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Bài bình luận của TS. Đặng Minh Tuấn về nội dung bài 

trình bày của GS. TS. Helen Xanthaki 

 

Kính thưa các quý vị đại biểu,  

Trước hết, tôi trân trọng cảm ơn Ban tổ chức đã cho phép tôi được tham 

dự và đóng góp ý kiến trong Hội thảo về một chủ đề rất thiết thực và quan trọng 

ở Việt Nam hiện nay.  

Tôi muốn nói lời cảm ơn và đánh giá cao bài báo cáo rất thú vị và hữu ích 

mà GS. TS. Helen Xanthaki đã đem tới Hội thảo ngày hôm nay. Với nhiều năm 

kinh nghiệm nghiên cứu và kiến thức sâu sắc về xây dựng, soạn thảo luật, 

chuyển hóa pháp luật, Giáo sư đã giúp cá nhân tôi được học hỏi và hiểu biết 

thêm rất nhiều những vấn đề mang tính khái quát về chuyển hóa pháp luật ở 

Châu Âu.  

Được Ban tổ chức Hội thảo phân công đọc và bình luận bài trình bày của 

Giáo sư về “Chính sách của các nước Châu Âu về chuyển hóa pháp luật”, tôi xin 

phép chia sẻ một số bình luận dựa trên 6 điểm sau: 

Thứ nhất: Về thuật ngữ, khái niệm “chuyển hóa pháp luật” (legal 

transplant) được hiểu là quá trình và sản phẩm của sự chuyển hóa một chính 

sách, khái niệm, ý tưởng pháp luật hoặc một giải pháp lập pháp” từ một quốc 

gia này sang một quốc gia khác (theo chiều ngang) hoặc từ luật quốc tế, khu vực 

xuống các quốc gia thành viên (theo chiều dọc).  Thực chất, đó là “sự cấy ghép 

pháp luật”. Trong luật so sánh ở Châu Âu cũng như trên thế giới, có những khái 

niệm khác được sử dụng thay thế cho khái niệm chuyển hóa pháp luật như các 

đại biểu trước đã nêu ra: “du nhập”, “tiếp nhận”, “nhập khẩu/xuất khẩu,  “cấy 

ghép”, “vay mượn pháp luật”… Việc có nhiều khái niệm khác nhau được sử 

dụng cho thấy những khó khăn và phức tạp của việc nghiên cứu cũng như áp 

dụng “chuyển hóa pháp luật” trong thực tiễn (đúng như một trong các kết luận 

được Giáo sư rút ra ở phần cuối của bài trình bày ngày hôm nay).   

Thứ hai, có nhiều lý do để tiến hành chuyển hóa pháp luật như trong phần 

trình bày Giáo sư đã nêu, và những lý do đó càng được thúc đẩy trong điều kiện 

quốc tế và toàn cầu hóa pháp luật. Trong bối cảnh này, các hệ thống pháp luật 

của quốc gia này được chuyển hóa áp dụng ở các quốc gia khác cũng như các hệ 
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thống pháp luật quốc gia được du nhập từ các tiêu chuẩn phổ quát, có tính chất 

quốc tế.  

Thứ ba: Theo Giáo sư, “trong bối cảnh có sự đa dạng về hệ thống pháp 

luật, ngôn ngữ, tư duy và văn hóa pháp lý tại châu Âu, sự thành công và khối 

lượng các chuyển hóa pháp luật ở châu Âu chứng tỏ cho tính hữu dụng của 

chuyển hóa pháp luật như là một công cụ cho cải cách pháp luật và sự điều 

chỉnh bằng pháp luật”. Đây là cơ sở, động lực để các quốc gia và khu vực khác 

trên thế giới (trong đó có Việt Nam) tự tin tiến hành ngày càng mạnh mẽ hơn 

các chuyển hóa pháp luật trong tương lai. Tuy vậy, như Kahn-Freund đã cảnh 

báo, chuyển hóa luật có thể dễ dàng thành công nhưng có khi đơn giản chỉ là sự 

thất bại, và điều này cũng được Giáo sư hàm ý khi cho rằng: “Chuyển hóa luật 

mang lại rất nhiều lợi ích chung nhưng cần được thực hiện một cách cẩn trọng”.  

Thứ tư: Liên quan đến những nội dung trong phần trình bày của Giáo sư 

về câu hỏi “những hệ thống pháp luật nào chúng ta có thể so sánh?”, tôi muốn 

nhấn mạnh về một tranh luận lớn và đa chiều của các học giả phương Tây (mà 

Giáo sư cũng có đề cập), đó là: Chúng ta có thể chuyển hóa pháp luật thành 

công hay không? Có những rào cản trong việc chuyển hóa pháp luật hay không? 

Sự thành công hay thất bại của chuyển hóa pháp luật có nguyên nhân từ đâu? 

Những người đặt niềm tin vào sự chuyển hóa pháp luật khi chỉ ra những 

giá trị và thành công của các chuyển hóa pháp luật, ngay cả trong các hệ thống 

pháp luật khác nhau. Trong khi đó, những người khác lại chỉ ra hàng loạt những 

khó khăn, rào cản về sự khác biệt trong thể chế, văn hóa, xã hội của các quốc gia 

dẫn đến những thất bại về chuyển hóa pháp luật trong thực tiễn.  

