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I. Tổng quan vấn đề   

Chủ đề mà tôi nói tới là một chủ đề lớn và gây nhiều tranh cãi. Đại hội quốc 

tế về Luật so sánh  năm 2010 tổ chức tại Washington D.C. gồm có 36 báo cáo quốc 

gia (Việt Nam chỉ được đề cập đến trong phần bối cảnh trong báo cáo của Nhật 

Bản, Kaneko 2012, 565-573!) và được Giáo sư Sanchez-Cordero (2012) của 

Mexico kết luận rất đầy đủ. Cuốn Sổ tay về luật so sánh năm 2008 của Oxford bao 

gồm một tài liệu dài của Graziadei (2008) trong đó có nêu khái quát rất tốt về 

những khái niệm khác nhau, xu hướng và các vấn đề khó khăn của chuyển hóa 

luật. Cuộc tranh luận về chủ đề này vẫn còn gây chia rẽ giữa hướng tiếp cận lạc 

quan của Watson (1993) – người có quan điểm lạc quan và tương đối thực dụng, 

và người có quan điểm pháp luật-văn hóa mang tính phê phán Legrand (1997) và 

Teubner (1998) – hai vị cho rằng một luật trong một nền văn hóa pháp lý cụ thể 

nào đó không thể đơn giản được chuyển hóa từ một nền văn hóa này sang một nền 

văn hóa khác mà không gây nên những sự bóp méo và bất tiện. Trong một số tình 

huống, một số nhà nghiên cứu thấy rằng chuyển hóa luật là “quá phù hợp” (Siems 

2014) hoặc họ gọi chuyển hóa luật là “một hỗn hợp của các quy phạm và nguyên 

tắc” được phát triển theo thời gian (Graziadei, tr. 453; Bussani & Werro 2009 của 

châu Âu; Yamamoto 2013 của Nhật Bản). 

Vậy chúng ta xử lý tình huống mâu thuẫn này như thế nào? Tôi thiên về 

hướng tiếp cận thực tế và đa dạng thông qua việc nhìn lại lịch sử pháp luật và quan 

điểm xã hội học pháp lý trong một môi trường cụ thể. Theo quan điểm này, chuyển 

hóa luật là một hiện tượng phổ biến và hầu như bình thường. Trong quá trình phát 

triển của luật pháp, đặc biệt là dân luật hay luật tư – ngành luật mà tôi biết rõ (hợp 

đồng, thiệt hại, công ty, lãi suất bảo đảm, luật gia đình và thừa kế...). Chuyển hóa 

luật là một phạm trù của sự học hỏi và thay đổi. Nhiều cơ quan quốc tế đã rất tích 

cực trong việc tạo ra những luật mẫu, luật mềm hoặc dự thảo công ước... được dự 

liệu là sẽ được các nhà lập pháp quốc gia hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác 

của quốc gia tiếp thu (bài tổng quan của Sanchez-Cordero tr. 14-15). Thậm chí ở 
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châu Âu theo học thuyết tối thượng và tác động trực tiếp, rất nhiều “luật mềm”, 

“bộ luật không bắt buộc”, “khuôn khổ tham khảo”, khuyến nghị... tồn tại – và 

nhiều khi gây nên những tranh cãi lớn như đề xuất về một “Luật về bán hàng 

chung của châu Âu” không bắt buộc (Reich 2014, chương VI; 2014a). Một số tổ 

chức quốc tế như UNCITRAL và UNIDROIT có nhiệm vụ soạn thảo và “tiếp thị” 

cho hoạt động chuyển hóa luật, đặc biệt là trong lĩnh vực quan hệ thương mại; 

Basedow (2013) đề cập đến “Luật về các hội mở” – một luật không thể vận hành 

được nếu không có chuyển hóa luật. 

Tôi xin bắt đầu với một nhận xét sơ lược ban đầu: Vấn đề của việc phát triển 

pháp luật trong những nền tài phán khác nhau (các quốc gia, tổ chức quốc tế, các 

cơ quan tự quản...) không phải là sự tồn tại của chuyển hóa luật mà là làm thế nào 

để chuyển hóa luật phù hợp với một trật tự pháp lý có sẵn. Nội dung này cần được 

cân nhắc kỹ lưỡng hơn về tính chính danh, sự thành công và khả năng thất bại mà 

tôi sẽ đề cập sau. Nhưng tôi phải bổ sung một khuyến cáo: Chủ đề này là đặc biệt 

phức tạp, và tôi chỉ có thể đưa ra một cái nhìn tổng quan dựa trên hướng tiếp cận 

lạc quan, ủng hộ đối với chuyển hóa luật. Tôi sẽ dựa trên kinh nghiệm cá nhân có 

được từ việc tham gia soạn thảo các luật, đặc biệt là ở những quốc gia trong thời kỳ 

chuyển đổi về luật hợp đồng, pháp điển hóa, các thực tiễn thương mại và bảo vệ 

người tiêu dùng. 

