trực tuyến. EFF là một trong các tay
chơi sớm trong việc bảo vệ các quyền số, giúp các hoạt động giáo dục cho
các nhà ra chính sách (như về các mạng viễn thông tự do và mở), nâng cao
nhận thức công chúng về các vấn đề tự do dân sự nảy sinh từ sự tiến bộ
nhanh chóng trong lĩnh vực mới các phương tiện truyền thông dựa vào
máy tính; và có quan tâm từ quan điểm pháp lý, hỗ trợ kiện tụng để bảo vệ
các quyền đó. Trong số các vấn đề, họ đã từng tích cực về: 
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• Các công nghệ P2P (MGM v Grokster, Luật INDUCE) 

• Nghề làm báo trên trực tuyến và việc bảo vệ tính bí mật các nguồn (Apple

vs. Does). 

• Các công nghệ bảo vệ tính riêng tư (Bernstein vs. Bộ Tư pháp Mỹ). 

• Kiểm duyệt trên trực tuyến (ACLU vs.  Reno /  Luật Nghi thức Truyền

thông). 

MGM vs. Grokster 

Nền công nghiệp nội dung đã và đang đấu tranh chống lại các hệ thống chia sẻ tệp
ngang hàng điểm - điểm P2P kể từ khi Napster, vào năm 1998. Các lý lẽ của họ là các
hệ thống đó vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ (IP) của những người nắm giữ nội
dung, gây ra và thực sự làm hại tới các lỗ hổng về bản quyền. Tuy nhiên, kể từ vụ
kiện của Sony vs. Betamax năm 1984, các tòa án Mỹ đã giữ quan điểm rằng một
công ty không có trách nhiệm cho việc tạo ra một công nghệ mà vài khách hàng có
thể sử dụng cho các mục đích vi phạm bản quyền, miễn là công nghệ đó có khả năng
sử dụng không vi phạm đáng kể. Các hệ thống chia sẻ tệp P2P bản thân chúng, trong
khi cho phép những người sử dụng chia sẻ các tác phẩm được bảo vệ bản quyền,
cũng được sử dụng để phân phối các tác phẩm theo các giấy phép nội dung tự do và
các tác phẩm trong miền công cộng. Napster đã bị đóng cửa (cuối cùng, một cách tự
nguyện) vì hệ thống trung ương trên thực tế đã không duy trì được các tác phẩm đã
được chia sẻ, và vì thế bản thân hệ thống đã vi phạm các quyền IP. Trong vụ kiện của
Grokster, “Hollywood” đã kiện Grokster, một nhà phân phối phần mềm chia sẻ tệp.
Trong vụ này, bản thân Grokster chưa bao giờ thực sự tái tạo các tác phẩm được chia
sẻ trong các hệ thống của nó - chỉ cung cấp một cơ chế cho việc chia sẻ các liên kết.
Sau các cuộc chiến pháp lý kéo dài, các tòa án đã không lật được học thuyết của
Betamax,  tuy  nhiên  đã  thấy  Grokster  có  tội  về  “trách  nhiệm  pháp  lý  thứ  cấp”
(secondarily liability) về vi phạm IP (nghĩa là không trực tiếp thực hiện hành động
đó, nhưng “xúi giục” nó), nêu rằng nó đã tích cực thúc đẩy việc chia sẻ tệp bất hợp
pháp, đã không triển khai bất kỳ bộ lọc nào trong nội dung truyền qua các hệ thống
của nó, và xây dựng một mô hình kinh doanh dựa vào sử dụng các tác phẩm được
bảo vệ của bên thứ 3. 

Apple vs. Does 

Vào năm 2004, Apple đã tiến hành hành động pháp lý chống lại các cá nhân vô danh,
những người được cho là đã làm rò rỉ thông tin về các sản phẩm mới của Apple cho
vài site tin trực tuyến, đặc biệt quan tâm là giao diện âm thanh FireWire. Apple cũng
đệ trình một vụ kiện bí mật thương mại riêng rẽ chống lại một site gọi là Tink Secret
vào năm 2005. Apple đã tìm cách nhận diện những người đã làm rò rỉ thông tin cho
các nhà báo của các site đó. EFF đã thành công bảo vệ cho các nhà báo và các site
theo yêu cầu chống lại việc tiết lộ các nguồn của họ, trên cơ sở các nguồn và các
phương tiện bí mật. 
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Bernstein vs. Bộ Tư pháp Mỹ 

Vào năm 1995, Daniel Bernstein, một nhà nghiên cứu của đại học ở Berkeley, đã lên
kế hoạch phân phối một chương trình mã hóa mà ông đã viết (được gọi là Snuffle) có
thể giúp ngăn chặn các bên thứ 3 khỏi việc can thiệp chặn các truyền thông trực
tuyến, phát hiện các mật khẩu và, ví dụ, ăn cắp các số thẻ tín dụng. Các luật của Mỹ
(kiểm soát  xuất  khẩu và vận tải  trong điều chỉnh quân sự) đã hạn chế xuất  bản
chương trình của ông, vì công nghệ mã hóa nằm trong các luật kiểm soát vũ khí (hiệp
định Waasemar), đã đối xử như một mối đe dọa tiềm tàng cho an toàn quốc gia. 

Các tòa án liên bang Mỹ đã khẳng định, lần đầu tiên, rằng mã phần mềm xứng đáng
cho Sửa đổi bổ sung Thứ nhất - First Amendment (tự do ngôn luận) bảo vệ và vì thế
Bernstein có thể xuất bản mã và các tài liệu khoa học về thuật toán đó. 

ACLU vs. Reno 

Vào  năm  1996,  Mỹ  đã  ban  hành  Luật  Nghi  lễ  Truyền  thông  (Communications
Decency Act), một luật có lợi cho an toàn Internet và hình sự hóa sự xuất bản các nội
dung nhất  định trên trực tuyến (mà chính phủ có thể không cấm khi không trực
tuyến). EFF và một nhóm các bên có quan tâm (ACLU là một trong số đó) đã nghi
ngờ về tính hợp hiến của luật đó và Tòa án Tối cao cuối cùng đã tuyên bố nó là vi
hiến trên cơ sở của sự bảo vệ tự do ngôn luận. Quốc hội Mỹ sau đó đã phê chuẩn
Luật Bảo vệ Trẻ em trên Trực tuyến - Children Online Act (hình sự hóa sự phân phối
“thương mại” các tư liệu được coi là “có hại cho trẻ vị thành niên” và các tòa án đã
trao các lệnh chống lại sự ép tuân thủ nó, về cơ bản vì quá rộng về phạm vi. 

• Nhóm các Quyền Mở -  ORG (Open Rights Group) là một tổ chức có

trụ sở ở Anh có chiến dịch về các vấn đề quyền số và tự do trên trực tuyến,
và hành động như một dịch vụ dọn sạch nhà trung gian đưa các nhà báo
liên lạc với các chuyên gia, “thúc đẩy một cộng đồng các nhà hoạt động
xã hội từ dân thường”. Nó mở chiến dịch chống lại quản lý các quyền số
(DRM), sự mở rộng của khái niệm bảo vệ bản quyền được ban cho các
bản ghi âm, bầu cử điện tử, cũng như nhiều vấn đề khác. 

Các tổ chức thú vị khác để đi theo gồm: 

• Statewatch “giám sát các quyền tự do dân sự và nhà nước ở châu Âu”. 

• Mạng  Tự  do  Dân  sự  châu  Âu -  ECLN (European  Civil  Liberties

Network) “tìm cách tạo ra một xã hội châu Âu dựa vào sự tự do và công
bằng, của các quyền tự do dân sự cơ bản và các quyền tự do cá nhân và
chính trị, của phong trào tự do và tự do thông tin, và các quyền bình đẳng
cho những người thiểu số”. 

• Trung tâm Thông tin Riêng tư Điện tử -  EPIC (Electronic Privacy

Information Center) “Tập trung sự chú ý của công chúng vào các vấn đề
đang nổi lên về tính riêng tư và tự do dân sự”. 
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• Quỹ về hạ tầng thông tin tự do (FFII) “thông tin về các thị trường phần

mềm tự do và cạnh tranh, các tiêu chuẩn mở thực thụ và các hệ thống bằng
sáng chế với các rào cản ít hơn cho sự cạnh tranh”. 

1.2. Điều hành Internet

Một chủ để đã làm nảy sinh sự quan tâm đáng kể ở tận gốc của Internet là mô
hình điều hành công nghệ (nghĩa là, ai điều chỉnh mạng truyền thông). Trong khi
nó vẫn là một vấn đề, thì nó đã đi vượt ra khỏi chương trình nghị sự gần đây hơn,
vì “các chủ đề nóng” khác như “ăn cắp nội dung” hoặc “khủng bố số” đã nảy sinh.

Ban đầu, Internet từng là mạng riêng (hàn lâm) và hướng vào nước Mỹ, và sự điều
hành từng được thiết lập trên một mô hình đóng, được các kỹ sư và các nhà khoa
học triển khai. Khu vực tư nhân đã cung cấp lượng đáng kể đầu tư và hạ tầng (hạ
tầng đường trục quốc tế, các mạng cáp quốc gia, và cung cấp các dịch vụ tạo
thuận lợi và quản lý giao thông). 

Về các tiêu chuẩn truyền thông và vận hành công nghệ của Internet, Đội Đặc
nhiệm Kỹ thuật Internet - IETF (Internet Engineering Task Force), một đơn vị tư
nhân, đã phát triển các quy tắc kỹ thuật nhất định cho phần đó của Internet mà
chính là World Wide Web. 

Dù vậy, về tổng thể, một yếu tố mấu chốt của mạng là các tài nguyên cho các tên
và địa chỉ mạng: các tên miền, các địa chỉ IP. Ban đầu, Cơ quan Chuyển nhượng
Số của Internet - IANA (Internet Assigned Numbers Authority) đã có trách nhiệm
nhượng lại các tên và địa chỉ Internet. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã quyết định,
vào cuối những năm 1990, liên hệ với vài trong số các dịch vụ được IANA cung
cấp  từ  Tập  đoàn  Internet  về  các  Số  và  Tên  được  Chuyển  nhượng  -  ICANN
(Internet Corporation for Assigned Numbers and Names). 

ICANN là một tập đoàn công ích phi lợi nhuận của Mỹ và có trách nhiệm về việc
điều phối quản lý Hệ thống Tên Miền - DNS (Domain Name System), phân bổ
không gian địa chỉ giao thức Internet, điều hành các tham số điều phối mới của
Internet và quản lý hệ thống máy chủ tên gốc root của Internet. Trong khi ICANN
là một  tổ  chức bán tư  nhân,  thì  nó được Ủy ban Cố vấn Chính phủ -  GAC
(Government Advisory Committee) hỗ trợ và giám sát và là mở cho tất cả các
chính phủ và một số tổ chức quốc tế với một mối quan tâm trực tiếp trong chính
sách của ICANN, bao gồm cả ITU, WIPO, OECD, ... 

• Các tên miền: Các tên miền là các tên theo đó các máy chủ Internet có thể

dễ dàng được nhận diện, ngược lại với hệ thống đánh địa chỉ IP theo số
được sử dụng cho truyền thông mạng. ICANN thiết lập 2 dạng đăng ký: 
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◦ một số của các miền mức đỉnh chung (gTLD), như “.com”, “.net”, và

“.org” được sử dụng toàn cầu (được mở rộng cho .biz, .info, ...); 

◦ khoảng 240 cơ sở đăng ký quốc gia và vùng duy trì các hệ thống tương

tự các tên theo một mã quốc gia (các đăng ký ccTLD), như “.uk”, “.fr”.
Các cơ quan đăng ký đã được thiết lập cho các ccTLD (Nominet, ES-
NIC, ...) và ICANN đã chính thức thừa nhận một số cơ quan đăng ký
tư nhân (như Verisign) cho việc đăng ký các tên miền. 

• Chính sách  Giải  quyết  Tranh chấp  Thống nhất -  UDRP (Uniform

Dispute Resolution Policy) là một quy trình được thiết lập để giải quyết
các vấn đề về đăng ký và sử dụng các tên miền, được WIPO giám sát ở
mức quốc tế, và các cơ quan đăng ký tương ứng ở mức quốc gia. Chúng ta
đã bình luận về vấn đề này trong module về sử dụng thương hiệu trên
Internet. 

Trong khi ICANN viện lý nó đã thành công trong việc duy trì tính ổn định của Hệ
thống Tên Miền 10 năm cho tới nay, và đã khuyến khích quy trình ra quyết định
có tính tham gia, thì vẫn có một loạt các chỉ trích về bản chất tự nhiên riêng tư của
nó, sự thiếu của nó tính đại diện và thậm chí các xu hướng độc quyền của nó. 

• Cấu trúc pháp lý và sự hợp nhất của ICANN theo luật California đặt ra các

vấn đề, cả các mâu thuẫn của luật áp dụng được và các quyền tài phán. 

• Các mối quan tâm hợp pháp vẫn là đối với việc liệu một ủy ban chính phủ

cố vấn cho một tập đoàn tư nhân có là một cơ chế thích đáng và hiệu lực
để tạo điều kiện cho các chính phủ thực thi các trách nhiệm về chính sách
công hay không. 

• Trên đỉnh của điều này, tiếp cận tự điều chỉnh như được ICANN thực hành

có nghĩa là các nhà vận hành ở trên đóng một vai trò tiềm tàng không thích
hợp (như, từ quan điểm của chính sách cạnh tranh) trong việc thiết lập các
điều kiện lối vào cho các đối thủ cạnh tranh mới. 

Để có thêm thông tin về chủ đề này, hãy xem một bài báo sớm1 và tương phản với
thông tin ở Icann Watch, GIPI và IGF. 
(1)Ví dụ, tại Duke Law & Technology Review. 

2. Các hoạt động trực tuyến
Chúng ta xem xét rằng điều quan trọng phải có tri thức tối thiểu về các quyền và
nghĩa vụ có liên quan tới các hoạt động trực tuyến, đặc biệt về các dịch vụ có liên
quan tới Internet (truy cập, đặt chỗ hosting, kết nối... ) và các nền tảng web, cả
những nền tảng chỉ phát thông tin (các site “thụ động”) cũng như các nền tảng
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thương  mại  điện  tử  (các  site  động),  và  hầu  hết  các  mạng  xã  hội  gần  đây
(Facebook, YouTube, Flickr, Twitter, ...). 

Đã có lượng đáng kể pháp luật áp dụng các khung pháp lý của “thế giới tương tự”
cho thế giới số, “Xã hội Thông tin”. Điều này chủ yếu đã xảy ra ở mức khu vực
(như châu Âu), để hài hòa hóa các luật giữa các quốc gia thành viên của EU để
loại bỏ các rào cản chống lại buôn bán điện tử: cả việc cung cấp thông tin cho các
dịch vụ xã hội, lẫn làm hợp đồng trực tuyến. 

• Điều chỉnh áp dụng được trong khu vực này ở mức EU gồm: 

◦ Chỉ  thị  2000/31/EC  của  Nghị  viện  và  Hội  dồng  châu  Âu  ngày

08/06/2000 về các khía cạnh pháp lý nhất định các dịch vụ xã hội
thông tin, đặc biệt là thương mại điện tử, trong thị trường nội địa (Chỉ
thị Thương mại điện tử). 

◦ Chỉ  thị  2001/29/EC  của  Nghị  viện  và  Hội  đồng  châu  Âu  ngày

22/05/2001 về hài hòa hóa các khía cạnh nhất định của các quyền bản
quyền và có liên quan trong xã hội thông tin (Chỉ thì Bản quyền và Xã
hội Thông tin). 

◦ Chỉ thị 97/7/EC của Ủy ban và Hội đồng châu Âu ngày 20/05/1997 về

bảo vệ người tiêu dùng với sự tôn trọng các hợp đồng từ xa (“Chỉ thị
Bán hàng Từ xa” - Distance Selling Derective). 

◦ Chỉ thị 95/46/EC của Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 24/10/1995

về bảo vệ các cá nhân đối với  việc xử lý dữ liệu cá nhân và dịch
chuyển tự do các dữ liệu như vậy (Chỉ thị về Tính riêng tư). 

◦ Chỉ  thị  2004/48/EC  của  Nghị  viện  và  Hội  đồng  châu  Âu  ngày

29/04/2004 về ép tuân thủ các quyền sở hữu trí tuệ (Chỉ thị Ép tuân thủ
IPR). 

Chúng ta đã trình bày và bình luận về 2 Chỉ thị mới nhất trong module về các
Quyền Sở hữu Trí tuệ. 

2.1. Các dịch vụ xã hội thông tin

Các dịch vụ được cung cấp từ “Các nhà cung cấp dịch vụ xã hội thông tin” về cơ
bản được điều chỉnh ở mức châu Âu trong Chỉ thị Thương mại Điện tử, được
chuyển vị qua các luật quốc gia khác  nhau như của Tây Ban Nha “Ley de los
Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico” hoặc các
quy định năm 2002 ở Anh về Thương mại Điện tử. 

Trong phần này chúng ta sẽ xem xét khung hành chính và pháp lý để cung cấp các

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 243/314



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

dịch vụ (phạm vi ứng dụng của các quy định, các yêu cầu hành chính và chế độ
pháp lý áp dụng được cho các giao dịch quốc tế) cũng như các nghĩa vụ ràng buộc
đối với các nhà cung cấp. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ bình luận về làm hợp
đồng điện tử và quy định các hoạt động thương mại qua Internet. 

Các vấn đề về tính riêng tư trên trực tuyến được đề cập tới trong module về tính
riêng tư. 

Định nghĩa các dịch vụ xã hội thông tin tồn tại rồi trong luật Cộng đồng trong Chỉ
thị 98/34/EC đưa ra một thủ tục cho sự cung cấp thông tin trong lĩnh vực các tiêu
chuẩn kỹ thuật và các quy định và quy tắc về xã hội thông tin; định nghĩa này bao
trùm “bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông thường cho thù lao trả công, từ ở
xa, bằng các phương tiện thiết bị điện tử để xử lý (bao gồm cả sự nén số) và lưu
trữ dữ liệu, và theo yêu cầu cá nhân của một người nhận một dịch vụ”. 

Vì thế, về cơ bản, Chỉ thị Thương mại áp dụng cho tất cả các hoạt động được triển
khai bằng phương tiện điện tử và có bản chất tự nhiên thương mại hoặc theo đuổi
một mục tiêu tài chính (giành được doanh số tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp).
Nói cách khác, nó áp dụng cho các trang web mà triển khai các hoạt động thương
mại điện tử cũng như các hoạt động cung cấp thông tin hoặc chào các dịch vụ tự
do cho những người sử dụng, khi họ đại diện cho một hoạt động kinh tế cho chủ
sở hữu của họ. 

Chỉ thị đó và các luật quốc gia bao trùm cả các dịch vụ giữa các doanh nghiệp
(B2B) và các dịch vụ giữa các doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C), cũng như
các dịch vụ được tự do đối với người nhận (phụ thuộc vào quốc gia, chúng có thể
cần phải được cấp tiền, ví dụ, bằng việc quảng cáo doanh số hoặc việc đỡ đầu). 

Các dịch vụ xã hội thông tin không chỉ bị hạn chế tới các dịch vụ làm nảy sinh
hợp đồng trực tuyến, mà còn, cho tới nay chúng đại diện cho một hoạt động kinh
tế, mở rộng tới các dịch vụ không được trả công của những người nhận chúng,
như những người chào thông tin  hoặc các  truyền thông thương mại  trên  trực
tuyến, hoặc những người cung cấp các công cụ cho phép tìm kiếm, truy cập và
truy xuất dữ liệu. 

Nó bao trùm tất cả các lĩnh vực và các hoạt động, đặc biệt bao gồm: báo chí, các cơ
sở dữ liệu, các dịch vụ tài chính, các dịch vụ chuyên nghiệp (các cố vấn pháp luật,
các bác sỹ, các kế toán viên, các đại lý bất động sản), các dịch vụ giải trí (video theo
yêu cầu, ví dụ thế), tiếp thị và quảng cáo trực tiếp và các dịch vụ truy cập Internet. 

2.2. Các quốc gia của quy định gốc và luật áp 
dụng được

Trong một môi trường quốc tế như Internet, là quan trọng để xác định luật áp
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dụng được để cung cấp dịch vụ. Nếu không, các nhà cung cấp dịch vụ qua Internet
có thể bị đặt vào tình thế bị kiểm soát và luật áp dụng được của tất cả các quốc gia
trên thế giới. Để tránh vấn đề này, ở mức châu Âu đã có quy định rằng, trong hầu
hết các trường hợp, địa điểm nơi mà nhà cung cấp dịch vụ được đặt sẽ xác định
luật và các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh chúng (nguyên tắc “quốc gia gốc”). 

Vì thế theo Điều 3 của Chỉ thị, các nhà cung cấp các dịch vụ xã hội thông tin tuân
theo pháp luật của Quốc gia Thành viên ở nơi họ được thiết lập. Chỉ thị xác định
địa điểm thiết lập của một nhà cung cấp như là chỗ mà ở đó một nhà cung cấp
dịch vụ thực hiện tới cùng một cách có hiệu quả hoạt động kinh tế bằng việc sử
dụng một cơ sở cố định trong một khoảng thời gian không xác định. Vì thế các
nhà cung cấp dịch vụ được thiết lập ở Tây Ban Nha tuân thủ với các luật của Tây
Ban Nha, và cứ như thế (tuân theo những gì chúng ta nhắc tới bên dưới như là luật
và quyền tài phán áp dụng được, đặc biệt đối với những người tiêu dùng). 

Là quan trọng để lưu ý rằng sự có mặt và sử dụng phương tiện kỹ thuật và các
công nghệ được yêu cầu để cung cấp dịch vụ, trong bản thân chúng, không tạo
thành một sự thiết lập của nhà cung cấp đó. Vì thế, một nhà cung cấp dịch vụ có
trụ sở ở Anh với các thiết bị ở Pháp có thể không ưu tiên trước việc tuân thủ luật
pháp của Pháp đối với các hoạt động của nó (ngoại trừ việc bán hàng cho những
người tiêu dùng được hướng vào nước Pháp, xem bên dưới). 

2.2.1. Luật và quyền tài phán áp dụng được

Một lĩnh vực đáng ngờ khác là luật nào áp dụng cho các mối quan hệ trực tuyến
và các tòa án nào sẽ giải quyết các khác biệt (trong trường hợp các vấn đề quốc
tế). Điều này luôn là một vấn đề khó, một lĩnh vực pháp luật được gọi là Luật
Quốc tế về Tính riêng tư (Private International Law) hoặc Mâu thuẫn của các Luật
(Conflict of Laws). 

Với lưu ý cho việc làm hợp đồng điện tử, nói chung luật và các tòa án đủ điều
kiện đồng ý trong hợp đồng sẽ áp dụng. Nếu không được, thì các quy định tiêu
chuẩn của Luật Quốc tế về Tính riêng tư sẽ áp dụng. Với các hợp đồng giữa
những người tiêu dùng và những người chuyên nghiệp - luật áp dụng được là luật
của quốc gia cư trú của người tiêu dùng, miễn là chỗ đó cũng là quốc gia nơi mà
một người chuyên nghiệp triển khai các hoạt động của anh/chị ta hoặc nơi mà các
hoạt động của anh/chị ta hướng tới. Các bên cũng có thể, dựa vào sự tự do lựa
chọn, áp dụng luật khác, miễn là nó cung cấp mức độ bảo vệ người tiêu dùng y hệt
như mức độ ở quốc gia cư trú của anh/chị ta (Điều này giải thích vì sao, ví dụ, các
nền tảng phân phối sản phẩm người tiêu dùng thường được tùy biến cho từng
quốc gia đích - ví dụ www.pixmania.com). 
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Lưu ý về các bổn phận và trách nhiệm phi hợp đồng (việc có hại, các vấn đề
IPR, ...), công ước “Rome II” (kể từ 2009, Quy định (của EC) No 864/2007 của
Nghị viện và Hội đồng châu Âu ngày 11/07/2007 về luật áp dụng được cho các
nghĩa vụ phi hợp đồng) đưa ra rằng luật áp dụng được là: 

• Luật của quốc gia nơi mà sự thiệt hại xảy ra. 

• Luật của quốc gia nơi mà cả 2 bên từng thường xuyên cư trú khi thiệt hại

xảy ra. 

• Luật của quốc gia với nó vụ việc được kết nối chặt chẽ hơn một cách rõ

ràng so với các quốc gia khác (sử dụng “học thuyết các điểm liên hệ”). 

Về các tòa án có thể nghe bất kỳ xung đột nào (“quyền tài phán”), điều này cũng
được đề cập tới ở mức châu Âu và án lệ của châu Âu. Quyết định của Hội đồng
(EC) No 44/2001 ngày 22/12/2000 về quyền tài phán và sự thừa nhận và ép tuân
thủ các quyết định của tòa án trong các vấn đề dân sự và thương mại (như được bổ
sung sửa đổi) đưa ra rằng: 

• Nguyên tắc cơ bản là quyền tài phán sẽ được các Quốc gia Thành viên

thực thi theo đó người bị kiện được ở nơi cư trú, bất kể quốc tịch của
anh/chị ta. Điều này sẽ luôn đúng cho người bị kiện là người tiêu dùng. 

• Ngoài nguyên tắc cơ bản về quyền tài phán, trong những hoàn cảnh nhất

định một người bị kiện có thể bị kiện ở các tòa án khác Quốc gia Thành
viên, bao gồm (các vấn đề IPR, khác): 

◦ Các hợp đồng: nơi mà các bên đã đồng ý hoặc nơi mà nghĩa vụ được

thực thi. 

◦ Duy trì gia đình: nơi mà chủ nợ (người trả tiền duy trì) được ở nơi cư

trú. 

◦ Việc làm có hại (các hành động sai trái): nơi mà hành động gây hại đã

xảy ra (bao gồm cả vi phạm IP). 

◦ Những người tiêu dùng: luôn ở nơi cư trú của riêng họ (xem tiếp). 

◦ Bảo hiểm: nơi mà người nhận bảo hiểm - công ty bảo hiểm trú ngụ.  

• Để người tiêu dùng thụ hưởng sự bảo vệ này ở nơi cư ngụ nhà của anh/chị

ta trong các trường hợp khác, hợp đồng của người tiêu dùng phải đã được
kết thúc với một người hoặc là người theo đuổi có các hoạt động thương
mại hoặc chuyên nghiệp ở một Quốc gia Thành viên trong đó Quốc gia
Thành viên của người tiêu dùng (nghĩa là một doanh nghiệp địa phương
hoặc quốc gia), hoặc ở nơi cư trú mà công ty/người chuyên nghiệp này
“hoặc chỉ đạo” các hoạt động nhu vậy tới Quốc gia Thành viên đó (nghĩa

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 246/314



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

là một doanh nghiệp cư trú ở Anh, nhưng có một nền tảng trực tuyến để
bán các sản phẩm khắp các phần còn lại của châu Âu, bao gồm, như phân
phối quốc tế, và website là có vài ngôn ngữ châu Âu; trong trường hợp
này, người tiêu dùng có thể viện lý rằng nền tảng đó định hướng các hoạt
động của nó vào người tiêu dùng ở quốc gia khác). 

