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I. Tổng quan 

Phần thứ hai trong bài trình bày của tôi là về một số nước châu Á. Đây thực 

sự là vấn đề khó đối với tôi. Tôi không phải là chuyên gia về châu Á, hay về nhiều 

nước khác nhau của lục địa châu Á, cũng không phải là chuyên gia về nhiều ngôn 

ngữ - ngoại trừ tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp và cũng không phải chuyên gia 

về những thay đổi mạnh mẽ về chính trị, xã hội và kinh tế diễn ra tại khu vực này. 

Vì thế, tôi đã phải thu hẹp chủ đề của mình xét về lãnh thổ, phạm vi vấn đề và thời 

điểm. 

Tôi có sự liên hệ gần gũi với sự phát triển của Nhật Bản bởi vì tôi có nhiều 

liên hệ về khoa học pháp lý và cá nhân mà tôi sẽ đề cập sau. Nước thứ hai là Ấn 

Độ, nơi tôi có cơ hội tiến hành một nghiên cứu sâu về tình hình luật và thực tiễn về 

tiêu dùng (Reich, 2014a). Cuối cùng, Trung quốc cũng gần gũi với tôi vì nhiều 

chuyến thăm và nhiều mối liên hệ. Lĩnh vực mà tôi quan tâm nhiều nhất tất nhiên 

là luật dân sự nói chung như luật hợp đồng và thiệt hại, cũng như các chủ đề cụ thể 

như các quy định về thực tiễn thương mại (quảng cáo, tiếp thị, cạnh tranh) - và 

trách nhiệm đối với sản phẩm, hai lĩnh vực rất quan trọng đối với các nền kinh tế 

thị trường mới nổi, nơi mà luật của EU đóng vai trò đáng kể trong nhiều nền tài 

phán được đề cập ở đây như là một hình mẫu về chuyển hóa luật. Nhưng tôi sẽ 

không đề cập chi tiết vì những giới hạn về không gian, thời gian. 

Chuyển hóa luật trong các nền tài phán được đề cập là một hiện tượng phổ 

biến và nó ít nhiều khẳng định cho những gì tôi nói khi trích dẫn Watson: luật di 

chuyển khá dễ dàng từ một nền tài phán này sang một nền tài phán khác, và ngoại 

trừ lĩnh vực truyền thống là luật gia đình, nước nhận có nhiều lựa chọn mà ít nhiều 

phù hợp với những mục tiêu chính sách pháp luật của mình, đặc biệt là hiện đại 

hóa hệ thống pháp luật hoặc thích nghi với những yêu cầu của nền kinh tế thị 
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trường hiện đại. Tất nhiên chuyển hóa luật cũng không loại trừ những căng thẳng, 

những điều không phù hợp, những nhu cầu “cải cách chỉ để mà cải cách”... Làm 

luật luôn là một quá trình học hỏi mà những quốc gia châu Á mà tôi nghiên cứu 

cũng không là ngoại lệ. Không bao giờ có một giải pháp “tốt nhất và lý tưởng”, 

nhưng luôn có những ý tưởng để thí nghiệm, thử nghiệm và sai lầm, hay sự thích 

nghi, tái thích nghi và không thích nghi. Xin trích lại lời của Thẩm phán Tòa án 

Tối cao Hoa Kỳ Oliver Holmes: sự sống của luật không phải ở logic mà là ở kinh 

nghiệm. Gần đây hơn, tri thức của những luật sư và chuyên gia luật hàng đầu từ 

nước ngoài, chủ yếu từ châu Âu và Mỹ - đã được sử dụng một cách có tính toán 

trong quá trình hiện đại hóa và soạn thảo những luật mới về các vấn đề của luật 

dân sự, không phải chủ yếu bởi “chuyển hóa luật”, mà là sự nổi lên của kinh 

nghiệm trong những nền tài phán hiện đại. Trung Quốc là một ví dụ tốt về sự “lai 

hóa” chuyển hóa luật. 

II. Nhật Bản: Chuyển hóa luật dân sự của Đức và sau đó là quá trình 

“Nhật Bản hóa”  

Giáo sư luật dân sự nổi tiếng và là thành viên của ủy ban cải cách Bộ luật 

dân sự của Nhật bản, GS. Yamamoto (2013) đã đánh giá quá trình phát triển của 

nước mình trong lĩnh vực chuyển hóa luật trong một tài liệu được trình bày tại hội 

nghị về luật so sánh của Đức năm 2013: 

