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Đặt vấn đề: 

Trong thời đại ngày nay – thời đại của toàn cầu hóa, mở cửa và hội nhập 

quốc tế thì sự tương tác giữa pháp luật của các quốc gia, cho dù trong đó có sự 

tương đồng hay còn có những khác biệt nhất định thì sự tương tác và hợp tác là 

một tất yếu khách quan và trên cơ sở đó đã hình thành những con đường cho sự 

xích lại gần nhau hơn của các hệ thống pháp luật quốc gia, dân tộc. 

Lịch sử hình thành và phát triển pháp luật trên thế giới và ở Việt Nam cho 

thấy sự xích lại gần nhau của pháp luật các nước thường chịu sự tác động to lớn từ 

các yếu tố lịch sử, các yếu tố chính trị, địa chính trị của quá trình hợp tác, hội nhập 

trong phạm vi khu vực và phạm vi toàn cầu. Sau đây chúng ta sẽ xem xét cụ thể 

hơn những yếu tố đó đã thể hiện dưới những hình thức, phương thức cụ thể như thế 

nào. 

1. Sự tác động của các yếu tố lịch sử, chính trị và yếu tố địa chính trị 

Xét về mặt lịch sử, nhiều hệ thống pháp luật đã ra đời trên cơ sở các tập 

quán và tục lệ của cư dân tồn tại lâu đời trên các lãnh thổ của họ, trong số đó có thể 

kể đến các hệ thống pháp luật lớn hiện nay của các nước Anh, Đức, Ý, Tây Ban 

Nha – những hệ thống pháp luật được sinh ra từ các tập quán và tục lệ được hình 

thành và áp dụng tại các lãnh địa phong kiến cát cứ ở Châu Âu. Trong trường hợp 

này vai trò của pháp luật bản địa là rất quan trọng và đã để lại những dấu ấn rất 

đậm nét trong nội dung các chế định pháp lý, kể cả trong phương thức quản trị 

quốc gia, trong mối quan hệ phân quyền cho địa phương v.v.. 

Pháp luật của nhiều quốc gia cũng đã hình thành và phát triển dưới tác động 

các cuộc chiến tranh và mở rộng thuộc địa. Đằng sau tiếng vó ngựa và tiếng đại 

bác là sự áp đặt các quy tắc pháp lý. Bộ luật dân sự của Hoàng đế Napoleon năm 

1804 đã có tầm ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ sự phát triển về sau này đến nền 



 

 

pháp luật và văn hóa pháp luật nhiều nước châu Âu. Người ta nói rằng, Bộ luật 

Dân sự năm 1838 của Hà Lan là bản dịch nguyên vẹn từ tiếng Pháp sang tiếng Hà 

Lan. Nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam cũng cho rằng, Bộ luật năm 1815 của Hoàng 

đế Gia Long dưới tên gọi khác là Hoàng Việt luật lệ là bản sao của Đại Thanh luật 

lệ có hiệu lực từ 1740 đến năm 1910 ở Trung Quốc, đã được triều đình Nguyễn 

Gia Long cho chỉnh sửa trên cơ sở tiếp nhận các quy tắc của Bộ luật Hồng Đức của 

Việt Nam thời kỳ thế kỷ XV – XVIII. 

Sự ảnh hưởng lẫn nhau cũng như sự tiếp nhận pháp luật và các giá trị pháp 

luật còn là hệ quả của sự gần gũi của các yếu tố lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và lối 

sống của dân cư. Từ đó là sự tương đồng về văn hóa pháp lý, quan niệm và quan 

điểm về quản trị quốc gia, ý thức pháp luật và phương thức làm luật của các nhà 

cai trị. Ví dụ lịch sử vừa nêu trên khi nói đến pháp luật Việt Nam thời Nguyễn Gia 

Long và pháp luật nhà Thanh ở Trung Quốc là một minh chứng cho điều này. Theo 

đó, cả hai nền pháp luật đều coi tư tưởng pháp luật Nho giáo là căn cứ lý luận chỉ 

đạo nguyên tắc lập pháp, cả hai nền chính trị đều lấy sự kết hợp tư tưởng chính 

danh của Khổng Tử với cơ chế gia đình, gia tộc trong cai trị. Có ý kiến rất xác 

đáng cho rằng, Nguyễn Gia Long đã không sao chép một cách máy móc Bộ luật 

của nhà Đại Thanh mà đã tiếp thu nó trên tinh thần Nho giáo một cách chủ động để 

xây dựng nền văn hóa cai trị sánh ngang với triều đình phong kiến Trung Quốc. 