II. Một định nghĩa sơ lược: chuyển hóa luật như là sự tiếp nhận tự 

nguyện của nền tài phán nhận 

Tiêu chuẩn đầu tiên và có lẽ quan trọng nhất của chuyển hóa luật là sự tiếp 

nhận tự nguyện của nền tài phán nhận (thường nhưng không phải tất cả, là các 

quốc gia). Điều này ở mức độ nào đó tương phản với phân tích về những thay đổi 

của pháp luật của Graziadei (2008, 456-461), người cho rằng có 3 loại “yếu tố thay 

đổi” dẫn tới chuyển hóa luật là: 

- Sự áp đặt 

- Uy tín 

- Thực trạng kinh tế 

Trong khi tôi đồng ý với yếu tố thứ hai và thứ ba thì tôi cho rằng yếu tố thứ 

nhất là có vấn đề. Tất nhiên những thay đổi luật pháp được áp đặt bởi những cuộc 

chinh phục, quá trình thuộc địa hóa, vũ lực... nhưng tôi vẫn ngần ngại đưa yếu tố 

này vào trong bài phân tích của tôi. Trong những trường hợp đó, sự chuyển hóa 
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được thực hiện mà không có sự đồng ý và tính chính danh của thực thể nhận – đó 

chỉ là vấn đề quyền lực và kiểm soát và đơn giản là sẽ bị bỏ đi khi mà yếu tố bên 

ngoài – kẻ xâm lược, thực dân - không còn nữa. Hãy lấy trường hợp áp đặt luật xã 

hội chủ nghĩa tại Đông Âu và những quốc gia liên quan do sự thống trị của Liên 

Xô, sau khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ tại Đông Âu và Liên Xô, hầu hết những quốc 

gia này đã thay đổi luật pháp của họ theo hướng kinh tế thị trường, tự do hợp đồng, 

tự do sử dụng tài sản cá nhân, tự do thành lập và quản lý công ty, và việc đó được 

thực hiện thông qua sự tiếp nhận tự nguyện các yếu tố của luật nước ngoài hoặc là 

hệ thông luật hoặc dân luật. Chuyển hóa luật đóng vai trò quan trọng trong quá 

trình này – và điều rất quan trọng – đó là một quá trình tự nguyện chứ không phải 

là áp đặt. Có vẻ như Việt Nam đang là một phần của quá trình đó, như được minh 

họa bởi chính chủ đề của Hội thảo này (xem Kaneko, 2012, tr. 564-567). 

Mặt khác, cần có một số tiêu chuẩn để hiểu được quá trình thay đổi luật 

pháp này. Như chúng ta còn nhớ, việc áp đặt Bộ luật dân sự của Pháp là một phần 

trong cuộc chinh phục của Napoleon sau khi bộ luật này được thông qua năm 

1804, và nhiều phần của châu Âu như phần tả sông Rhein của Đức, một số tỉnh của 

Italia, các lãnh thổ của Hà Lan... buộc phải tiếp nhận Bộ luật dân sự và những đạo 

luật khác của Napoleon. Sau khi đế chế Napoleon sụp đổ, Bộ luật dân sự không 

ngay lập tức mất giá trị pháp lý mà được tiếp tục áp dụng thành công ở nhiều 

(không phải tất cả) các lãnh thổ. Nó được pha trộn với “nền văn hóa” địa phương 

và tồn tại ở nhiều vùng của Đức cho đến năm 1900 khi bộ luật BGB ra đời, thậm 

chí là sau đó, với những tiền lệ phong phú và cách viết mang tính học thuyết. Bỉ có 

Bộ luật dân sự trong khi Hà Lan vẫn theo mô hình của Pháp thế kỷ 19 và chỉ sau 

khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, luật pháp Hà Lan mới hoàn toàn được 

hiện đại hóa và tái pháp điển hóa. 

Một quá trình chuyển hóa “qua lại” diễn ra giữa Đức và Pháp: Khi nước Đức 

dưới thời Bismarck sáp nhập vùng Alsace-Lorraine năm 1871, bộ luật BGB sau đó 

được áp dụng tại vùng này vào năm 1900. Khi những lãnh thổ này trở lại thuộc về 

Pháp sau Hiệp ước Versailles năm 1918, bộ luật BGB không tự động bị loại bỏ mà 

vẫn có hiệu lực trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực luật bất động sản. Một tòa 

án phúc thẩm đặc biệt (Cour d‟Appell) tại Colmar xét xử những vụ việc dựa trên 

đạo luật “Đức-Pháp” đó để làm hài lòng người dân khu vực này trước khi có Liên 

minh châu Âu; và tòa không có ý định loại bỏ luật này mà có lẽ chỉ sửa đổi để làm 

cho nó phù hợp hơn với hệ thống pháp luật của Pháp nói chung. 