• Một người tiêu dùng có thể hoặc mang các thủ tục hoặc ở các tòa án của

Quốc gia Thành viên ở đó người bị kiện cư trú hoặc ở các tòa án đối với
nơi mà ở đó người tiêu dùng (như là người đi kiện) cư trú. 

2.3. Các nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ

Để cung cấp các dịch vụ qua Internet, các công ty không cần yêu cầu ủy quyền
hoặc ký bất kỳ đăng ký nào. Tuy nhiên, với quan điểm cải thiện sự minh bạch của
thương mại “từ ở xa”, các nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ xuất bản các dữ liệu
nhất định về bản thân họ và các sản phẩm của họ. 

• Các nghĩa vụ thông tin chung. Các nhà cung cấp dịch vụ phải chỉ ra trên

trang web của họ: 

◦ Tên công ty và các chi tiết liên hệ của họ (địa chỉ, địa chỉ thư điện tử

và bất kỳ chi tiết nào khác cho phép giao tiếp trực tiếp và có hiệu quả,
ví dụ một số điện thoại hoặc fax). 

◦ Nếu công ty được ghi trong Đăng ký Công ty hoặc bất kỳ đăng ký

công khai nào khác, cũng ghĩ rõ số đăng ký tương ứng. 

◦ Số đăng ký thuế của công ty (vì các mục đích thuế VAT). 

◦ Thông tin về giá thành sản phẩm, liệu có hay không chúng đưa vào các

khoản thuế áp dụng được, các chi phí phân phối, và bất kỳ dữ liệu nào
nên được đưa vào theo các chỉ tiêu áp dụng cho các cộng đồng tự trị. 

◦ Các chi tiết về bất kỳ sự ủy quyền hành chính nào ở những nơi cần

thiết, cũng như cơ quan giám sát thích hợp. 

◦ Các chi tiết của cơ quan chuyên môn về các nghề nghiệp được điều

chỉnh (các luật sư, các biện lý, các bác sỹ, ...), và số lượng các hội
đoàn, trình độ học vấn và Quốc gia của EU đã ban hành nó với sự phê
chuẩn tương ứng ở những nơi áp dụng được. 

◦ Quy tắc ứng xử được gắn vào, ở những nơi áp dụng được, và phương

tiện tư vấn điện tử cho họ. 

• Các nghĩa vụ liên quan tới  cookies  và an toàn.  Sử dụng cookies  là

không bị cấm, vì chúng đôi khi là cần thiết để tạo thuận lợi cho truyền
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thông hoặc tùy biến các website, tuy nhiên, như một sửa đổi đối với Chỉ
thị gốc, các nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp thông tin rõ ràng và hoàn
chỉnh về sử dụng và mục đích của cookies, chào khả năng từ chối xử lý
các dữ liệu thông qua một thủ tục đơn giản và tự do (về cơ bản, bằng việc
vô hiệu hóa chúng trong trình duyệt). Cùng lúc, các nhà cung cấp truy cập
Internet có nghĩa vụ thông tin cho những người sử dụng của họ (ví dụ, trên
trang web hoặc site chính của họ), về:

◦ các biện pháp kỹ thuật đảm bảo sự bảo vệ chống lại các mối đe dọa

qua Internet (các virus máy tính, phần mềm gián điệp, spam), 

◦ các công cụ cho việc lọc nội dung không mong muốn, 

◦ các biện pháp an toàn được áp dụng trong cung cấp các dịch vụ của họ

(cùng với các nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử), 

◦ các trách nhiệm tiềm tàng có thể gánh vác thông qua sử dụng Internet

vì các mục đích không hợp pháp 

• Các nghĩa vụ bổ sung để cộng tác và trách nhiệm của các nhà cung

cấp dịch vụ trung gian. Cũng có một điều khoản bổ sung, điều 15 và 19,
đòi hỏi các quốc gia thành viên đảm bảo cho nhà cung cấp dịch vụ cung
ứng (và vì thế cộng tác với) cho các nhà chức trách (hàng chính và cảnh
sát) với “thông tin cần thiết”, đặc biệt đối với các hoạt động được cho là
bất hợp pháp, khi được yêu cầu, nghĩa là để gián đoạn cung cấp một dịch
vụ hoặc để nhận diện một người sử dụng trên trực tuyến. 

Tuy nhiên, luật đưa ra từ trách nhiệm cho “các bên trung gian” nhất định của
Internet - truy cập, truyền dữ liệu, các dịch vụ đặt chỗ hosting và máy tìm kiếm -
với lưu ý về các nội dung mà họ đặt chỗ, truyền, cung cấp sự truy cập tới hoặc
làm rõ trong một thư mục liên kết (xem bên dưới). Họ không có nghĩa vụ giám sát
nội dung được nói, ví dụ thế. Nhưng họ có thể có trách nhiệm pháp lý nếu họ
tham gia tích cực trong sự chuẩn bị của nó hoặc nếu, biết rằng tư liệu đặc biệt là
bất hợp pháp, họ không hành động mau lẹ để loại bỏ nó hoặc để ngăn chặn sự truy
cập tới nó. 

3. Trách nhiệm pháp lý của các nhà cung 
cấp dịch vụ xã hội thông tin

Không phải tất cả thông tin được truyền qua Internet đều tuân thủ với các hệ
thống pháp luật quốc gia. Sự phổ biến một vài thông tin là bất hợp pháp, như các
hình ảnh có liên quan tới khiêu dâm trẻ em hoặc các tác phẩm bị cấm vì vi phạm
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các quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ, xuất bản phẩm trực tuyến các tác phẩm âm nhạc
hoặc video mà không có ủy quyền). Sự khuếch tán các nội dung như vậy can thiệp
vào các lợi ích riêng tư và công cộng chung. 

Trách nhiệm pháp lý được sinh ra từ các tác giả các xuất bản phẩm trực tuyến. Dù
vậy, câu hỏi đối với các bên trung gian trong các mạng truyền thông cũng nảy
sinh. Các tay chơi trung gian đó phục vụ cho sự truyền và đặt chỗ (host) thông tin
và cung cấp sự truy cập tới một mạng truyền thông (các nhà cung cấp dịch vụ
Internet - ISP). 

Các bên trung gian không có sự kiểm soát thực sự đối với tất cả thông tin được
truyền qua trang thiết bị của họ. Có thể là đắt giá và khó khăn về mặt kỹ thuật. Xa
hơn, xem xét trách nhiệm của các bên trung gian có thể gây tổn hại cho sự phát
triển của Internet hay không.

Vì lý do đó, Chỉ thị Thương mại điện tử đưa ra một giải pháp cân bằng cho các lợi
ích bị đe dọa và các mục tiêu để chấm dứt những khác biệt gia tăng giữa pháp luật
của các Quốc gia Thành viên và án lệ đã từng nổi lên về trách nhiệm của các bên
trung gian Internet. 

Chỉ thị không chỉ áp dụng cho vi phạm bản quyền, mà được thiết lập theo một
cách thức theo chiều ngang, sao cho nó áp dụng được cho tất cả các dạng tư liệu
bất hợp pháp (bao gồm bản quyền, các thực tiễn thương mại bất hợp pháp, các lỗ
hổng về tính riêng tư, trách nhiệm hình sự ...). 

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ sự bảo vệ đó, nhà cung cấp dịch vụ phải là một “bên
trung gian” và, vì thế, thông tin phải được cung cấp từ những người nhận các dịch
vụ là các bên trung gian và phải được truyền hoặc lưu trữ theo yêu cầu của họ. 

Chỉ thị của châu Âu đề cập tới 3 chủng loại hoạt động của các bên trung gian trên
trực tuyến, và các điều kiện khác nhau phải được thỏa mãn cho từng chủng loại. 

3.1. Các hoạt động được bao trùm và các điều 
kiện cho giới hạn trách nhiệm

Chỉ thị này tạo ra một hệ thống ngăn chặn các bên trung gian trực tuyến khỏi bị
chịu trách nhiệm về các hoạt động đặc biệt dưới các điều kiện nhất định. 

Đối với các hoạt động hoặc bên trung gian không được chỉ thị này bao trùm, hoặc
các bên trung gian không thỏa mãn các điều kiện hạn chế trách nhiệm, thì Chỉ thị
tham chiếu tới luật trách nhiệm quốc gia áp dụng được của Quốc gia Thành viên. 

Trước hết, Chỉ thị này cấm các quốc gia thành viên khỏi việc ép buộc các ISP
giám sát nội dung dữ liệu mà họ xử lý. Tuy nhiên, lợi ích từ những miễn trừ, họ
phải thỏa mãn các điều kiện trên cơ sở liên tục: 
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• Chỉ vận chuyển: Chỉ vận chuyển được xác định như “một dịch vụ được

cung cấp mà bao gồm sự truyền trong một mạng truyền thông các thông
tin được một người nhận dịch vụ cung cấp, hoặc cung cấp sự truy cập tới
một mạng truyền thông”. Nó tham chiếu, ví dụ, tới các chức năng của nhà
cung cấp truy cập Internet hoặc những người vận hành mạng. Một bên
trung gian tham gia vào hoạt động chỉ vận chuyển sẽ không có trách nhiệm
cho những thiệt hại do thông tin được truyền gây ra miễn là nó không: 

◦ Khởi tạo sự truyền đó. 

◦ Chọn người nhận sự truyền đó. 

◦ Chọn hoặc sửa thông tin có trong sự truyền đó. 

Nhà cung cấp không thể đóng một vai trò tích cực trong sự truyền thông tin. Vai
trò của nó phải có giới hạn tới quy trình kỹ thuật vận hành và trao sự truy cập tới
một mạng truyền thông. Điều kiện của việc không sửa đổi thông tin không mở
rộng cho các điều khiển kỹ thuật tạo thuận lợi cho sự truyền thông tin vì các điều
đó không sửa tính toàn vẹn của thông tin có trong sự truyền đó. 

Vì vậy, cho tới nay khi nhà cung cấp có một vai trò thụ động và trung lập, nó có
thể không phải chịu trách nhiệm về thông tin được truyền qua trang thiết bị của
nó, hoặc ở mức dân dự hoặc hình sự. 

1) Nhớ đệm (caching): Nhớ đệm gồm “sự lưu trữ tự động, trung gian và tạm thời
thông tin, được thực hiện chỉ cho mục đích làm cho có hiệu quả hơn sự truyền
thông tin đi tiếp tới những người nhận khác của dịch vụ dựa vào yêu cầu của họ”.
Bất kỳ nhà cung cấp trung gian nào mà triển khai một hoạt động nhớ đệm sẽ
không chịu trách nhiệm miễn là nó đáp ứng các điều kiện sau:

• Nó không sửa thông tin. 

• Nó tuân thủ với các điều kiện truy cập thông tin. 

• Nó tuân thủ các quy tắc cập nhật thông tin, được chỉ định theo một cách

thức được thừa nhận rộng rãi và được giới công nghiệp sử dụng. 

• Nó không can thiệp  mà sử dụng hợp pháp công nghệ được giới  công

nghiệp thừa nhận và sử dụng rộng rãi để giành được dữ liệu trong sử dụng
thông tin. 

• Nó hành động mau lẹ để loại bỏ hoặc vô hiệu hóa sự truy cập tới thông tin

nó đã lưu trữ dựa vào việc có tri thức về sự việc mà: 

◦ Thông tin ở nguồn truyền ban đầu đã bị loại bỏ khỏi mạng. 

◦ Truy cập tới nó đã bị vô hiệu hóa. 

◦ Một tòa án hoặc một nhà chức trách đã ra lệnh loại bỏ hoặc vô hiệu
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hóa như vậy. 

Nói cách khác, nhà cung cấp trung gian phải đứng trung lập đối với nội dung
thông tin đó. 

2) Hoạt động đặt chỗ hosting: Đặt chỗ hosting được xác định như một dịch vụ
xã hội thông tin bao gồm “lưu trữ thông tin được một người nhận dịch vụ cung
cấp và yêu cầu của người nhận đó”.

Ví dụ, nó bao gồm các hoạt động của các nhà cung cấp truy cập Internet, họ cung
cấp không gian trên một máy chủ để lưu trữ các website của các khách hàng của
họ và vì thế làm cho chúng truy cập được trên Internet. 

Để hưởng thụ giới hạn trách nhiệm đó, nhà cung cấp các hoạt động đặt chỗ phải: 

• không có tri thức thực sự về hoạt động hoặc thông tin bất hợp pháp và, 

• dựa vào việc có được tri thức hoặc nhận thức như vậy, hành động mau lẹ

để loại bỏ hoặc vô hiệu hóa sự truy cập tới thông tin đó. 

Vì thế, người trung gian cung cấp sự đặt chỗ sẽ có trách nhiệm nếu được chứng
minh rằng anh ta đã có tri thức về sự tồn tại của thông tin bất hợp pháp (ví dụ,
bằng sự thông báo của bên thứ 3 tố cáo sự tồn tại của thông tin như vậy) và đã
không loại bỏ nó hoặc vô hiệu hóa sự truy cập tới nó. 

Có những khác biệt về sự triển khai các quy định đó, với vài luật quốc gia yêu cầu
tri thức có hiệu lực về một hành động bất hợp pháp thông qua lệnh tòa án (sao cho
ISP không phải ra một quyết định đối với việc liệu vài tư liệu nào đó đang có vi
phạm hay không) hoặc qua sự lưu ý riêng tư đang được phục vụ (như, một lưu ý
gỡ - lấy xuống). 

3.2. Các hoạt động khác

Thú vị là, pháp luật quốc gia nhất định đã mở rộng các bảo vệ của chỉ thị thương
mại điện tử này cho các hoạt động khác của các bên trung gian, ấy là việc liên kết
và các máy tìm kiếm. 

• Các liên kết: Các siêu liên kết là cơ sở và gốc của công nghệ Internet.

Chúng cấu thành các cơ chế kỹ thuật, như các con trỏ, cho phép một liên
kết logic sẽ được thực hiện giữa các nội dung siêu văn bản khác nhau, cho
phép việc duyệt động cao độ và có được các nội dung. Trong khi thường
được nghĩ rằng không có trách nhiệm nào nảy sinh đối với các liên kết
được tạo ra đối với sự vi phạm hoặc các tư liệu bất hợp pháp, trừ phi “đỡ
đầu” cho các tư liệu đó, thì Tây Ban Nha, ví dụ, đã loại trừ rõ ràng trách
nhiệm đối với các liên kết, nơi mà người tạo liên kết không biết về bản
chất tự nhiên của dữ liệu mà anh/chị ta đang liên kết tới đó và loại bỏ liên
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kết đó khi anh/chị ta có tri thức như vậy.

• Các máy tìm kiếm. Các máy tìm kiếm như Google và Yahoo cũng là các

tính năng cơ bản của mạng, tạo thuận lợi cho thông tin được tìm thấy trong
hàng triệu trang tài liệu. Một lần nữa, được nghĩ là các máy tìm kiếm nên
không chịu trách nhiệm về nội dung các trang mà chúng liên kết tới như là
một kết quả của sự tìm kiếm, và sự miễn trừ đặc biệt cũng được trao trong
các điều kiện y hệt như đối với việc tạo liên kết. Tuy nhiên, điều này là
không phải thế, vì các máy tìm kiếm “nhớ tạm”, khi chúng nằm ngoài sự
miễn trừ nhớ tạm được bình luận ở trên, vì thường thì bản thân các máy
tìm kiếm như vậy lưu trữ các thông tin (bất hợp pháp) cũ hoặc bị loại bỏ
và vì thế cung cấp được sự truy cập tới nó. 

Việc liên kết và các dạng tính năng Internet khác như các siêu thẻ (metatags) nói
chung đã gây ra một loạt án lệ và quyết định, với các tòa án tiếp cận vấn đề này
theo các cách thức khác nhau. Đặc biệt, họ đã xem xét: 

• Việc liên kết thường được hiểu (Shetland Times) là hợp pháp, miễn là văn

bản thực tế của bản thân liên kết đó không phải là một vi phạm các quyền
của bên thứ 3 (như, tác phẩm có bản quyền, như - còn tranh cãi - một đầu
đề báo - xem vụ Shetland Times, nơi mà một tờ báo đã sử dụng các đầu đề
của một tờ báo cạnh tranh để liên kết tới tài liệu đó, bỏ qua trang đầu. 

• Liên kết sâu: liên kết tới một trang không phải là trang “chủ” của site

được liên kết. Một lần nữa, điều này được coi là hợp pháp, vì nó được hiểu
là toàn bộ việc có được “các trang” là có khả năng để liên kết tới bất kỳ
trong số chúng, và chủ sở hữu website được liên kết có phương tiện kỹ
thuật cho việc ngăn ngừa những người liên kết đi thẳng tới một trang phụ. 

• Khung (framing): việc sử dụng một khoảng riêng của trình duyệt để hiển

thị trang web được liên kết của công ty khác, không chỉ rõ URL của nó -
nghĩa là, tạo ra một khung xung quanh site được liên kết. Điều này thường
được hiểu là một vi phạm các quyền của chủ sở hữu site được liên kết, nếu
không phải là một sự cạnh tranh không công bằng (nơi mà nội dung được
liên kết không thể phân biệt được với nội dung của riêng người tạo liên kết
đó, vì thế gây ra sự hiểu lầm). Điều này thậm chí hơn thế khi nội dung
được đóng khung gồm các thương hiệu và các tác phẩm được bảo vệ khác.

• Nội tuyến: việc tạo các trang web từ nội dung của bên thứ 3 (được lưu trữ

trên site khác). Một lần nữa, nếu nội dung của bên thứ 3 được bản quyền
bảo vệ,  thì  điều  này thường được coi  là  bất  hợp pháp về “nội  tuyến”
(inline), ít nhất khi nó được thực hiện mà không có sự ghi nhận. Điều này
còn gây tranh cãi hơn, ví dụ, khi các máy tìm kiếm sắp xếp trên một dòng
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các liên kết dạng ngón tay cái (thumbnail) hoặc các phần vắn tắt nội dung
của bên thứ 3. Một lần nữa điều này là một vấn đề kỹ thuật, khi mà các
thumbnail hoặc bản thân các trích lục đó có thể không được xếp theo hàng,
mà được site liên kết tái tạo lại. 

• Các siêu thẻ (Metatags) là một phương tiện sử dụng dữ liệu nhất định để

đánh dấu hoặc thông tin về nội dung của một site. Các site chắc chắn sẽ sử
dụng các thương hiệu và các dấu hiệu được bảo vệ khác để thu hút sự chú
ý của máy tìm kiếm (vì thế nảy sinh khi xếp hạng các kết quả) -  thực tiễn
thường được xem là bất hợp pháp, trừ phi được người nắm giữ các quyền
ủy quyền hoặc hưởng lợi từ các miễn trừ khác (sử dụng công bằng). 

Đọc thêm: xem trang của Bechtold (chỉ được cập nhật tới 2004) và nhiều thông tin
hơn trên site Wikipedia. Cũng được bình luận trong Bitlaw Legal Resource (Nguồn

Pháp lý của Bitlaw). 

3.3. Các ISP và sự ép tuân thủ IPR

Trong khi các ISP có thể hưởng lợi từ những miễn trừ đối với các dữ liệu họ xử lý
nhân danh những người khác, thì chúng ta đã thấy trong module trong quyền sở
hữu trí tuệ (IPR) mà Chỉ thị 2004/48/EC về ép tuân thủ các quyền sở hữu trí tuệ
(IPR Enforcement Directive), đòi hỏi các bên liên quan nhất định cung cấp thông
tin về những người sở hữu các sản phẩm vi phạm, những người nhận các dịch vụ
vi phạm và những người đã cung cấp các dịch vụ cho người vi phạm. 

Vì thế trong lĩnh vực thương mại điện tử, câu hỏi có thể nảy sinh liệu nhà cung
cấp dịch vụ trung gian có nghĩa vụ cung cấp thông tin về những người nhận các
dịch vụ của nó (những người vi phạm/các nhà cung cấp nội dung đang triển khai
các hoạt động bất hợp pháp), hoặc được miễn trừ khỏi nghĩa vụ như vậy bằng việc
tham chiếu tới các quyết định về hạn chế trách nhiệm và miễn trừ khỏi việc giám
sát nghĩa vụ được đặt ra trong Chỉ thị Thương mại điện tử. 

Theo Điều 8 của Chỉ thị Ép tuân thủ, các Quốc gia Thành viên phải đảm bảo rằng
trong ngữ cảnh các thủ tục xử lý có liên quan tới một vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
và để trả lời cho một yêu cầu được minh chứng và tương xứng của một người đi
kiện, các cơ quan chức năng pháp luật có đủ thẩm quyền có thể ra lệnh rằng thông
tin về gốc gác các mạng phân phối các hàng hóa và dịch vụ mà vi phạm quyền sở
hữu trí tuệ được đưa ra bởi người vi phạm và/hoặc bất kỳ ai khác mà: 

• Đã được thấy sở hữu các hàng hóa vi phạm ở mức độ thương mại. 

• Đã được thấy đang sử dụng các dịch vụ vi phạm ở mức độ thương mại. 

• Đã được thấy đang cung cấp các dịch vụ được sử dụng trong các hoạt
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động vi phạm ở mức độ thương mại. 

• Được chỉ ra từ người đã tham chiếu tới các điểm (a), (b) hoặc (c) khi có

liên quan tới các quy định được tính tới khi ép tuân thủ quyền đối với
thông tin - đặc biệt, quy định về việc xử lý các dữ liệu cá nhân. Vì thế các
ISP thấy bản thân họ ở trong tâm điểm của một mâu thuẫn giữa 3 luật
(IPR, Tính riêng tư, Thương mại điện tử).  

Chỉ thị Ép tuân thủ xác định phạm vi thông tin sẽ được cung cấp và các điều chỉnh
sẽ được tính tới khi ép tuân thủ quyền đối với thông tin - đặc biệt, điều chỉnh đối
với việc xử lý dữ liệu cá nhân. Vì thế các ISP tìm thấy bản thân họ ở trong tâm
của mâu thuẫn giữa 3 luật (IPR, Tính riêng tư và Thương mại điện tử).

Các ISP thường là mục tiêu của các hoạt động ép tuân thủ IPR khi họ nắm giữ các
dữ liệu để nhận diện người sử dụng (địa chỉ IP / tên miền) và thường đặt chỗ được
cho là cho các tư liệu bất hợp pháp. Vì thế, câu hỏi có thể nảy sinh liệu ISP có
nghĩa vụ cung cấp thông tin về người nhận dịch vụ của nó, nhà cung cấp nội dung
dính líu tới vi phạm, hay có thể được miễn trừ khỏi nghĩa vụ như vậy bằng việc
tham chiếu tới các quy định về giới hạn trách nhiệm (Các phần 7-13 của Chỉ thị
Thương mại điện tử) hoặc sự miễn trừ khỏi việc giám sát các nghĩa vụ (Phần 7(5)
của Chỉ thị Thương mại điện tử). 

Được hiểu rằng Chỉ thị Ép tuân thủ thường không ảnh hưởng tới các nguyên tắc
của Chỉ thị Thương mại điện tử và hoàn toàn không ảnh hưởng tới giới hạn trách
nhiệm đang tồn tại có lợi đối với các nhà cung cấp dịch vụ trung gian và được đưa
ra trong Điều 12-15.  Sự giới  thiệu quyền thông tin  chỉ  là  bắt  buộc trong các
trường hợp các hoạt động hoặc dịch vụ bất hợp pháp triển khai ở phạm vi thương
mại (vì ưu thế kinh tế hoặc thương mại trực tiếp hoặc gián tiếp; điều này có thể
thường loại bỏ các hành động được những người tiêu dùng đầu cuối hành động
theo thiện chí triển khai). Vì thế là một lĩnh vực thuận tiện cho các ISP. 

Tuy nhiên, nó cũng được hiểu, trên cơ sở của sự thuật lại Chỉ thị Thương mại điện
tử, các hạn chế trách nhiệm của các ISP không ảnh hưởng tới “khả năng có lệnh
huấn thị các dạng bất kỳ; các lệnh huấn thị như vậy có thể, đặc biệt, gồm các lệnh
của các tòa án hoặc các nhà chức trách hành chính yêu cầu chấm dứt hoặc ngăn
ngừa bất kỳ sự vi phạm nào, bao gồm cả sự loại bỏ thông tin bất hợp pháp hoặc vô
hiệu hóa sự truy cập tới nó”. Điều này được các nghĩa vụ về thông tin và sự cộng
tác được đưa ra trong các triển khai quốc gia của Chỉ thị Thương mại điện tử ép
tuân thủ. 

Vì thế đây không phải là một câu hỏi về những gì các ISP phải làm, mà khi nào và
bằng cách nào: liệu họ có cần một lệnh của tòa án (sao cho chúng được xem xét
để khiển trách nội dung của người sử dụng của họ và vi phạm các luật về tính
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riêng tư) hay nó là đủ để lưu ý? Đây là một vấn đề vẫn còn chưa được giải quyết,
và sẽ phụ thuộc vào cách thức các luật quốc gia được triển khai và được các tòa án
giải thích. 

Cho tới nay, các vụ kiện ở tòa biến đổi khác nhau (xem L'Oréal vs. eBay ở Anh,
điều đã được tham chiếu tới ECJ), nhưng về toàn bộ những người trung gian đã
thoát được trách nhiệm đáng kể, như trong vụ kiện gần đây của Google Adwords
(Tòa án Công lý EU, 23/03/2010, các vụ C-236/08 tới C-238/08). Nhưng những
người nắm giữ IPR sẽ không dừng ở đó. 

4. Thương mại điện tử- hợp đồng trực tuyến
Ngoài các nghĩa vụ thông tin của “nhà cung cấp dịch vụ xã hội thông tin” và các
miễn trừ của ISP, các quy định về thương mại điện tử làm việc với các hợp đồng
điện tử và làm hợp đồng trực tuyến, và buộc các xử lý nhất định phải được triển
khai để bán đúng cách các sản phẩm qua Internet (được trình bày trong phần này).

4.1. Các hợp đồng điện tử hợp lệ

Các luật quốc gia đi theo Chỉ thị Thương mại điện tử phải đảm bảo tính hợp lệ và
tính hiệu lực của các hợp đồng được làm theo cách điện tử, thậm chí nếu không có
bản sao ở dạng giấy. Nói cách khác, một định dạng điện tử của hợp đồng là tương
đương với định dạng được viết trên giấy và hiệu lực của các tài liệu điện tử như
bằng chứng tại tòa được tăng cường (cũng được chấp nhận như là bằng chứng
trong các thủ tục xử lý ở tòa, như chúng ta thảo luận bên dưới trong quan hệ với
chữ ký điện tử trong đó các chữ ký điện tử là tương đương nếu không nói là tốt
hơn các chữ ký viết tay). 