Những thí dụ tương tự có thể tìm thấy trong mối ảnh hưởng của pháp luật 

Liên Xô đối với hệ thống pháp luật các nước XHCN trước đây bởi các nước đó có 

cùng hệ tư tưởng Mác – Lê nin và phương thức đào tạo pháp luật; sự tương đồng 

về chế độ chính trị và kinh tế là động lực mạnh mẽ nhất cho sự tiếp nhận pháp luật. 

Mối quan hệ gần gũi của pháp luật các nước Scandinavia như Thụy Điển, Na-uy, 

Đan Mạch, nhất là sự giống nhau nhiều mặt trong lĩnh vực pháp luật của các nước 

đó về thương mại, vận tải biển, về tài chính - ngân hàng là điều kiện tự nhiên của 

sự giao thoa pháp luật. 

Trong sự tương tác pháp luật thì yếu tố tác động đáng kể phải kể đến ảnh 

hưởng của quá trình hỗ trợ về pháp luật (“Legal assistance”). Trong quá trình hoạt 

động hỗ trợ này, sự hướng tới lẫn nhau đã có thể thấy rất rõ từ hai phía: phía các 

chuyên gia pháp luật nước ngoài và phía các nhà làm luật, các chuyên gia pháp luật 

của nước được hỗ trợ. 

Theo đó, các chuyên gia từ các nước hay tổ chức hỗ trợ pháp luật, thường 

chia sẻ kinh nghiệm lập pháp của nước mình, mang đến cho nước sở tại những 



 

 

nguyên tắc, những chế định pháp lý nhằm cấy ghép vào hệ thống pháp luật hay các 

văn bản pháp luật của nước sở tại. Còn từ phía nước sở tại, cũng không hiếm các 

trường hợp các nhà lập pháp ở đó đã mong muốn được tiếp nhận một chế định của 

nước ngoài mà họ cho là cần thiết, thậm chí bê nguyên xi vào trong cơ thể pháp lý 

nước mình. Minh chứng cho điều đó là những thay đổi được coi là “chóng mặt” 

trong hệ thống tư pháp các nước Đông Âu sau Liên xô sụp đổ, hoặc sự ra đời 

nhanh chóng của các thiết chế mới như Tòa án Hiến pháp hoặc Hội đồng Hiến 

pháp ở một số nước vv… 

2. Những hình thức tiếp nhận và xích lại gần nhau của pháp luật các 

quốc gia trong thời đại ngày nay 

2.1. Áp dụng quy phạm pháp luật xung đột 

Nội dung chủ đạo của phương pháp áp dụng quy phạm pháp luật xung đột là 

tìm luật của một quốc gia để áp dụng cho việc điều chỉnh các giao dịch thương mại 

quốc tế trên cơ sở các quy phạm xung đột, tức là quy phạm gián tiếp dẫn chiếu tới 

luật quốc gia được áp dụng. Nhiều công ước quốc tế đã được ban hành làm cơ sở 

giúp các bên lựa chọn luật áp dụng, trong đó nổi bật nhất là Công ước Rome 1980 

về luật áp dụng cho nghĩa vụ hợp đồng, Quy tắc Rome (The Rome I Regulation) 

thay thế Công ước Rome năm 1980, Công ước La Haye năm 1955 về luật áp dụng 

cho mua bán hàng hóa quốc tế, Công ước La Haye năm 1986 về luật áp dụng đối 

với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, Công ước Liên Mỹ về luật áp dụng đối 

với các hợp đồng quốc tế, Luật Thương mại thống nhất của OHADA... 

Xét về lý luận, sẽ là lý tưởng nhất nếu quốc gia có đầy đủ các quy phạm 

pháp luật để điều chỉnh tất cả các vấn đề nảy sinh trong các giao dịch thương mại 

quốc tế, hoặc chẳng hạn, nếu cộng đồng quốc tế hoặc khu vực có khả năng ban 

hành những điều ước quốc tế chung có khả năng bao quát mọi khía cạnh khác nhau 

của giao dịch quốc tế. Nhưng điều đó là không tưởng! Có chăng, chỉ là những văn 

bản có tính chất luật mẫu cho một số lĩnh vực thương mại quốc tế như: mua bán 

quốc tế, vận tải quốc tế, thanh toán quốc tế. Tuy nhiên, còn rất nhiều lĩnh vực thậm 

chí chưa có một quy tắc áp dụng chung nào, chẳng hạn lĩnh vực bảo hiểm. Mặt 

khác, nếu xem xét kỹ hơn chúng ta cũng sẽ thấy nhiều công ước quốc tế hiện hành 

cũng không điều chỉnh hết các vấn đề có liên quan, ví dụ Công ước Viên về mua 

bán hàng hóa quốc tế năm 1980. 



 

 

Việc áp dụng quy phạm pháp luật xung đột cũng có hai mức độ khác nhau. 

