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XÃ HỘI HIỆN ĐẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO LĨNH VỰC 

PHÁP LUẬT KINH TẾ - TÀI CHÍNH 

TS. Đoàn Trung Kiên  

 Hiệu trưởng, Trường Đại học Luật Hà Nội 

PGS.TS. Phạm Thị Giang Thu 

Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

Tóm tắt: Xã hội hiện đại bùng nổ những vấn đề mới trên phạm vi toàn cầu, việc 

nghiên cứu điều chỉnh một số điểm của học thuyết về nhà nước và pháp luật đã được 

nhiều quốc gia quan tâm, đặt hàng các nhà nghiên cứu.
1
 Đối với Việt Nam, chủ đề 

“những vấn đề lý luận hiện đại về nhà nước và pháp luật” mang tính mới và được 

nhiều nhà khoa học tham gia nghiên cứu. Từ những vấn đề xã hội đương đại, yêu cầu 

điều chỉnh của pháp luật kinh tế - tài chính, các tác giả đề cập đến ba nội dung chính: 

Những vấn đề mới phát sinh trong xã hội hiện đại và nhu cầu được điều chỉnh bằng 

pháp luật kinh tế tài chính; tiêu chí xác định mức độ điều chỉnh và nguyên tắc điều 

chỉnh; một số gợi mở mang tính lý thuyết đặt ra đối với pháp luật kinh tế - tài chính 

trong điều kiện mới. 

Từ khóa: Nguyên tắc điều chỉnh; gợi mở lý thuyết; pháp luật kinh tế - tài chính; 

xã hội hiện đại.  

1. Những vấn đề mới phát sinh trong xã hội hiện đại và nhu cầu cần đƣợc 

điều chỉnh bằng pháp luật kinh tế tài chính  

1.1. Sản phẩm của nền công nghiệp 4.0 và khả năng ứng dụng  

Làn sóng công nghệ 4.0 với những công nghệ nhƣ Dữ liệu lớn (Big Data) hay Trí 

tuệ nhân tạo (Atificial Intelligency - AI) và sự nổi trội đó là công nghệ Blockchain 

đang làm thay đổi cuộc sống con ngƣời trên toàn thế giới. Việt Nam cũng nằm trong 

làn sóng đó: từng nhóm thành phần công nghệ 4.0 ảnh hƣởng đến mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội, của từng cá nhân với đầy đủ tính hai mặt của nó. Chính điều này đặt ra 

yêu cầu cần xem xét về tính đầy đủ của hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh chúng.  

Mọi ngƣời đã thừa nhận rằng, nếu Internet làm thay đổi nền công nghiệp truyền 

thông thì sự ra đời của Blockchain có thể tạo da một cuộc cách mạng trong lĩnh vực 

kinh tế và các lĩnh vực khác.  

                                                 
1 Ngay từ tháng 10.2016, Chính phủ Singapore đã đặt hàng cho các nhà khoa học nghiên cứu về các lý 

thuyết mới về thẩm quyền nhà nƣớc. Nguồn: New Theories of the State‘s Authority: Beyond the 

Separation of Powers, Workshop was held at the Faculty of Law, National University of Singapore 31 

Oct – 1 Nov 2016. 
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Nhƣ vậy câu hỏi đặt ra cho ngƣời viết là: những sản phẩm nào sẽ là hiện hữu và 

gắn với hoạt động kinh doanh. Có thể chỉ ra đây những sản phẩm chủ yếu sau: 

- Sản phẩm kết tinh của chuỗi khối: tiền kỹ thuật số (crypto curentcy). Tiền kỹ 

thuật số (Cripto curentcy) lần đầu tiên xuất hiện thể hiện một quá trình sử dụng mật 

mã và là một sản phẩm lao động nhất định. Chính vì vậy mà có cơ chế đào tiền kỹ 

thuật số đƣợc ghi nhận để định danh các loại tiền. Bitcoin là ví dụ điển hình nhất. Đây 

là đồng tiền mã hóa đƣợc tạo ra lần đầu vào 2009 và theo quy ƣớc thì có tối đa 21 triệu 

bitcoin. Chính vì có cơ chế ―có giới hạn‖ nên việc định giá của Bitcoin khi đƣợc thị 

trƣờng quan tâm luôn gia tăng về giá thị trƣờng còn không ai xác định đƣợc giá trị ban 

đầu của đồng tiền mã hóa. ―Giá trị của Bitcoin đƣợc xác lập bởi số lƣợng ngƣời sẵn 

sàng trả tiền để sở hữu nó‖
2
. Vấn đề quan trọng đƣợc xem xét ở nhiều quốc gia khác 

nhau, trong đó có Việt Nam, đó là vậy bản chất pháp lý của đồng tiền kỹ thuật số này 

là gì? Nó có phải là tài sản hay không? Pháp luật từng quốc gia có định thế nào về vấn 

đề này? Pháp luật quốc tế có đề cập đến vấn đề này có khả năng áp dụng cho Việt 

Nam hay không? 

- Sản phẩm phục vụ hoạt động kinh doanh, với sự hiện diện chủ yếu là hệ thống 

hợp đồng thông minh. Sự xuất hiện sản phẩm là các hợp đồng thông minh cùng với 

những ƣu việt của nó. Có những giải thích khá thú vị và dễ hiểu về hợp đồng thông 

minh. O‘Reilly phân tích: Hợp đồng theo nghĩa truyền thống là một thỏa thuận giữa 

hay hay nhiều bên để làm hay không làm một việc nào đó nhằm đổi lấy một số thức 

khác. Mỗi bên phải tin tƣởng lẫn nhau rằng bên còn lại sẽ thực hiện nghĩa vụ của 

mình. Hợp đồng thông minh cũng là kiểu thỏa thuận giữa các bên nhƣng không nhất 

thiết phải gắn với niềm tin đối với các bên. Điều này xuất phát từ việc hợp đồng thông 

minh vừa đƣợc xác định bằng mã lệnh, vừa đƣợc thực thi bởi mã lệnh tự động mà 

không có sự lựa chọn nào khác. Thực tế, có ba yếu tố tạo nên sự khác biệt của hợp 

đồng thông minh là tính tự trị, tự chủ và phi tập trung
3
. Câu hỏi đặt ra là, liệu có thể sử 

dụng hợp đồng thông minh thay thế cho các hợp đồng đƣợc thiết lập trong quá trình 

kinh doanh hiện nay hay không? Sự khó tác động của hợp đồng thông minh có thuận 

lợi cho việc kiểm soát sự can thiệp của các chủ thể vào quá trình giao kết hay hợp 

đồng theo hƣớng có lợi cho chủ thể tạo ra nó mà hợp đồng truyền thống có thể gặp 

phải. Chẳng hạn, các tổ chức tín dụng hiện nay chủ yếu sửa dụng các hợp đồng với 

điều khoản đã đƣợc xây dựng và thẩm định trƣớc. Chúng tôi không đề cập đến đây có 

phải hợp đồng mẫu hay không nhƣng trong nội bộ các tổ chức tín dụng thì việc sửa đổi 

các nội dung điều khoản xây dựng trƣớc theo đề nghị của khách hàng là không dễ 

dàng. Sửa đổi một nội dung theo đề xuất của khách hàng hay của chính nhân viên ngân 

                                                 
2 Blocchain & Bitcoin, Information Security Journal, No 2 (046) 2018, page 41. 

3 Theo O‘Reilly: Blockchain: Blueprint for a new economy, Melanise Swan, ISBN 9781491920497, 

p. 60. 
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hàng cần phải thực hiện theo một quy trình không khác so với quy trình thẩm định cấp 

tín dụng. Chính điều đó dẫn đến nguy cơ điều khoản có thế bị sai lệch nằm ngoài ý 

muốn của các cá nhân có thẩm quyền khi thẩm định và phê duyệt tín dụng. Thêm nữa, 

trong điều khoản cuối cùng của hợp đồng thƣờng có cụm từ ―hợp đồng này đƣợc lập 

thành…, mỗi bên giữ… bản, có giá trị ngang nhau‖. Tuy nhiên tại bản giao cho khách 

hàng và bản lƣu có thể không hoàn toàn giống nhau và cũng không phải kiểm soát 

đƣợc hoàn toàn việc này. Chính vì thế, đây có thể là những rủi ro hiện hữu, thƣờng xảy 

ra đối với các khoản cấp tín dụng tiêu dùng cho cá nhân. 

Về vấn đề này, liệu hợp đồng thông minh có giải quyết đƣợc các yếu điểm nêu 

trên hay không? Hợp đồng thông minh có thể đƣợc xây dựng trên cơ sở những mã 

lệnh, thực thi một cách tự động và không thể dừng lại. Theo cách này, hợp đồng giữa 

tổ chức tín dụng với khách hàng có thể đƣợc xây dựng trên cơ sở điều kiện cho trƣớc 

và không thể tác động để thay đổi từng điều khoản. Theo cách này, những tác động 

ngoại lai không thể tác động đến hợp đồng thông minh nhƣng chính vì mã lệnh đƣợc 

xây dựng theo tiêu chuẩn chung nên tiêu chuẩn tín nhiệm thƣờng ở mức độ thấp. Hợp 

đồng thông minh sau khi giao kết không thể bị phá hủy hay thay đổi nhƣ phụ lục hợp 

đồng trong trƣờng hợp thông thƣờng. Với những đặc tính đó, thiết nghĩ áp dụng hợp 

đồng thông minh cho các giao dịch với khách hàng cá nhân nằm trong giới hạn cấp tín 

dụng ở mức độ vừa phải là phù hợp. 

Hợp đồng thông minh có thể đƣợc ký kết tại đâu? Nếu các bên ký kết đều sử 

dụng chữ ký điện tử và không có điều khoản trong hợp đồng về địa điểm? Tại sao lại 

đặt ra vấn đề này? Việc xác định địa điểm hay yếu tố địa lý của việc giao kết gắn với 

những khả năng phát sinh từ địa điểm giao kết nhƣ việc xác định luật áp dụng, xác 

định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp… Điều 399 BLDS 2015 quy định 

―địa điểm giao kết hợp động do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận thì là nơi cƣ 

trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đƣa ra đề nghị giao kết‖. Nhƣ thế địa 

điểm phải xác định đƣợc nhƣng với hợp đồng thông minh thì yếu tố này lại chƣa đƣợc 

ghi nhận bởi bất kỳ một quy định mang tính ràng buộc nào. 

1.2. Sự xuất hiện các sản phẩm mới trên thị trường bất động sản du lịch và 

những vấn đề đặt ra  

Xã hội hiện đại không chỉ xuất hiện những vấn đề liên quan đến sản phẩm kỹ 

thuật số mà còn xuất hiện các sản phẩm mới trên thị trƣờng bất động sản hoặc hoặc 

kinh doanh bất động sản mang tính mới, tính hiện đại 

Trƣớc hết, có thể kể đến những sản phẩm mới của thị trƣờng bất động sản. Trên 

thế giới, ngay những năm cuối 1980, tại Hoa Kỳ đã xuất hiện mô hình Condotel (căn 

hộ khách sạn) ―cơ sở đầu tiên thuộc loại cơ sở này "đƣợc tạo ra ở Bãi biển Miami, 



4 

Florida, vào những năm 1980‖
4
. Đây là hình thức tồn tại của loại tài sản lƣỡng tính, có 

thể do nhà đầu tƣ sơ cấp bỏ vốn đầu tƣ xây dựng để cho thuê đối với khách hàng nghỉ 

dƣơng, hoặc cũng có thể do nhà đầu tƣ thứ cấp đầu tƣ để sơ hữu căn hộ vừa để nghỉ 

dƣỡng, vừa có cơ hội kinh doanh từ chính loại tài sản này. Nếu bỏ qua những vấn đề 

có thể phát sinh liên quan đến nghĩa vụ thuế hay mục đích sử dụng đất thì đây có thể 

coi là một loại tài sản mới hình thành trong quá trình kinh doanh, cung ứng sản phẩm 

trên thị trƣờng bất động sản. Ở Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Thị Nga cho rằng ―dù 

chƣa xuất hiện và tồn tại chính thức trong quản lý nhà nƣớc bằng pháp luật đối với thị 

trƣờng Condotel, sogn chung lại là tên gọi khá quen thuộc đối với giới kinh doanh bất 

động sản nghỉ dƣỡng và đối với ngƣời dân đô thị ƣa chuộng loại hình vừa kết hợp kinh 

doanh, vừa kết hợp nghỉ dƣỡng‖
5
  

Khi có một loại tài sản mới hình thành, cũng đồng nghĩa với việc hàng loạt các 

tài sản có tính tƣơng đồng đáng kể xuất hiện. Đó chính là các sản phẩm bất động sản 

du lịch nghỉ dƣỡng. Chúng tôi đồng thuận với quan điểm ―Bất động sản du lịch là đất 

đai, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, tài sản khác gắn liền với đất đai, công 

trình xây dựng đƣợc sử dụng phục vụ các chuyến đi của con ngƣời ngoài nơi cƣ trú 

thƣờng xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham 

quan, nghỉ dƣỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục 

đích hợp pháp khác‖
6
. Thực tế đã xuất hiện những loại hình mới, phù hợp với xu 

hƣớng của thị trƣờng bất động sản nghỉ dƣỡng trên phạm vi toàn cầu. Những loại hình 

có thể chỉ ra nhƣ: Căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, nhà phố du lịch. Căn hộ du lịch 

đƣợc hiểu nhƣ là sự kết hợp giữa căn hộ chung cƣ và khách sạn. Biệt thự du lịch đƣợc 

hiểu là loại hình bất động sản với thiết kế kiến trúc độc đáo, tinh tế, sang trọng. Các 

biệt thự du lịch thƣờng đƣợc thiết kế xây dựng đầy đủ các tiện ích phục vụ toàn diện 

cho cuộc sống con ngƣời. Biệt thự du lịch thƣờng đƣợc sử dụng phục vụ cho khách du 

lịch hay cho những chuyến nghỉ mát dài ngày của gia đình… Nhà phố du lịch 

(Shoptel) là từ đƣợc ghép giữa các từ Shopping (Mua sắm) và Hotel (Khách sạn). Có 

thể hiểu đây là loại hình nhà phố cho phép việc đầu tƣ kinh doanh các dịch vụ mua 

sắm và dịch vụ lƣu trú khách sạn du lịch. 

                                                 
4 Nguồn: CONDO HOTEL / CONDOTEL: INTRODUCTION; ITS COMERCIAL AND LEGAL 

BEGINNINGS https://mixed-use-resorts.com/2013/11/20/introduction-its-comercial-and-legal-

beginnings-i/ (truy cập ngày 25.11.2020) 

5 Nguồn: GVCC.PGS.TS, Nguyễn Thị Nga, Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về Condotel ở Việt 

Nam hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp khoa ―Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về kinh doanh 

các loại hình bất động sản mới hình thành ở Việt Nam hiện nay‖, trang 19. Hà Nội ngày 30.10.2019. 

6 Nguồn: Kinh doanh bất động sản du lịch: Một số vấn đề pháp lý đặt ra 

(https://dothi.reatimes.vn/kinh-doanh-bat-dong-san-du-lich-mot-so-van-de-phap-ly-dat-ra-

20200514173610984.html), truy cập ngày 15.9.2020 

https://mixed-use-resorts.com/2013/11/20/introduction-its-comercial-and-legal-beginnings-i/
https://mixed-use-resorts.com/2013/11/20/introduction-its-comercial-and-legal-beginnings-i/
https://dothi.reatimes.vn/kinh-doanh-bat-dong-san-du-lich-mot-so-van-de-phap-ly-dat-ra-20200514173610984.html
https://dothi.reatimes.vn/kinh-doanh-bat-dong-san-du-lich-mot-so-van-de-phap-ly-dat-ra-20200514173610984.html
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Vấn đề pháp lý cần quan tâm ở chỗ, có sự kết hợp về công năng của mỗi loại 

hình bất động sản này trong khi đó, pháp luật điều chỉnh lại chƣa đƣợc đề cập hoặc đề 

cập một cách thích hợp. Những vấn đề liên quan đế nghĩa vụ nhƣ xác định nghiaz vụ 

thuế, trách , những quyền liên quan đến tài sản nhƣ nhu cầu thực hiện giao dịch bảo 

đảm, định giá tài sản chƣa có câu trả lời bởi quy định pháp luật. Quan trọng hơn nữa 

và cũng là cội nguồn của việc xác định các quyền và nghĩa vụ nêu trên, đó là xác định 

chủ sở hữu đối với loại tài sản này là ai, cơ sở pháp lý xác định chủ sở hữu là gì cũng 

nằm trong tình trạng tƣơng tự nhƣ việc xác định các loại tài sản của công nghệ kỹ 

thuật số đã đề cập ở mục 1.1 trên đây. 

1.3. Nền kinh tế đêm (Night Time Economy - NTE) (xem bản tin tài chính 7.10 

ngày 16.11.2020 – Báo đầu tư) 

Từ những năm 2000 trở lại đây, Việt Nam hòa nhập cùng xu hƣớng phát triển 

nền kinh tế không khói, đã có những kết quả tốt đẹp. ―Mƣời lăm năm qua, ngành Du 

lịch đã có bƣớc phát triển rõ rệt và đạt đƣợc những kết quả quan trọng, rất đáng khích 

lệ. Tốc độ tăng trƣởng khách du lịch quốc tế đạt 10,2%/năm, khách du lịch nội địa đạt 

11,8%/năm. Năm 2016, số lƣợng khách du lịch quốc tế đạt 10 triệu lƣợt ngƣời, tăng 

hơn 4,3 lần so với năm 2001; khách du lịch nội địa đạt 62 triệu lƣợt ngƣời, tăng 5,3 lần 

so với năm 2001; đóng góp trực tiếp ƣớc đạt 6,8% GDP, cả gián tiếp và lan tỏa đạt 

14% GDP.‖
7
  Với những kết quả đáng khích lệ nhƣ vậy, sự đa dạng hóa các sản phẩm 

của ngành du lịch đang là mối quan tâm của nhiều nhóm chủ thể: Nhà nƣớc, nhà đầu 

tƣ, ngƣời kinh doanh và ngƣời thụ hƣởng. Nền kinh tế đêm là một trong các sản phẩm 

đƣợc đề cập đến trong trƣờng hợp này. 

Có thể hiểu ―kinh tế ban đêm là tập hợp các hoạt động kinh tế, văn hóa diễn ra 

ban đêm, chủ yếu là hoạt động trải nghiệm mang tính giải trí nhƣ: quán bar, sàn nhảy, 

cơ sở karaoke, các bữa tiệc tối sang trọng, các địa điểm nhạc sống, nhà hát, những khu 

chợ đêm, trung tâm thƣơng mại…‖
8
 Đây có thể hiểu theo cách đơn giản của các chủ 

thể thực hiện hoạt động quản lý và ngƣời kinh doanh. Cách hiểu này xem xét dƣới góc 

độ liệt kê hoạt động và khu vực hoạt động.  

Bên cạnh cách hiểu này, kinh tế đêm cũng có thể đƣợc xem xét ở góc độ thời 

gian diễn ra các hoạt động thƣơng mại, kinh tế. Ở góc độ thời gian Kinh tế đêm theo 

quan điểm của các nhà nghiên cứu từ Vƣơng quốc Anh, Đức, Pháp và Hoa Kỳ thì 

―khung thời gian đƣợc chấp nhận khi kinh tế ban ngày dừng lại và kinh tế ban đêm bắt 

đầu là từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Nguồn gốc của khái niệm này đƣợc rút ra từ những 

giờ bán lẻ tiêu chuẩn gắn liền với các ứng dụng lập kế hoạch ở những nơi nhƣ Anh và 

                                                 
7 Nguồn: Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 16.01.2017 về phát triển du lịch thành ngành 

kinh tế mũi nhọn 

8 Nguồn: Thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm (http://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/6395/Thuc-

day-phat-trien-kinh-te-ban-dem), truy cập ngày 23.11.2020 

http://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/6395/Thuc-day-phat-trien-kinh-te-ban-dem
http://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/6395/Thuc-day-phat-trien-kinh-te-ban-dem
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Mỹ. Về mặt lịch sử, các cửa hàng truyền thống nhƣ bán thịt, thợ làm bánh và cửa hàng 

bán đồ ăn vặt đóng cửa lúc 6 giờ tối, với các quán bar và nhà hàng mở cửa ngay sau 

đó.‖
9
 Khái niệm về kinh tế đêm theo đó, đƣợc xem xét ở góc độ thời gian và loại hình 

hoạt động phổ biến. Nhóm tác giả thiên hƣớng ủng hộ quan niệm này vì nó gắn với 

các dấu hiệu nhận diện, vấn đề pháp lý cần điều chỉnh. 

Từ những quan niệm nêu trên, có thể chỉ ra một số điểm lƣu ý kinh tế đêm nhƣ 

sau: 

- Một là, nhiều lĩnh vực kinh doanh tại NTE thuộc lĩnh vực nhạy cảm, liên quan 

đến yêu cầu giữ trật tự trị an 

- Hai là, đối với NTE, vấn đề quản lý kinh doanh (không chỉ đề cập đến các 

ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mà còn các loại chủ thể kinh doanh trong những 

lĩnh vực thông thƣờng) 

- Ba là, chất lƣợng hàng hóa dịch vụ không đƣợc kiểm tra giám sát thƣờng xuyên 

(do không phải thời gian làm việc của các cơ quan thanh tra giám sát), vì vậy, trong 

nhiều trƣờng hợp quyền lợi của ngƣời tiêu dùng chƣa thực sự đƣợc bảo đảm 

- Bốn là, nguồn nhân lực và chất lƣợng nguồn nhân lực còn ở mức độ chƣa cao 

và chƣa có yêu cầu mang tính chuẩn mực. Tỷ lệ ngƣời lao động phổ thông ở mức độ 

cao.  

- Năm là, ngƣời thực hiện hoạt động kinh doanh thƣờng chỉ là cá nhân có hoạt 

động kinh doanh không ổn định, hoặc các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, chế độ chứng 

từ hóa đơn không đảm bảo. Điều này chi phối đến việc xác định truy xuất nguồn gốc 

hàng hóa, dịch vụ để bảo vệ quyền lợi của ngƣời tiêu dùng bị hạn chế; bên cạnh đó, 

việc đăng ký và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nƣớc thƣơng ở mức độ rất khiêm 

tốn. 

- Sáu là, sản phẩm của NTE chủ yếu là sản phẩm gắn với du lịch hoặc dịch vụ 

đặc biệt. Ở Việt Nam, ―theo khảo sát của các chuyên gia nƣớc ngoài, doanh thu sản 

phẩm dịch vụ du lịch ban ngày chỉ chiếm 30%, trong khi 70% còn lại nằm ở khung giờ 

đêm‖.
10

 

Với yêu cầu của việc mở cửa thị trƣờng, việc phát triển ngành du lịch trở thành 

ngành kinh tế mũi nhọn đã đƣợc Đảng khẳng định tại các văn kiện quan trọng với mục 

tiêu ―Tạo môi trƣờng thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch‖
11

 thì 

                                                 
9 Nguồn: A guide to managing your night time economy, By sound Diplomacy & Andreina Seijas, 

p.9. https://www.academia.edu/36858181/A_Guide_to_Managing_your_Night_Time_Economy, truy 

cập ngày 25.11.2020. 

10 Nguồn: TS. Lƣu Thanh Tâm (Trƣờng Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh), Phát triển 

kinh tế ban đêm tại các thành phố của Việt Nam, http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phat-trien-kinh-

te-ban-dem-tai-cac-thanh-pho-cua-viet-nam-68978.htm), truy cập 24.11.2020. 

11 Nguồn: Tldd (9). 

https://www.academia.edu/36858181/A_Guide_to_Managing_your_Night_Time_Economy
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phat-trien-kinh-te-ban-dem-tai-cac-thanh-pho-cua-viet-nam-68978.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phat-trien-kinh-te-ban-dem-tai-cac-thanh-pho-cua-viet-nam-68978.htm
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việc xem xét phát triển NTE cần đƣợc quan tâm để giải quyết sáu nội dung đề cập trên. 

Cũng từ sáu nội dung này, một số điểm mang tính lý thuyết sẽ đƣợc nhóm tác giả cân 

nhắc đề xuất đánh giá theo xu hƣớng mới.  

1.4. Ứng dụng giao dịch điện tử, giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới, 

giao dịch xuất nhập khẩu sản phẩm công nghệ và những vấn đề đặt ra  

Giao dịch điện tử đã trở nên thông dụng và mang lại hiệu quả to lớn trên phạm vi 

toàn cầu. Ở Việt Nam, giao dịch thƣơng mại điện tử đã đi vào đời sống và đƣợc Nhà 

nƣớc quan tâm, tạo môi trƣờng vật chất và môi trƣờng pháp lý để giao dịch điện tử, 

sàn giao dịch điện tử ngày càng nở rộ. Kết quả thƣơng mại điện tử giai đoạn 2015-

2020 rất đáng khích lệ.  

Ở trong nƣớc ―Phƣơng tiện thanh toán không dùng tiền mặt đƣợc sử dụng tại 

100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại; 100% doanh 

nghiệp cung cấp điện, viễn thông chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt; 40% 

doanh nghiệp cung cấp nƣớc chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt. • Mạng lƣới 

vận chuyển phục vụ cho TMĐT bao phủ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nƣớc. Doanh 

nghiệp bƣu chính tham gia chuỗi cung ứng TMĐT ngày càng nhiều. Tính đến hết năm 

2018, tổng số điểm phục vụ Bƣu chính của toàn thị trƣờng trên 16.400 điểm, trong đó 

xấp xỉ 13.000 điểm thuộc mạng lƣới bƣu chính công cộng. Mạng lƣới vận chuyển 

phục vụ cho TMĐT bao phủ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nƣớc. Doanh nghiệp bƣu 

chính tham gia chuỗi cung ứng TMĐT ngày càng nhiều. Tính đến hết năm 2018, tổng 

số điểm phục vụ Bƣu chính của toàn thị trƣờng trên 16.400 điểm, trong đó xấp xỉ 

13.000 điểm thuộc mạng lƣới bƣu chính công cộng‖
12

.  

Đối với các giao dịch điện tử xuyên biên giới, cho dù cơ quan có thẩm quyền 

mong muốn hay không, hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh từ đơn giản 

đến phức tạp vẫn tiến hành 24/7. Cũng theo khảo sát của Bộ Công thƣơng, tỷ lệ các 

doanh nghiệp tham gia bán hàng trên mạng xã hội năm 2019 lên tới 39%
13

. Vấn đề 

không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp/cá nhân sử dụng mạng xã hội để bán hàng cho 

thị trƣờng nội địa, mà các chủ thể mà ngày càng gia tăng việc các chủ thể cung cấp 

dịch vụ qua biên giới. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền Việt 

Nam cũng nhƣ các bên có liên quan không chỉ gắn với an ninh mạng mà còn gắn với 

quản lý kinh doanh của các chủ thể kinh doanh mang quốc tịch Việt Nam hoạt động 

xuyên biên giới; các chủ thể kinh doanh có yếu tố nƣớc ngoài cung cấp dịch vụ xuyên 

biên giới vào lãnh thổ Việt Nam; việc đảm bảo chất lƣợng hàng hóa dịch vụ, bảo mật 

thông tin, phòng chống rửa tiền hay tài trợ khủng bố. Dƣờng nhƣ quan niệm và quy 

định pháp luật về vấn đề này chƣa đầy đủ.      

                                                 
12 Nguồn: Bộ Công thƣơng - Cục Thƣơng mại điện tử và Kinh tế số, Sách trắng Thƣơng mại điện tử 

Việt Nam năm 2020, trang 11. 

13 Nguồn: Sdd (15), trang 57. 
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2. Tiêu chí xác định mức độ điều chỉnh và nguyên tắc điều chỉnh 

2.1. Nguyên tắc thượng tôn pháp luật  

Về lý thuyết, nguyên tắc thƣợng tôn pháp luật không có gì xa lạ trong giới khoa 

học pháp lý cũng nhƣ cơ quan lập pháp, tƣ pháp và hành pháp. Tuy nhiên, trong quá 

trình thực thi pháp luật, nguyên tắc này không phải lúc nào cũng đƣợc thực hiện đầy 

đủ. Việc thực thi pháp luật và nguyên tắc thƣợng tôn pháp luật có thể đƣợc xem xét 

ngay từ quá trình xây dựng pháp luật, đề xuất ban hành văn bản có hiệu lực thấp nhƣ 

Thông tƣ đến các văn bản Luật. Ngày 24.11.2020, tại Hội nghị của Chính phủ về xây 

dựng, thực thi pháp luật và hoàn thiện pháp luật, Thủ tƣớng Nguyễn Xuân Phúc
14

 cũng 

đã nêu lại vấn đề tham nhũng chính sách
15

 và cần phải chống tham nhũng chính sách
16

. 

Vấn đề này, với chúng tôi, vẫn là vấn đề mở và mong muốn nhận đƣợc thêm đóng góp 

của các độc giả và chuyên gia. 

2.2. Sự xuất hiện những vấn đề mới trong xã hội hiện đại là xu hướng tất yếu 

Những vấn đề đƣơng đại  của Việt Nam cũng nhƣ trên phạm vi toàn cầu là tất 

yếu và có tính hai mặt. Ngày càng nở rộ các chủ thể cung cấp sản phẩm công nghệ, sản 

phẩm số cho quản trị nhà nƣớc với xu hƣớng ―chính phủ thông minh, thành phố thông 

minh‖ đi cùng với vân đề an ninh kinh tế, chính trị. NTE dù không mong muốn, cũng 

xuất hiện khi các yếu tố ngành thƣơng mại du lịch ngày càng phát triển và nhu cầu của 

khách du lịch ngày càng đa dạng hơn. Tƣờng tự nhƣ vậy là những vấn đề liên quan 

đến thƣơng mại điện tử và sản phẩm bất động sản du lịch.  

Pháp luật, ngay cả những vấn đề liên quan đến lý thuyết pháp luật xét đến cùng 

cũng phải đƣợc xây dựng, đúc kết từ nền tảng kinh tế xã hội. Điều này có nghĩa cho dù 

pháp luật có ghi nhận hay dẫn dắt, những yếu tố mới của nền kinh tế xã hội cũng phải 

đƣợc phản ánh vào hệ thống pháp luật. Vì vậy, việc xem xét để quy định mang tính 

chất hƣớng dẫn, hoặc cảnh báo, thậm chí là ngăn cấm cần đƣợc ban hành đầy đủ
17

. 

Chúng ta có thể thấy điều này thông qua quá trình ban hành hệ thống văn bản pháp 

luật điều chỉnh về các vấn đề mới phát sinh trong xã hội đƣơng đại, giai đoạn từ 2015-

2020 và lộ trình 2021-2025
18

 ở Việt Nam cũng nhƣ trên phạm vi toàn cầu.  

                                                 
14 Nguồn: Hội nghị trực tuyến Hội nghị của Chính phủ về xây dựng, thực thi pháp luật và hoàn thiện 

pháp luật ngày 24.11.2020, Chƣơng trình thời sự VTV1 buổi 19 giờ ngày 24.11.2020. 

15 Có thể hiểu Tham nhũng chính sách là cụm từ dùng để chỉ tình trạng những ngƣời trong xã hội, 

doanh nghiệp móc nối với những ngƣời có chức có quyền để mƣu cầu lợi ích riêng cho mình mà bất 

chấp lợi ích chung. (nguồn: Những điều cần biết về tham nhũng chính sách, https://kdlc.vn/tin-bao-

chi/nhung-dieu-can-biet-ve-tham-nhung-chinh-sach.html, truy cập ngày 27.11.2020). 

16 Hội nghị trực tuyến Hội nghị của Chính phủ về xây dựng, thực thi pháp luật và hoàn thiện pháp luật 

ngày 24.11.2020, Chƣơng trình thời sự VTV1 buổi 19 giờ ngày 24.11.2020. 

17 Ví dụ những nội dung liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua các giao dịch tiền ảo, 

giao dịch vốn xuyên biên giới. 

18 Nguồn: Hội nghị trực tuyến Hội nghị của Chính phủ về xây dựng, thực thi pháp luật và hoàn thiện 

pháp luật ngày 24.11.2020, Chƣơng trình thời sự VTV1 buổi 19 giờ ngày 24.11.2020. 

https://kdlc.vn/tin-bao-chi/nhung-dieu-can-biet-ve-tham-nhung-chinh-sach.html
https://kdlc.vn/tin-bao-chi/nhung-dieu-can-biet-ve-tham-nhung-chinh-sach.html
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Bên cạnh mục tiêu tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho các vấn đề mới của xã hội hiện 

đại hiện diện và phát triển, cũng rất cần xem xét để bảo vệ an ninh kinh tế, chính trị 

trƣớc những áp lực nở rộ các chủ thể cung cấp sản phẩm công nghệ, sản phẩm số cho 

quản trị nhà nƣớc với xu hƣớng ―chính phủ thông minh, thành phố thông minh‖. Sản 

phẩm của công nghệ mới, của quản lý số và nhiều sản phẩm mới của xã hội hiện đại đã 

mang lại những thành quả nổi bật của các quốc gia coi trọng đổi mới để phát triển. Bên 

cạnh đó cũng phát sinh hàng loạt các vấn đề liên quan đến an ninh mạng, vấn đề phát 

sinh từ hoạt động của hệ thống ―mạng xã hội‖, dẫn đến những rủi ro, thiệt hại khó 

lƣờng cho Nhà nƣớc, xã hội, cho độc lập chủ quyền. Về vấn đề này, từ những năm 

2012. ―lực lƣợng 47‖ và nay là Bộ tƣ lệnh tác chiến Không gian mạng  đã đƣợc thành 

lập
19

. Tuy nhiên, cần có nhiều hơn thế, vấn đề nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tính hai 

mặt của mỗi sản phẩm mới của xã hội đƣơng đại này để có phƣơng án điều chỉnh pháp 

luật cho phù hợp
20

.   

2.3. Mức độ và cách thức điều chỉnh 

Việc đánh giá thực tiễn để ban hành pháp luật và kế đó là đƣa pháp luật vào 

cuộc sống luôn có độ trễ nhất định. Vì vậy câu hỏi cần đƣợc trả lời: ban hành quy định 

pháp luật đối với những vấn đề mới cần thực hiện phổ quát hay có lộ trình? Thực tế 

thời gian qua, việc ban hành văn bản pháp luật đều có kế hoạch và lộ trình cụ thể, đặc 

biệt đối với những vấn đề mới của nền kinh tế, chẳng hạn nhƣ lộ trình ban hành văn 

bản pháp luật tạo bệ đỡ cho nền kinh tế đêm
21

 hay cho tiền kỹ thuật số
22

 là những minh 

chứng cụ thể.  

Gắn với những nội dung này, cần đề cập thêm phƣơng án quy định chi tiết hay 

quy định khung? Nếu quy định khung, vấn đề cảnh báo rủi ro và chấp nhận rủi ro của 

công chúng cần xác định giới hạn hay không? Đây là câu hỏi không dễ trả lời do các 

sản phẩm mới có tính lây lan nhanh, đối tƣợng bị ảnh hƣởng rộng và nhiều trƣờng hợp 

khó có dấu hiệu nhận biết hoặc có sự bất cân xứng giữa nhóm chủ thể xâm phạm hệ 

thống bảo mật ngày càng tinh vi, trong khi đó ngƣời dân bình thƣờng không buộc phải 

biết những rủi ro có thể xảy ra
23
. Cũng gắn với yếu tố rủi ro và khả năng chập thuận 

rủi ro, với mỗi loại hình sản phẩm cần đo lƣờng kỹ lƣỡng khả năng chịu đựng rủi ro 

                                                 
19 Nguồn: Bộ Tƣ lệnh Tác chiến không gian mạng về trực thuộc Bộ Quốc phòng, 

https://vnexpress.net/bo-tu-lenh-tac-chien-khong-gian-mang-ve-truc-thuoc-bo-quoc-phong-

3730255.html, truy cập ngày 27.11.2020 

20 Xem: Tọa đàm: Chống thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, VTV1, 20giờ10 ngày 28.11.2020 

21 Xem: Quyết định 1129/QĐ-TTg ngày 27.07.2020 của Thủ tƣớng Chính phủ Phê duyệt ―Đề án phát 

triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam‖. 

22 Xem: Quyết định 1255/QĐ-TTg ngày 21.8.2017 của Thủ tƣớng Chính phủ Phê duyệt Đề án Hoàn 

thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. 

23 Xem: Tăng tính bảo mật để ngân hàng ứng dụng nhanh công nghệ 4.0, 

https://www.vietnamplus.vn/tang-tinh-bao-mat-de-ngan-hang-ung-dung-nhanh-cong-nghe-

40/520311.vnp, truy cập ngày 27.11.2020. 

https://vnexpress.net/bo-tu-lenh-tac-chien-khong-gian-mang-ve-truc-thuoc-bo-quoc-phong-3730255.html
https://vnexpress.net/bo-tu-lenh-tac-chien-khong-gian-mang-ve-truc-thuoc-bo-quoc-phong-3730255.html
https://www.vietnamplus.vn/tang-tinh-bao-mat-de-ngan-hang-ung-dung-nhanh-cong-nghe-40/520311.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tang-tinh-bao-mat-de-ngan-hang-ung-dung-nhanh-cong-nghe-40/520311.vnp
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của xã hội, đặc biệt là ―nhóm chủ thể yếu thế‖. Trƣờng hợp này có thể lựa chọn 

phƣơng án cho hiện diện, giao dịch có điều kiện. Chẳng hạn, đối với các đồng tiền kỹ 

thuật số, việc cho phép hiện diện và ghi nhận là một loại hàng hóa hay tài sản ở các 

quốc gia rất khác nhau, ngay cả đối với các quốc gia có nền kinh tế phát triển nhƣ 

Singapore
24

 hoặc công nhận ngay ở quốc gia khác
25

. Thiết nghĩ, việc xây dựng có lộ 

trình, thậm chí triển khai ở dạng thí điểm
2627

 rất nên đƣợc xem xét thực hiện. Đây 

không chỉ là nội dung Việt Nam lựa chọn triển khai, mà đã đƣợc xem xét, đánh giá và 

đề xuất thực hiện ở Singapore, ngay từ những năm 2016
28

. 

Giải quyết đƣợc câu hỏi trên, chúng tôi cho rằng không chỉ gắn với yêu cầu của 

việc điều chỉnh pháp luật mà còn đạt mục tiêu lớn hơn: hỗ trợ, trong những trƣờng hợp 

cần thiết còn tạo ra nền tảng để đáp ứng các yếu tố bền vững của nền kinh tế. Trƣờng 

hợp đối với các sản phẩm bất động sản du lịch có thể lấy làm ví dụ minh họa. Dựa trên 

đƣờng hƣớng phát triến ngành du lịch
29

, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, 

Luật Du lịch cần có những điều chỉnh thích hợp.  

2.4. Nguyên tắc trong xác định nghĩa vụ đối với những giao dịch mới 

Từ những năm 2017 trở lại đây, khi các sản phẩm của nền kinh tế số mang lại 

nguồn tài chính đáng kể cho các chủ thể sáng tạo thì vấn đề thực hiện nghĩa vụ tài 

chính lại là câu chuyện cần xem xét.  

Nhƣ chúng tôi đã đề cập, do chúng ta chƣa thừa nhận tiền kỹ thuật số cũng nhƣ 

các giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số, ngoài nguy cơ rủi ro cho các nhà đầu tƣ 

―thiếu hiểu biết nhƣng lại thừa niềm tin‖ thì các giao dịch này hiện không mang lại 

khoản tài chính nào cho Nhà nƣớc. Tuy nhiên, vấn đề này chúng tôi cho rằng cần sớm 

đƣợc xem xét quy định về góc độ pháp lý
30

, theo đó, vấn đề xác định đúng, đủ nghĩa 

vụ tài chính sẽ có một phần căn cứ thực hiện. 

Bên cạnh những nội dung đã để cập ở mục 1, khi những vấn đề mới của xã hội 

hiện đại thực sự đã hiện diện tại Việt Nam, mà không còn chỉ là các vấn đề nghiên 

cứu, thì hàng loạt câu hỏi về nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ đăng ký kinh doanh cũng là nội 

dung dƣờng nhƣ chƣa có câu trả lời thỏa đáng. Câu hỏi đang đặt ra cho các chủ thể có 

                                                 
24 Nguồn: Reply to Parliamentary Question on Virtual Currencies, http://www.mas.gov.sg/news-and-

publications/parliamentary-replies/2014/reply-to-parliamentary-question-on-virtual-currencies.aspx, 

(accessed 28.2.2019). 

25  Nguồn: Virtual Currency Act of Japan. 

26 Tldd (14). 

27 Tldd (13). 

28 Nguồn: Tldd (3). 

29 Nguồn: Tldd (9) 

 

30 Nguồn: Pham Thi Giang Thu Hanoi Law University - NB.328, Filling the Legal Gap in the 

Banking Area in Vietnam before Industry 4.0 Pressure Pham Thi Giang Thu Hanoi Law University, 

16 TH ASIAN LAW INSTITUTE CONFERENCE 2019 The Rule of Law and the Role of Law in 

Asia. 

http://www.mas.gov.sg/news-and-publications/parliamentary-replies/2014/reply-to-parliamentary-question-on-virtual-currencies.aspx
http://www.mas.gov.sg/news-and-publications/parliamentary-replies/2014/reply-to-parliamentary-question-on-virtual-currencies.aspx
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liên quan đó là: chứng minh nghĩa vụ thuế thuộc về cơ quan thuế hay ngƣời nộp thuế. 

Nếu coi quan hệ thu nộp thuế giữa cơ quan thuế và ngƣời nộp thuế là một quan hệ bắt 

buộc, có tính cƣỡng chế cao thì trách nhiệm chứng minh nghĩa vụ thuế thuộc về ai: 

thuộc về Nhà nƣớc hay thuộc về ngƣời có nghĩa vụ thực hiện? Nếu xem xét ở góc độ 

tƣơng tự (về tính quyền lực), việc xác định sự thật, xác định một tổ chức hay cá nhân 

là tội phạm hay không là tội phạm thuộc về trách nhiệm của Nhà nƣớc
31

 (cơ quan điều 

tra, viện kiểm sát, tòa án). Vậy việc xác định nghĩa vụ thuế và chính xác số tiền thuế 

trong các giao dịch phát sinh trong điều kiện mới thuộc về ai: trách nhiệm của cơ quan 

thuế hay ngƣời nộp thuế? Luật Quản lý thuế 2019 chƣa có câu trả lời. ―Điều 5. Nguyên 

tắc quản lý thuế‖ Luật Quản lý thuế 2019 hoàn toàn không đề cập đến nguyên tắc 

chứng minh nghĩa vụ thuế thuộc về ai, dẫn đến khó khăn đáng kể cho những ngƣời mà 

cơ quan thuế xác định ―tự kê khai, tự nộp‖
32
, trong khi đó cơ quan thuế dƣờng nhƣ 

đang tự trao thêm quyền ―không trả lời‖, ―răn đe‖ đối với các chủ thể nằm trong diện 

nghi ngờ (kinh doanh theo NTE, kinh doanh các sản phẩm dịch vụ công nghệ...). Ở 

đây có sự bất cân xứng trong quan hệ, khi chúng ta đã xác định Chính phủ Việt Nam là 

―Chính phủ phục vụ‖.  

Một điểm nữa cũng có thể đề cập mang tính chất ví dụ, đó là việc đăng ký kinh 

doanh và việc đăng ký thuế, cho dù có rất nhiều tiến bộ, nhƣng vẫn chƣa đến đƣợc với 

các chủ thể mới phát sinh trong nền kinh tế hiện đại. Có thể chỉ ra nhƣ việc xác định 

có hay không nghĩa vụ đăng ký kinh doanh đối với các SMEs sáng tạo? Có hay không 

việc quy định đối với dịch vụ xuyên biên giới và đăng ký kinh doanh dịch vụ xuyên 

biên giới? Có hay không việc quản lý nhà nƣớc và yêu cầu đăng ký kinh doanh, cơ chế 

giám sát đối với các hoạt động kết hợp cung ứng dịch vụ sáng tạo vừa ở trên phạm vi 

lãnh thổ, vừa cung ứng xuyên biên giới? Nếu những câu hỏi này đƣợc trả lời thỏa 

đáng, có lẽ nhiều vẫn đề đang tạo ra cho nhà khởi nghiệp sáng tạo những hƣớng tuân 

thủ đáng kể
33

. 

3. Thay cho lời kết luận - Một số gợi mở mang tính lý thuyết đặt ra đối với 

pháp luật kinh tế - tài chính trong điều kiện mới 

3.1. Lý thuyết về sự hiện diện 

Các yếu tố mới của xã hội hiện đại đi vào cuộc sống, có sự tƣơng tác giữa các 

yếu tố này sẽ phát sinh nhiều nội dung vƣớng mắc không dễ dàng giải quyết. Hiện 

diện là một ví dụ. Các giao dịch thƣơng mại điện tử, dịch vụ đƣợc cung cấp bởi các 

chủ thể là công dân Việt Nam hoặc công dân quốc gia khác. Thực tế các chủ thể này 

                                                 
31 Xem Điều 10 Bộ luật Tố tụng hình sự 2003. 

32 Xem Điều 17 Luật Quản lý thuế 2019. 

33 Xem thêm: Nguyen Huu Anh, Nguyen Anh Tram, Tran Minh Tam, Luu Ngoc Hiep, Digitalization 

and corporatax avoidance: Empirical Evidance from an Emerging Economy, Internatinal Coferrence. 

Digital Transformation of Smaill and Medium Sized Enterprises in Devolopment Countries, Vietnam 

Actnovation Forum, 23 Nov 2020. 
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có thể chỉ là 1 (do muốn hƣởng lợi, kể cả hƣởng lợi không ngay tình về thuế) và khái 

niệm ―công ty bình phong‖, ―công ty vỏ bọc‖ đã xuất hiện khá nhiều, cần phải có 

phƣơng án khả thi để xử lý.   

3.2. Lý thuyết về sự chuyển dịch xuyên biên giới 

Trƣớc đây chúng ta đã đề cập đến ―con đƣờng tơ lụa‖
34

 để lý giải cho các giao 

dịch thƣơng mại xuyên biên giới. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, sự chuyển dịch 

xuyên biên giới không dễ dàng kiểm soát bởi lẽ, đối tƣợng chuyển dịch không còn là 

hàng hóa hay dịch vụ thông thƣờng mà là dịch vụ đặc biệt. Các sản phẩm, dịch vụ 

không chỉ đặc biệt ở hình thức thể hiện. Chẳng hạn, các sản phẩm của công nghệ số, 

thực hiện trên các giao diện mạng xã hội không có cơ sở thƣờng trú tại Việt Nam, việc 

xác định ―điểm đầu cuối‖ hoàn toàn không dễ dàng đối với các giao dịch này. Vì vậy 

khái niệm ―con đƣờng tơ lụa mới‖
35

 lại đƣợc đề cập nhiều đến trong những năm gần 

đây. Chuyển dịch xuyên biên giới cùng với sự ẩn dấu đầu cuối đặt ra cho cơ quan quản 

lý nhà nƣớc về đăng ký kinh doanh, về chất lƣợng sản phẩm, về nghĩa vụ tài chính cần 

đƣợc thực thi thế nào cho phù hợp đồng thời không làm cản trở các giao dịch hợp pháp 

có cội nguồn từ lý thuyết nhƣng lại rất gần với đời sống xã hội cần giải quyết. 

3.3. Lý thuyết về khả năng kiểm soát dòng tiền và quyền bảo mật thông tin khách 

hàng 

Hiện nay, xu hƣớng đề cập đến kiểm soát dòng tiền đã trở nên quen thuộc, không 

chỉ đối với giới quản lý tài chính – ngân hàng mà còn đối với các cơ quan điều tra, cơ 

quan quản lý kinh tế, và đang trở nên phổ biến hơn trong cách hiểu của công chúng. 

Tuy nhiên, kiểm soát dòng tiền ngày càng khó khăn hơn do các dấu hiệu ẩn dầu ngày 

càng phức tạp và khó tiếp cận. Điều này càng khó trƣớc áp lực cần phải bảo mật thông 

tin khách hàng và sự xuất hiện của các sản phẩm của tiền kỹ thuật số với khả năng 

chuyển dịch dễ dàng, xuyên biên giới, có tính ẩn danh cao. 

Lý thuyết là mọi giao dịch đều có thể kiểm soát, đặc biệt đối với các giao dịch 

thanh toán qua ngân hàng dần bị phá vỡ bởi nhiều quy định pháp luật chuyên ngành và 

có sự khác nhau nhất định của các quốc gia. Vì thế, nếu chỉ kiểm soát dòng tiền để xác 

định nghĩa vụ thuế đối với ngƣời nộp thuế, có lẽ nhiều vấn đề pháp lý mới lại sớm phát 

sinh. 

Vấn đề tƣơng tự cũng đƣợc đặt ra cho những sản phẩm của nền kinh tế đêm, cho 

các sản phẩm bất động sản du lịch. Kinh tế đêm cần rất nhiều yếu tố tác động và hỗ 

                                                 
34 Xem: Con đƣờng tơ lụa – Tuyến đƣờng thƣơng mại đã đi vào huyền thoại, 

https://www.migolatravel.com/con-duong-to-lua-tuyen-duong-thuong-mai-huyen-thoai/, truy cập ngày 

28.11.2020. 

35 Xem: Hồng Hạnh (Theo SCMP), Ông Tập Cận Bình Ông Tập muốn xây 'Con đƣờng Tơ lụa kỹ 

thuật số' với ASEAN, https://vnexpress.net/ong-tap-muon-xay-con-duong-to-lua-ky-thuat-so-voi-

asean-4198137.html, truy cập ngày 28.11.2020. 

 

https://www.migolatravel.com/con-duong-to-lua-tuyen-duong-thuong-mai-huyen-thoai/
https://vnexpress.net/ong-tap-muon-xay-con-duong-to-lua-ky-thuat-so-voi-asean-4198137.html
https://vnexpress.net/ong-tap-muon-xay-con-duong-to-lua-ky-thuat-so-voi-asean-4198137.html
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trợ, bên cạnh đó cũng luôn tiềm ẩn các yếu tố liên quan đến rửa tiền qua các giao dịch 

phi chính thức và không dễ kiểm soát. 

3.4. Chính sách quản trị nhà nước gắn vấn đề ưu đãi và cạnh tranh – tương quan 

được/mất – vấn đề cạnh tranh quốc gia  

Điểm cuối cùng mang tính chất khuyến nghị này đang đặt ra một cách nghiêm 

túc khi xem xét xu hƣớng Chính phủ hay một nhóm ngành, một nhóm doanh nghiệp đề 

xuất đƣợc bảo trợ, đƣợc hƣởng ƣu đãi
36

 vì một lý do nhất định nào đó. Tuy nhiên, khi 

Việt Nam đã trở thành thành viên của nhiều tổ chức quốc tế, đã ký nhiều Hiệp định 

thƣơng mại song phƣơng và đa phƣơng thì sự cân nhắc giữa ƣu đãi nhóm và cạnh 

tranh cạnh tranh quốc gia – đƣợc và mất; giữa công bằng dọc và công bằng ngang khi 

xác định nghĩa vụ thuế - đƣợc và mất, rất cần phải xem xét nghiêm túc. 

Trên đây là một vài ý kiến của nhóm tác giả về những vấn đề mới trong xã hội 

hiện đại, có tác động lớn đến tƣ duy pháp lý kinh tế và nhu cầu điều chỉnh của pháp 

luật. Những ý kiến này mang tính khởi đầu cho chuỗi các vấn đề nghiên cứu tiếp theo, 

vì vậy có những nội dung chƣa thể hiện ý kiến điều chỉnh cụ thể chi tiết, hy vọng sớm 

có ý kiến chia sẻ tới quý vị và bạn đọc./.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Blockchain - trends and prospects, Information Security Journal, No 1 (045) 

2018 

2. Blocchain & Bitcoin, Information Security Journal, No 2 (046) 2018 

3. ―New Theories of the State‘s Authority: Beyond the Separation of Powers‖, 

Workshop was held at the Faculty of Law, National University of Singapore 
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36 Nguồn: Lên kế hoạch để bãi bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất ở Việt Nam, 

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/bai-bo-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-o-to-san-xuat-o-viet-

nam-688462.html, truy cập ngày 27.11.2020. 

https://www.academia.edu/36858181/A_Guide_to_Managing_your_Night_Time_Economy
https://www.academia.edu/36858181/A_Guide_to_Managing_your_Night_Time_Economy
https://mixed-use-resorts.com/2013/11/20/introduction-its-comercial-and-legal-beginnings-i/
https://mixed-use-resorts.com/2013/11/20/introduction-its-comercial-and-legal-beginnings-i/
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http://www.mas.gov.sg/news-and-publications/parliamentary-replies/2014/reply-to-parliamentary-question-on-virtual-currencies.aspx
https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/954859/tong-ket-15-nam-trien-khai-chien-luoc-xay-dung-va-hoan-thien-he-thong-phap-luat
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http://tinhuykhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/6395/Thuc-day-phat-trien-kinh-te-ban-dem
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phat-trien-kinh-te-ban-dem-tai-cac-thanh-pho-cua-viet-nam-68978.htm
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/phat-trien-kinh-te-ban-dem-tai-cac-thanh-pho-cua-viet-nam-68978.htm
https://dothi.reatimes.vn/kinh-doanh-bat-dong-san-du-lich-mot-so-van-de-phap-ly-dat-ra-20200514173610984.html
https://dothi.reatimes.vn/kinh-doanh-bat-dong-san-du-lich-mot-so-van-de-phap-ly-dat-ra-20200514173610984.html
https://kdlc.vn/tin-bao-chi/nhung-dieu-can-biet-ve-tham-nhung-chinh-sach.html
https://kdlc.vn/tin-bao-chi/nhung-dieu-can-biet-ve-tham-nhung-chinh-sach.html
https://vnexpress.net/bo-tu-lenh-tac-chien-khong-gian-mang-ve-truc-thuoc-bo-quoc-phong-3730255.html
https://vnexpress.net/bo-tu-lenh-tac-chien-khong-gian-mang-ve-truc-thuoc-bo-quoc-phong-3730255.html
https://www.vietnamplus.vn/tang-tinh-bao-mat-de-ngan-hang-ung-dung-nhanh-cong-nghe-40/520311.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tang-tinh-bao-mat-de-ngan-hang-ung-dung-nhanh-cong-nghe-40/520311.vnp
https://www.migolatravel.com/con-duong-to-lua-tuyen-duong-thuong-mai-huyen-thoai/
https://www.migolatravel.com/con-duong-to-lua-tuyen-duong-thuong-mai-huyen-thoai/
https://vnexpress.net/ong-tap-muon-xay-con-duong-to-lua-ky-thuat-so-voi-asean-4198137.html
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KIỂM SOÁT ĐIỀU KHOẢN BẤT CÔNG: TỪ LÝ THUYẾT TỰ DO                  

HỢP ĐỒNG ĐẾN LÝ THUYẾT CÔNG BẰNG HỢP ĐỒNG 

TS. Đỗ Giang Nam 

Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội  

 

1. Dẫn nhập 

Năm 2020 đánh dấu mốc tròn 10 năm Luật bảo vệ ngƣời tiêu dùng (LBVNTD) 

Việt Nam đƣợc ban hành. Sự ra đời của đạo luật này không chỉ là dấu son trong việc 

xây dựng và thể chế hoá chính sách bảo vệ ngƣời tiêu dùng tại Việt Nam, mà còn đặt 

ra và thúc đẩy việc nghiên cứu những vấn đề lý luận mới liên quan đến chế định hợp 

đồng tiêu dùng với hiệu ứng lan toả ra toàn bộ hệ thống pháp luật hợp đồng. Một trong 

những vấn đề đó là lý thuyết về nhu cầu và phƣơng thức kiểm soát tính bất công của 

điều khoản mẫu trong hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung.  