4.2. Thông tin và các quy trình

Để đảm bảo tính hợp pháp của quy trình hợp đồng, trên cơ sở của Chỉ thị Thương
mại điện tử và Chỉ thị Bán hàng Từ ở xa, các nhà cung cấp dịch vụ phải thiết lập
các quy trình tối thiểu nhất định: 

• Trước khi khởi xướng thủ tục hợp đồng, thông tin sau đây phải được làm

cho sẵn sàng cho người sử dụng, theo một cách thức đơn giản, tự do, rõ
ràng, có thể hiểu được và không thể chối bỏ: 

◦ Các bước hoặc quy trình phải tuân theo để đi vào hợp đồng. 

◦ Liệu tài liệu điện tử của hợp đồng sẽ được đệ trình và nó sẽ truy cập
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được hay không.

◦ Liệu phương tiện kỹ thuật được làm sẵn sàng để nhận diện và điều

chỉnh các lỗi trong đầu vào dữ liệu, trước khi dữ liệu được khẳng định
hay không. 

◦ (Các) ngôn ngữ theo đó hợp đồng có thể được làm. 

◦ Các điều kiện chung điều hành hợp đồng, ở những nơi áp dụng được. 

• Một khi hợp đồng đã được đưa vào, nhà cung cấp phải khẳng định việc

nhận được sự phê chuẩn hợp đồng (bằng cách thừa nhận sự nhận được
bằng thư điện tử hoặc tương tự, hoặc bằng phương tiện truyền thông tương
tự khác được sử dụng trong quá trình làm hợp đồng - các màn hình khẳng
định bán hàng, ví dụ với một số hợp đồng hoặc tham chiếu). 

Các quy trình làm hợp đồng điện tử đó có thể khác nhau trên hầu hết các site thương
mại điện tử, ví dụ thế, đối với việc mua vé tàu hỏa hoặc máy bay, hoặc tải về phần
mềm thương mại (các gói chống virus, ...). Họ cho phép những người mua kiểm tra
các điều kiện bán hàng chung, và buộc họ chấp nhận chúng (chọn một ô “chấp nhận”
[accept]) trước khi khẳng định sự mua. 

4.3. Các nghĩa vụ có liên quan tới việc bán hàng 
từ ở xa cho người tiêu dùng

Để bảo vệ những người tiêu dùng, luật hợp đồng quốc gia có thể vẫn ảnh hưởng
tới  các giao  dịch giữa  doanh nghiệp  với  người  tiêu dùng -  B2C (Business  to
Consumer), điều có chủ ý không tuân theo quốc gia của nguyên tắc gốc: thường
luật quốc gia của quốc gia của người tiêu dùng áp dụng. 

May thay, luật bảo vệ người tiêu dùng một phần được hài hòa hóa ở EU, bao gồm:

• Chỉ thị Bán hàng Từ ở xa (Distance Selling Directive) đưa ra quyền của

người tiêu dùng rút các hợp đồng và cho các quy định khác về thực thi và
thẻ tín dụng. 

• Chỉ  thị  về  các  Điều  khoản không công bằng trong các Hợp đồng của

Người tiêu dùng (Directive on unfair Terms in Consumer Contracts) đặt ra
sự loại trừ và hạn chế trách nhiệm. 

• Chỉ thị về bán hàng và các đảm bảo của Người tiêu dùng (Consumer Sales

and Guarantees Dirctive) thiết lập các mức đảm bảo thấp nhất. 

Có trên bàn một đề xuất rà soát lại và các luật bảo vệ người tiêu dùng được tăng
cường của EU. 

Đặc biệt, khung công việc đó đưa ra để: 
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• Cung cấp thông tin toàn diện trước khi mua. 

• Khẳng định rằng thông tin trong vật trung gian bền lâu (như sự khẳng định

bằng văn bản). 

• Các quyền của người tiêu dùng để hủy bỏ hợp đồng trong tối thiểu 7 ngày

làm việc không đưa ra bất kỳ lý do nào và không bị phạt, ngoại trừ giá
thành của việc trả lại các hàng hóa (quyền rút lui).

• Ở những nơi người tiêu dùng đã hủy bỏ hợp đồng, quyền trả lại tiền trong

vòng 30 ngày hủy bỏ hợp đồng. 

• Phân phối các hàng hóa hoặc thực hiện các dịch vụ trong vòng 30 ngày sau

khi người tiêu dùng đã đặt hợp đồng của anh ta. 

• Bảo vệ khỏi việc bán hàng không theo yêu cầu.

• Bảo vệ khỏi việc sử dụng giả mạo các thẻ thanh toán. 

• Không hợp lệ của bất kỳ sự khước từ các quyền và nghĩa vụ nào miễn là

theo chỉ dẫn, bất kể được người tiêu dùng hay nhà cung cấp xui khiến. 

Một vài dạng hợp đồng sẽ được loại trừ khỏi các nghĩa vụ, bao gồm các hợp đồng
về các dịch vụ và hợp đồng tài chính được kết thúc qua một cuộc bán đấu giá
(NB: các hợp đồng cho các dịch vụ tài chính được đề cập tới trong Chỉ thị Tiếp thị
Từ xa các Dịch vụ Tài chính (Distance Marketing of Financial Services Directive
2002/65/EC). 

4.4. Truyền thông và sự công khai trong thương 
mại

Cuối cùng trong lĩnh vực thương mại điện tử, các luật đã đưa ra các quy định điều
chỉnh “các truyền thông thương mại” - “spam”, khi không được yêu cầu (Điều 7
Chỉ thị Thương mại điện tử, được các Chỉ thị về Tính riêng tư cập nhật). Chúng
đòi hỏi sự đồng ý trước của người nhận, cả cho thư điện tử cũng như cho các
thông điệp di động. Dù vậy, việc gửi các truyền thông thương mại cho những
người sử dụng đó với những người có một mối quan hệ hợp đồng trước đó là được
phép, trong trường hợp đó nhà cung cấp có thể gửi công khai các sản phẩm và
dịch vụ tương tự cho những người được khách hàng đã hợp đồng. 

Để bảo vệ những người sử dụng, nhà cung cấp phải chào cho người nhận khả
năng phản đối việc xử lý các dữ liệu của anh ta cho các mục đích quảng cáo, cả
trong thời gian thu thập dữ liệu cũng như trong từng truyền thông chung để bán
hoặc thuê bao, điều mà người sử dụng chấp nhận khi đăng ký hoặc khẳng định
mua sắm qua Internet. Nhà cung cấp dịch vụ phải thiết lập các thủ tục đơn giản và
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tự do cho mục đích này, như được bình luận ở dưới trong phần về bảo vệ dữ liệu. 

Đối với mục đích duy trì tính minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng, sự công khai
điện tử (thư điện tử, các trang web, các video trên “YouTube”) phải được trình
bày sao cho chúng không thể bị lẫn lộn với các dạng nội dung khác, và nhận diện
được rõ ràng bản chất tự nhiên của chúng đối với người quảng cáo. 

Các chào hàng khuyến mãi (nói cách khác, những chào hàng bao gồm quà tặng
hoặc phần thưởng, hoặc giảm giá, và các cạnh tranh, hoặc các trò chơi khuyến
mãi, ...) phải được nhận diện rõ ràng như vậy và các điều kiện truy cập và tham
gia phải dễ dàng truy cập được và được thể hiện trong các điều khoản rõ ràng và
không thể lập lờ nước đôi. 

5. Các chữ ký điện tử
Một trong những lĩnh vực công việc của các nhà làm luật 10 năm qua hoặc nhiều
năm hơn nữa là sử dụng các chữ ký và các tài liệu điện tử, để thay thế các chữ ký
viết và các bản sao chụp bằng giấy các hợp đồng, các mẫu biểu hành chính và các
“tài liệu” thương mại và hành chính khác. Khung cơ bản mức châu Âu là Chỉ thị
1999/93/CE của Nghị viện châu Âu, ngày 13/12/1999 thiết lập khung cộng đồng
về các chữ ký điện tử. 

Ở mức này, các quy định nêu rằng bất kỳ khi nào các yêu cầu tối thiểu nhất định
được đáp ứng trong quan hệ với các chứng thực,  rồi thì tính hiệu lực pháp lý
tương đương được đưa ra cho các chữ ký điện tử và viết tay. Chỉ thị đi tiếp để
thiết lập các chỉ tiêu cho sự thừa nhận pháp lý của chữ ký điện tử, tập trung vào
các dịch vụ chứng thực. 

Điều này bao gồm: 

• Các nghĩa vụ chung cho các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực để đảm bảo

sự thừa nhận xuyên biên giới các chữ ký và chứng thực thông qua Cộng
đồng châu Âu. 

• Các quy tắc chung về trách nhiệm pháp lý để giúp xây dựng lòng tin giữa

những người sử dụng, những người dựa vào các chứng thực, và giữa các
nhà cung cấp dịch vụ. 

• Các cơ chế hợp tác để tạo thuận lợi cho sự thừa nhận xuyên biên giới các

chữ ký và chứng thực với các quốc gia thứ 3. 

5.1. Chữ ký điện tử

Chỉ thị đó xác định các dạng khác nhau chữ ký điện tử: 
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• Chữ ký điện tử, là dữ liệu ở dạng điện tử được gắn vào hoặc có liên quan

một cách logic với các dữ liệu điện tử khác và phục vụ như một phương
pháp xác thực. Điều này có thể là một chữ ký thư điện tử. 

• Chữ ký điện tử tiên tiến, đáp ứng được các yêu cầu sau: 

◦ Được kết nối duy nhất tới bên ký. 

◦ Có khả năng nhận diện bên ký. 

◦ Được tạo ra bằng việc sử dụng phương tiện mà bên ký có thể duy trì

theo sự kiểm soát của một mình họ. 

◦ Nó được kết nối tới dữ liệu nó có liên quan theo một cách thức mà bất

kỳ sự thay đổi tiếp sau nào trong dữ liệu cũng sẽ được dò tìm ra. 

• Chứng thực đủ điều kiện, đặc biệt phải bao gồm: 

◦ Một chỉ số được đưa ra như một chứng thực đủ điều kiện. 

◦ Sự nhận diện của nhà cung cấp dịch vụ chứng thực. 

◦ Tên của bên ký. 

◦ Một thuộc tính đặc biệt được cung cấp của bên ký sẽ được đưa vào nếu

thích hợp, phụ thuộc vào mục đích theo đó chứng thực có ý định. 

◦ Dữ liệu kiểm tra hợp lệ chữ ký tương ứng với dữ liệu tạo chữ ký dưới

sự kiểm soát của bên ký. 

◦ Một chỉ số về chỗ bắt đầu và kết thúc của chu kỳ kiểm tra hợp lệ

chứng thực đó. 

◦ Mã nhận diện chứng thực. 

◦ Chữ ký điện tử tiên tiến của nhà cung cấp dịch vụ phát hành chứng

thực. 

Chứng thực cũng phải được nhà cung cấp dịch vụ chứng thực phát hành, đáp ứng
được các yêu cầu đặc thù được đưa ra trong Chỉ thị, thiết lập các yêu cầu tối thiểu
đối với sự thừa nhận khắp châu Âu.

Để đảm bảo cho sự truy cập và sự thừa nhận các chữ ký trong thị trường liên châu
Âu, Chỉ thị cấm các Quốc gia Thành viên khỏi việc tiến hành cung cấp các dịch
vụ chứng thực tuân theo ủy quyền ưu tiên trước của bất kỳ dạng nào (họ có thể
giới thiệu hoặc duy trì sơ đồ công nhận tự nguyện nhằm vào việc cải thiện các
mức cung ứng dịch vụ chứng thực), họ cũng không thể hạn chế số lượng các nhà
cung cấp dịch vụ chứng thực được thừa nhận vì các lý do nằm trong phạm vi của
Chỉ thị; họ cũng không thể hạn chế cung cấp các dịch vụ chứng thực bắt nguồn ở
một Quốc gia Thành viên khác trong các lĩnh vực mà Chỉ thị bao trùm. 
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5.2. Các hiệu ứng pháp lý của các chữ ký điện tử

Điều khoản chính của Chỉ thị nêu rằng một chữ ký điện tử tiên tiến dựa vào một
chứng thực đủ điều kiện được một dịch vụ tạo chữ ký an toàn tạo ra sẽ thỏa mãn
các yêu cầu của một chữ ký trong mối quan hệ với dữ liệu ở dạng điện tử theo
cách thức y hệt như một chữ ký viết tay làm thỏa mãn các yêu cầu đó trong mối
quan hệ với dữ liệu dựa vào giấy tờ (vì sự thuận tiện cho dạng chữ ký này thường
được gọi là một “chữ ký đủ điều kiện”. Cũng có thể chấp nhận được như là bằng
chứng trong các thủ tục xử lý pháp lý. 

Hơn nữa, một chữ ký điện tử có thể không bị từ chối pháp lý đơn giản vì: 

• Nó là ở dạng điện tử. 

• Nó không được dựa vào một chứng thực đủ điều kiện. 

• Nó không được dựa vào một chứng thực đủ điều kiện được một nhà cung

cấp dịch vụ chứng thực tin cậy phát hành. 

• Nó không được một dịch vụ tạo chữ ký an toàn tạo ra. 

Tây Ban Nha đã có luật về chữ ký điện tử vào năm 1999, nhưng quay lại với nó vào
năm 2003 để áp dụng quy định này và chuyển sang chỉ thị được nêu ở trên trong Luật
59/2003 ngày 19/12, về chữ ký điện tử. Luật sau quy định tính hiệu lực pháp lý của
chữ ký điện tử và cung cấp các dịch vụ chứng thực. 

Gần đây hơn, Luật 56/2007, ngày 28/12, về các Biện pháp Thúc đẩy Xã hội Thông
tin (Measure to Promote the Information Society) sửa đổi một vài quy định của Luật
59/2003, kết hợp một nghĩa vụ mới cho Hành chính Nhà nước và các công ty nhất
định, điều kế thừa sử dụng các chứng thực chữ ký điện tử được thừa nhận trong các
quan hệ với các công dân và các khách hàng, một cách tương ứng.

6. Tội phạm không gian mạng
Sự gia tăng của Xã hội Thông tin đã đi kèm theo với một loạt các tội phạm và các
hành động phi pháp, hoặc trực tiếp chống lại các công nghệ của xã hội thông tin
(như các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, ...) hoặc việc sử dụng các công nghệ để
gây các tội ác truyền thống như lừa gạt. ITU tin tưởng rằng các cuộc tấn công
chống lại hạ tầng thông tin và các dịch vụ Internet bây giờ có tiềm năng gây hại
cho xã hội theo các cách thức mới và sống còn, vì tầm quan trọng cơ bản mà các
dịch vụ và các mạng đó có được trong xã hội và nền kinh tế ngày nay. Lừa gạt
trực tuyến, phổ biến khiêu dâm trẻ em và tấn công đột nhập ở phạm vi rộng. 
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6.1. Giới thiệu

Các thách thức về pháp lý, kỹ thuật và tổ chức do vấn đề tội phạm không gian
mạng -  TPKGM (cybercrime) và bản sao của nó,  an toàn không gian mạng -
ATKGM (cybersecurity) đặt ra là toàn cầu và vươn xa, và được nghĩ và được
tranh luận rằng nó chỉ có thể được giải quyết thông qua một chiến lược gắn kết có
tính tới vai trò của các bên tham gia đóng góp khác nhau và các sáng kiến đang
tồn tại, trong một khuôn khổ hợp tác quốc tế. 

Các bước nhất định đã được tiến hành, cả trong chính sách và trên các diễn đàn
pháp lý. Về chính sách, ví dụ, Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Xã hội Thông tin
(WSIS) đã nhận thức về các rủi ro được ATKGM không tương xứng đặt ra và đã
đưa nó vào chương trình nghị sự các hội nghị của nó trong các năm 2003 và 2005.
Điều này đã dẫn tới ITU thiết lập Chương trình nghị sự ATKGM Toàn cầu - GCA
(Global Cybersecurity Agenda) vào tháng 05/2007, một khuôn khổ toàn cầu cho
hội thoại và các thách thức đang gia tăng về ATKGM. Trong số các lĩnh vực công
việc của GCA, công việc về “Các biện pháp pháp lý” tập trung vào cách giải
quyết các thách thức pháp lý do các hoạt động tội phạm đặt ra được thực hiện qua
các mạng CNTT-TT theo một cách thức tương thích quốc tế. 

Vì “sự mới lạ” của TPKGM (so với các tội phạm như giết người hoặc cướp của),
làm việc với nó đòi hỏi trước hết cần biết các quy định của luật hình sự hiện hành
để hình sự hóa các hành động như lừa gạt máy tính, truy cập bất hợp pháp, can
thiệp dữ liệu, các vi phạm bản quyền số và khiêu dâm trẻ em. Lưu ý rằng thực tế
là các quy định đang tồn tại trong luật hình sự mà áp dụng được cho các hành
động tương tự được thực hiện bên ngoài mạng (như, tạo hoặc phân phối sách báo
khiêu dâm ở định dạng giấy), không có nghĩa là chúng có thể cũng áp dụng được
cho các hành động được thực hiện qua Internet, vì sự diễn giải khắt khe của luật
hình sự. 

Máy tính hóa các tội lỗi là khá gần đây, khi mà các hệ thống máy tính và dữ liệu máy
tính đã chỉ được phát triển khoảng 60 năm trước. Sự khởi tố có hiệu lực đối với các
hành động đó đòi hỏi rằng các quy định của luật hình sự đang tồn tại không chỉ bảo
vệ các khoản hữu hình và các tài liệu vật lý khỏi các thao tác bằng tay, mà còn mở
rộng để bao gồm các nguyên tắc pháp lý mới. 

Sau đó, một khi các tội được xác định, bằng sự hiểu biết các quy định của luật
hình sự, các cơ quan ép tuân thủ luật cần các công cụ và dụng cụ cần thiết để điều
tra TPKGM, sử dụng các công cụ y hệt những kẻ thủ phạm sử dụng. 

Trong một phạm vi rộng lớn hơn, khái niệm “Internet an toàn” từng được sử dụng
để đề cập tới các nỗ lực làm tho Internet an toàn hơn (và bảo vệ những người sử
dụng Internet) và đã trở thành một phần không tách rời cho sự phát triển của các
dịch vụ mới cũng như chính sách của chính phủ. Các sáng kiến trong lĩnh vực này

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 261/314



Các khía cạnh pháp lý của xã hội thông tin. FTA xuất bản lần đầu, tháng 03/2010.

vừa là công khai (như công việc của Ủy ban châu Âu - EC) và vừa riêng tư (như
Liên minh Internet An toàn [Safe Internet Alliance]). 

6.2. Các định nghĩa và hình mẫu của TPKGM

Một trong những khó khăn đầu tiên từng là xác định “TPKGM”. Các khó khăn
đáng kể đã nảy sinh trong việc định nghĩa khái niệm đó, nhưng một sự đồng thuận
chung đang xây dựng hướng tới nó được xác định như là “bất kỳ hoạt động nào
trong đó các máy tính hoặc các mạng là một công cụ, một mục tiêu hoặc một nơi
hoạt động tội phạm” hoặc “các hoạt động lấy máy tính làm trung gian hoặc là bất
hợp pháp hoặc được coi là không được phép của các bên nhất định và chúng có
thể được tiến hành thông qua các mạng điện tử toàn cầu”. 

Xem Công ước về TPKGM - Hội đồng Công ước về TPKGM của châu Âu (CETS
No. 185). 

Một khi chúng ta có một định nghĩa, chúng ta có thể nghiên cứu các hoạt động
nào đặc biệt rơi vào trong khái niệm đó và thấy các biện pháp đã được thực hiện
để chống lại chúng. 

Để hỗ trợ trong việc hiểu phạm vi và mức độ các hoạt động TPKGM, một điểm
khởi đầu hữu dụng là Hiệp định về TPKGM của Hội đồng châu Âu (Council of
Europe Convention on Cybercrime) năm 2001, là một Hiệp định được ký và được
phê chuẩn từ hầu hết các quốc gia châu Âu và với các bên bổ sung thêm như Mỹ,
Canada, Nhật, và Mexico. Hiệp định này phân biệt giữa 4 dạng tội phạm, đưa ra
trong bảng sau: 

Chủng loại Tội phạm đặc thù

Các tội chống lại tính bí mật,
tính toàn vẹn và tính sẵn sàng
của  dữ liệu  và  các  hệ  thống
máy tính. 

Truy cập bất hợp pháp (Đột nhập, Phá khóa)

Gián điệp dữ liệu

Can thiệp giữa chừng bất hợp pháp 

Can thiệp dữ liệu

Can thiệp hệ thống

Các tội liên quan tới nội dung Tư liệu tình dục và khiêu dâm (ngoại trừ khiêu dâm trẻ em)

Khiêu dâm trẻ em 

Phân biệt chủng tộc, căm ghét phát biểu, ca ngợi vũ lực

Các tội về tôn giáo 

Đánh bạc bất hợp pháp và các trò chơi trực tuyến

Thông tin phỉ báng và sai 
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Chủng loại Tội phạm đặc thù

Các mối đe dọa đánh spam và có liên quan 

Các dạng nội dung bất hợp pháp khác

Tội phạm liên quan tới quyền
sở hữu trí tuệ (IPR)

Tội phạm liên quan tới bản quyền

Tội phạm liên quan tới thương hiệu 

Tội  phạm liên  quan  tới  máy
tính  (tội  phạm  cần  một  hệ
thống máy tính để thực hiện)

Lừa gạt và lừa gạt có liên quan tới máy tính (như lừa gạt bán đấu
giá)

Giả mạo có liên quan tới máy tính

Nhận diện trộm cắp

Sử dụng sai các thiết bị (triển khai các cuộc tấn công DoS, thiết
kế và phân phối các virus máy tính, giải mã các truyền thông có
mã hóa, truy cập bất hợp pháp các hệ thống máy tính)

Rõ ràng, có sự không thống nhất đáng kể giữa các quốc gia hoặc khu vực với các
văn hóa khác nhau về tính bất hợp pháp của các hoạt động nhất định: trong khi có
sự đồng thuận chung rằng khiêu dâm trẻ em nên bị ngăn chặn ở tất cả các dạng và
cách thức, thì khiêu dâm người lớn thường được chấp nhận trong hầu hết các xã
hội phương Tây. Nhưng trong đó, ví dụ, có các quan điểm khác nhau đáng kể về
đánh bạc, phân biệt chủng tộc và ghét phát biểu (bằng chứng là Pháp và Đức cấm
bất kỳ sự bảo vệ nào đối với chủ nghĩa phát xít, trong khi Mỹ cho phép điều này
dưới các nguyên tắc Tự do Ngôn luận).

Tại châu Âu, khiêu dâm trẻ em đặc biệt đã có quy định bổ sung, cùng với các quy
định khác: 

• Quyết định Khung của Hội đồng Liên minh châu Âu về đấu tranh chống khai

thác tình dục trẻ em và khiêu dâm trẻ em (2003). 

• Công ước của Hội đồng châu Âu về Bảo vệ Trẻ em chống lại Khai thác và

Lạm dụng Tình dục (2007). 

Mặt khác, việc đánh bạc, ví dụ, có quy định với sự khác biệt lớn qua và bên ngoài
Internet và ảnh hưởng của các quy định khác nhau là bằng chứng trong sự thành công
của các quốc gia đánh bạc “xa bờ” (Malta, Bahamas, Anh, ...). 

6.3. Các thách thức kỹ thuật và pháp lý

Một số thách thức cho việc tạo ra một khung và quy trình quốc tế hiệu lực làm
việc với TPKGM đã được xác định, nhất là các thách thức do chính các công nghệ
đặt ra nhấn mạnh tới Xã hội thông tin: 

• Dựa vào các CNTT-TT: xã hội của chúng ta càng dựa nhiều bao nhiêu
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vào các CNTT-TT, thì càng có khả năng bị tổn thương nhiều hơn đối với
các cuộc tấn công lan truyền rộng và tác động của nó cũng càng lớn hơn.

• Số lượng những người sử dụng: sự gia tăng số lượng những người sử

dụng CNTT-TT làm cho nó ngày càng khó để nhận diện các tội phạm... và
ngày càng dễ đối với họ để nhận diện các cái đích. 

• Tính sẵn sàng của các thiết bị và sự truy cập: TPKGM từng thực sự

không phải là vấn đề phổ biến cho tới khi các máy tính cá nhân và sự truy
cập tới các mạng toàn cầu đã trở thành rộng khắp, và với các thiết bị mới
và tinh vi phức tạp hơn (các điện thoại di  động, các “pad” [máy dạng
mỏng như miếng đệm], ...) và điện toán tràn lan khắp mọi nơi (ở nhà, ở
văn phòng, ...). 

• Tính sẵn sàng của thông tin: các mạng toàn cầu đã làm gia tăng sự dễ

dàng truy cập trong các chủ đề như làm thế nào để tự làm bom, làm thế
nào để viết các virus máy tính, …

• Thiếu các cơ chế kiểm tra: Internet không có bộ điều chỉnh toàn cầu khác

với các lý do kỹ thuật (DNS), điều làm cho nó khó khăn hơn đối với các
nhà chức trách để thực thi sức mạnh của họ. 

• Phạm vi quốc tế: Các lực lượng cảnh sát và các nhà chức trách pháp luật

có các quyền tài phán địa phương, khu vực hoặc quốc gia, và các quy trình
đeo bám các tội phạm xuyên các biên giới số đã không thích nghi được với
tốc độ của các mạng. 

• Sự độc lập về vị trí và sự hiện diện tại chỗ của tội phạm: tội phạm có

thể được khởi xướng ở một nơi, gây thiệt hại ở nơi khác và kẻ phạm tội có
thể được định vị ở một nơi thứ 3 (như, xuất bản phẩm trực tuyến của một
người ở Pháp lên một máy chủ web ở Anh mà làm mất danh dự một người
ở Tây Ban Nha).

• Tự động hóa và tốc độ các quy trình trao đổi dữ liệu: sự tự động hóa

làm tăng tốc độ của nội dung bất hợp pháp, các phần mềm độc hại và các
hoạt động tội phạm khác. Vào lúc các nhà chức trách can thiệp, thường
không còn bất kỳ dấu vết nào của bọn phạm tội nữa. 

• Các truyền thông nặc danh: trong khi sự nặc danh hoàn toàn là khó đạt

được, thì các công nghệ được xây dựng để bảo vệ tính riêng tư của các cá
nhân... với hiệu ứng cũng trợ giúp cho việc ẩn dấu nhận diện của những
người tham gia vào các hoạt động phạm tội. 

• Các công nghệ mã hóa: điều này đang trở thành mục tiêu của các nhà

chức trách chống tội phạm quốc gia, khi một trong những bước quan trọng
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nhất trong bất kỳ cuộc điều tra tội phạm nào cũng là việc nhận diện người
đã gây tội hoặc đã tham gia vào một hoạt động tội phạm. 