 



4 

 

Luật quốc tế có thể áp đặt những thay đổi tại các nền tài phán nhận. Tất 

nhiên, yếu tố tiếp nhận tự nguyện được đáp ứng bằng thủ tục phê chuẩn. CISG là 

một công ước quốc tế xác lập những quy định về hợp đồng bán hàng thương mại 

xuyên biên giới, khi được các bên phê chuẩn, các bên sẽ có thể sử dụng công ước 

này cho các giao dịch của họ thông qua cơ chế được gọi là opt-out. Các nền tài 

phán không thông qua công ước này thì được mở ra cơ chế opt-in. Công ước này 

có thể đóng vai trò như một sự chuyển hóa cho các luật địa phương, nếu những 

khái niệm trong công ước như “conformity” (sự phù hợp) và “fundamental breach 

of contract” (vi phạm hợp đồng một cách cơ bản) cũng được áp dụng cho các hợp 

đồng bán hàng nói chung. Điều này diễn ra tại Đức năm 2002 với sự cải cách bộ 

luật BGB và tại những quốc gia XHCN vùng Baltic trước đó như Estonia và Lít-va 

khi những nước này tiến hành pháp điển hóa luật dân sự của mình (Reich in 

Bussani/Werro 2009). Mặc dù Liên minh châu Âu không phải là một bên tham gia 

CISG, Liên minh đã sử dụng một số khái niệm của công ước này khi soạn thảo và 

thông qua Chỉ thị về bán hàng số 1999/44/EC. 

Trường hợp tái thống nhất nước Đức thì hơi khác một chút: Hiệp ước Hiến 

pháp giữa Cộng hòa Liên bang Đức (Tây Đức) và CHDC Đức (Đông Đức) thời đó 

về mặt nào đó là sự tiếp nhận áp đặt của các luật của Tây Đức, đặc biệt là việc từ 

bỏ luật ZGB của Đức và việc áp dụng luật BGB. Hiệp ước này sau đó đã được 

Quốc hội Đông Đức (lúc đó vẫn còn tồn tại) phê chuẩn. Như vậy đây có gọi là 

“chuyển hóa luật” được không? Tôi không nghĩ thế: nó giống như là sự tái thống 

nhất về luật pháp của Đức; đó không có gì là “nước ngoài” đối với người dân Đông 

Đức, mà chỉ là văn bản pháp luật của một nước Đức mới thống nhất sau 40 năm 

chia rẽ. 

III. Chuyển hóa luật và “hiện đại hóa” luật pháp 

Lập luận của tôi về tính chất tự nguyện của chuyển hóa luật bởi nước nhận 

không giải thích tại sao người ta đưa ra sự chấp nhận. Một trong những lý do phổ 

biến nhất là việc sử dụng pháp luật như một công cụ để hiện đại hóa xã hội. Đây 

tất nhiên là một chủ đề rất nhạy cảm và tôi xin giới hạn phần trình bày của mình 

vào các luật dân sự và thương mại. Các vấn đề của luật hiến pháp, đặc biệt là sự 

chuyển hóa các quyền cơ bản và việc phân xử về tính hợp hiến, thì phức tạp hơn 

nhiều và chỉ được đề cập sơ bộ cuối Phần A. Phần B đưa ra các ví dụ thực tiễn tại 

ba nền tài phán châu Á là Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc. 
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Ví dụ được biết đến nhiều nhất là việc tiếp nhận Bộ luật dân sự Thụy Sĩ 

trong quá trình thế tục hóa (laicisation ) ở Thổ Nhĩ Kỳ. Quá trình này được thực 

hiện thông qua một “acte de force” (hành động cưỡng chế) của chính quyền 

Atatürk vào thập niên 20 trong đó có vị Bộ trưởng Tư pháp được đào tạo tại Thụy 

Sĩ, người muốn chuyển biến xã hội Thổ Nhĩ Kỳ khỏi nền phong kiến và luật Hồi 

giáo Shariah sang một xã hội hiện đại. Người ta vẫn còn tranh luận liệu đây là một 

quá trình thành công hay thất bại. Tôi không phải là chuyên gia về chủ đề này, 

nhưng có vẻ như tới nay quá trình đó đã vận hành tốt, tất nhiên là có những cải 

cách và sự thích nghi cần thiết. 

