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Đ ộc lập - T ự do - H ạnh phức
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Hà Nội, ngày thảng T  năm 2019 

THÔNG T ư
Quy định quy trình giám  định tư  pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Cẫn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 thảng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, hể 

sung một số điều của Luật Sờ hữu trỉ tuệ ngày 19 thảng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 29 thảng 7 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 thảng 9 năm 2006 của Chỉnh 

phủ quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trì tuệ và 
quản ỉỷ nhà nưởc về sở hữu trì tuệ và Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 
12 năm 2010 của Chỉnh phủ sửa đỗi, bổ sung một số điầi của Nghị định số 
105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chỉnh phủ qựy định chỉ tìếị và 
hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Sở hữu trì tuệ và quản ỉỷ nhà nước về sở 
hữu trì tuệ;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 thảng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Đu lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Vãn hóa, Thể thao và Đu lịch ban hành Thông tư quy định 

quy trình giảm định tư phập về quyền tác giả, quyền liên quan.

Chưong I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vi điều chinh
Thông tư này quy định quy trình giám  định tư pháp về quyền tác giả, 

quyền liên quan theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 
tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu câu giám định tư pháp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với người giám định tư pháp, tổ chửc giám  

-  định tư pháp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến giám  định tư pháp 
về quyền tác giả, quyền liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quyền tác giả, quyền liên quan là quyền được xác định theo quy đinh của 
pháp luật về sở hữu trí tuệ.



2

2. Người giảm định tư pháp về quyền tác giả, quyền Hên quan bao gồm 
giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ. việc trong lĩnh vực văn 
hóa thuộc chuyên ngành phù hợp đã được bổ nhiệm, công bố theo quy đinh của 
pháp luật vê giám định tư pháp.

3. Tồ chức giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền Hên quan bao gồm 
Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Vãn hóa và 
Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vãn phòng giám định tư pháp, 
tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc có hoạt động chuyên môn phù họp đã được 
công bố theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

Chương n

Q U Y  TRÌNH  GIÁM  ĐINH  T Ư  PH Á P V Ề Q UYỀN TÁC GIẢ,
Q UYỀN L IÊ N  Q UAN

Đ ỉều 4. Tiếp nhận yêu cầu, trung cầu giám  định

h  N gười giám  định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây 
gọi là người giám  định tư pháp), tổ chức giám  định tư pháp về quyền tác giả, 
quyên liên quan (sau đây gọi là tô chức giám  định tư pháp) tiếp nhận trưng cầu, 
yêu cầu giám  định kèm  theo đối tượng giám  định và tài liệu, mẫu vật có liên  
quan (nếu có) để thực hiện giám  định; trường hợp không đủ điều kiện giám  định 
thì từ chối theo quy định của pháp luật về giám  định tư pháp.

2. V iệc giao, nhận hồ sơ, tài liệu, đối tượng trưng cầu, yêu cầu giám  định 
tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện theo quy định tại Đ iều 3 
Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Vãn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện 
giám  định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư 
pháp trong lính vực văn hóa; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện 
giám  định của Vãn phòng giám  định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, 
quyền liên quan (sau đây gọi là Thông tư 07 /2014/TT-BVHTTDL).

Đ ỉều 5. Chuẩn b ị thực hỉện giám  định
1. Người giám  định tư pháp, tổ chức giám  định tư pháp tiến hành nghiên  

cứu hồ sơ trưng cầu, yêu cầu và các quy dinh cụ thể của pháp luật về sở hữu trí 
tuệ để chuẩn bị thực hiện giám định tư pháp. Trường hợp cần làm rõ thêm về nội 
dung trưnẸ cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám  đinh thì đề nghị người trưng 
cầu, yêu cầu cung cấp thêm thông tin, tài liệu có liến quan.

2. Người giám định tư pháp có thể tự mình tiến hành lấy mẫu giám dinh (các 
hiện vật cụ thể là yếu to xâm phạm hoặc đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan 
đang được bảo hộ) hoặc đề nghị người trưng cầu, yêu cầu giám định cung cẩp mẫu 
giám định. V iệc cung cấp mẫu giám định phải được lập thành biên bản và được lưu 
trong hô sơ giám định.

Biên bản cung cấp mẫu giám định thực hiện theo Mẩu số 01 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này.



Trường họp cần thiết, người giám định tu: pháp tổ chức lấy kết qưả xét 
nghiêm hoặc kết luận chuyên môn khác để đưa ra đánh giá, kết luận.

