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CHUYỂN HÓA LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP TẠI  

CHÂU ÂU: BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
 

GS.TS. Helen Xanthaki1 

 

Các nhà soạn thảo luật mượn các thể chế, giải pháp lập pháp và văn bản pháp 

luật của các cơ quan tài phán nước ngoài (cấp quốc gia, EU và quốc tế) như một công 

cụ để thúc đẩy và xây dựng pháp luật một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, 

những lý thuyết pháp luật so sánh đã được xác lập về tính chính danh hay những hạn 

chế của chuyển hóa luật vẫn chưa được chú ý đầy đủ. Báo cáo này sử dụng những lý 

thuyết thịnh hành về luật so sánh vào việc soạn thảo pháp luật. Mục đích là nhằm 

thông tin cho các nhà soạn thảo pháp luật về những cách làm tốt nhất về chuyển hóa 

luật cũng như đưa ra những gợi ý liên quan đến những hạn chế đối với nhà soạn thảo, 

góp phần vào hoạt động lập pháp hiệu quả của các nền kinh tế đang phát triển. 

Khi nào chuyển hóa luật được sử dụng trong quy trình lập pháp? 

Khi dự thảo các đạo luật, nhà làm chính sách và nhà soạn thảo sử dụng kinh 

nghiệm nước ngoài như một công cụ làm lạc hướng hoặc xác nhận mối quan hệ giữa 

lựa chọn chính sách đang được cân nhắc và kết quả của việc áp dụng lựa chọn chính 

sách đó ở một nơi nào đó.2 Mục đích của việc làm này bao gồm việc hài hòa hóa pháp 

luật, cải cách pháp luật, thúc đẩy những chuyển biến về kinh tế, xã hội, tìm kiếm các 

giải pháp đối với những vấn đề cụ thể của luật trong nước, xóa đi những khác biệt 

giữa các hệ thống luật pháp ở những khu vực xung đột, hoặc tìm kiếm những góc 

nhìn mới đối với luật trong nước hoặc các chuẩn mực lý thuyết.3 Trong quá trình tìm 

kiếm những lựa chọn chính sách tốt nhất để đối phó với tình trạng tắc nghẽn ở các 

trung tâm đô thị, các nhà soạn thảo luật nước ngoài đã cân nhắc Phí chống tắc nghẽn 

khu vực Luân Đôn và sử dụng kinh nghiệm của Anh trong việc áp dụng khoanh vùng 

tắc nghẽn ở Luân Đôn. Mục đích của họ là để chứng minh cho hoặc làm lạc hướng 

những nhận định ban đầu đối với việc áp dụng phí tắc nghẽn nhằm làm giảm tắc 

nghẽn ở khu vực trung tâm của các đô thị. Yêu cầu chứng minh cho những nhận định 

này có thể dẫn đến việc chuyển hóa các quy định về áp dụng phí tắc nghẽn như là 

                                                 
1 GS.TS. Helen Xanthaki là Giáo sư luật và soạn thảo luật, và là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Lập pháp Sir William 

Dale Thuộc Viện nghiên cứu pháp luật cao cấp, Đại học Luân Đôn. 
2 Xem thêm J.H.M. van Erp, “The use of comparative law in the legislative process”, Netherlands Reports to the 15th 

International Congress of Comparative Law, Bristol 1998, 

http://www.library.uu.nl/publarchief/jb/congres/01809180/ n15/b3.pdf , p36. 
3 Xem thêm S. Corcoran, “Comparative Corporate Law Research Methodology” [1996] 3 Canberra Law Review, pp. 

54-61, at 56. 

http://www.library.uu.nl/publarchief/jb/congres/01809180/%20n15/b3.pdf
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một lựa chọn chính sách, mà về phần mình lựa chọn chính sách đó lại có thể dẫn tới 

việc chuyển hóa khái niệm cũng như luật pháp của Anh ở nước ngoài. 

Những hệ thống luật nào có thể được sử dụng như là nguồn của chuyển 

hóa luật? 

Trong thực tiễn hoạt động lập pháp tại phương Tây hiện nay, khi phải soạn 

thảo các định hướng đối với các luật mới, các nhóm soạn thảo có xu hướng hướng tới 

những quốc gia mà hệ thống luật pháp, ngôn ngữ và truyền thống pháp lý quen thuộc 

với họ, chủ yếu như một cách thức để đánh giá mức độ hài hòa hóa của những giải 

pháp đã được chọn lựa so với thực tiễn quốc tế.4 Do đó, các quốc gia phát triển 

phương Tây có xu hướng lựa chọn phương pháp chuyển hóa tạo được tính chính danh 

của Miller (legitimacy generating transplants).5 Ở những quốc gia đang phát triển 

hiện tại, các nhóm soạn thảo có xu hướng chấp nhận kỹ thuật lập pháp do các nhà tài 

trợ nước ngoài giới thiệu.6 Nói cách khác, họ có xu hướng lựa chọn hoặc là phương 

pháp chuyển hóa tiết kiệm chi phí của Miller hoặc phương pháp chuyển hóa chịu ảnh 

hưởng của bên ngoài của Miller (Miller’s externally dictated transplants).7 Ai đó có 

thể tự hỏi liệu một nhóm soạn thảo có thể đi xa đến đâu trong việc truy dấu một lựa 

chọn chính sách, một khái niệm hay một đạo luật được chuyển hóa một phần hoặc 

toàn bộ trong trật tự luật pháp quốc gia. 