“Mọi người đều biết rằng việc tiếp nhận luật phương Tây diễn ra tại Nhật 

Bản vào thế kỷ 19 và 20, song những “luật bản địa” của cộng đồng vẫn có hiệu lực 

trong xã hội Nhật Bản như những “luật sống”. Điều gây tranh cãi là những “luật 

bản địa” này của Nhật Bản cần được hiểu như thế nào, có nên coi chúng như 

những luật tiền hiện đại - xét theo các lý thuyết về sự tiến hóa và văn hóa – hoặc 

luật tự nhiên hay không, hay nó cần được giải thích như là kết quả của những khác 

biệt về điều kiện thể chế hay nó mang ý nghĩa phổ biến của “luật sống”. Như vậy 

có thể nói rằng sự tiếp nhận luật phương Tây là thành công ở Nhật Bản vì “luật 

sống” vẫn vận hành hiệu quả và luật được tiếp nhận bao gồm những cơ chế nhất 

định mà “luật sống” có thể được hấp thụ và cuối cùng bởi vì nhiều hình thức luật 

mềm được áp dụng. Trong những năm 90 và những năm đầu thiên niên kỷ nới, 

Nhật Bản đã trải qua khủng hoảng kinh tế sâu sắc và nhiều cải cách tân tự do đã 

được tiến hành. Do những không gian được bảo vệ tồn tại trước đây của “luật 
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sống” bị phá hủy, nhiệm vụ hiện nay là thiết lập một hệ thống pháp luật trong đó 

cho phép “luật sống” cùng tồn tại”. 

Chúng ta cũng biết rằng, sau khi triều đại Minh Trị nắm quyền sau sự sụp đổ 

của đế chế Tokugawa-Shogunat năm 1868, quá trình cải cách và hiện đại hóa sâu 

rộng đã diễn ra tại Nhật Bản dựa trên sự chuyển hóa luật dân sự phương Tây. Ban 

đầu Bộ luật dân sự Pháp – sau đó trở thành bộ luật hiện đại nhất của thế giới – đã 

đóng vai trò là hình mẫu. Năm 1873 giáo sư Gustave Emile Boissonade đã được 

mời để làm một đạo luật dân sự hiện đại, chỉ giới hạn vào các vấn đề liên quan đến 

kinh tế. Boissonade không chỉ tham chiếu đến luật của Pháp mà cả luật dân sự của 

các nước khác và những ý tưởng của riêng ông. Luật dân sự do ông soạn thảo được 

hoàn thành năm 1890 và hiện nay nó được gọi là “luật dân sự cũ” (kyû-minpô). 

Dự thảo này dự kiến có hiệu lực vào năm 1893 những đã chịu chỉ trích nặng 

nề vì những lý do chính trị và ý thức hệ. Những khác biệt lớn đã tồn tại giữa trường 

phái Pháp và trường phái Thông luật cũng như giữa các trường phái luật lịch sử và 

tự nhiên. Chính vì những lý do này, dự luật đã bị rút lại và không có hiệu lực. 

Năm 1893, một Ủy ban mới được thành lập để soạn thảo Luật dân sự. Dự 

thảo cũ được lấy làm cơ sở, nhưng một dự thảo mới hơn của luật BGB đã được sử 

dụng rộng rãi. Hệ thống Pandect với 5 cuốn sách – phần chung, phần về tài sản, 

luật nghĩa vụ, luật gia đình, luật thừa kế - đã được nghiên cứu tiếp nhận. Năm 1896 

3 cuốn đầu tiên được xuất bản và năm 1898 là hai cuốn còn lại. Tất cả các phần đó 

của Bộ luật dân sự có hiệu lực từ năm 1898 (hai năm trước khi bộ luật BGB bắt 

đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/1900). 

Có một cuộc tranh luận về lý thuyết pháp lý Nhật Bản, tức là bộ luật ZGB 

năm 1898 được chuyển hóa vào bộ luật BGB với mức độ như thế nào. Theo 

Yamamoto trường hợp này không phải như vậy vì có rất nhiều điều khoản từ luật 

của Pháp đã được tiếp nhận. Các điều khác đến từ các hệ thống pháp luật khác, 

không nhất thiết là từ luật Đức. Bộ luật dân sự Nhật Bản cần được coi như một sự 

tiếp nhận mang tính pha trộn, trong đó luật của Pháp và của Đức là chủ đạo. Sau 

khi Bộ luật dân sự được ban hành, đa số các tác giả Nhật Bản đề nghị giải thích nó 

theo những nguồn được cho là từ Đức và vì thế luật được chuyển hóa ban đã đã 

được chỉnh sửa do sự giải thích lý thuyết thuần Đức. Mối quan hệ của nó với các 
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nguồn ban đầu đã bị đánh mất như Yamamoto (2013a) đã giải thích về luật vi 

phạm hợp đồng. Chỉ đến sau này, các học giả và thẩm phán Nhật Bản mới quan 

tâm đến luật địa phương. Mối quan tâm tập trung vào những điểm cụ thể của “luật 

sống” của Nhật Bản vốn được cho là không chính thức và được “luật hóa” bằng 

các ví dụ của châu Âu và Mỹ (Baum/Bälz 2011 tr. 18). 