Từ quan điểm pháp lý, có các khó khăn xa hơn trong khi làm việc với các hoạt
động TPKGM: 

• Phác thảo luật chống tội phạm: tốc độ phát triển công nghệ ngụ ý rằng

các nhà làm luật phải liên tục phản ứng với những phát triển Internet và
giám sát tính hiệu lực của các quy định đang tồn tại. Thách thức chính cho
các hệ thống pháp lý chống tội phạm quốc gia là sự chậm trễ giữa sự thừa
nhận các lạm dụng tiềm tàng của các công nghệ và những sửa đổi bổ sung
cần thiết cho luật hình sự quốc gia. 

• Các tội mới: thông thường, tội phạm được gây ra bằng việc sử dụng các

CNTT-TT không phải là các tội phạm mới, mà là các hoạt động bất hợp
pháp được sửa đổi để được thực hiện trên trực tuyến. Điều này thường có
thể làm việc được với việc phác thảo pháp luật hình sự đang tồn tại đủ
rộng để bao trùm các phương tiện hoặc hoàn cảnh công nghệ mới. Tình
huống đó là khác, nếu các hành động được thực hiện không còn giải quyết
được nữa bằng các luật hiện hành, thì cần thiết phải thích nghi các luật
mới bằng việc hình sự hóa sự lừa gạt có liên quan tới máy tính, bổ sung
thêm vào sự lừa gạt thông thường. 

• Sử dụng các CNTT-TT. Quan trọng hơn bao giờ hết đối với các cơ quan

ép tuân thủ luật và các nhà chức trách pháp luật sử dụng các CNTT-TT
trong các chức năng của họ để làm việc với tội phạm có liên quan tới
CNTT-TT. Các công cụ mới có nghĩa là nhu cầu huấn luyện và các công
cụ điều tra mới nhiều hơn (trong lĩnh vực điều tra pháp lý số). 

• Bằng chứng số: bằng chứng số - dữ liệu được lưu trữ hoặc được truyền

bằng sử dụng các CNTT-TT có thể chỉ ra cách một tội phạm đã xảy ra -
bây giờ không chỉ là một “nguồn bằng chứng mới”, mà đang trở thành một
nguồn bằng chứng chủ yếu. Việc xử trí bằng chứng số này có các khó khăn
độc nhất vô nhị (phải giữ lại được sự toàn vẹn và làm cho nó sẵn sàng ở
tòa án) và yêu cầu các thủ tục đặc thù. 

Các phát triển mới như điện toán đám mây có thể có một ảnh hưởng đáng kể trong
làm việc với bằng chứng số. Các cơ quan ép tuân thủ có thể không còn đơn giản tập
trung vào các cơ ngơi bị tình nghi nữa - ngày nay nhiều việc tính toán được thực hiện
trực tuyến với các công cụ và các kho trực tuyến để truy cập từ ở xa. Chúng có thể
nằm ngoài quyền tài phán. 
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6.4. Tầm cỡ quốc tế

Một trong những thách thức chính là TPKGM thường có tầm cỡ quốc tế. Luật
hình sự thường là luật quốc gia, và khác với các tội phạm chiến tranh có ít luật
quốc tế trong lĩnh vực này. TPKGM là một lĩnh vực nơi mà sự tiến bộ thực tế đã
được tiến hành để làm việc với các hoạt động tội phạm quốc tế, hoặc đơn giản các
hoạt động tội phạm địa phương, sử dụng các mạng quốc tế. Về nội dung bất hợp
pháp, ví dụ, những người sử dụng Internet có thể truy cập thông tin từ khắp thế
giới, tạo thuận lợi cho họ truy cập thông tin có sẵn hợp pháp ở nước ngoài, mà có
thể là bất hợp pháp ở quốc gia của riêng bạn. 

Trong các cuộc điều tra TPKGM, sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia có liên
quan là rất quan trọng. Điều này từng là trọng tâm hành động của EU, nó không
thể điều chỉnh tội phạm nhưng có thể cung cấp một hệ thống liên EU về hợp tác
cảnh sát. Tuy nhiên, một số quốc gia mà chế độ hỗ trợ pháp lý đôi bên của họ dựa
vào nguyên tắc “phạm tội kép” (dual criminality) (các cuộc điều tra quốc tế bị hạn
chế đối với các tội phạm mà chúng bị hình sự hóa ở tất cả các quốc gia). Một
trong những mục tiêu chính của các tiếp cận pháp lý quốc tế là ngăn chặn sự tạo ra
các hang ổ an toàn bằng việc cung cấp và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế. 

Ở mức EU, đã có vài sáng kiến và tài liệu pháp lý: 

• Eurojust

• Truyền thông về “An toàn Mạng và Thông tin” (Network and Information

Security) (2001).  Việc tạo một Xã hội Thông tin An toàn bằng việc Cải
thiện An toàn các Hạ tầng Thông tin và Đấu tranh chống Tội phạm có Liên
quan tới Máy tính (Safer Information Society by Improving the Security of
Information Infrastructures and Combating Computer-related Crime).

• Quyết định Khung về các cuộc Tấn công chống lại các Hệ thống Thông tin

(Framework Decision on Attacks against Information Systems) (NB điều
này đã từng bị thách thức và một phần bị vô hiệu hóa bởi Tòa án Công lý
châu Âu vì thiếu cơ sở pháp lý).  

• Chỉ thị về Giữ lại dữ liệu: Chỉ thị của EU về Tính riêng tư và Truyền thông

Điện tử (EU Directive on Privacy and Electronic Communication) (xem
module về tính riêng tư). 

Trong năm 2008 EU đã bắt đầu một thảo luận về Phác thảo Sửa đổi bổ sung Quyết
định Khung về Chống Khủng bố (Draft Amendment of the Framework Decision on
Combating Terrorism). EU nhấn mạnh rằng khung pháp lý hiện hành hình sự hóa
việc giúp hoặc xúi bẩy và khuyến khích nhưng không hình sự hóa sự phổ biến sự tinh
thông của kẻ khủng bố qua Internet. Với sửa đổi bổ sung đó EU đang nhằm vào tiến
hành các biện pháp để lấp đi các khe hở và mang pháp luật qua khắp EU sát hơn với
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Công ước của Ủy ban châu Âu về Ngăn chặn Khủng bố. 

Về tổng quan chung, xem lĩnh vực Tư pháp, quyền tự do và an toàn của EU và đặc
biệt sự cộng tác pháp lý trong các vấn đề chống tội phạm. 

Các sáng kiến quốc tế khác bao gồm: 

• Chương trình nghị sự ATKGM Toàn cầu của ITU. 

• Hội đồng châu Âu: 

◦ Công ước về TPKGM mà chúng ta đã nhắc tới và bình luận bên dưới.

Bổ sung thêm đối với các bên ký kết, các quốc gia khác như Argentina,
Pakistan, Philippines, Hy Lạp, Botswana và Nigeria đã phác thảo các
phần của pháp luật của họ theo với Công ước này.

◦ Giao thức bổ sung đầu tiên cho Công ước về TPKGM, bao trùm cả

phân biệt chủng tộc và phân phối các tư liệu bài ngoại (điều này từng
là một vấn đề gây tranh cãi đặc biệt vì các mâu thuẫn với các nguyên
tắc tự do ngôn luận). 

◦ Công ước về bảo vệ người thiểu số chống lại sự khai thác tình dục

(2007). Ngoài hình sự hóa lạm dụng tình dục trẻ em, Công ước có một
quy định làm việc với sự trao đổi về khiêu dâm trẻ em và xúi giục trẻ
em đối với các mục đích tình dục. 

• OECD: Các chỉ dẫn của OECD về An toàn các Hệ thống Thông tin và

Mạng (OECD Guidelines  for  the  Security  of  Information  Systems and
Networks).

Như là kết quả của khó khăn ép tuân thủ luật hình sự quốc gia trong ngữ cảnh các
mạng quốc tế, các tiếp cận quốc gia có xu hướng yêu cầu các biện pháp bổ sung
(tội phạm) để có khả năng áp dụng luật địa phương cho các hoạt động đó. Một
tiếp cận là hình sự hóa quy định hoặc sử dụng các dịch vụ (trong quyền tài phán)
được sử dụng trong việc gây tội. Điều này đặt gánh nặng bổ sung lên các nhà cung
cấp dịch vụ, để cảnh sát các mạng của riêng họ (xem tranh luận về ép tuân thủ IPR
và luật HADOPI ở Pháp, sớm được nhân bản ở mức độ nhất định ở Tây Ban Nha
và có thể là cả ở Anh).  Điều này không luôn làm việc khi mà hầu hết tội phạm
không phải là trách nhiệm khắt khe mà đòi hỏi yếu tố tri thức (mens rea - ý định
hoặc tri thức về việc làm sai tạo thành một phần của một tội phạm, ngược lại với
hành động hoặc hành vi của bị cáo) sao cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể
tránh khỏi trách nhiệm chỉ ra sự thiếu tri thức. Chỉ thị Thương mại điện tử của EU
dựa vào các miễn trừ ISP theo lý lẽ này, và chỉ đưa vào trách nhiệm của họ khi họ
có tri thức có hiệu lực về hoạt động hoặc các chỉ số đủ để bổ sung thêm. 
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Luật Hadopi - Hành động để thúc đẩy việc phổ biến và bảo vệ sự sáng tạo trên
Internet (Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet) 

Tháng 05/2009, Pháp đã ban hành luật để kiểm soát và điều chỉnh truy cập Internet
như một phương tiện khuyến khích tuân thủ các luật bản quyền. “HADOPI” là cơ
quan chính phủ được luật tạo ra để giám sát sự ép tuân thủ. 

HADOPI:  Thẩm quyền  cao  về  Phổ  biến  các  Công việc  Bảo  vệ  các  Quyền trên
Internet (High Authority of Diffusion of the Works and Protection of the Rights on
Internet). 

Ý tưởng chung là “3 lần vi phạm và đuổi ra” (three strikes and out), nghĩa là sau khi
HADOPI đã đưa ra cảnh báo đầu tiên cho những người sử dụng Internet, nếu nó nghi
người sử dụng đó đang triển khai các hoạt động bất hợp pháp (như chia sẻ tệp bất
hợp pháp), thì ISP phải giám sát kết nối Internet đó. Nếu người sử dụng không dừng,
một bức thư thứ 2 có thể được HADOPI gửi tới ISP hoặc người nắm giữ quyền. Nếu
người sử dụng vẫn không dừng, thì ISP được yêu cầu treo dịch vụ đó 2 tháng cho tới
1 năm (và người sử dụng bị đưa vào sổ đen về việc có các dịch vụ từ các ISP khác). 

Điều này làm dấy lên các câu hỏi nghiêm túc về các quyền cơ bản, bao gồm về tính
riêng tư (ISP giám sát dịch vụ), truy cập thông tin (treo kết nối Internet), gánh nặng
chứng minh và quyền tự vệ pháp lý, ... 

Tây Ban Nha có một dự án tương tự đang tiến hành (với  nhiệm vụ tương tự) và cả
Anh, vào tháng 04/2010, đã thông qua Luật Kinh tế Số (Digital Economy Act) gây
tranh cãi2, bao gồm các quyền khóa truy cập Internet, các nghĩa vụ đối với các ISP
không nhắc nhở những người sử dụng nếu bản thân ISP được nhắc từ những người
nắm các quyền IP rằng ở đó “dường như” có một sự vi phạm. 
(2)Xem nó trên trực tuyến tại site của Văn phòng Thông tin Khu vực Nhà nước - OPSI
(Office of Public Sector Information), bình luận tại site của Nhóm các Quyền Mở
(Open Rights Group) và Wikipedia. 

6.5. Luật hình sự (không gian mạng) hiện hành

Trong khi đây không phải là nơi cho một luận án đầy đủ về TPKGM, thì trong
phần này chúng ta bình luận về một vài trong số các biện pháp quan trọng nhất
chống lại các hoạt động TPKGM, tập trung vào Công ước về TPKGM - CoC
(Convention on Cybercrime). 

• Tội phạm chống lại tính bí mật tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của dữ

liệu và các hệ thống máy tính: 

◦ Truy cập bất  hợp pháp (Đột nhập).  CoC hình sự  hóa  “truy  cập

không được phép tới một hệ thống” vì thế bảo vệ tính toàn vẹn của các
hệ thống máy tính (Điều 2 - truy cập bất hợp pháp). 

◦ Chặn bất hợp pháp. CoC đưa vào một quy định bảo vệ tính toàn vẹn

các vụ truyền không công khai bằng việc hình sự hóa sự chặn không
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được phép của chúng (Điều 3 - chặn bất hợp pháp). 

◦ Can thiệp dữ liệu. CoC bảo vệ bao gồm bảo vệ tính toàn vẹn của dữ

liệu chống lại sự can thiệp không được phép. Nó cung cấp dữ liệu máy
tính và các chương trình máy tính với các bảo vệ tương tự với các bảo
vệ mà các đối tượng hữu hình thụ hưởng đối với sự trừng phạt có ý
định gây thiệt hại (Điều 4 - Can thiệp dữ liệu). 

◦ Can thiệp hệ thống: Để bảo vệ sự truy cập của các nhà vận hành và

những người sử dụng các CNTT-TT, CoC đưa vào một quy định hình
sự hóa ý định cản trở sử dụng hợp pháp các hệ thống máy tính (Điều 5
- Can thiệp hệ thống), như bất kỳ hành động can thiệp nào việc vận
hành thích hợp của hệ thống máy tính. 

• Tội phạm liên quan tới nội dung: 

◦ Khiêu dâm trẻ em. CoC bao gồm một Điều đề cập tới khiêu dâm trẻ

em để cải thiện và hài hòa sự bảo vệ trẻ em chống lại sự khai thác tình
dục (Điều 9 - Tội phạm có liên quan tới khiêu dâm trẻ em). Điều này
được tăng cường bằng Điều 20 của Công ước của Hội đồng châu Âu
về Bảo vệ Trẻ em chống lại Khai thác Tình dục và Lạm dụng Tình dục.

• Tội phạm có liên quan tới IPR: 

◦ Các vi phạm bản quyền (như, được cho là việc chia sẻ tệp P2P, ...) là

sự quan tâm chính của nền công nghiệp nội dung, nó có sự hiện diện
và sức ép đáng kể trong các giới pháp luật. CoC vì thế đưa vào các quy
định đề cập tới các tội phạm bản quyền, tìm cách hài hòa hóa các quy
định khác nhau trong các luật quốc gia (Điều 10 - Tội liên quan tới các
vi phạm bản quyền và các quyền có liên quan). Không giống như các
khung pháp lý khác mà công ước không nêu tên rõ ràng các hành động
sẽ bị hình sự hóa, mà tham chiếu tới một số thỏa thuận quốc tế làm
việc rồi với vấn đề này (các hiệp định của WIPO, ...). 

• Tội phạm có liên quan tới máy tính: 

◦ Gian lận có liên quan tới máy tính. CoC hình sự hóa bất kỳ thao tác

quá đáng nào trong quá trình xử lý dữ liệu với ý định làm ảnh hưởng
tới sự chuyển giao tài sản bất hợp pháp (Điều 8 - gian lận có liên quan
tới máy tính): “a. bất kỳ đầu vào, sự thay đổi, xóa hoặc treo nào đối với
dữ liệu máy tính; b. bất kỳ sự can thiệp nào với việc vận hành một hệ
thống máy tính, với ý định gian lận hoặc không trung thực đối với việc
có được, không có quyền, một lợi ích kinh tế cho bản thân hoặc cho
một người khác”. 
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6.6. Luật thủ tục

Như được lưu ý ở trên, trong khi việc đạt được đồng thuận về định nghĩa và phạm
vi của các TPKGM khác nhau là một lĩnh vực, thì ở mặt kia của đồng xu là sự sản
xuất các thủ tục tạo điều kiện cho các cơ quan ép tuân thủ tiến hành các hành động
có hiệu lực chống lại TPKGM (bổ sung thêm vào việc huấn luyện và trang thiết
bị): các công cụ thủ tục tạo điều kiện cho họ tiến hành các biện pháp cần thiết để
nhận diện người phạm tội và thu thập bằng chứng được yêu cầu để xử lý tội phạm.

Vấn đề chính ở đây là bản chất tự nhiên số của bằng chứng được xử lý (được thu
thập, lưu trữ và sản xuất), và phương tiện/công cụ mới cho việc truyền nó: các
mạng CNTT-TT toàn cầu. Điều này đã dẫn tới sự phát triển của một “khoa học”
điều tra nghiên cứu, nghiên cứu pháp lý máy tính (Computer Forensics) (bao gồm
cả các cuộc điều tra máy tính và mạng) là các kỹ thuật điều tra đặc thù có liên
quan tới dữ liệu, bao gồm sự thu thập và phân tích các dữ liệu thích hợp. 

Các biện pháp đặc thù để tạo thuận lợi dò tìm ra TPKGM gồm: 

• Các nghĩa vụ giữ lại (retention) dữ liệu (nghĩa vụ giữ lại các dữ liệu nhất

định mọi lúc, như dữ liệu giao thông) (Điều 16 CoC). 

• Nghĩa vụ duy trì (preservation) dữ liệu (các lệnh để duy trì các dữ liệu nhất

định một khi được lưu ý, không chỉ giới hạn cho các dữ liệu lưu thông)
(Điều 17 CoC). 

• Nghĩa vụ tạo dữ liệu (các lệnh tạo và mở các dữ liệu được giữ lại hoặc

được duy trì) (Điều 18 CoC). 

• Các lệnh tìm kiếm và chiếm đoạt dữ liệu (Điều 19 CoC).

• Thu thập dữ liệu thời gian thực (Điều 20 CoC). 

• Chặn dữ liệu (Điều 21 CoC). 

Mặt khác, sự quan tâm phải được đưa ra để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của
con người, đảm bảo rằng các bảo vệ truyền thống được duy trì trong môi trường
số. Bình luận đã được tập trung vào Công ước về TPKGM vì nó có một số quy
định thiết lập các công cụ điều tra nhưng chỉ một quy định (Điều 15) làm việc với
sự canh phòng, bao gồm một vài sự canh phòng đặc thù và một sự bảo vệ chung
“các quyền nảy sinh tuân theo các nghĩa vụ nó đã thực hiện theo Công ước của
Hội đồng châu Âu năm 1950 về Bảo vệ các Quyền và Tự do Cơ bản của Con
người, Thỏa ước Quốc tế của Liên hiệp quốc năm 1966 về các Quyền Dân sự và
Chính trị, và các công cụ quyền con người quốc tế áp dụng được khác...”

Một chủ đề và các yêu cầu chủ chốt khác cho các cuộc điều tra có liên quan tới
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CNTT-TT là tầm cỡ quốc tế: các cuộc điều tra xuyên quốc gia thường đòi hỏi
phản ứng tức thì của các đối tác ở quốc gia nơi mà kẻ phạm tội cư trú hoặc dữ liệu
hoặc đã được truyền hoặc đã được lưu trữ. CoC đưa ra một khung chung cho sự
hợp tác quốc tế, và tại EU điều này đã được tăng cường bằng các công cụ được
EC tạo ra theo các sáng kiến Hợp tác Pháp luật mà chúng ta đã nhắc tới ở trên. 

Điều 23 CoC lưu ý rằng các nguyên tắc chung không chỉ áp dụng trong các cuộc điều
tra TPKGM, mà còn trong bất kỳ điều tra nào của bất kỳ tội phạm nào nơi mà bằng
chứng dạng điện tử cần phải được thu thập (như, nếu nghi phạm trong các vụ giết
người đã sử dụng dịch vụ thư điện tử ở nước ngoài). 

Các lĩnh vực mà khung này bao trùm gồm: 

• Sự trao trả (điều 26). 

• Trợ giúp đôi bên (điều 27): các điểm liên lạc được chỉ định cho các yêu

cầu hỗ trợ pháp lý đôi bên, truyền thông trực tiếp giữa các điểm liên lạc để
tránh các thủ tục kéo dài lâu và tạo ra một cơ sở dữ liệu với tất cả các điểm
liên lạc. 

• Hỗ trợ đôi bên về các biện pháp tạm thời (có liên quan tới các biện pháp

được đưa ra ở trên cho các cuộc điều tra tội phạm: giữ lại dữ liệu, duy trì
dữ liệu, sản xuất dữ liệu, ...). 

• Truy cập xuyên biên giới tới các dữ liệu được lưu trữ. 

Cuối cùng, phải được lưu ý rằng sức ép đáng kể đang được đặt lên các ISP (các
nhà cung cấp truy cập và dịch vụ) để hợp tác và tham gia tích cực trong áp chế và
phát hiện TPGKM. Trong khi bản thân các nhà vận hành có thể hưởng lợi từ sự
miễn trách nhiệm, thì các luật đó cũng đã đảm bảo và đặt ra các nghĩa vụ cộng tác
với các nhà chức trách và thậm chí cắt ra khỏi sự miễn trừ khi an toàn của công
chúng hoặc quốc gia có liên quan. 

6.7. Các kết luận

So sánh với luật riêng tư (thương mại, gây hại, ...) luật hình sự trong lĩnh vực
CNTT-TT ít được phát triển hơn. Tuy nhiên, hầu hết các quyền tài phán đã triển
khai các quy định, thường bắt nguồn từ Công ước về TPKGM  (Convention on
Cybercrime) của Hội đồng châu Âu - CoE (Concil of Europe), vào các bộ Luật
Hình sự hoặc các luật đặc thù tương đương của họ (như Luật Sử dụng sai Máy
tính của nước Anh và các luật khác). Còn về luật hiện có, ngoài các lĩnh vực chính
các khác biệt văn hóa đã có tiến bộ đáng kể hướng tới việc tạo ra một khung công
việc quốc tế hài hòa. 

Mặt khác, Hội đồng châu Âu đã lưu ý 2 vấn đề đáng kể: 
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• Quy trình triển khai các quy định luật thủ tục, như tìm kiếm và chiếm đoạt,

giữ dữ liệu - đặc biệt về các mâu thuẫn với các luật cao hơn như hiến pháp
hoặc các hiệp định quốc tế bảo vệ tính riêng tư. 

• Các nghĩa vụ đối với các ISP và sự tham gia của họ trong dò tìm và ngăn

chặn. Cuối cùng, chúng ta lưu ý rằng lĩnh vực này là một trong cuộc đua
bất tận các công nghệ được sử dụng để thâm nhập hoặc ẩn dấu tội phạm,
và các công nghệ y hệt được sử dụng đối với các nhà chức trách để dò tìm
(nghiên cứu pháp lý tội phạm) và tố tụng (các tòa án không gian mạng). 

Đọc thêm

Các site: 

• ITU: http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/ và 

http://www.cybersecuritygateway.org/legal_context.html

• Hội đồng châu Âu: 

• Bộ Tư pháp Mỹ: http://www.cybercrime.gov/ 

Các công việc của EU: 

• Truyền thông từ Ủy ban và Hội đồng, Nghị viện châu Âu, Ủy ban Kinh tế và Xã hội

và Ủy ban các Khu vực: Tạo ra một xã hội thông tin an toàn hơn bằng việc cải thiện
an toàn các hạ tầng thông tin và đấu tranh chống tội phạm có liên quan tới máy tính
[COM(2000)  890  bản  cuối  cùng:
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l33193b_en.htm] 

• Quyết định Khung của Hội đồng: Quyết định 2005/222/JHA ngày 24/02/2005 về các

cuộc  tấn  công  chống  lại  các  hệ  thống  thông  tin:
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l33193_en.htm 

• Báo cáo từ Ủy ban cho Hội đồng dựa vào Điều 12 của Quyết định Khung của Hội

đồng  ngày  24/02/2005  về  các  cuộc  tấn  công  chống  lại  các  hệ  thống  thông  tin
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:52008DC0448:EN:NOT

Khác: 

• http://www.cybertelecom.org/security/treaty.htm

• http://www.privacyinternational.org/

• http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_crime

• http://www.crime-research.org/

• http://www.cybercrimelaw.org/

• http://www.cybercrime-institute.com/
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Tính riêng tư

Privacy
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1. Tính riêng tư - bảo vệ dữ liệu cá nhân
Việc xử lý các dữ liệu nhận diện người - hoặc “các dữ liệu cá nhân” - là cần thiết
để cung cấp cho đa số lớn các dịch vụ xã hội thông tin. Hãy nghĩ về các bên đối
với một hợp đồng hoặc các cái tên của các hành khách cho một tấm vé điện tử, địa
chỉ thư điện tử của những người sử dụng đăng ký với các nền tảng web, ... Những
gì thường cần thiết là mức độ xử lý dữ liệu cá nhân được triển khai, về các dữ liệu
được thu thập, các sử dụng được tiến hành với dữ liệu như vậy hoặc các cuộc
truyền dữ liệu cho các bên thứ 3. 

Ví dụ

Ví dụ, nhiều người trong chúng ta nhận được các thư điện tử hoặc cuộc gọi điện thoại
không theo yêu cầu, thường như là kết quả của sử dụng trái phép các chi tiết liên lạc
cá nhân của chúng ta (như các chi tiết đã được cung cấp cho các nhà vận hành viễn
thông khác hoặc cho nhà vận hành y hệt vì các mục đích khác, như tính biên lai). 

Điều này đã dẫn tới các lạm dụng đáng kể và các quy định khắt khe trong EU về
sử dụng các dữ liệu cá nhân. 

Trong module này chúng ta sẽ xem xét sự bảo vệ và kiểm soát sử dụng các dữ liệu
cá nhân tại EU, cả nói chung và trong ngữ cảnh của các dịch vụ và truyền thông
điện tử. 

Trước hết chúng ta giới thiệu khái niệm tính riêng tư và khung pháp lý của nó (nó
thiết lập các nghĩa vụ của các công ty và các quyền của các cá nhân), và sau đó
chúng ta sẽ thảo luận cách mà các dịch vụ xã hội thông tin có thể bị các nghĩa vụ
về tính riêng tư ảnh hưởng tới. 

Các văn bản pháp lý hiện hành có hiệu lực trong EU là: 

• Công ước của Hội đồng châu Âu 108 ngày 28/01/1981. 

• Chỉ thị của châu Âu 95/46, có liên quan tới bảo vệ các cá nhân tư nhân về

việc xử lý các dữ liệu cá nhân và lưu thông tự do các dữ liệu như vậy (Chỉ
thị Bảo vệ Dữ liệu - DPD [Data Protection Directive]). Mục tiêu của Chỉ
thị Bảo vệ Dữ liệu là để hài hòa sự bảo vệ tính riêng tư với dòng chảy tự
do của thương mại. Đặc biệt, nó đưa ra các yêu cầu về xử lý hợp pháp các
dữ liệu cá nhân và yêu cầu rằng sự chăm sóc đặc biệt được đưa ra cho các
dữ liệu nhạy cảm. 

• Chỉ thị của châu Âu (2002/58/EC) liên quan tới việc xử lý dữ liệu cá nhân

và bảo vệ tính riêng tư trong lĩnh vực truyền thông điện tử (Chỉ thị Truyền
thông Điện tử [E-communications Directive]). Chỉ thị Truyền thông Điện
tử đưa ra các quy định đặc thù cho việc xử lý các dữ liệu có liên quan tới
cung cấp dịch vụ qua mạng truyền thông điện tử (như dữ liệu giao thông
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và vị trí) và các yêu cầu về an toàn thông tin trong các mạng như vậy. 

