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Tóm tắt: Xuất hiện nhiều loại tài sản ảo trong thời đại cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Việc xuất hiện tài sản ảo dẫn đến sự tất yếu phải xác lập, chuyển giao và bảo vệ sở hữu với những 

cách thức mới so với những gì được áp dụng đối với tài sản truyền thống trước đây. Một trong những 

đặc trưng quan trọng trong xác lập, chuyển giao và bảo vệ quyền sở hữu đối với tài sản ảo là khả 

năng xác lập, chuyển giao và bảo vệ trong môi trường ảo. Tiền ảo là minh chứng rõ nét. Trong môi 

trường ảo (hay thế giới ảo), con người tham gia vào đó có thể tạo nên các tài sản ảo để sử dụng, trao 

đổi, mua bán. Việc chuyển giao tài sản ảo dẫn đến việc tài sản ảo thâm nhập vào đời thực, hoà quyện 

vào đời thực. Việc chuyển từ tiền ảo như Bitcoin, Littecoin sang tiền chính thức như USD là ví dụ. Ngược 

lại, nhiều tài sản truyền thống cũng có thể được xác lập, chuyển giao trong thế giới ảo. Bài viết tìm 

cách nhận diện một số tài sản mới trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các khía cạnh pháp lí 

chung nhất liên quan đến quyền sở hữu đối những tài sản đó mà nhiều quốc gia đang đối mặt. Trên cơ 

sở đó, bài viết nhận diện và phân tích các vấn đề về bảo vệ tài sản, sở hữu theo pháp luật Việt Nam. 
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INTANGIBLE PROPERTIES AND PROTECTING THE RIGHT TO INTANGIBLE PROPERTIES 

Abstract: New types of tangible and intangible properties have been recognized in the 4th 

Industrial Revolution. Appearance of specific and new properties poses new requirements for their 

identification, transfer of ownership and protection. Due to special nature and attributes of these 

properties, it is difficult to establish, protect and transfer ownership in the ways applied to traditional 

intangible and tangible properties. One of the important features of intangible properties  is the ability 

to establish, transfer and protect them in a virtual environment, the example of which is virtual money. 

In such environment (or virtual world), participants can create virtual properties for using, exchanging, 

and transferring. Virtual egistration and transfer of properties in the virtual world lead to penetration 

of virtual properties into real life, blending into real life. Exchange between virtual currencies such as 

Bitcoin, Litecoin to the official currencies like USD is an example of this transformation and penetration. 

On the contrary, many traditional properties can also be registered and transferred in the virtual 

world. The article tries to identify new types of properties in the 4th Industrial Revolution The most 

common legal issues relating to the ownership of those properties that many countries are facing. On 

that basis, the article identifies and analyzes issues of ownership and protection of virtual properties  

under Vietnamese law for further research. 
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