Điều khoản mẫu trong hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung đƣợc 

hiểu là những điều khoản do thƣơng nhân soạn sẵn để sử dụng nhiều lần, ngƣời tiêu 

dùng không có khả năng đàm phán thay đổi nội dung mà chỉ có khả năng chấp thuận 

hoặc từ chối giao kết (take it or leave it).
37

 Việc thiếu khả năng thƣơng lƣợng và thoả 

thuận này có thể dẫn đến việc một bên thậm chí không nhận thức đƣợc sự tồn tại hay 

nội dung của điều khoản mẫu do một bên đơn phƣơng đƣa ra. Quan trọng hơn, việc 

các điều khoản mẫu do một bên soạn thảo, có thể dẫn đến tình trạng làm giảm khả 

năng của bên kia trong việc đạt tới một thoả thuận công bằng.  

                                                 
37 Hiện nay, trong pháp luật Việt Nam (LBVNTD 2010 và BLDS 2015) tồn tại các quy định riêng rẽ 

về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng mặc dù có sự khác 

biệt giữa khái niệm Hợp đồng theo mẫu và Điều kiện giao dịch chung (trong đó các điều kiện giao 

dịch chung, thông thƣờng không nằm ngay trong bản hợp đồng, nó có thể đƣợc quy định trong các văn 

bản riêng miễn là đƣợc bên cung cấp dịch vụ công bố công khai), nhƣng, điều quan trọng hơn cần 

nhấn mạnh là cả hai khái niệm này đều cùng chỉ đến một hiện tƣợng khi mà các điều khoản mẫu do 

một bên đơn phƣơng soạn thảo hoặc công bố và đƣợc sử dụng trên thực tế với đối tác mà không cần có 

sự thoả thuận, mặc cả về nội dung của điều khoản mẫu đó. Bình luận số 2 của Điều 2.1.19 của Bộ 

nguyên tắc UNIDROIT về Hợp đồng Thƣơng mại quốc tế đã miêu tả một cách chính xác đặc trƣng đó 

nhƣ sau:  

―Yếu tố quyết định không phải là hình thức trong đó các điều khoản này được trình bày (ví dụ: 

các điều khoản này được chứa đựng trong văn bản riêng hay trong chính hợp đồng; các điều khoản 

này được ban hành dưới dạng bản in sẵn hay chỉ được lưu trữ online), cũng không phải người soạn 

thảo các điều khoản mẫu (chính là một trong các bên, hay hiệp hội thương mại hay nghề nghiệp…), 

hay số lượng (bao gồm toàn bộ các điều khoản liên quan đến tất cả các khía cạnh liên quan của hợp 

đồng hay chỉ một hay hai điều khoản, chẳng hạn điều khoản miễn trừ trách nhiệm hoặc điều khoản 

trọng tài). Yếu tố quyết định là việc thực tế các điều khoản này đã được soạn sẵn để sử dụng chung, 

nhiều lần lặp đi lặp lại và trong trường hợp đó, được sử dụng thực sự bởi một bên không dựa trên sự 

thương lượng với phía bên kia‖ 

Xem nguyên bản tiếng Anh tại <http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-

principles-2010/415-chapter-2-formation-and-authority-of-agents-section-1-formation/897-article-2-1-

19-contracting-under-standard-terms> Truy cập 14.2.2020 

http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/415-chapter-2-formation-and-authority-of-agents-section-1-formation/897-article-2-1-19-contracting-under-standard-terms
http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/415-chapter-2-formation-and-authority-of-agents-section-1-formation/897-article-2-1-19-contracting-under-standard-terms
http://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/415-chapter-2-formation-and-authority-of-agents-section-1-formation/897-article-2-1-19-contracting-under-standard-terms
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Chính vì thế, LBVNTD năm 2010 và sau đó là Bộ luật dân sự (BLDS) năm 

2015 đã đƣa ra các cơ chế kiểm soát hình thức và nội dung của điều kiện giao dịch 

chung với chủ đích là ―bảo đảm sự bình đẳng giữa các bên”.
38

 Mặc dù vậy, các cơ chế 

kiểm soát này một mặt chƣa thực sự phát huy hiệu quả, mặt khác luôn hàm chứa rủi ro 

là sự can thiệp thái quá của nhà nƣớc vào quan hệ hợp đồng dẫn đến kìm hãm, thậm 

chí triệt tiêu những giá trị nền tảng của quá trình cải cách pháp luật hƣớng tới tự do 

hoá hợp đồng ở Việt Nam. Vì vậy, vấn đề cấp thiết đặt ra đối với pháp luật hợp đồng 

Việt Nam hiện đại là phải hoàn thiện học thuyết pháp lý về kiểm soát điều khoản mẫu 

trong hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung để luận giải không chỉ nhu cầu 

kiểm soát mà còn cho phép đánh giá mức độ cần thiết và tƣơng xứng của các cơ chế 

can thiệp vào quyền tự do hợp đồng để đảm bảo sự công bằng trong quan hệ hợp đồng.  

2. Lý thuyết tự do hợp đồng và nhu cầu xây dựng lý thuyết công bằng kiểm 

soát các điều khoản mẫu 

2.1. Lý thuyết tự do hợp đồng 

Nhằm đáp ứng những đòi hỏi của quá trình cải cách kinh tế, xã hội trong thời kỳ 

Đổi mới, pháp luật hợp đồng Việt Nam đã có những sự thay đổi cơ bản từ cuối thập 

niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ 20. Với mục đích tạo dựng khung pháp lý vững 

chắc cho việc thúc đẩy các giao dịch trong nền kinh tế thị trƣờng, các nhà lập pháp 

Việt Nam đã tìm thấy cảm hứng từ lý thuyết cổ điển về tự do ý chí  ở phƣơng Tây và 

ghi nhận nguyên tắc tự do hợp đồng nhƣ là nguyên tắc cơ bản của pháp luật hợp đồng 

Việt Nam.
39

 Lý thuyết này nhấn mạnh luật hợp đồng về bản chất là luật thúc đẩy và 

thực thi các nghĩa vụ đƣợc hình thành từ các đàm phán giữa các bên.
40

 Quá trình tự do 

trao đổi đàm phán này không những (i) phản ánh quyền tự chủ tham gia đời sống dân 

sự của cá nhân, mà còn (ii) xác định hiệu quả nhất cách thức phân bổ nguồn lực trong 

xã hội.
41

 

Với tƣ cách là nguyên tắc nền tảng của pháp luật hợp đồng, tự do hợp đồng đƣợc 

thể hiện dƣới hai khía cạnh. Một mặt, các bên đƣợc quyền tự mình mƣu cầu lợi ích từ 

quan hệ hợp đồng thông qua việc (i) tự do quyết định có giao kết hay không giao kết 

hợp đồng, (ii) tự do quyết định giao kết hợp đồng với bất kỳ chủ thể nào và (iii) tự do 

thoả thuận thiết kế các điều khoản ràng buộc các bên. Mặt khác, tự do hợp đồng còn 
                                                 
38 Xem khoản 3 Điều 406 BLDS 2015. 

39 Xem John Stanley Gillespie, Transplanting Commercial Law Reform: Developing a 'rule of Law' in 

Vietnam (Ashgate Publishing, Ltd., 2006). 

40 Về các nghiên cứu tự do ý chí trong pháp luật hợp đồng Việt Nam, xem Ngô Huy Cƣơng, ―Tự do ý 

chí và sự tiếp nhận tự do ý chí trong pháp luật Việt Nam hiện nay‖, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 

2008, Số 2(117), tr.11-20; Ngô Huy Cƣơng, Giáo trình Luật hợp đồng phần chung, Nxb ĐHQGHN, 

2013, tr 19-34. 

41 See P.S Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, 5th edn (Clarendon Press, Oxford,1995) 

Chapter 1 ‗The Development of the Modern Contract Law‘; K Zweigert and H K tz, An Introduction 

to Comparative Law (Tony Weir tr, 3rd edn, OUP 1998) 324-5. 
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đƣợc nhấn mạnh khía cạnh loại trừ sự can thiệp của nhà nƣớc vào nội dung của hợp 

đồng. Về nguyên tắc, khi xem xét liệu hợp đồng có hiệu lực giữa các bên hay, Toà án 

sẽ đánh giá quá trình thoả thuận liệu hai bên đã thực sự đạt đƣợc sự thống nhất ý chí 

hay chƣa, thay vì việc đánh giá xem liệu các kết quả của sự thoả thuận đó có công 

bằng và hợp lý hay không.
42

 Luật hợp đồng cổ điển, vì vậy, nhấn mạnh chủ yếu các 

phƣơng pháp để đảm bảo sự công bằng trong quá trình xác lập hợp đồng thông qua các 

quy định về phƣơng thức giao kết hợp đồng, điều kiện có hiệu lực hợp đồng, về hợp 

đồng vô hiệu do khiếm khuyết về sự tự nguyện… Tuy nhiên, điều này không có nghĩa 

là luật hợp đồng cổ điển không hề quan tâm đến sự công bằng về nội dung của các 

điều khoản hợp đồng. 

 Xét bối cảnh lịch sử, lý thuyết luật hợp đồng cổ điển phƣơng Tây đƣợc xây 

dựng dựa trên hai giả thiết cơ bản phản ánh thực tiễn giao kết hợp đồng vào thế kỷ 

19.
43

 Giả thiết thứ nhất là việc các bên tham gia quan hệ hợp đồng đƣợc cho là có năng 

lực đàm phán và ký kết hợp đồng ngang bằng nhau (―equal bargaining power‖ 

assumption). Ngoại trừ một số trƣờng hợp liên quan học thuyết bảo vệ ngƣời chƣa 

thành niên, hoặc ngƣời có năng lực hành vi dân sự hạn chế… luật hợp đồng về nguyên 

tắc phản ánh ý niệm cơ bản của pháp luật dân sự là các cá nhân bình quyền dân sự có 

địa vị pháp lý ngang nhau.  

Giả thiết thứ hai là việc xem xét quá trình xác lập hợp đồng là quá trình đàm 

phán, thƣơng lƣợng trong đó các bên có cơ hội mặc cả với nhau về từng điều khoản 

hợp đồng (―individually negotiated term‖ assumption). Dựa trên hai giả thiết đó, luật 

hợp đồng cổ điển cho rằng tự do hợp đồng sẽ tự động dẫn tới công bằng trong nội 

dung hợp đồng: một khi các bên tham gia có năng lực đàm phán ngang bằng nhau đã 

thực sự thƣơng lƣợng, thoả hiệp với nhau về từng điều khoản của hợp đồng, thì kết 

quả của sự thoả thuận đó phải đƣợc suy đoán là kết quả công bằng cho cả hai bên. Bởi 

lẽ, các chủ thể tƣ, hơn ai hết, là ngƣời hiểu rõ nhất nhu cầu và lợi ích của bản thân, một 

hợp đồng công bằng là hợp đồng theo đó các bên đã tự do thoả hiệp và thoả thuận -

„qui dit contratuel, dit juste‟.
44

 

2.2. Nhu cầu xây dựng lý thuyết công bằng kiểm soát các điều khoản mẫu 

                                                 
42 See P.S Atiyah, An Introduction to the Law of Contract, 5th edn (Clarendon Press, Oxford,1995), 

282. 

43 M Chen-Wishart, ‗Regulating Unfair Terms‘ in L Gullifer and S Vogenauer (eds), English and 

European Perspectives on Contract and Commercial Law Essays in Honour of Hugh Beale (Hart 

Publishing Oxford 2014) 107  

 

44 Châm ngôn này đƣợc cho rằng gắn liền với Fouillée, La science sociale contemporaine (1880), 410 

theo Abegg, Andreas, and Annemarie Thatcher, ‗Review Essay–Freedom of Contract in the 19th 

Century: Mythology and the Silence of the Sources–Sibylle Hofer‘s Freiheit ohne Grenzen? 

Privatrechtstheoretische Diskussionen im 19 Jahrhundert‘ (2004) 5.1 German Law Journal 5. 
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Thách thức cơ bản đối với lý thuyết cổ điển về tự do hợp đồng là thực tiễn giao 

kết hợp đồng trong xã hội hiện nay đã có sự thay đổi đáng kể so với mô hình trƣớc 

đây. Quá trình công nghiệp hoá và toàn cầu hoá đã thúc đẩy việc sử dụng các điều 

khoản mẫu trong các hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung do một bên 

soạn thảo, bên đối tác chỉ có thể thể hiện ý chí bằng việc chấp nhận hoặc từ chối giao 

kết thay vì thƣơng lƣợng, thoả hiệp từng điều khoản của hợp đồng.
45

 Ngày nay trong 

xã hội Việt Nam, điều kiện giao dịch chung đã phổ biến đến mức một cá nhân hầu nhƣ 

không thể tham gia đời sống dân sự bằng cách giao kết các hợp đồng trong lĩnh vực 

ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ vận tải, viễn thông, truyền hình… nếu không chấp nhận 

các điều kiện giao dịch chung do một bên thƣơng nhân soạn sẵn. 

Sự phổ biến của các điều khoản mẫu trong hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao 

dịch chung thực tế đã làm biến đổi căn bản các giả thiết nền tảng của luật hợp đồng cổ 

điển. Thứ nhất, trái với giả thiết quá trình xác lập hợp đồng là quá trình đàm phán, 

thƣơng lƣợng trong đó các bên có cơ hội mặc cả với nhau về từng điều khoản hợp 

đồng, đặc trƣng của điều khoản mẫu là nó đƣợc đơn phƣơng soạn thảo bởi một bên, 

bên đối tác không thể có ảnh hƣởng, tác động đáng kể đến nội dung của hợp đồng. 

Thứ hai, điều khoản mẫu đƣợc sử dụng chủ yếu trong quan hệ tiêu dùng, trong 

đó trong đó tồn tại sự bất cân xứng về năng lực đàm phán và ký kết hợp đồng giữa 

thƣơng nhân và bên yếu thế hơn là ngƣời tiêu dùng. Do đó, chúng ta có quyền hoài 

nghi rằng liệu châm ngôn „qui dit contratuel, dit juste‟ của luật hợp đồng cổ điển có 

còn hợp lý và phù hợp đối với thực tiễn giao kết hợp đồng hiện nay. Trên thực tế, 

không khó để nhận ra, ngày càng phổ biến các hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao 

dịch chung chứa đựng các điều khoản mẫu bất công thái quá với ngƣời tiêu dùng. 

Xuất pháp từ lý do trên, nhiều hệ thống tài phán trên thế giới, trong đó có Việt 

Nam, đã xây dựng những cơ chế pháp lý để kiểm soát điều khoản mẫu. Chẳng hạn, kế 

thừa các cơ chế kiểm soát hình thức và nội dung điều kiện giao dịch chung trong 

LBVNTD năm 2010, BLDS 2015 đã lần đầu tiên ghi nhận quy định chung tại Điều 

406 mang tính nguyên lý rằng “Điều kiện giao dịch chung phải bảo đảm sự bình đẳng 

giữa các bên”. Đây là tuyên ngôn pháp lý hết sức quan trọng nhấn mạnh chủ đích lập 

pháp rõ ràng của BLDS 2015 là bộ luật này ghi nhận và sẽ đảm bảo thi hành các điều 

kiện giao dịch chung cho đến chừng nào các điều kiện giao dịch chung bảo đảm sự 

bình đẳng giữa các bên.  

                                                 
45 Về lịch sử ra đời và phát triển của điều khoản mẫu, xem Friedrich Kessler, ‗Contracts of Adhesion-

-Some Thoughts About Freedom of Contract‘ (1943) 43 Colum. L. Rev. 630;  Nguyễn Nhƣ Phát, Một 

số vấn đề lý luận xung quanh Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

http://www.vca.gov.vn/NewsDetail.aspx?ID=1289&CateID=80 (truy cập ngày 14/2/2020). 

 

 

http://www.vca.gov.vn/NewsDetail.aspx?ID=1289&CateID=80
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Tuy nhiên, với tƣ cách là quy tắc pháp lý, quy định chung này cũng tạo ra các 

thách thức lớn về giải thích pháp luật trong việc đánh giá thực tế khi nào điều kiện 

giao dịch chung đã thoả mãn yêu cầu ―bảo đảm sự bình đẳng giữa các bên‖? Điều này 

đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam, khi mà chúng ta có thể phải đối diện với 

việc giải thích quá rộng quy phạm này, dẫn đến việc can thiệp thái quá vào quyền tự 

do hợp đồng các bên. Hoặc ngƣợc lại, chúng ta sẽ vấp phải vấn đề giải thích quá hẹp 

quy phạm đến mức làm suy giảm hiệu quả của cơ chế kiểm soát tính công bằng của 

điều kiện giao dịch chung. 

Để góp phần làm sáng tỏ vấn đề trên, chúng tôi đề xuất áp dụng cách tiếp cận lý 

thuyết công bằng (fairness-based approach) để luận giải nhu cầu kiểm soát điều kiện 

giao dịch chung và đánh giá tính tƣơng xứng và hợp lý của các cơ chế kiểm soát.
46

 Lý 

thuyết này nhấn mạnh triết lý của việc kiểm soát điều kiện giao dịch chung là để 

hƣớng tới đảm bảo tính công bằng trong quan hệ hợp đồng, trong đó bao gồm cả công 

bằng thủ tục (procedural fairness) và công bằng nội dung (substantive fairness).
47

 

Công bằng nội dung quan tâm trực tiếp đến các nội dung các điều khoản của 

hợp đồng, nó đặt câu hỏi liệu các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng có thể hiện 

sự bất cân xứng thái quá theo bất lợi cho bên yếu thế trong quan hệ hợp đồng hay 

không.
48

  

Công bằng thủ tục, trái lại không quan tâm trực tiếp đến nội dung hợp đồng mà 

quan tâm đến hoàn cảnh, quy trình thủ tục các bên giao kết hợp đồng; nó đặt câu hỏi 

liệu các bên có đƣợc trao cơ hội để biết, để hiểu và để đánh giá đƣợc hậu quả pháp lý 

trƣớc khi thể hiện ý chí giao kết hợp đồng hay không.
49

 

Căn cứ vào mức độ tác động của nhà nƣớc vào quan hệ hợp đồng, việc đảm bảo 

công bằng thủ tục chỉ đòi hỏi tác động ở mức độ thấp hơn thông qua áp đặt các nghĩa 

vụ liên quan đến thông tin giữa các bên; trong khi đó việc đảm bảo công bằng nội 

dung đòi hỏi tác động ở mức độ cao hơn, đòi hỏi xem xét trực tiếp nội dung các điều 

khoản của hợp đồng. Bởi lẽ sự can thiệp trực tiếp của nhà nƣớc vào đánh giá nội dung 

                                                 
46 Mặc dù các tranh luận về tính công bằng trong quan hệ hợp đồng có lịch sử lâu đời, tuy nhiên, 

CHRIS WILLET và THOMAS WILHELMSSON đóng vai trò quan trọng nền tảng trong việc phát 

triển học thuyết công bằng trong kiểm soát điều kiện giao dịch chung. Xem Wilhelmsson, T., ‗Control 

of unfair contract terms and social values: EC and Nordic approaches‘ (1993) 16.3 Journal of 

Consumer Policy 435; Willett C, Fairness in Consumer Contracts: The Case of Unfair Terms 

(Ashgate Publishing, 2007); Wilhelmsson T and Willett C, ‗Unfair terms and standard form contracts‘ 

G. Howells, I. Ramsay, T. Wilhelmsson and D. Kraft (eds), Handbook of Research on International 

Consumer Law (Edward Elgar Publishing 2010) 158. 

47 Willett C, Fairness in Consumer Contracts: The Case of Unfair Terms (Ashgate Publishing, 2007), 

50. 

48 Ibid; SA Smith ‗In Defence of Substantive Fairness‘ (1996) 112 Law Quarterly Review 138  

49 Willett C, Fairness in Consumer Contracts: The Case of Unfair Terms (Ashgate Publishing, 2007), 

55. 
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hợp đồng luôn hàm chứa rủi ro của sự can thiệp thái quá là nhà nƣớc ―viết hợp đồng 

thay cho các bên‖, nên các giải pháp hƣớng tới tới công bằng thủ tục sẽ đƣợc ƣu tiên 

áp dụng trƣớc các giải pháp hƣớng tới công bằng nội dung. 

3. Công bằng thủ tục 

Thách thức đầu tiên nảy sinh cùng việc áp dụng các điều khoản mẫu liên quan 

đến ý chí đích thực của ngƣời tiêu dùng khi họ gia nhập vào các hợp đồng vốn đƣợc 

soạn sẵn bởi bên thƣơng nhân. Cụ thể, có hai quan ngại về ―chất lƣợng‖ của sự thể 

hiện ý chí ngƣời tiêu dùng với tƣ cách là bên gia nhập hợp đồng: quan ngại thứ nhất là 

liệu họ có thực sự ý thức đƣợc sự tồn tại của các điều khoản mẫu hay không. Quan 

ngại thứ hai gắn liền với hiện tƣợng phổ biến là do tính phức tạp, đa dạng, phổ biến 

của hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong đời sống, ngƣời tiêu dùng 

thƣờng ký nhƣng không đọc hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung 

(signing-without-reading phenomenon).
50

 Cả hai trƣờng hợp này đều dẫn đến tình 

trạng bất công bằng trong quá trình giao kết hợp đồng. Vì vậy, lý thuyết công bằng đòi 

hỏi: 

- Bên soạn thảo các điều khoản mẫu phải áp dụng các biện pháp cần thiết và 

hợp lý để tạo cho bên gia nhập có cơ hội nhận biết đƣợc các điều khoản đó;  

- Điều khoản mẫu phải đƣợc soạn thảo và trình bày theo ngôn ngữ và thể thức 

đơn giản mà ngƣời tiêu dùng bình thƣờng có thể hiểu đƣợc ý nghĩa pháp lý của nó.  

3.1. Yêu cầu về việc trao cơ hội hợp lý cho bên đối tác nhận biết điều khoản 

mẫu 

Hiển nhiên, các điều khoản mẫu do một bên đơn phƣơng ban hành không 

đƣơng nhiên làm phát sinh quyền và nghĩa vụ hợp đồng ràng buộc bên đối tác. Theo 

nguyên tắc truyền thống về giao kết hợp đồng, để một điều khoản mẫu do một bên đơn 

phƣơng soạn thảo trở thành một phần của hợp đồng thì điều khoản đó phải đƣợc chấp 

nhận bởi phía bên kia. Tuy nhiên, vấn đề thực tế là trong rất nhiều tình huống, ngƣời 

tiêu dùng mặc dù chấp nhận lời đề nghị, nhƣng không có khả năng biết đến sự tồn tại 

của tất cả các điều khoản mẫu, bởi các điều khoản này không nhất thiết hiện diện trong 

văn bản hợp đồng, hoặc các điều khoản mẫu đƣợc trình bày dƣới dạng thức mà bên 

đƣợc đề nghị bình thƣờng không thể ngờ tới. 

Pháp luật Việt Nam đã bƣớc đầu xây dựng cơ chế để đảm bảo cho bên giao kết 

có cơ hội đƣợc tiếp cận và tìm hiểu nội dung của các điều khoản mẫu trƣớc khi thể 

hiện ý chí chấp nhận hợp đồng. Kế thừa các quy định của LBVNTD năm 2010,
51

 ngay 

tại định nghĩa của hợp đồng theo mẫu, BLDS 2015 đã quy định rằng, bên đề nghị phải 

                                                 
50 De Geest, Gerrit, ‗Signing Without Reading‘ in Encyclopedia of Law and Economics: Basic Areas 

of Law, Springer, (2015). 

51 Xem điều 17 và điều 18 của LBVNTD 2010. 
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trao cho bên kia một ―thời gian hợp lý‖ để cân nhắc, trƣớc khi chấp nhận đề nghị hợp 

đồng.
52

 Tiếp đó, BLDS 2015 nhấn mạnh ―điều kiện giao dịch chung chỉ có hiệu lực 

với bên xác lập giao dịch trong trƣờng hợp điều kiện giao dịch này đã đƣợc công khai 

để bên xác lập giao dịch biết hoặc phải biết về điều kiện đó‖.
53

 Đặc điểm của cách tiếp 

cận này là ở chỗ nó cho rằng bên sử dụng điều khoản theo mẫu chỉ cần phải ―công 

khai hoá‖ điều kiện giao dịch chung, và khi đó ngƣời tiêu dùng phải có nghĩa vụ tự 

mình tìm hiểu về nội dung của điều kiện giao dịch chung đó.  

Về cơ bản, cách tiếp cận này cũng tƣơng tự các thông lệ đƣợc thừa nhận rộng 

rãi trên thế giới. Chẳng hạn Điều 2:104(1) Bộ nguyên tắc luật hợp đồng châu Âu 

(PECL)
54

 quy định: 

―Các điều khoản mẫu… chỉ có thể đƣợc viện dẫn chống lại bên đối tác nếu bên 

viện dẫn các điều khoản mẫu đó đã tiến hành các biện pháp hợp lý để làm cho bên đối 

tác nhận biết đƣợc các điều khoản đó trƣớc hoặc trong khi giao kết hợp đồng‖ 

 Bên cạnh đó, Điều 2:104(2) Bộ nguyên tắc luật hợp đồng châu Âu nhấn mạnh 

rằng việc một bên đơn thuần đề cập tới các điều kiện giao dịch chung trong hợp đồng 

(chẳng hạn thông qua đƣờng hyperlink) là không đủ để cấu thành các biện pháp hợp lý 

để để làm cho bên đối tác nhận biết đƣợc các điều khoản đó.  

 Nhƣ vậy, theo thông lệ quốc tế việc một bên chỉ dẫn chiếu đến sự tồn tại của 

điều khoản mẫu không đƣợc coi là đủ để biến điều khoản đó trở thành một phần của 

hợp đồng. Thay vì vậy, để đảm bảo công bằng thủ tục trong giao kết đồng, bên đƣa ra 

điều khoản mẫu đó cần phải đáp ứng nghĩa vụ tích cực hơn thông qua việc trao cho 

bên đối tác một ―cơ hội hợp lý‖ để hiểu biết và đánh giá về nội dung của điều khoản 

mẫu đó. Các quy định trong BLDS 2015 dƣờng nhƣ tiệm cận phản ánh triết lý trên, 

nhƣng với cách thiết kế nhƣ hiện nay, có thể dẫn đến cách giải thích rất hẹp là việc coi 

―công khai hoá‖ điều kiện giao dịch chung là biện pháp duy nhất cần và đủ để bảo vệ 

bên đối tác; trong khi đó, đòi hỏi của công bằng thủ tục không chỉ dừng ở đó, mà phải 

hƣớng đến việc bên đối tác thực sự có cơ hội nhận diện đƣợc các quyền và nghĩa vụ 

của mình khi giao kết hợp đồng. 

3.2. Yêu cầu về ngôn ngữ và thể thức trình bày điều khoản mẫu 

Lý thuyết công lý thủ tục không chỉ quan tâm đến việc ngƣời tiêu dùng ―biết‖ 

đến nó mà còn đòi hỏi hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải đƣợc 

soạn thảo và trình bày theo ngôn ngữ và cách thức thân thiện để họ có thể ―hiểu‖ đƣợc 

nội dung của chúng một cách tốt nhất. Trong đó, đặc biệt quan trọng là thúc đẩy việc 

                                                 
52 Điều 405 BLDS 2015. 

53 Điều 406 BLDS 2015. 

54 Về chức năng, sứ mệnh và cấu trúc của PECL xem Ole Lando and Hugh Beale (eds), Principles of 

European Contract Law, Parts I and II Combined and Revised, The Hague etc. 2000. 
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sử dụng các ngôn ngữ đơn giản, hạn chế tối đa việc sử dụng các thuật ngữ pháp lý hàn 

lâm, phức tạp hàm chứa những ẩn ý pháp lý khó hiểu đối với ngƣời tiêu dùng. Yêu cầu 

trên đƣợc thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Chẳng hạn, phản ánh thực tiễn chung ở các 

quốc gia châu Âu, Điều II.9:402 của Bộ khung tham chiếu chung
55

 (hƣớng tới hài hoà 

hoá luật tƣ ở châu Âu) với tiêu đề sự minh bạch của các điều khoản hợp đồng mẫu quy 

định rằng ―các điều khoản mẫu phải đƣợc soạn thảo và trình bày dƣới một ngôn ngữ 

đơn giản và dễ hiểu (plain and intelligible language).
56

 Triết lý của quy định này nhằm 

hƣớng tới tạo cơ hội cho ngƣời tiêu dùng có thể nhận thức đầy đủ và chính xác đƣợc 

nội dung của các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các điều khoản mẫu và qua đó đƣa ra 

các lựa chọn duy lý quyết định giao kết hay không giao kết hợp đồng.
57

  

Thực tế, cách tiếp cận trên không hoàn toàn xa lạ với pháp luật Việt Nam. Mặc 

dù BLDS 2015 không trực tiếp điều chỉnh vấn đề này, nhƣng LBVNTD năm 2010 

nhấn mạnh rằng hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung phải thể hiện bằng 

văn bản, ngôn ngữ của hợp đồng phải rõ ràng, dễ hiểu.
58

 Tiếp đó, Nghị định 

99/2011/NĐ-CP của Chính phủ hƣớng dẫn thi hành LBVNTD quy định chi tiết rằng 

ngôn ngữ hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung sử dụng bằng tiếng Việt, 

nội dung phải rõ ràng, dễ hiểu; cỡ chữ ít nhất là 12; nền giấy và màu mực thể hiện nội 

dung phải tƣơng phản nhau.
59

 Các quy định trên, nếu đƣợc diễn giải theo lý thuyết ủng 

hộ công lý thủ tục, cho phép chúng ta hình dung về trào lƣu thúc đẩy việc sử dụng 

ngôn ngữ đơn giản thay vì các thuật ngữ pháp lý phức tạp trong thực tiễn giao kết hợp 

đồng theo mẫu ở Việt Nam. 

 Hiển nhiên, các quy định trên sẽ không có hiệu quả trên thực tế nếu không đi 

kèm với hệ thống chế tài hiệu lực. Trên thế giới, về cơ bản có thể nhận diện hai cách 

thức tiếp cận để xứ lý vi phạm nghĩa vụ soạn thảo và trình bày điều khoản mẫu dƣới 

một ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu. Cách tiếp cận thứ nhất mang tính truyền thống là 

viện dẫn đến học thuyết cổ điển ―contra proferentem”, theo đó, khi điều khoản không 

có nội dung rõ ràng, thì đƣợc ƣu tiên giải thích theo hƣớng ngƣợc lại với lợi ích của 

bên soạn thảo ra điều khoản đó.
60

  Cách tiếp cận thứ hai xem xét yêu cầu về sự ― 

                                                 
55 Về chức năng, sứ mệnh và cấu trúc của DCFR, xem Von Bar, Christian, Eric Clive, and Hans 

Schulte-Nölke. Principles, definitions and model rules of European private law: draft common frame 

of reference (DCFR). Walter de Gruyter, 2009. 

56 Xem Điều II.9:402 Von Bar, Christian, Eric Clive, and Hans Schulte-Nölke. Principles, definitions 

and model rules of European private law: draft common frame of reference (DCFR). Walter de 

Gruyter, 2009, 658 

57 Von Bar, Christian, Eric Clive, and Hans Schulte-Nölke. Principles, definitions and model rules of 

European private law: draft common frame of reference (DCFR). Walter de Gruyter, 2009, 659. 

58 Xem Điều 14 LBVNTD 2010 

59 Xem Điều 7 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ hƣớng dẫn thi hành LBVNTD 2010 

60 Xem thêm Boardman, Michelle E. Contra Proferentem: The Allure of Ambiguous 

Boilerplate. Michigan Law Review (2006): 1105-1128; Horton, David. Flipping the Script: Contra 

Proferentem and Standard Form Contracts. U. Colo. L. Rev. 80 (2009): 431. 
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không minh bạch‖ (non-transparency) của điều khoản mẫu là một trong những yếu tố 

cấu thành các điều khoản mẫu bất công (unfair terms); và nhƣ vậy, nó có thể dẫn đến 

hậu quả là tuyên vô hiệu điều khoản đó.
61

 Trong bối cảnh pháp luật thực định hiện nay 

ở Việt Nam, phƣơng án khả dĩ nhất là hình dung học thuyết ―contra proferentem” nhƣ 

chế tài để khuyến khích việc soạn thảo các điều khoản mẫu theo ngôn ngữ đơn giản và 

dễ hiểu. Tuy nhiên, trong tƣơng lai, nếu chúng ta hoàn thiện lý thuyết về công bằng 

nội dung, cách tiếp cận thứ hai sẽ đóng vai trò quan trọng tạo ra sự liên hệ hữu cơ giữa 

công bằng thủ tục và công bằng nội dung trong kiểm soát điều khoản mẫu.  

4. Công bằng nội dung 

Mặc dù các biện pháp hƣớng tới đảm bảo công bằng thủ tục đóng vai trò quan 

trọng giúp ngƣời tiêu dùng ―hiểu biết‖ sự tồn tại và nội dung của các điều khoản mẫu 

để đƣa ra các quyết định duy lý về việc gia nhập hay không gia nhập hợp đồng, các 

biện pháp này rõ ràng là không đủ hiệu lực để loại bỏ các điều khoản mẫu bất công – 

điều khoản tạo ra sự bất cân xứng thái quá về quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Nhiều 

nghiên cứu thực chứng đã chứng minh rằng bởi lẽ các điều kiện giao dịch chung đã trở 

nên quá phổ biến trong đời sống hàng ngày, nên ngƣời tiêu dùng thông thƣờng đƣa ra 

sự lựa chọn là không đọc các điều khoản mẫu ngay cả khi chúng đƣợc soạn thảo và 

trình bày theo cách đơn giản.
62

 Thêm vào đó, ngay cả số ít ngƣời tiêu dùng đọc các 

điều khoản đó, họ cũng thƣờng không thực sự hiểu đƣợc hệ quả pháp lý ẩn đằng sau 

chúng.
63

 

Vì thế, bên cạnh yếu tố công bằng thủ tục, công bằng nội dung nhấn mạnh sự 

cần thiết của các cơ chế cho phép kiểm soát trực tiếp nội dung của hợp đồng theo mẫu 

và điều kiện giao dịch chung để vô hiệu hoá các điều khoản bất công (nếu có). Về cơ 

bản, có thể hình dung hai cách tiếp cận hƣớng tới bảo đảm công bằng nội dung trong 

việc kiểm soát các điều khoản mẫu. Thứ nhất, đƣa ra một điều khoản chung mang tính 

nguyên lý định nghĩa thế nào là điều khoản bất công (unfair terms). Thứ hai, đƣa ra 

một danh mục mang tính liệt kê những điều khoản nào sẽ đƣơng nhiên vô hiệu. Trong 

                                                 
61 Cách tiếp cận này đƣợc đề xuất trong DCFR, xem Điều II.-9:407 (Factors to be taken into account 

in assessing unfairness), Von Bar, Christian, Eric Clive, and Hans Schulte-Nölke. Principles, 

definitions and model rules of European private law: draft common frame of reference (DCFR). 

Walter de Gruyter, 2009, 679. 

62 Trong một nghiên cứu khảo sát 48154 lƣợt ngƣời tiêu dùng giao kết hợp đồng theo mẫu ở trên thị 

trƣờng lixang phần mềm ở Mỹ, Marrota-Wurgler chỉ ra rằng chỉ 0.2% ngƣời dùng đọc điều khoản mẫu 

trong đó. Xem Yannis Bakos, Florencia Marotta-Wurgler and David R. Trossen, ‗Does Anyone Read 

the Fine Print? Consumer Attention to Standard-Form Contracts‘ (2014) 43 J. Legal Stud. 1 (2014). 

63 Shmuel Becher and Esther Unger-Aviram, ‗The Law of Standard Form Contracts: Misguided 

Intuitions and Suggestions for Reconstruction‘ (2010) 8(3) DePaul Business and Commercial Law 

Journal 199, 214; Russell Korobkin, ‗Bounded Rationality, Standard Form Contracts, and 

Unconscionability‘ (2003) 70 The University of Chicago Law Review 1203, 1220. 
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nhiều hệ thống pháp luật, để đảm bảo hiệu quả kiểm soát điều khoản bất công, có sự 

kết hợp của cả hai cách tiếp cận trên.
64

 

Đối với hệ thống pháp luật Việt Nam, nhà làm luật dƣờng nhƣ đã có những 

bƣớc đi thận trọng để kiểm soát tính công bằng nội dung điều khoản mẫu. LBVNTD 

năm 2010 đã liệt kê chín loại điều khoản mẫu mang tính bất công sẽ đƣơng nhiên 

không có hiệu lực nếu đƣợc áp dụng với ngƣời tiêu dùng.
65

 Tiếp theo đó, Điều 406 của 

BLDS 2015 với tiêu đề ―Điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng‖ đã quy 

định:  

―Điều kiện giao dịch chung phải bảo đảm sự bình đẳng giữa các bên. Trường 

hợp điều kiện giao dịch chung có quy định về miễn trách nhiệm của bên đưa ra điều 

kiện giao dịch chung, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi chính đáng của bên kia 

thì quy định này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.” 

Quy định này lại có hai điểm cải cách đáng kể so với cơ chế kiểm soát tính 

công bằng của hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong LBVNTD. Thứ 

nhất với tƣ cách là Bộ luật gốc của hệ thống luật tƣ, có phạm vi điều chỉnh tất cả các 

quan hệ dân sự theo nghĩa rộng, nên quy định này của BLDS có thể đƣợc áp dụng cho 

tất cả các loại hợp đồng. Điều đó có nghĩa là ngay cả giao dịch giữa thƣơng nhân với 

nhau, nếu có sử dụng các điều khoản mẫu, thì cũng phải chịu sự kiểm soát về tính 

công bằng đối với nội dung điều khoản đó. Thứ hai, BLDS 2015 đã lần đầu tiên quy 

định chung mang tính nguyên lý “Điều kiện giao dịch chung phải bảo đảm sự bình 

đẳng giữa các bên”. Mặc dù đây là quy định phần nhiều mang tính tuyên ngôn pháp 

lý, tuy nhiên việc thiết lập một yêu cầu chung để định hình chuẩn mực pháp lý cho các 

bên nhƣ quy định trên là chỉ dấu đáng hoan nghênh và cần thiết cổ vũ cho nỗ lực xây 

dựng cơ chế kiểm soát điều kiện bất công hoàn hảo hơn trong tƣơng lai. 

4.1. Bình luận mô hình kiểm soát nội dung điều khoản mẫu trong pháp luật Việt 

Nam hiện hành 

Quy định quan trọng nhất của pháp luật Việt Nam hiện nay điều chỉnh việc 

kiểm soát nội dung của điều khoản mẫu chính là điều 16 LBVNTD năm 2010, trong 

đó liệt kê chín loại điều khoản hợp đồng sẽ không có hiệu lực với ngƣời tiêu dùng nếu 

đƣợc đƣa vào hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung. Mặc dù, việc phân tích 

cấu trúc của điều 16 LBVNTD năm 2010 cho thấy chín loại điều khoản trên dƣờng 

                                                 
64 Chẳng hạn Điều BLDS Đức (Điều 307-309), xem bản dịch tiếng Anh http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_bgb/index.html; truy cập ngày 14/2/2020;  BLDS Hà Lan (Điều 6:233- 6:237), 

Xem bản dịch tiếng Anh http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle6655.htm; truy cập ngày 

20/1/2015). Truy cập ngày 14/2/2020 

65 Điều 16 LBVNTD 2010 
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nhƣ không đƣợc sắp xếp theo một trật tự logic nhất định, tuy nhiên để có cái nhìn hệ 

thống, chúng ta có thể phân loại các điều khoản đó vào ba nhóm nhƣ sau: 

Nhóm thứ nhất bao gồm các điều khoản cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách 

nhiệm của thƣơng nhân đối với ngƣời tiêu dùng. Cụ thể: 

Điều 16.1.(a) Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ đối với ngƣời tiêu dùng theo quy định của pháp luật;  

Điều 16.1.(b) Hạn chế, loại trừ quyền khiếu nại, khởi kiện của ngƣời tiêu dùng; 

Điều 16.1.(g) Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, 

dịch vụ trong trƣờng hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bán hàng hóa, 

cung ứng dịch vụ thông qua bên thứ ba 

Nhóm thứ hai bao gồm các điều khoản trao cho thƣơng nhân quyền đơn phƣơng 

quyết định:  

Điều 16.1.(c) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đơn 

phƣơng thay đổi điều kiện của hợp đồng đã thỏa thuận trƣớc với ngƣời tiêu dùng hoặc 

quy tắc, quy định bán hàng, cung ứng dịch vụ áp dụng đối với ngƣời tiêu dùng khi 

mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ không đƣợc thể hiện cụ thể trong hợp đồng;  

Điều 16.1.(d) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đơn 

phƣơng xác định ngƣời tiêu dùng không thực hiện một hoặc một số nghĩa vụ;  

Điều 16.1.(đ) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quy định 

hoặc thay đổi giá tại thời điểm giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ;  

Điều 16.1.(e) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ giải 

thích hợp đồng trong trƣờng hợp điều khoản của hợp đồng đƣợc hiểu khác nhau; 

Điều 16.1.(i) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chuyển 

giao quyền, nghĩa vụ cho bên thứ ba mà không đƣợc ngƣời tiêu dùng đồng ý. 

Nhóm thứ ba bao gồm các điều khoản ngăn cản các bên đƣợc hƣởng quyền 

tƣơng xứng: 

Điều 16.1.(h) Bắt buộc ngƣời tiêu dùng phải tuân thủ các nghĩa vụ ngay cả khi 

tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không hoàn thành nghĩa vụ của mình. 

 Trong cơ chế kiểm soát hiện hành, điều 16 LBVNTD năm 2010 mang tính chất 

là điều cấm của luật. Từ góc độ pháp luật dân sự, điều này có nghĩa là khi bên thƣơng 

nhân sử dụng một trong số điều khoản này trong hợp đồng, điều khoản đó sẽ đƣơng 

nhiên vô hiệu (vô hiệu tuyệt đối) do có nội dung vi phạm điều cấm của luật.
66

 Về 

nguyên tắc, cách tiếp cận này của LBVNTD năm 2010 sẽ có tác dụng tạo nên cơ chế 

kiểm soát điều khoản mẫu nhanh chóng và hiệu quả, giảm chi phí tiếp cận cho ngƣời 
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tiêu dùng hay giúp ngƣời ban hành điều khoản mẫu có thể tự kiểm soát tính công bằng 

của các điều khoản do mình đƣa ra; qua đó thúc đẩy một cơ chế ngăn chặn việc áp 

dụng các điều khoản không công bằng mà không cần đợi có sự can thiệp của toà án 

hay cơ quan hành chính. 

 Mặc dù vậy, về lý thuyết, một điều khoản sẽ chỉ nên bị cấm hoàn toàn nếu hình 

dung đƣợc trong mọi trƣờng hợp, điều khoản đó đều là rõ ràng là bất công, không đem 

lại bất kỳ lợi ích nào cho ngƣời tiêu dùng. Ngƣợc lại, nếu không suy xét một cách thận 

trọng, việc hệ thống pháp luật cấm đoán hoàn toàn việc sử dụng một điều khoản mà 

không đánh giá đúng mức vai trò của các điều khoản đó để điều tiết quan hệ hợp đồng 

giữa các bên sẽ tạo ra hiệu ứng ngƣợc, phản tác dụng. Đáng tiếc, trong một số trƣờng 

hợp, quy định của Điều 16 LBVNTD đã không hình dung hết các tính năng của một số 

điều khoản mẫu và can thiệp thái quá vào quyền tự do hợp đồng. Tiêu biểu nhất là các 

quy định tại nhóm thứ hai cấm việc sử dụng các điều khoản mẫu trao cho thƣơng nhân 

quyền đơn phƣơng quyết định trong một số trƣờng hợp. Hiển nhiên, các điều khoản 

trao quyền đơn phƣơng quyết định một số nội dung vào tay thƣơng nhân tự thân tiềm 

ẩn những bất công cho ngƣời tiêu dùng. Tuy nhiên, một số loại điều khoản này, chẳng 

hạn điều khoản cho phép điều chỉnh một số nội dung hợp đồng (variation clause) lại 

đóng vai trò quan trọng trong rất nhiều loại hợp đồng có đặc tính là quá trình thực hiện 

hợp đồng diễn ra lâu dài, chịu sự chi phối của biến động thị trƣờng ví dụ hợp đồng 

viễn thông.
67

 Trong những tình huống biến động của thị trƣờng, rõ ràng là bất khả thi 

cho thƣơng nhân nếu buộc họ phải liên hệ và đàm phán lại với từng khách hàng để sửa 

đổi hợp đồng. Vì thế, trong những trƣờng hợp này, thay vì cấm hoàn toàn các điều 

khoản trên, phƣơng án tối ƣu hơn sẽ là trao cho thƣơng nhân sự linh hoạt để sửa đổi 

nội dung hợp đồng mà vẫn bảo vệ ngƣời tiêu dùng bằng cách trao cho họ một khoản 

thời gian hợp lý để xem xét các sửa đổi và quyền đƣợc huỷ bỏ hợp đồng nếu họ cảm 

thấy quyền lợi của họ bị giảm sút do sự sửa đổi hợp đồng.
68

 Tóm lại, chúng ta phải ý 

thức rằng bên cạnh ƣu điểm nổi trội là tính xác định, việc sử dụng cách tiếp cận cấm 

đoán hoàn toàn nhƣ điều 16 LBVNTD năm 2010 có hạn chế cố hữu là sự thiếu linh 

hoạt, quá cứng nhắc, không cho phép tính toán đến hoàn cảnh, lĩnh vực kinh doanh đặc 

thù của từng loại thị trƣờng. 

 Hạn chế thứ hai của cơ chế hiện hành là việc thiếu quy định chung mang tính 

khái quát để định hình chuẩn mực kiểm soát tính bất công của các điều khoản mẫu. 

Hiển nhiên, các nhà lập pháp khi ban hành danh mục cấm tại điều 16 LBVNTD không 

thể hình dung đƣợc tất cả các dạng thức mới của các điều khoản bất công trên thị 
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trƣờng. Do đó, trong trƣờng hợp xuất hiện các điều khoản mới bất công thái quá cho 

ngƣời tiêu dùng, nhƣng lại nằm ngoài danh mục liệt kê tại Điều 16 LBVNTD 2010, 

chúng ta sẽ không có cơ sở pháp lý để kiểm soát điều khoản đó. Việc thiếu vắng một 

điều khoản quy định chung đồng nghĩa với việc thiếu vắng một công cụ quan trọng để 

thiết lập một chuẩn mực về tính công bằng trong pháp luật hợp đồng Việt Nam, cũng 

nhƣ đảm bảo tính linh hoạt của cơ chế kiểm soát trƣớc sự thay đổi nhanh chóng của 

đời sống kinh tế - xã hội. 

4.2. Hướng tới hệ thống kiểm soát ba tầng đảm bảo công bằng nội dung của 

điều khoản mẫu 

Nhu cầu cấp thiết để hoàn thiện chế định kiểm soát tính công bằng của điều 

khoản mẫu ở Việt Nam hiện nay là xây dựng quy định chung định nghĩa về điều khoản 

bất công (a general clause on unfair terms) để làm cơ sở pháp lý cho việc đánh giá tính 

công bằng của tất cả các điều khoản mẫu.  

Từ góc độ pháp luật so sánh, hầu hết các mô hình kiểm soát tính bất công của 

các điều khoản mẫu đều chịu ảnh hƣởng đáng kể của Chỉ thị số 93/13/EEC của Uỷ ban 

châu Âu năm 1993 về các điều khoản không công bằng.
69

 Chỉ thị này không chỉ dẫn 

tới sự hài hoà hoá pháp luật ở các quốc gia châu Âu mà dần trở thành một trong những 

đạo luật nổi tiếng nhất về kiểm soát tính công bằng của các điều khoản mẫu, và do đó, 

chí ít nên đƣợc xem xét nhƣ là xuất phát điểm cho tranh luận về một cơ chế hoàn hảo 

hơn trong việc kiểm soát hợp đồng mẫu trong pháp luật Việt Nam.
70

 Trọng tâm của 

Chỉ thị này là Điều 3(1), theo đó định nghĩa khái quát tiêu chí công bằng nhƣ sau: 

“Điều khoản mẫu
71

 là bất công [và vô hiệu] nếu điều khoản đó đi ngược lại với 

yêu cầu về sự thiện chí, dẫn đến một sự bất cân xứng đáng kể đối với quyền và nghĩa 

vụ của các bên phát sinh từ hợp đồng, gây bất lợi cho người tiêu dùng” 
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21/04/1993 

70 Về tầm ảnh hƣởng của chỉ thị 93/13/EEC, xem Hugh Collins (ed), Standard Contract Terms In 

Europe: A Basis For And A Challenge To European Contract Law, Vol. 15 (Kluwer Law 

International, 2008). 

71 Tuy nhiên cần lƣu ý rằng, theo quy định của chỉ thị 93/13/EEC, hai loại điều khoản mẫu liên quan 

trực tiếp đến giá cả và đối tƣợng của hợp đồng sẽ không thuộc phạm vi đánh giá tính công bằng của 

chỉ thị 93/13/EEC. Triết lý của cách tiếp cận trên là ở chỗ, đây đƣợc coi là điều khoản quan trọng đến 

mức mà ngƣời tiêu dùng không thể không biết về nó, đồng thời, cơ chế cạnh tranh trên thị trƣờng sẽ tự 

động điều tiết và đào thải các điều khoản đó nếu nó bất công mà không cần sự can thiệp của nhà nƣớc. 

Cách tiếp cận này phần nào chứng tỏ sự dung hoà giữa nguyên tắc tự do hợp đồng và nguyên tắc công 

bằng trong kiểm soát điều khoản mẫu ở châu Âu. Xem thêm Brandner and Ulmer, ‗The Community 

Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts: Some Critical Remarks on the Proposal Submitted 

by the EC Commission‘ (1991) 28 Common Market Law Review 647, 656; Michael Schillig, 

‗Directive 93/13 and the ―Price Term Exemption‖: A Comparative Analysis in the Light of the 

―Market for Lemons‖ Rationale‘ (2011) 60(4) International and Comparative Law Quarterly 933. 
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Theo đó, tiêu chí chung để đánh giá tính công bằng của điều khoản mẫu là: (i) 

sự bất cân xứng đáng kể đối với quyền và nghĩa vụ của các bên gây bất lợi cho ngƣời 

tiêu dùng. (ii) đi ngƣợc lại với yêu cầu về sự thiện chí. 

Mặc dù lợi thế lớn nhất của điều khoản chung này là tính linh hoạt giúp thích 

nghi với sự thay đổi của đời sống xã hội, nhƣng đồng thời, do các quy tắc pháp lý phải 

đảm bảo tính xác định, bất cứ một điều khoản chung nào cũng đòi hỏi sự cụ thể hoá 

thông qua án lệ hoặc các công cụ hỗ trợ khác. Vì vậy, chúng tôi cho rằng, để bổ sung 

cho điều khoản chung đó, cần phải đƣa ra một danh mục các điều khoản mẫu mà thông 

thƣờng sẽ đƣợc suy đoán là bất công cho ngƣời tiêu dùng, trừ khi bên thƣơng nhân 

chứng minh đƣợc ngƣợc lại (greylist). Bên cạnh đó, thực tiễn thi hành LBVNTD năm 

2010 cũng cho thấy tác dụng nhất định của danh mục các điều khoản mẫu mà đƣơng 

nhiên đƣợc coi là bất công trong mọi trƣờng hợp (a blacklist). Tuy nhiên, nhƣ đã phân 

tích, việc ban hành danh mục này sẽ có rủi ro là không xem xét hết vai trò của một số 

điều khoản mẫu trong các lĩnh vực đặc thù. Vì vậy, phƣơng án an toàn là cần phải thu 

hẹp đáng kể danh mục các điều khoản đƣơng nhiên vô hiệu tại Điều 16 của LBVNTD 

năm 2010. Chẳng hạn, chỉ một số loại điều khoản xâm phạm trực tiếp đến quyền luật 

định mới nên đƣợc coi là bất công (và do đó vô hiệu) trong mọi hoàn cảnh, mọi lĩnh 

vực: 

- Điều khoản cho phép loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý của thƣơng nhân ngay 

cả trong trƣờng hợp gây tổn hại sức khoẻ và tính mạng ngƣời tiêu dùng; 

- Điều khoản cho phép loại trừ quyền khiếu nại, khởi kiện của ngƣời tiêu dùng  

- Điều khoản cho phép thƣơng nhân có độc quyền trong việc giải thích các điều 

khoản của hợp đồng. 

Các loại điều khoản khác của Điều 16 chỉ nên đƣa vào danh mục suy đoán là 

bất công để cho phép thƣơng nhân đƣợc quyền chứng minh tính hữu ích và công bằng 

của nó trong những hoàn cảnh đặc biệt.  

Tóm lại, sự kết hợp giữa quy định chung có vai trò định nghĩa thế nào là điều 

khoản bất công, với danh mục các điều khoản đƣơng nhiên vô hiệu (a blacklist) và 

điều khoản đƣợc suy đoán là vô hiệu (a greylist) sẽ tạo nên cơ chế ba tầng để kiểm 

soát tính công bằng của điều khoản mẫu. Ƣu thế của cơ chế này sẽ cho phép kết hợp 

ƣu điểm của quy định chung định nghĩa điều khoản bất công là tính linh hoạt, đồng 

thời giảm thiểu tính bất định của nó thông qua danh mục các điều khoản bị suy đoán là 

bất công. 