• Chỉ thị châu Âu 2006/24/CE về giữ lại các dữ liệu được sinh ra hoặc được

xử lý trong kết nối với sự cung cấp các dịch vụ truyền thông điện tử sẵn
sàng công khai hoặc các mạng truyền thông công khai (Chỉ thị Giữ lại Dữ
liệu [Data Retention Directive]). 

• Các triển khai quốc gia của các Chỉ thị về tính riêng tư, như: 

◦ Luật Tổ chức Tây Ban Nha 15/1999, Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (LOPD)

và Luật Chung về Viễn thông. 

◦ Luật Bảo vệ Dữ liệu của Anh năm 1998 và các Quy định về Truyền

thông Điện tử và Tính riêng tư (EC Directive) 2003. 

◦ Luật Bảo vệ Dữ liệu của Pháp (Loi Informatique et Libertés), 1978. 

Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu có hiệu lực ngày 13/12/1995 và thời han chót triển khai ở
từng luật quốc gia các Quốc gia Thành viên trong Khu vực Kinh tế châu Â - EEA
(European Economic Area) ngày 24/10/1998. Các Quốc gia Thành viên diễn giải
Chỉ thị này theo các cách thức khá khác nhau, nên khi xem xét các vấn đề bảo vệ
dữ liệu, sự chú ý sẽ được đưa ra cho pháp luật bảo vệ dữ liệu quốc gia được phê
chuẩn ở quốc gia có quan tâm (cũng như các Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu).  

2. Các khái niệm cơ bản
Các quy định bảo vệ tính riêng tư được thiết kế để đảm bảo và bảo vệ dữ liệu cá
nhân, các quyền tự do của công chúng và các quyền cơ bản của các cá nhân tư
nhân, đặc biệt quyền phẩm giá và tính riêng tư của cá nhân và gia đình. 

Có các yêu cầu có liên quan tới chất lượng dữ liệu và tính hợp pháp của việc xử lý
dữ liệu. Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu cũng đưa ra các quyền cá nhân mở rộng, không ít
hơn các quyền truy cập và hiệu chỉnh, và hạn chế các dòng chảy dữ liệu xuyên
biên giới bên ngoài EEA tới các quốc gia không có sự bảo vệ thích đáng. 

Nó cũng tăng cường đáng kể các yêu cầu an toàn cho việc xử lý. Có một số miễn
trừ và hạn chế đặc biệt được đưa ra trong Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu. Chúng không
làm việc với bất kỳ chi tiết nào trong báo cáo này. Đủ để nói rằng phạm vi các
nguyên tắc có liên quan tới chất lượng của dữ liệu, thông tin được cung cấp cho
vấn đề dữ liệu, quyền truy cập và công khai việc xử lý có thể bị hạn chế trong các
hoàn cảnh nhất định. Các hoàn cảnh như vậy bao gồm các lợi ích an toàn quốc
gia, an toàn nhà nước, khởi tố các tội phạm, các lợi ích quan trọng về kinh tế hoặc
tài chính của một Quốc gia Thành viên hoặc EU hoặc bảo vệ chủ thể dữ liệu. 
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2.1. Các định nghĩa chủ chốt

Để hiểu được khung pháp lý về tính riêng tư, điều quan trọng để xem xét các khái
niệm cơ bản sau: 

• Dữ liệu cá nhân: bất kỳ thông tin nào có liên quan tới một cá nhân được

nhận diện hoặc nhận diện tự nhiên (“chủ thể dữ liệu”). Có một chủng loại
con của dữ liệu đặc biệt được bảo vệ (tư tưởng, tôn giáo và đức tin, nguồn
gốc chủng tộc, sức khỏe, ...). 

• Hệ thống tệp/ lưu trữ: Bất kỳ tập hợp dữ liệu cá nhân được tổ chức nào,

bất kể dạng hoặc thức tạo ra, lưu trữ, tổ chức và truy cập. Điều này có thể
mở rộng tới các tệp không được tự động hóa (trên giấy) và bất kỳ dạng dữ
liệu cá nhân nào dễ xử lý. 

• Việc xử lý: bất kỳ sự vận hành nào hoặc tập hợp các sự vận hành được

thực hiện dựa vào các dữ liệu cá nhân, dù có hay không bằng các phương
tiện tự động, như thu thập, ghi, tổ chức, lưu trữ, tùy biến thích nghi hoặc
sửa đổi, truy xuất, tư vấn, sử dụng, mở ra bằng sự truyền, khóa lại, xóa
hoặc phá hủy. 

• Chủ thể dữ liệu: chủ sở hữu cá nhân tư nhân của dữ liệu là chủ đề cho

việc xử lý. 

• Người kiểm soát dữ liệu: con người tự nhiên hoặc pháp luật, nhà chức

trách nhà nước, cơ quan hoặc bất kỳ thực thể nào khác một mình hoặc
chung với những người khác xác định các mục đích và phương tiện xử lý
dữ liệu cá nhân (cái gì, ai, như thế nào, khi nào và ở đâu). Người kiểm soát
dữ liệu có trách nhiệm hành chính, dân sự và tội phạm tiềm tàng, vì các vi
phạm tiềm tàng các luật về tính riêng tư. 

• Người xử lý dữ liệu: người mà, hoặc một mình hoặc chung với những

người khác, xử lý dữ liệu nhân danh người kiểm soát dữ liệu. Ví dụ phổ
biến là nơi mà 1 tổ chức chỉ định một công ty CNTT là bên thứ 3 để cung
cấp các dịch vụ xử lý dữ liệu cho tổ chức đó trên cơ sở thuê ngoài làm. 

• Cơ quan bảo vệ dữ liệu: cơ quan quốc gia với sức mạnh hình phạt được

thiết lập để đảm bảo sự bảo vệ dữ liệu cá nhân và giữ cho các đăng ký hồ
sơ  được  nhắc  nhở  (như,  Cơ quan  Bảo  vệ  Dữ  liệu  của  Tây  Ban  Nha
[Agencia Española de Protección de Datos] hoặc Cao ủy Thông tin ở Anh
[Information Commissioner], CNIL ở Pháp). 

Như các ví dụ các hồ sơ chứa dữ liệu cá nhân, người ta có thể trích bất kỳ tập hợp
dữ liệu nào như vậy như là lịch sử y tế của các bệnh nhân từ một bác sỹ (trong
điều kiện họ được sắp xếp theo các chỉ tiêu logic) hoặc đặc điểm mô tả của những
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người sử dụng của một website (các khách hàng, các cá nhân đăng ký, ...). Không
thành vấn đề dù “định dạng” dữ liệu là vật lý hay điện tử, nó là không thích hợp
(về nguyên tắc) dù nó là chủ đề hay không cho việc xử lý được tự động hóa. 

2.2. Các vai trò

Như chúng ta có thể thấy từ các định nghĩa, một trong những quyết định chủ chốt
trong việc phân tích các khả năng bảo vệ dữ liệu là việc xác định tình trạng các
bên có liên quan. Đặc biệt, điều này có liên quan tới các bên là những người kiểm
soát  (controller) dữ  liệu  và  các  bên chỉ  là  những  người  xử  lý  dữ  liệu  (data
processor). Chủ thể dữ liệu (data subject) là người mà dữ liệu của người đó đang
được xử lý. 

Những người kiểm soát dữ liệu có trách nhiệm cho việc đảm bảo tuân thủ với
pháp luật bảo vệ dữ liệu, cả ở mức quốc gia và với Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu. Việc
xác định tình trạng của các bên không luôn là nhát cắt rõ ràng. Trong một vài hoàn
cảnh, ví dụ, trong các liên danh nơi mà có thể có một số tổ chức có ý định vận
hành như một thực thể duy nhất, có thể là phù hợp hơn cho các tổ chức đó để hành
động như là những người kiểm soát chung các dữ liệu cá nhân. 

Những người xử lý dữ liệu xử lý dữ liệu nhân danh những người kiểm soát dữ
liệu, và tuân theo các nghĩa vụ nhất định, đặc biệt như với sự an toàn. 

Chỉ thị Thương mại điện tử giới thiệu 2 vai trò bổ sung: nhà cung cấp mạng các
truyền thông điện tử công cộng và  nhà cung cấp dịch vụ truyền thông điện tử
công cộng. Các tác nhân đó có trách nhiệm xử lý dữ liệu giao thông và vị trí,
chúng sẽ được giải thích chi tiết hơn bên dưới. 

• Nhà cung cấp mạng truyền thông điện tử công cộng vận hành mạng truyền

thông điện tử công cộng (được xác định trong Chỉ thị Khung Viễn thông)
bao gồm các nhà vận hành hạ tầng mạng thích hợp bất kể công nghệ được
sử dụng, làm cho sẵn sàng toàn bộ hoặc chủ yếu để cung cấp các dịch vụ
truyền thông điện tử cho công chúng (như, không phải các mạng doanh
nghiệp và các hệ thống nội bộ khác).

• Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông điện tử chào các dịch vụ truyền thông

điện tử cho công chúng, thường nói “truyền các tín hiệu trong các mạng
truyền thông điện tử,  bao gồm các dịch vụ viễn thông và các dịch vụ
truyền trong các mạng được sử dụng cho phát thanh”. Điều này loại trừ
các dịch vụ cung cấp, hoặc thực thi kiểm soát biên tập đối với, nội dung
được truyền bằng việc sử dụng các mạng và các dịch vụ truyền thông điện
tử và các dịch vụ xã hội thông tin mà chúng ta đã bình luận ở trên. 
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Các vai trò đó bao gồm các nhà vận hành viễn thông truyền thống, họ cung cấp cả
các mạng và các dịch vụ trên mạng (đường cố định và đường tiếng không dây và
vận tải dữ liệu, như các công ty điện thoại và các nhà cung cấp truy cập Internet). 

Trong quan hệ với các dịch vụ đó, Chỉ thị Truyền thông Điện tử giới thiệu các
khái niệm về “thuê bao” tham chiếu tới người hoặc thực thể thuê bao các dịch vụ
truyền thông điện tử, và “những người sử dụng”, là những người sử dụng đầu cuối
của các dịch vụ như vậy. Những người sử dụng có thể là chủ thể dữ liệu theo Chỉ
thị Bảo vệ Dữ liệu. 

2.3. Xử lý dữ liệu

Các luật về tính riêng tư thường áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân bằng
phương tiện tự động (như, một cơ sở dữ liệu các khách hàng trên máy tính) và dữ
liệu có trong hoặc có ý định là một phần của các hệ thống điền thông tin không
được tự động hóa (như các hồ sơ bằng giấy theo truyền thống) và bất kỳ dạng sử
dụng nào theo sau của dữ liệu như vậy trong các khu vực nhà nước và tư nhân. 

Trong một số quyền tài phán, các chủng loại nhất định dữ liệu cá nhân được loại
trừ khỏi sự bảo vệ: 

• Các tệp do các cá nhân tư nhân giữ trong quá trình các hoạt động ở nhà

hoặc riêng tư rõ ràng của họ (ví dụ nhật ký công tác của cá nhân).

• Các chi tiết liên hệ nghề nghiệp, trong điều kiện là chúng tham chiếu tới

công ty nơi mà bên có quan tâm làm việc (họ và tên, điện thoại, số fax, địa
chỉ và thư điện tử doanh nghiệp). 

• Các tệp có liên quan tới quốc phòng và bảo vệ Nhà nước, chống khủng bố

và các dạng nghiêm trọng của tội phạm có tổ chức. 

2.4. Ứng dụng theo lãnh thổ

Quy tắc chung là một người kiểm soát dữ liệu mà được thiết lập trong một nhà
nước của EEA phải tuân thủ luật quốc gia được áp dụng cho địa điểm ở đó nó
được thiết lập. Nếu người kiểm soát dữ liệu có trụ sở ở hơn 1 quốc gia EEA thì
anh ta phải tuân theo luật quốc gia thích hợp cho từng trụ sở đó. Các luật đó cũng
sẽ áp dụng cho những người kiểm soát dữ liệu bên ngoài EEA khi việc xử lý được
triển khai với sự tôn trọng việc xử lý trực tuyến các dữ liệu cá nhân bằng một
người kiểm soát được thiết lập bên ngoài EEA. 

Như vậy “LOPD” của Tây Ban Nha sẽ áp dụng cho việc xử lý được triển khai trên
lãnh thổ Tây Ban Nha trong ngữ cảnh các hoạt động của một trụ sở thuộc về người
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xử lý dữ liệu ở Tây Ban Nha hoặc ở EU, hoặc khi người xử lý dữ liệu không có trụ sở
trên lãnh thổ Tây Ban Nha mà pháp luật Tây Ban Nha áp dụng tuân theo với Luật
Quốc tế Chung (Công cộng). Quy định đối với các nghĩa vụ về an toàn áp dụng cho
những người xử lý dữ liệu là bên thứ 3 trên lãnh thổ Tây Ban Nha. 

3. Các nguyên tắc chung
Các luật về tính riêng tư thiết lập các nguyên tắc chung nhất định mà phải được
quan sát với lưu ý cho việc xử lý các dữ liệu cá nhân. 

Nói chung, như được giải thích ở trên, để xử lý các dữ liệu cá nhân hợp pháp,
người kiểm soát dữ liệu phải nhận diện được một nền tảng chứng minh cho việc
xử lý đó là đúng, nghĩa là dữ liệu chung về một cá nhân, dữ liệu nhạy cảm, các dữ
liệu vị trí hoặc giao thông truyền thông. Các tiêu chí đó nhằm vào một nguyên tắc
hơi rộng hơn của chủ nghĩa tối thiểu, nghĩa là lượng các dữ liệu cá nhân được thu
thập sẽ bị giới hạn tới những gì là cần thiết để đạt được (các) mục đích theo đó
các dữ liệu sẽ được thu thập và được xử lý tiếp. Nguyên tắc này cũng được phản
ánh trong các quy tắc khắt khe về việc xử lý các dữ liệu vị trí và giao thông. 

• Chất lượng dữ liệu. Điều 6 của Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu đưa ra 3 yêu cầu

chất lượng dữ liệu sẽ được xác định trong trường hợp cụ thể theo yêu cầu.
Chúng nêu rằng dữ liệu cá nhân phải là: 

(a) Đầy đủ, thích hợp và không quá thừa trong quan hệ với các mục đích
theo đó chúng được thu thập hoặc được xử lý tiếp (Điều 6(c)); 

(b) Chính xác và, ở những nơi cần thiết,  giữ cho được cập nhật (Điều
6(d)); và 

(c) Được giữ ở dạng cho phép nhận diện các chủ thể dữ liệu không lâu hơn
cần thiết  đối với các mục đích theo đó dữ liệu đã được thu thập hoặc
chúng được xử lý tiếp (Điều 6(e)). 

• Mục đích. Bổ sung thêm, có một yêu cầu mục đích. Điều 6(b) nêu rằng

“dữ liệu cá nhân phải được thu thập cho các mục đích được xác định, rõ
ràng và hợp pháp và không được xử lý tiếp theo một cách thức không
tương thích với các mục đích đó”. Dữ liệu cá nhân có thể không được sử
dụng cho các mục đích không tương thích với lý do theo đó nó đã được
thu thập và khi mục đích được chỉ định đã được hoàn thành, thì nó phải
được hủy bỏ hoặc phá hủy. 

“Yahoo! sử dụng thông tin cho các mục đích chung sau: để cá nhân hóa việc quảng
cáo và nội dung bạn xem, dựa vào các chi tiết được bạn đưa ra trong đăng ký và hoạt
động của bạn ở Yahoo!, hoàn thành các yêu cầu của bạn cho các sản phẩm và dịch
vụ, cải thiện các dịch vụ của chúng tôi, liên hệ với bạn, tiến hành nghiên cứu, và cung
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cấp báo cáo nặc danh cho các khách hàng nội bộ và bên ngoài. Bạn đồng ý rằng
Yahoo! có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn vì các mục đích chung được đưa ra ở
trên cho bất kỳ nhóm, công ty nào của Yahoo! trên toàn cầu”. Chính sách về tính
riêng tư của Yahoo.co.uk, tháng 03/2010. 

• Thông tin (Điều 10). Các chủ thể dữ liệu phải được thông báo trước một

cách rõ ràng, chính xác và không thể chối bỏ đối với (a) sự nhận diện
người kiểm soát và đại diện của người đó, nếu có, (b) các mục đích của
việc xử lý theo đó dữ liệu có ý định; và (c) bất kỳ thông tin nào cần thiết
để đảm bảo việc xử lý công bằng, có lưu ý về các hoàn cảnh. Trong thực
tế, thông tin nên được cung cấp như đối với việc liệu có hay không nó là
nghĩa vụ phải cung cấp dữ liệu đó, và làm thế nào để thực thi các quyền
truy cập, hiệu chỉnh, hủy bỏ và đối chiếu. Nếu thông tin này không được
cung cấp khi dữ liệu được thu thập, thì sau đó nó phải được cung cấp khi
việc xử lý được triển khai (nghĩa là ở những nơi dữ liệu đã được thu thập
trực tiếp từ chủ thể dữ liệu). 

Trong thực tế, thông tin thường được cung cấp ở dạng một lưu ý bảo vệ dữ liệu, điều
có thể được trao cho chủ thể dữ liệu thông qua các dạng ứng dụng, các điều khoản và
điều kiện, bằng điện hoặc hoặc trên một website. Bằng việc sử dụng một lưu ý bảo vệ
dữ liệu với ngôn từ đúng phù hợp, thì một doanh nghiệp trực tuyến có thể đảm bảo
rằng có sự tán thành từ những người viếng thăm website của nó để cho phép doanh
nghiệp đó xây dựng một cơ sở dữ liệu các mối liên hệ có giá trị và thị trường cho
những người viếng thăm. 

• Nội dung chủ thể dữ liệu (Điều 7): Việc xử lý các dữ liệu cá nhân sẽ đòi

hỏi sự đầy đủ thông tin, không thể chối bỏ, rõ ràng hoặc hiểu ngầm, đồng
thuận đối với chủ thể dữ liệu, được đưa ra một cách tự do (như, có khả
năng để khước từ), trừ phi luật nêu khác về dữ liệu được bảo vệ đặc biệt
đòi hỏi sự tán thành rõ ràng bằng văn bản. Các chủng loại dữ liệu nhất
định hoặc việc xử lý không đòi hỏi sự tán thành, ví dụ, dữ liệu thu thập
được từ các nguồn truy cập được tới công chúng, dữ liệu trong các hợp
đồng thương mại hoặc việc làm, hoặc khi việc xử lý là “cần thiết” tuân thủ
với một yêu cầu pháp lý, để bảo vệ lợi ích sống còn của chủ thể dữ liệu
(như, các dữ liệu y tế) hoặc vì các lợi ích hợp pháp được người kiểm soát
theo đuổi. 

Nền tảng cuối cùng là đặc biệt hữu dụng để tránh xa yêu cầu tán thành rõ ràng, tuy
nhiên một vài quyền tài phán châu Âu (như Tây Ban Nha) đã không triển khai phần
này của Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu, vì các lý do hiến định, điều hạn chế lớn việc xử lý
các mục đích có thể được hợp pháp hóa ở đó. Việc dựa vào nền tảng này đang chịu
thách thức bởi một chủ thể dữ liệu ai có thể chỉ ra rằng việc xử lý dù vậy là gây thiệt
hại tới các quyền hoặc các quyền tự do hoặc các lợi ích hợp pháp của anh ta.
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• Tính bí mật: Cả người kiểm soát dữ liệu, và người xử lý dữ liệu, cũng

như bất kỳ bên nào khác can thiệp vào bất kỳ pha nào của việc xử lý dữ
liệu, có nghĩa vụ giữ bí mật nghề nghiệp trong quan hệ với dữ liệu và để
duy trì sự bí mật. 

• Truyền thông dữ liệu: Tuân theo vài ngoại lệ, bất kỳ sự truyền thông hoặc

truyền dữ liệu nào của bên thứ 3 cũng đòi hỏi sự ủy quyền trước của bên
có quan tâm. 

Hơn nữa, các luật thiết lập rằng thường là bị cấm xử lý các dữ liệu cá nhân “nhạy
cảm”, nghĩa là tiết lộ nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, các quan điểm chính trị,
lòng tin vào tôn giáo và triết học, cơ chế thành viên đoàn thể và thông tin liên
quan tới đời sống tình dục, trừ phi sự tán thành đã được trao hoặc trong các hoàn
cảnh được quy định khác. 

4. Các quyền và các nghĩa vụ
Như là kết quả của các nguyên tắc và khuynh hướng của các luật, chủ thể dữ liệu
có lợi từ các quyền khác nhau và người xử lý dữ liệu chịu một loạt các nghĩa vụ. 

4.1. Các quyền của chủ thể dữ liệu

Các chủ thể dữ liệu có các quyền sau: 

• Nhận thông tin được nêu ở trên vào thời điểm mà dữ liệu được thu thập

(xem ở trên). 

• Để truy cập, hiệu chỉnh và hủy bỏ các dữ liệu như vậy, với quan điểm duy

trì tính chính xác của dữ liệu, việc hiệu chỉnh và hủy bỏ nó khi nó chưa
hoàn tất hoặc không chính xác, không tương xứng hoặc quá dư thừa đối
với mục đích. 

Quyền truy cập là một trong những quyền quan trọng nhất sẵn sàng đối với các chủ
thể dữ liệu theo Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu. Một cá nhân có thể yêu cầu truy cập tới tất cả
các dữ liệu cá nhân theo đó anh hoặc chị ta là chủ thể và đang được người kiểm soát
xử lý. Trong một vài quyền tài phán, người kiểm soát có thể đòi hỏi chủ thể dữ liệu
trả phí tối đa, (ở Anh nó là 10 £, tuy nhiên ở Nauy không có phí nào được áp đặt cả),
để thực hiện yêu cầu bằng văn bản và cung cấp đủ thông tin để nhận diện và kiểm tra
hợp lệ nhận diện chủ thể dữ liệu đang thực hiện yêu cầu đó. 

• Để phản đối và đối chọi lại việc xử lý các dữ liệu của anh/chị ta, khi có các

nền tảng chứng minh được là hợp pháp có liên quan tới tình huống cá nhân
cụ thể và đặc biệt cho việc xử lý các dữ liệu cá nhân mà người kiểm soát
biết trước đang được xử lý vì các mục đích tiếp thị trực tiếp (và phải được
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thông báo và đưa ra quyền phản đối nếu dữ liệu được mở ra cho các bên
thứ 3 vì các mục đích y hệt). 

• Để tranh luận về bất kỳ hành động hành chính hoặc riêng tư nào có liên

quan tới một đánh giá hành vi của một người trên cơ sở của việc xử lý tự
động các dữ liệu cá nhân của một người.

• Hơn nữa, ở những nơi có một sự đăng ký chung các tệp dữ liệu (Các cơ

quan Bảo vệ Dữ liệu), chủ thể dữ liệu thường được trao quyền để tư vấn sự
đăng ký đó miễn phí. 

Từng người có quyền bồi thường tư pháp cho bất kỳ vi phạm các quyền nào được
đảm bảo cho anh ta bằng luật quốc gia áp dụng được cho việc xử lý theo yêu cầu.
Hơn nữa, bất kỳ người nào đã chịu thiệt hại như là một kết quả của việc xử lý bất
hợp pháp các dữ liệu cá nhân của họ được phép nhận bồi hoàn vì các thiệt hại phải
gánh chịu.  

4.2. Các nghĩa vụ của người kiểm soát và người xử
lý dữ liệu

Người kiểm soát dữ liệu chịu các nghĩa vụ khác nhau, nghĩa vụ chính là: 

• Quan sát các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu. 

• Thông báo cho người đăng ký các tệp dữ liệu với các Cơ quan Bảo vệ Dữ

liệu trước khi triển khai bất kỳ việc xử lý nào (các Quốc gia Thành viên có
thể bỏ qua cho với điều này trong các hoàn cảnh nhất định). Chỉ thị Bảo vệ
Dữ liệu - DPD (Data Protection Directive) đưa ra thông tin nhất định mà
phải được thông báo, bao gồm tên và địa chỉ của người kiểm soát, mục
đích xử lý, các chủng loại chủ thể dữ liệu, các chủng loại dữ liệu, những
người nhận dữ liệu, các chi tiết các chuyển giao ở nước ngoài và các chi
tiết của bất kỳ biện pháp an toàn nào được tiến hành. 

• Cung cấp cho bên có quan tâm với thông tin được nêu ở trên và giành

được sự tán thành của họ khi cần thiết. 

• Đảm bảo các thủ tục cho phép các chủ thể dữ liệu thực thi các quyền của

họ về truy cập, hiệu chỉnh và hủy bỏ. 

• Làm thành tài liệu mối quan hệ với các bên thứ 3 can thiệp vào việc xử lý

và, đặc biệt, để đảm bảo những người xử lý chỉ truy cập dữ liệu tuân theo
một hợp đồng (xem bên dưới). 

• Triển khai các biện pháp an toàn có bản chất tự nhiên kỹ thuật và tổ chức

cần thiết để đảm bảo sự an toàn dữ liệu trong quá trình xử lý (xem bên
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dưới). 

Một người xử lý dữ liệu cũng phải thỏa mãn các nghĩa vụ được đưa vào trong hợp
đồng xử lý dữ liệu: triển khai hoạt động nhân danh người kiểm soát dữ liệu và xử
lý dữ liệu phù hợp với các chỉ lệnh nhận được. Trong trường hợp có vi phạm các
nghĩa vụ áp dụng được theo các luật về tính riêng tư, thì người xử lý dữ liệu sẽ trả
lời một cách cá nhân về bất kỳ sự vi phạm cam kết nào.

5. Truy cập dữ liệu và truyền dữ liệu

5.1. Truy cập dữ liệu và truyền dữ liệu

“Truy cập tới dữ liệu” được hiểu có nghĩa là khi một bên thứ 3 truy cập dữ liệu để
cung cấp một dịch vụ cho người kiểm soát dữ liệu. Bên thứ 3 này được tham
chiếu tới như là “người xử lý dữ liệu”. Bất kỳ người nào hành động theo thẩm
quyền của người kiểm soát hoặc người xử lý, bao gồm bản thân người xử lý đó,
người có sự truy cập tới dữ liệu cá nhân phải không xử lý chúng ngoại trừ theo
các chỉ lệnh từ người kiểm soát. 

Những người xử lý dữ liệu

Có nhiều ví dụ về “những người xử lý dữ liệu”. Về cơ bản, nó tham chiếu tới đa số
nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin mà truy cập hoặc có thể truy cập tới các dữ
liệu các khách hàng của họ:

• Các trung tâm xử lý dữ liệu (thuê ngoài làm). 

• Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT (hỗ trợ CNTT, bàn trợ giúp, ...). 

• Các trung tâm chăm sóc khách hàng (chúng truy cập dữ liệu của người sử

dụng). 