Trong bối cảnh đó, người ta đều biết “phong trào luật pháp và phát triển” 

của Mỹ đã muốn đưa những ích lợi của tư duy pháp lý hiện đại của Mỹ tới Nam 

Mỹ vào thập niên 60 và 70. Phong trào này do các cơ quan chính phủ Mỹ bảo trợ 

và được các trường luật tinh hoa như Yale và Columbia ủng hộ (Trubek, 2004; 

Trubek & Santos, 2006; Dezelay & Garth, 2002). Một nhận định do Sachnez-

Cordero, 2012 tr. 17) đưa ra cho thấy không có mấy liên quan về lập pháp – hầu 

hết các quốc gia Nam Mỹ đã theo các Bộ luật dân sự và thương mại của Pháp, 

nhưng với phong cách soạn thảo và tư duy phê phán mạnh hơn. Sự nổi lên của 

chính quyền độc tài tại các nước như Bra-xin, Ắc-hen-ti-na, Chi-lê, Pê-ru và Cô-

lôm-bi-a sau đó đã giáng đòn chí mạng vào phong trào này và cho thấy một mâu 

thuẫn cố hữu: những quan niệm kinh tế tự do được đặt vào những thể chế nhà nước 

độc tài. Điều này dường như là một sự bóp méo ý tưởng chuyển hóa luật thành 

công vốn yêu cầu sự quản lý bằng pháp luật và sự độc lập của cơ quan tư pháp. 

Những sự tiếp nhận mạnh mẽ diễn ra tại các nước XHCN trước đây nơi 

những trường phái chuyển hóa luật cạnh tranh nhau được truyền cảm hứng bởi 

truyền thống pháp điển hóa của lục địa châu Âu, đặc biệt là Bộ luật dân sự mới 

được ban hành của Hà Lan, bộ luật BGB của Đức và Bộ luật dân sự của Pháp, 

cùng với những khái niệm luật kinh tế của Mỹ dựa trên triết lý thị trường tự do. 

Tiến trình này được ủng hộ mạnh mẽ bởi EU, các quốc gia thành viên (Đức, Pháp) 

hoặc các cơ quan phát triển của Mỹ. Trong tất cả các trường hợp, những sự chuyển 

hóa trong các lĩnh vực như hợp đồng thương mại, lãi suất bảo đảm đối với động 

sản, luật công ty, các dịch vụ tài chính đều trở thành một phần của “gói chuyển 

đổi” hướng đến kinh tế thị trường, nhưng cũng dẫn tới những bất hợp lý, đặc biệt 

là giữa luật trên giấy và luật trên thực tế: những thể chế pháp lý hiện tại như tòa án, 

luật sư... ngay lập tức không thể và chưa sẵn sàng để tiếp nhận chuyển hóa luật vốn 

được một số chuyên gia nước ngoài đưa vào. Sự chuyển đổi đầy hỗn loạn của Nga 

từ chủ nghĩa xã hội sang cái gọi là “kinh tế thị trường” vào thập kỷ 90 là một ví dụ 
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tốt hơn là xấu, cho thấy những sự bóp méo có thể do những luật chuyển hóa không 

được điều chỉnh cho phù hợp với môi trường kinh tế, xã hội của nước nhận gây ra, 

cho dù đã có sự đồng ý tiếp nhận (xem bài tham luận của Bussani, 2009). 

IV. Chuyển hóa luật như là những “bất tiện pháp lý”? 

Những nhận xét trên đưa chúng ta tới chủ đề gây tranh cãi nhất trong cuộc 

tranh luận về những lợi thế và bất lợi của chuyển hóa luật: việc chúng được ngấm 

– hay không được ngấm – vào nền văn hóa của nước nhận. Một số tác giả trở nên 

nổi bật khi kiên định với khả năng không thể đóng vai trò chủ yếu trong việc tạo ra 

những thay đổi luật pháp của chuyển hóa luật. Nhà xã hội học pháp lý người Pháp 

Legrand (1997) đã trở thành một tác giả nổi tiếng thách thức quan điểm cho rằng 

chuyển hóa luật đóng góp tích cực cho những thay đổi hoặc cải cách pháp luật. 

Theo ông, luật pháp bị giới hạn bởi ngôn ngữ và văn hóa là hai thứ tạo ra hệ thống 

ý nghĩa mang tính bản địa. Một sự thay đổi quy định hoặc quy phạm đơn thuần 

không thay đổi được văn hóa. Nếu ngành luật so sánh phớt lờ ý nghĩa của sự đa 

dạng và khác biệt về văn hóa, thì nó chỉ giúp tiếp cận vấn đề trên sách vở hoặc ở 

cấp độ kỹ thuật – một sự phê phán đối với quan điểm của Watson mà chúng tôi sẽ 

đề cập sau. 

 “Cho dù có ở khả năng tốt nhất, thứ có thể được chuyển từ một nền tài phán 

này sang một nền tài phán khác thực sự chỉ là hình thức chuyển từ ngữ vô nghĩa. 

Do đó thuật ngữ “chuyển hóa luật” nếu có ý nghĩa thì là thứ không thể xảy ra (tr. 

120, in nghiêng là của tác giả). 