3. Tố chức giám định tư pháp quyết định thực hiện giám định tư pháp về 
quyền tác giả, quyền hỗn quan bằng hỉnh thức giám định cá nhân hoặc giám 
định tập thể đối với những vụ việc phức tạp. Trường hcrp giám định tập thể thỉ 
số lượng người tham gia giám định tư pháp phải từ 03 người trở lên, trong đó có 
ít nhât 01 người thuộc chuyên ngành đàc tạo vê Luật.

Ouvết định thực hỉện giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan 
thực hiện theo Mau số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Tổ chức giám định, tư pháp căn cứ vào hồ sơ trưng cầu, yêu cầu giám định 
để lựa chọn giám, định viên tư uhárụ người giám định tư nháp theo vụ việc phù họp 
phân côns người chịu hách nhiệm điều nhối việc thực hiện giám định tư pháp.

Điều 6* Thực hiện giám định

1. Người giám đinh tư pháp xem xét đối tưọng giám định và sử dụng kiến 
thức, nghiện vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận, về nhũng vấn đề có liên quan 
đến quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật trên cơ sở hồ sơ 
trưng cầu, yêu cầu giám định. Việc xem xét giám đinh bao gồm một hoặc các nội 
dung sau đây:

a) Xác định đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan;

b) Xác định yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền hên quan;

c) Xác định giá trị quyền tác giả, quyền liên quan, xác định giá trị thiệt hại;

d) Các nội dung khác có liên quan về quyền tác giả, quyền liên quan,

2. Người giám định tư pháp có trách nhiệm ghi nhận kịp thời, đầy đủ, 
trung thực toàn bộ quá trình giám định, kết quả thực hiện giám định bằng văn 
bản và được lưu trong hô sơ giám định.

Vãn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định thực hiện theo Mầu số 02 
ban hành kèm theo Thong tư số 07/2Ò14/TT-BVHTTDL. ’

Đ iều 7* K ết luận giám  định

Căn cứ kết quả giám định tư pháp và quy định của pháp luật về sở hữu trí 
tuệ, người giám định tư pháp kết luận những vấn đề có liên quan đến quyền tác 
giả, quyền liên quan.

Ket luận giám định thực hiện theo Mầu số 04a và 04b ban hành kèm theo 
Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL.

Đ ỉều 8. Bản gỉao kết luận giám  định
Khi việc thực hiện giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan 

hoàn thành, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp có trách nhiệm 
bàn giao kết luận giám định cho người trưng cầu, yêu cầu giám định.
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Biên bản bàn giao kết luận giám định thực hiện theo Mau số 05 ban hành 
kèm theo Thông tư so 07/2014/TT-BVPITTDL.’

Điều 9. Lập hồ 50* ỉ un  giữ  hồ so giám định
Người giám định tư pháp, tố chức giám định tư pháp có trách nhiệm ỉập 

hô sơ giám định tư nháp về quyền tác giả, quvền liên quan theo quỵ định tại 
khoản 1 Điều 33 của Luật Giám định tư pháp và quy định tại Thông tư này.

Việc bảo quản, lưu giữ hồ so* giám định tư pháp thực hiện, theo Cỉuy định 
của pháp luật về lưu trữ.

Chuông III
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tỗ chức thực hiện
L Vụ Pháp chế chủ tri, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

hướng đẫn, tổ chức kiếm tra việc thực hiện Thông m này.
2. Sở Văn hỏa, Thể thao và Đu lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, chinh 

phô trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triên khai thực hiện, kiếm tra, 
đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Thông tư nàv.

Điều 11. Hiêu hrc thi hành* a

1. Thông tư này có hiệu lực thỉ hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn ho á, Thể thao và Đu lịch 
(qua Vụ Pháp chế) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 4

N oi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;.
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Vãn phòng Trưng ương Đảng
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Vãn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
-Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW;
- ủ y  ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
“ Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BỘ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng Cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- SỞVRiTDL (SỞVHTT) các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo; cổng TTĐT Chính phủ; Cơsởđữ liệu quốc gia 
vềphápỉuật;
- Cong TTĐT Bộ VHTTDL;
“ Lưu: VT, PC. TL 300.

B ộ  TRƯỞNG



PH Ụ LỤC

(Kềm theo Thông tư sổ: U&- /20Ỉ9/TT-BVHTTDL ngày Oò~thángrnăm 2019 
của Bộ trưởng Bộ Vẫn hỏa, Thể thao và Du lịch)

Mau số 01: Biên bản cung cấp mẫu giám định

Mau số 02: Quyết đinh thực hiện giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan



Mỉ ư  PiÊ-ỉĩ bản crng  cấp m ẫu giám đinh.