   Câu trả lời cho câu hỏi này có thể được tìm thấy trong các lý thuyết luật 

so sánh, tuy nhiên những lý thuyết này không giúp đưa ra được một câu trả lời hoàn 

thiện. Watson, một bậc tiền bối (guru) trong lĩnh vực chuyển hóa luật8, cho rằng các 

quy định pháp luật là tương tự nhau ở nhiều nơi, và rằng “cho dù là nguồn gốc lịch sử 

của chúng có như thế nào, nhiều quy định của luật tư có thể tồn tại mà không có bất 

cứ liên hệ gần gũi với một dân tộc nào, một thời điểm nào hay một địa danh nào”.9 

                                                 
4 Xem thêm J.H.M. van Erp, “The use of comparative law in the legislative process”, 

http://www.library.uu.nl/publarchief/jb/congres/01809180/15/b3.pdf, pp.36-37. 
5 Xem thêm J. M. Miller, “A typology of legal transplants: using sociology, legal history and argentine examples to ex-

plain the transplant process” [2003] 51 American Journal of Comparative Law, pp.842-885, at 849 and 854.  
6 Xem thêm E. Örücü, Law as transposition” [2000] 52 International and Comparative Law Quarterly, pp.205-223, at 

219. 
7 Xem thêm J. M. Miller, op.cit., pp.845 and 847. 
8 Về phân tích thuật ngữ này, xin xem thêm E. Öcürü, “Critical Comparative Law: considering paradoxes for legal sys-

tems in transition” in [1999] 59 Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking; also see E. Öcürü, “Law as Transpo-

sition” [2002] 51 ICLQ 205-223, p.206.   
9 Xem thêm A. Watson, “Legal Transplants and Law Reform” 92 [1976] LQR 79, at 80; also see A. Watson, Legal 

Transplants: An Approach to Comparative Law (1974, Scottish Academic Press, Edinburgh); Alan Watson, “Legal 

transplants and European private law”, Ius Commune Lectures on European Private Law, no 2. 

http://www.library.uu.nl/publarchief/jb/congres/01809180/15/b3.pdf
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Legrand,10 Kahn Freund11 và nhóm Seidmans12 lại phản đối việc áp dụng chuyển hóa 

luật.   

 Tương tự như vậy, một số nhà luật học so sánh lập luận rằng chỉ có 

những hệ thống đồng nhất hoặc tương tự nhau có thể được hưởng lợi từ kinh nghiệm 

của nhau. Những quốc gia giống nhau thì phải được so sánh với nhau.13 Những quốc 

gia giống nhau được định nghĩa là những quốc gia đang ở trong giai đoạn phát triển 

giống nhau.14 Một nhóm lớn hơn các nhà luật học so sánh đương đại ủng hộ quan 

điểm rằng chỉ có những khác biệt mới giúp tăng cường hiểu biết pháp luật trong xã 

hội.15  

Thể hiện quan điểm đứng giữa hai trường phái này, Schlesinger chỉ ra rằng “so 

sánh nghĩa là xem xét và giải thích những điểm tương đồng cũng như khác biệt” và 

do đó, người ta có thể nhấn mạnh những khác biệt hoặc những tương đồng. Schle-

singer kết luận rằng tương lai thuộc về luật so sánh mang tính toàn diện (integrative 

comparative law) và đưa ra ius commune (tên của đạo luật mà các khu vực của châu 

Âu đều có trước khi diễn ra phong trào pháp điển hóa – ND) của EU như là ví dụ về 

sự tích hợp của các hệ thống luật giống và khác nhau.16 Jhering, Zweigert và Kötz17 

xem xét câu hỏi về khả năng so sánh thông qua lăng kính tương đối của khả năng áp 

dụng.18 “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 cầu. Không ai lại đi bắt lấy 

một thứ từ xa khi họ đã có một thứ tốt bằng hoặc tốt hơn ở nước mình, nhưng cũng 

không ai lại đi từ chối cây ký ninh (quinine) chỉ bởi vì cây đó không mọc trong vườn 