• Các công ty cung cấp các dịch vụ web, đặt chỗ hosting và thậm chí các dịch

vụ xử lý dữ liệu và thư điện tử (các dịch vụ web của Amazon, các ứng dụng
của Google). 

• Các công ty loại bỏ giấy. 

Mối quan hệ đó phải được một hợp đồng điều chỉnh (thường được gọi là một “hợp
đồng Điều 17”, theo Điều 17 của DPD), hợp đồng phải bằng văn bản và đưa ra
những gì người xử lý có thể có hoặc không làm với các dữ liệu cá nhân, bao gồm
những gì các biện pháp an toàn nên tiến hành để bảo vệ dữ liệu. Đặc biệt, người
xử lý dữ liệu phải triển khai các biện pháp an toàn được người kiểm soát dữ liệu
chỉ định. 
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5.2. Truyền dữ liệu

Các vụ truyền dữ liệu không được xác định trong Chỉ thị, tuy nhiên các Quốc gia
Thành viên đã thường đưa ra rằng một sự truyền dữ liệu là bất kỳ sự truyền nào
dữ liệu cá nhân cho một người không phải là bên có quan tâm, như để phân biệt
với một “sự truy cập” tới các dữ liệu như chúng ta đã thảo luận ở trên. 

Truyền dữ liệu 

Thông thường, có một sự truyền dữ liệu được truyền giữa một đơn vị trực thuộc và
một công ty cha, từ một hãng tư vấn nguồn nhân lực (HR) tới các khách hàng của nó,
từ một bác sỹ tới một bệnh viện hoặc công ty bảo hiểm y tế, hoặc khi các cơ sở dữ
liệu tiếp thị được bán (danh sách các địa chỉ thư điện tử, ...). 

Các dữ liệu cá nhân chỉ có thể được truyền để thỏa mãn các mục đích có liên quan
trực tiếp tới các chức năng hợp pháp của người chuyển nhượng và người nhận
chuyển nhượng và, với vài ngoại lệ (ủy quyền pháp lý, ...), phải luôn đã được
thông báo trước sự tán thành của bên có quan tâm. 

5.3. Truyền dữ liệu quốc tế (bên ngoài EEA)

Khái niệm truyền dữ liệu quốc tế bao trùm cả sự truy cập tới dữ liệu của một
người xử lý dữ liệu cũng như sự truyền của nó cho các bên thứ 3 nằm bên ngoài
EEA (các Quốc gia Thành viên EU cùng với Iceland, Liechtenstein và Nauy). Lưu
ý rằng chỉ quá cảnh các dữ liệu qua các máy chủ Internet ngoài EEA (thư điện tử,
các trang web) không tính như là sự truyền dữ liệu. 

Theo quyết định của ECJ trong trường hợp của Thụy Điển đối với Lindqvist (C-
101/01) vào tháng 11/2003, dữ liệu không “được truyền” tới một quốc gia thứ 3 nơi
mà một cá nhân ở một Quốc gia Thành viên chỉ tải thông tin cá nhân lên một website
được đặt chỗ ở Quốc gia đó hoặc Quốc gia Thành viên khác, sao cho thông tin có thể
được bất kỳ ai kết nối tới Internet cũng truy cập được. 

Như một quy tắc chung, truyền dữ liệu quốc tế chỉ được phép khi đích đến là một
quốc gia đảm bảo một “mức độ thỏa đáng bảo vệ tính riêng tư”, nghĩa là việc chào
mức độ bảo vệ y hệt như mức độ được DPD cung cấp (Điều 25 DPD). Điều này
mặc định bao gồm các thành viên EEA, và còn cả bất kỳ nước nào được Ủy ban
châu Âu phê chuẩn (hoặc một Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu áp dụng được) vì việc
cung cấp một mức bảo vệ thỏa đáng vì lý do luật sở tại của nó hoặc các cam kết
quốc tế mà nó đã tham gia vào. 

Các quốc gia đã phê chuẩn cho tới nay gồm: Argentina, Canada, Hungary, Thụy Sỹ
và đảo Guernsey thuộc Anh (và nước Mỹ theo các nguyên tắc “Bến cảng An toàn” và
sự truyền của các Bản ghi Tên Hành khách đi Máy bay tới Văn phòng Hải quan và
Bảo vệ Biên giới của Mỹ [Air Passenger Name Records to the United States' Bureau
of Customs and Border Protection]). 
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Truyền quốc tế cũng được phép trong một số trường hợp đặc biệt khác, ví dụ, khi
(a) người nhận đã ký một hợp đồng đảm bảo các mức bảo vệ dữ liệu tương tự
hoặc (b) truyền giữa các thành viên của nhóm doanh nghiệp mà thiết lập một
chính sách nội bộ phù hợp cho bảo vệ tính riêng tư (các Quy định Đoàn thể có
Ràng buộc). 

Tính sẵn sàng bảo vệ hợp đồng là quan trọng, tạo điều kiện cho những người xử lý
dữ liệu hoặc những người kiểm soát ở các quốc gia bên thứ 3 ký các hợp đồng với
những người kiểm soát dữ liệu ở EEA (trên cơ sở các mệnh đề mẫu được phê
chuẩn được Ủy ban cung cấp) cho việc xử lý dữ liệu ngoài EEA. 

Các quyết định 2001/49/EC và 2002/16/EC (bây giờ là Quyết định của Ủy ban ngày
05/02/2010, C(2010) 593) đưa ra các mệnh đề hợp đồng tiêu chuẩn cho sự truyền dữ
liệu cá nhân cho các quốc gia bên thứ 3 (người kiểm soát dữ liệu đối với người kiểm
soát dữ liệu và người xử lý dữ liệu, một cách tương ứng). Một Quyết định xa hơn đã
được phê chẩn vào năm 2004 đã giới thiệu một tập hợp lựa chọn thay thế các mệnh
đề hợp đồng tiêu chuẩn cho sự truyền dữ liệu cá nhân cho các quốc gia là bên thứ 3. 

Điều 26 của Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu đưa ra một số sự giảm bớt (các ngoại lệ) đối
với sự ngăn cấm được nêu ở trên, sao cho sự truyền cho các quốc gia là bên thứ 3
có thể được cho phép ở nơi:

(a) chủ thể dữ liệu đã đưa ra sự tán thành rõ ràng của anh ta đối với sự truyền; 

(b) Sự truyền là cần thiết để thực thi một hợp đồng giữa chủ thể dữ liệu và người
kiểm soát; 

(c) Sự truyền là cần thiết cho kết luận hoặc thực hiện một hợp đồng được quyết
định vì lợi ích của chủ thể dữ liệu giữa người kiểm soát và một bên thứ 3;

(d) Sự truyền là cần thiết hoặc được yêu cầu hợp pháp về các nền tảng lợi ích
công cộng quan trọng hoặc bảo vệ các yêu sách pháp lý;

(e) Sự truyền là cần thiết để bảo vệ các lợi ích sống còn của chủ thể dữ liệu; hoặc 

(f) Sự truyền được thực hiện từ một đăng ký công khai. 

Được sử dụng phổ biến nhất đối với các ngoại lệ là (a) sự tán thành. Sự tán thành
phải là đặc thù và được thông báo. Điều này có nghĩa là cá nhân phải biết và hiểu
những gì sự tán thành như vậy sẽ tính tới. Các chủ thể dữ liệu sẽ được thông báo về
các lý do cho sự truyền và các quốc gia có liên quan. Trong lưu ý bảo vệ dữ liệu,
những người kiểm soát thường sẽ phác thảo lưu ý một cách rộng rãi và đặc biệt sẽ
nêu rằng sự truyền cho các quốc gia là bên thứ 3 có thể diễn ra như một cách thức
trích sự tán thành từ chủ thể dữ liệu cho việc xử lý như vậy. 

6. Các nghĩa vụ về an toàn
Người kiểm soát dữ liệu và, ở những nơi áp dụng được, người xử lý dữ liệu, có
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nghĩa vụ triển khai các biện pháp (an toàn) để bảo vệ dữ liệu cá nhân chống lại sự
phá hủy ngẫu nhiên hoặc bất hợp pháp hoặc sự mất mát ngẫu nhiên, sự sửa đổi, sự
mở ra hoặc sự chia sẻ không có ủy quyền. 

Chính sách tốt về tính riêng tư, tháng 03/2010

“An toàn thông tin. Chúng ta thực hiện các biện pháp an toàn thích đáng để bảo vệ
chống lại sự truy cập không có ủy quyền tới hoặc sự sửa đổi, sự mở ra hoặc sự phá
hủy dữ liệu không có ủy quyền. Chúng bao gồm sự rà soát lại nội bộ việc sưu tập dữ
liệu của chúng ta, sự lưu trữ và các thực tiễn xử lý và các biện pháp an toàn, cũng
như các biện pháp an toàn vật lý để canh phòng chống lại sự truy cập không có ủy

quyền tới các hệ thống ở những nơi chúng ta lưu trữ các dữ liệu cá nhân”. 

Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu không khẳng định bất kỳ biện pháp đặc biệt nào và các
quốc gia thành viên của EU đã thực hiện các tiếp cận khác nhau đối với vấn đề đó,
từ tự điều chỉnh (Anh) cho tới các biện pháp bắt buộc chi tiết (Tây Ban Nha). 

Theo các Luật Bảo vệ Dữ liệu của Tây Ban Nha, 3 mức bảo vệ được thiết lập theo
dạng thông tin được điều khiển. Mức cơ bản áp dụng mặc định cho bất kỳ tệp dữ liệu
cá nhân nào, trong khi mức trung bình áp dụng cho các tệp chứa các dữ liệu có liên
quan tới các vi phạm hành chính hoặc tội phạm, Cơ quan Thuế, các dịch vụ tài chính,
và các đánh giá xếp hạng lòng tin; và mức cao áp dụng cho các tệp chứa dữ liệu về lý
tưởng, tôn giáo, đức tin, gốc gác chủng tộc, sức khỏe đời sống tình dục và các dữ liệu
thu thập được vì mục đích cảnh sát mà không có sự tán thành của bên bị ảnh hưởng. 

Các mức khác nhau về an toàn có liên quan tới các nghĩa vụ đang ngày càng đè nặng
lên sự triển khai của người kiểm soát dữ liệu và bất kỳ người xử lý nào (Nhà quản lý
An toàn). Các nghĩa vụ cơ bản bao gồm việc chuẩn bị một tài liệu về an toàn và đăng
ký các sự cố cũng như xác định các chức năng của mọi người với sự truy cập tới dữ
liệu. Cộng thêm, đối với các mức trung bình và cao phải diễn ra, triển khai các bản

sao lưu và mã hóa dữ liệu đường truyền.  

7. Giám sát điều chỉnh
DPD nêu rằng các Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu (các nhà chức trách giám sát) phải có
sức mạnh nhất định để điều chỉnh việc xử lý dữ liệu cá nhân. Điều này bao gồm: 

• Sức mạnh điều tra, như truy cập tới các hoạt động xử lý dữ liệu và thu thập

tất cả các thông tin cần thiết để thực thi các nhiệm vụ giám sát của nó. 

• Sức mạnh can thiệp (phân phát các ý kiến trước khi hoạt động xử lý được

triển khai, ra lệnh khóa, xóa hoặc phá hủy dữ liệu, áp đặt tạm thời hoặc
cấm dứt khoát việc xử lý, cảnh báo hoặc khiển trách người kiểm soát). 

• Sức mạnh để tham gia vào các quy trình thủ tục pháp lý ở những nơi các

quy định bảo vệ dữ liệu đã bị vi phạm. 
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Các luật quốc gia đã cung cấp các sức mạnh đó, và bao gồm các sức mạnh để phạt
những người kiểm soát những người xử lý dữ liệu vì vi phạm các nghĩa vụ về tính
riêng tư. 

Tây Ban Nha 

Tại Tây Ban Nha, LOPD hệ thống hóa các vi phạm tiềm tàng về luật, phân loại các vi
phạm có liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong khi không có danh sách toàn
diện, thì Cơ quan này có thể trừng phạt bất kỳ vi phạm nào về các quyền của các chủ
thể dữ liệu (được thông báo về sự tán thành, các quyền truy cập, sự điều chỉnh và hủy
bỏ), thiếu sự cộng tác về phần của Cơ quan này, thiếu các thông báo bắt buộc hoặc sự
tạo ra, xử lý, truyền thông, truyền và duy trì các tệp mà không có việc giám sát các
điều khoản của luật. Các vi phạm có thể kéo theo các hình phạt từ 600 tới 600.000
euro (cho mỗi vi phạm). 

Các hình phạt khác nhau đã được xuất bản, bất kể sự bí mật được cho là của chúng: 

• Trong năm 2000, một công ty TV Zeppelín đã bị phạt 1.1 triệu euro vì việc

tiết lộ dữ liệu về các ứng viên cho chương trình Big Brother (Người anh lớn)
(việc này đã được kháng án). 

• Năm 2001, Telefónica de España và Telefónica Data đã bị phạt 841.420 euro

vì việc trao đổi các dữ liệu khách hàng của họ. 

• Năm 2002, công ty Inlander đã phải trả 300.000 euro vì có máy chủ của

hãng được cài đặt ở nước Mỹ. 

• Năm 2008, việc thu thập xã hội “SGAE” đã bị phạt 60.101 euro vì ghi lại

một đám cưới (để thu thập bằng chứng không thanh toán các khoản phí). 

• Năm 2010, Citybank España đã bị phạt 60.101 euro vì gửi các truyền thông

không có sự tán thành (cho một người!). 

8. Khung pháp lý cho tính riêng tư dữ liệu 
trong các quyền tài phán khác

Bên ngoài châu Âu, chúng ta quan sát thấy rằng vì hiệu ứng của các nghĩa vụ đó
và, đặc biệt, các nghĩa vụ có liên quan tới truyền dữ liệu quốc tế, hầu hết các đối
tác thương mại của các quốc gia châu Âu hầu như đều “có nghĩa vụ” thiết lập các
khung pháp lý tương tự cho sự bảo vệ tính riêng tư. Chúng ta có thể nhắc tới
Canada, Thụy Sỹ và Argentina, các nước đã được Ủy ban châu Âu phê chuẩn, và
còn cả Nhật hoặc Úc nữa. 

Nước Mỹ là một trường hợp đặc biệt, nó có ít hơn nhiều sự bảo vệ tính riêng tư so
với châu Âu, và nó được tổ chức theo các lĩnh vực: đặc biệt, đối với các ngân
hàng và các dịch vụ tài chính và lĩnh vực y tế. Để cho phép truyền dữ liệu từ EU,
nước Mỹ đã thiết lập một chế độ bán riêng tư, hiểu theo nghĩa của thỏa thuận Bến
cảng An toàn (Safe Harbor) tháng 07/2000. 
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Bến cảng An toàn 

Quyết định của các tổ chức nằm ở nước Mỹ tuân thủ với các Nguyên tắc về Tính
riêng tư Bến cảng An toàn là hoàn toàn tự nguyện. Các tổ chức cần tự chứng thực
thường niên cho Bộ Thương mại Mỹ và ở bang có tuyên bố về tính riêng tư được
xuất bản của họ rằng họ gắn kết vào các nguyên tắc đó. Các Nguyên tắc Bến cảng An
toàn áp đặt các nghĩa vụ với sự tôn trọng an toàn và chỉ định những người xử lý dữ
liệu thường là tương đương với những người xử lý dữ liệu được đưa ra trong Chỉ thị
Bảo vệ Dữ liệu. Các tổ chức của Mỹ cũng có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chỉ
thị Bảo vệ Dữ liệu nếu họ đưa vào các yêu cầu của Bến cảng An toàn từ EU. 

Tới nay, khoảng 2.000 công ty Mỹ đã ký thỏa thuận này. Những người khác đã ký
các hợp đồng tiêu chuẩn cam kết bảo vệ dữ liệu một cách thích đáng. 

9. Tính riêng tư trong lĩnh vực truyền thông
điện tử

Các công nghệ mới, đặc biệt Internet và thư điện tử, phải thỏa mãn các yêu cầu
nhất định để đảm bảo quyền về tính riêng tư. Số lượng và cường độ các truyền
thông cũng như bản chất tự nhiên của dữ liệu được truyền có thể là một rủi ro cho
tính riêng tư của mọi người. Vì thế, để cải thiện sự tin cậy của mọi người trong sử
dụng viễn thông, một loạt các quy tắc đã được thiết lập được áp đặt lên các nhà
cung cấp dịch vụ và mạng điện tử. Chúng đã được Chỉ thị về truyền thông điện tử
và Chỉ thị về giữ lại Dữ liệu thiết lập. 

9.1. Bí mật viễn thông

Các Quốc gia Thành viên trong EU thường áp đặt các nghĩa vụ về tính bảo mật và
bí mật (confidential and secrecy) đối với viễn thông. 

3 nguyên tắc cơ bản là: 

• Bí mật truyền thông: bảo mật các truyền thông được triển khai qua các

mạng truyền thông điện tử công cộng phải được đảm bảo. Đặc biệt, nó bị
cấm đối với những người không phải là những người sử dụng để nghe,
chặn hoặc lưu các truyền thông mà không có sự đồng thuận trước của
những người sử dụng hoặc lệnh tòa án. 

• Chặn. Các luật phát triển các nguyên tắc cho sự chặn các truyền thông

điện tử từ các đại lý của các cơ quanh hành chính nhà nước. Các nghĩa vụ
bảo mật bảo vệ dữ liệu chỉ bị giới hạn để triển khai các cuộc điều tra trong
các hoạt động tội phạm hoặc đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn quốc gia
và quốc phòng, trong các điều kiện nơi mà việc dỡ bỏ bảo mật tạo thành
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một “biện pháp cần thiết, tương xứng và thích hợp trong xã hội dân chủ”. 

• Mã hóa.  Mã  hóa  dữ  liệu  lưu  thông  trong  mạng  truyền  thông điện  tử

thường được cho phép (như Skype mã hóa thông điệp), tuy nhiên các luật
quốc gia nhất định cũng cho phép các nhà chức trách yêu cầu bàn giao các
khóa mã hóa. 

Chỉ thị các truyền thông điện tử lặp lại các nguyên tắc cơ bản đó, nêu rằng các
Quốc gia Thành viên phải đảm bảo tính bảo mật của các truyền thông được thực
hiện qua một mạng truyền thông điện tử công cộng. Họ phải, đặc biệt, cấm việc
nghe, khai thác, và lưu trữ các truyền thông của những người không phải là những
người sử dụng mà không có sự tán thành của những người sử dụng có quan tâm. 

9.2. Các truyền thông điện tử

9.2.1. Dữ liệu giao thông và dữ liệu vị trí

• Dữ liệu giao thông (traffic data) như “bất kỳ dữ liệu nào được xử lý cho

mục đích truyền đạt một sự truyền thông trong một mạng truyền thông
điện tử hoặc cho việc tính hóa đơn từ đó”. Định nghĩa này bao trùm các dữ
liệu như các dữ liệu cuộc gọi, các dữ liệu địa chỉ hoặc số (như các địa chỉ
IP hoặc các số điện thoại), các dữ liệu có liên quan tới việc định tuyến,
khoảng thời gian, thời gian, giao thức được sử dụng, hoặc dữ liệu được thu
thập cho mục địch tính hóa đơn. 

• Dữ liệu vị trí như là “bất kỳ dữ liệu nào được xử lý trong mạng truyền

thông điện tử, chỉ ra vị trí địa lý của thiết bị đầu cuối của một người sử
dụng một dịch vụ truyền thông điện tử có sẵn”. 

• Dữ liệu giao thông phải được xóa hoặc làm cho nặc danh khi nó không

còn cần thiết nữa vì mục đích truyền của truyền thông. Việc xử lý dữ liệu
giao thông chỉ có thể diễn ra ở mức độ và khoảng thời gian cần thiết để
hoàn thành các mục đích được chỉ định nhất định: các dịch vụ thanh toán
hóa đơn của người thuê bao và các thanh toán kết nối với nhau, các dịch
vụ truyền thông điện tử tiếp thị hoặc cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng,
miễn là người sử dụng hoặc người thuê bao đã đưa ra sự tán thành trước
đó; hoặc dò tìm gian lận, quản lý giao thông và điều khiển các câu hỏi của
người tiêu dùng. 

Các nhà cung cấp dịch vụ phải thông báo cho người thuê bao hoặc người sử dụng về
các dạng dữ liệu giao thông sẽ được xử lý và khoảng thời gian của việc xử lý như
vậy. Thông tin này phải được cung cấp trước khi có được sự tán thành đối với các
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dịch vụ truyền thông điện tử tiếp thị hoặc cung cấp các dịch vụ giá trị  gia tăng.
Những người sử dụng hoặc thuê bao cũng sẽ được trao khả năng từ bỏ sự tán thành
của họ cho việc xử lý dữ liệu giao thông cho các mục đích đó bất kỳ lúc nào. 

Chỉ thị cũng thiết lập các hạn chế đối với các thực thể được phép xử lý dữ
liệu giao thông. Dữ liệu giao thông chỉ có thể được xử lý bởi những người
hành động “theo ủy quyền” của các nhà cung cấp dịch vụ hoặc mạng
truyền thông điện tử (như, các nhà cung cấp truy cập Internet, các nhà vận
hành di động, ...). 

Yêu cầu này gợi ý rằng những người có liên quan trong việc xử lý dữ liệu giao thông
hoặc phải được thuê làm bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc mạng, hoặc các bên thứ 3
phải được chỉ định như một người xử lý để tuân thủ Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu (DPD). 

• Dữ liệu vị trí (khác với dữ liệu giao thông) chỉ có thể được xử lý nếu nó

được làm nặc danh hoặc với sự tán thành của những người sử dụng hoặc
thuê bao, ở mức độ và trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp bất kỳ
dịch vụ nào. Nhà cung cấp dịch vụ phải thông báo cho những người sử
dụng và thuê bao, trước khi giành được sự tán thành của họ về: dạng dữ
liệu vị trí nào sẽ được xử lý; các mục đích và khoảng thời gian xử lý; và
liệu các dữ liệu đó có được truyền tới một bên thứ 3 vì mục đích cung cấp
dịch vụ giá trị gia tăng hay không. 

Những người sử dụng và thuê bao phải được trao khả năng từ bỏ sự tán thành của họ
đối với việc xử lý dữ liệu vị trí bất kỳ lúc nào và cũng, sử dụng một phương tiện đơn
giản và không mất tiền, để từ chối tạm thời việc xử lý các dữ liệu như vậy đối với
từng kết nối tới mạng hoặc đối với từng cuộc truyền của truyền thông. 

Các hạn chế tương tự áp dụng cho các dữ liệu giao thông được áp đặt lên
các thực thể và con người có thể xử lý các dữ liệu vị trí (như, những người
có liên quan trong việc xử lý các dữ liệu vị trí hoặc phải được nhà cung
cấp dịch vụ hoặc mạng thuê làm, hoặc các bên thứ 3 phải được chỉ định
như một người xử lý để tuân thủ Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu). 

9.2.2. Các yêu cầu về an toàn

Chỉ thị về truyền thông điện tử đưa ra các biện pháp an toàn bổ sung trong mối
quan hệ với việc xử lý các dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực truyền thông điện tử.
Các quy định của Chỉ thị Bảo vệ Dữ liệu được tăng cường, khi mà các nhà cung
cấp các mạng truyền thông điện tử sẵn sàng công khai phải có các biện pháp thích
đáng về kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ sự an toàn của các dịch vụ. 

Chỉ thị truyền thông điện tử cũng điều chỉnh sử dụng cookies (thông tin ẩn được
trao đổi giữa một người sử dụng Internet và một máy chủ web được lưu trữ trong
một tệp trên đĩa cứng của người sử dụng, điều là hữu dụng cho việc giám sát một
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hoạt động lướt mạng). Những người sử dụng nên có cơ hội từ chối có một cookie
hoặc thiết bị tương tự được lưu trữ trên trang thiết bị đầu cuối của họ. Về điểm
này, lưu ý về sử dụng các cookies phải được đưa ra và những người sử dụng phải
có khả năng quyết định chấp nhận cookies, ngoại trừ ở những nơi mà cookie là cơ
bản để phân phối các dịch vụ được hợp đồng. 

Website của Ủy viên hội đồng thông tin của Anh 

“Chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp phân tích sử dụng website của chúng
tôi. Công cụ phân tích này sử dụng 'cookies', nó là các tệp văn bản đặt trong máy tính
của bạn, để thu thập thông tin lưu ký Internet tiêu chuẩn và thông tin hành vi của
người viếng thăm ở dạng nặc danh. Thông tin được cookie sinh ra về sử dụng website
của bạn (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) được truyền tới Google. Thông tin này sau
đó được sử dụng để đánh giá sử dụng của những người viếng thăm website và biên
dịch các báo cáo thống kê về hoạt động của website cho ICO. Để biết nhiều hơn về
cookies, bao gồm cách kiểm soát và xóa chúng, hãy tới www.aboutcookies.org/”.  

9.3. Giữ lại dữ liệu

Vào tháng 03/2006, Chỉ thị 2006/24/CE đã được phê chuẩn về duy trì các dữ liệu
được sinh ra hoặc được xử lý có liên quan tới cung cấp các dịch vụ truyền thông
điện tử truy cập công khai hoặc các mạng truyền thông công cộng. Mục đích của
Chỉ thị là để hài hòa phán quyết của các Quốc gia Thành viên về các nghĩa vụ của
các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông điện tử có liên quan tới duy trì dữ liệu. 

Chỉ thị này thiết lập nghĩa vụ để duy trì các chủng loại dữ liệu nhất định của các
nhà cung cấp dịch vụ truyền thông điện tử. Mục tiêu là để đảm bảo là các dữ liệu
như vậy là sẵn sàng cho các mục đích điều tra, dò tìm và phán xử các vi phạm. 

Chỉ thị xác định: 

• Các chủng loại dữ liệu cần phải được duy trì: như: 

◦ Dữ liệu về du lịch và vị trí của các cá nhân tư nhân và các thực thể

pháp lý. 

◦ Dữ liệu được liệt kê như là cần thiết cho việc nhận diện một người

đăng ký thuê bao hoặc người sử dụng được đăng ký. 

• Các khoảng thời gian cho việc duy trì các dữ liệu (về cơ bản, 12 tháng). 

• Các yêu cầu lưu trữ cho các dữ liệu được duy trì (đảm bảo tính bảo mật). 

• Chế độ truyền dữ liệu cho các nhà chức trách nhà nước, theo sau một lệnh

của tòa án. 

• Các nguyên tắc phải được tôn trọng đối với các điều khoản về an toàn dữ

liệu, tuân thủ với DPD. 
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gồm thông tin được tư vấn 
bằng việc sử dụng một mạng 
truyền thông điện tử. 
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10. Kết luận: ảnh hưởng của tính riêng tư 
lên các dự án công nghệ

Người ta không thể đánh giá thấp ảnh hưởng của các quy định bảo vệ dữ liệu
trong các dự án công nghệ. Các nghĩa vụ phải thông báo và có được sự tán thành
của người sử dụng đối với an toàn dữ liệu là rất nặng nề khi có hàng triệu người
sử dụng có liên quan. Sự cấm các cuộc truyền dữ liệu quốc tế xác định nơi các
dịch vụ xử lý dữ liệu, thuê ngoài làm hoặc chăm sóc khách hàng có thể được định
vị,  (ví dụ, ở Argentina hoặc Canada,  các quốc gia được Ủy ban châu Âu phê
chuẩn). 