Trong bối cảnh châu Âu, Legrand (1996) đã thách thức những lý thuyết về 

sự đồng quy pháp luật giữa hệ thống thông luật và dân luật được EU ủng hộ hướng 

tới việc hài hòa hóa pháp luật. Thông luật như được thể hiện trong địa vị pháp lý 

đặc biệt của các thẩm phán và luật sư Anh Quốc với việc sử dụng tiền lệ án của họ, 

không thể được sáp nhập với loại hình áp dụng luật của các thẩm phán lục địa bởi 

vì các công chức nhà nước và luật sư với vai trò là người vận hành cơ quan tư pháp 

sử dụng phương pháp diễn giải một cách có hệ thống văn bản pháp luật. 

“Các luật sư và người dân theo hệ thống thông luật (dù đã có luật của EU) 

tiếp tục có quan điểm khác nhau về thế nào là hiểu biết pháp luật và thế nào được 

coi là kiến thức pháp luật” (tr.79). 
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Teubner, nhà xã hội học pháp lý người Đức/Anh theo những giảng dạy của 

Luhmann, ở một mức độ nào đó, đã tiếp nhận quan điểm mang tính phê phán của 

Legrand trong tác phẩm nổi tiếng và thường xuyên được trích dẫn của mình về 

“những yếu tố pháp lý khó chịu” (1998). Khởi đầu bằng khái niệm “niềm tin tốt” 

vốn được nhiều luật sư lục địa nhưng không phải là những luật sư theo hệ thống 

thông luật quen biết. Khái niệm này được đưa vào luật của EU trong Chỉ thị về 

những điều khoản không công bằng trong hợp đồng khách hàng số 93/13/EEC. 

Nước Anh phải thực thi chỉ thị này và thực hiện việc đó bằng một công cụ pháp lý 

cụ thể, nhưng nước này vẫn coi mình nằm ngoài các khái niệm giao kết hợp đồng 

tự do vốn là điển hình trong luật thương mại, nơi mà mỗi bên phải chịu trách 

nhiệm đầy đủ đối với hành vi của mình theo luật và không đáng được sự bảo vệ 

đặc biệt xuất phát từ sự bảo vệ “niềm tin tốt”. Theo quan điểm của tôi – và ý tôi là 

một sự phê phán – Teubner không thực sự phát triển một lý thuyết pháp lý mà là 

phát triển truyền thống đối lập của Anh đối với sự chuyển hóa những gì bắt nguồn 

từ lục địa vốn có thể bị tầng lớp tinh hoa về luật pháp coi là nước ngoài. Nhưng 

đây cũng không nên được coi là những nhu cầu thay đổi do luật EU áp đặt. Theo 

thời gian, luật của Anh dần dần đã có thể làm mình hòa hợp với khái niệm niềm tin 

tốt, tất nhiên có thể khác so với luật lục địa chỉ giới hạn đối với các giao dịch 

khách hàng mà không mở rộng sang các hợp đồng thương mại (Reich, 2014, 

Chương VII). Luật theo vụ việc của một cơ quan tài phán thống nhất như Tòa án 

Công lý châu Âu (ECJ) có thể giúp thực hiện tiến trình thay đổi và thích nghi vốn 

không thể đạt được đơn giản chỉ bằng luật trong sách vở này, song tiến trình đó 

cũng không thể bị loại trừ chỉ vì những phần khó chịu vốn có thể chỉ tồn tại tạm 

thời. 

V. Chuyển hóa luật và quá trình “tiếp biến về văn hóa” 

Trong báo cáo tổng hợp tại Đại hội Washington 2010, Sanchez-Cardero 

(2012) đã xây dựng khái niệm “văn hóa” như là yếu tố quyết định trong việc hiểu 

và nghiên cứu chuyển hóa luật. Ông viết: 

“Sự tiếp biến về văn hóa pháp luật có những nét riêng so với sự tiếp biến 

văn hóa xã hội. Trong quá trình tiếp biến văn hóa xã hội, có thể xác định được 

những biến số khác nhau của sự tiếp biến văn hóa pháp luật và trong quá trình đó 

các thuật ngữ nảy sinh như là những yếu tố phân tích thực chất” (tr. 6). 
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Sau đó ông phân biệt giữa sự tiếp biến văn hóa “bị áp đặt” và “tự phát”, tiếp 

biến văn hóa pháp luật do hội nhập, đồng hóa pháp luật hay lai hóa pháp luật. Ông 

phê phán những hướng tiếp cận hình thức và kỹ thuật thuần túy như được phát 

triển bởi phong trào luật và kinh tế học/tài chính Mỹ: 

“Từ góc nhìn này, các quy định, thể chế và thực tiễn pháp luật là một hình 

thức công nghệ, một phép so sánh mang tính tuyên truyền, chẳng hạn như nhập 

khẩu, xuất khẩu, phát minh, thích nghi, chuyển giao, bắt chước, thiết kế, phần 

cứng và phần mềm pháp luật” (tr.19). 