Trong khi đó những kiện tụng pháp lý và sự “luật sư hóa” ngày càng trở nên 

quan trọng tại Nhật Bản. Điều này có thể là kết quả của việc hướng ra xuất khẩu 

của nền kinh tế và nhu cầu thích nghi với những thực tiễn pháp lý về giao dịch 

quốc tế hiện đại, chủ yếu là với Mỹ và châu Âu. Nhiều cải cách đã được thực hiện, 

một dự luật dân sự hoàn toàn mới được lên kế hoạch nhưng nó chưa được ban hành 

vì những quan điểm đối lập nhau trong xã hội Nhật Bản. 

Dưới tác động của phong trào tiêu dùng quốc tế, một Luật về hợp đồng tiêu 

dùng đã được thông qua ngày 12/5/2000. Luật này – học theo các tiền lệ của EU – 

là về quyền hủy bỏ hợp đồng sau khi đã giao kết căn cứ trên một số điều khoản 

không hợp lệ trước khi giao kết hợp đồng, đặc biệt là các điều khoản về miễn trừ. 

Để cải thiện vị trí pháp lý của người mua, luật cho phép người mua quyền rút lại 

những giao dịch nhất định và để củng cố lại những điều khoản hợp đồng không 

công bằng thông qua việc đưa chúng vào cái gọi là “danh sách đen”, theo mô hình 

của Đức. 

Có một câu hỏi gây tranh cãi trong luật Nhật Bản chưa được các nhà lập 

pháp quyết định về việc liệu có tích hợp luật hợp đồng tiêu dùng vào một Bộ luật 

dân sự được cải cách hay không như trường hợp cải cách luật BGB của Đức năm 

2002. Hay là tách riêng những quy định của luật này vào một bộ luật đặc biệt 

“Code de la consummation” (Bộ luật về tiêu dùng) như mô hình của Pháp. 

III. Ấn Độ – những điểm vênh nhau giữa thông luật và luật chuyển 

hóa trong lĩnh vực luật tiêu dùng 

Có rất nhiều khó khăn trong việc chúng ta thảo luận về chuyển hóa luật của 

Ấn Độ. Bộ thuộc địa của Anh chưa bao giờ cố gắng áp đặt các quy định theo thông 

luật lên nhiều nền tài phán bản địa của Ấn Độ và cũng không đề xuất bất cứ loại 

hình pháp điển nào như truyền thống luật lục địa. Họ chỉ đơn giản thành lập một hệ 

thống đánh giá lại luật ở Ấn Độ và chấm dứt Hội đồng Cơ mật vốn bị ràng buộc 
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bởi một khái niệm chung về “công lý, công bằng và lương tâm”. Năm 1947, Nghị 

viện Anh đã thông qua Luật về độc lập của Ấn Độ theo đó Ấn Độ được tách ra và 

trở nên độc lập. Điều này không có nghĩa là thông luật ngay lập tức mất hiệu lực 

trong những lĩnh vực trước đây nó điều chỉnh, ví dụ như các giao dịch thương mại. 

Ngược lại, các thẩm phán Ấn Độ tiếp tục dẫn chiếu tới các vụ việc của Anh để 

hoặc là giải thích luật của Ấn Độ hoặc coi đó như một nguồn luật chính khi cần 

quyết định một vụ việc trên tinh thần “công lý, công bằng và lương tâm”. Nhưng 

cũng có một xu hướng tiếp cận mới. Có khá nhiều vụ việc Tòa án Tối cao Ấn Độ 

đã bất đồng với hướng tiếp cận kiểu Anh và đôi khi các tòa án Ấn Độ cũng dẫn 

chiếu tới các vụ việc từ những nền tài phán khác (Cyril Mathias Vincent 2012 tr. 

465-466). 

Hướng tiếp cận này không dựa trên lý thuyết về “chuyển hóa luật”, mà dựa 

trên sự tích hợp của luật “nước ngoài” (như luật Anh chẳng hạn) vào nền văn hóa 

pháp lý địa phương, ít nhất là trong những lĩnh vực liên quan đến giao dịch thương 

mại. Có vẻ như hướng tiếp cận này không phù hợp chút nào với phong trào bảo vệ 

người tiêu dùng đang lớn mạnh được các chương trình và thỏa thuận quốc tế ủng 

hộ. Cần có những cải cách thông qua việc xem xét lại tình trạng luật hiện có theo 

những mục tiêu chính sách pháp luật và phát triển những cơ chế nội dung và thủ 

tục mới cho việc bảo vệ hiệu quả người tiêu dùng (ẤN Độ) ngoài phạm vi của hệ 

thông luật hiện tại theo học thuyết “công lý, công bằng và lương tâm”. 