Đối với các tòa án, việc áp dụng quy phạm pháp luật xung đột được thực hiện theo 

đúng quy định của quy phạm pháp luật trong nước hoặc của điều ước quốc tế liên 

quan đến việc áp dụng quy phạm pháp luật xung đột. Trong khi đó, các Trọng tài 

thương mại quốc tế có thể áp dụng các quy phạm pháp luật xung đột mà Hội đồng 

trọng tài cho là thích hợp trong quá trình tìm luật áp dụng. Điều 14 Luật Trọng tài 

Thương mại của Việt Nam, Điều 1946 Bộ luật Tố tụng Dân sự Pháp và Điều 1054 

Bộ luật Tố tụng Dân sự Hà Lan đều quy định rằng, trong trường hợp các bên 

không có lựa chọn về luật áp dụng thì Trọng tài quyết định áp dụng quy phạm 

được cho là thích hợp, tức là không đòi hỏi trọng tài viên phải tìm kiếm các quy 

phạm pháp luật xung đột của pháp luật trong nước. Như vậy, thẩm quyền áp dụng 

quy phạm pháp luật xung đột là yếu tố khác biệt giữa tòa án và Trọng tài thương 

mại quốc tế. Đó cũng chính là xu hướng chung của Trọng tài thương mại quốc tế. 

Đây là biểu hiện cụ thể của học thuyết “Lex mercatoria” khẳng định một nguyên 

tắc lớn hơn là nguyên tắc về sự độc lập của các bên giao kết, thừa nhận quyền của 

các bên trong việc lựa chọn luật áp dụng đối với hợp đồng.  

Điều 4 Bộ luật Dân sự 2005 và Điều 11 Luật Thương mại năm 2005 của 

Việt Nam coi quy định về nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận là một trong 

những nguyên tắc cơ bản hàng đầu. Nguyên tắc về quyền của các bên tự do lựa 

chọn luật áp dụng được ghi nhận trong pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế 

giới và cũng là nguyên tắc nền tảng của các công ước quốc tế (Điều 3 Công ước 

Rome 1980 về luật áp dụng đối với các nghĩa vụ hợp đồng, phần 11 của Quy tắc 

Rome I thay thế cho Công ước Rome năm 1980 về luật áp dụng đối với các nghĩa 

vụ hợp đồng, Điều 7 Công ước La Hay năm 1986 về luật áp dụng đối với các hợp 

đồng mua bán hàng hóa…). 

a. Lựa chọn của các bên về luật áp dụng 

Các bên có thể lựa chọn luật áp dụng trước hoặc sau khi ký kết hợp đồng và 

sự lựa chọn ấy phải được thể hiện rõ ràng thông qua các điều kiện hợp đồng hoặc 

thông qua toàn bộ các tình tiết có liên quan đến hợp đồng. Thỏa thuận về luật áp 

dụng có thể là một điều khoản của hợp đồng, hoặc có thể được ghi nhận riêng một 

cách độc lập so với hợp đồng, cũng có thể bằng cách viện dẫn một văn bản khác, 

viện dẫn hợp đồng mẫu. Ví dụ, thực tiễn hàng hải quốc tế đã xuất hiện nhiều loại 

mẫu hợp đồng thông dụng như mẫu hợp đồng thuê tàu chuyến GENCON do 

BIMCO soạn thảo năm 1922, mẫu POLCOAL của Ba Lan phát hành năm 1971 



 

 

dùng để thuê tàu chở than và mẫu AMWELSH phát hành năm 1993 dùng để chở 

than, mẫu EXONVOY, MOBIVOY 96, SHELLVOY do Mỹ phát hành dùng để 

thuê tàu chở dầu, mẫu CEMENCO của Mỹ phát hành năm 1922 để thuê tàu chở xi 

măng, mẫu NOGRAIN 89 của Hiệp hội môi giới và đại lý Mỹ dùng thuê chở ngũ 

cốc… Mẫu hợp đồng NORGRAIN 89 và mẫu AMWELSH 93 chở than đưa ra 

cách lựa chọn luật áp dụng như sau: “Tất cả mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng 

sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại London và theo luật của Anh, trừ phi các bên 

thoả thuận ngay lập tức sử dụng trọng tài duy nhất và sẽ được giải quyết theo phán 

quyết cuối cùng của 2 trọng tài trong khu vực kinh doanh tại London là thành viên 

của Sở giao dịch thuê tàu và chuyên chở Baltic”. 

