
1 
 

BÌNH LUẬN CỦA TS. NGUYỄN VĂN CƯƠNG (BỘ TƯ PHÁP) VỀ BÀI 

CỦA GS. NORBERT (ĐH BREMEN) VỀ “CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VỀ 

CHUYỂN HÓA LUẬT: LÝ THUYẾT, HIỆN TƯỢNG, XU HƯỚNG VÀ 

CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN” 

 Tôi rất vinh dự được mời bình luận bài thuyết trình rất giàu thông tin của 

GS. Norbert. Là người đã theo đuổi hướng nghiên cứu về hiện tượng chuyển hóa 

luật (legal transplants) (mà chúng tôi hay dịch là “cấy ghép pháp luật”) chưa tới 

chục năm trước đây khi tôi bắt đầu tiến hành làm luận án tiến sỹ tại ĐH Victoria 

(Canada), nên những vấn đề mà giáo sư nêu làm cho tôi cảm giác thật là gần gũi 

với mình mặc dù tôi học được thêm nhiều điều mới từ bài nghiên cứu của giáo sư. 

 Bài thuyết trình của giáo sư gồm 2 phần lớn: Phần đầu trình bày lý thuyết về 

cấy ghép pháp luật và Phần 2 trình bày về thực tiễn cấy ghép pháp luật ở 3 nước Á 

Châu có vai trò rất quan trọng trên trường quốc tế cũng như ở khu vực Á châu là 

Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ. 

 Với Việt Nam, việc nghiên cứu về lý thuyết cấy ghép pháp luật vẫn còn 

nhiều mảnh đất để khai phá, nhưng với giới luật so sánh trên thế giới, đã có hàng 

chục học giả nổi tiếng dành thời gian nghiên cứu hiện tượng này mà như giáo sư 

Norbert đã đề cập tới. Trong số đó, phải kể đến các học giả như: Alan Watson
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Otto Kahn Freund,
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 William Twinning,
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 P. Legrand,
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tranh luận xoay quanh chủ đề này gồm các vấn đề cơ bản như: 

 - Có hay không có hiện tượng “cấy ghép pháp luật” trong quá trình phát 

triển hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia? Nếu có thì bản chất của hiện tượng “cấy 

ghép pháp luật” này là gì?  

 - Cấy ghép pháp luật có thể ở quy mô nào: tầm mức ở “quy phạm pháp luật 

cụ thể” (legal rules), hay ở tầm cả một chế định (legal institutions) hay cả một hệ 
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thống pháp luật (legal system) hay thậm chí cả một nền văn hóa pháp luật (legal 

culture)? 

 - Yếu tố pháp luật phi bản địa khi được du nhập (bằng con đường tự nguyện) 

vào một quốc gia thì có được quốc gia ấy tiếp nhận một cách bình thường theo 

nghĩa vẫn giữ nguyên chức năng, mục đích, tính chất ban đầu hay không? Khi nào 

thì yếu tố pháp luật được du nhập ấy bị “biến đổi”, thậm chí bị “đào thảo” hoặc tạo 

ra một chuỗi những “kích ứng” mới? 

 - Điều kiện để tiến hành một ca “cấy ghép pháp luật” thành công là gì? Tiêu 

chuẩn nào để đánh giá rằng một ca “cấy ghép pháp luật” là “thành công” hay 

“không thành công”? 

 Theo dõi cuộc tranh luận này, tôi cũng thấy rằng cuộc tranh luận về “cấy 

ghép pháp luật” còn mang dáng dấp của một cuộc tranh luận mang tính ủy nhiệm 

(proxy discussion). Dường như các học giả dùng cuộc tranh luận này để củng cố 

cho quan điểm triết học của mình về bản chất, vai trò, chức năng của “pháp luật” 

và nhất là của mối quan hệ mật thiết giữa “pháp luật” và “xã hội” hoặc “pháp luật 

và văn hóa.” Đối với những người cho rằng giữa “luật pháp” và “xã hội”/”văn hóa” 

có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời thì hiện tượng cấy ghép pháp luật sẽ 

thật khó tồn tại hoặc nếu tồn tại, thì giữa xã hội “xuất khẩu pháp luật” và xã hội 

“nhập khẩu pháp luật” phải có những điểm chung mà chúng ta có thể chưa nhận ra 

hết. 

Cuộc tranh luận về hiện tượng cấy ghép pháp luật cũng là cuộc tranh luận về 

bản chất của các dự án cải cách pháp luật. Nếu cấy ghép pháp luật là nguồn gốc 

chính của sự biến đổi, phát triển của một hệ thống pháp luật thì các dự án cải cách 

pháp luật, về bản chất, phải là các dự án về “cấy ghép pháp luật”! Ngược lại, nếu 

“cấy ghép pháp luật” không đóng vai trò lớn đến vậy thì các dự án cải cách pháp 

luật cũng có thể bỏ lơ những kiến thức về cấy ghép pháp luật mà giới luật học so 

sánh đã tích lũy được. 