sau nhà mình”.19 

                                                 
10 Xem thêm P. Legrand, “The Impossibility of Legal Transplants” [1997] Maastricht Journal of European and Com-

parative Law 111. 
11 Xem thêm O. Kahn-Freund, On Uses and Misuses of Comparative Law, 37 [1974] Mod. L. Rev. 1, at 7. 
12 Xem thêm A. and R. Seidman, State and Law in the Developing Process: Problem Solving and Institutional Change 

in the Developing World (1994, Macmillan Publishers, UK), pp.44-46. 
13 Xem thêm H. Gutteridge, Comparative Law (1949, Cambridge University Press, Cambridge), p.73; also see Buckland 

and McNair, Roman Law and Common Law (1936, Cambridge University Press, Cambridge). 
14 C. Schmidthoff, “The Science of Comparative Law” [1939] Cambridge Law Journal p.94, at 96. 
15 See F. Teubner, “Legal Irritants: Good faith in British law or how unifying law wends up in new divergences” [1998] 

61 MLR 11; also see JWF Allison, A Continental Distinction in the Common Law: A Historical and Comparative Per-

spective on English Public Law (1996, Clarendon Press, Oxford), p.16. 
16 Xem thêm Schlesinger “The common core of legal systems: an emerging subject of comparative study” in K. 

Nadelmann, A. von Mehren and J. Hazard (eds.) XXth Century Comparative and Conflicts Law, Legal Essays in Hon-

our of Hessel E. Yntema (1961); also see Schlesinger “Research on the general principles of law recognised by civilised 

nations” [1957] 51 Am.J.Int.L. 734. 
17 See Zweigert, K. und H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3. neubearbeitete Auflage (1996, J.C.B. Mohr, 

Tübingen). 
18 Xem K. Zweigert and K. Sier, “Jhering’s influence on the development of comparative legal method” [1971] 19 

Am.J.Comp.Law 215-231.   
19 Xem K. Jhering, Geist des römischen Rechts (1955, Volume 1), pp.8-9. 
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 Chính lý thuyết về khả năng áp dụng có vẻ như đang phục vụ cho các 

nhóm soạn thảo trong giai đoạn toàn cầu hóa về luật pháp mang tính hội nhập hiện 

nay, mặc dù hiện nay việc sử dụng các phân tích mang tính xã hội trong hoạt động 

lập pháp được giảm thiểu.20 Trong thời đại mà các nghị viện đều có chương trình làm 

việc dày đặc và các nhà soạn thảo được yêu cầu phải ra được bản dự thảo với tốc độ 

nhanh chưa từng có, thì các nhóm soạn thảo phải được trang bị khả năng tìm kiếm 

những giải pháp đã có sẵn với kết quả đã được chứng minh ở một nơi nào đó, trong 

các hệ thống pháp luật tương tự hoặc khác biệt với nước mình. Kỷ nguyên toàn cầu 

hóa về luật pháp mang tính hội nhập hiện nay,21 được đặc trưng bởi các vấn đề xuyên 

quốc gia và đòi hỏi những giải pháp xuyên quốc gia, thì những hướng tiếp cận xuyên 

quốc gia mang tính tích hợp không còn là những giải pháp mang tính xa xỉ nữa mà đã 

là giải pháp thực tế. Việc buôn bán các bộ phận cơ thể người, tội phạm có tổ chức, 

khủng bố, hay tội ái nhi đã xuyên qua các biên giới quốc gia và do đó cần những giải 

pháp xuyên quốc gia. Việc mượn các phương pháp đã được áp dụng ở đâu đó chỉ đơn 

giản giúp nhóm soạn thảo đề xuất hoặc sử dụng những chính sách hoặc giải pháp lập 

pháp mà họ có thể thấy rõ được kết quả dự kiến. Như thế, việc đi vay mượn có thực 

sự còn là vấn đề nữa không? 

Không phải là trên nguyên tắc. Tuy nhiên, một lý thuyết phù hợp với hướng 

tiếp cận tự do của Watson là lý thuyết về khả năng áp dụng của Zweigert và Kotz. 

Điều quan trọng khi lựa chọn một hệ thống pháp luật để xem xét thực hiện chuyển 

hóa luật không phải là tính tương đồng của những đặc trưng của hệ thống đó với hệ 

thống luật pháp của nước nhận mà chính là khả năng áp dụng của đề xuất lập pháp 

đó. Nếu như chính sách, khái niệm hay một đạo luật của một hệ thống pháp luật nước 

ngoài có thể giúp ích cho nước nhận thì khi đó nguồn gốc của luật được chuyển hóa 