Tôi không phản đối những minh họa của nhà phê bình này, nhưng những 

vấn đề này cần được nêu đối với xã hội chi phối, không phải là xã hội nhận. Trong 

tiến trình hiện đại hóa, nước nhận có thể cần sử dụng chuyển hóa luật. Việc này có 

thể dẫn tới một quá trình mang tính công nghệ thuần túy. Tiến trình này cũng 

không nhất thiết dẫn tới sự “phá hủy văn hóa” của nước nhận. 

Theo ý kiến của tôi, hướng tiếp cận văn hóa do Sanchez-Cordero phát triển 

cũng như nhìn lại những tác giả nổi tiếng như Montesquieu (1914 được dẫn ở cuối 

bài) thường trở thành truyện viễn tưởng hơn là thực tế xã hội. Nó có thể dẫn tới 

cách tư duy ý thức hệ thù địch với những thay đổi luật pháp.  

Graziadei đã đúng khi nêu ra: 

“Sau Montesquieu..., ý tưởng về một mối quan hệ hữu cơ giữa luật và tính 

cách con người đã trở nên rất phổ biến. Nó trở thành tiêu chuẩn cho tư duy pháp 

luật châu Âu. Ý tưởng này đã được thừa nhận khi thế giới đang trải qua những làn 

sóng của chuyển hóa luật trên quy mô rộng lớn – mà không có nghịch lý được phát 

hiện” (tr. 465). 

Sự phê phán mâu thuẫn cố hữu giữa hướng tiếp cận văn hóa phản đối 

chuyến hóa luật và thực tiễn minh chứng cho chuyển hóa luật như một hiện tượng 

phổ biến cũng có thể bị Sanchez-Cordero phản pháo thông qua việc xem xét lại 

một cách nghiêm túc tuyên bố của ông là “văn hóa pháp lý”... là “sự tích tụ của trí 

nhớ lịch sử và truyền thống” (tr.27). Sự phục hưng khái niệm văn hóa pháp lý này 

có nghĩa gì: có phải nó không nói quá về yếu tố lịch sử của luật pháp vốn không 

thể bị phủ nhận thông qua việc xem xét các hệ thống pháp luật khác nhau như 

thông luật, luật pháp điển. Khái niệm này dường như làm ngừng lại những cải cách 

pháp luật vượt quá những truyền thống được tuyên bố? Nó đến gần với những phê 

phán đối với chuyển hóa luật như Legrand và Teubner đã phát triển. Nó có thể bị 
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lạm dụng bởi các xu hướng bảo thủ chống lại những thay đổi và thích nghi luật 

pháp thông qua việc áp đặt những giới hạn lịch sử. 

Hơn thế nữa, một lý thuyết “tiếp biến văn hóa pháp lý” như vậy dường như 

phớt lờ tuyên ngôn cơ bản của nhà lý thuyết pháp luật và thẩm phán Tòa án Tối 

cao Mỹ O.W. Holmes rằng “Sự sống của một đạo luật không phải là logic mà là 

kinh nghiệm (được trích trong Reich, 1966, tr.45). Đây là một phê phán không chỉ 

đối với việc dẫn chiếu tới luật pháp điển mà còn đối với các lý thuyết pháp luật 

như lý thuyết “Volksgeist” hay “văn hóa” theo cách hiểu nhân loại học. “Kinh 

nghiệm” là một khái niệm rộng lớn hơn nhiều và không loại bỏ các yếu tố văn hóa, 

nhưng không đặt văn hóa vào vị trí trung tâm và chi phối. Trong bối cảnh đó, luật 

tất nhiên không thể thiếu truyền thống, nhưng được đặc trưng bởi yếu tố học hỏi, 

thay đổi và sửa đổi mang tính thí nghiệm và chuyển hóa luật là một phần của yếu 

tố đó. 

VI. Chuyển hóa luật – hướng tiếp cận mang tính công cụ hiện đại (xem 

xét lại lý thuyết của Watson) 

Trong ấn bản lần thứ hai của cuốn sách về chuyển hóa luật của mình, 

Watson (1993) cho rằng “việc chuyển hóa các quy định là dễ dàng xét về mặt xã 

hội” (tr.95). Quan điểm mang tính công cụ của ông cho thấy không có mối liên kết 

cố hữu nào tồn tại giữa luật và xã hội mà trong đó nó vận hành. Luật về cơ bản là 

tự điều chỉnh. Lý thuyết của ông được căn cứ trên việc tiếp nhận luật La Mã tại 

châu Âu thời trung cổ và những giai đoạn sau này của thời kỳ khai sáng và phát 

triển kinh tế thị trường và trong sự thành công của hệ thống thông luật ngoài phạm 

vi nước Anh. Có vẻ như không có mối quan hệ gần gũi nào giữa văn hóa và luật 

pháp, mà là những yếu tố của sự chọn lựa và thận trọng, tùy thuộc vào nền tài phán 

nhận. Điều này phủ nhận quan điểm tương phản của Montesquieu. Chuyển hóa 

luật ít nhiều là một hiện tượng phổ biến trong quá trình phát triển pháp luật, đặc 

biệt là luật tư và được điều chỉnh theo môi trường thông qua những lựa chọn và sự 

ưa thích thực tế. Sự kết hợp giữa vay mượn pháp luật và nhu cầu quản lý tạo ra 

truyền thống pháp lý. 

