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1. Nhu cầu tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài trong hoạt 

động lập pháp ở Việt Nam. 

Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, xây đựng nhà nước pháp 

quyền, chủ động mở cửa và hội nhập như ở Việt Nam hiện nay thì nhu cầu tham 

khảo kinh nghiệm lập pháp của nước ngoài rất lớn. Nhu cầu đó bắt nguồn từ những 

đòi hỏi sau đây: 

- Phải triển nền kinh tế thị trường vốn là kinh nghiệm của các nước có nền 

kinh tế thị trường hàng trăm năm nay. Trong lúc xây dựng và phát triển kinh tế thị 

trường ở Việt Nam từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp với hai 

thành phần kinh tế: sở hữu nhà nước và sở hữu tập thể giữ vai trò chủ đạo. Vì vậy, 

nhu cầu tham khảo pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế thị trường trở nên cấp 

thiết. Các luật về công ty, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật doanh nghiệp 

tư nhân, Luật phá sản, Luật về các tổ chức tín dụng… ban hành trong thời kỳ đầu 

đổi mới dường như phải sao chép luật của nước ngoài. Bởi ở Việt Nam lúc bấy giờ 

chưa có tiền đề kinh tế và xã hội và thực tiễn điều chỉnh các vấn đề này. 

- Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân 

cũng là một công việc mới mẻ. Trước đây, thế giới chia làm hai phe, tổ chức và 

hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam theo mô hình Xô Viết, chịu ảnh hưởng 

của Hiến pháp năm 1977 của Liên bang Xô Viết. Ngày nay, chủ trương xây dựng 

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, tất yếu phải nghiên cứu kinh 

nghiệm của nhân loại, trong đó có việc tham khảo pháp luật của các nước về tổ 

chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước để tìm kiếm các giá trị có thể kế thừa và 

phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam. Các giá trị như 

công khai, minh bạch; thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện cho người dân; phân 

công phân nhiệm một cách minh bạch nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan nhà 

nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; kiểm soát 

quyền lực nhà nước … đều được từng bước vận dụng trong tổ chức và hoạt động 
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của bộ máy nhà nước. Ngay cả kỹ thuật lập hiến, lập pháp cũng có nhu cầu tham 

khảo từ kinh nghiệm lập hiến và lập pháp của các nước có truyền thống… 

- Trong điều kiện chủ động mở cửa và hội nhập và xây dựng nhà nước pháp 

quyền việc đàm phán, ký kết và phê chuẩn các điều ước quốc tế cũng nảy sinh nhu 

cầu bức thiết phải nghiên cứu, tìm hiểu và tham khảo pháp luật của các tổ chức 

quốc tế, khu vực và các nước. 

- Hiện nay sau gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, hệ thống pháp 

luật của Việt Nam đã từng bước được xây dựng; trên nhiều lĩnh vực của đời sống 

kinh tế - xã hội đã có luật và bộ luật điều chỉnh. Tuy nhiên, là giai đoạn đầu của 

thời kỳ đổi mới, do nhu cầu phải nhanh chóng chuyển đổi mô hình kinh tế và hội 

nhập kinh tế quốc tế nên chất lượng của các đạo luật được ban hành không cao, 

hiệu lực và hiệu quả điều chỉnh các quan hệ trên thực tế còn nhiều hạn chế. Vì vậy, 

nhu cầu hoàn thiện pháp luật trở nên cấp thiết. So sánh Luật là phương tiện đặc 

biệt quan trọng trong hoàn thiện pháp luật. Đó chính là nhu cầu so sánh luật nước 

ngoài đối với các dự án luật, hay các điều luật tương ứng với luật trong nước. Theo 

đó, nhu cầu tham khảo luật nước ngoài để tiếp tục hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam 

càng trở nên cấp thiết. 

Như vậy, cả trước đây khi tiến hành công cuộc đổi mới, cho đến nay sau gần 

30 năm, nhu cầu tham khảo kinh nghiệm pháp luật trong hoạt động lập pháp ở Việt 

Nam còn rất lớn để tiến hành xây dựng và hoàn thiện pháp luật. 

2. Thực tiễn tham khảo kinh nghiệm pháp luật của nước ngoài trong 

hoạt động lập pháp ở Việt Nam từ trước tới nay cho thấy rằng: 

Mặc dầu luật thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật không 

quy định bắt buộc phải tham khảo kinh nghiệm pháp luật của nước ngoài  trong các 

công đoạn của quy trình lập pháp. Nhưng trong quá trình lập đề nghị xây dựng 

luật, pháp lệnh; soạn thảo dự án luật, pháp lệnh; thẩm tra dự án luật, pháp lệnh các 

cơ quan có thẩm quyền đều có tổ chức nghiên cứu, thông tin, tư liệu về điều ước 

quốc tế mà nước ta là thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập có liên quan đến dự án 

luật, pháp lệnh và việc điều chỉnh pháp luật của một số nước. Đồng thời cơ quan 

soạn thảo hoặc thẩm tra tổ chức các chuyến đi nghiên cứu kinh nghiệm một số 

nước về những vấn đề liên quan đến dự án luật, pháp lệnh thuộc chương trình xây 

dựng luật, pháp lệnh hàng năm, nhiệm kỳ của Quốc hội. Và vì thế, về cơ bản các 

kinh nghiệm điều chỉnh bằng pháp luật của các nước tiên tiến đều được tham khảo, 
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kế thừa phù hợp với điều kiện cụ thể ở Việt Nam, nhất là kinh nghiệm điều chỉnh 

bằng pháp luật trong các lĩnh vực mà từ trước tới nay ở Việt Nam chưa có pháp 

luật điều chỉnh hoặc điều chỉnh theo tư duy pháp lý của chủ nghĩa xã hội hiện thực. 

Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, xã hội như luật thương mại, luật đầu tư, luật công 

ty, luật về kinh doanh tiền tệ (luật về các tổ chức tín dụng), luật sở hữu trí tuệ… 

Tuy thế, từ thực tiễn cũng đặt ra một số vấn đề sau đây: 

- Nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật nước ngoài để tiếp nhận những giá 

trị  pháp lý có thể tiếp nhận được như thế nào cho đúng, cho phù hợp và sống được 

ở Việt Nam vẫn chưa được nghiên cứu thấu đáo nên thực tiễn đã chỉ ra trước đây 

vay mượn các khái niệm, các tư duy pháp lý  của Liên Xô, hay những năm đầu đổi 

mới, tiếp thu pháp luật của các nước phương tây một cách máy móc để xây dựng 

một số đạo luật, trong đó có Luật phá sản đã chứng tỏ không có hiệu quả. Vấn đề 

là, nhu cầu tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài là có thực, nhưng tham khảo 

như thế nào và tiếp nhận ra sao để có hiệu quả trong hoạt động lập pháp phù hợp 

với điều kiện của Việt Nam chưa được nghiên cứu và làm rõ nên trên thực tế có 

trường hợp “vay mượn máy móc” thiếu sự chọn lọc. Kinh nghiệm nhận loại chỉ ra 

rằng tiếp nhận pháp luật nước ngoài không đúng, không phù hợp dẫn đến “rủi ro 

cao độ” “tiếp nhận mà không cân nhắc sẽ gặp những hiểm họa nghiêm trọng”. Vì 

thế, trên thực tế ở nước ta có hai xu hướng: một xu hướng coi trọng, tham khảo 

pháp luật nước ngoài và mong muốn sớm đổi mới, một khuynh hướng ngược lại 

tham khảo thì cứ tham khảo nhưng không tiếp thu với những lập luận rất đơn giản 

là không phù hợp với thực tiễn Việt Nam, ở Việt Nam chưa có tiền lệ…. Vì thế, 

việc tham khảo kinh nghiệm nước ngoài chủ yếu tiến hành ở giai đoạn soạn thảo 

và thẩm tra nhưng chất lượng tham khảo không cao, vừa tốn kém thời gian và tiền 

bạc cho những chuyến đi nước ngoài nhưng lúc về mỗi đoàn nhận thức khác nhau 

trên cùng một vấn đề nên tiếp thu không được bao nhiêu. 

- Khoa học luật so sánh là phương tiện quan trọng trong việc nghiên 

cứu, tham khảo kinh nghiệm lập pháp của nước ngoài, nhưng ở Việt Nam phát 

triển rất chậm. Mới mấy năm gần đây, Luật so sánh mới được đưa vào nghiên cứu 

giảng dạy trong các trường Đại học Luật. Vì vậy, không cung cấp được cơ sở lý 

luận và thực tiễn cho việc tham khảo kinh nghiệm pháp luật của nước ngoài phục 

vụ cho hoạt động lập pháp của Quốc hội. 

3. Từ thực tiễn tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước ngoài trong 

hoạt động lập pháp ở Việt Nam, nghĩ rằng để tham khảo có hiệu quả, thực 
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chất mà không hình thức, ít tốn kém thời gian và công sức cần phải xây dựng 

cơ sở lý luận của vấn đề này. Theo đó, cần làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản sau 

đây: 

- Tham khảo kinh nghiệm pháp luật của nước ngoài trong hoạt động lập 

pháp nhằm mục đích gì? Có phải để tiếp nhận các giá trị của pháp luật nước ngoài 

vào pháp luật tương ứng của Việt Nam hay chỉ để biết thực tiễn điều chỉnh pháp 

luật của các nước đối với lĩnh vực cần tìm hiểu. 

- Nội dung tham khảo kinh nghiệm pháp luật của nước ngoài tập trung 

vào những vấn đề gì? Những giá trị nào của pháp luật nước ngoài cần và có thể 

tiếp thu vào pháp luật Việt Nam? Các nguyên tắc và điều kiện cần và có thể tiếp 

nhận các giá trị của pháp luật nước ngoài là gì? 

- Cần đẩy mạnh việc nghiên cứu luật so sánh làm công cụ đi trước một 

bước phục vụ cho việc tìm hiểu pháp luật nước ngoài trong hoạt động lập pháp. 

Đại biểu Quốc hội hơn ai hết là những người cần có những kiến thức nhất định về 

khoa học luật so sánh để tham gia vào quá trình lập pháp của Quốc hội. 

- Luật thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cần bổ 

sung thêm quy định về việc tham khảo, đối chiếu kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật 

của các nước, các nguyên tắc và cách thức tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước 

ngoài trong các công đoạn của quy trình lập pháp. 