đó chẳng còn nhiều ý nghĩa nữa.22 Miễn là việc chuyển hóa luật có thể phục vụ những 

nhu cầu xã hội cần giải quyết, thì luật được chuyển hóa có thể vận hành tốt trong môi 

trường pháp luật mới. Trên thực tế, việc chuyển hóa luật nước ngoài vào bối cảnh 

quốc gia có thể thúc đẩy vai trò bản địa hóa của những luật được chuyển hóa như là 

những rào cản chống lại quá trình toàn cầu hóa hoang dại hay chủ nghĩa thực dân về 

luật pháp hiện đại.23 

                                                 
20 Xem J. Brown, A. Kudan and K. McGeeney, “Improving legislation through social analysis: a case study in method-

ology from the water sector in Uzbekistan” 5 [2005] Sustainable Development Law and Policy 49-57, at 49.  
21 Xem L. A. Mistelis, “Regulatory Aspects: Globalization, Harmonization, Legal Transplants, and Law Reform – Some 

Fundamental Observations” 34 [2000] 3 International Lawyer 1059. 
22 Xem S. Zhuang, “Legal Transplantation in the People’s Republic of China: A Response to Alan Watson” [2006] Eu-

ropean Journal of Law Reform, pp. 215-236, at 223. 
23 Xem R. Petrella, “Globalization and Internationalization: The Dynamics of the Emerging World Order” in R. Boyer 

and D. Drache (eds.), States against Markets: the Limits of Globalization (1996, Routledge, London and New York), 

p.132. 
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Không nói đến việc giải quyết những vấn đề mà nhà soạn thảo gặp phải thì 

những người đưa ra lý thuyết về khả năng áp dụng này muốn có câu trả lời cho một 

câu hỏi tương đối khó là: nhu cầu xã hội nào mà dự luật sẽ điều chỉnh? Trong một 

quy trình lập pháp lý tưởng, trong đó có những định hướng về việc xác định những 

vấn đề trong xã hội cần điều chỉnh và những cuộc thảo luận để đưa ra các giải pháp 

khác nhau,24 nhà soạn thảo ngay lập tức có thể kết nối hiện tượng cần giải quyết với 

giải pháp được lựa chọn. Trong trường hợp khi mục đích của đạo luật ban đầu đã 

được giải thích rõ ràng trong các tài liệu giải trình, vấn đề khả năng áp dụng có thể 

được giải quyết dễ dàng. Tuy vậy, quy trình lập pháp không phải lúc nào cũng là lý 

tưởng. Thường thì những định hướng soạn thảo là để nói tới giải pháp mà các nhà 

làm chính sách đã chọn hơn là để giải quyết nhu cầu xã hội. Và trong nhiều trường 

hợp, nhu cầu xã hội được ẩn đi và chỉ xuất hiện trong các tài liệu giải trình và những 

tài liệu này thì không hẳn đã được sử dụng rộng rãi.25 Trong những tình huống đó, 

nhiệm vụ của nhà soạn thảo là xác định nhu cầu xã hội bị ẩn giấu đó và xem xét việc 

giải quyết nhu cầu đó như một tiêu chuẩn cho tính phù hợp với hệ thống pháp luật 

nước mình cũng như để bảo vệ cho việc áp dụng luật chuyển hóa có vẻ như sẽ phức 

tạp, đặc biệt là nếu như nhà soạn thảo bị chi phối bởi những người là luật sư thuần 

túy.26   

Những giải pháp lập pháp có thể áp dụng chuyển hóa luật được xác định 

như thế nào? 

Trong quá trình lập pháp, nhà soạn thảo có thể áp dụng chuyển hóa những giải 

pháp chính sách, khái niệm hay văn bản luật. Nói cách khác, một hệ thống pháp luật 

thiếu những đạo luật về rửa tiền hay tham nhũng có thể quyết định mượn khái niệm 

từ những hệ thống luật khác và chấp nhận khái niệm rửa tiền hay tham nhũng của 

những hệ thống đó. Trong quá trình mượn khái niệm từ các hệ thống luật nước ngoài 

vốn được soạn bằng tiếng nước ngoài, các nhà soạn thảo có thể đưa ra những lựa 

chọn và quyết định có đưa vào hay bỏ ra những thuật ngữ nước ngoài. Việc làm này 

bao hàm quá trình lựa chọn những thuật ngữ, khái niệm được sử dụng ở những nơi 

khác trong quá trình chuyển hóa. Ví như quyết định về việc liệu có nên cân nhắc đạo 

luật Diebstahl của Đức khi soạn thảo về Luật chống trộm (theft) của Anh là một lựa 

chọn như thế. Mục đích của lựa chọn này là tạo ra một khái niệm mang tính so sánh 

                                                 
24 D. E.Elliott, “Getting better instructions for legislative drafting”, Just Language Conference, 21 October 1992, Victo-

ria, British Columbia, http://www.davidelliott.ca/papers/getting.htm#8. 
25 G. Bowmann, “Legislation and Explanation” [2000] Loophole, www.opc.gov.au/calc/docs/calc-

june/audience.htm. 
26 For an analysis of causality in sociological research see C. Ragin and D. Zaret, “Theory and method in comparative 

research: two strategies” 61 [1983] Social Forces 731-754. 

http://www.davidelliott.ca/papers/getting.htm#8
http://www.opc.gov.au/calc/docs/calc-june/audience.htm
http://www.opc.gov.au/calc/docs/calc-june/audience.htm
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tổng quát mà các nhà soạn thảo có thể sử dụng để thực hiện những phân tích so sánh 

có ý nghĩa. 