5. Thay lời kết 

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của các hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao 

dịch chung trong xã hội hiện đại, LBVNTD năm 2010 và BLDS 2015 đã xây dựng các 
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hành lang pháp lý để một mặt thừa nhận sự tồn tại pháp lý đồng thời kiểm soát các 

thách thức của chúng tạo ra. Tuy nhiên, các giải pháp kiểm soát hình thức và nội dung 

của hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung hiện hành chƣa thực sự đồng bộ 

và hiệu quả. Bởi lẽ, sự tồn tại và phát triển của hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao 

dịch chung đã tạo ra một thực tiễn giao kết hợp đồng khác hẳn so với những hình dung 

của lý thuyết hợp đồng cổ điển về tự do hợp đồng, chúng ta cần hƣớng tới một lý 

thuyết về tính công bằng trong quan hệ hợp đồng để luận giải không chỉ nhu cầu kiểm 

soát mà còn cho phép đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát hợp đồng theo 

mẫu và điều kiện giao dịch chung.  

Về nguyên tắc, lý thuyết công bằng trong quan hệ hợp đồng hƣớng tới việc bảo 

đảm cả công bằng thủ tục (công bằng trong quá trình đàm phán, giao kết hợp đồng) và 

công bằng nội dung (công bằng về quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các điều khoản hợp 

đồng). Việc tiếp nhận và vận dụng lý thuyết công bằng này sẽ cho phép chúng ta đánh 

giá một cách toàn diện ƣu nhƣợc điểm của cơ chế hiện hành và hƣớng tới cơ chế kiểm 

soát hiệu quả hơn. Triết lý ẩn đằng sau cơ chế đó, suy cho cùng, là sự mặc cả, cân 

bằng giữa nguyên lý của tự do và công bằng: để thúc đẩy hoạt động thƣơng mại, hệ 

thống pháp luật cần trao cho thƣơng nhân đƣợc quyền đƣợc tự do thiết kế các điều 

khoản hợp đồng mẫu để điều chỉnh quan hệ với ngƣời tiêu dùng; ngƣợc lại, hệ thống 

pháp luật cũng nhấn mạnh rằng các điều khoản mẫu đó chỉ đƣợc đảm bảo thi hành cho 

đến chừng nào nó không tạo ra sự bất cân xứng thái quá theo hƣớng bất lợi cho ngƣời 

tiêu dùng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

LÝ THUYẾT TIẾP CẬN THEO CHỨC NĂNG 

TRONG MÔ HÌNH PHÁP LUẬT GIAO DỊCH BẢO ĐẢM HIỆN ĐẠI  

VÀ SỰ TIẾP NHẬN LÝ THUYẾT NÀY Ở VIỆT NAM 

TS. Nguyễn Bích Thảo 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Bài viết phân tích lịch sử hình thành, nội dung và ý nghĩa của lý thuyết 

tiếp cận theo chức năng (functional approach) hay còn gọi là tiếp cận đơn nhất 

(unitary approach) trong mô hình pháp luật giao dịch bảo đảm hiện đại được khởi 

xướng ở Hoa Kỳ, đồng thời tìm hiểu sự tiếp nhận lý thuyết này ở các quốc gia trên thế 

giới. Bài viết khẳng định rằng trong khi các nước thuộc truyền thống thông luật không 

gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận lý thuyết trên, các nước châu Âu lục địa lại gặp khá 

nhiều rào cản trong việc du nhập và đảm bảo hài hòa lý thuyết tiếp cận theo chức 

năng với mô hình pháp luật truyền thống về giao dịch bảo đảm mang tính chất phân 

tán của mình. Cuối cùng, bài viết phân tích quá trình tiếp nhận lý thuyết trên ở Việt 

Nam và đưa ra khuyến nghị hoàn thiện pháp luật giao dịch bảo đảm của Việt Nam 

nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. 

 

1. Dẫn nhập 

Ngày nay, không ai có thể phủ nhận rằng pháp luật về giao dịch bảo đảm đóng 

vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy và mở rộng cơ hội tiếp cận vốn tín dụng cho các tổ 

chức, cá nhân, là đòn bẩy quan trọng tạo nên sức bật cho nền kinh tế. Trong khoảng 

hơn một nửa thế kỷ trở lại đây, với sự xuất hiện và gia tăng giá trị không ngừng của 

các loại tài sản mới, đặc biệt là động sản (bao gồm cả động sản hữu hình và động sản 

vô hình), pháp luật về giao dịch bảo đảm ở các nƣớc trên thế giới đã liên tục đƣợc cải 

cách để thích ứng với sự biến đổi của nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các 

loại động sản mới đƣợc sử dụng làm tài sản bảo đảm trong các giao dịch cấp tín dụng. 

Trong bối cảnh đó, mô hình lý thuyết truyền thống của pháp luật về giao dịch bảo đảm 

dựa trên sự phân biệt giữa các biện pháp bảo đảm riêng lẻ nhƣ cầm cố, thế chấp, bảo 

lãnh xuất hiện từ thời kỳ La Mã cổ đại – thời kỳ nền kinh tế dựa chủ yếu vào đất đai và 

các tài sản hữu hình khác - đã tỏ ra không còn phù hợp. Nhu cầu hình thành một mô 

hình lý thuyết mới về giao dịch bảo đảm trở nên cấp thiết vào nửa đầu thế kỷ XX, đặc 

biệt là ở Hoa Kỳ sau Chiến tranh thế giới lần thứ II với sự phát triển kinh tế vƣợt bậc 

của quốc gia này. Giáo sƣ Grant Gilmore – một trong những kiến trúc sƣ của Quyển 9 

Bộ luật Thƣơng mại thống nhất Hoa Kỳ (Article 9 of the Uniform Commercial Code – 

sau đây gọi tắt là UCC-9) –cũng chính là một trong những học giả khởi xƣớng lý 

thuyết tiếp cận đơn nhất hay tiếp cận theo chức năng trong pháp luật về giao dịch bảo 
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đảm. Lý thuyết này đã đƣợc vận dụng rất thành công trong Quyển 9 UCC với các 

phiên bản 1951, 1972, 1998 và 2010. Lý thuyết tiếp cận theo chức năng đặt nền móng 

cho một mô hình pháp luật giao dịch bảo đảm hiện đại. Khởi đầu từ Hoa Kỳ, lý thuyết 

này đã nhanh chóng đƣợc tiếp nhận ở các nƣớc thuộc truyền thống thông luật nhƣ 

Canada, New Zealand, Australia, và tầm ảnh hƣởng của nó đã lan rộng sang cả các 

nƣớc thuộc truyền thống pháp luật châu Âu lục địa, tạo nên một xu hƣớng toàn cầu.  

Trong bối cảnh tăng cƣờng chủ động hội nhập quốc tế, trong đó có hội nhập quốc 

tế về pháp luật, Việt Nam không thể đứng ngoài xu hƣớng nói trên. Thực tế là các nhà 

lập pháp Việt Nam trong hai thập kỷ gần đây cũng đã tham khảo và tiếp nhận những 

yếu tố tích cực của lý thuyết tiếp cận theo chức năng để xây dựng và hoàn thiện Bộ 

luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Dân sự năm 2015, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về 

giao dịch bảo đảm và các văn bản pháp luật khác có liên quan về giao dịch bảo đảm. 

Tuy nhiên, việc tiếp tục nghiên cứu, nhận diện và cập nhật đầy đủ lý thuyết tiếp cận 

theo chức năng và xu hƣớng tiếp nhận lý thuyết này ở các quốc gia trên thế giới vẫn 

hết sức cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm của Việt 

Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật 

hiện hành, khơi thông nguồn vốn và khai thác tối đa giá trị của các loại tài sản truyền 

thống cũng nhƣ các loại tài sản mới xuất hiện trong nền kinh tế số. 

2. Lịch sử hình thành, nội dung và ý nghĩa của lý thuyết tiếp cận theo chức 

năng trong mô hình pháp luật giao dịch bảo đảm hiện đại 

2.1. Lịch sử hình thành 

Lý thuyết tiếp cận đơn nhất hay tiếp cận theo chức năng ra đời ở Hoa Kỳ xuất 

phát từ thực tế là khoảng một thế kỷ trƣớc khi UCC-9 đƣợc soạn thảo, ở Hoa Kỳ, với 

sự phát triển của nền sản xuất công nghiệp, các loại tài sản mới, nhất là động sản, ngày 

càng đa dạng, phong phú và có giá trị lớn, có vai trò quan trọng làm đòn bẩy giúp các 

thƣơng nhân ở Hoa Kỳ tiếp cận vốn tín dụng để mở rộng sản xuất, kinh doanh, trong 

khi tổng lƣợng bất động sản của toàn xã hội không còn đủ sức đáp ứng nhu cầu tiếp 

cận vốn ngày càng tăng của tầng lớp thƣơng nhân này.  

Vào đầu thế kỷ XX, ở Hoa Kỳ, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng 

động sản đã phát triển đa dạng với hình thức và tên gọi khác nhau, đƣợc điều chỉnh bởi 

nhiều đạo luật khác nhau nhƣ thế chấp (chattel mortgage), bán hàng có điều kiện 

(conditional sale), mua tín thác (trust receipt), bao thanh toán (factor‟s lien), và bao 

tiêu hàng trong kho (field warehousing), nhƣng đều có điểm chung là cho phép bên 

bảo đảm vẫn nắm giữ tài sản bảo đảm là hàng hóa luân chuyển trong sản xuất kinh 
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doanh.
72

 Các biện pháp này ban đầu hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa bên vay và 

bên cho vay, sau đó, trải qua một thời gian dài mới đƣợc tòa án và cơ quan lập pháp 

của các tiểu bang thừa nhận hiệu lực pháp lý của chúng.
73

 Các đạo luật quy định về các 

biện pháp bảo đảm bằng động sản thiết lập hệ thống đăng ký nhằm tăng tính minh 

bạch, công khai của các giao dịch bảo đảm bằng động sản mà trong đó bên bảo đảm 

vẫn nắm quyền chiếm hữu hay kiểm soát tài sản bảo đảm. Mặc dù các đạo luật trên có 

đóng góp tích cực vào việc khuyến khích giao dịch bảo đảm bằng động sản, nhƣng 

chúng cũng làm phát sinh nhiều vấn đề bất cập. Sự phân biệt các biện pháp bảo đảm 

chủ yếu dựa trên hình thức hơn là dựa vào bản chất của giao dịch đã tạo ra nhiều trở 

ngại lớn cho hoạt động tín dụng có bảo đảm, nhất là sự chồng chéo, rắc rối, không rõ 

ràng trong quy định của pháp luật. Một giao dịch đƣợc gắn tên gọi của biện pháp bảo 

đảm này nhƣng cuối cùng lại đƣợc tòa án tuyên là một biện pháp bảo đảm khác, đem 

lại kết quả xét xử không công bằng.
74

 Ví dụ, một giao dịch thế chấp động sản (chattel 

mortgage) mà không đăng ký thì bị tuyên vô hiệu theo luật của nhiều bang, nhƣng 

giao dịch bán hàng trả chậm (conditional sale) lại có hiệu lực đối kháng với tất cả các 

chủ nợ dù không đăng ký.
75

 Các hệ thống đăng ký đƣợc tổ chức tản mạn, rắc rối, chắp 

vá, bởi mỗi khi một đạo luật mới ra đời điều chỉnh một biện pháp bảo đảm nhất định, 

đạo luật này lại lập ra một hệ thống đăng ký mới với các yêu cầu khác biệt với hệ 

thống đăng ký của biện pháp bảo đảm khác. Những khác biệt đó gây ra sự phiền phức 

lớn cho các chủ nợ khi cần kiểm tra thông tin về bên vay hoặc về tài sản bảo đảm nhất 

định vì họ phải tìm kiếm thông tin ở tất cả các hệ thống đăng ký (có khoảng 5-6 hệ 

thống đăng ký cùng nắm giữ thông tin về một chủ thể), dẫn đến chi phí giao dịch tăng 

cao, cản trở và kìm hãm các giao dịch bảo đảm bởi sự bấp bênh, không rõ ràng trong 

quy định của pháp luật.
76

  

Đứng trƣớc yêu cầu hài hòa hóa pháp luật thƣơng mại của các bang, trong đó có 

pháp luật về giao dịch bảo đảm, các nhà soạn thảo UCC-9 ban đầu đã thiết kế đạo luật 

này theo từng biện pháp bảo đảm riêng rẽ, nhƣng cuối cùng họ nhận thấy một sự trùng 

lặp đáng kể giữa các quy định,
77

 và phát hiện ra đặc điểm chung cơ bản giữa các biện 
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pháp bảo đảm là nếu tiếp cận từ góc độ chức năng, dù với hình thức, tên gọi khác nhau 

nhƣ thế nào, thì chúng đều thiết lập một quyền (lợi ích) của chủ nợ trên tài sản của con 

nợ thông qua thỏa thuận giữa hai bên nhằm mục đích bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Từ 

đó, các nhà soạn thảo đã dỡ bỏ hoàn toàn kết cấu ban đầu của UCC-9 và thay thế bằng 

một kết cấu hoàn toàn mới mẻ, hiện đại trên cơ sở lý thuyết tiếp cận đơn nhất hay còn 

gọi là tiếp cận theo chức năng: mọi giao dịch được xác lập trên cơ sở thỏa thuận, 

không phân biệt hình thức, tên gọi của giao dịch, miễn là xác lập quyền hay lợi ích 

bảo đảm (security interest) của bên nhận bảo đảm (secured party) trên tài sản của bên 

bảo đảm (debtor) trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên, nhằm thực hiện chức năng bảo 

đảm thực hiện nghĩa vụ, đều được gọi là giao dịch bảo đảm. Đây là một sự đột phá khi 

hầu hết các bộ luật dân sự và các đạo luật về giao dịch bảo đảm trên thế giới đều quy 

định về từng biện pháp bảo đảm riêng lẻ. 

Lời nói đầu của UCC-9 đã nêu rõ mục tiêu của đạo luật này là ―cung cấp một thể 

chế đơn giản, thống nhất để các giao dịch cấp tín dụng có bảo đảm rất đa dạng trong 

xã hội có thể đƣợc tiến hành thông suốt với chi phí thấp hơn và tính chắc chắn cao 

hơn‖.
 78

 Vì vậy, UCC-9 điều chỉnh tất cả các giao dịch bảo đảm bằng động sản dựa 

trên cơ sở thỏa thuận, bất kể hình thức, tên gọi; nó xóa bỏ hoàn toàn sự phân biệt giữa 

các biện pháp bảo đảm trƣớc đó.
79

 

UCC-9 điều chỉnh toàn bộ các giao dịch bảo đảm bằng động sản, tức là tất cả 

những tài sản nào không phải là bất động sản. Đây đƣợc coi là đạo luật về giao dịch 

bảo đảm bằng động sản hiện đại, chặt chẽ và toàn diện vào bậc nhất trên thế giới.
80

 

Việc ban hành UCC-9 đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của pháp 

luật về giao dịch bảo đảm: sự chuyển dịch từ mô hình luật giao dịch bảo đảm truyền 

thống sang mô hình hiện đại.
81

  

2.2. Nội dung của lý thuyết tiếp cận theo chức năng 

Nhƣ trên đã đề cập, lý thuyết tiếp cận theo chức năng không phân biệt giữa các 

biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo tên gọi, hình thức của biện pháp bảo đảm, 

mà chỉ quan tâm đến chức năng của giao dịch: Tất cả các giao dịch thỏa mãn 3 đặc 

điểm sau đây đều đƣợc gọi chung là giao dịch bảo đảm: (1) xác lập một quyền lợi bảo 

đảm (security interest) của bên nhận bảo đảm (secured party) trên tài sản của bên bảo 

đảm (debtor) (2) thông qua hợp đồng giữa hai bên (3) nhằm mục đích bảo đảm thực 

hiện một nghĩa vụ. 
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Nhƣ vậy, cách tiếp cận này dựa vào bản chất hay chức năng để nhận diện một 

giao dịch là giao dịch bảo đảm, không phụ thuộc vào hình thức, tên gọi của giao dịch 

(substance over form).
82

 Khái niệm giao dịch bảo đảm rộng nhƣ vậy bao trùm cả các 

giao dịch bán tài sản có bảo lƣu quyền sở hữu (retention of title), ký gửi hàng hóa 

(consignment), chuyển nhƣợng quyền đòi nợ (sale of accounts), bán trả chậm ngụy 

trang dƣới hình thức cho thuê (sale disguised as a lease) v.v… 

Bảo lƣu quyền sở hữu về bản chất là một giao dịch có chức năng bảo đảm cho 

nghĩa vụ thanh toán của bên mua, theo đó, bên bán cấp tín dụng (tài trợ vốn) cho bên 

mua bằng cách cho phép bên mua thanh toán sau và bên mua vẫn đƣợc bên bán 

chuyển giao tài sản trƣớc để sử dụng. Để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ thanh 

toán của bên mua, hai bên thỏa thuận quyền sở hữu đối với tài sản mua đƣợc bên bán 

bảo lƣu cho đến khi bên mua thanh toán đủ tiền. Về mặt truyền thống, pháp luật nhiều 

nƣớc không công nhận đây là giao dịch bảo đảm, do đó không yêu cầu phải công khai 

hóa (đăng ký) quyền sở hữu đƣợc bảo lƣu của bên bán. Vì vậy, các chủ nợ của bên 

mua ở vào vị thế yếu, bất lợi. Do thông tin về bảo lƣu quyền sở hữu không đƣợc công 

khai, bên thứ ba giao dịch với bên mua liên quan đến tài sản có bảo lƣu quyền sở hữu 

chỉ có thể dựa vào thông tin do bên mua cung cấp hoặc phải tốn kém thời gian, chi phí 

để thu thập thông tin từ các nguồn khác. Hơn nữa, thỏa thuận bảo lƣu quyền sở hữu, 

nếu không đƣợc coi là giao dịch bảo đảm và chịu sự điều chỉnh của pháp luật về giao 

dịch bảo đảm, sẽ cản trở bên mua sử dụng chính tài sản mua làm tài sản bảo đảm trong 

giao dịch tài trợ khác để tiếp cận vốn. Do đó, dựa trên lý thuyết tiếp cận theo chức 

năng, bảo lƣu quyền sở hữu cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về giao dịch 

bảo đảm, và quyền lợi của bên bán có bảo lƣu quyền sở hữu cũng đƣợc đối xử giống 

nhƣ quyền lợi bảo đảm; để đƣợc hƣởng quyền ƣu tiên so với các chủ nợ khác của bên 

mua, bên bán có bảo lƣu quyền sở hữu cũng phải công khai hóa quyền lợi của mình 

bằng cách đăng ký. Điều đó sẽ đảm bảo tính công khai, minh bạch và an toàn pháp lý 

cho các bên liên quan, tạo điều kiện cho bên mua có thêm cơ hội tiếp cận tín dụng từ 

các nguồn khác. 

Cũng xuất phát từ lý thuyết tiếp cận theo chức năng, các dạng thỏa thuận khác có 

chức năng tài trợ vốn và bảo đảm nhƣ chuyển nhƣợng khoản phải thu (bao thanh toán), 

bán trả chậm ngụy trang dƣới hình thức thuê, bán và thuê lại… cũng thuộc phạm vi 

điều chỉnh của pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng động sản, nhằm tận dụng tối đa lợi 

ích của công khai hóa thông tin, xác định rõ ràng thứ tự ƣu tiên của các chủ nợ, thúc 
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đẩy sự cạnh tranh công bằng giữa các bên cấp tín dụng bằng việc đƣa bên cho vay, bên 

bán và bên cho thuê vào cùng một sân chơi bình đẳng.
83

 

Lý thuyết tiếp cận theo chức năng hiện nay ở Hoa Kỳ và các nƣớc thông luật 

khác chỉ áp dụng đối với giao dịch bảo đảm bằng động sản. Do đặc tính căn bản khác 

nhau giữa bất động sản và động sản, nếu giao dịch bảo đảm dựa trên hai loại tài sản 

này đều chịu sự điều chỉnh chung của một hệ thống pháp luật thì sẽ dẫn đến kìm hãm, 

cản trở hoạt động cấp tín dụng có bảo đảm bằng động sản. Về mặt truyền thống, pháp 

luật về giao dịch bảo đảm bằng bất động sản nhìn chung khá bảo thủ, chặt chẽ về hình 

thức, từ khâu xác lập giao dịch bảo đảm đến xử lý tài sản bảo đảm. Trong khi đó, động 

sản là loại tài sản hết sức đa dạng, năng động, xã hội không ngừng xuất hiện các loại 

động sản mới, bên cạnh động sản hữu hình còn có các động sản hữu hình, nên cần một 

hệ thống pháp luật thông thoáng, cởi mở để điều chỉnh các giao dịch bảo đảm bằng 

động sản. 

Trên cơ sở lý thuyết tiếp cận theo chức năng, cấu trúc pháp luật về giao dịch bảo 

đảm bằng động sản đƣợc thiết kế không chia theo biện pháp bảo đảm mà xoay quanh 

bốn trụ cột hay bốn nội dung chính sau đây:  

(1) Xác lập quyền của bên nhận bảo đảm trên tài sản bảo đảm hay xác lập quyền 

lợi bảo đảm (Creation of Security Right/Security Interest),  

(2) Xác lập hiệu lực đối kháng với bên thứ ba của quyền lợi bảo đảm (Perfection 

of Security Right/Security Interest);  

(3) Xác định thứ tự ƣu tiên của quyền lợi bảo đảm (Priority of Security 

Right/Security Interest) 

(4) Xử lý tài sản bảo đảm (Enforcement of Security Right/Security Interest) 

Bốn nội dung này đƣợc thiết kế đều hƣớng đến mục tiêu chung của pháp luật về 

giao dịch bảo đảm là thúc đẩy tiếp cận tín dụng thông qua việc khuyến khích sử dụng 

mọi loại tài sản trong giao dịch bảo đảm để khai thác tối đa giá trị tài sản. Do đó, các 

quy định chi tiết ở mỗi nội dung này nhằm các mục tiêu cụ thể tƣơng ứng nhƣ sau: 

Thứ nhất, tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng và ít tốn kém nhất để để xác lập quyền 

lợi bảo đảm có hiệu lực giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm.  

Thứ hai, đảm bảo tính công khai, minh bạch của giao dịch bảo đảm, hạn chế rủi 

ro cho các chủ thể liên quan bằng các quy định về xác lập hiệu lực đối kháng với bên 

thứ ba, yêu cầu bên nhận bảo đảm công khai hóa quyền lợi của mình trên tài sản bảo 

đảm. Trong đó, đăng ký là phƣơng thức xác lập hiệu lực đối kháng với ngƣời thứ ba 

phổ biến nhất, bởi nó tạo cơ chế công khai hóa thông tin rộng rãi nhất, đơn giản nhất 
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về quyền lợi bảo đảm, bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu đăng ký và tra 

cứu thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm 

Thứ ba, quy định rõ ràng, chi tiết, toàn diện về thứ tự ƣu tiên giữa bên nhận bảo 

đảm và các chủ thể có quyền, lợi ích xung đột với bên nhận bảo đảm để nâng cao tính 

có thể dự đoán trƣớc của giao dịch bảo đảm, trong đó, quy tắc chung, cơ bản nhất để 

xác định thứ tự ƣu tiên giữa các bên cùng nhận bảo đảm là quy tắc ƣu tiên theo thời 

điểm đăng ký hoặc thời điểm xác lập hiệu lực đối kháng với ngƣời thứ ba.  

Thứ tư, xây dựng một hệ thống quy định chặt chẽ, đầy đủ và tạo điều kiện thuận 

lợi cho bên nhận bảo đảm xử lý tài sản bảo đảm một cách hiệu quả, nhanh chóng, với 

sự can thiệp rất ít từ phía nhà nƣớc, đặc biệt là cơ chế bên nhận bảo đảm chủ động thu 

giữ và xử lý tài sản bảo đảm (self-help) không cần khởi kiện ra tòa án nhƣng đảm bảo 

không dẫn đến lạm quyền, không ảnh hƣởng đến trật tự công cộng, đồng thời bảo vệ 

quyền lợi chính đáng của bên bảo đảm và các bên thứ ba có liên quan.  

2.3. Ý nghĩa của lý thuyết tiếp cận theo chức năng 

Thứ nhất, lý thuyết tiếp cận theo chức năng đã tạo nên cải cách mang tính chất 

đột phá của pháp luật giao dịch bảo đảm, đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình luật 

giao dịch bảo đảm truyền thống sang mô hình hiện đại. Tính hợp lý của lý thuyết này 

đƣợc kiểm chứng trên thực tế với sự thành công của UCC-9. Quyển 9 của UCC là 

quyển đƣợc chấp nhận rộng rãi nhất tại tất cả 50 bang ở Hoa Kỳ và có tầm ảnh hƣởng 

quốc tế lớn nhất so với các quyển khác của UCC.
84

 

Thứ hai, lý thuyết tiếp cận theo chức năng là nền tảng để xây dựng khung pháp lý 

về giao dịch bảo đảm rất đơn giản, thuận tiện cho các chủ thể, giảm đáng kể chi phí 

giao dịch. Các bên trong giao dịch không phải gặp khó khăn, vƣớng mắc trong việc 

định danh cho giao dịch bảo đảm nhƣ thế nào, áp dụng quy chế pháp lý nào, mà chỉ 

cần dựa vào các đặc điểm nhận diện theo chức năng của giao dịch để biết họ có thuộc 

phạm vi điều chỉnh của pháp luật giao dịch bảo đảm hay không và thực hiện theo đúng 

các yêu cầu của luật này nhằm bảo vệ quyền lợi tốt nhất của mình, giúp họ có thể 

phòng ngừa rủi ro, dự liệu trƣớc hậu quả pháp lý xảy ra, giảm thiểu rủi ro giao dịch 

bảo đảm bị tòa án tuyên vô hiệu do bị sai về hình thức, tên gọi.  

Thứ ba, dựa vào lý thuyết tiếp cận theo chức năng, cấu trúc pháp luật giao dịch 

bảo đảm đƣợc thiết kế mang tính logic, rõ ràng, tính hệ thống cao, xoay quanh bốn trụ 
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cột nhƣ trên đã phân tích. Từ đó, góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật giao dịch 

bảo đảm đồng bộ, đơn giản, có tính chắc chắn, minh bạch, dễ áp dụng.
85

 

Thứ tư, lý thuyết tiếp cận theo chức năng dự liệu và bao trùm đƣợc tất cả các 

hình thức giao dịch bảo đảm đã, đang và sẽ phát sinh mới trong đời sống dân sự, 

thƣơng mại, khiến cho pháp luật giao dịch bảo đảm dễ dàng thích ứng kịp thời với 

những thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là với thực tiễn cấp 

tín dụng rất đa dạng và năng động. 

Thứ năm, lý thuyết tiếp cận theo chức năng tạo điều kiện để các bên trong giao 

dịch bảo đảm sử dụng tất cả các loại tài sản hiện có và tài sản mới sẽ xuất hiện trong 

nền kinh tế hiện đại làm tài sản bảo đảm, tận dung, khai thác đƣợc tối đa giá trị của 

mọi loại tài sản trong xã hội để làm đòn bẩy tiếp cận tín dụng. Trƣớc một loại tài sản 

mới xuất hiện, các bên không phải nhọc nhằn suy nghĩ liệu tài sản này có thể phù hợp 

với biện pháp bảo đảm nào theo quy định của luật (cầm cố, thế chấp, ký cƣợc, ký 

quỹ…), có thể đƣợc dùng làm tài sản bảo đảm hay không, miễn là tài sản đó có giá trị 

và đƣợc phép giao dịch. Luật cho phép các bên trong giao dịch bảo đảm sử dụng mọi 

loại tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, bao gồm cả tài sản hữu hình và tài sản vô 

hình, tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tƣơng lai, tài sản gốc và tài sản phái 

sinh từ tài sản bảo đảm (proceeds). Tài sản phái sinh có nội hàm rất rộng, bao gồm bất 

kỳ tài sản nào thu đƣợc liên quan đến tài sản bảo đảm, nhƣ tài sản thu đƣợc từ việc bán 

tài sản bảo đảm hay định đoạt tài sản bảo đảm theo phƣơng thức khác, tài sản thu đƣợc 

từ việc cho thuê hoặc chuyển giao quyền sử dụng tài sản bảo đảm, tài sản thu đƣợc từ 

chính tài sản phái sinh, hoa lợi, lợi tức của tài sản bảo đảm, cổ tức, tài sản đƣợc chia, 

số tiền bảo hiểm và các quyền yêu cầu phát sinh từ việc tài sản bảo đảm có khuyết tật, 

bị thiệt hại hay bị mất mát. Bằng việc thừa nhận tài sản phái sinh, luật cho phép bên 

nhận bảo đảm có thể duy trì quyền lợi bảo đảm và thứ tự ƣu tiên của mình, bất kể tài 

sản bảo đảm gốc đang ở trong tay của bên bảo đảm hay đã đƣợc chuyển giao cho bên 

thứ ba; mặt khác, pháp luật có thể khuyến khích các giao dịch thƣơng mại diễn ra một 

cách trôi chảy, thuận lợi bởi tài sản bảo đảm đƣợc tự do đƣa vào lƣu thông trong 

thƣơng mại.  

3. Sự tiếp nhận lý thuyết tiếp cận theo chức năng trong pháp luật về giao 

dịch bảo đảm trên thế giới 

Mô hình UCC-9 dựa trên lý thuyết tiếp cận theo chức năng đã trở thành hình mẫu 

cho nhiều quốc gia khi xây dựng hoặc cải cách pháp luật giao dịch bảo đảm
86
; đồng 
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thời, nó là nền tảng để phát triển các chuẩn mực pháp lý quốc tế về giao dịch bảo đảm 

bằng động sản ở cấp độ khu vực cũng nhƣ toàn cầu, chẳng hạn nhƣ Luật mẫu về giao 

dịch bảo đảm của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) năm 2004, Luật 

mẫu về giao dịch bảo đảm bằng động sản liên châu Mỹ của Tổ chức các quốc gia châu 

Mỹ (OAS) năm 2002,
87

 Hƣớng dẫn lập pháp về giao dịch bảo đảm bằng động sản của 

Ủy ban Luật Thƣơng mại quốc tế Liên Hợp quốc (UNCITRAL) năm 2007, Luật mẫu 

của UNCITRAL về giao dịch bảo đảm bằng động sản năm 2016. 

Xu hƣớng xây dựng luật về giao dịch bảo đảm bằng động sản dựa trên lý thuyết 

tiếp cận theo chức năng đang trở nên phổ biến ở nhiều nƣớc trong những năm gần đây, 

đặc biệt là các nƣớc thuộc truyền thống thông luật nhƣ Canada,
88

 Australia,
89

 New 

Zealand,
90

 Philippin
91

 và các nƣớc châu Phi, châu Mỹ La tinh, ví dụ nhƣ: Nam Phi,
92

 

Kenya,
93

 Liberia, Nigeria,
94

 Zambia,
95

 Zimbabwe,
96

 Malawi,
97

 Colombia.
98

 Canađa là 
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quốc gia đầu tiên tiếp nhận mô hình UCC-9. Năm 1990, bang Ontario đi đầu trong 

việc ban hành đạo luật về giao dịch bảo đảm bằng động sản dựa trên hình mẫu UCC-9, 

sau đó tất cả các bang khác (trừ Quebec) đã nối tiếp Ontario. Quebec là bang duy nhất 

ở Canada có hệ thống pháp luật theo truyền thống châu Âu lục địa, tuy nhiên cũng đã 

tiếp nhận một phần mô hình UCC-9 trong các quy định của Bộ luật dân sự Quebec về 

giao dịch bảo đảm.  

Các nƣớc châu Âu lục địa, mặc dù theo cách tiếp cận truyền thống (phân biệt 

giữa các biện pháp bảo đảm riêng lẻ), cũng đã và đang nghiên cứu, từng bƣớc tiếp thu 

kinh nghiệm của UCC-9 để cải cách pháp luật về giao dịch bảo đảm nhằm thúc đẩy 

tiếp cận tín dụng, tăng cƣờng vai trò của động sản trong hoạt động tài trợ vốn dựa trên 

tài sản bảo đảm. Hungary và Rumani là các nƣớc Đông Âu đầu tiên đã đi theo cách 

tiếp cận hiện đại này.
99

 

Một trong những động thái tích cực của châu Âu lục địa trong việc tiếp nhận lý 

thuyết tiếp cận theo chức năng là việc thông qua Dự thảo Khung tham chiếu chung để 

xây dựng bộ luật dân sự chung của châu Âu (Draft Common Framework of Reference 

– viết tắt là DCFR) năm 2009 – một văn kiện đƣợc xem là tiền đề để tiến tới xây dựng 

bộ pháp điển hóa luật dân sự của châu Âu. Quyển IX của DCFR quy định về giao dịch 

bảo đảm bằng động sản (Proprietary Security in Movable Assets), trong đó tiếp thu 

nhiều ý tƣởng cơ bản của UCC-9.  

Về phạm vi điều chỉnh, Điều 1:101 Quyển IX DCFR quy định: Quyển này áp 

dụng cho các quyền sau đây đối với động sản đƣợc xác lập dựa trên hợp đồng nhằm 

mục đích bảo đảm: (a) quyền lợi bảo đảm và (b) quyền sở hữu đƣợc bảo lƣu dựa trên 

cơ sở thỏa thuận bảo lƣu quyền sở hữu. Tiếp theo, Điều 1:102 quy định: quyền lợi bảo 

đảm trên động sản là mọi quyền tài sản hạn chế trên tài sản mà cho phép chủ nợ có bảo 

đảm đƣợc quyền ƣu tiên thanh toán từ tài sản bảo đảm, trong đó bao gồm: các quyền 

lợi bảo đảm đƣợc xác lập theo các biện pháp bảo đảm thông thƣờng đã đƣợc thừa 

nhận; các quyền tài sản hạn chế khác, bất kể đƣợc gọi tên nhƣ thế nào, đƣợc xác lập 

dựa trên hợp đồng nhằm mục đích bảo đảm và đem lại quyền ƣu tiên cho chủ nợ có 

bảo đảm. Việc chuyển giao quyền sở hữu động sản theo hợp đồng nhằm mục đích bảo 

đảm thì sẽ chỉ có hiệu lực xác lập một quyền lợi bảo đảm của bên đƣợc chuyển giao 

quyền sở hữu trên tài sản, chẳng hạn chuyển nhƣợng tài sản nhằm mục đích bảo đảm, 

bán và thuê lại, bán chuộc lại. DCFR cũng đặt ra yêu cầu đăng ký nhằm xác lập hiệu 

lực đối kháng với ngƣời thứ ba của quyền lợi bảo đảm trong trƣờng hợp bên nhận bảo 
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đảm không nắm giữ tài sản. Đây là một bƣớc tiến quan trọng về nhận thức trong bối 

cảnh vẫn có một số quốc gia thành viên EU không có hệ thống đăng ký tập trung nhằm 

công khai hóa các quyền lợi bảo đảm trên động sản,
100

 tạo nên rào cản rất lớn đối với 

việc tài trợ vốn dựa trên tài sản bảo đảm là động sản.  

Trong vài năm trở lại đây, một số nƣớc châu Âu đã rất tích cực trong việc cải 

cách pháp luật về giao dịch bảo đảm bằng động sản, với nỗ lực dung hòa giữa hai hệ 

thống common law và civil law. Năm 2013, Bỉ ban hành đạo luật về giao dịch bảo 

đảm bằng động sản (sau đó luật này đƣợc hợp nhất vào Bộ luật Dân sự Bỉ (thay thế 

cho các điều từ 2071 đến 2091 Bộ luật Dân sự Bỉ). Đạo luật này lần đầu tiên ghi nhận 

cơ chế đăng ký tập trung qua hệ thống điện tử do Bộ Tài chính quản lý để công khai 

hóa các giao dịch bảo đảm mà bên nhận bảo đảm không giữ tài sản.
101

 

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, lý thuyết tiếp cận theo chức năng còn một chặng đƣờng 

rất dài và khó khăn để có thể đƣợc chấp nhận ở các nƣớc châu Âu lục địa vốn đi theo 

cách tiếp cận truyền thống về phân biệt các biện pháp bảo đảm đơn lẻ.
102

 Nền tảng lý 

thuyết của biện pháp bảo đảm bằng tài sản (bảo đảm đối vật) ở châu Âu lục địa là lý 

thuyết vật quyền kế thừa từ luật dân sự La Mã. Theo lý thuyết này, bên nhận bảo đảm 

(chủ nợ) có một vật quyền bảo đảm đƣợc xác lập trên tài sản của bên bảo đảm, và do 

đó, bên nhận bảo đảm có quyền đeo đuổi tài sản bảo đảm, quyền đƣợc hành xử trực 

tiếp trên tài sản bảo đảm không phụ thuộc vào ý chí của bên bảo đảm, và quyền ƣu tiên 

thanh toán từ tài sản bảo đảm. Trong chừng mực nhất định, khái niệm ―quyền lợi bảo 

đảm‖ hay ―lợi ích bảo đảm‖ (security right/security interest) trong lý thuyết tiếp cận 

theo chức năng ở các nƣớc common law rất gần gũi với khái niệm ―vật quyền bảo 

đảm‖ ở các nƣớc châu Âu lục địa, nhƣng có phạm vi rộng hơn và tính chất linh hoạt 

hơn rất nhiều so với khái niệm vật quyền bảo đảm. 

Thứ nhất, khái niệm ―vật quyền bảo đảm‖ chịu sự ràng buộc của nguyên tắc vật 

quyền luật định (numerus clausus). Đây là học thuyết pháp lý có lịch sử lâu đời từ thời 

kỳ La Mã, theo đó, danh sách các vật quyền mang tính giới hạn và xác định theo quy 

định của luật, các chủ thể quan hệ dân sự không đƣợc tùy tiện sáng tạo ra vật quyền 

mới. Các vật quyền bảo đảm theo luật La Mã chỉ bao gồm quyền cầm cố và quyền thế 

chấp. Vì vậy, nguyên tắc numerus clausus rất khó để dung hợp với lý thuyết tiếp cận 

theo chức năng. 
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https://www.iiiglobal.org/sites/default/files/media/Boeger%20Secured%20Transactions%20Law%20R

eform%20in%20Europe.pdf  

101 Eric Dirix and Vincent Sagaert, The New Belgian Act on Security Rights In Movable Property, 

EPLJ 2014; 3(3): 231–255, DOI 10.1515/eplj-2014-0011. 

102 Xem: Tibor Tajti, Could Continental Europe Adopt A Uniform Commercial Code Article 9-Type 

Secured Transactions System? The Effects Of The Differing Legal Platforms, 35 Adelaide Law 

Review (2014). 
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Thứ hai, vật quyền bảo đảm đƣợc phân loại là vật quyền phụ thuộc, do đó, trong 

mối tƣơng quan với các vật quyền chính yếu, đặc biệt là quyền sở hữu, vật quyền bảo 

đảm luôn ở vị thế thấp hơn, yếu hơn. Lý thuyết vật quyền bảo đảm rõ ràng không thể 

chấp nhận coi quyền của bên bán có bảo lƣu quyền sở hữu chỉ là quyền lợi bảo đảm 

nhƣ trong cách tiếp cận theo chức năng, và do đó, không thể chấp nhận việc bên bán 

có bảo lƣu quyền sở hữu ở thứ tự ƣu tiên thấp hơn so với bên nhận bảo đảm khác nếu 

không đăng ký quyền của mình. 

4. Sự tiếp nhận lý thuyết tiếp cận theo chức năng trong pháp luật về giao 

dịch bảo đảm của Việt Nam 

Pháp luật Việt Nam chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ của truyền thống pháp luật châu 

Âu lục địa, đặc biệt là pháp luật Cộng hòa Pháp. Do đó, quá trình du nhập lý thuyết 

tiếp cận theo chức năng ở Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn, rào cản tƣơng tự 

nhƣ ở các nƣớc châu Âu lục địa. Tuy nhiên, so với nhiều nƣớc trên thế giới, trong đó 

có một số nƣớc châu Âu lục địa, pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Việt 

Nam khá tiến bộ và tiệm cận với cách tiếp cận hiện đại. Chẳng hạn, Bộ luật Dân sự 

năm 2005, Nghị định 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch bảo đảm (đƣợc 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2012/NĐ-CP), và tiếp theo là Bộ luật Dân sự 

năm 2015 đều cho phép bên bảo đảm sử dụng các loại tài sản đa dạng làm tài sản bảo 

đảm, bao gồm cả bất động sản và động sản, tài sản hữu hình và tài sản vô hình, tài sản 

hiện có và tài sản hình thành trong tƣơng lai. Việt Nam là một trong những nƣớc đầu 

tiên ở châu Á xây dựng hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản (từ năm 

2000) và hiện nay hệ thống này đã đƣợc chuyển đổi sang hệ thống đăng ký trực tuyến, 

tập trung, tạo thuận lợi rất lớn cho việc tra cứu, tiếp cận thông tin về tài sản bảo đảm 

và xác lập hiệu lực đối kháng với bên thứ ba. Bộ luật Dân sự năm 2015 đã tiến thêm 

một bƣớc trong việc tiệm cận với mô hình pháp luật giao dịch bảo đảm hiện đại với sự 

phân biệt rõ hơn giữa hiệu lực xác lập quyền của biện pháp bảo đảm và hiệu lực đối 

kháng của biện pháp bảo đảm với bên thứ ba (Điều 297 Bộ luật Dân sự năm 2015), 

bƣớc đầu quy định rõ hơn về thứ tự ƣu tiên giữa các bên nhận bảo đảm (Điều 308 Bộ 

luật Dân sự năm 2015).  

Hiện nay, Dự thảo Nghị định hƣớng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ đang đƣợc xây dựng, trong đó cũng đã tiếp thu ở chừng mực nhất 

định lý thuyết tiếp cận theo chức năng.
103

 Ví dụ, khoản 2 Điều 6 Dự thảo quy định: 

―Trƣờng hợp thỏa thuận có nội dung về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nhƣng các bên 

không xác định rõ hoặc xác định không đúng tên biện pháp bảo đảm mà nội dung thỏa 

thuận này phù hợp với một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ quy định 

                                                 
103 Dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của các bộ, 

ngành), cập nhật ngày 2/12/2020. 
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tại Bộ luật Dân sự thì áp dụng quy định về biện pháp bảo đảm tƣơng ứng với thỏa 

thuận đó.‖ Đây là một điểm tiến bộ, thể hiện tƣ duy hiện đại, tập trung vào bản chất, 

chức năng của giao dịch bảo đảm hơn là tên gọi của giao dịch. 

Tuy nhiên, pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của Việt Nam vẫn dựa trên 

nền tảng mô hình lý thuyết truyền thống về phân biệt giữa các biện pháp bảo đảm 

riêng lẻ, do đó vẫn còn một số hạn chế cơ bản:  

Thứ nhất, về cấu trúc pháp luật giao dịch bảo đảm, chƣa có sự tách bạch giữa 

pháp luật điều chỉnh giao dịch bảo đảm bằng bất động sản và động sản, nhất là các quy 

định về xử lý tài sản bảo đảm, sẽ khó có thể xây dựng một hệ thống pháp luật thông 

thoáng, tạo điều kiện khuyến khích giao dịch bảo đảm bằng động sản phát triển.  

Thứ hai, chƣa có các quy định về phân loại tài sản bảo đảm là động sản và thiết 

kế các quy định về phƣơng thức xác lập hiệu lực đối kháng với ngƣời thứ ba, về thứ tự 

ƣu tiên, về xử lý tài sản bảo đảm phù hợp với từng loại động sản bởi động sản hết sức 

đa dạng, phong phú.  

Dự thảo Nghị định hƣớng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ còn tồn tại nhiều vấn đề không thể giải quyết đƣợc trong khuôn khổ một 

Nghị định mà phải ở cấp độ một đạo luật của Quốc hội, nhất là những vấn đề phức tạp 

về thứ tự ƣu tiên giữa bên nhận bảo đảm với các bên khác có lợi ích liên quan nhƣ các 

chủ nợ trong phá sản, ngƣời đƣợc thi hành án, cơ quan thuế…Sự không tách bạch giữa 

các quy định về bảo đảm bằng động sản và bảo đảm bằng bất động sản khiến cho các 

nhà làm luật khó nhìn nhận đƣợc những yêu cầu đặc thù đối với pháp luật điều chỉnh 

giao dịch bảo đảm bằng động sản nhƣ phải nhận diện đƣợc tính chất vô cùng đa dạng, 

phong phú của các loại tài sản bảo đảm là động sản, phải thiết kế các quy định linh 

hoạt, cởi mở, thông thoáng, giảm thiểu chi phí giao dịch nhằm khuyến khích cấp tín 

dụng… 

5. Kết luận 

Lý thuyết tiếp cận theo chức năng trong mô hình pháp luật giao dịch bảo đảm 

hiện đại đang ngày càng phổ biến và có ảnh hƣởng sâu rộng không chỉ trong phạm vi 

các nƣớc thuộc truyền thống common law mà cả các nƣớc thuộc truyền thống pháp 

luật châu Âu lục địa. Tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc để tiếp thu các yếu tố tích cực của 

lý thuyết này, từng bƣớc pháp điển hóa, xây dựng một đạo luật riêng về giao dịch bảo 

đảm bằng động sản, tiệm cận thông lệ quốc tế cần đƣợc xác định là một định hƣớng 

phát triển cơ bản và lâu dài của pháp luật về giao dịch bảo đảm của Việt Nam, nhằm 

góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng và hội nhập kinh tế quốc 

tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nƣớc./. 
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HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRƢỚC THÁCH THỨC 

CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 đến pháp luật tố tụng dân sự Việt nam như khái niệm và các thuộc tính của chứng 

cứ điện tử, thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ điện tử để đảm bảo giá trị 

chứng minh của chứng cứ điện tử; khởi kiện, nộp tài liệu chứng cứ bằng phương tiện 

điện tử, quản lý án điện tử, lưu trữ hồ sơ vụ án điện tử, phân công thẩm phán giải 

quyết vụ việc tự động, sắp lịch xét xử, phiên toà điện tử để xét xử các vụ việc đơn giản. 

Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự về 

chứng cứ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết vụ việc dân sự và 

việc xây dựng Toà án điện tử ở Việt Nam.  

Từ khoá: Chứng cứ điện tử; toà án điện tử; tố tụng dân sự; vụ việc dân sự. 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi cần hình thành tƣ duy mới về pháp luật. 

Vẫn tiếp tục trên nền tảng pháp luật pháp quyền, dân chủ nhƣng cần hình thành và 

phát triển cách tiếp cận, ứng dụng về công nghệ pháp luật…. Do đó, không chỉ đối với 

pháp luật nội dung, vật chất mà còn đối với cả lĩnh vực pháp luật thủ tục, quy trình 

cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghệ thông tin, công nghệ số
104

. 

Trong phạm vi bài viết này, tác giả  chỉ đề cập đến chứng cứ điện tử, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong giải quyết vụ việc dân sự và việc xây dựng Toà án điện tử ở Việt 

Nam.  

1. Chứng cứ điện tử trong tố tụng dân sự 

1.1. Khái niệm và các thuộc tính của chứng cứ điện tử trong tố tụng dân sự 

Trong thời đại công nghiệp 4.0 thì việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng 

nhiều trong các hoạt động của con ngƣời, việc sử dụng thiết bị điện tử kỹ thuật số, 

mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng xã hội… ngày càng trở thành công cụ hữu 

hiệu của con ngƣời để tham gia vào các quan hệ xã hội. Việc sử dụng các công cụ này 

đã để lại các dấu vết điện tử đƣợc ghi lại, lƣu truyền dƣới dạng dữ liệu điện tử nhƣ 

logfile, IP, mã độc, domain, thời gian, không gian mạng, thƣ điện tử, nickname, chat, 

tin nhắn… Thực chất, đây là loại chứng cứ mới, đƣợc tạo ra và lƣu trữ lại trong bộ nhớ 

của các thiết bị kỹ thuật số một cách tự động, khách quan, tồn tại dƣới dạng những tín 

hiệu điện tử, có thể nhận biết, phát hiện, bảo quản, và ghi lại vào ổ USB, đĩa 

                                                 
104 Hoàng Thị Kim Quế, Lê Thị Phƣơng Nga, ―Nhà nƣớc, pháp luật trong xã hội công nghệ thông tin, 

công nghệ số và cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ dƣới lăng kính triết học pháp luật‖, Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam (Nguyễn Thị Quế 

Anh, Ngô Huy Cƣơng đồng chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2018, tr. 56, 57. 
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CD/VCD… hoặc in ra giấy, ảnh và có thể sử dụng làm chứng cứ trong quá trình giải 

quyết vụ án
105
. Hiện nay, trong lĩnh vực dân sự, các bên đƣơng sự cũng đã sử dụng các 

dữ liệu điện tử để chứng minh cho yêu cầu, phản đối yêu cầu của mình, toà án cũng sử 

dụng dữ liệu điện tử làm nguồn chứng cứ để xác định chứng cứ cho việc giải quyết vụ 

việc dân sự. Tuy nhiên, với hai điều luật là Điều 94 và Điều 95 BLTTDS năm 2015 thì 

toà án gặp khó khăn trong việc hiểu thế nào là chứng cứ điện tử, trong xác định các 

thuộc tính của chứng cứ điện tử cũng nhƣ trong thu thập, nghiên cứu và đánh giá 

chứng cứ điện tử. 

Về khái niệm chứng cứ điện tử và xác định các thuộc tính của chứng cứ điện tử 

thì các nhà khoa học trên thế giới và trong nƣớc cũng có những cách nhìn nhận và 

đánh giá khác nhau.  

Theo Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống ma tuý và tội phạm (United Nations 

Office on Drugs and Crime - UNODC) thì chứng cứ điện tử hay chứng cứ kỹ thuật số 

là bất kỳ thông tin nào đƣợc lƣu trữ hoặc truyền dƣới dạng kỹ thuật số
106
. Hay Tổ chức 

Cảnh sát hình sự Quốc Tế (International Criminal Police Organization - Interpol) thì 

cũng cho rằng: chứng cứ điện tử là dữ liệu có giá trị điều tra được lưu trữ trong máy 

tính, thiết bị kỹ thuật số hoặc hệ thống lưu trữ kỹ thuật số khác
107
. Các tác giả Larry E. 

Daniel, Lars E. Daniel còn khẳng định các dữ liệu điện tử đƣợc sử dụng làm chứng cứ 

điện tử trong các vụ án có thể đƣợc lƣu trữ trên các máy tính cá nhân; máy chủ mạng; 

trên các máy tính đƣợc sử dụng bởi teleworkers; điện thoại di động của công ty và cá 

nhân; trong ổ USB, ổ cứng di động, máy chủ mail ngoài trang web, máy chủ mail công 

cộng, dịch vụ sao lƣu ngoài trang web; trong bộ nhớ từ xa nhƣ Google, Microsoft 

SkyDrive, DropBox, sao lƣu từ xa Carbonite và những nơi khác…
108

.  

Tuy nhiên, để có thể sử dụng dữ liệu điện tử làm chứng cứ trong vụ việc thì tuân 

thủ những yêu cầu sau: 

+ Việc thu thập dữ liệu điện tử phải hợp pháp; 

+ Chứng cứ điện tử đƣợc sử dụng làm căn cứ trong quá trình tố tụng phải đảm 

                                                 
105 Trần Văn Hoà, ―Vấn đề chứng cứ điện tử‖, Những nội dung mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015, NXb Chính trị quốc gia, 2016, Hà Nội, tr. 221.  

106 Electronic evidence, https://sherloc.unodc.org/cld/en/topics/electronic-evidence/index.html, truy 

cập ngày 24/11/2020. 

107 Interpol, Global Guidelines for digital forensisc laboratories, 2019, page 12.  

108 Larry E. Daniel,Lars E. Daniel, ―Chapter 16: Discovery of Digital Evidence in Civil Cases‖, 

Digital Forensics for Legal Professionals (Understanding Digital Fvidence from the Warrant to the 

Courtroom), Syngress Publishing, 2012, page 117, https://books.google.com.vn/books?id=1jMHq-

fMYWgC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=digital+forensics+for+legal+professionals+pdf&source=bl&

ots=ozndIDsiNf&sig=ACfU3U2-

IVrcN3e78iP_RI4lfGy4yXFr4g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJgKqcqcToAhWXy4sBHUVrDEkQ6

AEwDXoECAsQLw#v=onepage&q=digital%20forensics%20for%20legal%20professionals%20pdf&

f=false, truy cập ngày 24/11/2020. 
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https://books.google.com.vn/books?id=1jMHq-fMYWgC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=digital+forensics+for+legal+professionals+pdf&source=bl&ots=ozndIDsiNf&sig=ACfU3U2-IVrcN3e78iP_RI4lfGy4yXFr4g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJgKqcqcToAhWXy4sBHUVrDEkQ6AEwDXoECAsQLw#v=onepage&q=digital%20forensics%20for%20legal%20professionals%20pdf&f=false
https://books.google.com.vn/books?id=1jMHq-fMYWgC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=digital+forensics+for+legal+professionals+pdf&source=bl&ots=ozndIDsiNf&sig=ACfU3U2-IVrcN3e78iP_RI4lfGy4yXFr4g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJgKqcqcToAhWXy4sBHUVrDEkQ6AEwDXoECAsQLw#v=onepage&q=digital%20forensics%20for%20legal%20professionals%20pdf&f=false
https://books.google.com.vn/books?id=1jMHq-fMYWgC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=digital+forensics+for+legal+professionals+pdf&source=bl&ots=ozndIDsiNf&sig=ACfU3U2-IVrcN3e78iP_RI4lfGy4yXFr4g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJgKqcqcToAhWXy4sBHUVrDEkQ6AEwDXoECAsQLw#v=onepage&q=digital%20forensics%20for%20legal%20professionals%20pdf&f=false
https://books.google.com.vn/books?id=1jMHq-fMYWgC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=digital+forensics+for+legal+professionals+pdf&source=bl&ots=ozndIDsiNf&sig=ACfU3U2-IVrcN3e78iP_RI4lfGy4yXFr4g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJgKqcqcToAhWXy4sBHUVrDEkQ6AEwDXoECAsQLw#v=onepage&q=digital%20forensics%20for%20legal%20professionals%20pdf&f=false
https://books.google.com.vn/books?id=1jMHq-fMYWgC&pg=PA183&lpg=PA183&dq=digital+forensics+for+legal+professionals+pdf&source=bl&ots=ozndIDsiNf&sig=ACfU3U2-IVrcN3e78iP_RI4lfGy4yXFr4g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJgKqcqcToAhWXy4sBHUVrDEkQ6AEwDXoECAsQLw#v=onepage&q=digital%20forensics%20for%20legal%20professionals%20pdf&f=false
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bảo: có liên quan và cần thiết, hợp pháp và tuân thủ các yêu cầu về thủ tục.  