Do đó, Luật bảo vệ người tiêu dùng năm 1986 của Ấn Độ (sau đây gọi là 

CPA) cần được coi như sự thể hiện của tầm quan trọng ngày càng tăng của phong 

trào bảo vệ người tiêu dùng trên toàn thế giới ở thời điểm nó được thông qua. Theo 

như một nhận định của Nayak (1987 tr. 423) được viết không lâu sau khi luật CPQ 

được ban hành “tại Ấn Độ, chủ nghĩa tiêu dùng chưa trở thành một phong trào của 

người dân... Luật này là một bước tiến khả quan hướng tới đạt được chủ nghĩa đó.” 

Văn bản quan trọng nhất để tham khảo thời kỳ đó là Hướng dẫn của LHQ về 

bảo vệ người tiêu dùng mà giáo sư luật người Úc David Harland (1987) đã có 

những đánh giá. Văn bản Hướng dẫn đó – vốn không có tính ràng buộc pháp lý và 

được dành cho các thành viên LHQ – bao gồm 7 lĩnh vực cần có những hành động 

xa hơn. Trong bối cảnh của nghiên cứu này, có 2 bộ hướng dẫn cần quan tâm: 



6 

 

 Thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích kinh tế của người tiêu dùng 

(đoạn 13-23): hoạt động tiếp thị và bán hàn cần được định hướng bởi nguyên 

tắc “đối xử công bằng với người tiêu dùng”; việc tiếp thị đánh lạc hướng 

người tiêu dùng cần bị cấm; thông tin cho người tiêu dùng cần được tăng 

cường (Harland tr. 253-254). 

 Các biện pháp cho phép người tiêu dùng nhận được đền bù 

(đoạn 28-30): nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận pháp luật, ám chỉ 

việc tiếp cận tòa án thông thường không phải là một giải pháp thực tế đối với 

hầu hết người tiêu dùng. “Theo đó, chính phủ nên thiết lập và duy trì các 

biện pháp pháp lý và/hoặc hành chính để cho phép người tiêu dùng (hoặc tổ 

chức liên quan khi phù hợp) nhận được đền bù theo các thủ tục chính thức 

và không chính thức, nhanh chóng, không tốn kém và có thể tiếp cận được 

(Harland at p. 256).” 

Trong tâm của CPA là việc thiết lập một hệ thống tương đương giải quyết 

khiếu nại của người tiêu dùng bên ngoài hệ thống tòa án thông thường. Đây là một 

phong trào khá cấp tiến và đi theo “triết lý” của bản Hướng dẫn của LHQ. Đó cũng 

là kết quả của những chỉ trích rộng rãi về sự vận hành của hệ thống tư pháp tại Ấn 

Độ, vốn bị coi là cự tuyệt khả năng tiếp cận của người tiêu dùng “bình thường” hay 

người nghèo nói riêng. Những cải cách dần dần như được thực hiện tại nhiều nền 

tài phán theo hệ thống thông luật được cho là chưa đủ. Do đó, CPA đã thiết lập 

một hệ thống bán tư pháp hoàn toàn mới, bao gồm 3 cấp độ là: 

 Các diễn đàn bồi hoàn cho người tiêu dùng cấp quận 

 35 ủy ban cấp bang 

 Một ủy ban quốc gia 

Luật CPA năm 1986 được cải cách năm 2002 cũng đưa ra một khái niệm nội 

dung mới vào trong luật hợp đồng và thương mại được tiếp nhận từ Ủy ban 

Thương mại liên bang Mỹ (Reich 2002), tức là khái niệm hành vi thương mại 

không công bằng (UTP). Khái niệm này không chỉ được sử dụng cho việc phòng 

ngừa đối với hành vi quảng cáo đánh lừa hoặc cách bán hàng không công bằng trên 

thị trường, và cũng là giải pháp về bồi hoàn cho người tiêu dùng vượt ra ngoài 
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phạm vi của những giải pháp theo hệ thông luật hiện có. Theo Điều 12 (1) của 

CPA việc bồi hoàn có thể được thực hiện tại một “Diễn đàn cấp quận” liên quan 

tới  “bất cứ hàng hóa nào đã được bán hoặc chuyển tới hoặc đã được thỏa thuận 

bán hoặc chuyển tới hoặc bất cứ dịch vụ nào đã được cung cấp hoặc đã được thỏa 

thuận cung cấp...” Định nghĩa này không bao gồm cụm từ UTP trước khi giao kết 

hợp đồng. Khái niệm về người tiêu dùng theo Điều 2 (d) của CPA là bất cứ người 

nào: 

(i) Mua bất cứ hàng hóa nào đã được trả tiền hoặc cam kết trả hoặc 

đã trả một phần hoặc cam kết trả một phần... mà không phải là mua hàng 

hóa đó để bán lại. 