Vậy mượn định nghĩa hay khái niệm bằng cách nào? 

Các định nghĩa hay khái niệm có thể được vay mượn bằng cách so sánh giữa 

trật tự pháp luật nước ngoài với trật tự pháp luật nước mình. Tức là xác định những 

thành tố trong khái niệm của luật nước ngoài và việc những thành tố này sẽ được sử 

dụng như thế nào cho luật trong nước. Một cách làm nữa là liệt kê những thành tố 

giống nhau xuất hiện trong khái niệm của một số hệ thống pháp luật khác nhau.27 

Chúng ta xem xét lại ví dụ về thuật ngữ của Đức “Diebstahl” và khái niệm “ăn trộm” 

(theft) của Anh. “Bất cứ ai lấy động sản của một người khác với ý định sử dụng cho 

mình một cách bất hợp pháp sẽ bị trừng phạt ...”.28 “Một người phạm tội ăn trộm nếu 

như người đó sử dụng tài sản thuộc về người khác một cách không trung thực nhằm 

mục đích lấy tài sản đó vĩnh viễn cho mình”. Trong câu đầu tiên, quy định pháp luật 

được xác định bằng cụm từ “Diebstahl” của Đức và trong câu thứ hai, quy định pháp 

luật được xác định bằng cụm từ “theft” trong luật của Anh. Những thành tố chủ quan 

và khách quan chung được xác định qua việc so sánh những quy định này: “tài sản” 

và “hành động lấy” là những thành tố chung của hai khái niệm này. “Bất hợp pháp” 

và “không trung thực” không phải là những thành tố chung và do đó không được đưa 

vào danh sách những thành tố cần thiết cho việc xem xét để xây dựng khái niệm. Vậy 

kết quả của việc phân tích so sánh các khái niệm Diebstahl và Theft là gì? Trước hết, 

trên cơ sở những đặc tính chung của chúng, có hai khái niệm để chỉ cùng một vi 

phạm: một quy phạm chuyển hóa không nhất thiết phải giống như khái niệm được 

nêu trong hai hệ thống tài phán này. Nhưng việc điều chỉnh luật quốc gia có thể là 

cần thiết để xử lý những thành tố không giống nhau của các khái niệm. 

Một cách khác để đánh giá một luật được chuyển hóa là thông qua việc xác 

định các vấn đề xã hội mà quy định của pháp luật là một giải pháp cho những vấn đề 

đó.29 Do đó, điểm khởi đầu cho việc so sánh không nằm trong các quy phạm pháp 

luật hay thuật ngữ pháp lý và ở nguyên nhân logic xã hội của hiện tượng cần điều 

chỉnh. Van Laer sử dụng các ví dụ “nhận nuôi hoàn toàn” và “nhận nuôi hạn chế”  

như là những khái niệm có khả năng áp dụng để xử lý vấn đề trẻ em bị bỏ rơi. Nguồn 

gốc của các khái niệm này bắt nguồn từ Zweigert và Kötz, những người coi chức 

năng xã hội như là một cách nhìn nhận vấn đề phổ biến mà các nhà nghiên cứu cần 

                                                 
27 See C. Van Laer, “The applicability of comparative concepts” 2 [1998] EJCL, http://www.ejcl.org/22/art22-1.html.   
28 “Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, dieselbe sich rechtswidrig zuzueignen, 

wird ... bestraft.”: Article 242 Strafgezetzbuch; see http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/germlaws/stgb/p242.html. 
29 Xem C.J.P. van Laer, “Comparative Concepts and connective integration”, Fifth Benelux-Scandinavian Conference 

on Legal Theory: European Legal Integration and Analytical Legal Theory, Maastricht, 28-29.10.2002. 