Quan điểm chung là việc lựa chọn địa điểm giải quyết tranh chấp được coi 

như không có sự thỏa thuận của các bên về luật áp dụng và do đó thẩm quyền lựa 

chọn này thuộc về cơ quan tài phán. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, “việc các 

bên im lặng cần được hiểu là mặc nhiên lựa chọn luật áp dụng nếu đã có sự rõ ràng 

trong việc xác định thẩm quyền tài phán đối với vụ việc tranh chấp. Chẳng hạn, các 

bên diễn đạt như sau: “theo thẩm quyền xét xử tại thành phố Hamburg” có nghĩa là 

mặc nhiên và im lặng thừa nhận luật áp dụng là luật của Đức, hoặc nếu các bên 

diễn đạt “mọi tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Trọng tài tại London” có nghĩa đó 

là sự lựa chọn luật của Anh”
1
. Khái niệm “luật áp dụng” luôn bao hàm luật hiện 

hành, đang có hiệu lực và loại trừ sự lựa chọn trừu tượng. Việc các bên đề xuất 

chọn một hệ thống pháp luật của một quốc gia không có trong thực tế tại thời điểm 

giao kết (chẳng hạn, luật của nước Phổ, Bộ luật Hồng Đức của Việt Nam v.v.), 

hoặc luật đã không còn hiệu lực cũng như những điều ước quốc tế chưa phát sinh 

hiệu lực hoặc các luật mẫu đều không có giá trị và do đó không được coi là sự lựa 

chọn luật áp dụng. Trường hợp này không bao gồm trong đó sự kế thừa hệ thống 

pháp luật, như trong trường hợp các bên chọn luật của Cộng hòa Dân chủ Đức, luật 

của Liên Xô trước đây khi các điều kiện khách quan cơ bản khác của hợp đồng bắt 

nguồn từ thời kỳ đó mà tới nay vẫn chưa chấm dứt. 

Khái niệm “luật áp dụng” cũng thường được sử dụng cho trường hợp khi các 

bên không chọn luật của một quốc gia cụ thể nào hoặc không chọn các điều ước 

quốc tế mà lại chọn áp dụng “các nguyên tắc pháp lý chung” hoặc “thông lệ 

thương mại quốc tế”. Thực chất, đây là biểu hiện của học thuyết về “Luật thương 

mại” (Lex mercatoria) xem xét chủ yếu trên bình diện luật công bằng (ex aequo et 
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bono). Theo học thuyết này, cơ sở để xác lập một trật tự pháp lý cho hoạt động 

kinh doanh quốc tế không thể là luật của một quốc gia hay các điều ước quốc tế, 

mà phải là các thông lệ thương mại quốc tế. Chính vì thế, Bộ Nguyên tắc Hợp 

đồng thương mại quốc tế năm 1994, sửa đổi vào các năm 2004 và 2010 (PICC) đã 

ra đời. Ngoài ra, còn có một bộ quy tắc tương tự Bộ Nguyên tắc Hợp đồng Thương 

mại châu Âu (PECL) năm 1998, theo đó, các bên chỉ cần thỏa thuận rằng, họ sẽ áp 

dụng “các nguyên tắc pháp lý chung” thì tòa án và trọng tài có thể lấy căn cứ từ 

các nguyên tắc của Unidroit (PICC) hoặc PECL. 

Như vậy, việc các bên được phép áp dụng luật của một quốc gia cho việc 

giải quyết tranh chấp thuộc quan hệ luật tư đã trở thành một nguyên tắc chủ đạo 

của Tư pháp quốc tế, được Văn phòng thường trực về Tư pháp quốc tế (tiền thân 

của Tòa án quốc tế của Liên hợp quốc) ghi nhận vào năm 1929 trên cơ sở kết quả 

giải quyết vụ tranh chấp giữa chính phủ Nam Tư và chính phủ Bra-xin về khoản 

vay tín dụng. Theo đó, “mọi hợp đồng, nếu như không phải là hợp đồng giữa các 

quốc gia với tính cách là chủ thể của Luật quốc tế, thì đều có thể tìm thấy căn cứ 

nằm trong pháp luật của một quốc gia nào đó”
2
. 

Việc lựa chọn luật áp dụng có thể là toàn phần hay từng phần đối với hợp 

đồng. Theo đó, quyền và nghĩa vụ của các bên có thể được xác định theo luật của 

một quốc gia này, còn trách nhiệm của các bên lại có thể được xác định theo luật 

của một quốc gia khác. Chẳng hạn, theo Điều 27 Bộ luật Dân sự Đức các bên có 

quyền lựa chọn luật cho cả hợp đồng hoặc theo từng phần của hợp đồng. Điều 

1210 Bộ luật Dân sự Liên bang Nga cũng có quy định tương tự. Công ước Rome 

năm 1980 về luật áp dụng cho các nghĩa vụ hợp đồng và Quy tắc Roma I thay thế 

cho Công ước Rome năm 1980 về luật áp dụng cho các nghĩa vụ hợp đồng cũng 

đặt ra khả năng áp dụng luật theo từng phần của hợp đồng.  