Giáo sư đã nêu quan điểm của Watson, luật tư có thể chuyển hóa ở bất kỳ 

đâu, thời điểm nào bởi luật tư có sự tương đồng nhau ở nhiều nơi, tuy nhiên theo 

quan điểm của tôi, sự chuyển hóa luật công (như Luật Hiến pháp) khó có thể có 

cách tiếp cận như luật tư, bởi vì luật công có nhiều điểm khác biệt đa dạng hơn 

rất nhiều so với luật tư, do vậy việc chuyển hóa luật công thường được xem xét 

một cách cẩn trọng hơn.  

Mặc dù tôi cho rằng những rào cản về sự khác biệt giữa các quốc gia có 

thể tạo ra những khó khăn trong việc chuyển hóa pháp luật, nhưng tôi đồng ý 

với quan điểm cho rằng: “Việc chấp nhận những thể chế pháp luật nước ngoài 

không phải là một vấn đề về tính dân tộc mà là vấn đề về tính hữu dụng và nhu 
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cầu. Khi nhìn vào các hệ thống pháp luật khác nhau và nhấn mạnh tính hữu 

dụng thì vấn đề thực sự không phải là từ chối chuyển hóa pháp luật mà chuyển 

hóa nó như thế nào”. Giáo sư cho rằng: “Thành công của chuyển hóa pháp luật 

thực sự phụ thuộc vào cách thức mà hệ thống pháp luật của nước nhận lựa chọn 

và chấp nhận”. 

Trên cơ sở đó, Giáo sư đã khái quát các phương thức triển khai chuyển 

hóa pháp luật bao gồm:  

- Tạo ra những hỗ trợ cần thiết cho việc chuyển hóa pháp luật (xây dựng 

các chương trình, mạng lưới, trung tâm theo dõi và báo cáo về chuyển hóa pháp 

luật; vai trò của các cơ quan Chính phủ và các tổ chức khác…) 

- Sử dụng các phương pháp so sánh pháp luật thích hợp (Quy nạp, diễn 

dịch, chứng minh) 

- Xác định những khái niệm có thể chuyển hóa được (các khái niệm mở 

rộng, các khái niệm dựa trên chức năng và các khái niệm phổ biến). 

- Tiến hành các nghiên cứu tình huống (nghiên cứu tình huống mang tính 

đại diện, điển hình mới, khác biệt, đặc biệt và hình mẫu).  

- Các vấn đề ảnh hưởng đến chuyển hóa pháp luật (lựa chọn quốc gia, tiếp 

cận dữ liệu, các khái niệm và thông số nghiên cứu).  

Thứ năm: tôi đánh giá cao các kết luận trong phần trình bày của Giáo sư, 

đặc biệt trong nhận định cho rằng: “Các nền tài phán có thể mượn từ bất cứ 

quốc gia và hệ thống pháp luật nào, miễn là chúng có chung nhu cầu và tính 

hữu dụng: nói cách khác, miễn là hai nền tài phán đang cố gắng xử lý cùng một 

hiện tượng xã hội, và giải pháp mà nước cho đạt được cũng hữu ích tương tự ở 

nước nhận”. Nhận định này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam với 

nhiều đặc điểm đặc thù về thể chế chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội so với các 

quốc gia khác, nhưng điều đó không ngăn cản Việt Nam có thể tiến hành thành 

công chuyển hóa pháp luật của quốc gia khác. Thực chất, Giáo sư cũng cho 

rằng: “Chuyển hóa pháp luật không phải nhất thiết dẫn tới sự xóa bỏ hoàn toàn 

bản sắc quốc gia; tương lai thuộc về sự “thống nhất trong đa dạng” hơn là về 

“thống nhất thông qua đồng nhất và chuẩn hóa”. 

Thứ sáu: Để có cơ hội lắng nghe nhiều hơn những kiến thức, kinh 

nghiệm của Giáo sư, tôi mong muốn Giáo sư có thể trình bày rõ hơn vấn đề 
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chính được nêu ra trong tiêu đề bài viết: “Chính sách của các nước Châu Âu về 

chuyển hóa pháp luật”, đặc biệt liên quan đến các kết luận quan trọng của bài 

trình bày:  

- Chuyển hóa pháp luật rất phổ biến, đặc biệt trong phạm vi Châu Âu; 

- Chuyển hóa pháp luật là vấn đề khó nghiên cứu, xác định và thực hiện 

(cụ thể ở Châu Âu) 

- Sự chuyển hóa pháp luật ở Châu Âu rất hiệu quả trên thực tế; 

- Chuyển hóa pháp luật là mặt trận hàng đầu của công cuộc cải cách pháp 

luật và Châu Âu có kinh nghiệm phong phú về chuyển hóa pháp luật và là một 

mẫu hình tuyệt vời cho việc vay mượn lẫn nhau theo chiều dọc và giữa các quốc 

gia một cách thành công.  

Ngoài ra, tôi rất quan tâm tìm hiểu một số bài học thành công, thất bại 

điển hình về chuyển hóa pháp ở Châu Âu. 

Trên đây là một số bình luận, chia sẻ quan điểm mang tính cá nhân với 

mong muốn được học hỏi và thảo luận về vấn đề mà Giáo sư đã trình bày. Một 

lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn Giáo sư về bài trình bày và cảm ơn các Quý vị, 

đại biểu đã lắng nghe. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. 

 

 