http://www.ejcl.org/22/art22-1.html
http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/germlaws/stgb/p242.html
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có.30 Hai vị cho rằng quy định trong các hệ thống pháp luật khác nhau có thể được so 

sánh nếu chúng có cùng chức năng. Các khái niệm dựa trên chức năng như thế đưa 

chúng ta quay trở lại vấn đề tính tương thích của các quy định pháp luật. Nói cách 

khác, các hệ thống pháp luật có thể vay mượn từ nhau cho dù mức độ phức tạp ở mỗi 

quốc gia là khác nhau, miễn là chúng xử lý cùng một vấn đề. Quan điểm này nằm 

ngoài phạm vi các hệ thống pháp luật đang được bài viết này so sánh. Như vậy, việc 

chắt lọc từ khái niệm của các quốc gia cần được thực hiện.31 Trong phạm vi các khái 

niệm dựa trên chức năng mang tính diễn giải,32 người ta có thể xử lý các vấn đề phức 

tạp của quốc gia thông qua các quy phạm pháp luật mang tính đổi mới được xây dựng 

trong nước: trong trường hợp này, chuyển hóa luật được coi là không có tác dụng. 

Tuy nhiên, các hiện tượng xã hội khu vực hay quốc tế có thể được xử lý thành công 

nhờ việc tham chiếu đến các luật chuyển hóa của nước ngoài. Lý thuyết này dường 

như ủng hộ cho thực tiễn lập pháp hiện nay, khi mà các giải pháp pháp lý được tìm 

kiếm, chủ yếu là một cách tự động, thông qua việc tham chiếu đến các văn kiện pháp 

lý khu vực và quốc tế. Như thế, khi tìm hiểu việc xây dựng các luật chống rửa tiền tại 

Hy Lạp, các nhà soạn thảo luật của Hy Lạp đã lập tức tham chiếu đến các công cụ 

pháp lý của EU và LHQ để có được các giải pháp mang tính phổ biến. Như thế, rõ 

ràng các khái niệm dựa trên chức năng có lợi thế của chúng.33 Trước hết, những khái 

niệm này đề cập đến cách thức xử lý vấn đề đòi hỏi có giải pháp lập pháp quốc gia. 

Thứ hai, chúng khuyến khích việc khảo sát tất cả những lựa chọn chính sách và lập 

pháp có thể có và giúp nhà soạn thảo tránh được các định kiến đến từ sự thân thuộc 

hay thuận tiện. Do đó chúng có thể mang lại những lựa chọn chính sách và pháp luật 

có tính đổi mới. Thứ ba, chúng thúc đẩy những quy trình lập pháp lý tưởng thông qua 

việc bảo đảm rằng các định hướng lập pháp sẽ xác định các vấn đề xã hội cần giải 

quyết và để nhà soạn thảo xây dựng các khái niệm pháp lý. Điểm thứ ba này giúp 

chúng ta thấy rằng thời điểm lý tưởng của việc áp dụng các khái niệm dựa trên chức 

năng ở giai đoạn đầu của quy trình lập pháp, khi mà các nhà làm chính sách đang đưa 

ra những định hướng soạn thảo. 

                                                 
30 Xem K. Zweigert and H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung (1996, J.C.B. Mohr, Tübingen), p. 11.  
31 Xem Drobnig, “Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie” RabelsZ [1953] 295-308. 
32 See O. Pfersmann, “Le droit comparé comme interpretation et comme théorie du droit” [2001] Rev. int. dr. 

comp., pp. 275-288; also see A. Peters and H. Schwenke, “Comparative Law beyond Post-Modernism” [2000] 49 

ICLQ 800, at 833. 
33 Xem J. Reitz, “How to do Comparative Law” [1998] 46 Am. J. Comp. L. 620-623, at 617; M. Reimann, “The Pro-

gress and Failure of Comparative Law in the Second Half of the Twentieth Century” [2003] 50 Am. J. Comp. L. 671; 

M. Ancel, “Le problème de la comparabilité et la méthode fonctionnelle en droit comparé” in R. H. Graveson et I. 

Zajtay (eds.), Festschrift für Imre Zajtay (1982, Mohr, Switzerland), at pp.1-6; H. Collins, “Methods and Aims of Com-

parative Contract Law” [1989] 11 OJLS 396, at 399; H. Kötz, “Comparative Law in Germany Today” [1999] 51 Rev. 

int. dr. comp. 753, at 755; P. G. Monateri, “Critique et différence: Le droit comparé en Italie” [1999] 51 Rev. int dr. 

comp. 989, at 991. 
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Các khái niệm dựa trên chức năng cũng có những hạn chế của chúng. Theo 

Constantinesco, các khái niệm về chức năng của Zweigert và Kötz là quá rộng và 

không được định nghĩa tốt bởi vì chúng đề cập đến mối quan hệ nhân quả được ẩn 

giấu giữa các quy phạm pháp luật và việc giải quyết một vấn đề xã hội: tác động đối 

với xã hội của các quy định pháp luật là khó xác định được, tuy nhiên, như vậy trong 

hầu hết trường hợp, khái niệm về chức năng của Zweigert và Kötz khó được sử dụng 

thực tế. Các khái niệm dựa trên chức năng là nhằm xử lý các hiện tượng xã hội ẩn mà 

các nhà làm chính sách xác định, những người mà nhiệm vụ của họ là tìm câu trả lời 

cho những nhu cầu của xã hội. 