(ii)  (thuê - mua) 

Vấn đề của định nghĩa này về UTP vốn được tiếp nhận từ luật so sánh, cụ 

thể là từ mô hình của Mỹ và Eu và đã được (Reich, 2014a) nghiên cứu trong một 

bối cảnh khác, cho thấy một sự hiểu lầm cố hữu trong chính sách chuyển hóa luật. 

Ban đầu nó được xây dựng để điều tiết các hành vi trên thị trường nhằm chống lại 

những hành vi sai trái trước khi chúng đến khách hàng. Trong bối cảnh của CPA, 

chúng được sử dụng như một giải pháp cá nhân để bồi thường cho người tiêu dùng 

sau khi họ đã bị tổn thương bởi hành vi giao kết hợp đồng không công bằng. 

Chúng dự kiến được thay thế cho những giải pháp theo hệ thông luật truyền thống 

vốn được coi là chưa đủ để điều chỉnh các giao dịch với khách hàng, nhưng đã 

thiếu tính rõ ràng và gây ra những thận trọng đáng ngạc nhiên của cơ quan phân xử 

các vụ việc của khách hàng. Điều này gây nên những thủ tục rườm rà như được 

chứng minh trong nhiều nghiên cứu phê phán hướng tiếp cận của CPA. Do đó việc 

chuyển hóa các đặc trưng về nội dung – khái niệm UTP như một cơ sở cho giải 

pháp bồi hoàn khách hàng – cần phải phù hợp với những thủ tục thực thi – hệ 

thống mới hình thành về bồi hoàn cho khách hàng – có vẻ như là không phù hợp 

tại Ấn Độ. Tác giả đã đưa ra nhiều giải pháp để cải thiện (Reich 2014a, tr. 669-

672) nhưng những đề xuất này rõ ràng không phù hợp để được thảo luận trong 

nghiên cứu này. 
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IV. Trung Quốc  – sự mâu thuẫn trong chuyển hóa 

Tôi nghĩ rằng quý vị tham gia Hội thảo này biết nhiều hơn tôi về quá trình 

hiện đại hóa kinh tế của Trung Quốc nên tôi sẽ không bình luận thêm. Thế còn về 

hệ thống pháp luật mà cụ thể hơn là “Luật dân sự Trung Quốc” chủ đề có nhiều 

nghiên cứu toàn diện chủ yếu được thực hiện bởi các tác giả Trung Quốc (Bu 

2013; Chen 2008)? Chuyển hóa luật là một hiện tượng phổ biến và là một phần của 

chiến lược hiện đại hóa của Trung Quốc, ít nhất là trong lĩnh vực quan hệ kinh tế 

như luật hợp đồng và thiệt hại. Những lĩnh vực khác như sở hữu đất đai vẫn được 

đặc trưng bởi sự thống trị của các quan niệm XHCN hoặc hậu XHCN vốn không 

phải là một phần của nghiên cứu này. Tuy nhiên, khái niệm “chuyển hóa” đã thay 

đổi mà tôi sẽ bàn thêm phần sau. 

Khác với các nền tài phán dân luật khác, Trung Quốc chưa thông qua một bộ 

luật dân sự hiện đại toàn diện mặc dù đã có nhiều nỗ lực theo hướng này. (xem 

phân tích chi tiết hơn của J. Chen, 2008, tr. 331-340). Trong thời kỳ XHCN và 

kinh tế kế hoạch hóa đã có một vài dự án về soạn thảo một bộ luật như vậy, nhưng 

kết quả chỉ là “Những nguyên tắc chung của luật dân sự” được thông qua ngày 

12/4/1986 cho thấy một số dấu hiệu tự do hóa. Năm 2002, một dự thảo bộ luật dân 

sự đã được chuẩn bị gồm 9 phần, bao gồm: 

 Những quy định chung 

 Luật về quyền đối với bất động sản 

 Luật hợp đồng 

 Luật về quyền cá nhân 

 Luật hôn nhân 

 Luật con nuôi 

 Luật thừa kế 

 Luật trách nhiệm thiệt hại 

 Luật tư pháp quốc tế 
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Tuy nhiên, thay vì thực hiện một bộ luật dân sự toàn diện, các nhà lập pháp 

Trung Quốc đã quyết định ban hành những luật đặc biệt về: 