+ Đánh giá chứng cứ điện tử phải xác định 3 yếu tố: tính xác thực, tính toàn vẹn 

hoặc chính xác
109

.  

Ở Việt Nam, các nhà khoa học cũng đƣa ra các khái niệm về chứng cứ điện tử.  

Theo LS Lê Văn Thiệp thì chứng cứ điện tử là thông điệp dữ liệu đƣợc khởi tạo, 

lƣu trữ, truyền tải, nghe, nhìn đƣợc bằng phƣơng tiện điện tử và đảm bảo các yêu cầu 

của pháp luật về cách thức khởi tạo và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu 

cũng nhƣ các yếu tố phù hợp khác. Chứng cứ điện tử do các chủ thể tham gia quan hệ 

thƣơng mại điện tử lƣu giữ, thu thập cung cấp cho Tòa án hoặc do Tòa án, cơ quan có 

thẩm quyền thu thập nhằm chứng minh cho các yêu cầu của các chủ thể này khi giải 

quyết các vụ án kinh doanh thƣơng mại bằng các phƣơng thức khác nhau trong đó có 

phƣơng thức giải quyết bằng các thủ tục tố tụng‖
110

.  

Còn theo TS Nguyễn Hải An thì chứng cứ điện tử là thông điệp dữ liệu điện tử 

đƣợc tạo ra, gửi đi, nhận và lƣu trữ bằng phƣơng tiện điện tử thể hiện dƣới dạng ký 

hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tƣơng tự; do các chủ thể tham gia 

quan hệ giao dịch điện tử lƣu giữ, thu thập, cung cấp cho Tòa án trong quá trình tố 

tụng hoặc do Tòa án thu thập đƣợc theo trình tự, thủ tục do Luật giao dịch điện tử quy 

định và đƣợc Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác định các tình tiết khách quan của vụ 

việc dân sự cũng nhƣ xác định yêu cầu hay sự phản đối của đƣơng sự là có căn cứ và 

hợp pháp
111

.  

Tiến sĩ Trần Văn Hòa, Phó Cục trƣởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công 

nghệ cao cho rằng: “Chứng cứ điện tử là những chứng cứ đƣợc lƣu giữ dƣới dạng tín 

hiệu điện tử trong máy tính hoặc trong các thiết bị có bộ nhớ kỹ thuật số có liên quan 

đến vụ án hình sự”
112

.  

Quan điểm thứ ba thì chƣa đề cập đến thuộc tính hợp pháp của chứng cứ điện tử. 

Quan điểm thứ nhất và thứ hai đều bao hàm ba thuộc tính của chứng cứ.  

Có thể thấy trƣớc tiên, chứng cứ điện tử trong TTDS là những thông tin đƣợc lƣu 

giữ trong dữ liệu điện tử mà các dữ liệu điện tử này đƣợc khởi tạo, lƣu trữ, truyền đi, 

                                                 
109 Electronic evidence and its admissibility in court, https://blog.signaturit.com/en/electronic-

evidence-and-its-admissibility-in-court, truy cập ngày 25/11/2020. 

110 Lê Văn Thiệp, ―Chứng cứ điện tử trong giải quyết tranh chấp khinh doanh – thương mại‖, 

https://kiemsat.vn/chung-cu-dien-tu-trong-giai-quyet-tranh-chap-kinh-doanh-thuong-mai-46731.html, 

truy cập ngày 25/11/2020.  

111 Nguyễn Hải An, ―Chứng cứ và chứng cứ điện tử theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt 

Nam và thực tiễn áp dụng‖, Pháp luật TTDS Liên minh Châu Âu, Đức và Việt Nam trong bối cảnh 

hiện nay, Hội thảo Quốc tế do Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Viện FES Việt Nam tổ chức, tháng 

4/2019, Hà Nội, tr. 127. 

112 Đinh Phan Quỳnh, Chứng cứ điện tử và các nguyên tắc thu thập trong tố tụng hình sự, 

http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/178, truy cập ngày 25/11/2020. 

https://blog.signaturit.com/en/electronic-evidence-and-its-admissibility-in-court
https://blog.signaturit.com/en/electronic-evidence-and-its-admissibility-in-court
https://kiemsat.vn/chung-cu-dien-tu-trong-giai-quyet-tranh-chap-kinh-doanh-thuong-mai-46731.html
http://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/79/178
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tiếp nhận bằng phƣơng tiện điện tử, phần mềm thích hợp và đƣợc thể hiện dƣới dạng 

ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tƣơng tự mà con ngƣời có thể 

nhận biết đƣợc bằng các giác quan. Ví dụ: một đĩa DVD hoặc thẻ nhớ SD, microSD 

bằng trực quan không thể nhìn thấy, nhận biết đƣợc âm thanh, hình ảnh, ký hiệu, chữ 

viết, chữ số… nhƣng khi dùng đầu đọc DVD, đầu đọc thẻ nhớ, máy tính thì có thể 

nhìn thấy, nhận biết đƣợc âm thanh, hình ảnh, ký hiệu, chữ viết, chữ số… đƣợc lƣu trữ 

trong DVD, thẻ nhớ đó. Tuy nhiên, nếu sử dụng phần mềm không thích hợp thì mặc 

dù vẫn máy tính đó, thẻ nhớ đó nhƣng cũng không thể thấy, nhận biết đƣợc các âm 

thanh, hình ảnh…
113

.  

Tuy nhiên, một thông tin đƣợc rút ra từ dữ liệu điện tử để đƣợc coi là chứng cứ 

phải đảm bảo 3 thuộc tính của chứng cứ: tính khách quan, tính liên quan và tính hợp 

pháp.  

- Tính khách quan của chứng cứ điện tử đƣợc hiểu là: các thông tin đƣợc lƣu giữ 

trong dữ liệu điện tử có thật, tồn tại khách quan, có nguồn gốc rõ ràng, không bị làm 

cho sai lệch, biến dạng; đã đƣợc tìm thấy và đang lƣu trên máy tính, điện thoại di 

động, email, USB, tài khoản trên mạng, trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ 

Internet (ISP), đang truyền trên mạng...
114

 

- Tính liên quan của chứng cứ điện tử đƣợc hiểu là: Dữ liệu thu đƣợc có liên 

quan vụ việc dân sự đang giải quyết.  

- Tính hợp pháp chứng cứ điện tử: Để đảm bảo tính hợp pháp của chứng cứ điện 

tử thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

Thứ nhất, chứng cứ điện tử phải đƣợc rút ra từ nguồn chứng cứ là các dữ liệu 

điện tử. Tuy nhiên, cần xác định nguồn chứng cứ phải hợp pháp thì chứng cứ điện tử 

rút ra từ nguồn chứng cứ mới đảm bảo tính hợp pháp. Điều này có nghĩa là, khi có dữ 

liệu điện tử thì cần xác định đƣợc:  

- Độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lƣu trữ, nhận hoặc truyền gửi dữ liệu điện tử;  

- Cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu điện tử;  

- Cách thức xác định ngƣời khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác. 

Trong trƣờng hợp khi xác định nguồn chứng cứ là dữ liệu điện tử mà không đảm 

bảo độ tin cậy, tính toàn vẹn của dữ liệu điện tử, không xác định đƣợc ngƣời khởi tạo 

và các yếu tố khác thì thông tin lƣu giữ trong dữ và  liệu điện tử không đƣợc xác định 

                                                 
113 Nguyễn Đức Hạnh, ―Mối quan hệ giữa dữ liệu điện tử và các nguồn chứng cứ khác‖, Chứng cứ 

điện tử trong giải quyết các vụ án xâm hại tình dục trẻ em, Hội thảo quốc tế, Hạ Long, ngày 17- 

18/3/2018.  

114 Trần Xuân Thiên An, Điều kiện để dữ liệu điện tử có thể sử dụng làm chứng cứ trong quá trình 

giải quyết vụ án hình sự, http://tkshcm.edu.vn/tin-tuc/dieu-kien-de-du-lieu-dien-tu-co-the-su-dung-

lam-chung-cu-trong-qua-trinh-giai-quyet-vu-an-hinh-su-3432.html, ngày truy cập 25/11/2020 

http://tkshcm.edu.vn/tin-tuc/dieu-kien-de-du-lieu-dien-tu-co-the-su-dung-lam-chung-cu-trong-qua-trinh-giai-quyet-vu-an-hinh-su-3432.html
http://tkshcm.edu.vn/tin-tuc/dieu-kien-de-du-lieu-dien-tu-co-the-su-dung-lam-chung-cu-trong-qua-trinh-giai-quyet-vu-an-hinh-su-3432.html
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là chứng cứ để làm căn cứ cho việc giải quyết vụ việc dân sự. 

Thứ hai, chứng cứ phải đƣợc cung cấp, thu thập, đánh giá, bảo quản, bảo vệ theo 

đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.  

Trên cơ sở phân tích trên, có thể rút ra khái niệm về chứng cứ điện tử nhƣ sau: 

chứng cứ điện tử là thông tin có thật được rút ra từ nguồn dữ liệu điện tử mà các dữ 

liệu này được khởi tạo, lưu trữ, truyền đi hoặc nhận lại bằng phương tiện điện tử và 

đảm bảo các yêu cầu của pháp luật về độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lưu trữ, nhận 

lại hoặc truyền gửi dữ liệu, cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu, 

cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố khác được các đương sự, cá nhân, cơ 

quan, tổ chức khác lưu giữ, thu thập, cung cấp cho Tòa án hoặc do Tòa án thu thập 

theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định và được Tòa án sử dụng làm căn cứ giải 

quyết đúng đắn và chính xác vụ việc dân sự.  

1.2. Thu thập và đánh giá chứng cứ điện tử 

Để đảm bảo các thuộc tính của chứng cứ điện tử thì việc thu thập và đánh giá 

chứng cứ phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thu thập nguồn dữ liệu điện tử:  

Chứng cứ điện tử, về bản chất, rất mong manh và có thể bị thay đổi, hƣ hỏng 

hoặc bị phá hủy do xử lý hoặc kiểm tra không đúng cách. Do đó, cần phải có biện 

pháp phòng ngừa để có thể thu thập đƣợc đúng chứng cứ điện tử. Về nguyên tắc, các 

bên có trách nhiệm thu thập hợp lý chứng cứ điện tử. Các loại dữ liệu khác nhau có thể 

yêu cầu các phƣơng pháp thu thập khác nhau. Các biện pháp thu thập chứng cứ điện tử 

không đƣợc làm ảnh hƣởng đến tính toàn vẹn của chứng cứ đó. Đối với những vấn đề 

có tầm quan trọng đáng kể, các bên nên cân nhắc việc thu thập bằng chứng điện tử với 

sự hỗ trợ của chuyên gia công nghệ thông tin hoặc các dịch vụ công chứng
115

.  

Các thẩm phán và chuyên gia, bao gồm cả những ngƣời hành nghề luật pháp, đã 

nâng cao kiến thức và chuyên môn của họ trong việc xử lý bằng chứng điện tử, nhƣng 

các tiêu chuẩn cụ thể vẫn còn thiếu. Việc thu thập và thu giữ chứng cứ điện tử áp dụng 

các công cụ và thủ tục đặc biệt. Theo đó, các thẩm phán và các chuyên gia, bao gồm cả 

những ngƣời hành nghề luật pháp, nên tìm cách đảm bảo tính toàn vẹn, tính chính xác 

và tính bảo mật của những dữ liệu đó. Điều này bao gồm việc lƣu giữ các bản sao lƣu 

bảo mật nếu một trong các phƣơng tiện lƣu trữ bị lỗi. Cần phải giữ lại dữ liệu điện tử ở 

định dạng ban đầu
116

. 

                                                 
115 Council of Europe, The Guidelines of electronic evidence in civil and administrative proceedings, 

2019, page 21.  

116 Council of Europe, The Guidelines of electronic evidence in civil and administrative proceedings, 

2019, page 21.  
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Khi các đƣơng sự cung cấp nguồn dữ liệu điện tử hay Toà án tiến hành thu thập 

nguồn dữ liệu điện tử thì cần thu thập cả phƣơng tiện điện tử bởi dữ liệu điện tử đƣợc 

khởi tạo, lƣu trữ, truyền đi, tiếp nhận bằng phƣơng tiện điện tử. Theo đó, từng thiết bị 

điện tử nhƣ máy tính, máy điện thoại, máy chủ, máy tính bảng, USB, đĩa CD/DVD... 

phải đƣợc ghi cụ thể vào biên bản để bảo quản theo đúng quy định, để dữ liệu không 

thể bị can thiệp, tác động làm thay đổi kể từ khi thu thập hợp pháp. Chuyên gia phục 

hồi dữ liệu sử dụng công nghệ và phần mềm phục hồi dữ liệu, nhƣ thiết bị chống ghi 

(Read Only ) sao chép dữ liệu điện tử và chỉ sử dụng bản sao này để phục hồi, phân 

tích, tìm kiếm dữ liệu, chuyển thành dạng đọc đƣợc, nghe đƣợc, nhìn thấy đƣợc. Bản 

gốc phải đƣợc bảo quản theo đúng quy định
117

.   

- Đánh giá chứng cứ điện tử:  

Đánh giá chứng cứ điện tử phải xác định 3 yếu tố: tính xác thực, tính toàn vẹn 

hoặc chính xác
118

.  

1.3. Kiến nghị 

Hiện nay, khoản 1 Điều 94 BLTTDS năm 2015 lần đầu tiên quy định nguồn 

chứng cứ là dữ liệu điện tử. Nhƣ vậy, pháp luật TTDS đã thừa nhận chứng cứ điện tử. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 95 BLTTDS năm 2015 thì để xác định tính hợp pháp 

của chứng cứ điện tử thì nguồn chứng cứ là thông điệp dữ liệu điện tử đƣợc thể hiện 

dƣới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thƣ điện tử, điện tín, điện 

báo, fax và các hình thức tƣơng tự khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện 

tử. Chứng cứ phải đƣợc cung cấp, thu thập, đánh giá, bảo quản, bảo vệ theo đúng trình 

tự, thủ tục do pháp luật quy định. Tuy nhiên, hiện nay khoản 2 Điều 97 BLTTDS năm 

2015 quy định 8 biện pháp thu thập chứng cứ của Toà án nhƣng lại không quy định về 

biện pháp thu thập nguồn dữ liệu điện tử của Toà án cũng nhƣ trình tự, thủ tục thu thập 

nguồn dữ liệu điện tử. Do đó, cần thiết phải quy định riêng biệt liên quan đến chứng cứ 

điện tử, cụ thể: 

- Dữ liệu điện tử là ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng 

tƣơng tự đƣợc khởi tạo, lƣu trữ, truyền đi, tiếp nhận bằng phƣơng tiện điện tử  

- Giá trị chứng cứ của dữ liệu điện tử đƣợc xác định căn cứ vào độ tin cậy của 

cách thức khởi tạo, lƣu trữ, nhận hoặc truyền gửi dữ liệu điện tử; cách thức bảo đảm và 

duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu điện tử; cách thức xác định ngƣời khởi tạo và các yếu 

tố phù hợp khác. 

 - Thu thập nguồn dữ liệu điện tử:  

                                                 
117 Trần Xuân Thiên An, Tlđd, http://tkshcm.edu.vn/tin-tuc/dieu-kien-de-du-lieu-dien-tu-co-the-su-

dung-lam-chung-cu-trong-qua-trinh-giai-quyet-vu-an-hinh-su-3432.html, ngày truy cập 25/11/2020. 

118 Electronic evidence and its admissibility in court, https://blog.signaturit.com/en/electronic-

evidence-and-its-admissibility-in-court, truy cập ngày 25/11/2020. 

http://tkshcm.edu.vn/tin-tuc/dieu-kien-de-du-lieu-dien-tu-co-the-su-dung-lam-chung-cu-trong-qua-trinh-giai-quyet-vu-an-hinh-su-3432.html
http://tkshcm.edu.vn/tin-tuc/dieu-kien-de-du-lieu-dien-tu-co-the-su-dung-lam-chung-cu-trong-qua-trinh-giai-quyet-vu-an-hinh-su-3432.html
https://blog.signaturit.com/en/electronic-evidence-and-its-admissibility-in-court
https://blog.signaturit.com/en/electronic-evidence-and-its-admissibility-in-court
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+ Chỉ thu thập các dữ liệu điện tử là nguồn của các chứng cứ điện tử; 

+ Khi thu thập, sao lƣu dữ liệu điện tử từ phƣơng tiện điện tử thì Toà án phải lập 

biên bản và bảo quản theo đúng quy định của pháp luật.  

- Thu giữ phƣơng tiện điện tử: 

+ Khi các đƣơng sự giao nộp hoặc Toà án thu giữ các phƣơng tiện điện tử thì Toà 

án chỉ thu giữ các phƣơng tiện điện tử đƣợc dùng để khởi tạo, lƣu trữ, truyền đi, tiếp 

nhận các dữ liệu điện tử. 

+ Khi không thể thu giữ các phƣơng tiện điện tử đƣợc dùng để khởi tạo, lƣu trữ, 

truyền đi, tiếp nhận các dữ liệu điện tử thì Toà án sao lƣu dữ liệu điện tử vào phƣơng 

tiện điện tử của mình. Toà án chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật trong việc lƣu trữ, bảo 

toàn tính nguyên vẹn của dữ liệu điện tử mà Toà án đã sao lƣu.  

+ Phƣơng tiện điện tử đƣợc thu giữ, mô tả và niêm phong.  

- Đánh giá chứng cứ điện tử phải xác định 3 yếu tố: tính xác thực, tính toàn vẹn 

hoặc chính xác.  

2. Toà án điện tử (Tƣ pháp điện tử) 

2.1. Vai trò của toà án điện tử trong giải quyết các vụ việc dân sự 

Tòa án điện tử đƣợc định nghĩa là một tòa án không giấy tờ, trong đó tất cả các 

thủ tục tòa án diễn ra trong một định dạng kỹ thuật số
119
. Với việc xây dựng phần mềm 

máy tính để hỗ trợ các bên và toà án trong việc giải quyết và quản lý các vụ việc mà 

các bên tham gia tố tụng không nhất nhiết phải đến toà án, có thể nhanh chóng nộp 

đơn khởi kiện, tra cứu các vụ việc đã đƣợc xét xử, các văn bản pháp luật, theo dõi việc 

xét xử vụ việc của mình…  đã thực sự mang lại nhiều lợi ích to lớn cho ngƣời dân và 

hoạt động quản lý của tòa án. Cụ thể: 

- Nâng cao khả năng tiếp cận công lý và các thông tin của công dân. Bởi vì, với 

việc khởi kiện, nộp tài liệu chứng cứ trực tuyến, phòng xử án trực tuyến sẽ giảm bớt 

thủ tục và loại bỏ việc cần thiết phải đến toà án. Đƣơng sự, ngƣời đại điện của đƣơng 

sự, luật sƣ có thể ở bất kỳ đâu đều có thể thực hiện việc khởi kiện, nộp tài liệu chứng 

cứ và có thể nắm rõ nội dung, diễn biến của vụ án mà toà án đang tiến hành xét xử 

thông qua việc quản lý án điện tử. Ngoài ra, nhờ khả năng lƣu trữ và tổng hợp dữ liệu 

khổng lồ cùng tốc độ xử lý mạnh mẽ sẽ giúp các đƣơng sự, ngƣời đại diện hợp pháp 

của đƣơng sự hay luật sƣ của các bên tra thông tin một cách nhanh nhất về các văn bản 

pháp luật, án lệ, các vụ án đã đƣợc xét xử cũng nhƣ phán quyết của toà án thông qua 

lƣu trữ hồ sơ vụ án điện tử để tham khảo hoặc làm căn cứ để tranh tụng.  

- Giảm bớt các công việc hành chính của toà án. Trên thực tế, với đơn khởi kiện 
                                                 
119 E – courts – Merits and Demerits, https://www.careerride.com/view/e-courts-merits-and-

demerits-24272.aspx, ngày truy cập 30/11/2020.  

https://www.careerride.com/view/e-courts-merits-and-demerits-24272.aspx
https://www.careerride.com/view/e-courts-merits-and-demerits-24272.aspx
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và các tài liệu, chứng cứ bằng giấy thì việc mất mát hay thất lạc là điều không thể 

tránh khỏi cũng nhƣ tốn rất nhiều không gian và nhân viên trong lƣu trữ hồ sơ nhƣng 

với tài liệu điện tử thì theo Ông James E. McMillan, khi các tòa án chuyển đổi sang 

các tài liệu điện tử loại bỏ sự cần thiết của hàng tấn giấy theo nghĩa đen hàng năm, 

không còn nhân viên để thu thập và sắp xếp tài liệu. Mất tập tin nói chung là một điều 

của quá khứ (Công bằng mà nói, có thể xử lý sai tài liệu điện tử thông qua lỗi đánh 

máy trong một số hệ thống. Tuy nhiên, với nhật ký nhập dữ liệu máy tính phù hợp, các 

lỗi này có thể đƣợc tìm thấy và sửa chữa)
120

.  

- Hỗ trợ thẩm phán trong việc thực hiện nhiệm vụ xét xử bởi thẩm phán có thể dễ 

dàng tra cứu các văn bản pháp luật, các án lệ, các vụ án đã từng đƣợc xét xử phục vụ 

cho quá trình ra phán quyết của thẩm phán, lên lịch công việc xét xử.  

- Nâng cao tính minh bạch trong hoạt động xét xử của toà án, nâng cao chất 

lƣợng, hiệu quả xét xử. Với việc xét xử trực tuyến, công khai chứng cứ, bản án, quyết 

định, việc phân công thẩm phán giải quyết vụ án ngẫu nhiên (tự động) thì việc xét xử 

của thẩm phán đƣợc giám sát bởi cá nhân, cơ quan, tổ chức, qua đó có thể phát hiện và 

phòng ngừa vi phạm pháp luật, tham nhũng trong quá trình xét xử, giải quyết vụ việc.  

2.2. Những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng toà án điện tử ở Việt Nam 

Mặc dù đã tăng cƣờng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử 

của toà án, tuy nhiên, việc xây dựng toà án điện tử ở Việt Nam còn gặp nhiều khó 

khăn mà trong thời gian tới cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của các 

nƣớc trên thế giới:  

- Các đƣơng sự chƣa quen việc khởi kiện, nộp tài liệu chứng cứ bằng phƣơng tiện 

điện tử cũng nhƣ kiến thức về tin học và việc sử dụng công nghệ thông tin vào việc 

tham gia tố tụng tại Toà án của ngƣời dân còn hạn chế; 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại các toà án còn thiếu và yếu kém 

không đáp ứng đƣợc yêu cầu sử dụng đặc biệt là các toà án nhân dân cấp quận, huyện; 

- Kinh phí đầu tƣ cho phát triển công nghệ thông tin của toà án còn hạn hẹp chƣa 

tƣơng xứng với vị trí của toà án là cơ quan thực hiện quyền tƣ pháp; nhiều hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện không có hiệu quả do không có kinh phí duy 

trì hoạt động và nâng cấp thuƣờng xuyên; 

- TANDTC chƣa xây dựng đƣợc chiến lƣợc tổng thể dài hạn về phát triển, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử của toà án, chƣa xây dựng đề án toà 

án điện tử trình Chính phủ phê duyệt; 

                                                 
120 James E. McMillan, Electronic Documents: Benefits and Potential Pitfalls, 

http://contentdm.ncsconline.org/ cgi-bin/showfile.exe?CISOROOT=/tech&CISOPTR=745 ―XSLT.‖ 

Wikipedia article. http://en.wikipedia.org/wiki/XSLT, ngày truy cập 30/11/2020. 
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- Các văn bản pháp luật tố tụng hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động giải quyết vụ việc chƣa thực sự là nền tảng pháp lý cho việc triển khai, thực 

hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử của toà án trên thực tế, cụ thể: 

+ Việc quy định về chữ ký điện tử đối với ngƣời khởi kiện nộp đơn khởi kiện 

bằng phƣơng thức trực tuyến chƣa thực sự tạo điều kiện cho ngƣời dân  

+ Pháp luật tố tụng chỉ quy định các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 

thì đƣợc công bố trên Cổng thông tin điện tử của tòa án mà chƣa có quy định công bố 

cả các bản án, quyết định chƣa có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của 

Tòa án;  

+ Chƣa có quy định về sử dụng cầu truyền hình và các phƣơng tiện kĩ thuật 

truyền tin khác để thu thập bằng chứng, lấy lời khai
121

 

+ Chƣa có quy định về quản lý án điện tử, lƣu trữ hồ sơ vụ án điện tử, phân công 

thẩm phán giải quyết vụ việc tự động, sắp lịch xét xử; 

+ Chƣa có quy định về xét xử trực tuyến đối với các vụ án hình sự và các vụ việc 

dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thƣơng mại đơn giản; 

Xét xử trực tuyến là ứng dụng hệ thống truyền hình hội nghị phục vụ cho việc xét 

xử các vụ án hình sự và các vụ án dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thƣơng 

mại đơn giản. Theo đó các phòng xét xử của các tòa án đƣợc trang bị đầy đủ các thiết 

bị công nghệ thông tin nhƣ: hệ thống truyền hình trực tuyến với nhiều camera chất 

lƣợng siêu nét; hệ thống máy tính màn hình cảm ứng hiển thị thông tin cho bàn chủ 

tọa; hệ thống máy chiếu để chiếu hình ảnh chứng cứ, các tài liệu lên màn hình lớn; hệ 

thống chuyển đổi giọng nói thành chữ viết hiển thị lên màn hình lớn để những ngƣời 

tham dự phiên tòa theo dõi và đồng thời sử dụng làm biên bản phiên tòa lƣu trong hồ 

sơ vụ án
122

. 

Do đó, để có thể tiếp tục pháp triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động xét xử, đáp ứng đƣợc yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và tiến tới xây 

dựng đƣợc toà án điện tử thì Việt nam cần phải tiến hành tổng thể rất nhiều biện pháp 

từ việc xác định xây dựng toà án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm không chỉ của toà án 

và của cả hệ thống chính trị để từ đó Nhà nƣớc có đầu tƣ thoả đáng cho phát triển, ứng 

dụng công nghệ thông tin; phải hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng làm nền 

tảng cho việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xét xử nhƣ sửa 

đổi, bổ sung các quy định về quản lý án điện tử, lƣu trữ hồ sơ vụ án điện tử, phân công 

                                                 
121 Vũ Thị Lan Anh, Trần Quỳnh Anh, ―Các Nghị quyết về thủ tục giải quyết tranh chấp có giá trị 

nhỏ của Liên minh Châu Âu và bài học kinh nghiệm để phát triển Toà án điện tử tại Việt Nam”, Pháp 

luật TTDS Liên minh Châu Âu, Đức và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, Hội thảo Quốc tế do 

Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Viện FES Việt Nam tổ chức, tháng 4/2019, Hà Nội, tr. 101. 

122 Đào Thị Minh Thuý (Chủ nhiệm đề tài), Tlđd, tr. 64. 
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thẩm phán giải quyết vụ việc tự động, sắp lịch xét xử, phiên toà điện tử để xét xử các 

vụ việc đơn giản; nâng cao trình độ tin học của thẩm phán, kỹ sƣ tin học; ngƣời dân; 

nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của toàn bộ hệ thống toà án; tiếp tục tổ chức hội 

thảo quốc tế và đi thực tế tại các nƣớc để học tập kinh nghiệm nƣớc ngoài trong việc 

xây dựng toà án điện tử.  

Tuy nhiên, khi xây dựng toà án điện tử thì chúng ta cần giải quyết vấn đề những 

vấn đề phát sinh nhƣ: 

+ Phần mềm bị lỗi dẫn đến đƣơng sự không thực hiện đƣợc các quyền tố tụng 

của mình thì giải quyết nhƣ thế nào? Chẳng hạn việc nộp tài liệu, chứng cứ trong thời 

hạn mà thẩm phán ấn định nhƣng do lỗi phần mềm mà toà án xác định đƣơng sự nộp 

chứng cứ, tài liệu đã quá thời hạn nên không đƣợc chấp nhận? đƣơng sự không nhận 

đƣợc văn bản tố tụng do toà án cấp, tống đạt, thông báo hoặc phiên xét xử do lỗi phần 

mềm mà đƣơng sự không thực hiện đƣợc quyền tranh tụng của mình… 

+ Làm thế nào để xác định đƣơng sự đã nhận đƣợc văn bản tố tụng mà toà án 

cấp, tống đạt, thông báo qua phƣơng tiện điện tử? 

+ Xác định giá trị chứng minh của chứng cứ, tài liệu mà đƣơng sự giao nộp bằng 

phƣơng tiện điện tử? 
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CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN CỦA LIÊN MINH 

CHÂU ÂU VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

 

ThS. Trần Phương Anh 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

Tóm tắt: Việt Nam đã và đang có những quy định pháp luật tương đối hiệu quả 

trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại, tuy nhiên, những tranh chấp liên 

quan đến các giao dịch thương mại được thực hiện trong môi trường trực tuyến vẫn 

chỉ được giải quyết bằng các thủ tục thông thường. Trong bối cảnh hiện đại hóa và hội 

nhập kinh tế quốc tế ngày nay, việc xây dựng một cơ chế giải quyết tranh chấp phù 

hợp với các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại điện tử là một nhu cầu cấp 

thiết và chính đáng. Một mô hình để Việt Nam có thể học tập chính là cơ chế giải 

quyết tranh chấp trực tuyến dành cho các tranh chấp giữa thương nhân - người tiêu 

dùng dựa trên nền tảng của các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế, và cùng 

với đó là một cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến dành cho các tranh chấp có giá 

trị nhỏ giữa các thương nhân của Liên minh châu Âu (EU). Việc nghiên cứu về cơ chế 

giải quyết tranh chấp trực tuyến của EU có thể đưa đến những kinh nghiệm cho Việt 

Nam trong việc xây dựng và triển khai một cơ chế giải quyết tranh chấp tương tự dành 

cho các tranh chấp thương mại điện tử ở Việt Nam. 

 

I. KHÁI QUÁT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GIẢI QUYẾT 

TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN 

Pháp luật tố tụng nói chung và pháp luật về giải quyết tranh chấp thƣơng mại nói 

riêng của Việt Nam luôn chịu ảnh hƣởng của điều kiện kinh tế, xã hội và những biến 

động trong dòng chảy lịch sử nƣớc nhà. Từ những bộ luật đầu tiên xuất hiện trong thời 

phong kiến tới các pháp lệnh và Bộ luật, Luật của thời kỳ đổi mới hiện đại, pháp luật 

Việt Nam đã luôn nỗ lực thay đổi kịp thời trƣớc yêu cầu của sự đổi mới cơ chế và mở 

cửa đất nƣớc. Ví dụ: trƣớc thời Pháp thuộc, pháp luật Việt Nam dƣờng nhƣ không có 

sự phân biệt rạch ròi giữa dân sự và hình sự, cơ quan tài phán và cơ quan quản lý. Các 

tranh chấp về dân sự đƣợc giải quyết bởi ngƣời đứng đầu bộ máy cai trị các cấp theo 

các quy tắc chung về tố tụng đƣợc thiết lập để giải quyết các việc kiện cáo trong dân. 

Tới thời Pháp thuộc, các quy định về tố tụng dân sự của Việt Nam chịu nhiều ảnh 

hƣởng của pháp luật tố tụng dân sự Pháp, chủ yếu đƣợc xây dựng trên cơ sở tham 

chiếu và giản lƣợc các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự Pháp 1807 cho phù hợp với 

đời sống của ngƣời dân bản địa. Sau Cách mạng Tháng Tám cùng những sự đổi mới 
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cơ chế và mở cửa đất nƣớc sau này, các nhà làm luật Việt Nam đã xây dựng Bộ luật 

Tố tụng dân sự cùng Luật Trọng tài thƣơng mại trên cơ sở kế thừa và phát triển các 

Pháp lệnh, tạo thành những cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ các quyền và lợi 

ích hợp pháp của các cá nhân, pháp nhân thực hiện các giao dịch thƣơng mại tại Việt 

Nam.
123

 Ngày nay, trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt với sự xuất hiện 

và phát triển nhanh chóng của thƣơng mại điện tử, các tranh chấp thƣơng mại cũng 

nảy sinh ngày một nhiều và phức tạp hơn về nội dung tranh chấp, đòi hỏi các quy định 

về thủ tục tố tụng phải đƣợc cải tiến nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu về tính nhanh chóng, 

hiệu quả trong việc giải quyết các loại tranh chấp này. 

Từ Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lƣợc xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hƣớng đến năm 

2020, mục tiêu ―Cải cách mạnh mẽ các thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng dân chủ, 

bình đẳng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, nhưng thuận tiện, bảo đảm sự tham gia và 

giám sát của nhân dân đối với hoạt động tư pháp; bảo đảm chất lượng tranh tụng tại 

các phiên toà xét xử, lấy kết quả tranh tụng tại toà làm căn cứ quan trọng để phán 

quyết bản án, coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp…‖ 

đã đƣợc đặt ra. Tiếp đó, Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về 

Chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020 đã chỉ rõ phải ―…Xây dựng cơ chế xét xử 

theo thủ tục rút gọn đối với những vụ án có đủ một số điều kiện nhất định‖, ―Tiếp tục 

hoàn thiện thủ tục tố tụng dân sự…” và ―Khuyến khích việc giải quyết một số tranh 

chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài; tòa án hỗ trợ bằng quyết định công 

nhận việc giải quyết đó‖. 

 Ngành Tòa án Việt Nam trong những năm qua cũng đã có những nỗ lực tăng 

cƣờng đƣa các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tố tụng, hoạt động hành 

chính tƣ pháp. Từ năm 2016, ngành Tòa án đã đƣa ra phƣơng hƣớng xây dựng đề án 

Đề án để có thể tiến tới triển khai tòa án điện tử vào năm 2020, nghiên cứu xây dựng 

các phòng xét xử điện tử. Tới năm 2018, Tòa án nhân dân tối cao đã khai trƣơng và 

đƣa vào hoạt động hệ thống công nghệ thông tin của Tòa án nhƣ: xây dựng giao diện 

mới của Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, 66 trang thông tin điện tử của 

các Tòa án nhân dân cấp cao và các Tòa án nhân dân cấp tỉnh; hệ thống gửi, nhận đơn 

khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phƣơng 

tiện điện tử; hệ thống đăng ký trực tuyến cấp sao, trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ 

vụ án của Tòa án nhân dân. Thông qua các hệ thống này, ngƣời dân có thể nộp đơn 

khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ bằng phƣơng tiện điện tử mà không cần trực 

tiếp đến Tòa án; Tòa án cũng có thể nhanh chóng thông báo, tống đạt giấy tờ, văn bản 

                                                 
123 TS. Trần Anh Tuấn, Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, 

https://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/81/414, truy cập ngày 28/11/2020. 

https://plo.vn/tags/IG7Eg20gMjAyMA==/nam-2020.html
https://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/81/414
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tố tụng cho đƣơng sự, ngƣời tham gia tố tụng bằng phƣơng thức điện tử. Việc yêu cầu 

Toà án cấp sao bản án, quyết định và các tài liệu trong hồ sơ vụ án theo quy định của 

pháp luật tố tụng cũng đƣợc thực hiện nhanh chóng, đơn giản tại bất cứ nơi nào và vào 

bất kỳ thời điểm nào.
124

 Các phƣơng thức giải quyết tranh chấp thƣơng mại khác nhƣ 

hòa giải và trọng tài thƣơng mại cũng có nhiều cải cách về quy trình giải quyết tranh 

chấp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và hệ thống internet nhƣ cho phép các bên 

trong tranh chấp và Trung tâm trọng tài, Trung tâm hòa giải gửi văn thƣ thông qua các 

phƣơng tiện công nghệ thông tin. Tuy nhiên, đó chỉ là những cải cách về mặt quy 

trình, thủ tục. 

Với bản chất của các hoạt động thƣơng mại điện tử là việc tiến hành một phần 

hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thƣơng mại bằng phƣơng tiện điện tử có kết nối 

với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác (khoản 1 Điều 3 

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP Về thƣơng mại điện tử), tức là các giao dịch thƣơng mại 

này đƣợc thực hiện trên nền tảng điện tử. Điều này khiến các tranh chấp có thể phát 

sinh trong thƣơng mại điện tử trở nên đặc thù và phức tạp, có khả năng liên quan đến 

các cá nhân và pháp nhân cƣ trú/có trụ sở thƣơng mại tại các địa phƣơng và quốc gia 

khác nhau hoặc liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau của thƣơng mại. Do đó, những 

phƣơng thức giải quyết tranh chấp truyền thống có khả năng chƣa đáp ứng hiệu quả 

những đòi hỏi của thực tiễn tranh chấp thƣơng mại điện tử. Nếu Việt Nam có thể xây 

dựng đƣợc một cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến phục vụ cho việc giải quyết các 

tranh chấp phát sinh từ hoạt động thƣơng mại điện tử, đây sẽ là giải pháp hữu hiệu vừa 

bảo đảm đƣợc quyền lợi cho các chủ thể tham gia hoạt động này, vừa giúp thúc đẩy sự 

phát triển lĩnh vực thƣơng mại điện tử ở Việt Nam. 

II. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC TUYẾN CỦA LIÊN MINH 

CHÂU ÂU 

1. Khái quát về cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến (online dispute 

resolution – ODR) 

Công nghệ luôn đóng vai trò quan trọng, là công cụ trợ giúp và cũng là yếu tố thúc 

đẩy sự phát triển của xã hội. Khi công nghệ ngày càng đƣợc đổi mới, nâng cấp, nhiều 

tiện ích đƣợc ra đời nhằm phục vụ tốt hơn các nhu cầu đa dạng của xã hội. Ngày nay, 

ngƣời tiêu dùng có thể thực hiện rất nhiều giao dịch trực tuyến ở bất cứ đâu, với bất cứ 

ai, nhờ nền tảng mạng internet cùng những ứng dụng tiện lợi. Khoảng cách địa lý đã 

không còn là rào cản và ngày càng trở nên mờ nhạt trong thƣơng mại quốc tế. Tuy 

nhiên, đi cùng với những thay đổi tích cực thì cũng có những mâu thuẫn tiêu cực phát 
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sinh. Ngƣời tiêu dùng ngày càng có nhiều tranh chấp pháp lý với nhà cung ứng hàng 

hóa hoặc dịch vụ, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong kinh doanh 

cũng nhƣ trong việc giữ gìn danh tiếng của mình, những vấn đề liên quan tới bảo mật 

thông tin cá nhân hay tín dụng trực tuyến an toàn vẫn chƣa tìm đƣợc giải pháp xử lý 

hiệu quả, v.v… Có thể nói, sự phát triển của công nghệ đã mang đến không chỉ lợi ích 

mà còn có nhiều thách thức, và nhƣ một đòi hỏi tất yếu của thực hiễn, các phƣơng thức 

giải quyết tranh chấp cũng phải đƣợc đổi mới để phù hợp với những hình thái tranh 

chấp mới xuất hiện. 

Các phƣơng thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) vốn đƣợc coi là những biện 

pháp hiệu quả để giải quyết tranh chấp thƣơng mại quốc tế, tuy nhiên, bên cạnh ADR 

truyền thống, giải quyết tranh chấp trực tuyến (ODR) cũng ngày càng phát triển và 

đóng vai trò quan trọng trong giải quyết tranh chấp thƣơng mại quốc tế hiện đại. 

Về cơ bản, ODR là cách thức giải quyết tranh chấp trong đó các bên sẽ nhờ tới bên 

thứ ba trung lập, không liên quan tới tranh chấp, để giải quyết tranh chấp cho mình 

bằng cách sử dụng nền tảng công nghệ thông tin. ODR đƣợc phát triển nhƣ một cách 

thức giải quyết tranh chấp sử dụng công nghệ nhƣ một công cụ để hóa giải tranh 

chấp.
125

 

ODR thực tế đã đƣợc nhen nhóm xuất hiện sớm từ những năm 1990.
126

 Vào thời 

kỳ đầu của Internet, những vấn đề nhƣ tranh chấp liên quan tới ngƣời tiêu dùng, vi 

phạm quyền sở hữu trí tuệ, rò rỉ thông tin cá nhân, v.v… đều là những khái niệm xa lạ. 

Tuy nhiên, vẫn có những dự đoán rằng với sự phát triển không ngừng của Internet, 

môi trƣờng trực tuyến sẽ sớm không còn ―bình yên‖, các tranh chấp sẽ dần phát sinh 

và lúc đó, chúng ta sẽ không chỉ cần đến ODR mà có thể thực sự sử dụng ODR để giải 

quyết tranh chấp của mình. 

Ở giai đoạn đầu hình thành và phát triển của ODR, có rất nhiều ý kiến hoài nghi về 

sự cần thiết và tính ứng dụng của ODR trong thực tiễn giải quyết tranh chấp. Điều này 

có thể xuất phát từ nguyên nhân là từ khi Internet đƣợc phát minh vào năm 1969 cho 

tới khoảng 20, 25 năm sau đó, hầu nhƣ không có tranh chấp trực tuyến nào phát sinh. 

Những ngƣời dùng Internet ở giai đoạn này chủ yếu là giới học giả cùng những ngƣời 

trong quân đội, và những tranh chấp (nếu có) đều đƣợc giải quyết một cách nhanh 

chóng và đơn giản. Ngƣời dân khi đó chƣa thể sử dụng Internet một cách rộng rãi vì 

tới năm 1992, dịch vụ cung cấp Internet đầu tiên mới ra đời.
127
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Vào giai đoạn nửa đầu của thập niên 90, sau khi nền tảng website toàn cầu đƣợc 

phát minh, cùng sự xuất hiện của dịch vụ cung cấp Internet và các trình duyệt đồ họa 

đầu tiên, môi trƣờng trực tuyến thực sự có những thay đổi mạnh mẽ và vào khoảng 

năm 1994, bắt đầu có những học thuyết cho rằng môi trƣờng này sẽ dần trở nên phức 

tạp hơn, những tranh chấp sẽ sớm xuất hiện và chúng ta cần có công cụ để giải quyết 

vấn đề này. Vào năm 1996, những bài nghiên cứu đầu tiên về ODR xuất hiện, Trung 

tâm Nghiên cứu quốc gia về Tự động hóa thông tin (National Center for Automated 

Information Research – NCAIR) tổ chức hội thảo đầu tiên về ODR và đồng thời tài trợ 

cho các dự án nghiên cứu ODR. Trong những năm sau đó, nhiều hội thảo về ODR tiếp 

tục đƣợc tổ chức vào cuối những năm 1990 và những năm đầu của Thế kỷ 20. Cùng 

với sự phát triển của thƣơng mại quốc tế và thƣơng mại điện tử, Tòa án bắt đầu nhận 

thấy những khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp khi các bên sinh sống hoặc có 

trụ sở ở các quốc gia khác nhau và các giao dịch giữa họ đều đƣợc thực hiện thông qua 

nền tảng Internet. Nhiều vấn đề pháp lý mới đƣợc đặt ra cho việc giải quyết tranh chấp 

đối với các giao dịch trực tuyến. 

ODR ban đầu hình thành và phát triển dƣới hình thức là ―ADR online‖ và đƣợc kỳ 

vọng sẽ trở thành một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến bằng cách sử dụng các 

phƣơng thức nhƣ thƣơng lƣợng, hòa giải và trọng tài. Có thể nói rằng ODR đƣợc xây 

dựng để trở thành mô hình thƣơng lƣợng, hòa giải và trọng tài mà các bên có thể sử 

dụng để giải quyết tranh chấp mà không cần trực tiếp gặp mặt. Những ―thử nghiệm‖ 

đầu tiên về ODR đƣợc tiến hành bằng việc sử dụng các hòa giải viên để giải quyết 

tranh chấp cho các bên, thay vì gặp mặt và trao đổi trực tiếp thì hòa giải viên cùng các 

bên có thể trao đổi thông tin trực tuyến thông qua các phƣơng tiện liên lạc điện tử.
128

 

Tuy nhiên, cách giải quyết tranh chấp này không thu đƣợc hiệu quả nhƣ mong muốn. 

Các hòa giải viên chỉ có thể sử dụng công nghệ thông tin để giao tiếp với các bên thay 

vì tiếp nhận và xử lý thông tin. Có thể nói, đối với các phƣơng thức ADR, nền tảng 

công nghệ chỉ là biện pháp để áp dụng khi các bên trong tranh chấp không thể trực tiếp 

tham gia vào các phiên họp chứ chƣa thực sự đóng góp những thay đổi đáng kể cho 

việc giải quyết tranh chấp.
129

 

ODR trƣớc đây chỉ đƣợc sử dụng để giải quyết tranh chấp phát sinh từ các giao 

dịch trực tuyến, nhƣng dần dần, việc sử dụng công nghệ để giải quyết tranh chấp đã 

đƣợc ứng dụng đối với cả những tranh chấp không liên quan tới hoạt động trực tuyến. 

Sự phát triển của ODR đƣợc thể hiện trong việc ODR đƣợc tiếp nhận vào những quy 
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trình làm việc của các cơ quan Chính phủ, trong khuôn khổ pháp lý của EU và các tổ 

chức quốc tế, v.v… 

Việc ODR đƣợc sử dụng ngày càng nhiều trong giải quyết tranh chấp đã phần nào 

minh chứng cho việc ODR có những ƣu điểm mà các hình thức giải quyết tranh chấp 

truyền thống không có đƣợc. Các ƣu điểm chủ yếu của ODR là việc dễ sử dụng, dễ 

tiếp cận, chi phí thấp và tốc độ truyền tải thông tin nhanh chóng.
130

  

Tuy ADR ngày càng phát triển và luôn đƣợc đánh giá là lựa chọn tối ƣu thay thế 

cho việc giải quyết tranh chấp thƣơng mại quốc tế tại Tòa án quốc gia, nhƣng thực tiễn 

cho thấy vẫn có những điểm khiến ADR chƣa thể thực sự đáp ứng đƣợc kỳ vọng của 

các bên trong tranh chấp thƣơng mại quốc tế. 

Một trong những điều bất cập có thể kể đến là vấn đề chi phí trong giải quyết tranh 

chấp. ADR đƣợc kỳ vọng là những phƣơng thức có thể giúp các bên tiết kiệm thời 

gian và chi phí hơn so với việc theo đuổi các thủ tục tố tụng tại Tòa án, và thực tế, các 

quy định về ADR cũng cho phép các bên có căn cứ để theo đuổi kỳ vọng đó. Với việc 

cho phép các bên có nhiều quyền tự định đoạt trong việc xây dựng quy trình tố tụng để 

giải quyết tranh chấp, ADR đƣợc coi là những phƣơng thức giải quyết tranh chấp có 

thủ tục linh hoạt, giúp các bên có nhiều quyền chủ động và thông qua đó có thể cắt 

giảm những chi phí không cần thiết. Một số phƣơng thức ADR nhƣ thƣơng lƣợng hay 

hòa giải luôn đƣợc đánh giá là những phƣơng thức giải quyết tranh chấp có thể giúp 

các bên tiết kiệm chi phí so với phƣơng thức Tòa án, nhƣng thực tế, có trƣờng hợp các 

bên vẫn phải trả những khoản chi phí không nhỏ để có thể tiến hành thƣơng lƣợng hay 

hòa giải. Các bên trong tranh chấp cũng cần phải cùng có mặt tại một địa điểm theo 

thời gian định sẵn, phải chuẩn bị nhân lực và những điều kiện vật chất khác để có thể 

tiến hành các quy trình pháp lý. Có thể nói, chi phí và thời gian các bên phải dành cho 

việc giải quyết tranh chấp cũng là những con số không hề nhỏ. 

Trong khi đó, nếu sử dụng ODR, các bên tranh chấp không cần trực tiếp gặp mặt, 

cũng không cần di chuyển tới bất cứ địa điểm nào để tham dự các phiên họp. Họ có thể 

đƣợc chủ động và tiết kiệm đƣợc rất nhiều thời gian dành cho việc giải quyết tranh 

chấp, cũng nhƣ chi phí phải bỏ ra cũng rất thấp. Các phƣơng thức giải quyết tranh 

chấp trực tuyến có thể khắc phục đƣợc những điều còn hạn chế của các phƣơng thức 

giải quyết tranh chấp nói chung và các phƣơng thức ADR nói riêng trong giải quyết 

tranh chấp thƣơng mại quốc tế. 

Những phát triển về công nghệ không chỉ thay đổi cách thức chúng ta giải quyết 

tranh chấp, mà còn thay đổi suy nghĩ và nhận thức của chúng ta về những cách thức 
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giải quyết tranh chấp hiện nay. Nếu ADR đã và đang đƣợc đánh giá là những phƣơng 

thức giải quyết tranh chấp hiệu quả ngoài Tòa án, mang tới những quan điểm, nguyên 

tắc mới về cách thức tiến hành việc giải quyết tranh chấp, v.v… thì chắc chắn ODR 

cũng có thể làm đƣợc việc tƣơng tự. 

2. Cơ chế giải quyết tranh chấp trực tuyến của Liên minh châu Âu 

Trong nhiều năm, Liên minh châu Âu (EU) luôn cố gắng xây dựng và củng cố một 

thị trƣờng thƣơng mại điện tử chung ở cấp liên minh, cũng nhƣ phổ biến rộng hơn 

ADR cho các tranh chấp giữa ngƣời tiêu dùng và thƣơng nhân. Trong bối cảnh đó, 

ODR đƣợc coi là một giải pháp hữu ích để EU có thể thực hiện đƣợc các mục tiêu nói 

trên của mình.
131

 

Trên thực tế, EU đã thể hiện ý định phát triển ORD từ những năm 1993 ngay trong 

Hiệp ƣớc hoạt động của Liên minh Châu Âu (Treaty on the Functioning of the 

European Union - TFEU) để giải quyết các tranh chấp thƣơng mại trực tuyến giữa các 

nƣớc trong khối EU. Sau đó, Kế hoạch hành động năm 1996 (The 1996 Action Plan) 

về tiếp cận ngƣời tiêu dùng và giải quyết các tranh chấp của ngƣời tiêu dùng trên thị 

trƣờng EU đã nêu rõ mục tiêu thiết lập các tiêu chí tối thiểu áp dụng cho việc xử lý 

tranh chấp xuyên biên giới và kết nối các thủ tục ngoài tòa án. Tới Chỉ thị 2013/11/EU 

về các phƣơng thức giải quyết tranh chấp thay thế cho tranh chấp liên quan tới ngƣời 

tiêu dùng và Nghị quyết 524/2013 về giải quyết tranh chấp trực tuyến cho tranh chấp 

liên quan tới ngƣời tiêu dùng, EU đã chính thức xây dựng đƣợc một mô hình giải 

quyết dành riêng cho các giao dịch thƣơng mại điện tử giữa ngƣời tiêu dùng và các 

thƣơng nhân, đồng thời thông qua đó cũng khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của 

ADR tại EU. 

Nghị quyết 524/2013 chỉ ra rằng, trong thị trƣờng nội khối EU, lợi ích của ngƣời 

tiêu dùng cần đƣợc ƣu tiên bảo vệ vì đây chính là chủ thể thƣờng xuyên thực hiện các 

giao dịch thƣơng mại, dù là thƣơng mại truyền thống hay thƣơng mại điện tử; trong 

đó, sự phát triển của các nền tảng thƣơng mại điện tử đã có nhiều tác động tới cả ngƣời 

tiêu dùng và thƣơng nhân với sự gia tăng cả về số lƣợng giao dịch và số thƣơng nhân 

tham gia hoạt động này. Từ thực tiễn đó, các tranh chấp liên quan tới các giao dịch 

thƣơng mại điện tử giữa ngƣời tiêu dùng và thƣơng nhân chắc chắn sẽ phát sinh, và cơ 

chế ODR sẽ cung cấp đƣợc một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến thống nhất ở 

cấp độ liên minh, nhằm tạo ra một cơ chế đơn giản, hữu hiệu và ít tốn kém cho các bên 

trong tranh chấp. ODR vốn đƣợc xây dựng để phục vụ cho các tranh chấp mà ngƣời 

                                                 
131 Filip Tereszkiewicz, The EU Online Dispute Resolution Platform for Consumer Disputes: a step 

towards an EU Digital Single Market, 

https://www.researchgate.net/publication/309682284_The_EU_Online_Dispute_Resolution_Platform

_for_Consumer_Disputes_a_step_towards_an_EU_Digital_Single_Market, truy cập ngày 28/11/2020. 

https://www.researchgate.net/profile/Filip_Tereszkiewicz?_sg%5B0%5D=NF6zw3lL-_S-Yv0VDb92RDeHRhEwkdwpzJkon8UKJjNg55-xNV8em_6iuqhrZzgHdc6RvZ4.a9OO0juMP7IMGhW7iXwIPhjCcnMZ-fRYKcu150fL3B9krRhBAVmy2j3vD98Gtgjb4G4qJWh5mo7CmrSCUDf_sw&_sg%5B1%5D=EKuAFzp2W3gojE7TMj_MR1dE3g68gQmhxzNqDDhSDpOCz492MBCIOaeh6I9n_N3wvr0cdJ4.i97R-PhRZbkbfFgXGzoOKGkBn6o0r7sw0s3I0EbiIsOQ0pEnV8op9DXorlYKsqhtM3AqNSSY0oCfSbCnz1YkmA
https://www.researchgate.net/publication/309682284_The_EU_Online_Dispute_Resolution_Platform_for_Consumer_Disputes_a_step_towards_an_EU_Digital_Single_Market
https://www.researchgate.net/publication/309682284_The_EU_Online_Dispute_Resolution_Platform_for_Consumer_Disputes_a_step_towards_an_EU_Digital_Single_Market


62 

tiêu dùng và thƣơng nhân đến từ các quốc gia khác nhau trong khối EU, tuy nhiên 

Nghị quyết 524/2013 cũng cho phép các tranh chấp liên quan tới giao dịch thƣơng mại 

điện tử trong nƣớc cũng có thể đƣợc giải quyết thông qua ODR nhằm tạo sự công bằng 

cho các giao dịch thƣơng mại điện tử - dù là giao dịch trong nƣớc hay giao dịch xuyên 

quốc gia. Tuy nhiên, Nghị quyết chỉ rõ rằng các quy định của Nghị quyết này – hay cơ 

chế ODR sẽ không đƣợc áp dụng cho các tranh chấp giữa ngƣời tiêu dùng và thƣơng 

nhân phát sinh từ các giao dịch thƣơng mại thông thƣờng, tức là các giao dịch không 

đƣợc thực hiện trên nền tảng trực tuyến.  