Chuyển hóa luật – các loại hình 

Thành công của chuyển hóa luật cũng liên quan đến sự phân loại chúng và việc 

sử dụng nó với nhiều tính chất khác nhau. Các giải pháp từ nước ngoài mang tính đại 

diện (representative) là những ví dụ về những xu hướng quốc tế chủ đạo có thể được 

sử dụng để làm hài hòa luật pháp của một nước với nhiều nước khác: điều này thúc 

đẩy hợp tác và hoạt động thương mại. Các giải pháp từ nước ngoài mang tính điển 

hình mới (prototype) được kỳ vọng sẽ mang tính đại diện và hữu ích khi hệ thống 

pháp luật của nước nhận cần tiến hành làm luật ngay hiện tại nhằm điều chỉnh các 

vấn đề không chỉ cho hiện tại mà cả trong tương lai gần khi mà luật quốc tế có sự 

thay đổi. Các giải pháp khác biệt (deviant) đến từ nước ngoài sẽ là tuyệt vời nếu như 

đặc thù quốc gia không cho phép áp dụng các giải pháp đại diện, và một giải pháp 

như vậy cũng có thể mang tính đổi mới nữa. Các giải pháp đến từ nước ngoài mang 

tính hình mẫu (archetype) mang đến cơ hội áp dụng những giải pháp đi đầu trong 

tương lai nhưng chúng cũng chứa đựng những rủi ro của những tính toán sai: chẳng 

hạn như việc quyết định phải đưa ra thị trường loại điện thoại nào có thể sẽ bị những 

sự kiện trong tương lai chứng minh là sai lầm. 

Làm sao để nhà soạn thảo có thể quyết định lựa chọn loại giải pháp nào là 

đúng? Mọi người đồng ý rằng việc phân loại hiện tượng theo từng loại hình giải pháp 

là lựa chọn mang tính chủ quan của nhà soạn thảo. Việc nên chọn Bộ luật dân sự của 

Pháp hay của Đức như là một giải pháp của nước ngoài mang tính đại diện của luật tư 

phụ thuộc vào lựa chọn nội bộ của các nhà soạn thảo. Do đó, việc sử dụng những loại 

hình giải pháp nêu trên ẩn chứa những rủi ro của sự chủ quan. Tương tự như vậy, Bộ 

luật dân sự của Pháp là một giải pháp mang tính đại diện hay mang tính điển hình 

mới là tùy thuộc vào ý kiến chủ quan của nhà soạn thảo. Tuy nhiên, trình độ chuyên 

môn về luật trong nước và luật quốc tế của các nhà soạn thảo có thể bảo đảm ở một 

mức độ nào đó tính khách quan của những nhận định của họ. 
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Những gì thực sự quan trọng đối với nhà soạn thảo trong giai đoạn này là bảo 

đảm rằng mỗi loại hình giải pháp lựa chọn được sử dụng để đưa ra những kết luận 

đúng. Do đó, những giải pháp trong quá trình lập pháp chỉ có thể được chọn thông 

qua phương pháp lựa chọn dựa trên thông tin của Flyvbjerg.34 Giải pháp mang tính 

đại diện là hình thức phổ biến nhất được sử dụng vì chúng có thể dẫn đến những kết 

luận phù hợp về các giải pháp được đưa ra35 bởi nhiều hệ thống pháp luật khác nhau. 

Vì thế, người ta có thể cho rằng bình đẳng giới trong luật gia đình và thừa kế với mức 

độ được quy định trong Bộ luật dân sự của Pháp chiếm ưu thế trong hầu hết các nền 

tài phán châu Âu theo hệ thống dân luật. Và do đó, việc áp dụng mức độ bình đẳng 

giới tương tự sẽ là khôn ngoan. Những giải pháp mang tính hình mẫu có thể giúp nhà 

soạn thảo có được mức độ đảm bảo cao hơn, bởi vì lựa chọn đó đã được những nước 

khác trong cùng nhóm làm theo. Các giải pháp điển hình mới hàm chứa yếu tố tư duy 

chủ quan vì chúng phụ thuộc vào diễn biến trong tương lai. Không quan trọng là loại 

hình nào, dù là các giải pháp đại diện, hình mẫu hay điển hình mới thì cuối cùng điều 

quan trọng là tính hữu dụng phổ biến của chúng đối với nhà soạn thảo: chúng là 

nguồn của những lựa chọn chính sách, các khái niệm và giải pháp lập pháp. Chúng có 

thể được sử dụng một cách tự do ở những mức độ khác nhau như là những hình 

mẫu,36 miễn là chúng thuộc về nhóm mà nước nhận là thành viên. 