Watson đưa ra 13 “nhận xét tổng quát” mà tôi xin trích những yếu tố quan 

trọng nhất: 

 Chuyển hóa các quy định đơn lẻ hay một phần lớn của một 

hệ thống pháp luật là rất phổ biến 
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 Thực tế, chuyển hóa là nguồn màu mỡ nhất cho sự phát 

triển. Hầu hết những thay đổi trong hầu hết các hệ thống là kết quả của sự 

vay mượn. 

 Quy định pháp luật di chuyển dễ dàng và và được chấp 

nhận bởi một hệ thống khác mà không có những khó khăn quá lớn. 

 Các quy định pháp luật không phải được thiết kế cho một 

xã hội đặc biệt mà trong đó nó vận hành và đây không phải là vấn đề đáng 

quan tâm nhiều. 

 Sự tiếp nhận hoặc chuyển hóa tự nguyện luôn bao gồm một 

sự thay đổi về pháp luật. 

 Không có lĩnh vực luật tư nào có thể được coi là hoàn toàn 

phản ứng với những thay đổi do ảnh hưởng từ nước ngoài. 

 Việc tiếp nhận là có thể và vẫn dễ dàng khi xã hội tiếp nhận 

là kém phát triển hơn nhiều về vật chất và văn hóa. 

 Giống như công nghệ, luật là kết quả của kinh nghiệm của 

con người (tr. 95-101). 

 

Tất nhiên Watson chịu sự phê phán, đặc biệt là từ các nhà xã hội học pháp lý 

như Friedmann và Kahn-Freund (Sanchez-Cordero tr.21). Sự phê phán này phụ 

thuộc vào khái niệm văn hóa pháp lý mà tôi cũng nhìn nhận với những hoài nghi 

bởi vì bản chất ý thức hệ của nó. Tôi nghĩ rằng Watson đã đưa ra một quan điểm 

hiện thực chủ nghĩa về tính phổ biến của chuyển hóa luật, điều làm cho lý thuyết 

của ông ngày nay vẫn hấp dẫn, đặc biệt là đối với những quốc gia đang phát triển 

như Việt Nam. Quan điểm này không đề cập đến phần nào của luật cần chuyển 

hóa. Việc chuyển hóa sẽ thành công hay thất bại phụ thuộc vào thể chế của nước 

nhận, và luật chuyển hóa sẽ thay đổi và được điều chỉnh như thế nào ở nền tài phán 

cho... 

 

Đối với nghiên cứu của riêng tôi, những nhận xét trên là quan trọng khi 

nghiên cứu luật dân sự Liên Xô và việc pháp điển “XHCN” đầu tiên năm 1922. 

Tôi có thể chỉ ra rằng, luật này, theo học thuyết Xô Viết được nhấn mạnh như là 
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nguồn đầu tiên và nguyên gốc của luật dân sự XHCN tự chủ, thực ra có nguồn là 

những dự thảo pháp điển hóa được thực hiện trước thời Xa Hoàng vốn chịu ảnh 

hưởng mạnh mẽ của bộ luật BGB của Đức và học thuyết Pandect (Reich, 1972, pp. 

155-156). Tuy nhiên, sự phát triển sau đó của luật XHCN đã cố gắng phủ định 

hình thức chuyển hóa từ “lý thuyết pháp luật tư sản” và nhấn mạnh tính chất tự chủ 

của Bộ luật dân sự năm 1922 – điều này có ý nghĩa tuyên truyền nhiều hơn là một 

lý thuyết tốt. 

Do đó, các luật sư nên có sự hoài nghi cao độ đối với lý thuyết – tôi gọi là 

một ý thức hệ - về sự tự chủ hoàn toàn về luật pháp mà không cần đến chuyển hóa 

luật. 

VII. Chuyển hóa luật và những giá trị hiến pháp 

Thật không may là mối liên hệ giữa chuyển hóa luật và những giá trị hiến 

pháp của nước nhận chưa thực sự được các nhà nghiên cứu luật so sánh chú ý tới. 