Nền tảng ODR đƣợc Ủy ban châu Âu chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý vận 

hành. Điều 5 Nghị quyết 524/2013 quy định các chức năng của ODR gồm: 

- Cung cấp biểu mẫu đơn khởi kiện cho nguyên đơn để nguyên đơn có thể nộp 

trong hệ thống ODR; 

- Thông báo cho bị đơn về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; 

- Xác định cơ sở ADR phù hợp mà các bên đồng ý lựa chọn và gửi yêu cầu khởi 

kiện tới cho cơ sở ADR này; 

- Cung cấp công cụ quản lý vụ tranh chấp miễn phí, cho phép các bên và cơ sở 

ADR thực hiện việc giải quyết tranh chấp trực tuyến thông qua nền tảng ODR; 

- Cung cấp cho các bên và cơ sở ADR bản dịch các thông tin cần thiết cho việc 

giải quyết tranh chấp thông qua nền tảng ODR; 

- Cung cấp biểu mẫu điện tử mà cơ sở ADR sẽ chuyển giao theo các thời hạn đƣợc 

quy định tại Nghị quyết; 

- Cung cấp cơ chế phản hồi cho phép các bên có thể nhận xét về sự vận hành của 

cơ chế ODR và cơ sở ADR đã phụ trách giải quyết tranh chấp của họ; 

- Công khai một số thông tin nhƣ: kiến thức chung về ADR, thông tin về cơ sở 

ADR, hƣớng dẫn nộp yêu cầu khởi kiện qua nền tảng ODR, v.v… 

Về cơ bản, nền tảng ODR của EU có thể vận hành nhƣ một ―diễn đàn‖ để các bên 

trong tranh chấp tiến hành trao đổi, đàm phán với nhau (nếu họ chƣa thực hiện việc 

này) hoặc là công cụ kết nối với cơ quan giải quyết tranh chấp, giúp các bên giải quyết 

mâu thuẫn của mình thông qua bên thứ ba là các cơ sở ADR. 

Nếu nguyên đơn (thƣờng là ngƣời tiêu dùng) chƣa liên lạc với bị đơn (thƣờng là 

thƣơng nhân) về ý định khởi kiện, thông qua nền tảng ODR, ý định của họ có thể đƣợc 

gửi tới bị đơn nhằm mục đích thông báo, sau đó hai bên có thể tiến hành việc đàm 

phán. Hai bên có tối đa 90 ngày để nỗ lực đạt đƣợc một thỏa thuận chung, và trong quá 

trình này, các bên có thể dừng đàm phán bất cứ lúc nào. Bị đơn cũng có thể đề xuất 

các cơ quan giải quyết tranh chấp thay cho việc các bên tự đàm phán – trong trƣờng 

hợp này, nguyên đơn sẽ có 30 ngày để đồng ý một cơ quan, nếu không, việc giải quyết 
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vụ tranh chấp sẽ bị dừng lại. Nếu bị đơn từ chối tham gia đàm phán cùng nguyên đơn, 

một trong các bên dừng đàm phán hoặc hết 90 ngày mà việc đàm phán không đạt đƣợc 

kết quả, nguyên đơn có thể có một số lựa chọn sau: 

- Tìm kiếm sự hỗ trợ từ một cơ quan giải quyết tranh chấp. Trong trƣờng hợp này, 

nguyên đơn sẽ có thêm 30 ngày để đàm phán với bị đơn về cơ quan giải quyết tranh 

chấp. hoặc 

- Sử dụng một công cụ giải quyết tranh chấp khác (ví dụ: thông qua Trung tâm 

ngƣời tiêu dùng EU, các cơ quan hỗ trợ ngƣời tiêu dùng của quốc gia, v.v..) 

Các bên cũng có thể sử dụng cơ chế ODR để tìm kiếm một cơ quan giải quyết tranh 

chấp phù hợp. Đây sẽ là bên thứ ba trung lập giúp các bên giải quyết một cách ―không 

trực diện‖ (a non-confrontational way) – đây thƣờng là cách thức tiết kiệm và nhanh 

chóng hơn so với việc nhờ đến Tòa án. Nguyên đơn có thể điền và gửi yêu cầu khởi kiện 

của mình tại http://ec.europa.eu/odr. Nền tảng ODR sẽ giúp gửi thông báo tới bị đơn. 

Nếu bị đơn đồng ý sử dụng quy trình ODR, các bên cần đạt đƣợc thỏa thuận về việc lựa 

chọn một cơ quan giải quyết tranh chấp cho vụ việc trong vòng 30 ngày. Cơ quan giải 

quyết tranh chấp này sẽ là một cơ sở ADR, nền tảng ORD sẽ tự động chuyển khiếu nại 

đến cơ quan, tổ chức đó. Quá trình giải quyết tranh chấp của cơ sở ADR này sẽ hoàn 

toàn thực hiện trực tuyến và phải đạt kết quả tối đa trong vòng 90 ngày. Nếu các bên 

không đạt đƣợc thỏa thuận lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp, nguyên đơn có thể 

sử dụng các công cụ giải quyết tranh chấp khác (tƣơng tự nội dung trên).  

Có thể thấy, nền tảng ODR xây dựng một cơ chế giải quyết tranh chấp hoàn toàn 

trực tuyến và nhanh chóng. Nền tảng ORD đƣợc Uỷ ban Châu Âu, các quốc gia thành 

viên, ngƣời tiêu dùng và thƣơng nhân kỳ vọng bởi đây là một thay đổi quan trọng 

trong hệ thống tƣ pháp tại EU, giúp mở ra một cơ chế mới để ngƣời tiêu dùng có thể 

sử dụng để giải quyết tranh chấp một cách thuận tiện khi các bên đến từ các quốc gia 

khác nhau. Đồng thời, nền tảng ODR cũng góp phần khuyến khích ngƣời tiêu dùng và 

thƣơng nhân sử dụng ADR, góp phần thay đổi nhận thức của họ, giúp họ không coi toà 

án là diễn đàn duy nhất hoặc mặc định khi giải quyết các tranh chấp thƣơng mại. 

III. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC PHƢƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH 

CHẤP TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM 

Thị trƣờng thƣơng mại điện tử tại Việt Nam trong những năm gần đây đều ghi 

nhận sự tăng trƣởng đáng kể. Thậm chí trong giai đoạn 2016 – 2019, khi thƣơng mại 

điện tử tại các quốc gia phát triển có dấu hiệu chững lại, thì tại Đông Nam Á nói chung 

và Việt Nam nói riêng lĩnh vực này lại phát triển có tính nhảy vọt, thể hiện ở tốc độ 

tăng trƣởng và quy mô thị trƣờng. Theo Statista (công ty đa quốc gia chuyên thực hiện 

các khảo sát liên quan đến thị trƣờng và ngƣời tiêu dùng), thị trƣờng thƣơng mại điện 

http://ec.europa.eu/odr
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tử của Mỹ có chỉ số tăng trƣởng khoảng 12%/năm, trong khi đó tỷ lệ này ở Đông Nam 

Á đạt 33 - 35%. Báo cáo của Google và Tập đoàn đầu tƣ châu Á Temasek Holdings 

cho thấy, Indonesia và Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu xu hƣớng tăng 

trƣởng (lần lƣợt 49% và 38% từ 2015 đến 2019). Tại Việt Nam, thị trƣờng thƣơng mại 

điện tử bán lẻ năm 2019 ghi nhận doanh thu 10,07 tỷ USD chiếm 4,8% so với tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nƣớc. Thƣơng mại điện tử 

đang trở thành một hình thái kinh doanh phổ cập của doanh nghiệp và có sức lan tỏa 

mạnh mẽ trong cộng đồng ngƣời tiêu dùng Việt Nam.  

Từ năm 2013 đến nay, Cục Thƣơng mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công Thƣơng) 

đã tiến hành khảo sát khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp trên cả nƣớc nhằm đánh giá 

mức độ mức độ tham gia thƣơng mại điện tử của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh 

doanh, từ đó đã cho thấy mức độ hoạt động tích cực của các doanh nghiệp cùng sự 

tăng trƣởng đều đặn qua từng năm. Ví dụ: tỷ lệ doanh nghiệp xây dựng website trung 

bình 43% trong cả giai đoạn 2013 – 2018, trong đó có 49% doanh nghiệp cập nhật 

thông tin trên website hàng ngày, 25% doanh nghiệp có kế hoạch cập nhật thông tin 

theo tuần; tỷ lệ doanh nghiệp có tiến hành quảng cáo hoặc bán hàng qua mạng xã hội 

vào năm 2018 là 32%, tăng 8% so với năm 2014; tỷ lệ doanh nghiệp nhận đơn đặt 

hàng qua website thƣơng mại điện tử năm 2018 là 39%, tăng so với 35% năm 2013. 

Đặc biệt, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá cao hiệu quả hoạt động thƣơng mại điện tử qua 

các hình thức tăng qua các năm: năm 2018, 35% doanh nghiệp đánh giá việc bán hàng 

qua website của doanh nghiệp là hiệu quả cao, tăng so với 23% doanh nghiệp của năm 

2014; 39% doanh nghiệp đánh giá việc bán hàng qua mạng xã hội là hiệu quả cao, tăng 

so với năm 2014 với 16% doanh nghiệp; 22% doanh nghiệp đánh giá việc bán hàng 

qua ứng dụng di động là hiệu quả cao, tăng so với năm 2014 với 13%; 18% doanh 

nghiệp đánh giá cao việc bán hàng qua Sàn giao dịch thƣơng mại điện tử tăng so với 

16% doanh nghiệp năm 2014.
132

 

Việc mua bán qua các website thƣơng mại điện tử cũng trở thành hoạt động phổ 

biến với cộng đồng. Các mặt hàng đƣợc mua sắm trực tuyến phổ biến nhất hiện nay 

bao gồm quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ công nghệ, điện tử, thiết bị đồ dùng gia đình, 

v.v.. Phƣơng thức thanh toán và giao hàng cũng đƣợc các doanh nghiệp thực hiện 

tƣơng đối linh hoạt, đáp ứng hầu hết các yêu cầu của ngƣời mua từ chuyển khoản, 

thanh toán bằng thẻ cho đến thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng. Giao dịch thƣơng 

mại điện tử ngày nay cũng đƣợc diễn ra trên nhiều nền tảng và công cụ nhƣ các 

website, qua các thiết bị điện tử truyền thống nhƣ máy tính để bàn, máy tính xách tay, 

                                                 
132 Đặng Hoàng Hải, Phát triển thương mại điện tử, http://hdll.vn/vi/thong-tin-ly-luan/phat-trien-

thuong-mai-dien-tu.html, truy cập 29/11/2020. 

http://hdll.vn/vi/thong-tin-ly-luan/phat-trien-thuong-mai-dien-tu.html
http://hdll.vn/vi/thong-tin-ly-luan/phat-trien-thuong-mai-dien-tu.html
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mà còn phát triển mạnh trên các ứng dụng qua các thiết bị điện tử khác nhƣ điện thoại 

thông minh, đồng hồ thông minh, máy tính bảng. 

Theo đà phát triển của thƣơng mại điện tử nhƣ đã thống kê ở trên, các tranh chấp 

về thƣơng mại điện tử cũng tăng lên nhiều về số lƣợng. Các tranh chấp này không chỉ 

phát sinh từ chất lƣợng hàng hóa, dịch vụ trong thƣơng mại điện tử mà còn có các thủ 

đoạn gian dối trong giao thƣơng. Các thủ đoạn này ngày càng trở nên đƣợc thực hiện 

với nhiều hình thức nhƣ xâm nhập địa chỉ thƣ điện tử của các doanh nghiệp đang có 

giao dịch để đánh cắp thông tin, giả mạo nội dung giao dịch nhằm yêu cầu chuyển tiền 

thanh toán. 

Mặc dù các giao dịch trong thƣơng mại điện tử cũng nhƣ tranh chấp ngày càng 

tăng lên, phƣơng thức giải quyết tranh chấp trực tuyến trong thƣơng mại điện tử chƣa 

đƣợc quy định một cách cụ thể, chính thống trong hệ thống pháp luật việt nam. Hầu 

hết, việc giải quyết tranh chấp trực tuyến chỉ đƣợc thực hiện thông qua các hệ thống 

riêng của các sàn giao dịch điện tử và cách giải quyết này thƣờng không triệt để, 

không đủ tính pháp lý để ràng buộc các bên.  

Các chính sách của nhà nƣớc về thƣơng mại điện tử đã đƣợc xây dựng và hoàn 

thiện trong nhiều năm qua. Từ năm 2006, sau khi luật giao dịch điện tử chính thức có 

hiệu lực, bộ công thƣơng đã xây dựng, trình chính phủ ban hành nghị định số 

57/2006/NĐ-CP về thƣơng mại điện tử đồng thời đề xuất chủ trì và xây dựng nghị 

định số 52/2013/NĐ-CP về thƣơng mại điện tử để kịp thời giải quyết những vấn đề 

thực tiễn phát sinh. các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên là nền tảng pháp lý để 

phát triển thƣơng mại điện tử, giúp nhà nƣớc thực hiện chức năng quản lý đối với lĩnh 

vực này, đảm bảo sự bình đẳng giữa thƣơng mại điện tử và thƣơng mại truyền thống. 

Tiếp đó, Bộ Công thƣơng đã ban hành hai thông tƣ hƣớng dẫn nghị định số 

52/2013/NĐ-CP là thông tƣ số 47/2014/TT-BCT về quản lý website thƣơng mại điện 

tử và thông tƣ số 59/2014/TT-BCT về quản lý thƣơng mại điện tử qua ứng dụng trên 

thiết bị di động.  

Theo nguyên tắc chung, các chủ thể tham gia thƣơng mại điện tử trƣớc tiên phải 

tuân thủ quy định của pháp luật về dân sự, kinh doanh, thƣơng mại, cạnh tranh, bảo vệ 

ngƣời tiêu dùng và các quy định khác có liên quan. các giao dịch điện tử cũng không 

thể có nội dung trái với các nguyên tắc cơ bản, hình thức cũng nhƣ các điều kiện có 

hiệu lực của giao dịch dân sự. Khi tranh chấp trong thƣơng mại điện tử phát sinh, các 

chủ thể có thể chọn các phƣơng thức giải quyết tranh chấp gồm: 

"Điều 14. Bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền  

1. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền khác có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền 

dân sự của cá nhân, pháp nhân.  
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Trƣờng hợp quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền 

đƣợc thực hiện theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài.  

Việc bảo vệ quyền dân sự theo thủ tục hành chính đƣợc thực hiện trong trƣờng 

hợp luật quy định. Quyết định giải quyết vụ việc theo thủ tục hành chính có thể đƣợc 

xem xét lại tại Tòa án". 

(Điều 14 Bộ luật Dân sự năm 2015) 

"Điều 317. Hình thức giải quyết tranh chấp  

1. Thƣơng lƣợng giữa các bên.  

2. Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân đƣợc các bên thỏa 

thuận chọn làm trung gian hoà giải.  

3. Giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án. Thủ tục giải quyết tranh chấp trong thƣơng 

mại tại Trọng tài, Toà án đƣợc tiến hành theo các thủ tục tố tụng của Trọng tài, Toà án 

do pháp luật quy định". 

(Điều 317 Luật Thƣơng mại 2005) 

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, hệ thống pháp luật về thƣơng mại điện tử của 

Việt Nam (luật giao dịch điện tử, các nghị định hƣớng dẫn về thƣơng mại điện tử...) 

chƣa có quy định nào liên quan tới phƣơng thức giải quyết tranh chấp trực tuyến. theo 

đó, từ các quy định mang tình nền tảng, cơ sở nhƣ trên, nghị định 52/2013/NĐ-CP chỉ 

xây dựng các quy định chung về việc giải quyết tranh chấp trong thƣơng mại điện tử 

nhƣng không bao gồm phƣơng thức trực tuyến nhƣ sau:  

- Thứ nhất, thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thƣơng mại điện tử bán 

hàng có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến hợp 

đồng đƣợc giao kết trên website thƣơng mại điện tử của mình; 

- Thứ hai, tranh chấp giữa thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa và cung 

ứng dịch vụ với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng phải đƣợc giải quyết 

trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng công bố tại website vào thời điểm giao kết hợp 

đồng và quy định của pháp luật có liên quan;  

- Thứ ba, thƣơng nhân, tổ chức, cá nhân bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ không 

đƣợc lợi dụng các ƣu thế của mình trên môi trƣờng điện tử để đơn phƣơng giải quyết 

những vấn đề tranh chấp khi chƣa có sự đồng ý của khách hàng;  

- Thứ tƣ, việc giải quyết tranh chấp phải thông qua thƣơng lƣợng giữa các bên, hòa 

giải, trọng tài hoặc tòa án theo các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp;  

- Thứ năm, giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên website cung cấp dịch vụ thƣơng 

mại điện tử: a) thƣơng nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử phải công 

bố rõ trên website quy trình tiếp nhận, trách nhiệm xử lý khiếu nại của khách hàng và 
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cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng đƣợc giao kết trên website thƣơng 

mại điện tử của mình; b) nếu thƣơng nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện 

tử không công bố thông tin theo quy định tại điểm a nêu trên thì phải trực tiếp chịu 

trách nhiệm tiếp nhận, xử lý khiếu nại của khách hàng và giải quyết các tranh chấp liên 

quan đến hợp đồng đƣợc giao kết trên website thƣơng mại điện tử của mình; c) thƣơng 

nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử đƣợc tham gia hòa giải tranh chấp 

phát sinh giữa khách hàng với ngƣời bán trên website thƣơng mại điện tử của mình. 

Theo đó, sau khi xác định đƣợc hình thức giải quyết tranh chấp, các bên sẽ căn cứ 

theo các quy định của pháp luật thƣơng mại hoặc dân sự (tùy theo đặc điểm của chủ 

thể, thỏa thuận của các bên hoặc quyền chọn luật của bên không nhằm mục đích sinh 

lợi) để bảo vệ quyền lợi của mình. Bên cạnh đó, các bên cũng có thể vận dụng quy 

định về xử phạt hành chính trong thƣơng mại điện tử  để bảo vệ quyền lợi của mình 

nhƣ điều 83 nghị định số 124/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị 

định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong hoạt động thƣơng mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng 

cấm và bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng.  

Nhƣ vậy, dƣới góc độ pháp lý, pháp luật không có quy định cụ thể về trình tự, thủ 

tục, cách thức thực hiện phƣơng thức giải quyết tranh chấp trực tuyến mà chỉ ràng 

buộc trách nhiệm của thƣơng nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thƣơng mại điện tử phải 

xây dựng và công khai quy trình giải quyết tranh chấp trên các website thƣơng mại 

điện tử của mình.  

Để tạo điều kiện triển khai và áp dụng ODR vào quá trình giải quyết tranh chấp, 

Việt Nam cần xây dựng cơ sở pháp lý cho điều này. Theo đó, Việt Nam có thể sửa đổi 

luật giao dịch điện tử để bổ sung quy định về sử dụng ODR trong giải quyết tranh chấp 

và sau đó xây dựng một nghị định hƣớng dẫn cụ thể. Nội dung của Nghị định cần làm 

rõ một số vấn đề nhƣ: phạm vi tranh chấp đƣợc sử dụng ODR các phƣơng thức ODR 

đƣợc sử dụng; nền tảng ODR; trình tự, thủ tục ODR; giá trị pháp lý của các quyết định 

odr đƣợc thông qua và cơ chế đảm bảo để thực thi các quyết định đó.  

Bên cạnh đó, quá trình triển khai ODR trong thực tế có thể lƣu ý một số vấn đề cụ 

thể sau đây:  

+ Lựa chọn thí điểm lĩnh vực có thể ứng dụng ODR:  có thể lựa chọn thí điểm một 

hoặc một vài lĩnh vực để triển khai ODR. Đó nên là các lĩnh vực có liên quan đến 

ngƣời tiêu dùng và các tranh chấp lựa chọn có giá trị nhỏ.  

+ Xây dựng nền tảng ODR đảm bảo sự tin cậy về mặt kỹ thuật và pháp lý: nền 

tảng ODR giữ vai trò then chốt cho sự thành công của việc áp dụng ODR. Do đó, Việt 

Nam cần xây dựng ODR dựa trên nền tảng website để các bên tranh chấp có thể dễ 
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dàng truy cập mọi lúc mọi nơi. Nền tảng này phải đảm bảo sự tin cậy và hoạt động tốt 

trên các trình duyệt internet thông dụng. Các vấn đề về kỹ thuật cần đƣợc giải quyết 

kịp thời để đảm bảo sự ổn định trong vận hành và sự tin tƣởng từ phía ngƣời dùng.  

+ Xây dựng tài liệu và hƣớng dẫn sử dụng ODR: bên cạnh việc xây dựng nền tảng 

ODR, cần soạn thảo tài liệu và hƣớng dẫn sử dụng nền ODR đó. Đây sẽ là cẩm nang 

cần thiết để ngƣời dùng có thể sử dụng bất kỳ khi nào nếu cần và nhất là để giải quyết 

đƣợc các vấn đề mà họ gặp phải trong quá trình sử dụng nền tảng ODR. Điều này cũng 

đƣợc đi kèm với tuyên truyền và phổ biến về ODR đƣợc xây dƣng để thúc đẩy việc sử 

dụng nền tảng odr trong công chúng./.  
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TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ SỐ TỚI 

CHỦ THỂ VÀ ĐỐI TƢỢNG CỦA LUẬT TƢ 

               PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh 

       Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Đặt vấn đề 

Công nghệ số hay còn gọi là chuyển đổi số là một quá trình thay đổi từ phương 

thức thủ công truyền thống sang áp dụng công nghệ với các trụ cột là Big data, 

Internet kết nối vạn vật, điện toán đám mây. Các công nghệ hiện đại dựa trên việc sử 

dụng những đổi mới về công nghệ thông tin đã dẫn đến việc hình thành một hệ thống 

các quan hệ kinh tế mới với những đặc trưng khác biệt cơ bản so với trước đây. Trong 

nền kinh tế số, sự cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ đang dần được thay thể bởi  sự 

cạnh tranh của các ý tưởng và các mô hình quản lý, xuất hiện những khái niệm mang 

“bản chất số” chưa từng được biết tới trong khoa học trước đây như Blockchain, tiền 

điện tử , ... . Tất cả những điều đó đòi hỏi phải có cách tiếp cận riêng của pháp luật để  

dẫn dắt tới việc hình thành những mô hình pháp lý mới. Trong bối cảnh mới, pháp luật 

tư không chỉ là công cụ đảm bảo cho hoạt động số hóa nền kinh tế, điều chỉnh những 

phân khúc khác nhau của đời sống xã hội mà còn trở thành đối tượng bị tác động bởi 

chính quá trình số hóa đó. Do vậy, pháp luật tư sẽ phải trải qua những thay đổi về  

hình thức, nội dung, hệ thống, cơ chế tác động và thể hiện xu hướng thích ứng cao với 

các biến đổi đang diễn ra.
133

 Trong bối cảnh đó, bài viết này hướng tới mục tiêu là 

bước đầu nhận diện và đánh giá những thay đổi liên quan đến chủ thể và đối tượng 

trong lĩnh vực luật tư và có liên quan đến luật tư trong nền kinh tế số, trong đó các 

nhìn nhận chủ yếu được trình bày dưới dạng nhận diện, đặt vấn đề và khảo cứu các 

mô hình pháp lý đang được thử nghiệm nhiều hơn là những câu trả lời sẵn có cho 

những vấn đề sẽ được đặt ra.  

1. Tác động của công nghệ số tới chủ thể pháp luật tƣ  

Theo truyền thống thì chủ thể pháp luật tƣ là các cá nhân, pháp nhân và có thể 

có thêm một số chủ thể đặc thù khác. Trong bối cảnh công nghệ internet, yếu tố này sẽ 

thay đổi ra sao? Trên thực tế các cá nhân xây dựng những mối quan hệ ảo thông qua 

internet không phải lúc nào cũng sao chép con ngƣời thực của họ. Cuộc sống ảo có thể 

có những hậu quả pháp lý cụ thể đƣợc dự đoán và cũng có thể không để lại bất cứ hậu 

quả pháp lý nào. Nhƣ vậy, vấn đề đầu tiên ở đây liên quan đến việc nhận diện (cá thể 

hóa) chủ thể pháp luật là cá nhân. Các chủ thể tham gia không gian ảo thƣờng ―ẩn 

mình‖ dƣới những danh tính ảo hoặc những hình tƣợng (hình ảnh) ảo. Những định 
                                                 
133Хабриева Т. Я. , Черногор Н. Н. ПРАВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ. 

Журнал российского права № 1 – 2018. C. 85 Xem  https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-v-

usloviyah-tsifrovoy-realnosti 



70 

danh này (nickname, tên mạng) có thể che dấu chủ thể thực tham gia không gian ảo, 

mặc dù một địa chỉ IP có thể đƣợc nhận dạng, nhƣng không phải lúc nào cũng thể hiện 

đúng mối liên hệ của nó với một cá nhân cụ thể. Khả năng ẩn danh nhƣ vậy có thể ít 

ảnh hƣởng tới việc ký kết những giao dịch thƣơng mại vì các lợi ích thƣơng mại  sẽ chi 

phối phối việc giao dịch sẽ đƣợc thỏa thuận và thực hiện giữa các bên thông qua 

internet. Vấn đề sẽ đƣợc đặt ra khi cần chính thức hóa các giao dịch này (ví dụ: các đề 

nghị liên quan tới các cơ quan của chính phủ). Theo cách thông thƣờng, cá nhân đƣợc 

cá thể hóa thông qua những thông tin cá nhân nhƣ họ tên; hình ảnh; ngày, tháng, năm 

sinh; nơi sịnh, địa chỉ cƣ trú; tình trạng gia đình và tình trạng xã hội; tình trạng tài sản, 

học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, … . Nhìn chung, môt cách tiếp cận tƣơng tự sẽ đƣợc 

áp dụng trong môi trƣờng internet. Tuy nhiên,  internet ngày nay có thể làm gia tăng 

khả năng gián tiếp xác định chủ thể thông qua việc đối sánh các dữ liệu mà không vi 

phạm nguyên tắc xử lý dữ liệu tự động. Nói một cách khác, tồn tại nguyên tắc kỹ thuật 

nhƣ sau: cái gì mã hóa đƣợc thì cũng có thể giải mã đƣợc. Một khía cạnh khác liên 

quan đến dữ liệu cá nhân - đó chính là mối quan hệ của các dữ liệu này với hình ảnh 

công vụ của cá nhân. Trong một số trƣờng hợp các nhân viên Nhà nƣớc thực thi công 

vụ trong bối cảnh kiểm soát đặc biệt khi hành hành động và lời nói của họ đƣợc ghi 

âm, ghi hình với mục đích loại trừ tham nhũng, … hoặc việc đƣa các thông tin thuộc 

về dữ liệu cá nhân của ngƣời thực thi công vụ Nhà nƣớc lên hệ thống mạng xã hội 

Facebook, Twitter, … Nhƣ vậy, nhận diện cá nhân trong môi trƣờng internet là một 

vấn đề mang tính chất đa chiều và nó có thể liên quan đến các vi phạm quyền tƣơng 

đối đa dạng của hàng loạt các chủ thể khác nhau. Vấn đề này có thể đƣợc giải quyết 

theo các cách thức khác nhau. Phƣơng án thứ nhất – dung hòa với việc chủ thể trong 

môi trƣờng internet có thể không đƣợc nhận dạng: trong trƣờng hợp này các công cụ 

kỹ thuật nhận dạng có thể cho phép tạo ra một chủ thể pháp lý hƣ cấu hay một chủ thể 

suy đoán, tuy nhiên sẽ không thể cho phép nhận diện chủ thể quan hệ pháp luật một 

cách triệt để.  Điều này dẫn đến một tình huống mới cho tƣ duy pháp lý, trong đó 

―vòng đời‖ của quan hệ pháp luật có thể diễn ra mà không có việc nhận diện chủ thể 

tham gia vào quan hệ này, hơn thế nữa việc nhận diện trong một số trƣờng hợp là hoàn 

toàn không khả thi (ví dụ, trong trƣờng hợp các mạng thông tin phi tập trung đƣợc xây 

dựng theo nguyên tắc ẩn danh với việc sử dụng thuật toán mã hóa).
134

  Một phƣơng án  

khác có thể đƣợc đƣa ra – thừa nhận những dữ liệu cá nhân nhƣ là đối tƣợng của giao 

dịch dân sự, có thể đƣợc thƣơng mại hóa, đƣợc chuyển giao. Theo pháp luật Liên 

Minh Châu Âu, dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc xác định 

hoặc nhận dạng một cá nhân (chủ thể dữ liệu) mà theo đó có thể xác định đƣợc trực 

                                                 
134 Азизов Р. Ф. Правовое регулирование в сети Интернет: сравнительно- и историко - 

правовое исследование: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2017. С. 18. 
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tiếp hoặc gián tiếp chủ thể này. Những thông tin này bao gồm tên, thông tin về vị trí, 

số nhận dạng trực tuyến, một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về danh tính, định dạng vật lý, 

sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của cá nhân.
135

 Định nghĩa rất 

rộng và bao hàm khẳng định khá rõ ràng rằng ngay cả địa chỉ IP cũng có thể đƣợc coi 

là dữ liệu cá nhân. Cần lƣu ý rằng có một số dạng dữ liệu cá nhân thuộc về loại đặc 

biệt hoặc bí mật. Đó là những thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc 

tộc, chính kiến chính trị, ín ngƣỡng tôn giáo hoặc triết học cũng nhƣ danh tính thành 

viên của các tổ chức nghiệp đoàn. Ngoài ra dữ liệu cá nhân trong nhóm này còn bao 

gồm các thông tin về di truyền, sinh trắc học đƣợc sử dụng để xác định một cá nhân, 

các thông tin về tình trạng sức khỏe, thông tin về đời sống tình dục hoặc khuynh 

hƣớng tình dục.
136

  Theo quan điểm của Roscova M. A., trong môi trƣờng kỹ thuật số, 

các dữ liệu cá nhân có thể đem lại những giá trị kinh tế và do vậy chúng có thể đƣợc 

coi là tài sản, có thể trở thành đối tƣợng của giao lƣu dân sự. Dƣới góc độ kỹ thuật, 

hình thức kỹ thuật số của dữ liệu cá nhân có phép việc chuyển giao những dữ liệu này 

từ nguồn dữ liệu đến ngƣời tiếp nhận dữ liệu qua các kênh thông tin kỹ thuật số. Dƣới 

góc độ lý thuyết về luật dân sự, theo quan điểm của học giả này, việc chuyển giao dữ 

liệu cá nhân từ ngƣời này sang ngƣời khác là không thể chấp nhận đƣợc mà chỉ có thể 

nói về việc chuyển giao quyền đối với chính dữ liệu đó  mà thôi.
137

 Trong trƣờng hợp 

này, bản chất của việc chuyển giao quyền đƣợc hiểu tƣơng tự nhƣ đối với chuyển giao 

quyền SHTT (không chỉ chuyển giao bản thân các đối tƣợng này mà là chuyển giao 

quyền tài sản đối với chúng).   

Trong bối cảnh những lƣợng dữ liệu cá nhân khổng lồ đƣợc đƣợc chuyển tải và 

lƣu trữ trên internet, một khía cạnh khác liên quan đến chủ thể dữ liệu cá nhân cũng 

đƣợc đề cập tới – đó chính là quyền được lãng quên về dữ liệu cá nhân (right to 

erasure, right to be forgotten). Chỉ thị 2016/679 của Nghị viện Châu Âu về bảo vệ các 

cá nhân liên quan đến xử lý và tự do lƣu chuyển dữ liệu cá nhân (hay còn gọi là Quy 

định về  Bảo vệ dữ liệu chung General Data Protection Regulation - GDPR, chính thức 

có hiệu lực từ 25.5.2018) đã cho phép công dân Châu Âu khả năng loại bỏ những dữ 

liệu cá nhân theo yêu cầu nhằm ngăn chặn việc phổ biến hoặc chuyển giao cho các bên 

                                                 
135 Khoản 4 điều 4 GDPR. Xem: Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and the 

Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal 

data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data 

Protection Regulation) // OJ. L 119. Vol. 59. 4 May 2016. P. 1-89. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679). 

136 Điều 9 GDPR. Xem: nguồn đã dẫn 

137 Рожкова М.А. Информация как объект гражданских прав, или Что надо менять в 

гражданском праве. Tезисы доклада, прочитанного на Сибирских правовых чтениях 1 ноября 

2018 г. (г. Тюмень). Xem: 

https://zakon.ru/blog/2018/11/06/informaciya_kak_obekt_grazhdanskih_prav_ili_chto_nado_menyat_

v_grazhdanskom_prave 
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thứ ba. Thực chất, quyền đƣợc lãng quên đã có trong những quy định trƣớc đây. Tòa 

án Công lý Liên minh Châu Âu (CJEU) trong phán quyết trong vụ kiện Google Tây 

Ban Nha năm 2014 đã làm rõ rằng các chủ thể dữ liệu có quyền xóa thông tin về họ 

khỏi kết quả tìm kiếm nếu nó không đại diện cho lợi ích công cộng.
138

 Bên cạnh đó, 

trong GDPR, quyền lãng quên không chỉ mở rộng cho các công cụ tìm kiếm. Bất kỳ 

công ty xử lý dữ liệu nào cũng phải xóa dữ liệu cá nhân của ai đó theo yêu cầu, nếu 

điều này không mâu thuẫn với lợi ích của công chúng hoặc các quyền cơ bản khác của 

công dân Châu Âu. Quyền đƣợc lãng quên đã đƣợc ghi nhận tại một số quốc gia Châu 

Âu, trong đó có CH Pháp. Tại Pháp đã thông qua Luật về ―Nền cộng hòa kỹ thuật số‖, 

trong đó đƣa ra khái niệm về ―cái chết kỹ thuật số‖ (la mort numérique) liên quan đến 

số phận pháp lý của dữ liệu cá nhân của một ngƣời sau khi chết.  Luật số 2016-1321 

ngày 7.10.2016 về ―Nền cộng hoà số‖
139

 cho phép một ngƣời quyết định trong di chúc 

số phận, tƣơng lai của các thông tin cá nhân của mình sau khi qua đời. Ngƣời này có 

thể đƣa ra các định hƣớng chung, chỉ định một ngƣời thứ ba mà mình tin tƣởng và 

đƣợc xác nhận bởi Uỷ ban quốc gia về tin học và tự do (CNIL)
140

 để quản lý dữ liệu cá 

nhân của mình sau khi chết, nếu không chỉ định ngƣời thứ 3 thì ngƣời thừa kế sẽ có 

quyền về những vấn đề cụ thể  liên quan đến việc bảo vệ, xoá bỏ hay cung cấp các dữ 

liệu cá nhân sau khi ngƣời này chết.
141

 Ở một góc độ nhất định, điều này cũng có thể 

đƣợc xem là đồng nghĩa với việc quyền của chủ thể đƣợc kéo dài sau khi chết thông 

qua môi trƣờng internet.  

Một khía cạnh gây tranh luận nữa đó chính là sự xuất hiện những đối tƣợng kỹ 

thuật mới nhƣ robot thông minh. Trên thực tế, các nguyên tắc điều chỉnh pháp lý 

trong bối cảnh mới đã bắt đầu hình thành: bắt đầu từ việc cho ra đời các quy tắc tự 

điều chỉnh
142

 (thông qua các ý tƣởng về nguyên tắc riêng điều chỉnh các quan hệ giữa 

                                                 
138 Vào năm 2014, Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu (ECJ) đã ra phán quyết rằng những dữ 

liệu lỗi thời và ―không liên quan‖ đối với một bên nào đó cần đƣợc xóa bỏ trong trƣờng hợp họ có yêu 

cầu. Kể từ đó, Google đã nhận đƣợc đề nghị xóa bỏ ít nhất 2,4 triệu đƣờng dẫn kết quả tìm kiếm. Cũng 

cần nói rõ rằng công ty này vẫn có quyền từ chối đề nghị nếu họ nhận thấy việc truy cập thông tin 

trong trƣờng hợp này lợi ích của xã hội áp đảo quyền riêng tƣ cá nhân. 43,3% những đề xuất tháo gỡ 

kết quả tìm kiếm đã đƣợc Google chấp thuận kể từ khi Tòa án Công lý của EU đƣa ra phán quyết vào 

tháng 5-2014 đến nay. Xem: Vụ kiện lạ ‗đòi đƣợc lãng quên‘ trên Google. https://plo.vn/quoc-te/vu-

kien-la-doi-duoc-lang-quen-tren-google-757406.html 

139https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B12B6281F90BD6E711895FFCB3F36

EA.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=29990101, truy cập ngày 

06/3/2019. 

140 Ủy ban Quốc gia về Tin học và Tự do (CNIL) của Pháp là một cơ quan hành chính độc lập, chịu 

trách nhiệm đảm bảo CNTT phục vụ công dân và không vi phạm nhân quyền, quyền con ngƣời, quyền 

riêng tƣ, quyền tự do cá nhân hoặc công cộng. 

141 Xem: Nguyễn Thị Quế Anh. Bảo vệ dữ liệu các nhân trong kỷ nguyên số - Kinh nghiệm Châu Âu. 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ―Hoàn thiện pháp luật tƣ trong bối cảnh kỷ nguyên số: Kinh nghiệm từ Đức 

và Việt Nam‖. Viện FES và Khoa Luật, ĐHQGHN. 14-15.3.2018. Tr. 58-71 

142 Tại Hàn Quốc từ năm 2007, một nhóm chuyên gia Hàn Quốc đã soạn ra dự luật robot nhằm ngăn 

chặn robot lạm dụng con ngƣời và ngƣợc lại. Nội dung của dự thảo gồm 3 điều, đó là: Robot không 
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robot với con ngƣời
143
, thông qua quan điểm của chính giới chuyên gia về trí tuệ nhân 

tạo (AI)
144
) cho đến  các đạo luật quốc gia và các thỏa thuận mang tính khu vực.   

Dƣới góc độ quốc gia, thời gian gần đây có thể thấy xu hƣớng các quốc gia 

đang cố gắng điều chỉnh các hệ thống kỹ thuật số của mình. Tại Đức vào năm 2017 đã 

thông qua một đạo luật đƣợc thiết kế mở đƣờng cho giao thông tự động.  Các nhà lập 

pháp đã xác định danh mục các loại xe ―có chức năng lái gần nhƣ tự động hoặc hoàn 

toàn tự động‖ và cho phép các lái xe có thể phân tâm với các tình huống giao thông 

trên đƣờng. Tuy nhiên, trong những trƣờng hợp này giới hạn trách nhiệm bồi thƣờng 

thiệt hại đƣợc tăng gấp đôi và bắt buộc phải đặt hộp đen cho phƣơng tiện giao thông. 

Estonia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức luật hóa sự di chuyển 

của robot chuyển phát nhanh.
145

 

Dƣới góc độ các thỏa thuận khu vực, năm 2017, Nghị viện Châu Âu đã phê 

chuẩn Bộ Quy tắc về quyền dân sự đối với ngƣời máy. Xuất hiện một khái niệm mới 

kiểu ―cá nhân kỹ thuật số‖ cùng với cá nhân là con ngƣời. Cùng với đó xuất hiện vấn 

                                                                                                                                                         
đƣợc làm hại con ngƣời hoặc cho phép con ngƣời thực hiện hành vi gây hại; robot phải nghe theo 

mệnh lệnh của con ngƣời, trừ khi mệnh lệnh đó mâu thuẫn với điều 1; robot phải tự bảo vệ sự tồn tại 

của mình với điều kiện sự bảo vệ đó không mâu thuẫn với 2 điều trên. Xem: Robot sẽ trở thành mối 

nguy hại với con ngƣời? Nguồn: https://khoahoc.tv/robot-se-tro-thanh-moi-nguy-hai-cho-con-nguoi-

33102 (truy cập 8.8.2019).  

143 Giữa năm 2016, Viện Các tiêu chuẩn của Anh (British Standards Institution) đã cho công bố Bộ 

quy tắc đạo đức cho robot dựa trên cơ sở ý tƣởng về 3 ―Điều luật‖ dành cho robot của nhà văn khoa 

học viễn tƣởng ngƣời Do thái nổi tiếng Issac Asimov, một trong ba tác giả huyền thoại của khoa học 

viễn tƣởng. Xem: Khi robot cũng có Bộ quy tắc đạo đức. Nguồn: https://nguyentandung.org/khi-robot-

cung-co-bo-quy-tac-dao-duc.html (truy cập 12.8.2019). 

144 Một ví dụ điển hình: 23 nguyên tắc về trí tuệ nhân tạo (AI Asimolar), đƣợc phát triển và công bố 

vào tháng 1.2017 dƣới sự bảo trợ của Viện Future of Life Institute. Gần 4.000 chuyên gia, trong đó có 

Stephen Hawking và Elon Musk đã ký thông qua. Các nhà khoa học đề xuất hƣớng các nỗ lực của họ 

vào việc tạo ra một AI có kiểm soát, đáng tin cậy và hữu ích, từ bỏ cuộc đua vũ trang dựa trên AI và 

suy nghĩ về sự an toàn của sự phát triển, cũng nhƣ trách nhiệm của chính các nhà sáng tạo AI. Đây 

chính là minh chứng cho những cố gắng của các công ty tƣ nhân, các nhà nghiên cứu trong việc tự đƣa 

ra những nguyên tắc điều chỉnh quan hệ về AI khi mà các  chính phủ còn đang nghiên cứu để đƣa ra 

những đạo luật với hiệu lực bắt buộc. Ngoài ra, một trong những thuộc tính của tự điều chỉnh chính là 

quá trình tham gia vào các liên kết công ty. Tại đây, các nguyên tắc tự điều chỉnh sẽ trở thành bắt buộc 

với các thành viên tham gia. Ví dụ: Partnership on AI – liên kết  của Amazon, Apple, Google, IBM, 

Facebook, Microsoft và nhiều công ty khác đã đƣợc thành lập vào năm 2017. Xem: Андрей 

Незнамов. Законы робототехники. Как регулировать искусственный интеллект. Nguồn: 

https://www.forbes.ru/tehnologii/355757-zakony-robototehniki-kak-regulirovat-iskusstvennyy-

intellekt (truy cập 12.8.2019). 

145 Cuối năm 2016 những robot chuyển phát  nhanh của tập đoàn Starship Technologies đã bắt đầu 

thử nghiệm ở nhiều quốc gia. Cho đến thời điểm hiện tại có thể bắt gặp chúng trên đƣờng phố của 

hàng chục thành phố trên toàn thế giới mặc dù có thể trong tình trạng chƣa đƣợc cho phép chính thức 

và có những giới hạn nhất định về khả năng.  Ở một số thành phố ngƣời ta đã chính thức cho phép các 

robot này di chuyển, ví dụ: tại các bang  Virginia và Idaho của Hoa Kỳ, các sửa đổi lập pháp đã đƣợc 

thông qua để điều chỉnh sự di chuyển của robot trên đƣờng phố và ở San Francisco, nơi các luật liên 

quan đã đƣợc thông qua trƣớc đó, ngƣợc lại, họ không đánh giá cao sự quan tâm của robot đối với con 

ngƣời và muốn hủy bỏ sửa đổi cho phép sử dụng. Xem: Эстония разрешила использование 

роботов-курьеров. Nguồn: https://hi-news.ru/technology/estoniya-razreshila-ispolzovanie-robotov-

kurerov.html (truy cập 12.8.2019). 

https://www.forbes.ru/profile/355753-andrey-neznamov
https://www.forbes.ru/profile/355753-andrey-neznamov
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đề về trách nhiệm đối với các hành vi của robot (chủ sở hữu của robot, ngƣời sử dụng 

robot hay ngƣời tạo ra robot) và vấn đề bảo hiểm cho trách nhiệm đó. Trong Quy tắc 

nói trên, Nghị viên Châu Âu đã nhấn mạnh tới một số đặc tính của robot thông minh 

nhƣ: khả năng chủ động sử dụng các cảm biến hoặc trao đổi dữ liệu trong môi trƣờng 

của mình (tƣơng thích); khả năng trao đổi dữ liệu và phân tích chúng; khả năng tự học 

hỏi trên cơ sở kinh nghiệm và tƣơng tác; sự hiện diện tối thiểu của các hỗ trợ về vật lý; 

khả năng thích ứng các hành vi phù hợp với môi trƣờng.
146

 Trên cơ sở đó, Quy tắc đã 

đƣa ra những lƣu ý về vấn đề trách nhiệm đối với hoạt động của robot thông minh: 

Thứ nhất,  nhờ có sự phát triển của các chức năng cụ thể cho phép robot thông 

minh hoạt động tự chủ (tự động), thực hiện quá trình tự nhận thức, đƣa ra những quyết 

định độc lập, robot ngày càng trở nên giống với các tác nhân có thể tƣơng tác với môi 

trƣờng và đem lại những thay đổi đáng kể cho môi trƣờng đó. Trong bối cảnh nhƣ vậy, 

vấn đề quan trọng đƣợc đặt ra là trách nhiệm đối với những thiệt hại do robort gây ra 

trong hoạt động của mình. 

Thứ hai, sự tự chủ của một robot tự động có thể đƣợc định nghĩa là khả năng 

đƣa ra quyết định và thực hiện một cách độc lập, không cần có sự kiểm soát hay tác 

động từ bên ngoài. Quyền tự chủ của robot hoàn toàn có tính chất kỹ thuật và mức độ 

tự chủ hoàn toàn phụ thuộc mức độ lập trình cho robor tƣơng tác với môi trƣờng của 

nhà sản xuất. 

Thứ ba, mức độ tự chủ của một robot càng cao thì khả năng coi robot nhƣ là 

một công cụ trong tay những ngƣời thứ ba (nhà sản xuất, ngƣời điều hành, chủ sở hữu, 

ngƣời sử dụng, …) càng giảm đi. Điều đó sẽ đặt ra câu hỏi về việc liệu những quy tắc 

trách nhiệm pháp lý hiện hành đã là đủ hay chƣa, có nên phát triển những nguyên tắc 

và quy tắc mới nhằm làm rõ trách nhiệm của bên thứ ba với các hành vi của robot, đặc 

biệt là với những trƣờng hợp mà sẽ không làm rõ đƣợc mối quan hệ nhân quả giữa hậu 

quả thiệt hại với hành vi của một cá nhân cụ thể; có thể tránh đƣợc những hành động 

(hoặc không hành động) của robor dẫn đến thiệt hại hay không.  

Thứ tư,  trong bối cảnh tự động của robot thông minh, bản thân các robot không 

thể tự mình chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà chúng gây ra cho bên thứ ba. Các 

quy định hiện hành chỉ cho phép xem xét trách nhiệm trong trƣờng hợp hành vi của 

robot thông minh nằm trong mối quan hệ nhân quả với hành vi của một cá nhân cụ thể 

(nhà sản xuất, ngƣời điều hành, chủ sở hữu hoặc ngƣời sử dụng có thể phải chịu trách 

nhiệm khách quan (không phụ thuộc vào yếu tố lỗi) đối với các hành vi của robot.  

                                                 
146 Нормы гражданского права о робототехнике. Резолюция Европарламента от 16 февраля 

2017 года. Xem: http://robopravo.ru/riezoliutsiia_ies (truy cập: 2.8.2019) 
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Thứ năm, đối với những thiệt hại do hành vi của robot gây ra còn có thể áp 

dụng các quy định về: 1) trách nhiệm đối với chất lƣợng và an toàn của hàng hóa, theo 

đó nhà sản xuất chịu trách nhiệm đối với mọi trục trặc của hàng hóa; 2) trách nhiệm do 

những hành vi gây thiệt hại mà ngƣời sử dụng sản phẩm phải chịu trách nhiệm trong 

trƣờng hợp có những hành vi dẫn tới những thiệt hại đó.  

Thứ sáu, các quy chuẩn hiện hành về trách nhiệm pháp lý sẽ là không đủ trong 

trƣờng hợp thiệt hại bị gây ra hoàn toàn do các quyết định mà robot đƣa ra một cách 

độc lập. Trong những trƣờng hợp này sẽ không thể xác định đƣợc chủ thể sẽ chịu trách 

nhiệm đối với thiệt hại xảy ra. Những thiếu khuyết của cơ chế điều chỉnh pháp lý hiện 

hành  cũng đƣợc thể hiện rõ khi trong lĩnh vực trách nhiệm theo hợp đồng. Nếu máy 

móc đƣợc thiết kế để bản thân chúng có thể tự lựa chọn đƣợc đối tác, thỏa thuận về các 

điều khoản hợp đồng, ký kết và quyết định sẽ thực hiện các thỏa thuận đó nhƣ thế nào 

thì rõ ràng các nguyên tắc thông thƣờng sẽ không áp dụng với chúng. Điều đó có nghĩa 

là cần thiết phải tạo lập những nguyên tắc mới, hiệu quả, hiện đại, tính đến sự phát 

triển của công nghệ và đổi mới. Ngay cả nguyên tắc bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp 

đồng đối với sản phẩm khuyết tật đƣợc quy định trong Chỉ thị số 85/374/EEC
147

 cũng 

chỉ đƣợc áp dụng trong trƣờng hợp thiệt hại bị xảy ra do nguyên nhân có khiếm khuyết 

về sản xuất và với điều kiện bên bị gây thiệt hại phải chứng minh đƣợc sự kiện gây 

thiệt hại, sự tồn tại của khiếm khuyết về sản xuất và mối liên hệ nhân quả giữa chúng 

với nhau. Chƣa kể là các robot thế hệ mới có khả năng tự hoàn thiện và thích nghi với 

môi trƣờng, hành vi và những tƣơng tác của chúng với môi trƣờng xung quanh có thể 

hoàn toàn có thể ngoài mọi dự  liệu của con ngƣời. Nhƣ vậy, việc áp dụng các nguyên 

tắc hiện hành về trách nhiệm chủ quan và trách nhiệm khách quan (trách nhiệm không 

có yếu tố lỗi) đều không thể đáp ứng với vấn đề đã đƣợc đặt ra.
148

  

2. Tác động của công nghệ số đến đối tƣợng của quan hệ pháp luật tƣ 

Trong quan hệ về đối tƣợng của quan hệ pháp luật dƣới tác động của công nghệ 

số, nổi bật lên là vấn đề thông tin và chế độ pháp lý liên quan đến thông tin. Trong 

bối cảnh xã hội thông tin và số hóa, thông tin có thể đƣợc xem nhƣ một loại nguyên 

liệu mới tƣơng tự nhƣ là dầu lửa đối với nền sản xuất trƣớc đây. Do đó, những vấn đề 

liên quan đến tiếp cận, nắm giữ thông tin sẽ trở thành yếu tố cốt lõi với cả nền kinh tế, 

                                                 
147 Директива Совета от 25 июля 1985 г. о сближении законов, регламентов и 

административных положений государств-членов, применяемых к ответственности за 

неисправную продукцию (85/374/ЕЭС). Xem: https://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-

evropejskogo-soyuza/dokumenty-o-pravah-cheloveka-i-grazhdanina/normativnye-akty-o-svobode-

peredvizheniya-tovarov-lits-i-uslug/direktiva-soveta-ot-25-iyulya-1985-g-o-sblizhenii-zakonov-

reglamentov-i-administrativnyh-polozhenij-gosudarstv-chlenov-primenyaemyh-k-otvetstvennosti-za-

neispravnuyu-produktsiyu-85-374-ees-perevod/ (truy cập:8.8.2019) 

148 Резолюция Европарламента от 16 февраля 2017 года. Xem: https://advokatfm.com/o-

zakone/robot/  (truy cập: 2.8.2019) 
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cả hệ thống quản lý điều hành của chính phủ và cả các quan hệ mang tính chất tƣ. Do 

vậy, nó động chạm đến cả luật công và luật tƣ. Quyền tiếp cận tới các tài liệu đơn lẻ - 

đặc trƣng của thời kỳ tiền công nghệ số đã trở nên lỗi thời trƣớc sự tấn công của các 

công nghệ mới, đã có những thay đổi cơ bản: trao đổi thông tin tƣơng tác và khả năng 

truy cập liên tục, xử lý thông tin thông qua việc khai thác thông minh các dữ liệu và 

phân tích dữ liệu lớn (big data).  Ngày này, mối quan tâm và giá trị không chỉ còn là ở 

việc tiếp cận tới các tài liệu đơn lẻ mà là việc tiếp cận với các tài liệu có liên quan với 

nhau, tới cơ sở dữ liệu, khả năng tham gia tƣơng tác vào các dự án luật, bày tỏ ý kiến 

và đƣợc lắng nghe.
149

 Dữ liệu lớn đặt ra các yêu cầu mới đối với chính quyền, bắt buộc 

phải xuất phát từ nguyên tắc ―tính mở là mặc định‖ (openness by default), phù hợp 

một cách tốt nhất với các công nghệ kỹ thuật số về xử lý thông tin. Ví dụ, tại Canada 

đã thông qua Kế hoạch 2 năm trong khuôn khổ đối tác Chính phủ mở (2016-2018), 

trong đó, đến năm 2018 đã sửa đổi  triệt để Luật tiếp cận thông tin nhằm hƣớng tới 

công khai mặc định các thông tin Chính phủ.
150

 Tƣơng tự nhƣ vậy, tại Nga, đến năm 

2019 sẽ hƣớng tới thực hiện nguyên tắc bộc lộ dữ liệu mặc định trong hoạt động của 

các cơ quan chính phủ.
151

 Trong bối cảnh công nghệ số, thông tin cần đƣợc coi nhƣ 

một đối tƣợng độc lập và có thể lƣu thông trong quan hệ dân sự.
152

 Với tính chất là đối 

tƣợng của quan hệ pháp luật, thông tin đƣợc hiểu là những dữ liệu về ngƣời, về đối 

tƣợng, sự kiện, hiện tƣợng và quy trình không phụ thuộc vào hình thức thể hiện của 

chúng. Thông tin có thể trở thành đối tƣợng của các quan hệ luật công, luật dân sự và 

các quan hệ pháp luật khác.
153

 Cơ sở nền tảng của cơ chế pháp lý bảo vệ dữ liệu cá 

nhân đƣợc từ hình thành từ Tuyên ngôn nhân quyền của Đại hội đồng Liên hiệp quốc 

1948. Theo đó, tại . 12 có quy định: ―Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán 

vào đời tƣ, gia đình, nhà ở, thƣ tín, hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai 

cũng có quyền đƣợc luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy‖. Quy định này 

tiếp tục đƣợc phát triển và cụ thể hóa trong các văn pháp luật quốc tế
154

 và của Liên 

minh Châu Âu, trong đó có Công ƣớc Châu Âu về bảo vệ quyền con ngƣời và các 

                                                 
149 Войниканис Е. А. Развитие регули-рования информационной сферы и интел-лектуальные 

права: теоретико-правовые аспекты // Государство и право. 2015. № 7. С. 92. 

150 Government completes major improvements to the Access to Information Act, see: 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/news/2019/06/government-completes-major-

improvements-to-the-access-to-information-act.html, truy cập 12.8.2019. 