 Luật hợp đồng ngày 15/3/1999, có hiệu lực từ 1/10/1999 

 Luật về quyền đối với bất động sản 16/3/20017, có hiệu lực 

1/10/2007 

 Luật an ninh ngày 30/6/1995, có hiệu lực 1/101995 

 Luật trách nhiệm thiệt hại ngày 26/12/2009, hiệu lực 1/7/2010 

 Luật thừa kế ngày 4/10/1985, hiệu lực 1/10/1985 

 Luật hôn nhân ngày 10/9/1980, có hiệu lực 1/1/1981 

 Luật con nuôn ngày 29/12/1991, có hiệu lực 1/4/1992 

Trong phạm vi nghiên cứu của chúng tôi về chuyển hóa luật, tôi chỉ quan 

tâm về luật hợp đồng và thiệt hại. Những nguyên tắc chung về tự do giao kết hợp 

đồng, bình đẳng về các quyền dân sự và niềm tin tốt đã có thể được tìm thấy tại 

Điều 3 và 4 trong “Các nguyên tắc chung về luật dân sự”, tuy nhiên chúng không 

được nêu trực tiếp và chúng không phải là những nguyên tắc chủ đạo. Một đạo luật 

hợp đồng hiện đại cần phải được ban hành sau khi luật hợp đồng kiểu XHCN năm 

1985-1987 được làm trong bối cảnh kinh tế tập trung và theo mô hình Xô Viết đã 

mất dần tác dụng trong thời kỳ cải cách (Reich, 1972). Cơ quan lập pháp Trung 

Quốc đã quyết định ngay từ đầu thập niên 90 việc ban hành một luật hợp đồng nhất 

quán. Ban Pháp luật thuộc Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc 

bắt đầu chuẩn bị một luật hợp đồng thống nhất vào năm 1993. Các học giả và 

chuyên gia pháp luật đến từ các trường luật hàng đầu được mời để tham gia công 

việc soạn thảo luật hợp đồng. Dự thảo này chính là cơ sở của văn bản luật hợp 

đồng cuối cùng được thông qua. Năm 1998, một dự thảo đã được trình Ủy ban 

thường vụ và được công bố để công chúng bình luận. Một cuộc thảo luận sâu rộng 

đã diễn ra, trong đó có nhiều đề xuất thay đổi mà ít nhiều đã được đưa vào bản dự 

thảo cuối cùng được thông qua ngày 15/3/1999. Nó thay thế cho 3 đạo luật về hợp 
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đồng thời kỳ 1985-1987. TS. Chen (2008, tr.458), GS luật Trung Quốc của Đại học 

La Trobe/Úc bình luận về luật này như sau: 

“Không còn nghi ngờ gì nữa, việc ban hành Luật Hợp đồng năm 1999 là 

một nỗ lực sâu rộng nhằm hài hòa với một “nền kinh tế thị trường XHCN” đang 

phát triển nhanh của Trung Quốc, cũng như để bảo đảm rằng hướng tiếp cận của 

Trung Quốc về giao kết hợp đồng phù hợp hơn với các chuẩn mực quốc tế. Đó 

không đơn giản chỉ là một nỗ lực nhằm tổ chức lại các luật hợp đồng của Trung 

Quốc mà là một sự thiết kế lại có hệ thống hình thức và bối cảnh của toàn bộ luật 

hợp đồng của Trung Quốc... Đó có vẻ là một quyết định đúng đắn theo luật hợp 

đồng thống nhất theo các nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế của 

UNIDROIT... Tuy nhiên điều khó hiểu là sự miễn cưỡng của các nhà lập pháp 

Trung Quốc trong việc thể hiện rõ ràng nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng. Sự 

miễn cưỡng này rõ ràng không khớp với những khẳng định thường xuyên rằng 

kinh tế thị trường cơ bản dựa trên sự tự do giao kết hợp đồng và bình đẳng kinh tế. 

TS. Funing Huang (2013, tr. 34), thành viên của Ủy ban quản lý ngân hàng 

Trung Quốc, bình luận về bộ luật dân sự mới với nhiều lời lẽ lạc quan hơn: 

“...quá trình soạn thảo một số dự thảo bộ luật dân sự đã tạo nên những cuộc 

tranh luận nóng bỏng... Bộ luật dân sự đã loại bỏ những sự đối xử khác nhau 

không chỉ giữa luật dân sự và thương mại mà còn giữa hợp đồng trong nước và 

nước ngoài... Bộ luật này cũng loại bỏ những khác nhau giữa các luật hợp đồng 

trước đó và đưa ra những quy định nhất quán, trong đó có khái niệm hợp đồng, 

những yêu cầu chính thức của một hợp đồng, việc thực hiện hợp đồng và quy định 

nghĩa vụ liên quan đến việc phá vỡ hợp đồng. Duy trì sự cân bằng giữa tự do hợp 

đồng và sự can thiệp của chính phủ là một vấn đề khác. Với mục đích thúc đẩy nền 

kinh tế định hướng thị trường, Bộ luật dân sự đã tái khẳng định và tăng cường 

những nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng. Theo luật này, các bên tham gia hợp 