Khả năng trụ vững của các dự án nhất định đã bị nghi ngờ vì chi phí để thỏa mãn
các nghĩa vụ và các hạn chế tính riêng tư đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân. 

Là nền tảng để triển khai một nghiên cứu tác động của các nghĩa vụ về tính riêng
tư trong các hệ thống dự án, các quy trình và các chi phí trong quá trình phân tích
dự án, cũng như để xác định ai sẽ chịu trách nhiệm về việc triển khai các nghĩa vụ
tương ứng (thu thập dữ liệu với thông tin ưu tiên trước đối với người sử dụng, ...)
và việc thông báo các hồ sơ cho các Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu. 

Rất ngắn gọn, phân tích này ngụ ý: 

• Việc xác định chủng loại dữ liệu cá nhân được các hệ thống dự án xử lý. 

• Việc nhận diện ai chịu trách nhiệm về các dữ liệu đó (người mà xác định

các mục đích của việc xử lý, “chủ sở hữu” các dữ liệu). 

• Việc thiết lập các nghĩa vụ để thông báo, có được sự tán thành và chứng

minh nó (những người đăng ký chấp nhận, ...) và cách mà chúng sẽ được
triển khai (các chính sách về tính riêng tư của web, tài  liệu của khách
hàng, ...). 

• Việc thiết lập các mức an toàn sẽ được triển khai, sự triển khai của chúng

và chi phí tương ứng. 

• Việc xác định các quy trình để trả lời cho các yêu cầu truy cập và hủy bỏ

của các bên có quan tâm. 

• Việc nhận diện các bên thứ 3 với sự truy cập tới các dữ liệu (những người

xử lý dữ liệu - các công ty đặt chỗ hosting dữ liệu, các công ty thuê ngoài
làm, các dịch cụ duy trì phần mềm và công nghệ, ...) và, ở những nơi áp
dụng được,  các cuộc truyền dữ liệu tới  các bên thứ 3,  điều phải được
chứng minh là đúng. 
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Các tiêu chuẩn mở 

Open standards
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Bản quyền © 2010. FUOC. Sự cho phép được trao để sao chép, phân phối và/hoặc sửa đổi tài liệu
này theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, Phiên bản 1.2 hoặc bất kỳ phiên bản
nào sau này được Quỹ Phần mềm Tự do xuất bản; không với các phần bất biến, không với các văn
bản bìa trước, và không với các văn bản bìa sau. Một bản sao của giấy phép được đưa vào trong
phần có tên là “Giấy phép Tài liệu Tự do” (GNU Free Documentation License). 

Copyright © 2010, FUOC. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under  the  terms  of  the  GNU  Free  Documentation  License,  Version  1.2  or  any  later  version
published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and
no  Back-Cover  Texts.  A  copy  of  the  license  is  included  in  the  section  entitled  "GNU  Free
Documentation License". 
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1. Các khái niệm

1.1. Các tiêu chuẩn mở

Một tiêu chuẩn thường là một chỉ tiêu hoặc đặc tả về thiết kế hoặc kỹ thuật có liên
quan tới các tiêu chí, các phương pháp, các quy trình và các thực tiễn, thường đạt
được thông qua một sự đồng thuận của các bên có quan tâm. Các tiêu chuẩn
thường được tạo ra bên trong các cái ô của các tổ chức chính thức như ITU, ISO,
IETF, W3C, OASIS, ... 

Các ví dụ về các tiêu chuẩn trong lĩnh vực công nghệ

• HTML (Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản): đặc tả ngôn ngữ đánh dấu cho

các trang web. 

• XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng): một tập hợp các quy tắc cho việc mã

hóa các tài liệu điện tử. 

• SOAP (Giao  thức  Truy  cập  Đối  tượng Đơn giản  [Simple  Object  Access

Protocol]): một đặc tả giao thức cho việc trao đổi thông tin trong triển khai
các dịch vụ web. 

• Unicode: một tiêu chuẩn cho sự biểu diễn và điều khiển nhất quán văn bản

được thể hiện trong hầu hết các hệ thống soạn thảo văn bản. 

• ODF (Định dạng tài liệu mở [Open Document Format]): một định dạng tệp

dựa vào XML cho việc thể hiện các tài liệu điện tử như các bảng tính, các đồ
thị, các trình chiếu và các tài liệu xử lý văn bản. 

Trong khi không có định nghĩa về một tiêu chuẩn mở - thì đây là một trong những
yếu tố chủ chốt của tranh luận về các tiêu chuẩn mở - nó thường được xem là một
tiêu chuẩn được tạo ra qua một quy trình nơi mà bất kỳ bên có quan tâm nào cũng
có thể tự do tham gia và cộng tác (với các tổ chức hoặc các ủy ban tiêu chuẩn mở
được chính thức hóa) và được làm cho sẵn sàng cho công chúng nói chung trên cơ
sở không có chi phí bản quyền (royalty free) và không phân biệt đối xử. 

Vẫn còn tranh cãi rằng một tiêu chuẩn mở là hơn cả chỉ một đặc tả. Một tiêu
chuẩn mở là “mở” vì các nguyên tắc đằng sau nó và vì cách mà nó đã được phát
triển, được phê chuẩn và được làm cho truy cập được một cách công khai. Được
một quy trình hướng cộng tác và đồng thuận điều hành. 

Một tiêu chuẩn mở thường được xây dựng trên nguyên tắc là nó sẵn sàng cho mọi
người sử dụng đầu cuối để có được, đọc được và triển khai được, không có phí
bản quyền (roalty fee). Các bên nhất định đã viện lý rằng một phí có thể được đặt
ra (như, cho sự chứng thực tuân thủ một tổ chức tiêu chuẩn), điều sau đó phải là
chi phí thấp hoặc hợp lý (RAND). Tuy nhiên, đối với nhiều người thì điều đó là

Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học và Công nghệ, Bộ KHCN      Trang 298/314

Trích lời tác giả

“Một tiêu chuẩn mở hơn là 
chỉ một đặc tả. Các nguyên 
tắc đứng đằng sau tiêu chuẩn 
đó, và thực tế của việc chào 
và vận hành tiêu chuẩn đó, là 
những gì làm cho tiêu chuẩn 
đó Mở”. Nguồn: Bruce 
Perens.
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không chấp nhận được (xem bên dưới). 

Một tiêu chuẩn mở cũng dựa vào nguyên tắc không phân biệt đối xử, sao cho
không nhà sản xuất phần mềm nào được ưu tiên hơn nhà sản xuất khác đối với
một sự triển khai tiêu chuẩn đó, khác với qua các kỹ năng và hiệu lực kỹ thuật của
riêng nhà sản xuất đó. Hệ quả là, bản quyền hoặc các bằng sáng chế mà bao trùm
các tiêu chuẩn - một cách để đạt được sự phân biệt đối xử - phải được cấp phép tự
do về phí bản quyền (royalty free) và không có các điều khoản phân biệt đối xử,
nếu tiêu chuẩn đó là “mở”.  

Các nguyên tắc của các tiêu chuẩn mở xa hơn bao gồm khả năng giành được một
dạng mở rộng hoặc tập phụ của các triển khai. 

Tất cả điều này được phát triển xa hơn ở bên dưới.

1.2. Các định nghĩa?

Một trong những khó khăn hiện hành có liên quan tới “các tiêu chuẩn mở” là
không có định nghĩa vạn năng. Trên thực tế, có các định nghĩa khác nhau cho cả 2
khái niệm “Mở” và “Tiêu chuẩn” và có các mức ứng dụng khác nhau các tiêu
chuẩn ở các mức quốc gia, khu vực, quốc tế với các cơ quan “tiêu chuẩn được
quốc tế thừa nhận đóng một vai trò lớn hơn trong lĩnh vực này”. 

Vài cơ quan tiêu chuẩn được thừa nhận quốc tế tham chiếu đặc biệt tới “các tiêu
chuẩn mở” trong khi các cơ quan khác đơn giản tạo ra “các tiêu chuẩn”. Ví dụ, 

• IEFT(Lực lượng Đặc nhiệm Kỹ thuật Internet [Internet Engineering Task

Force]) và ITU-T (tổ chức phát triển tiêu chuẩn trong Lĩnh vực Tiêu chuẩn
hóa Viễn thông, nó điều phối các tiêu chuẩn cho viễn thông nhân danh
Liên minh Viễn thông Quốc tế [ITU]) tham chiếu tới các tiêu chuẩn mở. 

• IEC (Ủy ban Điện tử Quốc tế [International Electrotechnical Commission]

chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các công nghệ điện, điện tử và
có liên quan) và ISO (Cơ quan Chỉnh lý Tiêu chuẩn Quốc tế [International
Standard Settling Body] chỉ tham chiếu tới việc sản xuất “các tiêu chuẩn”. 

Vì thế khái niệm “tiêu chuẩn mở” bản thân nó không phải là một khái niệm có
một sự hiểu biết vạn năng. Định nghĩa của nó thường phụ thuộc vào vùng địa lý,
và cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn đặc thù và vào ngữ cảnh và lĩnh vực sử dụng.
Những gì dường như thường vẫn là vạn năng trong tất cả các định nghĩa là các
nguyên tắc về: 

• Sự tham gia công khai trong việc tạo ra. 

• Sẵn sàng công khai. 
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• Không phí bản quyền. 

• Không phân biệt đối xử. 

• Khả năng có được một dạng mở rộng hoặc tập con cho sự triển khai. 

Nói cách khác, một tiêu chuẩn mở phải có khả năng truy cập được tới bất kỳ ai và
không có các hạn chế để triển khai và/hoặc phân biệt đối xử giữa những người sử
dụng. Nó thường là không mất tiền và không chịu bất kỳ sự thanh toán nào cho
các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền pháp lý cần thiết để sử dụng, triển khai
hoặc phân phối sự triển khai của chúng. 

Khái niệm “tiêu chuẩn mở” đôi khi cũng đi với “nguồn mở” với ý tưởng là một tiêu
chuẩn không là mở thật nếu nó không có một triển khai tham chiếu nguồn tự do/mở
hoàn chỉnh nào sẵn sàng (Tim Simcoe: Chương 8; các tiêu chuẩn mở và các Quyền
Sở hữu Trí tuệ, xuất hiện trong Đổi mới Mở: Nghiên cứu một Luận thuyết Mới). Xem
bên dưới. 

Vì thế có một số tiếp cận, một vài trong số đó được bình luận bên dưới.

1.2.1. Định nghĩa của ITU-T

Trong ITU, “các tiêu chuẩn mở” là các tiêu chuẩn được làm cho sẵn sàng cho
công chúng nói chung và được phát triển (hoặc được phê chuẩn) và được duy trì
thông qua một quy trình cộng tác và hướng đồng thuận. “Các tiêu chuẩn mở” tạo
thuận lợi cho tính tương hợp và trao đổi dữ liệu giữa các sản phẩm và các dịch vụ
khác nhau và có ý định cho sự áp dụng rộng khắp. 

Các yếu tố khác của “các tiêu chuẩn mở”, như không bị giới hạn cho: 

• Quy trình cộng tác - sự phát triển (hoặc sự tán thành) tự nguyện và hướng

thị trường tuân theo quy trình hướng đồng thuận minh bạch mà là mở hợp
lý cho tất cả các bên có quan tâm.

• Được cân bằng hợp lý - đảm bảo rằng quy trình đó không bị bất kỳ một

nhóm lợi ích nào chiếm ưu thế áp đảo. 

• Thủ tục - bao gồm sự xem xét và trả lời cho các bình luận của các bên có

quan tâm. 

• Các quyền sở hữu trí tuệ (IPR) - Các IPR cơ bản triển khai tiêu chuẩn

được cấp phép cho tất cả các ứng viên trên cơ sở toàn cầu, không phân biệt
đối xử, hoặc (1) tự do và theo các điều khoản và các điều kiện hợp lý khác
hoặc (2) trong các điều khoản và điều kiện hợp lý (điều có thể bao gồm sự
bù đắp bằng tiền). Những người thương thảo để lại cho các bên có quan
tâm và được thực hiện bên ngoài Tổ chức Phát triển các Tiêu chuẩn - SDO
(Standards Development Organisation). 
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• Chất lượng và mức độ chi tiết - đủ để cho phép sự phát triển của các triển

khai cạnh tranh khác nhau các sản phẩm và các dịch vụ tương hợp được.
Các giao diện được tiêu chuẩn hóa sẽ không bị ẩn dấu, hoặc bị kiểm soát
bởi không phải các SDO công bố tiêu chuẩn đó. 

• Sẵn sàng công khai - dễ dàng sẵn sàng cho triển khai và sử dụng, ở giá

thành hợp lý. Xuất bản văn bản của một tiêu chuẩn bởi những người khác
chỉ được phép với sự phê chuẩn trước của SDO. 

• Hỗ trợ liên tục - được duy trì và được hỗ trợ qua giai đoạn thời gian dài. 

1.2.2. Định nghĩa của EU

EU  mặt  khác  đã  áp  dụng  định  nghĩa  sau  trong  Khung  Tương  hợp  châu  Âu
(European Interoperability Framework) của nó (Khung Tương hợp châu Âu cho
các Dịch vụ Chính phủ Điện tử Liên châu Âu, phiên bản 1.0 (2004) ISBN 92-894-
8389-X trang 9). 

Các đặc tính tối thiểu của một tiêu chuẩn mở là: 

• Tiêu chuẩn được áp dụng và sẽ được duy trì bởi một tổ chức phi lợi nhuận,

và sự phát triển liên tục của nó diễn ra trên cơ sở một thủ tục ra quyết định
mở, sẵn sàng cho tất cả các bên có quan tâm (đồng thuận hoặc quyết định
đa số, ...). 

• Tiêu chuẩn đã được xuất bản và tài liệu đặc tả tiêu chuẩn đó là sẵn sàng

hoặc tự do hoặc lấy tiền bé không đáng kể (nominal). Nó phải được phép
cho tất cả để sao chép, phân phối và sử dụng nó không mất phí hoặc với
phí không đáng kể (nominal). 

• Sở hữu trí tuệ - các bằng sáng chế có thể hiện diện - (các phần của) tiêu

chuẩn được làm cho sẵn sàng không thể hủy bỏ trên cơ sở không có phí
bản quyền (royalty-free). 

• Không có ràng buộc nào trong sử dụng lại tiêu chuẩn. 

1.2.3. Định nghĩa theo luật của Tây Ban Nha

Tại Tây Ban Nha, luật được Nghị viện Tây Ban Nha phê chuẩn (Ley 11/20071 về
Truy cập Điện tử của các Công dân tới các Dịch vụ Công, 22/06/2007), đòi hỏi
rằng tất cả các dịch vụ điện tử được hành chính nhà nước Tây Ban Nha cung cấp
phải dựa vào (1) các tiêu chuẩn mở hoặc (2) “rốt cuộc, trên cơ sở bổ sung, các tiêu
chuẩn thường được các công dân sử dụng” (điều không thật thỏa mãn từ quan
điểm của “các tiêu chuẩn mở”, và là dấy lên các tranh cãi đáng kể). 
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Nó xác định một tiêu chuẩn mở như là tự do về phí bản quyền (royalty free), theo
định nghĩa sau: 

Một tiêu chuẩn mở thỏa mãn các điều kiện sau: 

• Nó là công khai, và sử dụng nó là sẵn sàng trên cơ sở tự do [không mất

tiền - gratis], hoặc ở một chi phí không ngụ ý khó khăn cho người sử dụng.

• Sử dụng nó không phải trả tiền bất kỳ quyền [bản quyền] trí  tuệ hoặc

quyền sở hữu công nghiệp [các bằng sáng chế và các thương hiệu] nào.

1.2.4. Yêu cầu của Sáng kiến Nguồn Mở

Sáng kiến Nguồn Mở - OSI (Open Source Initiative) là một tổ chức thúc đẩy phần
mềm nguồn mở (PMNM) (xem Module 4). Như Yêu cầu các Tiêu chuẩn Mở -
OSR (Open Standards Requirement) và các tiêu chí là như sau:  

• Tất cả chi tiết cần thiết và bất kỳ quy trình nào để sửa các lỗi được phát

hiện khi triển khai và kiểm tra tính tương hợp phải được mở ra cho triển
khai tính tương hợp theo các điều khoản tuân thủ với OSR. Nói cách khác,
không chi tiết thích hợp nào phải bị từ chối cả. 

• Tiêu chuẩn mở phải là sẵn sàng và truy cập được một cách tự do theo các

điều khoản về phí bản quyền [royalty fee] với chi phí hợp lý và không
phân biệt đối xử. 

• Tất cả các bằng sáng chế cơ bản cho sự triển khai tiêu chuẩn phải được cấp

phép theo các điều khoản phí bản quyền để sử dụng không bị hạn chế hoặc
có nghĩa  vụ phải  cam kết  “không đòi  quyền lợi”  khi  có liên  quan tới
PMNM. 

• Phải không có các thỏa thuận để thực thi một thỏa thuận cấp phép, phải

không có Thỏa thuận Không được Mở ra (Non Disclosure Agreement,
trao, nháy qua, hoặc bất kỳ dạng giấy tờ nào khác để tiến hành tuân thủ
các triển khai tiêu chuẩn. 

• Triển khai tiêu chuẩn cũng phải không đòi hỏi bất kỳ công nghệ nào khác

mà không đáp ứng được các tiêu chí của yêu cầu này. 

Các tiêu chí ở trên phải được đáp ứng nếu không thì nó sẽ phân biệt đối xử đối với
các lập trình viên nguồn mở. 
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2. Quy trình tiêu chuẩn hóa - các diễn đàn
Thường có 3 mức các tiêu chuẩn tùy theo ở đâu chúng được tạo ra: 

• Tiêu chuẩn quốc gia thông qua các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia. 

• Tiêu chuẩn vùng thông qua các tổ chức tiêu chuẩn vùng. 

• Tiêu chuẩn quốc tế, ví dụ, các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như IETF, IEC,

ITU-T và ISO (bản thân ISO được hình thành từ các tổ chức tiêu chuẩn
quốc gia khác nhau). 

Tuy nhiên, các cơ quan tiêu chuẩn chỉ là một phương pháp để đạt được sự tiêu
chuẩn hóa. Cũng có các dạng khác các tiêu chuẩn ví dụ công nghiệp de facto và
các tiêu chuẩn của chính phủ. 

• Các tiêu chuẩn công nghiệp de facto là phổ biến vì những lợi ích của sự

tiêu chuẩn hóa thường rất cao, nâng cao khả năng của người sử dụng để
tương hợp được với những người khác. Nhược điểm là công nghệ sở hữu
độc quyền thường đòi hỏi nó phải thanh toán các khoản phí cấp phép cho
các nhà cung cấp thích đáng của công nghệ đó. 

• Các tiêu chuẩn của chính phủ, mặt khác, có thể được cung cấp thông qua

các luật ép tuân thủ được hoặc cơ quan điều chỉnh bắt buộc áp dụng các
tiêu chuẩn như vậy của chính phủ. 

Sự khách biệt chính giữa các tiêu chuẩn công nghiệp de facto / các tiêu chuẩn của
chính phủ và các tiêu chuẩn mở là yếu tố về tính mở trong các nỗ lực có tính cộng
tác để tạo ra các tiêu chuẩn, các đặc tả và công nghệ. Các nỗ lực của tính mở và
tính cộng tác như vậy có ý nghĩa cho khả năng truy cập dễ dàng và sử dụng rộng
khắp để triển khai các đặc tả đó. 

3. Các lợi ích của các tiêu chuẩn mở
Vì sao có một nhu cầu cho các tiêu chuẩn mở?

Trích của tác giả 

Như Quỹ Phần mềm Tự do châu Âu - FSFE (Free Software Foundation Europe) nêu:
“các tiêu chuẩn mở cho phép mọi người chia sẻ tất cả các dạng dữ liệu tự do với độ
trung thực tuyệt vời. Chúng ngăn cản các khóa trói và rào cản nhân tạo khác cho tính
tương hợp, và thúc đẩy sự lựa chọn giữa các nhà bán hàng và giải pháp công nghệ”. 

Bằng việc áp dụng một tiêu chuẩn mở, người sử dụng đầu cuối/khách hàng không
bị khóa trói vào một nhà bán hàng đặc biệt nào. Điều này làm giảm sự nương tựa
vào bất kỳ một đặc tả nào của một nhà bán hàng, vì thế tối đa hóa sự lựa chọn của
người sử dụng đầu cuối và kết quả làm tăng tính cạnh tranh thị trường cho triển
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khai tiêu chuẩn đó. Điều này quan trọng hơn bao giờ hết trong một thế giới kết nối
mạng nơi mà ngày càng nhiều hơn các dữ liệu và ứng dụng chuyển lên mạng
(trong “điện toán đám mây”) và những người sử dụng đánh mất sự kiểm soát trực
tiếp các dữ liệu của họ và cần tính tương hợp để duy trì một mức độ kiểm soát và
có khả năng để “thoát ra” khỏi đám mây nếu cần thiết. 

Nói chung, các tiêu chuẩn mở có thể đạt được những điều sau đây: 

• Chúng thúc đẩy tính tương hợp và sự tích hợp giữa các ứng dụng hoặc các

mạng khác nhau. 

• Chúng có thể tăng cường cho các tiêu chuẩn cạnh tranh và vượt qua được

những khác biệt trong các điều chỉnh kỹ thuật và làm giảm được các rào
cản trong thương mại (từ địa phương cho tới quốc tế). 

• Chúng có thể tạo thuận lợi không chỉ cho sự tích hợp các ứng dụng mà còn

sự trao đổi hoặc tích hợp các dữ liệu giữa các sản phẩm, các thành phần
hoặc dịch vụ khác nhau; làm giảm được sự đúp bản, xúc tác cho các ứng
dụng để làm việc cùng nhau để thực hiện hoặc hoàn chỉnh một quy trình. 

• Chúng tạo thuận lợi cho sự đại diện gia tăng các lợi ích và các bên tham

gia đóng góp khác nhau trong việc xây dựng hạ tầng CNTT-TT trong xã
hội kết nối mạng của chúng ta. Điều này dẫn tới các cải tiến liên tục, sự hỗ
trợ rộng lớn hơn, tính cạnh tranh và tính mềm dẻo của các nhà bán hàng
gia tăng. 

• Chúng làm giảm rủi ro đối với những người sử dụng đầu cuối,  những

người sử dụng các giải pháp tuân thủ với các đặc tả tiêu chuẩn mở, đang
có khả năng hoán đổi các ứng dụng trong trường hợp có bất kỳ thảm họa
hoặc hoàn cảnh không nhìn thấy trước được nào, và tạo thuận lợi cho họ
để tích hợp các hệ thống của họ với các bên thứ 3 như chính phủ, các nhà
cung cấp, các khách hàng và các đối tác.  

Hãy để chúng ta nhìn vào 2 ví dụ

• Tính tương hợp. Sử dụng giao thức truyền thông TCP/IP của Internet đã tạo

ra một hạ tầng toàn cầu cho việc cộng tác và phối hợp các tài nguyên vì hầu
như bất kỳ thành phần nào trên một mạng cũng có thể giao tiếp với bất kỳ
thành phần nào khác. Sử dụng tiêu chuẩn mở TCP/IP đối với bất kỳ bên
tham gia đóng góp nào cũng cho phép họ sử dụng các đặc tả đó để xây dựng
các giải pháp của riêng họ. Vì tính tương hợp gia tăng và các rào cản cho sự
tích hợp hệ thống phân tán giảm, khả năng của một người tự động hóa được
các quy trình giữa các công nghệ, các nền tảng, các ngôn ngữ và các tùy biến
gia tăng tương ứng. 

• Tích hợp. Như các tiêu chuẩn của các dịch vụ web (SOAP, ...), các giao thức

của nó dựa vào các tiêu chuẩn mở đạt được và có được sự chấp nhận gia
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Nội dung bổ sung 

Hãy nghĩ về tiêu chuẩn 
HTML. Vì tiêu chuẩn này, 
Netscape Navigator và sau 
đó là các trình duyệt web 
Firefox đã xử trí không chỉ 
để tồn tại và sống sót, mà 
còn đảm bảo tuân thủ với 
tiêu chuẩn của các lập trình 
viên trang web và các trình 
duyệt khác.
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tăng, rõ ràng là các nền tảng web khả thi ban đầu về kinh tế bây giờ có thể
được tạo ra thông qua sự tích hợp các thành phần khác nhau. Khái niệm
“cắm và chạy” để tích hợp các thiết bị và các thành phần máy tính là một ví
dụ của sự tích hợp như vậy. Đơn giản vì nó dựa vào sự tiêu chuẩn hóa các
đặc tả tích hợp với một sự tự động hóa các yêu cầu phổ biến chung. 

Một tiêu chuẩn mở, bằng việc giúp xác định các giao diện thành phần, làm gia
tăng tính tương hợp. Điều này dẫn tới các nỗ lực tích hợp đơn giản hơn, có khả
năng lặp lại và nhanh hơn. Ngoài ra, sử dụng một tiêu chuẩn mở thay thế được có
hiệu quả nhiều giải pháp của nhà bán hàng độc nhất và làm gia tăng tính sẵn sàng
của các tài nguyên chia sẻ cùng các quy trình đó. Vì thế ở ví dụ trước đó về 3
chuyên gia - nhà bán hàng sử dụng các công nghệ sở hữu độc quyền khác nhau
của riêng họ để đạt được các phương pháp luận cho các giải pháp tương ứng của
họ, thì bây giờ sử dụng một đặc tả tiêu chuẩn mở làm gia tăng kho các chuyên gia
- nhà bán hàng sẵn sàng cho một giải pháp được đưa ra từ một kho tài nguyên
cung cấp tri thức hoặc công nghệ bằng việc sử dụng đặc tả đó cho cả 3. 

Để đảm bảo cho các vấn đề về tính tương hợp với các nhà cung cấp, các khách
hàng, các đối tác và các thực thể có liên quan khác đòi hỏi nhu cầu tối ưu hóa các
lựa chọn mà chúng là về chất lượng, sự bền lâu và mềm dẻo trong môi trường
tương ứng nơi mà rủi ro được giảm thiểu. Việc áp dụng một tiêu chuẩn mở làm
gia tăng các lựa chọn làm giảm được rủi ro theo nhiều cách thức. 

Sự tối ưu hóa và khả năng truy cập hạ tầng được xây dựng thông qua một tiêu
chuẩn mở càng lớn bao nhiêu, thì yêu cầu về sự đổi mới tận dụng nó càng lớn bấy
nhiêu. Những cải tiến liên tục có thể được dẫn dắt cho tới khi có một nhu cầu cho
một sự thay thế của một tiêu chuẩn mở khác, trong đó dựa vào một cánh cửa khác
có thể được mở ra để cộng tác trong sự chuyển đổi và tương hợp. 