151 Что такое открытые данные. Nguồn: https://opendata.open.gov.ru/event/5598184/ (truy cập 

12.8.2019) 

152 Архипов В. В., Наумов В. Б., Пчелинцев Г. А., Чирко Я. А. Открытая концепция 

регулирования Интернета вещей // Информационное право. 2016. № 2. С. 18—25. 

22 Xem thêm Đ.5 Luật LB Nga số 149-LLB ngày 27.7.2006 (sửa đổi, bổ sung ngày 18.3.2019) về  

―Thông tin, các công nghệ thông tin và bảo vệ thông tin‖ 

154 Đ.17 Công ƣớc về các quyền dân sự và chính trị 1966 quy định:  1. Không ai bị can thiệp một 

cách tuỳ tiện hoặc bất hợp pháp vào đời sống riêng tƣ, gia đình, nhà ở, thƣ tín, hoặc bị xâm phạm bất 

hợp pháp đến danh dự và uy tín; 2. Mọi ngƣời đều có quyền đƣợc pháp luật bảo vệ chống lại những 

can thiệp hoặc xâm phạm nhƣ vậy. 
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quyền tự do cơ bản đƣợc thông qua vào ngày 4/12/1950.
155

 Theo cách tiếp cận của 

pháp luật Châu Âu thì đây là quyền có nguồn gốc từ quyền riêng tƣ của cá nhân.
156

 Ví 

dụ:  học thuyết của Pháp phân biệt 2 yếu tố của đời sống riêng tƣ: đời sống riêng tƣ 

mang tính cá nhân và đời sống riêng tƣ mang tính xã hội.
157

 Theo logic đó thì các 

mạng xã hội nói riêng và các công cụ truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số hoàn 

toàn phù hợp và có mối liên hệ vô cùng mật thiết với yếu tố riêng tƣ mang tính xã hội, 

trong khi với đời sống riêng tƣ mang tính tính cá nhân thì những công cụ này có thể 

làm nảy sinh những quan hệ đối kháng. Tòa án nhân quyền Châu Âu đã khẳng định 

quyền của bất kỳ cá nhân nào trong việc xây dựng các quan hệ của mình với những 

ngƣời khác, bao gồm cả quyền riêng tƣ và quyền trao đổi thƣ tín.
158

 Ngày 27.4.2016, 

Liên minh Châu Âu đã thông qua Chỉ thị 2016/679 của Nghị viện Châu Âu về bảo vệ 

các cá nhân liên quan đến xử lý và tự do lƣu chuyển dữ liệu cá nhân (hay còn gọi là 

Quy định về  Bảo vệ dữ liệu chung (General Data Protection Regulation - GDPR), 

chính thức có hiệu lực từ 25.5.2018. Trƣớc thời điểm đó Châu Âu đã có các quy định 

về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, với sự phát triển của các công cụ kỹ thuật thông 

tin trong bối cảnh kỷ nguyên số, cách thức tổ chức thu thập, lƣu trữ thông tin cũng nhƣ 

lƣợng thông tin mà các tổ chức, cá nhân phải xử lý đã thay đổi rất nhiều.
159

 Quy định 

bảo vệ dữ liệu GDPR ra đời nhằm mục đích nhằm thiết lập một quy tắc chung cho các 

luật bảo vệ dữ liệu riêng tƣ của EU, tăng cƣờng bảo vệ và trao quyền quản lý đối với 

các dữ liệu riêng tƣ của công dân EU. Các quy định này đƣợc áp dụng với tất cả các tổ 

chức có lƣu trữ và xử lý dữ liệu riêng tƣ của công dân E, không phụ thuộc vào vị trí 

địa lý, đƣợc áp dụng cả cho ngƣời quản lý dữ liệu và ngƣời xử lý dữ liệu.Các quyền cơ 

bản của cá nhân đƣợc GDPR bảo vệ bao gồm: Quyền đƣợc thông báo, quyền đƣợc 

                                                 
155 Đ.8 Công ƣớc  Châu Âu về bảo vệ quyền con ngƣời và các quyền tự do cơ bản 1950 quy định: 

….. 

156 Xem: Pailler L. Les réseaux sociaux sur Internet et le droit au respect de la vie privée. Bruxelles, 

2012. Р. 19. 

157 Xem: Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни-М.: МЗ-Пресс, 2001, 

c.17 

158 Xem: Nguyễn Thị Quế Anh, Bảo vệ dữ liệu các nhân trong kỷ nguyên số - Kinh nghiệm Châu Âu, 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ―Hoàn thiện pháp luật tƣ trong bối cảnh kỷ nguyên số: Kinh nghiệm từ Đức 

và Việt Nam‖. Viện FES và Khoa Luật, ĐHQGHN. 14-15.3.2018. Tr. 58-71 

159 Ngày nay, chỉ bằng việc thu thập các hoạt động trên mạng của một cá nhân, ngƣời thu thập hoàn 

toàn có thể xây dựng một bộ dữ liệu hoàn chỉnh về ngƣời đó. Trong thời đại công nghệ liên kết, ngƣời 

dùng sử dụng các tiện ích có thể dễ dàng đồng ý với các điều khoản sử dụng dữ liệu của nhà cung cấp 

mà không cần đọc lƣớt qua chúng. Các dịch vụ ngƣời dùng chung đang ngày càng phổ biến trong tất 

cả các ngành, cụ thể nhƣ: các ngành công nghiệp sản xuất, tài chính, sức khỏe hay thƣơng mại. Mỗi 

ngày, một công dân của châu Âu có thể tạo ra một lƣợng dữ liệu lớn và nếu chúng không đƣợc bảo vệ 

cẩn thận, thì cá nhân đó có thể gặp nguy hiểm với dữ liệu của mình. Xem:Triệu Văn Vũ Quân, Lê Bá 

Cƣờng. Liên minh châu Âu trƣớc thời điểm GDPR có hiệu lực. 

http://www.antoanthongtin.vn/Detail.aspx?NewsID=28fb4ae5-b35b-465f-a063-

186fab173b8d&CatID=e488ee33-8e50-45f5-bec5-3357ade2d737 (truy cập 7.3.2019) 



78 

truy cập, quyền chỉnh sửa, quyền xóa, quyền giới hạn/ ngừng xử lý, quyền trích xuất 

dữ liệu, quyền phản đối, quyền từ chối các xử lý phân nhóm và tự động ra quyết định. 

Ngoài ra, công nghệ số cũng làm xuất hiện những đối tƣợng pháp luật khác. 

Công nghệ số đã tạo ra khả năng thực hiện các giao dịch tài chính trên nền tảng đồng 

tiền kỹ thuật số - tiền mã hóa (Cryptocurrency), tức là hệ thống thanh toán ngang hàng 

sử dụng một đơn vị thanh toán cụ thể và giao thức truyền dữ liệu phù hợp, trong đó, 

các phƣơng thức mã hóa khác nhau đƣợc sử dụng để bảo đảm cho hoạt động này. Tiền 

kỹ thuật số là một đơn vị kế toán kỹ thuật số điện tử đƣợcc tạo ra và đƣa vào lƣu thông 

mà không có sự kiểm soát của ngân hàng trung ƣơng của một quốc gia cụ thể. Tiền kỹ 

thuật số đƣợc định nghĩa là một  sản kỹ thuật số đƣợc thiết kế nhƣ là công cụ trao đổi 

sử dụng mã hóa để bảo đảm các giao dịch và kiểm soát với việc tạo ra các đơn vị tiền 

tệ bổ sung.
160
Hoạt động thanh toán thông qua tiền kỹ thuật số đƣợc hình thành trên cơ 

sở một loạt các đặc thù trong việc tạo ra và sử dụng tiền kỹ thuật số nhƣ sau
161

: 1) phi 

tập trung sản xuất tiền kỹ thuật số; 2) thiếu sự kiểm soát và điều chỉnh, trong đó có cả 

sự điều chỉnh từ phía chính quyền đối với việc tạo ra và lƣu thông tiền kỹ thuật số; 3) 

tính ẩn danh của ngƣời sử dụng trong điều kiện mở hoàn toàn của những giao dịch sử 

dụng tiền kỹ thuật số, đồng thời với đó là khả năng theo dõi doanh thu (giao dịch) của 

mỗi loại tiền kỹ thuật số đƣợc tạo bởi bất kỳ ai có mong muốn; 4) thiếu các rào cản về 

hành chính, lãnh thổ và chính trọ đối với việc tạo ra và sử dụng tiền kỹ thuật số; 5) khả 

năng thực hiện bất cứ giao dịch ẩn danh nào, không phụ thuộc vào việc chúng có đƣợc 

cho phép hay không bởi pháp luật hiện hành của một quốc gia cụ thể. Ngày nay, tiền 

kỹ thuật số, nổi tiếng nhất trong số đó vẫn là Bitcoin, trên thực tế, đƣợc sử dụng nhƣ 

một phƣơng tiện thanh toán trong thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ giữa các cá 

nhân, trong đó thể hiện sự đồng ý của các bên với các giao dịch đó không phụ thuộc 

vào loại giao dịch và điều kiện của chúng. Ở một mức độ nhất định, sự quan tâm đến 

giao dịch bằng tiền kỹ thuật số đã đƣợc thúc đẩy bởi chính thực tế là một số quốc gia 

đã chính thức xem xét tiền kỹ thuật số nhƣ là một dạng công cụ thanh toán.
162

 Quan 

điểm tiếp cận về đồng tiền kỹ thuật số ở các quốc gia cũng có những sự khác biệt. Một 

nhóm thì cho rằng tiền kỹ thuật số chỉ nên đƣợc xem nhƣ là công cụ thanh toán (nhƣ 

                                                 
160 Cryptocurrency. URL: https://en. wik-ipedia.org/wiki/Cryptocurrency (truy cập 8.8.2019) 

161 Перов В.А. Криптовалюта как объект гражданского права. Nguồn: http://xn----

7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/27883 (truy cập 12.10.2019) 

162 Ví dụ: Tại Nhật Bản, từ tháng 4.2017, đã cho phép coi tiền ảo nhƣ là một công cụ thanh toán, 

trong đó đồng tiền quốc gia chính thức vẫn là đồng Yên Nhật. Tháng 3.2019 Hạ viện Nhật Bản đã 

chính thức phê duyệt một dự luật mới để sửa đổi luật quốc gia chi phối quy định về tiền mã hóa.Với 

quy định này, các sửa đổi đƣợc đề xuất đối với các công cụ tài chính và luật dịch vụ thanh toán của 

Nhật Bản sẽ thắt chặt quy định về tiền mã hóa nhằm tăng cƣờng bảo vệ ngƣời dùng, điều chỉnh mạnh 

mẽ hơn giao dịch phái sinh tiền mã hóa, giảm thiểu rủi ro trong ngành nhƣ hack và thiết lập rộng rãi 

khung pháp lý minh bạch hơn cho tài sản kỹ thuật số. Xem: Nhật Bản chính thức phê duyệt luật về Tiền 

mã hóa, yêu cầu báo chí dừng gọi là ―Tiền ảo‖. Nguồn: https://www.tapchibitcoin.vn/nhat-ban-chinh-

thuc-phe-duyet-luat-ve-tien-ma-hoa-yeu-cau-bao-chi-dung-goi-la-tien-ao.html (truy cập 12.8.2019) 
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tại ví dụ về Nhật Bản), nhóm khác thì cho rằng tiền kỹ thuật số phải đƣợc xem nhƣ đối 

tƣợng của vật quyền. Cho đến nay vẫn chƣa có đƣợc sự thống nhất về quan điểm liên 

quan đến tiền kỹ thuật số từ các nhà quản lý, các nhà kinh tế và các nhà lập pháp.
163

 

Ngay cả quan điểm của từng quốc gia về tiền kỹ thuật số cũng bị thay đổi theo từng 

thời kỳ. Ngay tại Nhật Bản, vào năm 2015 Ngân hàng Trung ƣơng Nhật Bản đã có báo 

cáo tổng quan về công nghệ blockchain và bitcoin, trong đó nhấn mạnh, tiền kỹ thuật 

số là công cụ gây tranh cãi.
164

 Năm 2013, tại Trung Quốc, Ngân hàng Trung ƣơng và 

hàng loạt các Bộ đã cùng ban hành văn bản chung về những giải pháp phòng ngừa liên 

quan đến rủi ro khi sử  dụng bitcoin, trong đó nhấn mạnh rằng bitcoin hoạt động nhƣ 

một ―hàng hóa ảo‖, không phải là tiền tệ và do đó, không thể lƣu hành và sử dụng trên 

thị trƣờng nhƣ một loại tiền tệ.
165
Tại Tây Ban Nha, cho đến trƣớc năm 2014, chế độ 

pháp lý của bitcoin chƣa đƣợc xác định và chúng đƣợc coi nhƣ ―hàng hóa kỹ thuật số‖ 

hoặc đồ vật trong khuôn khổ BLDS. Theo đó, các quy định của BLDS về giao dịch 

trao đổi đƣợc áp dụng với các giao dịch liên quan đến bitcoin.
166

  Trên thực tế, kể cả 

việc chƣa có một chế độ pháp lý rõ ràng, nhất quán cho tiền kỹ thuật số cũng không 

làm ảnh hƣởng đến khả năng lƣu thông của đối tƣợng này. Các dạng tiền kỹ thuật số 

đang tự do lƣu chuyển, thậm chí không phụ thuộc vào việc chúng bị cấm lƣu thông 

hay hạn chế lƣu thông theo pháp luật các quốc gia. Việc lƣu hành các loại tiền kỹ thuật 

số khác nhau có thể đƣợc thực hiện bởi các bên quan tâm, trong đó bao gồm cả những 

chủ thể ẩn danh thông qua việc sử dụng mạng internet hoặc những phân khúc của nó, 

điều này dẫn đến việc có thể loại bỏ khả năng xác định đƣợc địa chỉ IP của thiết bị mà 

ngƣời sử dụng dùng để kết nối vào mạng và thực hiện giao dịch với các loại tiền kỹ 

thuật số. Hậu quả là bất cứ việc cấm đoán hay hạn chế về mặt pháp lý nào đối với việc 

sử dụng tiền kỹ thuật số đều khó có thể thực hiện. Bên cạnh đó, việc không có một 

khái niệm rõ ràng về tiền kỹ thuật số với tƣ cách là đối tƣợng của quyền dân sự dẫn tới 

những khó khăn trong việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ có 

liên quan. Vấn đề đƣợc đặt ra là có thể coi tiền kỹ thuật số là một đối tƣợng của quyền 

dân sự hay không?  Để trả lời đƣợc câu hỏi này cần có sự phân tích đối sánh toàn diện 

trong khuôn khổ lý thuyết về đối tƣợng quyền dân sự. Thứ nhất,  cần đối sánh tiền kỹ 

thuật số với tiền thật. Tiền thật với tính chất là đối tƣợng quyền dân sự đƣợc coi nhƣ  

                                                 
163 Xem: Беломытцева О.С. О понятии криптовалюты биткоин в рамках мнений финансовых 

регуляторов и контексте частных электронных денег // Проблемы учета и финансов. 2014. N 

2(14). С. 26 - 28. 

164 Xem: Кузнецов В.А., Якубов А.В. О подходах в международном регулировании 

криптовалют (BITCOIN) в отдельных иностранных юрисдикциях // Деньги и кредит. 2016. N 3. 

С. 20 - 29. 

165 Sđd 

166 Sđd 
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một dạng tài sản. Mặc dù bản thân quan điểm này còn gây nhiều tranh cãi.
167

 Tiền 

đƣợc coi là vật khi bản thân nó có thể vật chất hóa, tuy nhiên đối với tiền kỹ thuật số 

thì các vấn đề phát sinh có thể đƣợc coi là liên quan đến các quan hệ nghĩa vụ giữa các 

bên tham gia giao dịch. Những chức năng gắn liền với tiền thật (tính trị giá, công cụ 

thanh toán và tích lũy) khi đƣợc áp dụng với một cách rất hạn chế với tiền kỹ thuật số. 

Tiền kỹ thuật số có giá trị nhƣ hàng hóa và có thể thay đổi giá trị. Do vậy, trong các 

giao dịch mua bán hoặc các giao dịch dân sự khác tiền kỹ thuật số đƣợc định giá thông 

qua các công cụ nhƣ USD, EURO và các đồng tiền khác. Chức năng công cụ thanh 

toán nếu áp dụng với tiền kỹ thuật số cũng không hẳn là phù hợp. Nếu nhƣ các đồng 

tiền quốc gia đƣợc coi là công cụ thanh toán bắt buộc thì tiền kỹ thuật số chỉ đƣợc sử 

dụng là công cụ thanh toán khi các bên tham gia giao dịch đồng ý sử dụng đồng tiền 

này. Thực tế cũng cho thấy việc sử dụng tiền kỹ thuật số nhƣ công cụ tích lũy cũng trở 

nên rất mạo hiểm khi giá trị của tiền kỹ thuật số có những dao động mạnh. Nhƣ vậy, 

tiền kỹ thuật số, về chế độ pháp lý, khó có thể coi nhƣ tƣơng đƣơng với tiền thật. Tuy 

nhiên, về mặt hình thức, tiền kỹ thuật số cũng có những điểm tƣơng đồng với các công 

cụ thanh toán không dùng tiền mặt hay tiền điện tử (electronic money). Các công cụ 

thanh toán không dùng tiền mặt và tiền điện tử không mang tính chất  vật chất nên đối 

với chúng sẽ áp dụng các quy định về luật nghĩa vụ. Trong đó, giữa 2 hình thức thanh 

toán này cũng có những khác biệt: đối với hình thức tiền điện tử không cần mở tài 

khoản tại ngân hàng, chỉ cần có đủ tài khoản trong hệ thống chuyển tiền, nhà điều 

hành cung ứng dịch vụ và chuyển tiền từ xa. Trong cả 2 hình thức thanh toán này 

ngƣời điều hành tham gia nhƣ một nhận vật trung tâm của quá trình giao dịch sử dụng 

các công cụ thanh toán phi tiền mặt và tiền điện tử. Trong khi đối với tiền kỹ thuật số, 

không có một nhà điều hành trung tâm nhƣ vậy. Mỗi chủ thể tham gia sẽ trực tiếp 

chuyển tiền kỹ thuật số cho chủ thể khác mà không có sự tham gia của bất cứ ngân 

hàng hay tổ chức tín dụng nào khác.  Đối với hình thức tiền điện tử, có thể thực hiện 

thanh toán đối với các ngoại tệ và mỗi ngoại tệ đều có lƣợng phát hành riêng, do vậy 

toàn bộ quá trình đều nằm dƣới sự kiểm soát của Nhà nƣớc, trong khi tiền kỹ thuật số 

không thuộc về bất cứ quốc gia nào. Hiện nay, Mỹ đã có những sáng kiến liên quan 

đến điều chỉnh các giao dịch với tiền kỹ thuật số. Các cơ quan quản lý đã yêu cầu áp 

dụng các quy định về cổ phiếu thông thƣờng với các giao dịch kỹ thuật số về cổ phiểu. 

Kiến nghị này đã đƣợc đƣa ra sau khi điều tra hoạt động của các công ty bán giấy tờ ảo 

để lấy tiền kỹ thuật số và bị tin tặc tấn công.
168

 Tiền điện tử có chế độ pháp lý rõ ràng 

hơn, thể hiện trong không chỉ hệ thống pháp luật quốc gia mà còn trong hệ thống pháp 

                                                 
167 Лапач, В. А. Система объектов гражданских прав. Теория и судебная практика / В. А. 

Лапач. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 542 с. 

168 Шмыров, В. Конец биткоина? США взялись за регулирование криптовалют . URL: 

http://www.cnews.ru/news/. (truy cập 7.8.2019) 
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luật một số khu vực. Ví dụ, Chỉ thị của Liên minh Châu Âu số 2000/46/EC ngày 

18.9.2000 ―Về việc thành lập và tổ chức hoạt động của các tổ chức phát hành tiền điện 

tử và giám sát bắt buộc đối với hoạt đồng của các tổ chức này‖ đã đƣa ra 3 yêu cầu đối 

với tiền điện tử: phải đƣợc lƣu trữ trên một thiết bị điện tử đặc biệt; chỉ đƣợc phát hành 

sau khi  tổ chức phát hành có đƣợc quỹ tiền tệ không thấp hơn giá trị lƣợng tiền điện 

tử đƣợc phát hành; đƣợc chấp nhận nhƣ một công cụ thanh toán.
169

 Nhƣ vậy, tiền kỹ 

thuật số không có các dấu hiệu của tiền mặt, công cụ thanh toán phi tiền mặt hay tiền 

điện tử.  Theo V. Arkhipov, bitcoin là hệ thống hạch toán lƣu thông điện tử đƣợc bảo 

vệ bởi công cụ mã hóa giữa các thành viên của một mạng lƣới phi tập trung ngang 

hàng.
170

 Trong khoa học pháp lý có quan điểm so sánh tiền kỹ thuật số với khái niệm 

―lợi ích‖ – đối tƣợng của các quyền dân sự. Quan niệm về lợi ích (vật chất và phi vật 

chất) sẽ tƣơng đối phù hợp cho việc thừa nhận sự xuất hiện của một đối tƣợng mới 

trong hệ thống các đối tƣợng của quyền dân sự, bởi khái niệm này mang tính chất tổng 

hợp ―đáp ứng nhu cầu của các chủ thể‖.
171

Và đƣơng nhiên là tiền kỹ thuật số hoàn 

toàn hƣớng tới việc đáp ứng nhu cầu của các chủ thể nhất định trên cơ sở những rủi ro 

của chính họ. Dƣới góc độ pháp lý, vấn đề bản chất của tiền kỹ thuật số có ý nghĩa hết 

sức quan trọng. Tiền kỹ thuật số đôi khi đƣợc xem xét nhƣ nhƣ là một ―hàng hóa số‖ 

và tƣơng đối gần với ―vật‖ và các vật quyền.
172

 Đƣơng nhiên, tiền điện tử không phải 

là vật theo nghĩa vật chất, tuy nhiên có thể coi tiền điện tử nhƣ một dạng ―vật phi vật 

thể‖ tƣơng tự nhƣ các quyền tài sản đƣợc coi là ―vật phi vật thể‖. Theo quan điểm của 

V.V. Rovnƣi, ―vật có vật thể là các đồ vật, vật phi vật thể chính là các thông tin và các 

quyền tài sản. Tiền và giấy tờ có giá – về hình thức thì gần với vật những về nội dung 

thì lại thể hiện các quyền tài sản‖.
173

 K.I. Xklovxki thể hiện quan điểm rõ ràng hơn khi 

cho rằng: khi quyền yêu cầu đƣợc xem xét nhƣ đối tƣợng của quyền dân sự (hay còn 

gọi là vật phi vật thể -  res incorporales), thì có thể coi chúng nhƣ là vật và áp dụng với 

các quyền này chế độ vật quyền; cách thức này đôi khi hiệu quả và thuận tiện dƣới góc 

độ kỹ thuật pháp lý ‖.
174

 Nhƣ vậy, bản chất của quan điểm ―vật phi vật thể‖ chính là 

                                                 
169 Гришаев, С. П. Деньги как объект гражданских прав; изменения в законодательстве / С. П. 

Гришаев // Хозяйство и право. - 2014. -№ 2. - С. 62. 

170 Архипов, В. Bitcoin: основные принципы и отдельные юридическизначимые особенности / 

В. Архипов. URL: 

https://zakon.ru/blog/2014/1/13/bitcoin_osnovnye_principy_i_otdelnye_yuridicheskiznachimye_osobe

nn osti. (truy cập 12.8.2019) 

171 Xem: Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как новый юридический феномен / Э.Л. Сидоренко // 

Общество и право. 2016. N 3(57). С. 193 - 197. 

172 Криптовалюта в России: законодательные перспективы «цифрового товара». URL: 

http://www.plusworld.ru/j ournal/section_1817/pl us-5-2017/kriptovalyuta-v-rossii-zakonodatelnye-

perspektivy-tsifrovogo-tovara/. 

173 Ровный, В. В. Проблемы единства российского частного права / В. В. Ровный. -Иркутск: 

Изд-во Иркутского университета, 1999. - 310 с. 

174 Скловский, К. И. Собственность в гражданском праве. Учебно-практическое пособие / К. 

И. Скловский. - М.: «Дело», 1999. -512 с. 
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việc một số quy phạm nhất định của vật quyền có thể áp dụng đối với những đối tƣợng 

phi vật chất của các quyền dân sự. Hình thành từ thời La Mã cổ đại, ý tƣởng về ―vật 

phi vật thể‖ và cho đến ngày nay vẫn còn giữ nguyên tính thời sự của nó và đƣợc tích 

cực sử dụng trong kỹ thuật lập pháp.  Các quy phạm về vật quyền, đặc biệt là về quyền 

sở hữu, bao hàm các lợi ích của chủ thể tỏng quan hệ với đồ vật. Do vậy, trong trƣờng 

hợp cần thiết, thâm chí đối với các ―vật phi vật thể‖ cũng có thể áp dụng những quy 

phạm riêng lẻ của quyền sở hữu. A. K. Trurinov thì đƣa ra quan điểm coi tiền kỹ thuật 

số nhƣ là một loại ―hàng hóa‖, theo đó, quá trình trao đổi bitcoin để nhận hàng hóa 

phải đƣợc xem nhƣ là giữa các bên xuất hiện quan hệ hợp đồng  trao đổi, trong trƣờng 

hợp trao đổi bitcoin để có đƣợc dịch vụ thì đó là một dạng hợp đồng hỗn hợp với các 

yếu tố mua bán và thực hiện dịch vụ có đền bù.
175

 Cách tiếp cận này phù hợp với quan 

điểm về ―lợi ích‖ nêu trên, tuy nhiên, tác giả đã thể hiện cụ thể hơn với hàm ý việc 

việc áp dụng các công cụ điều chỉnh quan hệ vật quyền, cụ thể là quyền sở hữu, với 

tiền kỹ thuật số. Trong khoa học pháp lý tồn tại quan điểm về mở rộng khái niệm 

quyền sở hữu, trong đó các nhà khoa học cho rằng đối tƣợng quyền sở hữu không chỉ 

là đồ vật, mà còn có thể là những đối tƣợng phi vật chất.
176

 Liên quan đến khả năng áp 

dụng các quan hệ vật quyền đối với tiền kỹ thuật số, M.K. Xuleimenov, xuất phát từ  

quan điểm về việc đối tƣợng của quan hệ vật quyền chỉ có thể là những vật có tính xác 

định, đã đƣa ra 2 phƣơng án nhƣ sau: thứ nhất, mở rộng khái niệm ―quyền sở hữu‖ và 

công nhận quyền sở hữu đối với các hồ sơ điện tử thể hiện quyền đối với các khoản 

tiền phi truyền thống (phi tiền mặt), hồ sơ điện tử ở đây đƣợc xem xét nhƣ là một đồ 

vật có tính xác định; thứ hai, công nhận quyền sở hữu đối với   các loại tiền tệ phi 

truyền thống (phi tiền mặt) trong trƣờng hợp này đƣợc coi nhƣ là những vật có tính 

xác định.
177

 Nhƣ vậy, bất cứ một đối tƣợng nào đƣợc tạo ra nhằm thỏa mãn những lợi 

ích nhất định của các chủ thể đều  đòi hỏi phải xác định cho nó chế độ pháp lý nhất 

định. Trong trƣờng hợp đối với tiền kỹ thuật số các quy phạm nên đƣợc áp dụng một 

cách toàn diện dựa trên cơ sở các quan hệ pháp lý cụ thể phát sinh từ đó. 

Ngoài ra, những phƣơng thức mới tạo ra đồ vật nhƣ máy in 3D cũng đặt ra câu 

hỏi về chế độ pháp lý đối với những đối tƣợng mới đƣợc tạo ra.
178

 Công nghệ in 3D (3 

chiều) đƣợc coi là một trong những đặc tính trƣng quan trọng của thế giới trong tƣơng 
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lai gần - là công nghệ đã trở nên ngày càng phổ biến và có thể làm thay đổi cơ bản 

toàn bộ hệ thống sản xuất và phân chia các lợi ích vật chất, phân công lao động cũng 

nhƣ cuộc sống của mỗi con ngƣời trong tƣơng lai. Ngoài việc áp dụng trong cuộc sống 

thƣờng ngày, công nghệ in 3D đã trở nên ngày càng phổ biến trong hàng loạt các lĩnh 

vực thiết yếu nhƣ: năng lƣợng, y tế, nhà hàng, logistic, chế tạo máy, thiết kế máy bay, 

công nghệ vũ trụ, фармакология v.v. .  Theo số liệu đƣợc công bố vào năm 2015 đến 

năm 2019, các đặt hàng đối với máy in 3D sẽ tăng trung bình là 121,3% và doanh số 

đối với máy in 3D sẽ vƣợt quá 14,6 tỷ USD. Hiện nay, nhiều quốc gia đã ban hành các 

đạo luật điều chỉnh quan hệ liên quan đến máy in 3D không chỉ trong khuôn khổ của 

luật dân sự mà còn trong mọi lĩnh vực khác, thậm chí cả lĩnh vực hình sự. 
179

 Công 

nghệ 3D, khác với các công nghệ truyền thống, tạo ra khả năng có thể dễ dàng tái tạo 

(sao chép) các đối tƣợng với các đặc điểm và cấu hình cụ thể và do vậy đã đem lại cho 

con ngƣời bƣớc nhảy về chất, bỏ qua những chi phí nguyên liệu, nhân công và nhiều 

chi phí khác. Mặt khác,  công nghệ in 3D lại có thể tạo ra những điều kiện hết sức đơn 

giản cho hành vi xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Sự phát triển của các 

công nghệ 3D chính là con đƣờng xây dựng nền kinh tế dựa trên SHTT. Mối nguy hại 

lớn nhất đối với các chủ thể nắm giữ quyền SHTT không phải đến từ chính sự phát 

triển của công nghệ 3D mà là từ sự không rõ ràng về mặt pháp lý.
180

 Ngày nay các nhà 

nghiên cứu đang cố gắng đƣa ra những tƣ duy pháp lý phù hợp nhằm loại bỏ sự không 

rõ ràng đó trƣớc khi nó trở thành mối cản trở nghiêm trọng cho tiến bộ khoa học kỹ 

thuật và phát triền kinh tế. Mô hình 3D (bao gồm cả các mô hình dựa trên cơ sở những 

chất liệu đƣợc tạo ra bằng phƣơng pháp in 3D) có thể đƣợc bảo hộ bằng những định 

chế khác nhau của quyền SHTT nhƣ quyền tác giả, patent hay các dấu hiệu dùng để 

phân biệt sản phẩm. Liên quan đến vấn đề này, một câu hỏi tiếp theo đƣợc đặt ra là chế 

độ pháp lý nào sẽ phù hợp hơn với các mô hình 3 chiều 3D. Theo quan điểm của A. 

Gurko, việc xác định chế độ pháp lý cho các mô hình 3D sẽ phụ thuộc vào việc đối 

tƣợng nào đƣợc thể hiện trong các mô hình này.
181

 Theo truyền thống, quyền tác giả 

bảo hộ hình thức thể hiện của ý tƣởng sáng tạo, còn patent bảo hộ nội dung của ý 

tƣởng sáng tạo. Quyền tác giả không bảo hộ nhữngs giải pháp, trong đó có cả những 

giải pháp kỹ thuật đƣợc thể hiện trong các tác phẩm và quyền tác giả không thể ngăn 

cản việc các bên thứ ba áp dụng các ý tƣởng này trong thực tế. Quyền patent bảo hộ 

các giải pháp kỹ thuật và các giải pháp hình dáng bên ngoài của sản phẩm nhƣng 
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Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2015. N 6. С. 18 - 30. 
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không ngăn cản việc phổ biến những thông tin về các giải pháp này. Các thông tin 

patent không đƣợc bảo hộ quyền tác giả và đƣợc dùng cho đông đảo công chúng. Mô 

tả thông tin về các giải pháp kỹ thuật chỉ có thể  đƣợc bảo hộ quyền tác giả nếu chúng 

đáp ứng các tiêu chí bảo hộ tác phẩm (tính sáng tạo và hình thức thể hiện). Nếu xem 

xét các mô hình ịn 3D thì có thể thấy chúng không trực tiếp phải là các giải pháp kỹ 

thuật đƣợc bảo hộ patent. Những mô hình này có thể đƣợc coi là hình thức thể hiện 

mới của các giải pháp. Tức là bản thân các mô hình để in 3D không thể là đối tƣợng 

của patent. Tuy nhiên, việc sản xuất  hàng hóa sử dụng công nghệ 3D, trong đó kết 

tinh của sáng chế, mẫu hữu ích và kiểu dáng công nghiệp và đƣa vào lƣu thông những 

hàng hóa này thì đƣợc coi là hành vi xâm phạm patent. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ các 

mẫu in 3D có thể đƣợc phổ biến rộng rãi trên mạng internet. Trong bối cảnh sự gia 

tăng không ngừng của các máy in 3D giải pháp hiệu quả nhất cho việc bảo hộ patent 

chính là ngăn chặn các hành vi phổ biến bất hợp pháp những mẫu in 3D trên internet. 

Trong trƣờng hợp này luật patent hoàn toàn không phù hợp bởi việc phổ biến thông tin 

liên  quan đến patent theo quy định chung hiện nay không đƣợc coi là một trong những 

hình thức sử dụng các đối tƣợng đƣợc bảo hộ patent. Hơn thế nữa điều này có thể mâu 

thuẫn với bản chất bảo hộ patent bởi: patent là hệ thống bảo hộ dựa trên cơ sở công 

khai thông tin. Trong trƣờng hợp này mô hình bảo hộ quyền tác giả có thể đƣợc coi là 

thích hợp hơn. Tuy nhiên, nếu áp dụng giải pháp này thì sẽ có một vấn đề khác đƣợc 

đặt ra: để bảo hộ quyền tác giả, đối tƣợng cần là sản phẩm có tính nguyên gốc, trong 

đó tính nguyên gốc nói đến ở đây liên quan đến hình thức thể hiện chứ không phải nội 

dung. Đối với các giải pháp đƣợc bảo hộ patent tính sáng tạo lại đòi hỏi đối với bản 

thân nội dung của ý tƣởng. Các mẫu để có thể in 3D với tính chất là đối tƣợng đƣơc 

bảo hộ patent thì cần phải là bản sao kỹ thuật số chính xác của hàng hóa kết tinh từ các 

sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp tƣơng ứng. Nhƣ vậy, hình thức của mẫu 

in 3D có thể đƣợc bảo hộ quyền tác giả lại mất đi tính nguyên gốc bởi chúng sẽ là bản 

sao y nguyên của của giải pháp kỹ thuật tƣơng ứng. Hơn thế nữa, sự khác biệt trong 

thời hạn bảo hộ quyền tác giả và thời hạn bảo hộ patent sẽ tạo ra những cản trở lớn với 

cùng một đối tƣợng mà nội dung đƣợc bảo hộ patent còn hình thức lại đƣợc bảo hộ 

quyền tác giả. Nhƣ vậy, đối với các mẫu in 3D cần có một chế độ pháp lý mới về mặt 

chất, trong đó kết hợp cả khả năng bảo hộ quyền tác giả để ngăn chặn việc phổ biến 

bất hợp pháp trong mạng internet và cần những thời hạn bảo hộ ôn hòa hơn nhƣ trong 

bảo hộ patent hiện hành. Nhƣ vậy, để phù hợp với nhu cầu bảo hộ quyền SHTT trong 

thời đại công nghệ in 3D, pháp luật SHTT  cần có những thay đổi nhất định, theo 

nhƣng đinh hƣớng sau: thứ nhất, chế định pháp luật mới cho mẫu in 3D cần có sự 

tƣơng đồng, gần gũi nhất định với chế định bảo hộ tác giả nhằm tạo ra khả năng ngăn 

chặn việc phổ biến các mẫu 3D một cách bất hợp pháp trong môi trƣờng internet; thứ 
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hai, có thể có các mẫu in 3D mang tính nguyên gốc và đƣợc bảo hộ quyền tác giả, do 

vậy cần có sự phân biệt chế độ pháp lý của mẫu in 3D có tính nguyên gốc và mẫu in 

3D không có tính nguyên gốc; thứ ba, chế định pháp lý mới về mẫu in 3D sẽ hƣớng tới 

phục vụ trƣớc hết là lợi ích của các chủ thể patent, do vậy, mẫu in 3D cần có mối quan 

hệ mật thiết với các đối tƣợng patent theo 2 tiêu chí bắt buộc: đăng ký bảo hộ tại cơ 

quan có thẩm quyền và thời hạn bảo hộ; thứ tƣ, chế định pháp lý mới cho mẫu in 3D 

cần thể hiện cả những đặc tính của quyền tác giả và patent, do vậy đối tƣợng đƣợc bảo 

hộ là các mẫu in 3D ở đây có thể là đối tƣợng phi truyền thống nhƣ trong trƣờng hợp 

đối với thiết kế bố trích mạch tích hợp. 

Số hóa các mạng lƣới và quy trình công nghệ không chỉ là một trong những 

vector của phát triển xã hội mà còn là chỉ dẫn cho việc hoàn thiện mô hình điều chỉnh 

pháp lý trong thời đại kỹ thuật số. Nghiên cứu tác động của công nghệ số trong bối 

cảnh hiện tại không thể chỉ giới hạn bởi việc chỉ ra những tác động của yếu tố công 

nghệ tới các quan hệ xã hội, trên thực tế công nghệ số đang thực sự chuyển đổi những 

thiết chế nhà nƣớc và xã hội. Trong bối cảnh đó, ngay cả lý thuyết cố điển về pháp luật 

tƣ cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự ảnh hƣởng của các công nghệ mới, đặc 

biệt là internet. Ngay cả theo cách tiếp cận chung nhất về luật với tính chất là tổng thể 

các quy phạm điều chỉnh các quan hệ giữa các chủ thể liên quan đến một đối tƣợng 

nhất định thì trong bối cảnh kỹ thuật số mọi thành phần của định nghĩa này cũng cần 

đƣợc làm rõ hơn. Các phân tích nêu trên trong bài viết sẽ đƣợc tiếp tục phát triển nhằm 

hƣớng tới những giải pháp tổng thể và toàn diện hơn./.   
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PHÁP LUẬT TƢƠNG TRỢ TƢ PHÁP QUỐC TẾ VỀ DÂN SỰ 

Ở VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

 

TS. Nguyễn Hồng Bắc 

 ThS. Ngô Thị Ngọc Ánh 

 ThS. Đỗ Thị Thu Hương 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

Tóm tắt: Thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 

đối ngoại và chủ trương chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, cho đến nay, Việt 

Nam đã có quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước và 70 vùng lãnh thổ và quan hệ 

thương mại với 165 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, tham gia các tổ chức khu vực 

và quốc tế quan trọng
182

. Số lượng người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập tại 

nước ngoài trong những năm qua đã lên tới 4,5 triệu người
183

. Trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu, rộng như hiện nay thì các tranh chấp trong 

các vụ việc dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài phát sinh ngày càng nhiều. 

Tranh chấp đó không chỉ tăng nhanh về số lượng mà còn ngày càng trở nên phức tạp, 

đòi hỏi sự phối kết hợp của nhiều bên và nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm 

giải quyết triệt để. Tòa án Việt Nam khi giải quyết tranh chấp đó cần sự hỗ trợ, hợp 

tác giữa các nước có liên quan để thực hiện các công việc như tống đạt giấy tờ, thu 

thập chứng cứ… Do vậy, hoạt động TTTPQT có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay. Bài viết khái quát cơ sở pháp lý (điều ước quốc tế và 

pháp luật trong nước) điều chỉnh hoạt động TTTPQT ở Việt Nam; đánh giá thực tiễn 

áp dụng pháp luật TTTPQT về dân sự và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp 

luật, nâng cao hiệu quả TTTPQT về dân sự ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế.  

Từ khoá: Tương trợ tư pháp quốc tế, ủy thác tư pháp, hội nhập quốc tế 

 

Mở đầu 

Thực hiện chính sách đối ngoại đa phƣơng hóa, đa dạng hóa và chủ trƣơng chủ 

động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, ngày 10/3/2016, Việt Nam đã chính thức nộp 

Văn kiện hồ sơ gia nhập Công ƣớc La Hay năm 1965 về tống đạt ra nƣớc ngoài giấy tờ 

tƣ pháp và ngoài tƣ pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thƣơng mại (Công ƣớc tống đạt 

                                                 
182 Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế 

183. Số liệu thống kê đƣa ra tại Hội nghị ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài lần thứ hai với chủ đề ―Tầm 

nhìn đến năm 2020 - Cộng đồng ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài Hội nhập và phát triển cùng đất nƣớc‖ 

do Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nƣớc về ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài 
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giấy tờ). Công ƣớc này có hiệu lực đối với Việt Nam, kể từ ngày 01/10/2016. Trong 

bối cảnh Việt Nam đang tiến hành cải cách tƣ pháp và cải cách pháp luật, việc gia 

nhập Công ƣớc tống đạt sẽ góp phần giúp Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật liên 

quan đến tƣ pháp quốc tế thông qua việc áp dụng những chuẩn mực quốc tế về tƣơng 

trợ tƣ pháp, đƣa hệ thống pháp luật, quy trình tố tụng của Việt Nam đến gần và phù 

hợp với hệ thống pháp luật quốc tế. Bên cạnh đó, việc gia nhập Công ƣớc tống đạt có ý 

nghĩa thiết thực nhằm giải quyết những tồn đọng, khó khăn trong việc giải quyết các 

vụ việc dân sự có yếu tố nƣớc ngoài tại Tòa án Việt Nam, qua đó đảm bảo quyền lợi 

chính đáng cho cả công dân Việt Nam và ngƣời nƣớc ngoài. 

Để hài hòa các quy định của pháp luật Việt Nam với quy định của điều ƣớc 

quốc tế nhằm tạo cơ sở pháp lý khi thực hiện Công ƣớc tống đạt giấy tờ, một số quy 

định của pháp luật Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến: Các kênh tống đạt, 

các mẫu yêu cầu tống đạt, Giấy xác nhận kết quả tống đạt và đặc biệt là bổ sung cơ chế 

thu chi phí thực hiện tống đạt. Do đó, ngày 19/10/2016, Bộ Tƣ pháp, Bộ Ngoại giao và 

Tòa án nhân dân tối cao đã ký Thông tƣ liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-

TANDTC (Thông tƣ liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC) quy định về 

trình tự, thủ tục TTTPQT trong lĩnh vực dân sự. Ngoài các văn bản pháp luật trên, Nhà 

nƣớc ta còn ban hành nhiều văn bản pháp luật khác điều chỉnh hoạt động TTTPQT về 

dân sự. 

Các văn bản pháp luật Việt Nam ban hành cùng với các điều ƣớc quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên sẽ tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh hiệu quả hoạt động 

TTTPQT về dân sự. Tuy nhiên, những năm gần đây, số lƣợng yêu cầu uỷ thác tƣ pháp 

(UTTP) về dân sự của Việt Nam gửi đi ngày càng tăng nhƣng kết quả không cao, ảnh 

hƣởng trực tiếp đến việc giải quyết dứt điểm các vụ việc dân sự có đƣơng sự ở nƣớc 

ngoài. Số lƣợng vụ án dân sự mà các tòa án nhân dân cấp tỉnh vẫn phải ra quyết định 

tạm đình chỉ giải quyết vụ án để chờ kết quả UTTP ra nƣớc ngoài vẫn còn nhiều. Tình 

trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân khách quan và nguyên 

nhân chủ quan, trong đó có nguyên nhân về thể chế pháp luật chƣa đƣợc hoàn thiện. 

Thêm vào đó, Luật TTTP năm 2007 qua hơn 10 năm áp dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế, 

bất cập; Công ƣớc tống đạt giấy tờ và Công ƣớc thu thập chứng cứ mới có hiệu lực thi 

hành tại Việt Nam. Do đó, việc nghiên cứu, làm sáng tỏ những quy định của pháp luật 

Việt Nam và điều ƣớc quốc tế có liên quan về TTTPQT trong lĩnh vực dân sự và đề 

xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả TTTPQT về dân sự ở 

Việt Nam là hết sức cần thiết. 

I. Thực trạng pháp luật tƣơng trợ tƣ pháp quốc tế về dân sự ở Việt Nam 

Hiện nay, ở Việt Nam, hoạt động TTTPQT về dân đƣợc điều chỉnh trong một 

số điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật trong nƣớc của Việt Nam. 
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1. Điều ước quốc tế 

1.1. Điều ước quốc tế song phương  

Tính đến năm 2020, hoạt động hợp tác tƣơng trợ tƣ pháp về dân sự của Việt 

Nam đƣợc điều chỉnh ở 18 Hiệp định/Thỏa thuận tƣơng trợ tƣ pháp (Hiệp định TTTP) 

song phƣơng đang có hiệu lực. Đánh giá một cách sơ bộ cho thấy, các Hiệp định TTTP 

đã ký trong thời gian qua đều có nội dung phù hợp với các quy định của Hiến pháp, 

Luật TTTP và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Việt Nam; việc đàm phán, ký 

kết đƣợc thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc quy định tại Luật Điều ƣớc 

quốc tế.  

Phạm vi điều chỉnh và nội dung chính của các Hiệp định TTTP mà Việt Nam đã 

ký với các nƣớc XHCN trƣớc đây là loại điều ƣớc song phƣơng có phạm vi rất rộng, 

bao gồm cả các vấn đề bảo hộ pháp lý, những quy phạm xung đột thống nhất để giải 

quyết xung đột pháp luật và xung đột thẩm quyền, công nhận và thi hành bản án, quyết 

định dân sự của tòa án nƣớc ngoài, quyết định của trọng tài nƣớc ngoài. Tuy nhiên, 

Hiệp định đƣợc ký kết gần đây trong lĩnh vực dân sự và thƣơng mại đang đƣợc đàm 

phán mới có phạm vi hẹp hơn. Xu hƣớng ký kết Hiệp định TTTP theo từng lĩnh vực 

chuyên ngành (hoặc chỉ chuyên về hình sự, dẫn độ, hoặc chuyên về tố tụng dân sự), 

không quy định xen kẽ, lồng ghép nhiều lĩnh vực với nhau, đang đƣợc các quốc gia và 

các tổ chức quốc tế ngày càng chú trọng
184

. 

Phạm vi tƣơng trợ tƣ pháp về dân sự và thƣơng mại quy định trong các Hiệp 

định TTTP giữa Việt Nam và các nƣớc phù hợp với Điều 10 Luật TTTP, bao gồm tống 

đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu liên quan đến tƣơng trợ tƣ pháp về dân sự; triệu tập ngƣời 

làm chứng, ngƣời giám định; thu thập, cung cấp chứng cứ và các yêu cầu tƣơng trợ tƣ 

pháp khác về dân sự. Hiện nay, Bộ Tƣ pháp đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành 

hoàn thành thủ tục phê chuẩn Hiệp định tƣơng trợ tƣ pháp trong lĩnh vực dân sự giữa 

nƣớc CHXHCN Việt Nam và Hung-ga-ri
185

; đang hoàn tất các thủ tục đề xuất đàm 

phán 01 Hiệp định
186

.  

1.2.. Điều ước quốc tế đa phương  

Chủ trƣơng về tham gia cơ chế đa phƣơng về hợp tác tƣ pháp quốc tế đƣợc quy 

định tại Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về việc ban hành 

                                                 
184 Đặng Hoàng Oanh  “Phân tích Thực trạng và nhu cầu ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế về 

tương trợ tư pháp của Việt 

Nam”.https://www.google.com.vn/search?q=Phân+tích+Thực+trạng+và+nhu+cầu+ký+kết%2C+gia+

nhập+các+điều+ƣớc+quốc+tế+về+tƣơng+trợ+tƣ+pháp+của+Việt+Nam‖&rlz=1C1AVSF_csCZ534CZ

534&oq. Truy cập ngày 18/11/2020 

185 Hiệp định này có hiệu lực từ ngày 6/3/2019 

186 Báo cáo số 479/BC-CP của Chính phủ trình Quốc Hội ngày 10   tháng 10  năm 2019 về ―Hoạt 

động tương trợ tư pháp năm 2019‖, trang 5 
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Chiến lƣợc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định 

hƣớng đến năm 2020; Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về việc 

ban hành Chiến lƣợc cải cách tƣ pháp đến năm 2020. Trong xu thế hiện nay, cơ chế 

hợp tác đa phƣơng đang là sự lựa chọn ƣu tiên của các quốc gia phát triển trên thế giới. 

Các điều ƣớc quốc tế đa phƣơng trong lĩnh vực tƣơng trợ tƣ pháp sẽ tạo ra một cơ chế 

thực thi chung, có hiệu quả cho các quốc gia thành viên trong việc hợp tác, hỗ trợ nhau 

khi giải quyết các yêu cầu tƣơng trợ tƣ pháp. 

Hiện nay, trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về Tƣ pháp quốc tế, Việt Nam đã 

tham gia hai Công ƣớc La Hay điều chỉnh về tƣơng trợ tƣ pháp: 

 Thứ nhất, Công ƣớc La Hay năm 1965 về tống đạt ra nƣớc ngoài giấy tờ tƣ 

pháp và ngoài tƣ pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thƣơng mại (Công ƣớc tống đạt giấy 

tờ). Công ƣớc tống đạt giấy tờ đƣợc thông qua tại Hội nghị La Hay lần thứ thứ 10 về 

Tƣ pháp quốc tế và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10/02/1969. Đây là công ƣớc thứ 14 

trong số trên 40 công ƣớc và nghị định thƣ của Hội nghị La Hay về Tƣ pháp quốc tế. 

Đến năm 2020, Công ƣớc tống đạt giấy tờ có 78 quốc gia thành viên từ các nền kinh tế 

phát triển và đang phát triển với truyền thống pháp luật khác nhau nhƣ: Ấn độ, Trung 

Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Canada, Thụy Sỹ, Anh, Mỹ, tất cả các nƣớc thành 

viên của Liên minh Châu Âu (trừ Áo và Man-ta) và tiếp tục kết nạp các quốc gia thành 

viên mới.  

- Mục đích của Công ước 

Công ƣớc hƣớng tới việc xây dựng biện pháp thích hợp đảm bảo giấy tờ tƣ pháp và 

ngoài tƣ pháp đƣợc tống đạt ra nƣớc ngoài tới ngƣời nhận đúng hạn; ngƣời đƣợc tống 

đạt có đủ thời gian để bảo vệ quyền lợi của mình; đơn giản hóa phƣơng thức tống đạt 

giấy tờ từ quốc gia yêu cầu đến quốc gia đƣợc yêu cầu; đƣa ra đƣợc bằng chứng là tống 

đạt đã đƣợc hoàn thành dƣới hình thức là giấy xác nhận kết quả theo mẫu thống nhất. 

Ngoài ra, các nƣớc tham gia công ƣớc còn mong muốn cùng nhau cải thiện việc tổ chức 

tƣơng trợ tƣ pháp bằng cách đơn giản hoá và thuận lợi hoá thủ tục trong quá trình tống 

đạt các giấy tờ ra nƣớc ngoài. 

 - Phạm vi áp dụng của Công ước  

+ Về mặt lãnh thổ: Công ƣớc tống đạt giấy tờ áp dụng trên tất cả lãnh thổ của các 

nƣớc thành viên (78 nƣớc).   

+ Về đối tƣợng áp dụng, Công ƣớc áp dụng cho các vụ việc về dân sự hoặc thƣơng 

mại có yêu cầu phải tống đạt giấy tờ tƣ pháp hoặc ngoài tƣ pháp ra nƣớc ngoài (Điều 1 

Công ƣớc). 

Cũng về phạm vi áp dụng, Công ƣớc tống đạt giấy tờ không áp dụng trong trƣờng 

hợp không biết rõ địa chỉ của ngƣời nhận giấy tờ tống đạt. Nhƣ vậy, cơ chế tống đạt 
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giấy tờ ra nƣớc ngoài theo quy định của Công ƣớc này chỉ thực hiện đƣợc với điều kiện 

có địa chỉ rõ ràng và chính xác của ngƣời nhận giấy tờ tống đạt.  

Công ƣớc gồm 31 Điều và một Phụ lục các mẫu Yêu cầu tống đạt, Giấy xác nhận 

kết quả tống đạt, Bản tóm tắt giấy tờ đƣợc tống đạt. 

- Các phương thức tống đạt giấy tờ  

Theo Công ƣớc tống đạt giấy tờ, việc tống đạt đƣợc thực hiện bởi một kênh 

chuyển tài liệu chính và một số kênh chuyển tài liệu thay thế.  

(i) Kênh tống đạt chính   

Để thực hiện việc tống đạt giấy tờ, Công ƣớc yêu cầu các quốc gia thành viên 

phải có trách nhiệm chỉ định Cơ quan trung ƣơng theo kênh tống đạt chính (Điều 2), 

nếu cần thiết, chỉ định ―các cơ quan có thẩm quyền khác‖ và xác định phạm vi thẩm 

quyền của các cơ quan đó và cấp các nguồn lực đầy đủ để bảo đảm cho hoạt động của 

Cơ quan trung ƣơng. Đối với các nƣớc liên bang đƣợc tự do chỉ định nhiều hơn một 

Cơ quan Trung ƣơng (Điều 18). 

Cơ quan Trung ƣơng đƣợc chỉ định của nƣớc yêu cầu sẽ chuyển tài liệu cần tống 

đạt  cho cơ quan Trung ƣơng đƣợc chỉ định của nƣớc đƣợc yêu cầu (Điều 3 Công ƣớc). 

 Thực tế cho thấy, các nƣớc thành viên Công ƣớc tống đạt giấy tờ đa phần chỉ 

định Bộ Tƣ pháp hoặc đơn vị trong Bộ Tƣ pháp làm cơ quan trung ƣơng (nhƣ Trung 

Quốc, Úc, Hoa Kỳ, Hungary, Đức, Thụy sỹ, Pháp...). Các thành viên còn lại chỉ định cơ 

quan trong Tòa án hoặc một số ít thì chỉ định Bộ Ngoại giao, ví dụ nhƣ Ắc-hen-ti-na, 

Hàn Quốc, Vƣơng quốc Anh, Nhật Bản, Mê-hi-cô... Ở Việt Nam, trong văn kiện gia 

nhập Công ƣớc, chỉ định Bộ Tƣ pháp là Cơ quan trung ƣơng. 