Theo lý thuyết của tôi, mối liên hệ này đã được thiết lập qua quá trình thích nghi: 

nó phải được chính danh hóa bằng trật tự hiến pháp của nước nhận, ví dụ như quá 

trình thích nghi được hình thành bởi luật quốc tế. Tôi loại bỏ những tình huống 

được tranh luận nhiều về “luật không bắt buộc” vận hành theo nguyên tắc lựa chọn 

của các bên và cạnh tranh điều chỉnh (Basedow 2013 tr. 97-117); thậm chí trong 

tình huống như vậy, luật chuyển hóa không có được tính chính danh thông qua 

hành động tự nguyện của các bên, mà thông qua việc làm cho việc dẫn chiếu là có 

thể trong luật được chuyển hóa như trường hợp công ước CISG. 

Siems (2014 tr. 145) liệt kê ra 5 loại chuyển hóa thành công mà các nhà làm 

luật cần tôn trọng: 

 Một chính sách đặc biệt thuận lợi đối với điều kiện chính 

trị, văn hóa hoặc kinh tế-xã hội của nước chuyển hóa 

 Một sự kết hợp đặc biệt thuận lợi giữa luật mới và cũ 

 Một mục đích bổ sung mà luật chuyển hóa đáp ứng được tại 

nước chuyển hóa 

 Các quy định và thể chế pháp luật có thể tồn tại lâu bền hơn 

trong luật chuyển hóa hơn là tại quốc gia xuất phát 

 Các ý tưởng cải cách pháp luật được thực hiện ở nước ngoài 

nhưng chưa được thực hiện ở quốc gia xuất phát ý tưởng đó. 
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Một mặt, có vẻ như là theo các chuẩn mực quốc tế và hiến pháp, bất cứ luật 

chuyển hóa nào liên quan đến luật dân sự, đặc biệt là luật hợp đồng cũng nên tôn 

trọng 4 nguyên tắc chung sau đây mà tôi xây dựng liên quan đến luật dân sự của 

EU (Reich, 2014) và cũng chính là những nguyên tắc dễ dàng được khái quát hóa 

cho những nền tài phán như Việt Nam hiện đang phát triển theo hướng kinh tế thị 

trường: 

  “Tự chủ có khuôn khổ”, tức là các bên trong giao dịch dân 

sự (hợp đồng, lãi suất bảo đảm, công ty, dịch vụ tài chính, xung đột luật) cần 

được có một mức độ tự chủ hành động rộng, nhưng phải được hạn chế bằng 

những cân nhắc về chính sách công sẽ được nền tài phán nhận công nhận 

trong Hiến pháp của nước mình mà không làm mất “bản chất tự chủ”. 

 Bảo vệ bên yếu hơn, đặc biệt là người tiêu dùng và khách 

hàng của những dịch vụ thiết yếu như năng lượng, nước và thông tin. 

 Không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ luật dân sự, 

đặc biệt là liên quan đến giới và sex, song cần tính đến chủng tộc, dân tộc, 

tình trạng khuyết tật, xu hướng giới tính và cuối cùng là hạn chế vào các mối 

quan hệ lao động. 

 Yêu cầu về niềm tin tốt trong các giao dịch dân sự, chủ yếu 

là liên quan đến khách hàng và ít liên quan hơn trong các mối quan hệ 

thương mại. 

Tôi đã tóm tắt những nguyên tắc này trong cuốn sách đề cập ở trên bằng 

những lời sau: (tr.16): 

 

 Những nguyên tắc về “tự chủ trong khuôn khổ” về sự bảo 

vệ bên yếu hơn và không phân biệt đối xử là một phần của luật nội dung của 

EU, chủ yếu là luật hợp đồng. Những nguyên tắc này ở mức độ nào đó có 

thể mâu thuẫn và có thể cần được cân bằng lẫn nhau, đáng chú ý là khái 

niệm tự chủ với nhu cầu bảo vệ bên yếu hơn để tránh những phân biệt trong 

giao kết hợp đồng. Những nguyên tắc này có thể đóng vai trò là sự chuyển 

hóa về lý thuyết và hiến pháp cho những nền tài phán khác. 
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 Nguyên tắc niềm tin tốt có thể là một niềm tin mới nổi lên. 

Nhưng theo ý tôi, đã có những yếu tố của nguyên tắc này mà một ngày nào 

đó sẽ phát triển thành một nguyên tắc nhất quán hơn, tùy thuộc vào sự phát 

triển hơn nữa của dân luật trong EU, đặc biệt là những luật theo vụ việc của 

ECJ. Nguyên tắc này, ở một mức độ nào đó cũng có thể đóng vai trò là luật 

chuyển hóa cho những nền tài phán khác, ít nhất là bởi vì chúng gần với 

truyền thống dân luật hơn là thông luật. Điều này là đặc biệt quan trọng 

trong những hệ thống chuyển đổi, nơi mà đôi khi “chủ nghĩa tư bản hoang 

dã” đang phát triển như trường hợp của Nga trong những năm sau sự sụp đổ 

của CNXH như tôi chứng kiến. 
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