b. Lựa chọn của cơ quan tài phán về luật áp dụng 

Công ước Rome 1980 (Điều 4), Quy tắc Rome I thay thế cho Công ước 

Rome năm 1980 xác định rằng khi các bên không chỉ rõ luật áp dụng, tòa án và 

trọng tài được quyền áp dụng luật của quốc gia được coi là gần gũi nhất với các 

điều kiện của hợp đồng. Quy tắc này (còn gọi là Quy tắc về Luật thích hợp của 

Hợp đồng - “Proper Law of the Contract”) được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn 

giải quyết tranh chấp hợp đồng tại các nước Anglô-Sắc xông, về sau cũng rất phổ 
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biến ở các quốc gia khác (trong Bộ luật Dân sự Đức, Bộ luật Dân sự Liên bang 

Nga, Bộ luật về Tư pháp quốc tế năm 1987 của Thụy Sĩ v.v.). Theo đó, quốc gia 

được coi là gần gũi với hợp đồng chính là quốc gia mà bên thực hiện nghĩa vụ hợp 

đồng đang cư trú. Tòa án và trọng tài cũng thường chú ý trước hết đến các yếu tố 

như: địa điểm trọng tài, ngôn ngữ của hợp đồng đã được sử dụng; địa điểm thực 

hiện hợp đồng; địa điểm tiến hành thanh toán và đồng tiền giao dịch; địa điểm hoạt 

động chính của các bên; tính ổn định và trình độ phát triển của hệ thống pháp luật, 

nhất là của các nguyên tắc pháp lý được áp dụng. Ví dụ, trong lĩnh vực hàng hải, 

các luật lệ của Anh về bảo hiểm vận tải biển được đặc biệt chú ý để lựa chọn trong 

giải quyết các vấn đề thương mại quốc tế, thêm vào đó là sự phổ biến của tiếng 

Anh cũng là căn cứ có trọng lượng cho sự lựa chọn luật của Anh
3
. 

Nguyên tắc, hay còn gọi là công thức về luật gần gũi nhất là một bước đi xa 

hơn nguyên tắc truyền thống của thương mại quốc tế được xác lập theo Công ước 

Roma về Luật áp dụng đối với các nghĩa vụ hợp đồng (Điều 8). Theo đó, luật được 

ưu tiên lựa chọn là luật quốc gia của bên bán hàng. Tuy nhiên, vẫn có thể áp dụng 

luật quốc gia của bên mua hàng, nếu: a) Các cuộc thương thảo để đi đến giao dịch 

đã diễn ra ở quốc gia của bên mua hàng, hoặc b) Hợp đồng đã xác định rằng bên 

bán hàng phải thực hiện nghĩa vụ giao hàng đến quốc gia của bên mua hàng, hoặc 

c) Hợp đồng đã được ký kết theo hướng thiên về thỏa mãn những điều kiện của 

bên mua hàng. 

c. Luật áp dụng đối với các nghĩa vụ phụ 

Bất kỳ một giao dịch nào, trong đó có các giao dịch thương mại quốc tế, 

cũng có thể xác định những nghĩa vụ bổ sung, phụ hoặc mang tính chất là những 

điều kiện bảo đảm, như cầm cố hàng hóa, ủy thác, thế chấp ngân hàng. Ở đây có 

hai khả năng có thể xảy ra: 

a) Những nghĩa vụ phụ được đưa vào nội dung của hợp đồng chính. Hợp 

đồng mua bán quốc tế có thể có những điều khoản về cầm cố hàng tại bên bán với 

tư cách là bảo đảm đối với khoản vay ngân hàng trước khi bên mua thanh toán. 

Trong trường hợp này, luật áp dụng đối với phần nghĩa vụ phụ này đồng thời là 

luật áp dụng đối với hợp đồng chính. 

b) Những nghĩa vụ phụ không được đưa vào hợp đồng chính mà được xác 

định bằng một bản hợp đồng khác, ví dụ: hợp đồng ủy thác giữa bên ủy thác và bên 
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được ủy thác. Trường hợp này nhất thiết phải xác định rõ luật áp dụng đối với 

nghĩa vụ phụ. Theo đó, đối với hợp đồng ủy thác thì luật áp dụng là luật của bên ủy 

thác. 

d. Luật áp dụng trong trƣờng hợp thay đổi các bên giao dịch 

Luật áp dụng trong trường hợp thay đổi các bên giao dịch thông qua việc 

nhượng quyền thương mại  

Vấn đề xung đột pháp luật sẽ xảy ra khi bên nhượng quyền cho phép và yêu 

cầu bên nhận quyền tự tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, như 

trong các trường hợp được quy định tại Mục 8 của Luật Thương mại Việt Nam năm 

2005. Những trường hợp khi cả chủ nợ cũ và chủ nợ mới đều có những cơ sở hoạt 

động thương mại trên lãnh thổ của những quốc gia khác nhau, ví dụ: một thương 

nhân Việt Nam nhượng quyền thương mại của mình cho một doanh nhân Mỹ/cho 

một Công ty của Mỹ đang hoạt động ở Mỹ. 