 Khi nhận đƣợc yêu cầu tống đạt, cơ quan Trung ƣơng của nƣớc nhận tống đạt 

phải nhanh chóng tiến hành kiểm tra sơ bộ. Điều 4 Công ƣớc tống đạt giấy tờ quy định: 

"Trong trường hợp cơ quan Trung ương cho rằng yêu cầu tống đạt không phù hợp với 

các quy định của Công ước này thì phải thông báo ngay cho người gửi và nêu rõ lý do 

từ chối yêu cầu".  Ngoài ra, Công ƣớc còn quy định: Khi một yêu cầu tống đạt tuân thủ 

các điều khoản của Công ƣớc này, nhƣng việc tống đạt xâm phạm chủ quyền hoặc an 

ninh của nƣớc có địa chỉ tống đạt thì nƣớc đó có thể từ chối yêu cầu tống đạt. Trong 

trƣờng hợp từ chối, Cơ quan Trung ƣơng thông báo ngay lập tức cho ngƣời yêu cầu và 

nêu rõ nguyên nhân từ chối (Điều 13 Công ƣớc).  

 Sau khi kiểm tra và chấp nhận yêu cầu tống đạt, Cơ quan Trung ƣơng của nƣớc 

nhận tống đạt tổ chức tiến hành việc tống đạt theo những yêu cầu cụ thể ghi trong đơn. 

Cơ quan trung ƣơng của nƣớc đƣợc yêu cầu sẽ tự mình tống đạt tài liệu hoặc yêu cầu 

một cơ quan phù hợp tống đạt cho ngƣời cần tống đạt trong phạm vi lãnh thổ nƣớc 

mình và theo quy trình, thủ tục của pháp luật của nƣớc nhận tống đạt, hoặc bằng một 
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phƣơng thức cụ thể do nƣớc yêu cầu đề nghị song phải phù hợp với pháp luật của nƣớc 

đƣợc yêu cầu. Cơ quan trung ƣơng của nƣớc đƣợc yêu cầu có thể yêu cầu tài liệu phải 

đƣợc lập bằng hoặc đƣợc dịch sang ngôn ngữ chính thức hoặc một trong những ngôn 

ngữ chính thức của nƣớc có địa chỉ tống đạt (Điều 5). 

(ii) Các kênh thay thế, gồm: 

 + Tống đạt trực tiếp cho đƣơng sự ở nƣớc ngoài thông qua cơ quan ngoại giao, 

lãnh sự (Điều 8);  

 + Tống đạt cho cơ quan thẩm quyền của nƣớc đƣợc yêu cầu thông qua cơ quan 

ngoại giao, lãnh sự (Điều 9);  

 + Tống đạt trực tiếp cho đƣơng sự ở nƣớc ngoài qua đƣờng bƣu điện (điểm a 

Điều 10);  

 + Tống đạt từ nhân viên tƣ pháp, cán bộ hoặc ngƣời có thẩm quyền của nƣớc yêu 

cầu trực tiếp qua nhân viên tƣ pháp, cán bộ hoặc ngƣời có thẩm quyền của nƣớc đƣợc 

yêu cầu (điểm b Điều 10); 

 + Tống đạt từ bất kỳ cá nhân nào có liên quan trong thủ tục tố tụng trực tiếp qua 

nhân viên tƣ pháp, cán bộ hoặc ngƣời có thẩm quyền của nƣớc đƣợc yêu cầu (điểm c 

Điều 10);  

 + Các kênh tống đạt khác mà các nƣớc thành viên chấp nhận (Điều 11). 

 Kênh tống đạt chính và kênh tống đạt thay thế đều có giá trị pháp lý nhƣ nhau. 

Công ƣớc tống đạt giấy tờ không đƣa ra bất kỳ ƣu tiên, hoặc thứ bậc nào cho các kênh 

tống đạt này. Các quốc gia tham gia Công ƣớc tống đạt giấy tờ có quyền lựa chọn sử 

dụng kênh tống đạt nào mà họ thấy rằng phù hợp với điều kiện của quốc gia mình. Cần 

lƣu ý là việc tống đạt qua kênh thay thế có thể bị phản đối. Tuy nhiên, việc phản đối 

kênh thay thế phải đƣợc nêu ngay từ đầu khi gia nhập Công ƣớc. 

Các giấy tờ đƣợc chuyển cho Cơ quan trung ƣơng của nƣớc ngoài trong khuôn 

khổ áp dụng Công ƣớc tống đạt giấy tờ đƣợc làm theo một mẫu đơn thống nhất. Với 

một mẫu đơn chung, áp dụng thống nhất nên khi cơ quan tiếp nhận đơn dễ dàng xác 

định nội dung vấn đề. Cách thực trình bày của đơn cũng rõ ràng, trong đó có mục để 

ngƣời nộp đơn lựa chọn phƣơng thức tống đạt giấy tờ mà cơ quan Trung ƣơng của 

nƣớc nhận tống đạt phải tiến hành
187

.  

Đối với Việt Nam, trƣớc thực tế, tại Việt Nam nhu cầu ủy thác tống đạt giấy tờ 

ra nƣớc ngoài ngày càng tăng, ngày 16/3/2016, Việt Nam đã chính thức đệ trình văn 

kiện xin gia nhập Công ƣớc tống đạt giấy tờ. Công ƣớc này chính thức có hiệu lực với 

Việt Nam từ ngày 01/10/2016 và Việt Nam là thành viên 73 của Công ƣớc. 

                                                 
187 Nguyễn Hồng Bắc, (2018), ―Công ước La Hay năm 1965 và sự cần thiết gia nhập của Việt Nam‖, 

Tạp chí Luật học, số 3/2017, tr. 12. 
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Kèm theo văn kiện gia nhập, Việt Nam đƣa ra các tuyên bố sau:
(188)

 

- Việt Nam chỉ định Bộ Tƣ pháp là cơ quan trung ƣơng đồng thời là cơ quan có 

thẩm quyền tại Điều 6 và Điều 9 Công ƣớc. 

- Ngôn ngữ trong giấy tờ là tiếng Việt hoặc kèm theo bản dịch tiếng Việt 

(không áp dụng với kênh tống đạt trực tiếp qua cơ quan ngoại giao lãnh sự hoặc kênh 

bƣu điện khi tống đạt cho ngƣời nhận là công dân nƣớc gửi vì ngƣời nhận đƣợc cho là 

đã hiểu ngôn ngữ của nƣớc gửi). Theo Công ƣớc, Việt Nam chấp nhận mẫu yêu cầu 

tống đạt (trong kênh chính của công ƣớc) đƣợc điền bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp 

nhƣng đề nghị các nƣớc điền mẫu bằng tiếng Việt hoặc kèm theo bản dịch tiếng Việt 

nhằm tạo điều kiện thực thi nhanh chóng tại Việt Nam.  

- Việt Nam cũng tuyên bố áp dụng đoạn 2 Điều 15 Công ƣớc, theo đó trƣờng 

hợp không nhận đƣợc giấy xác nhận kết quả tống đạt, thẩm phán có thể đƣa ra phán 

quyết vắng mặt bị đơn nếu đảm bảo những điều kiện đƣợc đƣa ra tại điều này.  

- Điều khoản bảo lƣu: Kênh tống đạt trực tiếp qua đƣờng ngoại giao hoặc lãnh 

sự chỉ đƣợc áp dụng với công dân của nƣớc gửi giấy tờ (đƣợc cho phép theo quy định 

của khoản 2 Điều 8), không áp dụng các kênh tống đạt qua ngƣời có thẩm quyền hoặc 

cán bộ tƣ pháp (theo quy định tại đoạn b và c Điều 10), áp dụng kênh bƣu điện với 

điều kiện gửi qua thƣ bảo đảm (theo quy định tại đoạn a Điều 10). 

Thứ hai, Công ƣớc La Hay ngày 18/03/1970 về Thu thập chứng cứ ở nƣớc 

ngoài trong lĩnh vực dân sự và thƣơng mại (Công ƣớc thu thập chứng cứ). Công ƣớc 

ký ngày 18/03/1970 tại Phiên XI Hội nghị La Hay về TPQT và có hiệu lực ngày 

08/10/1972. Công ƣớc ra đời với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập 

chứng cứ và hài hòa hóa phƣơng thức thu thập chứng cứ giữa các quốc gia. Công ƣớc 

chỉ đƣợc áp dụng cho việc thu thập chứng cứ trong các thủ tục tố tụng trong lĩnh vực 

dân sự hoặc thƣơng mại và thực hiện các ―hoạt động tƣ pháp khác‖ giữa các quốc gia 

thành viên. Tính đến thời điểm hiện tại Công ƣớc có 63 thành viên. 

Với 41 Điều, Công ƣớc thu thập chứng cứ đề cập hai nội dung cơ bản sau: Thứ 

nhất, các vấn đề pháp lý về thƣ yêu cầu thu thập chứng cứ; Thứ hai, cách thức thực hiện 

thu thập chứng cứ. 

Thực tiễn giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân, gia đình, kinh doanh, thƣơng mại, 

lao động có đƣơng sự ở nƣớc ngoài, tòa án Việt Nam cần giải quyết hai vấn đề quan 

trọng của vụ án là tống đạt văn bản tố tụng và thu thập chứng cứ. Do vậy, Ngày 

13/01/2020 Chủ tịch nƣớc đã ký quyết định số 70/2020/QĐ-CTN phê chuẩn việc gia 

                                                 
188Xem: Phạm Hồ Hương - Vụ Pháp luật quốc tế, Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy 

tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại: Công cụ pháp lý quốc tế hữu hiệu 

nâng cao kết quả thực hiện ủy thác tư pháp quốc tế cho Việt Nam, 

https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1967. Truy cập ngày 12/11/2020 

https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1967
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nhập Công ƣớc thu thập chứng cứ. Công ƣớc có hiệu lực đối với Việt Nam vào ngày 

3/5/2020. Đây là Công ƣớc thứ ba
189

 trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về TPQT mà 

Việt Nam gia nhập. Để thi hành Công ƣớc thu thập chứng cứ Thủ tƣớng Chính phủ 

ban hành Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 phê duyệt Kế hoạch thực hiện 

Công ƣớc La Hay năm 1970, Chánh án TANDTC ban hành Quyết định số 213/QĐ-

TANDTC ngày 10/8/2020 phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ƣớc La Hay năm 

1970 và Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối của TANDTC trong tổ chức thực hiện 

Kế hoạch số 213/QĐ-TANDTC và Kế hoạch đƣợc ban hành theo Quyết định số 

924/QĐ-TTg ngày 30/6/ 2020 của Thủ tƣớng Chính phủ.  

Việc gia nhập Công ƣớc có ý nghĩa rất quan trọng với Việt Nam. Đó là, giúp 

Tòa án Việt Nam giải quyết khách quan, toàn diện, công minh, đúng pháp luật các vụ 

án có đƣơng sự ở nƣớc ngoài. Sau khi trở thành thành viên của Công ƣớc, Tòa án Việt 

Nam có quyền gửi yêu cầu thu thập chứng cứ đến 62 nƣớc thành viên Công ƣớc này 

theo kênh chính thức của Công ƣớc, không phải gửi yêu cầu này theo con đƣờng ngoại 

giao nhƣ hiện nay. Cùng với đó, khi ủy thác thu thập chứng cứ ở nƣớc ngoài theo quy 

định của Công ƣớc thu thập chứng cứ, Việt Nam và các nƣớc thành viên Công ƣớc sẽ 

liên hệ với nhau qua cơ quan trung ƣơng của mỗi nƣớc để trao đổi, hỗ trợ, đôn đốc 

việc thực hiện yêu cầu thu thập chứng cứ. Ngoài ra, khi tham gia công ƣớc, Việt Nam 

có quyền từ chối thực hiện các yêu cầu thu thập chứng cứ của các quốc gia thành viên  

khác theo quy định tại Điều 12 của Công ƣớc; Có quyền lựa chọn tuyên bố áp dụng 

hoặc bảo lƣu các quy định của Công ƣớc, phù hợp với pháp luật và điều kiện của mình 

và cũng có quyền rút bảo lƣu, rút hoặc thay đổi các tuyên bố đã đƣa ra vào bất kỳ thời 

điểm nào; Rút khỏi Công ƣớc bất kỳ thời điểm nào (bằng cách gửi thông báo cho Bộ 

Ngoại giao Hà Lan, theo Điều 41 Công ƣớc). Bên cạnh đó, khi trở thành thành viên 

công ƣớc, Việt Nam có nghĩa vụ nhƣ thực hiện các yêu cầu thu thập chứng cứ của các 

quốc gia thành viên Công ƣớc đã chấp thuận việc gia nhập của Việt Nam, phù hợp với 

phạm vi, yêu cầu và quy trình thủ tục đƣợc quy định tại Công ƣớc, cũng nhƣ các tuyên 

bố, bảo lƣu của Việt Nam. 

Nhƣ vậy, Công ƣớc thu thập chứng cứ và Công ƣớc tống đạt giấy tờ
190

 là một 

cặp công cụ pháp lý đồng hành, hỗ trợ tích cực và có hiệu quả cho hoạt động TTTPQT 

trong lĩnh vực dân sự, qua đó giúp giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nƣớc ngoài 

một cách nhanh chóng và bảo đảm quy trình tố tụng. Cùng với việc gia nhập Công ƣớc 

tống đạt giấy tờ, việc gia nhập Công ƣớc thu thập chứng cứ của Việt Nam đã góp phần 

                                                 
189 Ngoài hai Công ƣớc La hay trên, Việt Nam còn tham gia Công ƣớc Lahay 1993 về bảo vệ trẻ em 

và hợp tác nuôi con nuôi giữa các nƣớc. Công ƣớc có hiệu lực tại Việt Nam từ ngày 01/02/2012 

190 Hiện nay, có 53 quốc gia đồng thời tham gia cả hai Công ƣớc thu thập chứng cứ và Công ƣớc tống 

đạt giấy tờ  
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hoàn thiện, đồng bộ hóa cơ sở pháp lý quốc tế cho hợp tác TTTPQT về dân sự của 

Việt Nam.  

2. Pháp luật trong nước 

Hiện nay, ở Việt Nam, hoạt động TTTPQT đƣợc điều chỉnh trong một số văn 

bản pháp luật: 

- Luật TTTP năm 2007. Luật gồm 7 Chƣơng với 72 Điều và có hiệu lực từ ngày 

01/7/2008. Trong đó, Chƣơng II về Tƣơng trợ tƣ pháp về dân sự, gồm 7 Điều (từ Điều 

10 đến Điều 16) quy định về: Phạm vi tƣơng trợ tƣ pháp về dân sự; hồ sơ UTTP về 

dân sự; văn bản UTTP về dân sự; yêu cầu nƣớc ngoài tƣơng trợ tƣ pháp về dân sự; thủ 

tục yêu cầu nƣớc ngoài tƣơng trợ tƣ pháp về dân sự; thủ tục tiếp nhận và xử lý UTTP 

về dân sự của nƣớc ngoài; chi phí thực hiện tƣơng trợ tƣ pháp về dân sự. Để cụ thể hóa 

Luật TTTP năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 

22/8/2008 quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật TTTP (Nghị 

định số 92/2008/NĐ-CP).  

- Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. BLTTDS số 92/2015/QH13 đƣợc Quốc hội 

trong kỳ họp khóa 10 thông qua ngày 25/11/2015 và chính thức có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/7/2016. BLTTDS năm 2015 đƣợc ban hành trên cơ sở kế thừa và phát 

triển các quy định của BLTTDS năm 2004 (đã đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2011), 

nhƣng có bổ sung nhiều quy định mới theo hƣớng bảo đảm tính công khai, minh bạch 

trong tố tụng, bảo đảm quyền tranh tụng và mở rộng thẩm quyền xét xử của tòa án, 

không những tạo thuận lợi hơn cho ngƣời khởi kiện mà còn tạo cơ sở pháp lý để 

những ngƣời tiến hành tố tụng giải quyết các vụ việc dân sự một cách nhanh chóng và 

chính xác. BLTTDS năm 2015 có tổng số 517 Điều, đƣợc bố cục thành 10 Phần, 42 

Chƣơng. So với BLTTDS năm 2011, BLTTDS năm 2015 giữ nguyên 63 Điều; sửa 

đổi, bổ sung 350 Điều; bổ sung mới 104 Điều; bãi bỏ 07 Điều
191

.  

Để hài hòa các quy định của pháp luật Việt Nam với quy định của điều ƣớc 

quốc tế nhằm tạo cơ sở pháp lý khi thực hiện Công ƣớc tống đạt, Thông tƣ liên tịch số 

12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tƣ pháp, Bộ Ngoại 

giao và Tòa án nhân dân tối cao đƣợc ban hành quy định trình tự, thủ tục tƣơng trợ tƣ 

pháp trong lĩnh vực dân sự (Thông tƣ liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-

TANDTC)
192
. Thông tƣ liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC gồm 5 

                                                 
191 Bộ Tƣ pháp, Bộ tài liệu tập huấn BLTTDS 2015 ―Những nội dung mới của Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015‖, trang 4, 

http://hdnv.moj.gov.vn/qt/hdnv/Lists/AnPhamNghiepVu/Attachments/51/Bo%20tai%20lieu%20tap%

20huan%20BLTTDS%202015.pdf. Truy cập ngày 22/11/2020 

192Thông tƣ liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2016 và thay thế Thông tƣ liên tịch 

số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 15/9/2011 của Bộ Tƣ pháp - Bộ Ngoại giao - Tòa án 

http://hdnv.moj.gov.vn/qt/hdnv/Lists/AnPhamNghiepVu/Attachments/51/Bo%20tai%20lieu%20tap%20huan%20BLTTDS%202015.pdf
http://hdnv.moj.gov.vn/qt/hdnv/Lists/AnPhamNghiepVu/Attachments/51/Bo%20tai%20lieu%20tap%20huan%20BLTTDS%202015.pdf
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Chƣơng, 27 Điều về nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện tƣơng trợ tƣ 

pháp về dân sự và trách nhiệm của các cơ quan nhà nƣớc Việt Nam trong công tác 

tƣơng trợ tƣ pháp về dân sự. Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Thông tƣ liên tịch số 

12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC, ngày 21/02/2017 TANDTC ban hành Công văn 

số 33/TANDTC- HTQT về việc tống đạt văn bản tố tụng cho đƣơng sự ở nƣớc ngoài 

trong các vụ việc dân sự, vụ án hành chính (Công văn số 33/TANDTC-HTQT)… 

Nhƣ vậy, hiện nay, pháp luật trong nƣớc của Việt Nam điều chỉnh hoạt động 

TTTPQT khá đầy đủ, đồng bộ. Các văn bản pháp luật này đã có sự hài hòa hóa với các 

điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Toàn bộ hệ thống các văn bản pháp luật 

do Việt Nam ban hành và điều ƣớc quốc tế Việt Nam là thành viên đã tạo nên một 

hành lang pháp lý, điều chỉnh hoạt động TTTPQT về dân sự, hƣớng tới đảm bảo lợi 

ích cho các đƣơng sự và thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và các nƣớc trên trƣờng 

quốc tế.  

II. Thực tiễn thi hành pháp luật về tƣơng trợ tƣ pháp quốc tế về dân sự ở Việt 

Nam và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tƣơng trợ tƣ pháp 

quốc tế về dân sự ở Việt Nam trong thời gian tới 

1. Đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về tương trợ tư pháp quốc tế về dân sự ở 

Việt Nam trong thời gian qua 

a. Những thuận lợi trong TTTPQT về dân sự  

Có thể thấy, trong năm 2019, TTTPQT trong lĩnh vực dân sự đã có một bƣớc 

tiến quan trọng, đồng bộ, khả thi, mang tính hội nhập quốc tế cao, khắc phục đƣợc cơ 

bản những bất cập, hạn chế, khó khăn trong thời gian trƣớc. Theo số liệu thống kê 

chính thức của Bộ Tƣ pháp, tình hình thực hiện UTTP về dân sự theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền của Việt Nam qua cơ quan đầu mối trong năm 2019 cụ thể nhƣ 

sau: 

Thứ nhất, UTTP theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

- Tổng số yêu cầu UTTP của Việt Nam gửi cho nƣớc ngoài: 2.185 yêu cầu. 

Trong đó có 231 (10,5%) yêu cầu đƣợc gửi đến những nƣớc chƣa có ĐƢQT về TTTP 

với Việt Nam; 1245 (57%) yêu cầu thực hiện theo kênh Công ƣớc tống đạt; 709 

(32,5%) yêu cầu thực hiện theo kênh Hiệp định TTTP song phƣơng. 

- Tổng số yêu cầu UTTP có trả lời là 1.118/2.185 yêu cầu (51,1%) 

Trong đó, 11/231 (0,4%) yêu cầu gửi đến những nƣớc chƣa có ĐƢQT về TTTP với 

Việt Nam có trả lời; 706/1.245 (56,7%) yêu cầu gửi theo kênh Công ƣớc La Hay về 

tống đạt giấy tờ tƣ pháp và ngoài tƣ pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thƣơng mại 

                                                                                                                                                         
nhân dân tối cao hƣớng dẫn áp dụng một số quy định về tƣơng trợ tƣ pháp trong lĩnh vực dân sự của 

Luật Tƣơng trợ tƣ pháp. 
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(Công ƣớc tống đạt) có trả lời, 401/709 (56,6%) yêu cầu gửi theo kênh hiệp định song 

phƣơng có trả lời. Ngoài ra, trong năm 2019, Bộ Tƣ pháp còn nhận đƣợc 405 phản hồi 

đối với các hồ sơ UTTP đã gửi yêu cầu từ các năm 2017 và 2018. 

So sánh kết quả thực hiện UTTP gửi ra nƣớc ngoài năm 2018 với năm 2019 cho thấy 

tuy số lƣợng các hồ sơ UTTP có trả lời đạt đƣợc nhiều hơn năm 2018 nhƣng do số 

lƣợng hồ sơ UTTP tăng 117 hồ sơ (tăng 5,7%) nên tỷ lệ kết quả lại giảm so với năm 

trƣớc (giảm 4,9%). 

Thứ hai, UTTP theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

- Tổng số yêu cầu UTTP đã tiếp nhận: 1.353 yêu cầu. Trong đó 1029/1.353 

(76%) yêu cầu thực hiện theo kênh Hiệp định TTTP song phƣơng; 273/1.353 (20%) 

yêu cầu thực hiện theo kênh Công ƣớc tống đạt và 51/1.353 (4%) yêu cầu thực hiện 

cho những nƣớc chƣa có ĐƢQT về TTTP với Việt Nam. 

Tổng số yêu cầu có kết quả trả lời là 715/1.353 (đạt 52,8%), trong đó kết quả 

thực hiện theo Hiệp định song phƣơng là 558/1.029 (54,2%), theo kênh Công ƣớc tống 

đạt là 149/273 (54,5%), theo kênh ngoại giao là 8/51(15,6%). Ngoài ra, trong năm 

2019, Bộ Tƣ pháp còn trả 99 kết quả đối với các yêu cầu UTTP đã nhận từ các năm 

2017 và 2018. 

Tƣơng tự nhƣ UTTP của Việt Nam gửi đi nƣớc ngoài, so với năm 2018 số 

lƣợng UTTP đã thực hiện đƣợc cho phía nƣớc ngoài tăng nhƣng do số lƣợng UTTP 

tiếp nhận tăng 324 yêu cầu (31,4%) nên tỷ lệ thực hiện UTTP không đạt đƣợc bằng 

năm ngoái
193

. 

Sở dĩ TTTPQT đạt kết quả khả quan là do trong năm qua có nhiều thuận lợi: 

Thứ nhất, hệ thống các quy phạm pháp luật điều chỉnh TTTPQT ở Việt Nam đã 

tạo dựng đƣợc cơ sở pháp lý cơ bản đồng bộ, thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho 

TTTPQT về dân sự. 

Bên cạnh Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015, Luật TTTP năm 2007 

và Nghị định số 92/2008/NĐ-CP thì Thông tƣ liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-

TANDTC đƣợc ban hành đã nội luật hóa các quy định và xây dựng các biểu mẫu cụ 

thể phù hợp với Công ƣớc tống đạt, phù hợp với những quy định mới BLTTDS liên 

quan đến UTTP; bổ sung những quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thu nộp chi phí 

thực tế thực hiện UTTP về dân sự. Thông tƣ liên tịch này không chỉ góp phần tháo gỡ 

điểm nghẽn trong thực hiện TTTP thời gian qua mà còn tạo cơ sở pháp lý trong nƣớc 

                                                 
193 Báo cáo số 479/BC-CP của Chính phủ trình Quốc Hội ngày 12   tháng 10  năm 2019 về ―Hoạt 

động tương trợ tư pháp năm 2019‖, trang 8 (kết quả hoạt động tƣơng trợ tƣ pháp năm 2019 (từ ngày 

01/10/2018 đến ngày 30/9/2019), đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2020). 
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để thực thi Công ƣớc tống đạt đƣợc thuận lợi và chủ động ngay khi Công ƣớc chính 

thức có hiệu lực với Việt Nam.  

Cùng với đó, công tác đàm phán, ký kết các điều ƣớc quốc tế song phƣơng về 

TTTP tiếp tục đƣợc Chính phủ, các Bộ, ngành chú trọng, có trọng tâm, trọng điểm. 

Chính phủ, các Bộ, ngành đầu mối đã hoàn thành việc ký kết nhiều điều ƣớc quốc tế 

về TTTP với nhiều nƣớc, đặc biệt là các nƣớc láng giềng, và một số nƣớc đối tác quan 

trọng của Việt Nam. Kết quả này đã góp phần mở rộng cơ sở hợp tác quốc tế ngày 

càng toàn diện trong lĩnh vực TTTP giữa Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, Công ƣớc 

tống đạt chính thức thực thi tại Việt Nam là một sự kiện pháp lý hết sức quan trọng mở 

ra kênh hợp tác chính thức về TTTP trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và 77 quốc 

gia thành viên, trong đó có hầu hết các quốc gia mà Việt Nam có nhiều nhu cầu TTTP, 

hỗ trợ tích cực cho tòa án trong hoạt động tố tụng giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố 

nƣớc ngoài. 

Thứ hai, năng lực chuyên môn của cán bộ các cơ quan thi hành pháp luật ngày 

càng đƣợc nâng cao. Các công chức làm việc trong các cơ quan thực thi pháp luật luôn 

ý thức đƣợc trách nhiệm công tác, phấn đấu rèn luyện nâng cao trình độ, giữ vững đạo 

đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao. Nhờ đó, công tác giải quyết các vụ việc dân 

sự cần phải UTTP ngày càng có hiệu quả, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên 

đƣơng sự.  

Thứ ba, các thiết chế ngày càng hoàn thiện, các cơ quan đầu mối trung ƣơng 

tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc tiếp nhận và chuyển các hồ sơ UTTP; 

chủ động phối hợp trong nội bộ và tiến hành đôn đốc, rà soát, hƣớng dẫn nghiệp vụ 

thực hiện các hồ sơ UTTP. Việc chủ động, tích cực kết nối, trao đổi trực tiếp với các 

cơ quan trung ƣơng của nƣớc ngoài, đã góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, 

vƣớng mắc, qua đó đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hơn nữa chất lƣợng thực hiện các yêu 

cầu UTTP. Việc thực hiện các yêu cầu UTTP đã đi vào nề nếp theo đúng các quy trình 

thủ tục mới. Việc tách thủ tục tống đạt cho công dân Việt Nam ở nƣớc ngoài ra khỏi 

thủ tục UTTP đã cắt giảm quy trình qua các cơ quan trung gian cùng với việc thực thi 

quy định mới của BLTTDS năm 2015 về giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nƣớc 

ngoài đã góp phần thiết thực rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc dân sự, giảm chi phí 

UTTP.  

2. Những khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật thực hiện tương trợ 

tư pháp quốc tế về dân sự 

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động TTTTQT về dân sự vẫn còn gặp phải một 

số khó khăn, vƣớng mắc cần đƣợc khắc phục trong giai đoạn tới, trong đó tập trung ở 

một số vấn đề chính nhƣ sau:  
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 a. Về cơ sở pháp lý trong nước 

-  Đối với Luật TTTP: Luật TTTP đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động hợp tác 

với nƣớc ngoài trong lĩnh vực tƣơng trợ tƣ pháp. Việc thực hiện hoạt động tƣơng trợ tƣ 

pháp có nhiều chuyển biến, đạt kết quả đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động tố tụng của cơ 

quan có thẩm quyền Việt Nam giải quyết các vụ việc có yếu tố nƣớc ngoài cũng nhƣ 

hỗ trợ các cơ quan tƣ pháp nƣớc ngoài giải quyết các vụ việc có liên quan đến cá nhân, 

tổ chức tại Việt Nam. Tuy nhiên, Luật TTTP sau hơn 10 năm thi hành đã bộc lộ nhiều 

hạn chế, bất cập cần phải đƣợc khắc phục. 

 Một trong những điểm bất cập của Luật TTTP là quy định về cơ quan có thẩm 

quyền UTTP ra nƣớc ngoài không thống nhất với quy định của BLTTDS năm 2015. 

Theo khoản 3 Điều 68 Luật TTTP, chỉ có tòa án cấp tỉnh mới đƣợc UTTP ra nƣớc 

ngoài theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này. Đồng thời, khoản 2 Điều 10 Thông 

tƣ liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC quy định: Trong quá trình giải 

quyết các vụ việc dân sự, nếu phát sinh yêu cầu UTTP về dân sự thì tòa án cấp huyện 

lập hồ sơ UTTP theo quy định và gửi về tòa án nhân dân cấp tỉnh để thực hiện. Tuy 

nhiên, theo quy định tại Điều 35, Điều 471, điểm c khoản 1 Điều 37, Điều 474, Điều 

475 và Điều 480 của BLTTDS năm 2015, thì UTTP ra nƣớc ngoài là hoạt động tố tụng 

mà tòa án cấp huyện, tòa án cấp tỉnh và Tòa án cấp cao bắt buộc phải thực hiện khi 

giải quyết vụ việc dân sự có đƣơng sự ở nƣớc ngoài hoặc phải thu thập chứng cứ ở 

nƣớc ngoài.  

 Theo quy định tại Điều 35 của BLTTDS năm 2015, thì tòa án cấp huyện có 

thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nƣớc ngoài, trừ những vụ việc dân sự 

có đƣơng sự ở nƣớc ngoài hoặc tài sản ở nƣớc ngoài hoặc phải UTTP ra nƣớc ngoài, 

thì thuộc thẩm quyền của tòa án cấp tỉnh. Tuy nhiên, để hạn chế việc kéo dài thời hạn 

tố tụng do phải chuyển vụ việc dân sự cho tòa án cấp tỉnh giải quyết nếu một trong các 

bên đƣơng sự không còn cƣ trú tại Việt Nam, Điều 471 BLTTDS năm 2015 cho phép 

tòa án cấp huyện tiếp tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nƣớc ngoài đã thụ lý 

đúng thẩm quyền kể cả trƣờng hợp một trong các bên đƣơng sự có sự thay đổi nơi cƣ 

trú (ra nƣớc ngoài để cƣ trú, học tập, làm việc…). Nhƣ vậy, trong trƣờng hợp này, Tòa 

án cấp huyện bắt buộc phải yêu cầu UTTP để tống đạt, thông báo văn bản tố tụng cho 

đƣơng sự ở nƣớc ngoài và thu thập chứng cứ ở nƣớc ngoài để giải quyết vụ việc. 

Trong khi đó, quy định tại khoản 3 Điều 68 của Luật TTTP năm 2007 lại giới hạn 

phạm vi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP ra nƣớc ngoài là Tòa án cấp tỉnh, dẫn 

đến việc Tòa án cấp huyện phải thông qua Tòa án cấp tỉnh để thực hiện yêu cầu này. 

Từ đó, quy trình thực hiện yêu cầu UTTP ra nƣớc ngoài của Tòa án cấp huyện phải 

qua các khâu trung gian không cần thiết, ảnh hƣởng trực tiếp đến thời hạn giải quyết 
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vụ việc dân sự cũng nhƣ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đƣơng sự ở 

trong nƣớc và nƣớc ngoài
194

.  

Ngoài ra, thực tiễn thực hiện Luật TTTP trong những năm qua cũng cho thấy, 

nhiều quy định của Luật chƣa hoàn thiện, còn khoảng trống so với yêu cầu thực tế cần 

đƣợc khắc phục, bổ sung, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các quan hệ hợp 

tác ngày càng đa dạng và hệ thống pháp luật tố tụng dân sự đã có nhiều thay đổi. Bên 

cạnh đó, Luật TTTP điều chỉnh cả 4 lĩnh vực là tƣơng trợ tƣ pháp về dân sự, hình sự, 

dẫn độ và chuyển giao ngƣời đang chấp hành hình phạt tù chƣa thực sự phù hợp, làm 

cho Luật cồng kềnh, không có điểm trọng tâm, nhất là khi nội dung của các lĩnh vực 

không có nhiều gắn kết, tính chất và trình tự, thủ tục thực hiện ở mỗi lĩnh vực rất khác 

nhau. 

Trên thực tiễn, các tranh chấp về dân sự, thƣơng mại, lao động, hôn nhân, gia 

đình... phát sinh tăng nhanh về số lƣợng, đa dạng về hình thức và phức tạp về nội 

dung. Số lƣợng yêu cầu về tƣơng trợ tƣ pháp trong lĩnh vực dân sự sau 10 năm tăng 

gấp hơn 4 lần
195
. Điều này, đòi hỏi quy trình thủ tục thực hiện phải đƣợc cải cách, rút 

ngắn và cắt giảm hồ sơ, các khâu trung gian để giảm tải gánh nặng cho các cơ quan 

thực thi ở trung ƣơng cũng nhƣ ở địa phƣơng. Do vậy, việc xây dựng Luật tƣơng trợ tƣ 

pháp trong lĩnh vực dân sự là yêu cầu cấp thiết khách quan, nhằm khắc phục những 

hạn chế, bất cập hiện nay trong hoạt động tƣơng trợ tƣ pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của 

công tác này trong tình hình mới. 

 - Thông tƣ liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Ngoại giao về việc tống 

đạt giấy tờ cho công dân Việt Nam ở nƣớc ngoài.  

 Ngày 14/7/2016, Tòa án nhân dân tối cao đã có Công văn số 140/TANDTC-

HTQT và Bộ Ngoại giao đã có Công văn số 2089/BNG-LS ngày 17/7/2016 thống nhất 

ý kiến đề xuất xây dựng Thông tƣ liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Ngoại 

giao đối với việc tống đạt giấy tờ cho công dân Việt Nam ở nƣớc ngoài. Thông tƣ liên 

tịch này quy định việc phối hợp giữa TANDTC và cơ quan đại diện Việt Nam ở nƣớc 

ngoài về thực hiện một số hoạt động tố tụng dân sự ở nƣớc ngoài, trong đó có nội dung 

về tống đạt giấy tờ đối  với công dân Việt Nam thông qua cơ quan đại diện Việt Nam ở 

nƣớc ngoài. Do có chủ chƣơng ban hành Thông tƣ riêng nên Thông tƣ số 

12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC không có quy định về tống đạt cho công dân 

Việt Nam ở nƣớc ngoài. Hiện nay, Thông tƣ liên tịch này mới đang ở giai đoạn chuẩn 

                                                 
194 Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, (2018), ―Tống đạt giấy tờ ra nước ngoài trong giải quyết các vụ 

việc dân sự có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn‖, đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp trƣờng, TS. Nguyễn Hồng Bắc chủ nhiệm đề tài, tr. 3. 

195 T. Vƣơng, “Bộ Tư pháp đề xuất xây dựng Luật tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự”, 

https://laodong.vn/thoi-su/bo-tu-phap-de-xuat-xay-dung-luat-tuong-tro-tu-phap-trong-linh-vuc-dan-su-

766254.ldo, truy cập ngày 25/11/2020 

https://laodong.vn/thoi-su/bo-tu-phap-de-xuat-xay-dung-luat-tuong-tro-tu-phap-trong-linh-vuc-dan-su-766254.ldo
https://laodong.vn/thoi-su/bo-tu-phap-de-xuat-xay-dung-luat-tuong-tro-tu-phap-trong-linh-vuc-dan-su-766254.ldo
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bị trình ký liên ngành. Việc chậm ban hành thông tƣ đã ảnh hƣởng đến việc tống đạt 

giấy tờ đối với công dân Việt Nam ở nƣớc ngoài. Do vậy, Tòa án nhân dân tối cao và 

Bộ Ngoại giao cần sớm ban hành Thông tƣ liên tịch này để cơ quan có thẩm quyền có 

cơ sở giải quyết vụ việc phát sinh. 

 - BLTTDS năm 2015 đã có hiệu lực hơn ba năm, nhƣng vẫn còn thiếu các văn 

bản hƣớng dẫn nhiều nội dung cụ thể. Ví dụ nhƣ trƣờng hợp công dân Việt Nam ở 

trong nƣớc xin ly hôn với công dân Việt Nam đã đi ra nƣớc ngoài. Trên thực tiễn giải 

quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nƣớc ngoài thì công dân Việt Nam ở trong nƣớc xin 

ly hôn với công dân Việt Nam ở nƣớc ngoài chiếm đa số. Kết quả thống kê cho thấy từ 

nhiều năm nay, số lƣợng hồ sơ UTTP ra nƣớc ngoài chủ yếu phát sinh từ các vụ án ly 

hôn giữa nguyên đơn là ngƣời vợ trong nƣớc xin ly hôn với bị đơn là ngƣời chồng 

đang cƣ trú ở nƣớc ngoài. Trong năm 2017, số lƣợng vụ án hôn nhân và gia đình phát 

sinh yêu cầu UTTP ra nƣớc ngoài là 1476/3264 hồ sơ, chiếm 45,2% tổng số hồ sơ
196

. 

Khi tòa án thụ lý đơn ly hôn của vợ hoặc chồng ở trong nƣớc ly hôn với vợ hoặc chồng 

ở nƣớc ngoài, tòa án cần phải tống đạt các văn bản của tòa cho đƣơng sự ở nƣớc ngoài, 

nhƣng hiện nay pháp luật Việt Nam chƣa có quy định về vấn đề này, gây khó khăn cho 

tòa án. 

- Ngoài cơ sở pháp lý trong nƣớc còn nhiều hạn chế, trên thực tiễn thực hiện 

các yêu cầu TTTP: vẫn còn tình trạng UTTP cả hai chiều gửi đi nƣớc ngoài và tiếp 

nhận từ nƣớc ngoài không có hoặc chậm phản hồi trong nhiều trƣờng hợp đã ảnh 

hƣởng đến tiến độ, hiệu quả của hoạt động tố tụng trong nƣớc cũng nhƣ trong quan hệ 

hợp tác với phía nƣớc ngoài. 

b. Về cơ sở pháp lý quốc tế 

Công tác ký kết và thực hiện điều ƣớc quốc tế: Việc liên hệ với một số đối tác 

nƣớc ngoài để thúc đẩy đàm phán và ký kết Hiệp định TTTP còn gặp khó khăn, chậm tiến 

độ so với kế hoạch, một số mục tiêu đặt ra chƣa đạt đƣợc. Một trong những khó khăn đó 

là việc đề xuất đàm phán, ký Hiệp định TTTP trong lĩnh vực dân sự, thƣơng mại với 

nƣớc ngoài. Hoạt động đàm phán, ký kết điều ƣớc quốc tế phụ thuộc khá lớn vào thiện 

chí và nhu cầu của nƣớc đối tác. Nhìn chung, với những nƣớc phát sinh nhiều yêu cầu 

UTTP về dân sự, thƣơng mại (Hoa Kỳ, Canada, Đức…), Việt Nam có chủ động đề 

xuất với đối tác đó để ký Hiệp định TTTP nhƣng đối tác không có nhu cầu, do nƣớc đó 

đã tham gia các thiết chế đa phƣơng có liên quan. Hiện nay, các nƣớc trên thế giới đều 

có xu hƣớng gia nhập hai Công ƣớc quan trọng của Hội nghị La Hay về Tƣ pháp quốc 

tế là Công ƣớc tống đạt và Công ƣớc thu thập chứng cứ tại nƣớc ngoài trong lĩnh vực 

                                                 
196Tòa án nhân dân tối cao, Thông báo của Tòa án nhân dân tối cao đến Bộ Tƣ pháp kết quả thực hiện 

công tác tƣơng trợ tƣ pháp tại Tòa án nhân dân năm 2018, tr. 12 
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dân sự hoặc thƣơng mại
197

. Việc tham gia điều ƣớc quốc tế đa phƣơng giảm thiểu việc 

tiến hành đàm phán, ký kết các Hiệp định TTTP song phƣơng về dân sự mất nhiều thời 

gian và tiền bạc cho cả hai bên. Trong bối cảnh đó, thì việc Việt Nam đề xuất với các 

nƣớc này để đàm phán, ký Hiệp định TTTP về dân sự là hết sức khó khăn. Thực tế trên 

đã dẫn tới trong lĩnh vực dân sự, năm 2017 không tiến hành đàm phán hiệp định nào. 

Trong gia nhập điều ƣớc quốc tế đa phƣơng, nhiệm vụ trọng tâm tiếp trong năm 2016, 

2017 là trình Chính phủ về việc gia nhập Công ƣớc La Hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ 

công nƣớc ngoài nhƣng cho đến thời điểm hiện nay nhiệm vụ này vẫn chƣa hoàn thành
198

.  

 Việc chậm ký kết, gia nhập điều ƣớc quốc tế về TTTP đã ảnh hƣởng không nhỏ 

đến việc UTTP ra nƣớc ngoài. Hiện nay, Nhà nƣớc ta mới ký đƣợc 18 Hiệp định/Thỏa 

thuận tƣơng trợ tƣ pháp song phƣơng với các nƣớc, không đảm bảo cho việc bảo vệ 

một cách hữu hiệu quyền lợi của hơn 4,5 triệu ngƣời Việt Nam đang đang sinh sống, 

làm việc và học tập tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
199
, vì thực tế các 

hoạt động UTTP phần lớn phát sinh ở các nƣớc mà Việt Nam chƣa ký hiệp định. Do 

vậy, chúng ta phải xây dựng một đề án cụ thể cho việc ký kết Hiệp định TTTP với các 

nƣớc có nhiều công dân Việt Nam cƣ trú. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, theo tôi 

không phải là là việc cố gắng ký kết đầy đủ các Hiệp định TTTP mà là ở chỗ tổ chức 

thực hiện, thi hành tốt các Hiệp định TTTP đã ký kết, để từ đó tạo ra một tiền lệ quốc 

tế giải quyết hoạt động TTTP với nƣớc chƣa ký kết Hiệp định TTTP.  

Ngoài ra, hoạt động rà soát, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định 

TTTP chủ yếu đƣợc thực hiện thông qua liên lạc xử lý các vụ việc cụ thể của đơn vị, 

cán bộ đầu mối tại cơ quan trung ƣơng mà chƣa tổ chức làm việc trực tiếp đƣợc giữa 

các cấp lãnh đạo có thẩm quyền để cùng trao đổi, thống nhất các giải pháp, định hƣớng 

chung nâng cao hiệu quả thực thi. 

c. Thứ ba, năng lực của cơ quan tiến hành tố tụng 

Thực tế, cho thấy, chất lƣợng hồ sơ UTTP của các cơ quan tiến hành tố tụng 

gửi ra nƣớc ngoài còn hạn chế, nhiều sai sót. Nhiều hồ sơ yêu cầu nƣớc ngoài thực 

hiện ủy thác do các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam lập không đúng quy định 

của Luật TTTP cả về nội dung lẫn hình thức, cụ thể nhƣ: ngôn ngữ sử dụng trong yêu 

cầu UTTP không đúng với ngôn ngữ của quốc gia đƣợc yêu cầu; địa chỉ ở nƣớc ngoài 

của các đƣơng sự không chính xác; không rõ quốc tịch của đƣơng sự; không rõ tên và 

                                                 
197  Đáng chú ý là các nƣớc mà Tòa án Việt Nam thƣờng có yêu cầu thu thập chứng cứ khi giải 

quyết vụ việc dân sự nhƣ: Hoa Kỳ, Anh, Ốt-xtrây-li-a, Đức và Xing-ga-po đều là thành viên của 

Công ƣớc này. 

198 Chính phủ, Báo cáo số 479/2019/BC - CP của Chính phủ trình Quốc Hội ngày 12/10/2019 về 

―Hoạt động tương trợ tư pháp năm 2019‖ 

199Nam Phong, hơn 4,5 triệu người Việt sống ở nước ngoài, http://vietnamnet.vn/vn/thoi-

su/90272/hon-4-5-trieu-nguoi-viet-song-o-nuoc-ngoai.html. Ngày truy cập 28/11/2020 

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/90272/hon-4-5-trieu-nguoi-viet-song-o-nuoc-ngoai.html
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/90272/hon-4-5-trieu-nguoi-viet-song-o-nuoc-ngoai.html
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địa chỉ của cơ quan đƣợc ủy thác;…nên các cơ quan đầu mối thực hiện ủy thác phải 

gửi trả lại cơ quan yêu cầu ủy thác để hoàn thiện dẫn đến mất nhiều thời gian, công 

sức. 

2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả tƣơng trợ tƣ pháp 

quốc tế về dân sự ở Việt Nam trong thời gian tới 

2.1. Cơ sở pháp lý trong nước 

Ở phần trƣớc đã phân tích, pháp luật trong nƣớc (Luật TTTP năm 2007, 

BLTTDS năm 2015...) còn có điểm bất cập hoặc còn thiếu đã ảnh hƣởng đến chất 

lƣợng UTTP về dân sự nói chung và UTTP tống đạt giấy tờ ra nƣớc ngoài nói riêng. 

Để khắc phục bất cập này, cần tính đến một số giải pháp sau:  

- Đối với Luật TTTP: 

+ Luật TTTP cần sửa đổi theo hƣớng: Tòa án nhân dân cấp huyện trong quá 

trình giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nƣớc ngoài, nếu thấy cần thiết thực hiện việc 

UTTP ra nƣớc ngoài thì có thể trực tiếp lập hồ sơ theo quy định chung (không cần 

thông qua Tòa án nhân dân cấp tỉnh) hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu UTTP ra 

nƣớc ngoài đƣợc xác định theo quy định của BLTTDS, thì sẽ bảo đảm đƣợc sự thống 

nhất giữa Luật TTTP với BLTTDS; tạo điều kiện thuận lợi cho tòa án thực hiện các 

hoạt động tố tụng theo thẩm quyền khi việc giải quyết vụ việc dân sự mà có đƣơng sự 

ở nƣớc ngoài. 

+ Cần sớm xây dựng và thông qua Luật TTTP về dân sự 

Theo Công văn số 1083/VPCP-PL ngày 30/01/2018 của Văn phòng Chính phủ 

về sửa đổi Luật TTTP giao Bộ Tƣ pháp lập đề nghị xây dựng Luật TTTP dân sự, Bộ 

Công an lập đề nghị xây dựng Luật dẫn độ, Luật chuyển giao NCHHPT trình Chính 

phủ trong năm 2019
200

. Hiện nay, Bộ Tƣ pháp đang xây dựng Dự thảo Luật TTTP về 

dân sự. Nội dung Dự thảo xây dựng Luật TTTP về dân sự nêu rõ các giải pháp cần 

thiết để hoàn thiện cơ sở pháp lý quan trọng này.  

Thứ nhất là, sự cần thiết tách nội dung TTTP về dân sự trong Luật TTTP năm 

2007 và tách thành một luật riêng nhằm đáp ứng những yêu cầu mới phát sinh của quá 

trình hội nhập quốc tế, cải cách pháp luật và cải cách tƣ pháp. Việc ký kết, gia nhập 

các điều ƣớc quốc tế trong lĩnh vực TTTP về dân sự đặc biệt là các điều ƣớc đa 

phƣơng nhƣ Công ƣớc La Hay năm 1965 về tống đạt ra nƣớc ngoài giấy tờ tƣ pháp và 

ngoài tƣ pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thƣơng mại và Công ƣớc La Hay năm 1970 

về thu thập chứng cứ ở nƣớc ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thƣơng mại và sự phát 

                                                 
200Báo cáo số 479/BC-CP của Chính phủ trình Quốc Hội ngày 10   tháng 10  năm 2019 về ―Hoạt 

động tương trợ tư pháp năm 2019‖, tr. 6  
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triển đa dạng của hoạt động TTTP về dân sự đặt ra yêu cầu cấp thiết sửa đổi các quy 

định hiện hành.  

Thứ hai, mục đích xây dựng Luật theo hƣớng hiện đại, khả thi, thúc đẩy hợp tác 

quốc tế về TTTP, hỗ trợ giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nƣớc ngoài đƣợc 

nhanh chóng, chính xác và hiệu quả; giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các 

đối tƣợng có liên quan trong vụ việc dân sự, tăng cƣờng khả năng thực hiện quyền và 

tiếp cận công lý của ngƣời dân; tạo nền tảng cho việc ký kết và thực hiện các điều ƣớc 

quốc tế trong lĩnh vực TTTP về dân sự. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật theo hƣớng 

thể chế hóa đƣờng lối chủ trƣơng của Đảng, chính sách của nhà nƣớc trong hội nhập 

quốc tế, cải cách pháp luật, cải cách tƣ pháp, xây dựng nhà nƣớc pháp quyền, kế thừa 

các quy định còn phù hợp của Luật TTTP năm 2007 và các văn bản hƣớng dẫn thi 

hành, bổ sung các quy định mới trên cơ sở nội luật hóa các điều ƣớc quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực TTTP về dân sự. 

Về các chính sách cơ bản, hiện nay, có đề xuất xây dựng Luật gồm 3 chính sách 

lớn, đó là (i) xây dựng cơ sở pháp lý toàn diện, hiện đại tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ 

hợp tác quốc tế về TTTP về dân sự giữa Việt Nam và nƣớc ngoài (mở rộng tối đa hoạt 

động TTTP, áp dụng tƣơng tự các quy định TTTP về dân sự với các hoạt động TTTP 

trong lĩnh vực hành chính, thực hiện TTTP không cần qua thủ tục xem xét áp dụng 

nguyên tắc có đi có lại trừ trƣờng hợp đặc biệt...); (ii) tạo cơ chế để từng bƣớc xã hội 

hóa hoạt động tống đạt giấy tờ của nƣớc ngoài (Tòa án nhân dân cấp huyện trong quá 

trình giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nƣớc ngoài, nếu thấy cần thiết thực hiện việc 

UTTP ra nƣớc ngoài thì có thể trực tiếp lập hồ sơ theo quy định chung; giao cho đơn 

vị cung cấp dịch vụ công nhƣ thừa phát lại hoặc bƣu điện trực tiếp nhận hồ sơ tống đạt 

giấy tờ từ Cơ quan trung ƣơng là Bộ Tƣ pháp mà không gửi qua Tòa án); (iii) từng 

bƣớc ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa quy trình thực hiện TTTP giữa các cơ 

quan thực hiện, đơn giản hóa quy trình, hồ sơ UTTP. 

2.2. Cơ sở pháp lý quốc tế 

Hiện nay, để đáp ứng xu thế hội nhập ngày càng sâu, rộng, Việt Nam cần tiếp 

tục đẩy mạnh và triển khai hoạt động nghiên cứu khả năng gia nhập một số Công ƣớc 

về TTTPQT trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về Tƣ pháp quốc tế nhƣ: Công ƣớc 

ngày 01/02/1971 về Công nhận và thi hành bản án dân sự và thƣơng mại của nuớc 

ngoài, Công ƣớc La Hay ngày 05/10/1961 về bãi bỏ yêu cầu hợp pháp hoá tài liệu 

công nƣớc ngoài (Công ƣớc Apostille). 

- Công ƣớc Apostille có 112 quốc gia thành viên
201.

 Đây là Công ƣớc đƣợc phê 

chuẩn rộng rãi nhất và có số lƣợng thành viên lớn nhất trong hệ thống các công ƣớc 

                                                 
201. Tính đến ngày 16/11/2019.  
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của Hội nghị La Hay về tƣ pháp quốc tế. Ở Việt Nam, hiện nay nhu cầu sử dụng giấy 

tờ của Việt Nam ở nƣớc ngoài cũng nhƣ giấy tờ của nƣớc ngoài tại Việt Nam ngày 

càng gia tăng. Theo thống kê của Bộ ngoại giao, hàng năm có hơn 250.000 hồ sợ đƣợc 

hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao
202.

 Nhằm hợp pháp hoá các 

giấy tờ đó để sử dụng tại Việt Nam và ở nƣớc ngoài, Việt Nam đã có quy định trong 

các hiệp định tƣơng trợ tƣ pháp Việt Nam kí kết với nƣớc ngoài và pháp luật Việt 

Nam.  

Trong các Hiệp định tƣơng trợ tƣ pháp Việt Nam kí kết với nƣớc ngoài, giấy tờ, 

tài liệu công nƣớc ngoài đƣợc sử dụng ở nƣớc kí kết theo hình thức miễn hợp pháp hoá 

không qua xác nhận
203.

 Quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, pháp 

nhân Việt Nam trong các hoạt động giao dịch ở nƣớc ngoài nhƣng cũng đã gây không 

ít khó khăn cho công tác kiểm soát. Tình trạng giả mạo các văn bản nhà nƣớc đã và 

đang xảy ra rất đáng lo ngại cả ở trong nƣớc và nƣớc ngoài. Điều này đã khiến cho các 

cơ quan có thẩm quyền của một số nƣớc đã nghi ngờ, thậm chí không xem xét đối với 

một số loại văn bản do các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hoặc lập ra. Việc làm 

này ảnh hƣởng đến quyền lợi của công dân Việt Nam chân chính và ảnh hƣởng bất lợi 

tới uy tín của Nhà nƣớc Việt Nam.  

Trƣớc thực trạng trên, việc nghiên cứu gia nhập Công ƣớc Apostille là hết sức 

cần thiết đối với Việt Nam. Việc tham gia Công ƣớc Apostille sẽ có thể góp phần hạn 

chế đến mức tối đa tình trạng giả mạo văn bản của Nhà nƣớc ta. Đồng thời, việc triển 

khai thực hiện công ƣớc này sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí và công sức của 

các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng giấy tờ công của Việt Nam ở nƣớc ngoài và 

ngƣợc lại, góp phần tạo môi trƣờng thuận lợi cho các giao dịch dân sự, lao động, 

thƣơng mại và đầu tƣ giữa Việt Nam với các nƣớc. 

- Đối với Công ƣớc La Hay ngày 01/02/1971 về Công nhận và thi hành bản án 

dân sự và thƣơng mại của nuớc ngoài  

Ở Việt Nam, hiện nay, số lƣợng các đơn yêu cầu công nhận bản án, quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền nƣớc ngoài khá cao. Theo quy định của pháp luật Việt 

Nam, bản án, quyết định dân sự của toà án nƣớc ngoài đƣợc công nhận và cho thi hành 

tại Việt Nam phải tuân thủ theo nguyên tắc nhất định. Theo Điều 423 Bộ luật Tố tụng 

dân sự năm 2015, toà án Việt Nam chỉ xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt 

Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nƣớc ngoài trong các trƣờng hợp sau: 

                                                 
202.Nguyễn Hƣờng, ―Công ước Apostille và cơ hội cho Việt Nam”, http://baocongthuong.com.vn/cong-uoc-

apostille-va-co-hoi-cho-viet-nam-48945.html,,  truy cập ngày 2/5/2019. 