CỘNG ■/
.ti ÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NÁM 

Hệt: ỉâp - Tự àit - •: GiG ohóc

^BIÊNBẢN
CƯNG CẤP MẪƯ GIÁM ĐỊNH

Hỏm. nay, hồ'i.......giờ.... ngày .... tháng .... năm,... tại: ........ ................... . (2)
Chúng tôi gồm:tL ' t ư

1. Đai diện người trưng cầu/yêu cầu giám định:
Ung rbà’*__. -........................ ................... ........... chúc vụ........................
2. Đai diện..,
Ô ngíbC ....

(3):
..chức Vu

3- Người chứng kiến (nếu có):

Ông (bà) ............................................................. .................................................... (4)
Tiến bảnh cung cấp mẫu giảm định đối vói vụ việc theo Quyết định trưng cầu/ 
yêu cầu giám định số.... (5) như sau:

(Chủ ỷ: Ghi rõ tên, loại, số, kỷ hiệu, ngày, thảng, năm, trích yếu nội dung thông 
tin và tình trạng cửa mẫu giám định; cách thức bảo quản mầu giâm định khỉ 
được cung cấpÀ

Biên bản cung cấp mẫu giám định đã được đọc lại cho những người có tên nêu 
trên nghe và đại diện ký xác nhận; bỉên bản được lập thành 02 bản. mỗi bên gíữ 
01 bàn.
Việc giao nhận hoàn thành hồi....... giờ..................ngày......

ĐẠI DIỆN Cơ QUAN NGƯỜI CHÚNG KIẾN ĐẠI DIỆN
TRƯNG ÒẰU/YÊU CAU (Ký, ghi rõ họ tên) ’

(Kỷ, ghi rõ họ tên) ■ ■ -( KV " họ ■■g- ;

(ỉ) Tên cơ quan/Giám định viên tiếp nhận trưng cầu.
(2) Địa điếm cung cấp mâu giảm định
(5) Tên cơ quan, đơn vị hoặc giám định viên tiếp nhận trưng câu,
(4) Ghi rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ người chứng kiên.
(5) So văn bản tnm g cẩu (hoặc yêu cầu) giám định. 4
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Cán cứ Luâí Giam: định XXX pháp- ngày 20 thảng jT0 7jorp OAI 0' íiili z u 1

Cãn cứ Nghị địnl:■ sé 85/20 :;/NĐ-CF ngày TO,ùt Y .nang / m ii. . .  \ J  i..~1. 0

Căn cứ Trông tir 30 04/2013/TT-B vTíTTĐL ngày 03 thán<7 5 năm 2013 
ộ trưởng Bộ Văn hóa, Thề thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ

người tham d a  giám định tư pháp và thành ỉập hội đông giám định trong tĩnh 
vực văn hóa;

Căn c ứ ..................... .(ố);
Căn cứ Quyết định trưng cầu/yêu cầu giám định số .... ngày ... tháng ... 

năm , của ......,(4);

Xét đề nghị của .... (nếu có),

Q UYẾT ĐỊNH :

Đ iều 1. Thực hiện giám định tư pháp đối với vụ án/vụ việc theo Quyết
định trưng cầu/yêu cầu giám định số .... ngày ... tháng .... năm ..... c ủ a ..... (4)
bằng bình th ứ c .................. (7), thành viên tham gia giám định như sau:
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72} Viết Ỷẳĩ in hoa. tên tố chức ra arryêi định ĩhưc hiện giảm định.

(3) Địa điểm quyêi định thực hiện giảm định tư pháp.

(4) Ghi rõ số, ngày, tháng\ năm, cơ quant tể chức trưng cẩu/ỷêu cầu giám định.

45) Người cỏ thẩm quyền của íổ chức giảm định tư pháp ra quyết định thực hiện giám 
định.

(6) Căn cứ xác định thẩm quvền của người ra quyết định thực hiện giám định tư pháp .

(7) Ghi rõ hình thức giám định tà tập thể hoặc cá nhân

(8) Tên, chức danh. đơn vị cồng tác của từng người thực hiện giám định, phải ỉí nhất 
từ 03 người trở lên, trong đó có 01 người thuộc chuyên ngành đào tạo về luật.

(9) Đơn vị ỉàrn đầu moi trong công iảc gỉ ảm định tư pháp của to chức giám định tư 
pháp .

(10) Số người giúp việc cho người giám định tư pháp.
(11) Các tổ chức, cá nhãn cỏ ỉỉên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định.

i