Unidroit đã ban hành Luật mẫu về Công khai thông tin nhượng quyền, theo 

đó người nhượng quyền phải công bố thông tin về điều khoản luật áp dụng. Sở dĩ 

Luật mẫu yêu cầu công khai thông tin là do trong thực tế các hợp đồng nhượng 

quyền quốc tế, người nhượng quyền thương mại thường đưa vào các điều khoản 

liên quan tới các vấn đề trên. Hậu quả là luật áp dụng thường là luật của nước 

người nhượng quyền mang quốc tịch. 

Pháp luật thương mại của nhiều nước trong trường hợp đó thường xác định 

công thức chung đối với hợp đồng nhượng lại như sau:  

- Luật áp dụng đối với hợp đồng nhượng quyền thương mại sẽ là luật do các 

bên thỏa thuận khi ký kết hợp đồng nhượng lại. Như vậy, hợp đồng nhượng quyền 

được coi là một hợp đồng độc lập và đương nhiên, quyền quyết định luật áp dụng 

là của các bên trong giao dịch nhượng quyền. 

- Trường hợp không có thỏa thuận của các bên thì luật áp dụng là luật gần 

gũi với các điều kiện của hợp đồng nhượng quyền, và như vậy luật áp dụng thường 

là luật quốc gia của người nhượng trái quyền, tức là chủ nợ cũ. 

Luật áp dụng trong trường hợp chuyển nghĩa vụ thương mại 



 

 

Khi chuyển nghĩa vụ thương mại trong hợp đồng cũng có thể dẫn đến vấn đề 

xung đột pháp luật. Công thức phổ biến vẫn là công thức áp dụng luật như đối với 

bản hợp đồng chính. 

Trong các trường hợp nhượng quyền thì thỏa thuận về điều khoản trọng tài 

giữa chủ nợ cũ với bên nợ đương nhiên có thay đổi và theo đó, chủ nợ mới và bên 

nợ phải có thỏa thuận lại điều khoản trọng tài. Trong khi đó, trong trường hợp 

chuyển nghĩa vụ, thỏa thuận về điều khoản trọng tài vẫn giữ nguyên hiệu lực. 

Việc các bên hay cơ quan tài phán lựa chọn luật của một quốc gia đối với 

giao dịch không có nghĩa là luật đó sẽ điều chỉnh mọi vấn đề của giao dịch. Luật 

trong giao dịch thương mại quốc tế trước hết phải được hiểu là luật tư, nhưng vẫn 

có khả năng phải tuân theo những quy phạm luật công, ví dụ các quy định về cấm 

hoặc hạn chế xuất, nhập khẩu. Tuân thủ những hạn chế mang tính hành chính như 

vậy được gọi là tuân thủ trật tự công và hoàn toàn không phụ thuộc vào luật áp 

dụng đối với giao dịch thương mại. Khoản 2 Điều 5 Luật Thương mại năm 2005 

của Việt Nam quy định: “Các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước 

ngoài được thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc 

tế nếu pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế đó không trái với các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam” cũng bao hàm nghĩa tương tự. 

e. Các trƣờng hợp khác 

Các nước còn xác định luật áp dụng để điều chỉnh quan hệ tiền hợp đồng, 

như trường hợp thủ đắc tài sản không có căn cứ. Ví dụ, Điều 128 Bộ luật Tư pháp 

quốc tế Thụy Sỹ quy định: “Các khiếu nại về thủ đắc tài sản không có căn cứ có 

thể được điều chỉnh bởi luật điều chỉnh các quan hệ pháp lý đang hiện hữu hoặc 

các quan hệ pháp lý phụ thuộc mà việc thủ đắc tài sản phát sinh. Trường hợp 

không có một mối quan hệ pháp lý như vậy, các khiếu nại về thủ đắc tài sản có thể 

được điều chỉnh bởi luật của nước mà việc thủ đắc xảy ra; các bên có thể thỏa 

thuận luật của tòa án có thể áp dụng”.  

Ngoài các nội dung trên, luật áp dụng còn điều chỉnh các vấn đề như quy chế 

nhân thân; quy chế về đại diện và ủy quyền; quy chế về hình thức của hợp đồng; 

quy chế vật quyền trong hợp đồng. 