đồng có địa vị pháp lý bình đẳng trong đó không bên nào được áp đặt ý chí lên bên 

còn lại... Theo Bộ luật dân sự, các bên giao kết hợp đồng có quyền tham gia hợp 

đồng, lựa chọn bên đối tác, xác định nội dung hợp đồng và sửa đổi, kết thúc hợp 

đồng. Bộ luật này đã bỏ những quy định về theo dõi hợp đồng và không còn cho 

phép cac cơ quan chính quyền ban hành các quy định thực hiện. Luật cũng thu hẹp 

phạm vi của các hợp đồng vô hiệu... Câu hỏi đặt ra là làm sao để các quy định của 
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luật hợp đồng trở nên thực tiễn và cụ thể hơn... (Cuối cùng), Bộ luật dân sự đã bao 

gồm nhiều khái niệm và học thuyết pháp lý từ các hệ thống pháp luật nước ngoài, 

luật quốc tế, trong đó có cả trách nhiệm trước hợp đồng, các nghĩa vụ ngẫu nhiên, 

các quy định về chuyển quyền sở hữu, rủi ro hàng hóa... để hiện đại hóa luật hợp 

đồng tại Trung Quốc. 

Quá trình thông qua luật mới về trách nhiệm thiệt hại diễn ra lâu hơn và chỉ 

kết thúc vào này 26/12/2009 khi được Ủy ban thường vụ ĐHĐBNDTQ thông qua. 

Dự thảo đầu tiên được trình năm 2002 như là một phần của việc pháp điển hóa 

toàn diện luật dân sự đã được lập kế hoạch nhưng sau đó đã bị dừng lại vì thất bại 

của dự án pháp điển hóa. 

Việc trì hoãn là do phải đợi sự thông qua của luật bất động sản năm 2007. 

Một dự thảo chính thức mới đã được hoàn thiện vào tháng 12/2008 và được công 

bố năm 2009 để thu thập ý kiến công chúng. Một đồng nghiệp người Đức tại khoa 

luật, Đại học Bremen của tôi, GS. Brüggemeier cũng đã trình một dự thảo và được 

xem xét nhưng không được tiếp thu bởi các nhà lập pháp (Brüggemeier and Yan, 

2009). Văn bản luật mới đã được in trong công trình của Brüggemeier (2011, tr. 

167-181).  Điều 1 đưa ra mục tiêu của luật mới: 

Luật này được ban hành để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể 

dân sự, xác định rõ trách nhiệm thiệt hại, ngăn ngừa và trừng phạt những hành vi 

gây thiệt hại và thúc đẩy sự hài hòa và ổn định xã hội. 

Brüggemeier nhận xét về luật này với những lời sau (tr. 195-196): 

“Luật trách nhiệm thiệt hại cho thấy những vấn đề học thuyết gây tranh cãi 

không còn nữa. Những vấn đề này để dành cho giới học giả, không phải là dành 

cho cơ quan lập pháp nữa... Logic mang tính xây dựng của các hình mẫu cải cách 

luật trách nhiệm thiệt hại của châu Âu đã không được áp dụng một cách có dụng ý. 

Thuật ngữ thiệt hại (delict/tort) cũng đôi khi gây nên những phê phán. Cơ quan lập 

pháp Trung Quốc ban đầu muốn có những giải pháp thực dụng cho các vấn đề bức 

xúc của kinh tế thị trường XHCN của hôm nay tại Trung Quốc. Chính vì tính mở 

của các diễn biến pháp luật châu Âu hiện đại, ban đầu cơ quan này xem xét liệu 

luật hiện hành của Trung Quốc có phù hợp không, đặc biệt là bộ “Những nguyên 

tắc chung của luật dân sự và những hướng dẫn liên quan của Tòa án nhân dân cao 
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nhất của Trung Quốc. Những quy định ra đời có những điểm tốt và xấu của chúng. 

Những quy định chi tiết về trách nhiệm đối với sản phẩm và sự điều tiết mang tính 

đổi mới đối với trách nhiệm đối với dược phẩm đã được bàn thảo. Trách nhiệm đối 

với môi trường vẫn còn rất sơ khai trong luật này. Luật về thiệt hại là chưa hoàn 

thiện. Giới hạn thời gian cho việc đưa ra những đòi hỏi về thiệt hại vẫn còn 

thiếu...” 

Liệu những làn sóng mới của việc làm luật dân sự ít nhiều có theo mô hình 

của Đức hay không (xem Bu, 2012, tr.7-11) hay liệu nó phải được gọi là một sự 

pha trộn giữa các truyền thống dân luật và thông luật vẫn là câu hỏi mở. Tôi có xu 

hướng ủng hộ tác giả thứ hai khi nói về một “sự đồng quy của dân luật và thông 

luật từ năm 1978” – điều tương phản với lý thuyết của Legrand (1996) được đề cập 

ở trên. Truyền thống luật dân sự - đặc biệt là luật Đức – tồn tại vì những lý do lịch 

sử nhưng có vẻ như đang mất dần ảnh hưởng. Việc Trung Quốc muốn pháp điển 

hóa – mặc dù cuối cùng không thành công – là do truyền thống dân luật. Điều này 

cũng đúng đối với việc sử dụng nhiều khái niệm từ hệ dân luật. Mặt khác, nhiều 

nguyên tắc thông luật có thể được tìm thấy trong luật của Trung Quốc, ví dụ như 

luật hợp đồng, bảo vệ người tiêu dùng và trách nhiệm đối với sản phẩm. Nhưng 

cuối cùng “Trung Quốc cơ bản vẫn là một quốc gia dân luật” (Shijian Mo tr. 219). 