Giữa hai thái cực của quan điểm về tính khả thi và sự dễ dàng khi tiến hành 

cấy ghép pháp luật hoặc quan điểm phủ nhận hoàn toàn về tính khả thi hoặc thậm 

chí phủ nhận cả hiện tượng cấy ghép pháp luật, từ thực tiễn lịch sử, tôi cũng chia sẻ 

với giáo sư Norbert rằng tôi ở phái trung dung bởi lẽ có hàng ngàn trường hợp thực 

tiễn đã chỉ ra những ca cấy ghép pháp luật thành công, nhưng cũng có không ít 
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trường hợp sự cấy ghép không thể thực hiện được. Giáo sư đã khá thành công khi 

trình bày tương đối toàn diện các quan điểm của những học giả luật so sánh về hiện 

tượng cấy ghép pháp luật, trong đó, hiện tượng cấy ghép pháp luật (với tư cách là 

sự tiếp nhận tự nguyện các ý tưởng, quy phạm pháp luật nước ngoài vào hệ thống 

pháp luật nước mình để giải quyết các vấn đề của nước mình thông qua công việc 

xây dựng pháp luật) được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau: cấy ghép pháp luật 

với tư cách là công cụ để hiện đại hóa pháp luật; cấy ghép pháp luật với tư cách là 

tác nhân kích hoạt những thay đổi không lường hết được trong hệ thống pháp luật 

đã du nhập yếu tố ngoại lai; cấy ghép pháp luật như là một hiện tượng giao lưu, 

tiếp biến văn hóa. 

 Là một người trực tiếp tham gia vào quá trình cải cách pháp luật Việt Nam 

và cũng là người có kinh nghiệm tham gia soạn thảo một số dự án Luật và văn bản 

dưới Luật ở Việt Nam, tôi thường nhìn hiện tượng cấy ghép pháp luật từ vị trí, vai 

trò của người làm công tác xây dựng pháp luật. Hiện tượng cấy ghép pháp luật, khi 

xảy ra, kiểu gì cũng phải thông qua nhận thức, hành vi ứng xử của những người 

làm công tác soạn thảo luật và sau đó là các nhà lập pháp. Chính vì thế, nếu người 

làm công tác xây dựng pháp luật không có thông tin gì về pháp luật nước ngoài 

hoặc có thông tin, nhưng không thấy những thông tin đó có liên quan gì tới vấn đề 

mình đang cần phải giải quyết, thì thật khó có cơ hội để hiện tượng cấy ghép pháp 

luật diễn ra. Điều đó cũng có nghĩa rằng, vị trí, vai trò, nhận thức của những người 

làm công tác xây dựng pháp luật là một nhân tố rất cần tính tới khi xây dựng các lý 

thuyết về cấy ghép pháp luật. Đây là điều mà các lý thuyết về cấy ghép pháp luật 

thường ít đề cập. 

 Cũng từ góc độ là người làm công tác xây dựng pháp luật, mong muốn tìm 

ra hoặc thực hành phương pháp xây dựng pháp luật phù hợp nhất để góp phần xây 

dựng những đạo luật, những văn bản pháp luật có chất lượng, tôi cũng rất quan tâm 

tới vấn đề những bài học gì cần được rút ra (hoặc những hàm ý chính sách gì cần 

được rút ra) từ lý thuyết cấy ghép pháp luật. Giáo sư Norbert đã dẫn chiếu tới 

nghiên cứu của Siems (2014 tr. 145) về 5 loại cấy ghép pháp luật có thể sẽ thành 

công bao gồm: (1) Một chính sách đặc biệt thuận lợi đối với điều kiện chính trị, 

văn hóa hoặc kinh tế-xã hội của nước tiếp nhận; (2) Một sự kết hợp đặc biệt thuận 

lợi giữa luật mới và cũ; (3) Một mục đích bổ sung mà luật được tiếp nhận đáp ứng 

được tại nước tiếp nhận; (4) Các quy định và thể chế pháp luật có thể tồn tại lâu 

bền hơn trong luật được tiếp nhận hơn là tại quốc gia xuất phát; (5) Các ý tưởng 
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cải cách pháp luật được thực hiện ở nước ngoài nhưng chưa được thực hiện ở 

quốc gia xuất phát ý tưởng đó. Đây là những chỉ dẫn rất đáng lưu ý. 

Tôi cho rằng, có lẽ, sẽ là đầy đủ hơn nếu giáo sư đề cập tới quan điểm về cấy 

ghép pháp luật của A. Seidman và R. Seidman
6
 bởi đây là hai học giả không chỉ 

nghiên cứu về hiện tượng cấy ghép pháp luật ở các nước đang phát triển và phê 

phán tính phi lý của biện pháp “cấy ghép pháp luật” khi tiến hành các cuộc cải 

cách pháp luật mà còn đề ra một hệ thống phương pháp về hoạt động xây dựng 

pháp luật mang tính chất thay thế phương pháp “cấy ghép pháp luật” mà các quốc 

gia đang phát triển có thể thực hiện. 

 Phương pháp “cấy ghép pháp luật” đúng là nếu được thực hiện một cách hời 

hợt, có thể dẫn tới tình trạng một quốc gia có một hệ thống pháp luật đọc lên rất 

đẹp về ngôn từ, nhưng tác dụng trong thực tế thì rất hạn chế, thậm chí là hoàn toàn 

không có. Tình trạng ấy chính là biểu hiện rõ nét của cái gọi là “khoảng cách giữa 

luật trên giấy và luật trong thực tiễn” hay nói nôm na chính là biểu hiện của tình 

trạng “nói không đi đôi với làm”. Điều này cực kỳ có hại đối với “uy tín” của hệ 

thống pháp luật. Khi hệ thống pháp luật đã bị “nhờn”, nhà nước sẽ đánh mất công 

cụ hữu hiệu hàng đầu để giải quyết các vấn đề của đời sống kinh tế-xã hội, dân 

sinh. 

 Tóm lại, rất cám ơn giáo sư đã có bài thuyết trình rất giàu thông tin và gợi ra 

nhiều suy nghĩ cho những người làm công tác xây dựng pháp luật như tôi. 
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