- Quy chế nhân thân trong giao dịch thương mại quốc tế được xác định theo 

pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân. Quy tắc này áp dụng cho thể nhân 

cũng như pháp nhân. Quy chế nhân thân thực chất là vấn đề năng lực hành vi dân 



 

 

sự của chủ thể giao dịch. Vì vậy, luật áp dụng để điều chỉnh những trường hợp này 

phải là luật quốc gia của bản thân chủ thể đó. 

- Đối với quy chế về đại diện và ủy quyền, việc xác định luật áp dụng là rất 

quan trọng đối với nhiều trường hợp thường xảy ra trong thực tiễn thương mại 

quốc tế. Chẳng hạn, thư ủy quyền của thương nhân Việt Nam có thể bị từ chối ở 

nước của bên đối tác bởi lý do thư ủy quyền đã làm đúng theo quy định của Việt 

Nam nhưng không đúng với hình thức và nội dung được quy định tại nước sở tại. 

Trong khi đó, theo quy tắc phổ biến của thương mại quốc tế thì hình thức và nội 

dung của thư ủy quyền, phạm vi ủy quyền được xác định theo luật quốc gia của 

người ủy quyền. 

2.2. Hình thức tiếp cận lẫn nhau, tạo sự giao thoa của các chế định và 

quy phạm pháp luật- hay còn gọi là sự tƣơng tác của pháp luật. 

Theo hướng này, sự xích lại gần nhau giữa các hệ thống pháp luật được thực 

hiện bởi các “công cụ pháp lý” sau đây: 

- Tạo ra một chế độ pháp lý chung hoặc có tính phổ quát cho đối tượng 

điều chỉnh của pháp luật mỗi nước (ví dụ: về đầu tư, về các sắc thuế v.v.) 

- Tạo ra một phạm vi và mức độ bình đẳng về các quyền của chủ thể 

quan hệ pháp lý (của các nhà đầu tư, của các thương nhân v.v.) của các quốc 

gia liên quan  

- Tạo ra những quy chuẩn giá trị (chuỗi giá trị) phổ biến ( ví dụ, yêu cầu 

về hàng hóa, dịch vụ, môi trường v.v) 

- Tạo mặt bằng trong các bảo đảm pháp lý (ví dụ, về chế độ hưu trí, các 

khoản trợ cấp v.v.) 

- Thừa nhận cho nhau các văn bằng (bằng đại học, chuyên gia v.v.) 

- Xác lập các thủ tục tương đương 

- Hợp tác và tương trợ pháp luật  

- Tạo ra không gian pháp luật chung (Ví dụ, trong quá trình phối hợp 

nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục hoặc thông qua việc thừa nhận và 

áp dụng giá trị của các văn kiên, các công ước). 

- Thực hiện sự bảo hộ pháp lý như nhau và lẫn nhau.  



 

 

- Áp dụng chung các loại chế tài đối với các vi phạm tương ứng 

Có thể nói rằng, đây là những hình thức phổ biến nhất trong quá trình khắc 

phục sự khác biệt giữa các hệ thống pháp luật và hài hòa hóa các chuẩn mực pháp 

lý chung. Có thể gọi đây là quá trình tạo ra một loại “kết cấu hạ tầng pháp lý” giữa 

các quốc gia với nhau. Trong số đó, vai trò nổi bật đã và đang thuộc về các định 

chế pháp lý quốc tế, các tổ chức toàn cầu như LHQ, WTO, WB, của EU, ASEAN 

và các tổ chức khu vực khác. 

2.3. Áp dụng các văn bản pháp luật mẫu 

Trong vài thập niên trở lại đây chúng ta có thể thấy sự gia tăng tỉ trọng của 

một loại văn bản mới phản ánh mối liên hệ của các hệ thống pháp luật. Đó là loại 

văn bản mang tính khuyến nghị, hay còn gọi là văn bản mẫu, được hiểu là những 

văn bản có mức độ pháp điển cao các quy phạm, các chế định pháp luật, nhưng chỉ 

có giá trị tham khảo không có hiệu lực bắt buộc đối với nhà luật tại các quốc gia. 

Nó có thể là văn bản mẫu của Liên bang để nhà làm luật các bang trong cơ cấu 

Liên bang tham khảo; đó có thể là văn bản mẫu của tổ chức quốc tế hoặc khu vực 

để các quốc gia thành viên tham khảo như là những quy định mẫu, chuẩn áp dụng, 

Văn bản pháp luật mẫu cũng có thể do các cơ quan, tổ chức nghiên cứu xây dựng, 

phát hành và vì vậy mang tính học thuật. 

Giá trị và ý nghĩa của các văn bản pháp luật mẫu đối với quá trình tương tác 

và xích lại gần nhau giữa các hệ thống pháp luật thể hiện ở khả năng định hướng 

của chúng cho nhà làm luật các quốc gia có quan tâm, là cầu nối giữa các quy 

phạm pháp luật quốc tế với pháp luật quốc gia, chúng chứa đựng khả năng trở 

thành tế bào mới của “cơ thể” pháp lý quốc gia. 