Bằng bản chất tự nhiên của nó trong việc thiết lập quy trình của tiêu chuẩn mở
qua hội thoại mở chung, giao tiếp được hợp lý hóa, cho phép tất cả những người
sử dụng đầu cuối (các cơ sở giáo dục hoặc tập đoàn) áp dụng khái niệm đó. Nó
cũng đạt được một năng suất cao hơn từ những người sử dụng như vậy khi được
so sánh với việc vận hành với các khái niệm đóng. Vì một tiêu chuẩn mở được
phát triển trong một môi trường cộng tác với sự tham gia mở trong quy trình thiết
lập tiêu chuẩn, sự lan truyền rộng và sự mở ra công khai sớm và sự rà soát lại
ngang hàng đã trở thành tự nhiên. Điều này tới lượt nó làm gia tăng sớm sự nhận
diện và giải pháp của các vấn đề tiềm tàng thường dẫn tới các kết quả chất lượng
cao hơn và sự tái đảm bảo công khai tốt hơn trong so sánh với các lựa chọn sở
hữu độc quyền. 

Vì một tiêu chuẩn mở được nhiều nhà cung cấp hỗ trợ, chúng là bền lâu hơn theo
bản chất tự nhiên khi được so sánh với bất kỳ các giải pháp hạn chế hơn nào của
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các nhà bán hàng. Về lâu dài, cũng có khả năng nhiều hơn khả năng sẵn sàng hỗ
trợ và cải tiến liên tục. Một cách tự nhiên, một tiêu chuẩn mở không tuân theo lợi
ích của một nhà bán hàng duy nhất mà là sự phản chiếu nhiều hơn các đòi hỏi của
những người sử dụng, làm cho chúng bền lâu hơn. 

Ví dụ

Một ví dụ được tổ chức OpenStandards.net cung cấp về khía cạnh này là sử dụng
Ngôn ngữ Truy vấn có Cấu trúc - SQL (Structured Query Language) được sử dụng
khắp trong nền công nghiệp cơ sở dữ liệu quan hệ đối với cả Oracle, Microsoft và
IBM khi mà không nhà bán hàng duy nhất nào có sự kiểm soát đủ để thay thế nó. 

Hơn nữa, khi các quy trình công nghệ qua thời gian, các giải pháp sở hữu độc
quyền có xu hướng sẽ bị cô lập như được CompuServe và các mạng thần đồng
sớm chỉ ra, chúng đã biến mất trong trong khi Internet đang được tăng trưởng với
một tốc độ phi thường. 

Hơn nữa, thực tế là một tiêu chuẩn mở được các nhà bán hàng khác nhau hỗ trợ
đưa ra cho người sử dụng đầu cuối nhiều sự độc lập hơn từ bất kỳ nhà bán hàng
duy nhất nào có thể, thiếu các đặc tả tiêu chuẩn mở, đòi hỏi những người sử dụng
đầu cuối phải dựa vào tiêu chuẩn sở hữu độc quyền của riêng nó. Điều này có thể
tới lượt nó làm giảm đi sự lựa chọn của người sử dụng đầu cuối và của sự cạnh
tranh. Điều này được phân biệt với các tiêu chuẩn công nghiệp de facto, chúng
khuyến khích sự phụ thuộc như vậy của người sử dụng đầu cuối. Việc tăng sự lựa
chọn các nhà bán hàng cũng làm giảm giá thành của nhà bán hàng và làm giảm rủi
ro của người sử dụng đầu cuối, vì rủi ro như vậy được chuyển từ một nhà bán
hàng duy nhất sang nhiều nhà bán hàng cùng triển khai các tiêu chuẩn mở y hệt. 

Hệ quả là, các doanh nghiệp đã phát triển xung quanh các tiêu chuẩn mở hưởng
lợi từ một sự giảm giá thành, lối vào thị trường nhanh hơn và một sự gia tăng
trong sự áp dụng và chấp nhận của thị trường. Điều này sẽ làm cho tổng hoàn vốn
đầu tư - ROI (Return On Investment) cao hơn cũng như sự độc lập với nhà bán
hàng cao hơn. Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất và các nhà bán hàng tạo ra sức
ép phải sản xuất và chia sẻ các cải tiến, với toàn bộ các cải tiến vì những người sử
dụng đầu cuối. 

4. Những tranh cãi về các tiêu chuẩn mở
Trong khi có một sự hiểu biết chung về những lợi ích của các tiêu chuẩn mở, và
thậm chí các sắp đặt pháp lý nhất định bắt buộc sử dụng hoặc triển khai chúng, thì
trong thực tế tình hình là phức tạp hơn, vì có vài lực lượng thúc đẩy chống lại sử
dụng các tiêu chuẩn mở, đặc biệt là các nhà sản xuất phần mềm và công nghệ sở
hữu độc quyền (không tự do), những người hoặc có lợi ích trong việc sở hữu và
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kiểm soát đặc tả của các tiêu chuẩn, hoặc có quan tâm trong việc KHÔNG triển
khai các tiêu chuẩn đó để duy trì sự khóa trói đối với những người sử dụng. 

4.1. Các sản phẩm phi tiêu chuẩn

Lĩnh vực có mâu thuẫn rõ ràng nhất có liên quan tới các tiêu chuẩn là sự khóa trói
vào các nhà bán hàng khi sử dụng các định dạng hoặc các giao thức phi tiêu chuẩn
- được làm cho có khả năng vì một vị thế áp đảo hoặc các yếu tố khác (như một
quyền bản quyền hoặc bằng sáng chế) của một nhà bán hàng, trong đó nhà bán
hàng sử dụng các yếu tố kinh tế hoặc pháp lý để lợi dụng và “áp đặt” sử dụng một
tiêu chuẩn de facto sở hữu độc quyền / đóng. 

Ví dụ điển hình của điều này từng là các định dạng tài liệu trong các sản phẩm của
Microsoft®, như .DOC và .XLS. Vị thế áp đảo của Microsoft trong thị trường bộ
phần mềm văn phòng đã tạo ra một tiêu chuẩn “de facto” cho các định dạng tài liệu -
tới điểm, ví dụ, trong đó các nhà thầu đã phải sử dụng các định dạng đó để đệ trình
các hồ sơ thầu cho các hợp đồng nhà nước. Lý lẽ là mọi người cần mua các sản phẩm
của Microsoft để có khả năng tạo, đọc và trao đổi các tài liệu với các bên thứ 3. Điều
này  rõ  ràng  không  còn  đúng  nữa,  khi  mà  phần  mềm  từ  các  nguồn  khác,  như
OpenOffice.org, có thể đọc được các định dạng của Microsoft (sau sự đầu tư đáng kể
trong kỹ thuật nghịch đảo hợp pháp của các định dạng đó). 

Điều này cũng nhìn thấy được trong chiến lược “áp dụng và mở rộng”, nơi mà
một nhà bán hàng áp dụng một tiêu chuẩn nhưng sau đó mở rộng nó với các mở
rộng sở hữu độc quyền, đòi hỏi vì thế phải mua và sử dụng các sản phẩm của nhà
bán hàng đó nếu người ta muốn tương hợp được với triển khai của nhà bán hàng
này hoặc sử dụng các tệp kết quả (như đối với các định dạng). 

Điều này có thể mâu thuẫn với luật về hành vi chống cạnh tranh, điều chúng ta
bình luận sau khi rà soát lại các vấn đề về Quyền Sở hữu Trí tuệ (IPR) gắn liền với
các tiêu chuẩn. 

4.2. Các quyền bản quyền và bằng sáng chế

Đã có nhiều tranh cãi và tranh luận về mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa các tiêu
chuẩn và “các quyền sở hữu trí tuệ”, điều trong trường hợp này chúng ta đưa vào
các quyền bản quyền và bằng sáng chế. 

Các quyền đó có liên quan theo 2 cách. 

• Bản quyền: Đặc tả của một tiêu chuẩn là một tác phẩm được bản quyền

bảo vệ (thường của tổ chức tiêu chuẩn mà ban hành tiêu chuẩn đó, nhưng
cũng cả các thành viên tiềm năng của các nhóm làm việc tham gia trong
quy trình hoặc đệ trình một đặc tả như một tiêu chuẩn). Có tranh luận vì
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Ví dụ

Các ví dụ về điều này là Hệ 
thống tệp Internet Chung - 
CIFS (Common Internet File 
System), nó đã dẫn tới một 
cuộc điều tra của Ủy ban 
châu Âu, và các mở rộng 
Kerberos. Xem Wikipedia 
“Ôm lấy, mở rộng và tiêu 
diệt” (Embrace, Extend and 
Extinguish) đối với một thảo 
luận gây tranh cãi và nhiều 
ví dụ hơn.
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thế về việc liệu: 

◦ Tổ chức đó có nên được thu các khoản phí cho việc truy cập, tái chế và

phân phối tác phẩm mà nó là hiện thân một tiêu chuẩn mở hay không. 

◦ Một triển khai tiêu chuẩn là một tác phẩm phái sinh của tiêu chuẩn đó,

và vì thế phải có sự ủy quyền của người nắm giữ các quyền của tiêu
chuẩn đó. 

• Bằng sáng chế:  Đặc tả của một tiêu chuẩn xác định một phương pháp

hoặc thủ tục về cách để làm thứ gì đó, và vì thế có thể rơi chính xác vào
lĩnh vực vấn đề chủ thể khả năng được trao bằng sáng chế. Vì thế bất kỳ
người nào có các quyền bằng sáng chế của phương pháp được tiêu chuẩn
đó chỉ định có thể cản trở bất kỳ ai khỏi việc triển khai quy trình đó mà
không có giấy phép.   

Các tiêu chuẩn và các bằng sáng chế, đặc biệt, được liên kết với nhau về bản chất,
khi chúng cả 2 nhằm khuyến khích sáng chế và sáng tạo thông qua sự mở ra. Để
khuyến khích xuất bản hoặc mở ra các đột phá có thể tới lượt nó làm lợi cho công
chúng, chính phủ trao cho chủ sở hữu bằng sáng chế các quyền độc quyền (sự độc
quyền) cho sáng chế của anh ta qua một thời gian có giới hạn. Mặt khác, các tiêu
chuẩn cũng có liên quan tới sự mở ra - chúng thiết lập một nền tảng chung, thúc
đẩy tính tương hợp và sự cạnh tranh vì lợi ích của công chúng, tạo thuận lợi cho
sự lựa chọn của khách hàng giữa các sản phẩm và các dịch vụ khác nhau; và tạo
thuận lợi cho sự trao đổi thông tin giữ chúng với nhau mà không có vấn đề gì. 

Dù cả 2 đều có lợi cho công chúng, thì việc giữ chức năng này sẽ tước đi chức
năng khác. 

Về các bằng sáng chế và tiêu chuẩn de facto, xem tranh luận về các định dạng GIF và
Unisyst, đã bình luận.

Ủy ban châu Âu đã nhận thức được rằng các chủ sở hữu IPR và những người
hưởng lợi của các tiêu chuẩn nên được bảo vệ như nhau. Tuy nhiên lý lẽ chung là
bằng việc cho phép các bằng sáng chế trong các tiêu chuẩn, một sự độc quyền bao
gồm quyền khóa sự triển khai của các bên khác. Vì thế ý định tốt ban đầu trong
việc trao các bằng sáng chế để khuyến khích đổi mới vì lợi ích của công chúng có
thể cuối cùng lại dẫn tới sự ngăn cản sự đổi mới tiếp tục đi xuống, khi nó ngăn trở
những người khác khỏi việc tiếp thị đổi mới của chúng chỉ vì nó triển khai hoặc
tương tác với sáng chế gốc ban đầu. 

Cách duy nhất để tránh bằng sáng chế là tạo ra các sản phẩm hoặc các quy trình
mà phá vỡ chúng - vì thế rơi vào sự không tuân thủ liên quan tới tiêu chuẩn đó. 

Các dạng đặc tả khác cũng đôi khi được tham chiếu tới như là các tiêu chuẩn và rõ
ràng “thuộc về” các tổ chức sở hữu bản quyền đối với đặc tả đó. Như vậy, bất kỳ
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quyền nào để sử dụng đặc tả đó cũng chỉ có thể được sở hữu theo các điều khoản
hợp đồng có hạn chế và vì thế không được xem là “mở” đầy đủ. Ví dụ, các quy
định cho các tiêu chuẩn được các cơ quan tiêu chuẩn chính được quốc tế thừa
nhận xuất bản như IETF, ISO, IEC, và ITU-T cho phép các tiêu chuẩn của họ có
chứa các đặc tả mà sự triển khai chúng sẽ đòi hỏi thanh toán các phí cấp phép. 

4.3. Tạo sự cân bằng?

Trong một nỗ lực để giảm nhẹ mâu thuẫn và để cân bằng các lợi ích đôi bên của
tiêu chuẩn hóa và các bằng sáng chế/bản quyền, và đặc biệt để kiểm soát sử dụng
các độc quyền được trao của các bằng sáng chế, cộng đồng tiêu chuẩn hóa đã gợi
ý áp dụng cơ chế “Thuyết trò chơi mở” (Ex-Ante Disclosure) và chế độ (F)RAND
được thảo luận xa hơn ở bên dưới. 

• Các tuyên bố và thuyết trò chơi mở (Ex-Ante Disclosure)

Nếu một đặc tả hoặc phương pháp được đề xuất cho một tiêu chuẩn được quyền
của một bằng sáng chế hoặc bản quyền bao trùm, thì các bên có liên quan trong
quy trình tiêu chuẩn hóa sẽ được giả thiết sử dụng cơ chế thuyết trò chơi mở mà
buộc họ phải mở sự tồn tại của một quyền IP đối với một đặc tả và các điều khoản
giấy phép có liên quan tới nó, nếu không thì đặc tả đó có thể không được đưa vào
trong tiêu chuẩn đó. 

Xem ví dụ, các site ETSI2 và ITU3. 
(2)Xem thông tin về cách tuyên bố IPR và về thuyết trò chơi mở ở site ETSI. 

(3)ITU cũng đưa vào sự mở trong chính sách bằng sáng chế của nó. 

Về lý thuyết điều này cho phép các thành viên của quy trình rà soát lại các điều
khoản (hoặc tóm tắt) và xác định liệu chúng có là chấp nhận được hoặc có lợi cho
tiêu chuẩn đó hay không. 

Một chỉ trích đối với tiếp cận này thực tế là những điều khoản cấp phép nào chấp
nhận được trong những hoàn cảnh đó? Chúng có xu hướng biến đổi và thường
chứng minh có lợi cho các tập đoàn với kho bằng sáng chế lớn khi được so sánh
với đa số trong nền kinh tế được đại diện bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)
mà không có tiếng nói về khả năng chấp nhận được đối với các điều khoản được
áp đặt (xem bên dưới về FRAND). 

Điều này đã làm dấy lên các lý lẽ nghiêm túc về cơ chế thành viên của các ủy ban
và các tổ chức tiêu chuẩn hóa, khi mà các thực thể thương mại lớn lợi dụng sức
mạnh của họ để tham gia và đề xuất các công nghệ hoặc các đặc tả để qua đó họ
có các quyền như một tiêu chuẩn có thể xảy ra. 
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• (F)RAND 

Trong thực tế, hầu hết các cơ quan tiêu chuẩn hóa dường như chọn chỉ mở tự
nguyện với đảm bảo từ các bên khác để phê chuẩn các điều khoản RAND hoặc
FRAND (“Công bằng, Hợp lý và Không - Phân biệt đối xử” (Fair, Reasonable and
Non-Discriminatory) cho việc cấp phép các quyền của bằng sáng chế trong các
tiêu chuẩn và không thực thi các quyền độc quyền của họ như là những người
nắm giữ bằng sáng chế. Nói cách khác, (F)RAND thường nâng sự đảm bảo lỏng
lẻo đối với việc cấp phép bắt buộc các quyền bằng sáng chế của họ theo yêu cầu.
Điều này được xem như để đảm bảo cho chủ sở hữu các quyền cơ hội nhận được
một sự hoàn trả hợp lý từ các quyền bằng sáng chế của anh ta, và tưởng thưởng
cho sự đổi mới của anh ta, cùng thời gian và nỗ lực sáng tạo. 

Một giấy phép (F)RAND đôi khi được áp đặt khi ra nhập cơ quan tiêu chuẩn hóa,
qua các quy tắc của cơ chế thành viên. Các công ty tham gia có các quyền IP trong
các công nghệ trở thành cơ bản đối với tiêu chuẩn đó đồng ý cho phép ngang bằng
nhau cho các nhóm khác để triển khai tiêu chuẩn và cấp phép cho họ cho các bằng
sáng chế đó với số tiền chấp nhận được, vì thế cho phép sự cạnh tranh giữa nhiều
công ty triển khai cùng y hệt tiêu chuẩn đó. 

Tuy nhiên vài vấn đề nảy sinh: Các điều khoản cấp phép hợp lý là gì và cho ai, vì
các điều khoản đó biến đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như các chính sách thương
mại hóa, liệu có hay không một công ty có cổ phần trong thị trường thích hợp. 

Một chỉ trích khác là bản chất tự nhiên thường không vĩnh viễn của giấy phép, vì
thế những người nắm giữ các bằng sáng chế trong các yêu sách bổ sung là tự do
để ép tuân thủ các điều khoản bằng sáng chế của họ theo bất kỳ cách gì họ thích,
bao gồm cả chống lại các triển khai (hợp pháp) đang tồn tại trong tiêu chuẩn đó
(trường hợp sau trong thực tế là hợp pháp theo hệ thống bằng sáng chế). Hệ quả
là, có sự không chắc chắn đáng kể theo chế độ (F)RAND mà luôn có lợi cho các
công ty lớn, vì họ có khả năng tốt hơn để làm việc với những sự không chắc chắn
như vậy, khi so với các SME. 

Một chỉ trích nữa là thậm chí các điều khoản (F)RAND được liên kết tới các phí bản
quyền bằng 0 vẫn phân biệt đối xử chống lại PMTD vì chúng không cho phép việc
cấp phép phụ được phép bằng việc sử dụng PMTD (nhớ trong đầu rằng điều cơ bản
của PMTD hoặc PMNM là mọi người đang sống hoặc thực thể hợp pháp có thể là
một người sử dụng, lập trình viên, nhà phân phối hoặc bất kỳ sự kết hợp nào. 

Các điều khoản FRAND cũng tạo ra một sân chơi không bình đẳng, ví dụ trong
tình huống của các vụ thầu công khai có yêu cầu sự tuân thủ với các tiêu chuẩn
được cấp bằng sáng chế, trong đó một nhà thầu, không nắm giữ IPR về tiêu chuẩn
đó, có các giá bổ sung hơn với nhà thầu nắm giữ IPR. Điều này làm giảm hoặc
loại trừ sự cạnh tranh. 
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4.4. Vi phạm tiềm năng Luật cạnh tranh (của EU)

Các vấn đề cạnh tranh cũng tham gia vào cuộc chơi vì nếu một tiêu chuẩn de facto
hoặc được cấp bằng sáng chế trở thành một đặc tả được yêu cầu, thì bất kỳ nhà
vận hành nào không có IPR sẽ phải triển khai tiêu chuẩn có thể trói tay nhà vận
hành đó theo nghĩa là nó sẽ không có sự lựa chọn nào ngoài phải cấp phép IPR,
với cái giá bổ sung thêm. 

Sự tham gia một cách tự do vào thị trường vì thế là không có khả năng, hoặc chỉ
trong các điều khoản là không thể trụ vững được về mặt thương mại cho người
bước vào thị trường đó, và điều này có thể dẫn tới sự mất thị trường hoặc các điều
khoản tham gia không công bằng, có khả năng gây ra các vi phạm luật cạnh tranh
của EU: hoặc Điều 101(1) (trước kia là Điều 81(1)EC) hoặc Hiêp định của EU
hoặc Điều 102 (Trước kia là Điều 82). 

• Điều 101(1) cấm các thỏa thuận mà ngăn cản, hạn chế hoặc bóp méo sự

cạnh tranh trong Thị trường Chung và nó ảnh hưởng tới thương mại giữa
các Quốc gia Thành viên, trừ phi chúng là có năng lực miễn trừ theo Điều
101(3). Các thỏa thuận về các điều khoản cấp phép - giữa những người
tham gia hoặc các bên tham gia đóng góp trong ngữ cảnh của một quy
trình tiêu chuẩn hóa - có thể hỏng vì điều khoản này.  

• Điều 102 cấm lạm dụng bởi một hoặc nhiều chủ trương có vị thế áp đảo

trong thị  tường hoặc trong một phần thị  trường để gây ảnh hưởng tới
thương mại giữa các Quốc gia Thành viên. Các lạm dụng có thể bao gồm
việc áp đặt các điều khoản không công bằng hoặc phân biệt đối xử, trói
buộc, hành vi tạo bó (bundling) hoặc loại trừ. 

Bất kỳ ưu thế cá nhân hoặc tập thể nào của các “chủ sở hữu” các tiêu chuẩn đang
tồn tại hoặc những người tham gia mà gây ra việc áp đặt hành vi phân biệt đối xử
hoặc từ chối cung cấp ở những nơi các điều khoản của sự tham gia có thể không
sống nổi một cách thương mại, ... có thể vi phạm Điều 102 Hiệp định của EU. 

Tuy nhiên sự miễn trừ được trao theo Điều 101(3) ở những nơi mà thỏa thuận
(như, có liên quan tới tiêu chuẩn) đóng góp cho việc cải thiện sản xuất hoặc phân
phối các hàng hóa hoặc thúc đẩy sự tiến bộ kỹ thuật hoặc kinh tế, trong khi cho
phép những người tiêu dùng một sự chia sẻ công bằng các lợi ích của thành quả.
Sự hạn chế được nói tới đó phải không là không thể thiếu để đạt được các mục
đích theo yêu cầu và không loại trừ đáng kể sự cạnh tranh đối với các sản phẩm
theo yêu cầu. 
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• Theo quan điểm của Mỹ, xem William M. Hannay: “Luật của nước Mỹ về các Cơ

quan Thiết lập Tiêu chuẩn”, bài trình bày trong phiên chung về Luật Cạnh tranh/Ủy
bản IP trong sự Tương tác giữa Sở hữu Trí tuệ và Luật chống Độc quyền, Liên đoàn
quốc tế các Luật sư.

• Đối với EU, xem các tài liệu từ “Hội thảo kỹ thuật 1 ngày về IPR trong tiêu chuẩn

hóa CNTT-TT” do EC đỡ đầu. 

5. Tương lai con đường phía trước?
Có thể là còn lâu trước khi có được một giải pháp chữa trị thực sự là làm việc
được trong tình cảnh bằng sáng chế và tiêu chuẩn hóa và nơi mà sự đồng thuận
đạt được giữa chính phủ, các SME, các công nghệ tự do và các tập đoàn lớn. Tạm
thời, vài vấn đề đã được nhấn mạnh như là các biện pháp một phần để đảm bảo
các lợi ích đầy đủ của tiêu chuẩn hóa: 

• Tính tương hợp. Như chúng ta đã thấy, tính tương hợp (hoặc ở mức ứng

dụng hoặc trong các định dạng tệp) là một trong những mục tiêu chính của
các tiêu chuẩn. Một giải pháp được đề xuất, tương tự với tính tương hợp
được khoét ra trong luật bản quyền, là để đưa ra rằng các quyền bằng sáng
chế không thể hạn chế được sự tạo ra các sản phẩm tương hợp được. 

• Sự cạnh tranh: Có thể có lợi để xác định các điều kiện theo đó các nhà

chức trách có thể cân nhắc các điều khoản cấp phép IPR của các nhà sản
xuất/các nhà bán hàng có sở hữu và một tiếp cận cho các tiêu chuẩn như là
hành vi bất hợp pháp chống cạnh tranh. 

• Các chính sách IPR. Các chính sách của các tổ chức thiết lập tiêu chuẩn sẽ

đòi hỏi việc cấp phép không phân biệt đối xử và không có phí bản quyền
của bất kỳ IPR nào đối với một tiêu chuẩn, tạo thuận lợi cho bất kỳ mô
hình kinh doanh nào (bao gồm cả các mô hình dựa vào việc cấp phép
PMTD) để triển khai các tiêu chuẩn và tham gia vào thị trường. 

• Mua sắm của chính phủ: như một cách đặt sức ép lên thị trường để tiến về

tính tương hợp và sự cạnh tranh đúng, các quy định về các đấu thầu công
khai nên đảm bảo tính trung lập công nghệ và đòi hỏi sự tuân thủ với các
tiêu chuẩn mà mở đầy đủ (như, không tuân theo các hạn chế IP); và không
dựa vào “các tiêu chuẩn thường được chấp nhận trong nền công nghiệp”
hoặc “được các công dân sử dụng”, điều có thể là gây lúng túng. Điều này
nên tạo thuận lợi cho sự tham gia của tất cả các tay chơi tiềm năng trong
thị trường của một sân chơi bình đẳng. 

Một vấn đề mấu chốt là các tiêu chuẩn mở là cơ sở cho việc tạo ra các hệ sinh thái
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công nghệ, kinh tế và xã hội. Sự phát triển của các tiêu chuẩn và hệ sinh thái xung
quanh các tiêu chuẩn mở tiến tới một cộng đồng lợi ích duy nhất, với các sản
phẩm tương hợp được hoặc trao đổi được lẫn nhau mà cho phép các nhà bán hàng
cạnh tranh trong sự đổi mới, chứ không trong tiêu chuẩn. Nhưng các hệ sinh thái
không thể dựa vào các chính sách IP mập mờ - thậm chí cái gọi là RAND - mục
đích chung của nó là để hạn chế, loại trừ hoặc chỉ tạo thuận lợi cho người nắm giữ
các quyền kiếm lợi kinh tế từ việc kiểm soát lối vào trong thị trường đó. Phong
trào PMTD đã chứng minh rằng các phương pháp cộng tác dựa vào việc cấp phép
tự do và nguồn mở (và không nhiều hơn). Ngược lại, các thỏa thuận giấy phép có
hạn chế là lời nguyền rủa đối với các phương pháp cộng tác: sự cộng tác đòi hỏi
sự tự do phân phối hoàn chỉnh và hoàn toàn không có rào cản nào. 

Đọc thêm

• Các website: 

http://www.openstandards.net

http://perens.com/OpenStandards/Definition.html

http://progfree.org/index.html

• Các bằng sáng chế và các tiêu chuẩn. FSFE. http://fsfe.org/projects/os/ps.en.html

• Các tài liệu hội thảo kỹ thuật từ hội thảo do EC đỡ đầu: "IPR trong tiêu chuẩn hóa 

CNTT-TT", tại http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?
item_id=3371

• Pat Treacy and Sophie Lawrance, "FRANDly fire: are industry standards doing more 

harm than good?" Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2007
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