Đối lập với những lựa chọn này, những lựa chọn khác biệt phải được sử dụng 

một cách hết sức cẩn trọng. Những giải pháp này cung cấp cho nhà soạn thảo sự phân 

tích mang tính tương phản để xác nhận cho đúng những kết luận ban đầu. Các giải 

pháp khác biệt sẽ đặc biệt hữu ích khi nhà soạn thảo phải đối mặt với một vấn đề mà 

các giải pháp trong nước không thể xử lý được: thông qua việc xem xét các tình 

huống/giải pháp khác biệt, nhà soạn thảo có thể có được những ý tưởng mang tính 

đổi mới và đôi khi là những giải pháp hoàn toàn mới. Hơn nữa, những giải pháp 

mang tính khác biệt có thể đưa đến sự tự tin cho những kết luận ban đầu.37 

Các giải pháp đặc biệt (crucial) có thể khó được áp dụng đối với việc soạn thảo 

luật. Bởi vì mục tiêu của nhà soạn thảo là điều chỉnh, nên việc kiểm nghiệm xem giải 

pháp điều chỉnh được lựa chọn trong kịch bản xấu nhất chỉ có thể được cân nhắc khi 

kịch bản xấu nhất đó có thể có tác hại lớn đến mức chúng cần được xem xét một cách 

chi tiết . 

                                                 
34 Xem B. Flyvbjerg, “Five Misunderstandings About Case-Study Research” in C. Seale, G. Gobo, J. F. Gubrium and 

D.  Silverman (eds.), Qualitative Research Practice (2004, Sage, London and Thousand Oaks, CA.), 420-434. 
35 Xem B. G. Peters, Comparative Politics: Theories and Methods (1998, New York University Press). 
36 Xem R. Rose, “Comparing Forms of Comparative Analysis” [1991] 39 Political Studies, pp.446-462, at 49. 
37 Xem A. Kazancigil, “The Deviant Case in Comparative Analysis: High Stateness in Comparative Analsysis” in M. 

Dogan and A. Kazancigil, Comparing Nations: Concepts, Strategies, Substance (1994, Blackwell, London), pp. 213-38, 

at 214. 
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Kết luận 

Xu hướng toàn cầu hóa luật pháp hiện tại ở cấp độ khu vực và quốc tế tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc chuyển hóa luật không chỉ từ khu vực của nước nhận mà xa 

hơn thế. Sự tương thích có thể và có lẽ không nên còn bị đánh đồng với sự quen 

thuộc hay thuận lợi đối với nhà soạn thảo, nhất là sự quen thuộc đó lại là từ kinh 

nghiệm của những thành viên nào đó của một cơ quan soạn thảo. Các lựa chọn chính 

sách, khái niệm, thuật ngữ và giải pháp lập pháp có thể được mượn từ những hệ 

thống luật pháp khác, từ các nước láng riềng hay xa hơn. Tiêu chuẩn của sự tương 

thích hiện nay chính là khả năng áp dụng. Các khái niệm chuyển hóa có thể có khả 

năng áp dụng trong những giai đoạn đầu của quá trình soạn thảo. Những khái niệm 

được mở rộng hoặc phổ biến có thể hữu dụng trong những giai đoạn sau của quá trình 

soạn thảo. Những khái niệm phổ biến sẽ là phù hợp nhất khi việc chuẩn hóa luật xuất 

phát từ một hệ thống luật pháp tương tự. 

Để hoàn thiện luật được chuyển hóa, việc sử dụng các chính sách, khái niệm và 

giải pháp lập pháp của nước ngoài cần được thực hiện trong bối cảnh phù hợp. Các 

giải pháp mang tính đại diện, hình mẫu và điển hình mới có thể đóng vai trò là những 

hình mẫu cho chuyển hóa luật. Giải pháp khác biệt có thể đóng vai trò cung cấp 

những ý tưởng hoàn toàn mới. Các giải pháp đặc biệt có thể đóng vai trò như một cơ 

chế kiểm soát trong trường hợp có những những hiện tượng rất đặc biệt xảy ra. 

Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng những nỗ lực so sánh luôn thiếu 

mục đích.38 Những nỗ lực so sánh (luật) đang ngày càng có ý nghĩa trong thời đại của 

những yêu cầu soạn thảo luật pháp mới. Và việc này được thực hiện ở mức độ và tần 

xuất cao tới mức mà việc đưa ra những giới hạn và quy định cần phải được xác định 

như những ưu tiên hàng đầu. 

                                                 
38 Xem G. Sartori, “Comparing and Miscomparing” [1991] 3 Journal of Theoretical Politics, pp. 243-257, at 243. 