Điều thú vị và khá thuận lợi cho quá trình “xâm nhập”, “cấy ghép” này là ở 

chỗ, đa phần các quy phạm mẫu, các văn bản mẫu xét về mặt cấu trúc của đối 

tượng điều chỉnh cũng như hình thức văn bản là rất gần, rất giống các văn bản do 

các quốc gia ban hành. Chẳng hạn, Công ước về tự do lập hội và bảo vệ quyền lập 

hội, Bộ luật ứng xử của người thi hành công vụ trong quá trình duy trì trật tự pháp 

luật. Công ước về quan hệ lao động trong thực thi công vụ; các nguyên tắc cơ bản 

về chế độ độc lập của tòa án, các quy tắc tối thiểu của Liên Hợp quốc về hoạt động 

xét xử các vụ án vị thành niên, Hiến chương Châu Âu về tự quản địa phương v.v. 

Chủ thể ban hành các luật mẫu như vậy đa phần là các cơ quan, tổ chức quốc 

tế, các tổ chức liên nghị viện, liên chính phủ và được các quốc gia tiếp nhận với 



 

 

tinh thần tự nguyện nhận về mình các nghĩa vụ xuất phát từ văn bản đó. Nội dung 

các văn bản mẫu này bao gồm các nguyên lý, quan điểm pháp lý đối với việc điều 

chỉnh nhóm quan hệ có liên quan; nhiều quy phạm mang tính định nghĩa, khái 

niệm, phạm trù. Cũng có trường hợp văn bản mẫu được xác lập như một loại “luật 

mẹ” mà “luật con” sẽ là các văn bản của các quốc gia thành viên với nhiều sự lựa 

chọn và bảo lưu khác nhau sau khi được nghị viện của các quốc gia thành viên phê 

chuẩn hoặc ban hành văn bản của mình. 

Như đã nêu ở trên, văn bản pháp luật mẫu cũng có thể là sản phẩm của các 

cơ quan nghiên cứu, của cá nhân các nhà nghiên cứu. Mặc dù vậy, trong nhiều 

trường hợp, những văn bản này đã có ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp nhận tại các 

quốc gia. Có thể nêu ví dụ về loại văn bản mẫu này như: Bộ luật hình sự mẫu của 

Hoa Kỳ, một sản phẩm khoa học của Viện phắ luật Hoa Kỳ năm 1962. “Bộ luật 

chuẩn thế giới về thuế” do các chuyên gia thuộc Đại học Harvard xây dựng và giới 

thiệu năm 1992 với 591 điều, với nhiều khái niệm, nguyên tắc được xác định trong 

đó. Những văn bản như vậy đã có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động lập pháp của 

nhiều quốc gia Hiệp ước về hài hòa Luật Thương mại châu Phi (OHADA) được 

xem như một hình mẫu về một khu vực có sự gắn kết cao nhất hiện nay trong lĩnh 

vực luật thương mại. 

2.4. Thống nhất hóa, nhất thể hóa (unification) pháp luật 

Sự khác biệt hoặc sự đa dạng của pháp luật từng quốc gia - lực cản cho việc 

hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và nhiều lĩnh vực khác – đã thôi thúc 

quá trình thống nhất hóa, nhất thể hóa pháp luật mà thực chất của nó là tạo ra các 

quy phạm, chế định pháp luật để hoặc xác lập phương thức điều chỉnh thống nhất 

cho một loại đối tượng thay vì các quy phạm hiện hữu của các quốc gia, hoặc tạo 

cơ sở cho việc tìm được điều chung giữa các quy định cùng loại trong pháp luật 

các nước có liên quan. 

Nhất thể hóa pháp luật có 3 dạng tiêu biểu: 

- Thứ nhất, về mặt phạm vi nhất thể hóa, đó là loại nhất thể hóa có liên 

quan đến những quốc gia liền kề, hoặc các quốc gia trong một tổ chức khu 

vực, hoặc là thành viên của tổ chức liên chính phủ. 

- Thứ hai, về mặt đối tượng nhất thể hóa, đó có thể là sự nhất thể pháp 

luật nội dung, cũng có thể là nhất thể hóa luật thủ tục, ví dụ thủ tục xét xử tại 



 

 

tòa án hoặc trọng tài trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại có yếu 

tố nước ngoài. 

- Thứ ba, về hình thức, kết quả của sự nhất thể thóa có thể được ghi nhận 

thông qua các hiệp định, các văn bản khuyến nghị, các hợp đồng mẫu v.v. 
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