V. Kết luận: từ chuyển hóa tới việc sử dụng luật so sánh một cách có 

phê phán và thực dụng – nhìn lại Montesquieu 

Kết quả của bài tổng quan ngắn và hời hợt về ba nền tài phán lớn và phức 

tạp là Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc của tôi liên quan đến quá trình hiện đại hóa 

luật dân sự như thế nào? Kết quả rõ thấy nhất là sự khác biệt lớn trong cách tiếp 

cận cải cách pháp luật của họ. Trong khi Nhật Bản bắt đầu làm cho những luật 

chuyển hóa đầu tiên vào thế kỷ 19 thích nghi với những yêu cầu hiện đại vốn làm 

cho những luật chuyển hóa này mất đi tính chất ban đầu của nó là “luật chuyển 

hóa”. Ấn Độ và Trung Quốc lại theo một cách hoàn toàn khác. Ấn Độ đã thay thế 

cho hướng tiếp cận theo thông luật ban đầu của mình theo học thuyết “công lý, 

công bằng và lương tâm” bởi một hệ thống song song mới của các giải pháp về nội 

dung cũng như thủ tục liên quan đến người tiêu dùng. Tuy nhiên đã có những sự 

vênh nhất định giữa khái niệm được chuyển hóa (UTP) và việc không thể đạt được 

công bằng cho người tiêu dùng nhanh chóng. Trung Quốc cuối cùng đã phải xây 
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dựng lại hoàn toàn hệ thống luật dân sự của mình không phải theo truyền thống 

pháp điển hóa của lục địa mà bằng việc xây dựng nhiều luật mới về vấn đề cần giải 

quyết trong một xã hội và hệ thống luật pháp đang chuyển đổi. Hướng tiếp cận này 

kết hợp các kết quả của các nghiên cứu luật so sánh với nhu cầu cụ thể của đất 

nước trong một khoảng thời gian và tình hình kinh tế - chính trị nhất định. Vẫn còn 

quá sớm để đánh giá về kết quả của sự thay đổi này. 

Nghiên cứu về 3 quốc gia cho thấy ý tưởng của Watson và những người theo 

ông cũng như những người phê phán ông về khía cạnh nào đó đã mất dần ý nghĩa. 

Việc tiếp nhận đơn giản toàn văn các luật hoặc chỉ một số khái niệm pháp lý của 

nước nhận được thông qua một quá trình thích nghi, thông tin và thực hiện phức 

tạp hơn và ít trực tiếp hơn và sự sáp nhập giữa những “mảnh nhỏ” của luật trong 

nước và luật nước ngoài. Sự “lai hóa” nhất định về cải cách và thay đổi pháp luật 

là kết quả của quá trình này. Kết quả của quá trình này chứ không phải nguồn gốc 

của nó mới là quyết định. 

Có lẽ, cuối cùng thì có lẽ Montesquieu (1914)  đã không sai trong phân tích 

của mình năm 1748: 

“Các luật dân sự và chính trị của mỗi dân tộc nên được làm thích nghi với 

người dân của nơi mà chúng điều chỉnh theo tinh thần: việc các dân tộc phù hợp 

được với nhau là một cơ hội lớn. Các luật này phải liên quan đến bản chất và 

nguyên tắc của mỗi chính quyền dù là các luật này làm hình thành lên chính quyền 

với tư cách là các luật công, hay những luật này ủng hộ chính quyền trong trường 

hợp là những thể chế dân sự. Chúng phải liên quan đến khí hậu của mỗi quốc gia, 

đến chất lượng đất, vị trí và phạm vi, đến sự chiếm đóng đầu tiên của người bản 

địa... chúng phải liên quan đến mức độ tự do mà hiến pháp sẽ quy định; tới tôn 

giáo của các cư dân, tới xu hướng của họ, tới hoạt động thương mại, tập quán... Vì 

luật dân sự phụ thuộc vào thể chế chính trị, vì chúng được làm ra cho một xã hội 

tương tự, bất cứ khi nào có một mong muốn làm theo luật dân sự của một nước 

khác thì sẽ là hợp lý khi xem xét trước liệu hai nước có cùng các thể chế và cùng 

luật chính trị hay không”. 
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