(203) Miễn hợp pháp hoá không qua xác nhận là các giấy tờ, tài liệu của nƣớc ngoài cấp hoặc chứng 

thực sẽ trực tiếp đƣợc công nhận tại nƣớc sở tại. 
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 + Bản án, quyết định dân sự của toà án nƣớc mà Việt Nam và nƣớc đó đã 

ký kết hoặc gia nhập điều ƣớc quốc tế về vấn đề này; 

 + Bản án quyết định dân sự của toà án nƣớc ngoài đƣợc pháp luật Việt Nam 

quy định công nhận và cho thi hành. 

 Ngoài ra, bản án, quyết định dân sự của toà án nƣớc ngoài cũng có thể đƣợc toà 

án Việt Nam xem xét để công nhận và cho thi hành tại Việt Nam trên cơ sở có đi có lại 

mà không đòi hỏi Việt Nam và nƣớc đó phải ký kết hoặc gia nhập điều ƣớc quốc tế về 

vấn đề đó. 

Nhƣ vậy, theo nguyên tắc trên, bản án quyết định dân sự của toà án nƣớc ngoài 

đƣợc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam khi giữa Việt Nam và nƣớc hữu quan có 

điều ƣớc quốc tế hoặc có đi có lại. Đối chiếu hai nguyên tắc này, cho thấy phạm vi bản 

án, quyết định dân sự của toà án nƣớc ngoài đƣợc công nhận và cho thi hành tại Việt 

Nam tƣơng đối hẹp
204

. Do vậy, nhằm mở rộng phạm vi và tạo cơ sở pháp lý cho hoạt 

động công nhận bản án, quyết định dân sự của toà án nƣớc ngoài tạ Việt Nam, việc 

Việt Nam gia nhập Công ƣớc La Hay 1971 là cần thiết.  

2.3. Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ trực tiếp thực hiện TTTPQT tại 

các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 

Cần tiếp tục hoàn thiện về tổ chức và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác 

tƣơng trợ tƣ pháp tại các Bộ, ngành và địa phƣơng. Cần xây dựng kế hoạch đào tạo đội 

ngũ chuyên gia giỏi trong công tác này. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nƣớc cũng 

cần dành sự quan tâm tới công tác cán bộ làm tƣơng trợ tƣ pháp tại một số địa phƣơng 

có số lƣợng ủy thác lớn. Nghiên cứu xây dựng đề án về công tác tổ chức và cán bộ 

trong lĩnh vực này. 

Hiện nay, ở Việt Nam cán bộ trực tiếp làm công tác TTTP của Cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nƣớc ngoài chủ yếu là làm kiêm nhiệm, vừa làm công tác ngoại giao vừa 

làm công việc TTTP nên nhìn chung kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn TTTP còn 

hạn chế. Để tống đạt giấy tờ qua con đƣờng ngoại giao đạt hiệu quả cao đáp ứng đƣợc 

yêu cầu thực tiễn, cần đào tạo bài bản cho cán bộ trực tiếp làm công tác TTTP của Cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nƣớc ngoài để họ có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ 

trong việc triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật về TTTP. 

Ngoài ra, các cơ quan đầu mối về tƣơng trợ tƣ pháp cũng cần thƣờng xuyên tiếp 

nhận và xử lý những yêu cầu đề nghị hƣớng dẫn nghiệp vụ thực hiện TTTP từ các cơ 

quan địa phƣơng nhƣ tòa án địa phƣơng, cơ quan thi hành án dân sự địa phƣơng, Viện 

                                                 
204 Hiện nay, Việt Nam đã ký kết 18 hiệp định tƣơng trợ tƣ pháp về dân sự với nƣớc ngoài, trong đó 

có quy định về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nƣớc 

ngoài 
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kiểm sát địa phƣơng...; tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các khiếu nại của các cá nhân, 

tổ chức trong và ngoài nƣớc liên quan đến hoạt động TTTP. 

Kết luận 

  Hoạt động TTTPQT là một yêu cầu tất yếu khách quan, ngày càng trở nên cần 

thiết và giữ vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 

Nam. Đối với Việt Nam và nhiều nƣớc, việc thực hiện hoạt động TTTPQT về dân sự 

đƣợc dựa trên cơ sở điều ƣớc quốc tế và pháp luật trong nƣớc. Điều ƣớc quốc tế giữ 

vai trò quan trọng trong hoạt động TTTPQT ngày nay. Pháp luật trong nƣớc có nhiệm 

vụ cụ thể hoá các quy định của điều ƣớc quốc tế và bổ sung những vấn đề mà các bên 

không thể đạt đƣợc thoả thuận để đƣa vào điều ƣớc quốc tế hoặc chƣa có điều kiện để 

ký kết các điều ƣớc quốc tế loại đó.  

 Pháp luật điều chỉnh hoạt động TTTPQT về dân sự ở Việt Nam ngày càng đƣợc 

hoàn thiện. Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, pháp luật điều chỉnh hoạt động 

TTTPQT đã bộc lộ những hạn chế đòi hỏi phải có sự nhận thức khách quan, để từ đó 

đƣa ra giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật này nhằm nâng cao hiệu quả của điều 

chỉnh hoạt động TTTPQT ở Việt Nam. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh 

TTTPQT có mối liên hệ mật thiết với nhau và phải đƣợc tiến hành một cách đồng bộ 

mới đem lại kết quả tích cực, đáp ứng đƣợc yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế hiện nay. 

 Trƣớc xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng của Việt Nam, pháp luật 

điều chỉnh hoạt động TTTPQT ngày càng phát triển, đánh dấu bằng việc pháp luật 

trong nƣớc đƣợc sửa đổi, bổ sung ngày càng hoàn thiện và Việt Nam đang thực hiện lộ 

trình tham gia nhiều điều ƣớc quốc tế đa phƣơng điều chỉnh hoạt động TTTPQT. Pháp 

luật trong nƣớc và điều ƣớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên tạo cơ sở pháp lý vững 

chắc cho TTTPQT ở Việt Nam hiện nay./ 
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TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI 

NGOÀI HỢP ĐỒNG – TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN ÁP DỤNG 

TS. Nguyễn Thị Phương Châm 

Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội  

ThS. Ngô Thu Trang 

Toà án nhân dân tối cao 

  

Dẫn đề  

Cùng với hiệu lực của Bộ luật dân sự (BLDS) sửa đổi 2015, việc rà soát và chỉ ra 

bất cập, mâu thuẫn trong nội hạt chế định bồi thƣờng thiệt ngoài hợp đồng đƣợc quy 

định tại BLDS 2015 là nhu cầu tất yếu của nền khoa học pháp lý dân sự. Với vị trí vai 

trò của Bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng (BTTHNHĐ) là một trong những phƣơng 

thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể pháp luật dân sự, việc nghiên cứu 

lại hệ thống pháp luật BTTHNHĐ không những mang lại những giá trị pháp lý nền 

tảng truyền thống, mà trong bối cảnh của thời đại mới đặc biệt có ý nghĩa trong công 

cuộc cải cách pháp luật hiện nay của Việt Nam. Bài viết: “Tiến trình phát triển pháp 

luật về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng -Từ lý thuyết đến thực tiễn áp dụng -” 

nghiên cứu mô hình lý thuyết hệ thống bồi thƣờng thiệt hại ngoài đồng, đặc biệt nhấn 

mạnh tới mối quan hệ trong cấu trúc phần chung và phần riêng của hệ thống pháp luật 

bồi thƣờng thiệt hại từ trục quay lý thuyết về ―Yếu tố lỗi‖ – một trong các điều kiện 

cấu thành trách nhiệm Bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp.   

1. Lý thuyết cơ bản về bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng  

1.1. Chức năng của chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng  

Trong pháp luật dân sự, hợp đồng và hành vi gây thiệt hại trái pháp luật là những 

căn cứ chủ yếu làm phát sinh trách nhiệm dân sự (bên cạnh các căn cứ khác nhƣ đƣợc 

lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật, thực hiện công việc không có ủy quyền,…).  

Trong khi hợp đồng là công cụ không thể thiếu của các chủ thể khi tham gia vào 

các giao dịch dân sự, thì những hành vi gây thiệt hại trái pháp luật cũng xảy ra một 

cách thƣờng xuyên trong đời sống hàng ngày, dù cố ý hay vô ý khi  chủ thể tham gia 

vào các quan hệ xã hội và đây là kết quả tất yếu không thể tránh. Mỗi con ngƣời đều 

có những quyền cá nhân và những tự do nhất định và ngƣời ta hành động theo những 

quyền đó. Nhƣng vì con ngƣời sống theo cộng đồng, nên mỗi cá thể đều có sự giao lƣu 

sâu rộng với những cá thể khác. Sự giao lƣu này càng mạnh mẽ hơn trong thời đại 

công nghệ thông tin bùng nổ, đặc biệt là khi tiệm cận với Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 và mọi ngƣời kết nối với nhau dễ dàng bằng nhiều phƣơng thức nhƣ mạng 

xã hội, họp trực tuyến, làm việc qua mạng. Trong quá trình đó không thể tránh khỏi 
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việc quyền của ngƣời này xâm lấn đến quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời khác. Khi 

sự xâm lấn đó gây ra thiệt hại thì yêu cầu về cơ chế pháp lý điều chỉnh quyền và lợi 

ích của các bên trong quan hệ sẽ đƣợc đặt ra. Nói cách khác, bản chất ―cộng đồng‖ của 

con ngƣời đã làm phát sinh nhu cầu hình thành chế định bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp 

đồng khi có thiệt hại do hành vi trái pháp luật gây ra bên cạnh nguyên tắc tôn trọng 

tính tự định đoạt của chủ thể trong giao lƣu dân sự. Với chức năng bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của chủ thể, Bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng  mang lại một cảm giác 

về công lý cho chủ thể thông qua việc xây dựng hành lang pháp lý minh bạch thúc đẩy 

giao lƣu dân sự và qua đó duy trì, ổn định trật tự công bằng, bình đẳng cho xã hội. 

 Ví dụ: Một ngƣời đi bộ X bị đâm bởi chiếc xe ô tô do Y lái; Công trƣờng của công ty 

Y nhả khói khiến dân chúng ở vùng quan đó bị mắc bệnh viêm phổi; Tạp chí Y đăng 

bài không có căn cứ xác thực xâm hại danh dự, uy tín của nghệ sĩ X. Tất cả những 

trƣờng hợp trên đều là đối tƣợng điều chỉnh của chế định Bồi thƣờng thiệt hại ngoài 

hợp đồng.  

Nhƣ vậy có thể khẳng định, mục đích và chức năng của chế định bồi thƣờng thiệt 

hại ngoài hợp đồng đƣợc cụ thể hoá nhƣ sau:  

Thứ nhất, mục đích bảo vệ quyền và lợi ích của chủ thể pháp luật dân sự  

Mục đích của chế định hành vi bất hợp pháp đó là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 

mọi ngƣời. Tính mạng, sức khoẻ, tài sản là những quyền, lợi ích hợp pháp đƣợc pháp 

luật thừa nhận đối với các chủ thể pháp luật. Do đó trong trƣờng hợp quyền và lợi ích 

hợp pháp bị xâm hại do hành vi bất hợp pháp pháp luật sẽ thực hiện việc bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp thông qua chế định bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng hay cong 

đƣợc gọi là hành vi bất hợp pháp.  

Và một đặc trƣng cơ bản của việc bảo vệ quyền, lợi ích thông qua chế định  

BTTHNHĐ đó là dựa trên phƣơng thức bù đắp tổn thất, và đây đƣợc gọi là giải pháp 

bảo vệ mang tính khắc phục sau khi sự việc đã xảy ra, khác với phƣơng thức bảo vệ 

mang tính dự phòng trong một số quy chế pháp lý với mục đích ngăn chặn hành vi 

xâm hại xảy ra . 

Thứ hai, mục đích của chế định BTTHNHĐ là phục hồi lại tình trạng (khi không 

có hành vi xâm hại xảy ra). Và án lệ của Toà tối cao Nhật Bản cũng khẳng định mục 

đích của chế định này đƣợc xem là khôi phục những tổn thất mà ngƣời bị hại phải 

gánh chịu
1
 

Thứ ba, chế định BTTHNHĐ có chức năng chế tài với mục đích ngăn chặn hành 

vi xâm hại trong tƣơng lai hƣớng chủ thể PLDS khi tham gia vào các quan hệ PLDS 

luôn luôn phải có thái độ chú ý nhất định.  

                                                 
1 Án lệ Toà tối cao ngày 24/3/1993 (Tuyển tập án lệ dân sự quyển 47 số 4 tr.3039   
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Trên thực tế, các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của những chủ thể khác tồn tại rất đa dạng và phức tạp. Cùng với tiến trình phát 

triển kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, các mô hình quan hệ xã hội càng phong phú 

hơn. Nhiệm vụ của pháp luật không chỉ là giải quyết những vấn đề đã biết một cách 

thỏa đáng mà còn cần dự liệu những vấn đề mới phát sinh theo sự phát triển của xã 

hội, cũng nhƣ ngày càng phải hoàn thiện hơn nữa nhu cầu phát triển, thay đổi của thời 

đại. Vì vậy, việc hoàn thiện các quy định về bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng sao 

cho chế định này đạt đƣợc đúng chức năng của mình từ góc nhìn lý thuyết là nhu cầu 

tất yếu đối với pháp luật Việt Nam. 

1.2. Khái niệm và đặc điểm pháp lý của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng  

 Trách nhiệm BTTHNHĐ là khái niệm đƣợc xây dựng dựa trên hành vi bất hợp 

pháp. Đây là trách nhiệm luật định đối với chủ thể pháp luật dân sự với tƣ cách là hậu 

quả pháp lý đƣợc xác định cho chủ thể khi thực hiện hành vi xâm hại quyền tài sản, 

quyền nhân thân (quyền và lợi ích hợp pháp) của chủ thể khác. Và trách nhiệm 

BTTHNHĐ có những đặc điểm pháp lý sau khi phân biệt với trách nhiệm dân sự dựa 

trên hợp đồng. (1) Thứ nhất, trách nhiệm BTTHNHĐ là hậu quả pháp lý mà pháp luật 

quy định khi thấy rằng chủ thể nên gánh chịu khi vi phạm nghĩa vụ mang tính luật
1
. 

Việc vi phạm những nghĩa vụ này sẽ dẫn tới trách nhiệm BTTHNHĐ. (2) Thứ hai, 

trách nhiệm BTTHNHĐ với điều kiện cần là tồn tại hành vi bất hợp pháp. Do vậy, 

không có hành vi bất hợp pháp không thể quy trách nhiệm BTTH đối với chủ thể 

PLDS. Mục đích hình thành trách nhiệm BTTHNHĐ đó là PLDS xem loại trách 

nhiệm này nhƣ một hình phạt/chế tài đối với những hành vi bất hợp pháp và qua đó 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác khi chịu những thiệt hại do hành vi 

bất hợp pháp đem lại (bù đắp thiệt hại về tài sản và tinh thần). (3) Thứ ba, trong mối 

tƣơng quan so sánh với trách nhiệm BTTH dựa trên hợp đồng, BTTHNHĐ là trách 

nhiệm dân sự độc lập, riêng rẽ với đặc tính cƣỡng chế mang tính luật rất mạnh. Khác 

với trách nhiệm dân sự với tƣ cách chế tài trong trƣờng hợp tồn tại sự vi phạm nghĩa 

vụ trong hợp đồng, và nhƣ vậy trách nhiệm BTTHNHĐ dựa trên pháp luật về 

BTTHNHĐ và về hình thức đƣợc quy định tại BLDS và tại các luật chuyên ngành.  

1.3. Cấu trúc của pháp luật bồi thường thiệt hại ngoài đồng  

                                                 
1 Nghĩa vụ dân sự của chủ thể pháp luật bao gồm nghĩa vụ luật định và nghĩa vụ theo hợp đồng. ―Tồn 

tại rất nhiều nghĩa vụ trong pháp luật về BTTHNHĐ đƣợc xây dựng chỉ dựa trên đặc tính tốt đẹp của 

luật và không phải đƣợc thiết lập sẵn bởi các bên trong quan hệ dân sự. Luật quy định nghĩa vụ trong 

pháp luật về BTTHNHĐ nhƣ không đƣợc bôi nhọ danh dự nhân phẩm của ngƣời khác, không đƣợc 

xâm phạm tài sản của ngƣời khác... 

(Vivienen Harpwood, Mordern Tort Law (Seventh Edition), Routledge-Cavendish, 2009, P.1-2) 



 111 

 Dƣới góc độ nội dung, pháp luật BTTHNHĐ đƣợc quy định bởi cấu trúc phần 

chung và phần riêng. Bởi mục đích khác nhau của các quy định pháp luật này, những 

quy định chung và quy định riêng đƣợc xây dựng khác nhau về nội dung nhƣ điều kiện 

cấu thành trách nhiệm BTTH, nguyên tắc quy trách nhiệm, kháng biện của bị đơn 

trong các trƣờng hợp miễn trừ trách nhiệm... Thông thƣờng, mục đích của quy định 

chung hƣớng tới điều chỉnh các hành vi bất hợp pháp dƣới dạng thức tổng quát, toàn 

diện, trong khi đó quy định riêng hƣớng tới điều chỉnh hành vi cụ thể, đƣợc đặc định 

hoá trong các mối quan hệ đặc thù. Do vậy, phần chung BTTHNHĐ đƣợc xây dựng 

trên nguyên tắc trách nhiệm dựa trên lỗi
1
 và bị đơn (ngƣời gây hại) có thể miễn trừ 

trách nhiệm khi chứng minh đƣợc mình thực hiện hành vi thuộc một trong các trƣờng 

sau: Thứ nhất: Do sự tự nguyện (đồng ý của bên bị hại); Thứ hai: Trong tình thế cấp 

thiết hoặc phòng vệ chính đáng; Thứ ba: Bên gây hại không có năng lực chịu trách 

nhiệm khi thực hiện hành vi. Trong khi đó, nghĩa vụ BTTH tại phần riêng đƣợc xây 

dựng với mục đích phần lớn nghiêng về chính sách công bởi một thể chế lập pháp độc 

lập thông qua các luật chuyên ngành bổ sung, hay cụ thể hoá cho các quy định riêng về 

BTTHNHĐ tại BLDS. Qua đó, thông thƣờng đó là trách nhiệm nghiêm ngặt, hoặc 

trách nhiệm không dựa trên lỗi, và đối với các vấn đề pháp lý nhƣ  giới hạn trách 

nhiệm, miễn trừ trách nhiệm BTTH phải dựa trên quy định của luật
2
.  

Cấu trúc pháp luật BTTHNHĐ tiếp cận từ góc độ hình thức đƣợc xây dựng quy 

định tại BLDS, tại các luật chuyên ngành nhƣ Luật bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng, 

Luật chất lƣợng hàng hoá, Luật vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật an toàn giao thông, 

Luật năng lƣợng nguyên tử.. ..
3
. 

2. Quy định của Luật đến thực tiễn áp dụng từ góc nhìn lý thuyết về “Yếu tố 

lỗi” với tƣ cách là điều kiện cấu thành trách nhiệm Bồi thƣờng thiệt hại ngoài 

hợp đồng  

2.1. Tiến trình thay đổi vai trò của yếu tố lỗi trong quy chế pháp lý của Việt Nam 

về trách nhiệm Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.  

Về cấu trúc pháp luật BTTHNHĐ theo BLDS, pháp luật Việt Nam có sự thay 

đổi. Theo Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2005 Điều 604
4
 trách nhiệm bồi thƣờng thiệt 

hại ngoài hợp đồng đƣợc cấu thành bởi bốn yếu tố: (i) hành vi trái pháp luật; (ii) có 

thiệt hại xảy ra; (iii) quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra; 

(iv) yếu tố lỗi. Khoản 2 Điều 604 quy định rằng: “Trong trường hợp pháp luật quy 

                                                 
1 Điều 1382 BLDS Pháp, Khoản 1 Điều 823 BLDS Đức, Điều 709 BLDS Nhật Bản  

2 Xiang Li, Jigang Jin, trích dẫn 1, tr.18,19  

3 Xiang Li, Jigang Jin, Concise Chinese Tort Laws, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, P.18 

4 Nguyên văn Điều 604 khoản 1: ―Ngƣời nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, 

danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy 

tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thƣờng.‖ 
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định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng 

quy định đó.” Điều khoản này minh thị rõ trong trƣờng hợp luật có quy định thì trách 

nhiệm bồi thƣờng thiệt hại đƣợc cấu thành mà không cần có yếu tố lỗi. Tuy nhiên quy 

định này chỉ nên đƣợc xem nhƣ là trƣờng hợp ngoại lệ với tƣ cách là phần riêng của 

nguyên tắc cấu thành bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng đƣợc quy định tại Khoản 1 

Điều 604 (Phần chung). Việc thiết kế lập pháp với mô hình phần chung (yêu cầu điều 

kiện lỗi) và phần riêng (bỏ yếu tố lỗi là điều kiện cấu thành) sẽ bao hàm đƣợc các 

trƣờng hợp phát sinh ngoài dự liệu của nhà làm luật, bởi lẽ một nguyên tắc khó mà bao 

quát đƣợc hết tất cả các trƣờng hợp để giải quyết cụ thể một vấn đề. Điều 604 BLDS 

2005 đƣa ra nguyên tắc có giá trị khái quát về một chế định quan trọng nhƣ vậy trong 

quan hệ dân sự, và song song với nguyên tắc tất yếu cần có những ngoại lệ đƣợc pháp 

luật công nhận để điều tiết một số quan hệ đặc thù sao đạt đƣợc mục đích cuối cùng 

của chế định đó là bù đắp thiệt hại. Ngay trong chính BLDS năm 2005 cũng có quy 

định một số trƣờng hợp ngoại lệ của nguyên tắc cấu thành trách nhiệm bồi thƣờng thiệt 

hại ngoài hợp đồng: 

“Điều 624. Bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường 

Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác làm ô nhiễm môi trường gây thiệt hại 

thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp người gây ô nhiễm 

môi trường không có lỗi.” 

Thực tiễn xét xử khi áp dụng BLDS năm 2005 cũng xác nhận lại cách nhìn nhận 

nguyên tắc – ngoại lệ nhƣ vậy thông qua Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 

08/07/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hƣớng dẫn áp dụng 

một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Từ ngoại lệ, việc không cần yếu tố lỗi trong điều kiện cấu thành trách nhiệm bồi 

thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng đã trở thành một nguyên tắc trong BLDS năm 2015. 

Các điều kiện khác nhƣ (i) hành vi trái pháp luật, (ii) có thiệt hại xảy ra, (iii) quan hệ 

nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra vẫn đƣợc giữ nguyên tinh 

thần: 

“Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy 

tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi 

thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác. […]” 

Quy định về nguyên tắc bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng cũng cho thấy 

không có yếu tố lỗi vẫn có thể cấu thành trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp 

đồng tuy nhiên có thể đƣợc giảm mức bồi thƣờng: 

 “Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại 
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[…] 2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi 

thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế 

của mình. […]” 

Và như vậy với quy định như trên trong BLDS 2015, phá vỡ cấu trúc của pháp 

luật BTTHNHĐ, dưới góc độ khoa học pháp lý không còn nhận biết được mối quan hệ 

giữa phần chung và phần riêng trong chế định BTTHNHĐ, và cũng không giải thích 

được mối quan hệ giữa BLDS với các luật chuyên ngành.  

2.2. Vai trò của “Yếu tố lỗi” với tư cách là điều kiện cấu thành trách nhiệm 

BTTH ngoài hợp đồng từ lý thuyết đến thực tiễn áp dụng  

Ở một số quốc gia trên thế giới nhƣ Mỹ
1
 và Anh

2
 đại diện cho hệ thống Common 

Law hay Pháp
3
 và Đức

4
, Nhật Bản

5
 đại diện cho Civil Law đều tồn tại song song hai 

loại trách nhiệm BTTHNHĐ: trách nhiệm dựa trên lỗi và trách nhiệm không dựa trên 

lỗi. Những quốc gia này đều không từ bỏ nguyên tắc cấu thành trách nhiệm dựa trên 

lỗi, mặc dù ở Pháp chế định trách nhiệm nghiêm ngặt rất phát triển và các quy phạm 

phong phú. Nhìn chung thì trách nhiệm nghiêm ngặt xuất hiện trong Common Law ít 

hơn nhiều so với trong Civil Law.
6
Qua đó có thể khẳng định, nền tảng nguyên tắc của 

BTTHNHĐ vẫn dựa trên nguyên tắc trách nhiệm dựa trên lỗi.  

Sau khi ban hành BLDS năm 2015 thì Việt Nam là một trong những quốc gia đi 

tiên phong trong việc cấu thành trách nhiệm BTTHNHĐ không dựa trên lỗi và đƣa nó 

trở thành một nguyên tắc chung
7
. Đỗ Văn Đại và đồng nghiệp khi quan sát thực tiễn 

xét xử cho thấy tòa án chỉ quan tâm tới ba yếu tố hành vi trái pháp luật, thiệt hại và 

quan hệ nhân quả khi xét yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại, và chƣa bao giờ từ chối yêu cầu 

bồi thƣờng thiệt hại nếu thiếu yếu tố lỗi (hoặc Tòa án đã đồng nhất ―lỗi‖ và ―hành vi 

trái pháp luật‖) mà vẫn đủ ba yếu tố trên.
8
. Trong thực tiễn xét xử, ngay cả khi BLDS 

năm 2005 vẫn còn hiệu lực, yếu tố lỗi vẫn là một cấu thành quan trọng thì Tòa án 

nhiều lúc cũng xem nhẹ nó và có nhận định cho rằng nhƣ vậy việc bỏ yếu tố lỗi có thể 

nói là phù hợp với thực tiễn xét xử và nhu cầu chính sách bảo vệ ngƣời bị thiệt hại ở 

Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, từ một, hai phán quyết của toà mà đƣa ra kết luận việc 

bỏ yếu tố lỗi là phù hợp với thực tiễn là kết luận thiếu cơ sở khoa học pháp lý. Với 

                                                 
1 Law of Commercial Transactions., 2012, 247,  

https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=280. 

2 CEES VAN DAM, European tort law, 2nd Edition, Oxford University Press (2013),102. 

3 C. C. van Dam, 56–60. 

4 C. C. van Dam, 78–92. 

5 Takashi Uchida, CIVIL LAW (3rd Edition) Special Provisions of ―Obligation‖, University of Tokyo 

Press, 2011, pp. 323 

6 C. C. van Dam, 125. 

7 Tham khảo nội dung tại trang 11, 12 của Đề tài  

8 Đỗ Văn Đại (2016),  Luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản 

án (tập 1), NXB Hồng Đức, 119. 
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quan sát của nhóm tác giả đối với những bản án áp dụng BLDS 2005 việc toà đƣa ra 

nhận định tồn tại yếu tố lỗi với tƣ cách một trong các điều kiện cấu thành trách nhiệm 

BTTHNHĐ tƣơng đối phổ biến.
1
 

Dƣới góc độ khoa học pháp lý, cũng nhƣ yêu cầu trƣớc sự vận động của xã hội, 

một số quan hệ đặc thù cần thiết loại bỏ yếu tố lỗi với mục đích đảm bảo chức năng 

của pháp luật BTTHNHĐ bồi thƣờng kịp thời, đầy đủ cho ngƣời bị hại thông qua việc 

giảm nhẹ gánh nặng chứng minh tồn tại yếu tố lỗi của ngƣời gây hại. Tuy nhiên, việc 

loại bỏ hẳn yếu tố lỗi đối với mọi quan hệ dân sự và đƣa nó thành một nguyên tắc, tức 

là đảo ngƣợc nguyên tắc – ngoại lệ (Đảo ngƣợc cấu trúc phần chung và phần riêng) thì 

nhất thiết phải dựa trên những nghiên cứu khoa học pháp lý cơ bản, thực tiễn nhu cầu 

xã hội dƣới nhiều góc độ từ sự vận động thay đổi không ngừng của kinh tế, xã hôi, 

khoa học công nghệ.  

Đỗ Văn Đại và đồng nghiệp đã đƣa ra những cơ sở sau cho việc loại bỏ yếu tố lỗi 

trong cấu thành trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại: ngƣời không có khả năng nhận thức 

vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại; Luật thƣơng mại 2005 và Luật trách 

nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc năm 2017 đều bỏ yếu tố lỗi ra khỏi căn cứ phát sinh 

trách nhiệm bồi thƣờng.
2
 

Với luận điểm thứ nhất, liên quan đến năng lực chịu trách nhiệm trong 

BTTHNHĐ, chúng ta có thể thấy từ góc nhìn khoa học pháp lý và pháp luật so sánh: 

việc xem ngƣời mất khả năng nhận thức là một rủi ro giống nhƣ các rủi ro từ tự nhiên 

và áp trách nhiệm bồi thƣờng với những ngƣời có trách nhiệm quản lý nguồn rủi ro 

này nếu họ có lỗi. Ngƣời không có khả năng nhận thức đồng nghĩa với ngƣời không có 

năng lực chịu trách nhiệm dân sự về mặt lý luận và theo luật thực định của một số 

quốc gia. Trong chế định BTTHNHĐ, pháp luật Đức, Nhật Bản đều ghi nhận năng lực 

chịu trách nhiệm là điều kiện cấu thành trách nhiệm BTTHNHĐ, một ngƣời không có 

khả năng nhận thức đƣợc hành vi mình thực hiện đồng nghĩa với việc không phải gánh 

chịu hậu quả pháp lý do hành vi đó gây ra. Hành vi của họ nhƣ là đƣợc điều khiển bởi 

sự ngẫu nhiên hơn là hành vi xuất phát từ một chủ thể thực sự có năng lực ý chí đầy đủ 

để đoán định đƣợc hậu quả do hành vi bản thân thực hiện. Và trong những trƣờng hợp 

này, để thực hiện chức năng của chế định BTTHNHĐ, pháp luật về BTTHNHĐ quy 

định chủ thể phải chịu trách nhiệm BTTHNHĐ đó là ngƣời có trách nhiệm quản lý 

ngƣời không có khả năng nhận thức (Cha mẹ BTTH do hành vi của con chƣa thành 

niên gây ra, ngƣời giám hộ bồi thƣờng thiệt hại do ngƣời bị giám hộ gây ra…). Tuy 

nhiêm, ngay cả trong những trƣờng hợp này, nếu ngƣời có nghĩa vụ quản lý chứng 

mình đƣợc họ không có lỗi trong khi thực hiện nghĩa vụ quản lý sẽ không phải bồi 

                                                 
1 Tham khảo Bản án Số 03/2017 DS-ST của Toà án Nhân dân Huyện Hƣng Hà, Tỉnh Thái Bình.  

2 Đỗ Văn Đại, 119–30. 
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thƣờng
1
. Lúc này cần sử dụng các cơ chế xã hội nhƣ là bảo hiểm hoặc các quỹ cứu trợ 

để bồi thƣờng cho ngƣời bị thiệt hại.
2
 Và dƣới góc độ khoa học pháp lý, ―Năng lực 

chịu trách nhiệm dân sự‖ đã trở thành điều kiện cấu thành trách nhiệm BTTHNHĐ 

nhƣng nghĩa vụ lập chứng thuộc về bị đơn, điều đó có nghĩa rằng cho dù nguyên đơn 

chứng minh tồn tại đƣợc đầy đủ bốn điều kiện cấu thành trách nhiệm BTTHNHĐ, 

nhƣng bị đơn chứng minh đƣợc khi thực hiện hành vi bị đơn không có năng lực chịu 

trách nhiệm thì cũng thể cấu thành trách nhiệm BTTHNHĐ đối với bị đơn là ngƣời 

thực hiện hành vi xâm hại
3
.  

Song với cách luận giải nhƣ trên ngƣời mất năng lực hành vi dân sự vẫn phải 

chịu trách nhiệm BTTH và do vậy bỏ yếu tố lỗi là hợp lý dẫn tới các hệ quả sau: Thứ 

nhất, quy chế pháp lý liên quan đến BTTH do ngƣời chƣa thành niên, ngƣời mất năng 

lực dân sự, ngƣời khó khăn trong nhận thức không làm chủ đƣợc hành vi tại BLDS 

đƣợc xây dựng thiếu hẳn nền tảng khoa học pháp lý, nội dung này sẽ đƣợc phân tích 

tại phần riêng. Thứ hai, cách lý giải nhƣ trên đi ngƣợc lại quan điểm chung của khoa 

học pháp lý luật dân sự khi bàn tới yếu tố lỗi từ giác ngộ khách quan chứ không phải 

từ giác ngộ chủ quan của chủ thể. Cụ thể, pháp luật Đức có quy định rằng nếu bị đơn 

vi phạm một quy định pháp luật mà quy định đó yêu cầu hành xử chuẩn mực, thì bị 

đơn bị suy đoán là đã hành xử với lỗi vô ý từ góc nhìn khách quan.
4
 

Về trƣờng hợp Luật thƣơng mại năm 2005: cấu thành trách nhiệm bồi thƣờng 

theo Luật thƣơng mại là trách nhiệm bồi thƣờng theo hợp đồng, không thể đem so 

sánh với cấu thành trách nhiệm BTTHNHĐ. Nhƣ trên đã phân tích về đặc điểm pháp 

lý giữa hai loại hình trách nhiệm dân sự phát sinh trong hợp đồng và ngoài hợp đồng. 

Trong hợp đồng, các bên xác lập nghĩa vụ dân sự bằng ý chí tự do của mình. Khi một 

bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, bên đó bị suy đoán là có lỗi. Mặc dù có những học 

giả cho rằng có cả trách nhiệm nghiêm ngặt trong hợp đồng nhƣng cũng phải thừa 

nhận rằng nó không có sự khác biệt về ý nghĩa so với lý thuyết lỗi suy đoán.
5
  Bởi vì 
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nghĩa vụ hợp đồng là nghĩa vụ có thể dễ dàng tiên đoán và kiểm soát, vi phạm nó cần 

phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc hơn vi phạm nghĩa vụ pháp định khó tiên đoán và 

kiểm soát hơn là điều đƣơng nhiên.
1
 

Hơn nữa, kể cả lý thuyết về trách nhiệm nghiêm ngặt trong hợp đồng đƣợc chấp 

nhận rộng rãi (và có ý nghĩa khác biệt đáng kể so với lý thuyết lỗi suy đoán) thì cũng 

không thể lấy nó để so sánh với trách nhiệm nghiêm ngặt ngoài hợp đồng đƣợc, mặt 

khác chƣa kể đến Luật thƣơng mại với tƣ cách là chuyên ngành thì nhu cầu thống nhất 

hoá đến mức không phân biệt đƣợc nguyên tắc ở quy định chung với quy định đặc thù 

tại luật chuyên ngành là điều khó có thể chấp nhận.  

Về trƣờng hợp Luật trách nhiệm bồi thƣờng của nhà nƣớc năm 2017: vẫn có thể 

sử dụng những hƣớng giải quyết đã nêu mà không ảnh hƣởng đến nền tảng lý luận 

trách nhiệm dựa trên lỗi, cũng nhƣ cấu trúc của pháp luật BTTHNHĐ. Có thể giữ 

nguyên yếu tố lỗi trong trách nhiệm BTTH nhà nƣớc nhƣng là lỗi suy đoán và áp dụng 

phƣơng pháp chuyển giao nghĩa vụ chứng minh cho Nhà nƣớc (ngƣời có hành vi gây 

hại). Cũng có thể coi Luật trách nhiệm bồi thƣờng của nhà nƣớc là một ngoại lệ của 

BLDS và bỏ yếu tố lỗi trong cấu thành trách nhiệm bồi thƣờng tại Luật này với tƣ cách 

luật chuyên ngành trong lĩnh vực BTTH. Tất cả những phƣơng pháp này đều có thể áp 

dụng đƣợc vì Nhà nƣớc là chủ thể đặc biệt khác với một chủ thể dân sự bình thƣờng. 

Về mặt khả năng, Nhà nƣớc có tiềm lực mạnh hơn cá nhân, pháp nhân tƣ về mọi mặt. 

Về mặt trách nhiệm, Nhà nƣớc có trách nhiệm dạng thành quả: đảm bảo sự vận hành 

của xã hội, tuân thủ đúng Hiến pháp, pháp luật. Ngay cả ở Pháp, nơi chế định trách 

nhiệm nghiêm ngặt và trách nhiệm bồi thƣờng của Nhà nƣớc đƣợc quan tâm và rất 

phát triển, họ vẫn áp dụng song song hai chế độ trách nhiệm dựa trên lỗi và không dựa 

trên lỗi. Sở dĩ phân chia nhƣ vậy vì cơ chế của hai loại trách nhiệm này khác nhau. Với 

trách nhiệm dựa trên lỗi: mọi thiệt hại dù nhỏ nhất đều phải đƣợc bồi thƣờng vì ngƣời 

gây thiệt hại đáng phải chịu trách nhiệm đó trên mọi góc độ kinh tế, đạo đức, lẽ công 

bằng.
2
 Với trách nhiệm không dựa trên lỗi: chỉ những thiệt hại ―nghiêm trọng, bất bình 

thƣờng và đặc biệt‖ mới đáng đƣợc bồi thƣờng để đáp ứng sự bảo vệ đặc biệt cho một 

số đối tƣợng bị thiệt hại.
3
 Cơ chế trách nhiệm không dựa trên lỗi còn đƣợc áp dụng 

cho những nguy cơ xã hội. Khi nhà nƣớc thực hiện chức năng quản trị cho minh. Để 
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xã hội có thể vận hành bình thƣờng, ổn định, nhà nƣớc có thể phải thực hiện một số 

hoạt động có thể gây rủi ro, mặc dù hoạt động đó không trái pháp luật. Những rủi ro 

đó mọi cá nhân tổ chức trong xã hội đều phải đối mặt. Nếu những rủi ro này trở thành 

hiện thực và thiệt hại đủ lớn theo đánh giá của tòa án, một sự tái cân bằng cần đƣợc 

thiết lập. Rủi ro đó cần đƣợc san sẻ cho toàn xã hội và những ngƣời bị thiệt hại cần 

đƣợc bảo vệ. Theo hƣớng tiếp cận bảo vệ nạn nhân, trong trƣờng hợp này Nhà nƣớc 

cần bồi thƣờng kể cả không có lỗi.
1
 Tóm lại, việc Nhà nƣớc có trách nhiệm bồi thƣờng 

không dựa trên lỗi không phải xuất phát từ vấn đề lý luận về bồi thƣờng thiệt hại mà 

xuất phát từ những tính chất đặc thù trong hoạt động công vụ của Nhà nƣớc. Do vậy 

dùng cấu thành trong Luật bồi thƣờng nhà nƣớc để biện minh cho cấu thành trong 

BLDS chung là không hợp lý và chƣa có nhận thức về mối quan hệ chung và riêng 

trong cấu trúc pháp luật BTTHNHĐ. 

Ngoài ba phản biện đối với lập luận của luật gia Đỗ Văn Đại và đồng nghiệp, 

nhóm tác giả xin đƣa ra những ý kiến sau về bất cập của việc bỏ yếu tố lỗi trong cấu 

thành bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng nói chung. Bên cạnh những trƣờng hợp đặc 

thù nên loại bỏ yếu tố lỗi trong cấu thành trách nhiệm BTTHNHĐ, ở những trƣờng 

hợp thông thƣờng, yếu tố lỗi có nhiều vai trò và chức năng quan trọng. 

Yếu tố lỗi giúp kiểm soát số lƣợng vụ kiện hay nói cách khác tăng tỷ lệ các yêu 

cầu khởi kiện chính đáng. Quyền khởi kiện là quyền bất khả xâm phạm và Tòa án 

không thể từ chối tiếp nhận, cũng nhƣ bị đơn không thể từ chối tham gia vào vụ kiện 

(mặc dù họ có thể từ chối tham dự phiên tòa cùng với những nguy cơ nhất định về tố 

tụng). Việc đƣa những yếu tố chặt chẽ vào trong yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

giúp kiểm soát số lƣợng vụ kiện, tránh Tòa án bị quá tải
2
. Tuy nhiên chức năng này sẽ 

vô hiệu nếu nhƣ giữ yếu tố lỗi trong cấu thành và chuyển nghĩa vụ chứng minh. 

Yếu tố lỗi thúc đẩy giao lƣu dân sự. Các chủ thể trong xã hội yên tâm bởi một cơ 

chế trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại thích đáng: chỉ những ngƣời có lỗi mới phải chịu 

trách nhiệm. Để thoát khỏi nghĩa vụ bồi thƣờng, ngƣời gây thiệt hại chỉ cần chứng 

minh mình không có lỗi mà không nhất thiết phải chứng minh lỗi hoàn toàn do ngƣời 

bị thiệt hại. Sự yên tâm vào một cơ chế ổn định sẽ khiến các chủ thể tích cực giao lƣu 

dân sự nhiều hơn qua đó thúc đẩy kinh tế, xã hội, khoa học phát triển. 

Luật bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng ngoài mục đích cơ bản là khôi phục 

thiệt hại còn có mục đích đi kèm là răn đe, phòng ngừa và chấn chỉnh những hành 
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động thiếu chuẩn của ngƣời gây hại.
1
 Yếu tố lỗi là một cách thức khuyết khích những 

hành động chuẩn mực, dựa trên nền tảng mọi chủ thể phải hành xử một cách cẩn trọng 

để không gây ra hậu quả đáng tiếc. Bằng cách truy tìm ngọn nguồn của sự sai trái và 

chuyển thiệt hại từ ngƣời không có lỗi sang ngƣời có lỗi,
2
 nó củng cố những chuẩn 

mực đạo đức và công lý trong xã hội.  

Không thể phủ nhận rằng trách nhiệm không dựa trên lỗi ngày càng chứng minh 

đƣợc tầm quan trọng và tính hiệu quả của nó trƣớc sự vận động không ngừng của quan 

hệ xã hội dân sự.
3
 Tuy vậy không có nghĩa rằng trách nhiệm dựa trên lỗi đã lỗi thời và 

nên bị phủ nhận hoàn toàn nhƣ trƣờng hợp của Việt Nam. Hai loại trách nhiệm này 

nên tồn tại song song thì mới có những cách giải quyết phù hợp cho từng tình huống 

cụ thể. Nếu nhƣ cần tồn tại song song hai loại trách nhiệm này thì kỹ thuật lập pháp 

của Việt Nam tỏ ra không phù hợp khi coi trách nhiệm không dựa trên lỗi là một 

nguyên tắc mà lại không có ngoại lệ nào cho trƣờng hợp trách nhiệm cần phải dựa trên 

lỗi. Điều này có thể lý giải nhƣ sau: Chế định trách nhiệm không dựa trên lỗi ban đầu 

ra đời nhƣ một ngoại lệ của chế định trách nhiệm dựa trên lỗi vậy nên ngƣời ta luôn có 

những vụ việc cụ thể hay những tiêu chí cụ thể để minh họa cho nó, tức nó đƣợc hình 

thành từ cụ thể rồi dần tiến đến khái quát nhƣ một quy tắc thông qua các Đạo luật 

chuyên ngành. Tuy vậy đặc điểm chung là các trƣờng hợp trách nhiệm không dựa trên 

lỗi luôn có những tiêu chí xác định cụ thể chẳng hạn nhƣ hoạt động nguy hiểm bất 

thƣờng, thiệt hại do vật nuôi hay động vật hoặc hàng hoá, sản phẩm gây ra. Ngƣợc lại, 

vì trách nhiệm dựa trên lỗi tồn tại nhƣ một phƣơng tiện truyền thống nên nó không có 

những tiêu chí xác định trƣờng hợp nào thì cần có lỗi mới có khả năng phát sinh trách 

nhiệm bồi thƣờng.  

Với cách luận giải nhƣ trên, phải chăng pháp luật chuyên ngành về BTTHNHĐ 

trong hệ thống pháp luật Việt Nam mất hết giá trị tồn tại, vì tất cả đã trở thành nguyên 

tắc, và qua đó không thể giải thích đƣợc mối quan hệ giữa phần chung của chế định 

BTTHNHĐ với phần riêng của chế định này, cũng nhƣ không giải thích đƣợc mối 

quan hệ giữa BLDS và luật chuyên ngành.  

Thêm vào đó để củng cố cho lập trƣờng của mình về việc tồn tại yếu tố lỗi với tƣ 

cách là điều kiện cấu thành trách nhiệm BTTHNHĐ trong phần chung của chế định 

BTTHNHĐ của BLDS, với nghiên cứu thực chứng nhóm tác giả đã nhận thấy, dù 
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BLDS 2015 đƣợc sửa đổi và với cách giải thích của nhà làm luật – ngƣời chắp bút 

soạn thảo điều khoản này đó là bỏ yếu tố lỗi, nhƣng thực tiễn xét xử cho thấy yếu tố 

lỗi vẫn đƣợc đề cập đến trong phần lớn của các bản án gần đây. Cụ thể trong nhận định 

của Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang tại Bản án số 154/2018/DS-PT ngày 28/9/2018 

đƣa ra rõ quan điểm xét xử nhƣ sau trong một vụ va chạm phƣơng tiện giao thông: 

―Mặc dù có thiệt hại thực tế xảy ra, nhƣng không xác định lỗi thuộc về ai nên không 

có căn cứ để buộc bồi thƣờng thiệt hại theo yêu cầu của nguyên đơn‖ 

Vậy từ góc độ cở sở khoa học pháp lý cũng nhƣ thực tiễn xét xử, thêm vào đó 

trƣớc thực trạng xã hội tại Việt Nam nơi mà công cụ bảo hiểm, các quỹ hỗ trợ cho nạn 

nhân… vẫn chƣa phát triển đủ mạnh để giảm bớt tầm quan trọng và ý nghĩa của yếu tố 

lỗi nên chúng ta cần cẩn trọng với vấn đề này. Theo nhóm tác giả, cần đƣa trách nhiệm 

dựa trên lỗi quay trở lại BLDS. Và cũng hoàn toàn không thể áp dụng cách thức nói 

giảm nói tránh nhƣ hiện nay của một bộ phận ý kiến khi cho rằng: Sau khi BLDS 2015 

có hiệu lực trong rất nhiều các Buổi toà đàm khi bàn luận về các vấn đề thực thi BLDS 

2015, đối với các câu hỏi của chuyên gia liên quan đến vấn đề BLDS 2015 đã loại bỏ 

yếu tố lỗi ra khỏi điều kiện cấu thành BTTHNHĐ, Bộ tƣ pháp cơ quan xây dựng 

BLDS đã trả lời rằng: ―Không phải bỏ hẳn yếu tố lỗi mà chuyển giao nghĩa vụ chứng 

minh lỗi, hay nói cách khác ngƣời có hành vi xâm hại đƣợc suy đoán là có lỗi.‖ Tuy 

nhiên, việc đƣa ra nhận định nhƣ trên cũng cần phải dựa trên những lý thuyết cơ bản 

và những kết quả từ nghiên cứu đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật, cũng nhƣ tiếp 

thu kinh nghiệm trên tinh thần pháp luật so sánh mới có thể đƣa ra kết luận nhƣ vậy.  

Với quan điểm cá nhân của nhóm tác giả, Trách nhiệm BTTH chuyển giao nghĩa 

vụ chứng minh có thể là một trƣờng hợp độc lập, một nguyên tắc riêng thuộc phần 

riêng của pháp luật BTTHNHĐ trong chế định BTTHNHĐ của BLDS song song với 

trách nhiệm dựa trên lỗi là nguyên tắc của phần chung, chứ không thể trở thành 

nguyên tắc tại phần chung. Và trên thực tế ta thấy, trách nhiệm BTTH chuyển giao 

nghĩa vụ chứng minh lỗi đã nằm tại phần riêng (Bồi thƣờng thiệt hại do hành vi của 

ngƣời khác gây ra nhƣ ngƣời giám hộ BTTH thiệt hại do hành vi của ngƣời đƣợc giám 

hộ gây ra)
1
. Nhƣ vậy với cách giải thích nhƣ trên cũng không thể xác định mối quan hệ 

phần chung – phần riêng trong pháp luật về BTTHNHĐ.  

Kết luận  

Bài viết khẳng định ―yếu tố lỗi‖ với tƣ cách điều kiện cấu thành trách nhiệm bồi 

thƣờng thiệt hại ngoài hợp tại phần chung cần thiết đƣợc ghi nhận. Từ những phân tích 

trên cho thấy những giá trị của ―yếu tố lỗi‖ khi đƣợc đặt tại phần chung pháp luật bồi 

thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng, qua đó có thể lý giải đƣợc mối quan hệ giữa phần 

                                                 
1 Khoản 3 Điều 586 BLDS 2015, Khoản 3 Điều 599 BLDS 2015 
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chung và phần riêng trong quy chế pháp lý của BTTH ngoài hợp đồng đƣợc quy định 

tại BLDS 2015, cũng nhƣ mối quan hệ giữa phần chung của BTTH ngoài hợp đồng 

với các luật chuyên ngành./.  
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LÝ THUYẾT VỀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG TIẾN BỘ, HÀI HOÀ VÀ ỔN 

ĐỊNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG 

PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY 

ThS. Nguyễn Hoàng Hà 

 Khoa Luật, Đại học Quôc gia Hà Nội 

Tóm tắt: Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử thay đổi cách tiếp cận mới 

trong việc hoàn thiện pháp luật hệ thống pháp luật lao động thông qua cải cách mạnh 

mẽ hệ thống quan hệ lao động theo hướng tiến bộ, hài hỏa và ổn định. Sau năm lần cải 

cách liên tục Bộ luật lao động mới được Quốc hội thông qua năm 2019 và chính thức 

có hiệu lực từ 01/ 01/2021, các chương điều chỉnh quan hệ lao động trong Bộ luật đã 

bước đầu đặt nền móng cho việc phát triển, thực thi hệ thống quan hệ lao động phù 

hợp hơn với các nguyên tắc của kinh tế thị trường và phục vụ quá trình hội nhập và 

phát triển mạnh mẽ của đất nước. 

Mục đích của bài viết là làm rõ cơ sở lý luận về quan hệ lao động tiến bộ, hài 

hòa và ổn định, tại sao việc xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định là 

quan trọng cho một quốc gia; đánh giá thực trạng quan hệ lao động ở Việt Nam hiện 

nay đã đáp ứng các tiêu chí tiến bộ, hài hòa và ổn định hay chưa và đề xuất một số 

giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm hoàn thiện pháp luật để xây dựng quan hệ lao 

động tiến bộ, hài hòa và ổn định ở nước ta.  

Từ khóa: tiêu chuẩn lao động, quan hệ lao động, pháp luật lao động, hội nhập 

quốc tế 

1. Khái niệm và ý nghĩa của việc xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà, ổn 

định 

1.1. Khái niệm quan hệ lao động 

Khái niệm quan hệ lao động (QHLĐ) đã có nhiều bƣớc phát triển qua thời gian. 

Trƣớc đây, theo cách hiểu phổ biến thì QHLĐ là mối quan hệ giữa ngƣời lao động 

(NLĐ) hoặc tổ chức đại diện của NLĐ với ngƣời sử dụng lao động (NSDLĐ), đƣợc 

xác lập thông qua đối thoại, thƣơng lƣợng, thoả thuận theo nguyên tắc tự nguyện, thiện 

chí, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhau và 

lợi ích chung của xã hội. Hiện nay, khái niệm QHLĐ đƣợc hiểu theo nghĩa rộng hơn, 

không chỉ giới hạn ở mối quan hệ giữa NLĐ và NSDLĐ tại nơi làm việc mà còn mở 

rộng gồm quan hệ ba bên có sự tham gia của nhà nƣớc và các quan hệ giữa những chủ 

thể QHLĐ ở ngoài doanh nghiệp với các chủ thể ở nơi làm việc. 

 Theo Bách khoa toàn thƣ Britannica, ―Khái niệm về QHLĐ đã được mở rộng đề 

cập đến mối quan hệ của nhà nước với NSDLĐ và NLĐ và các tổ chức của họ. Qua 

đó, chủ đề bao gồm các mối quan hệ cá nhân và tham vấn chung giữa NSDLĐ và NLĐ 
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tại nơi làm việc của họ và quan hệ tập thể giữa NSDLĐ với các tổ chức của họ và 

công đoàn và một phần của nhà nước đóng vai trò trong việc điều chỉnh các mối quan 

hệ này”[10 (b)]. 

 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) nêu ra một định nghĩa toàn diện, chi tiết hơn 

về QHLĐ, theo đó: ―QHLĐ là những mối quan hệ cá nhân và tập thể giữa những NLĐ 

và NSDLĐ tại nơi làm việc, cũng như các mối quan hệ giữa các đại diện của NLĐ và 

NSDLĐ ở cấp ngành và cấp quốc gia và sự tương tác của họ với Nhà nước. Những 

mối quan hệ như thế xoay quanh các khía cạnh luật pháp, kinh tế, xã hội học và tâm lý 

học và bao gồm cả những vấn đề như tuyển dụng, thuê mướn, sắp xếp công việc, đào 

tạo, kỷ luật, thăng chức, buộc thôi việc, kết thúc hợp đồng, làm ngoài giờ, tiền thưởng, 

phân chia lợi nhuận, giáo dục, y tế, vệ sinh, giải trí, chỗ ở, chỗ làm việc, nghỉ ngơi, 

nghỉ phép, các vấn đề phúc lợi cho người thất nghiệp, ốm đau, tai nạn, tuổi cao và tàn 

tật ‖[6]. Từ góc độ thể chế, theo định nghĩa tham chiếu nêu trên, có thể chia QHLĐ 

thành hai tuyến chính nhƣ sau: (a) quan hệ cá nhân và tập thể song phƣơng giữa một 

hoặc một số NSDLĐ hoặc một tổ chức sử dụng lao động và một hoặc nhiều tổ chức 

công đoàn tại nơi làm việc, tiến trình chia sẻ thông tin, đàm phán và thƣơng lƣợng 

nhiều vấn đề có liên quan đến công tác tuyển dụng, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh 

lao động, tập huấn, đào tạo, tiền lƣơng, thƣởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi và các vấn 

đề phúc lợi của NLĐ; (b) quan hệ ba bên, ngoài các chủ thể đã nêu trên, còn có các đại 

diện của các cơ quan nhà nƣớc tham gia chia sẻ thông tin, đàm phán, thƣơng lƣợng và 

thực thi chức năng quản lý nhà nƣớc đối với tất cả các vấn đề có liên quan trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến NLĐ, NCSLĐ và các tổ chức đại diện của họ. 

  Về khái niệm hệ thống QHLĐ, tổ chức ILO đƣa ra định nghĩa: ―Hệ thống 

QHLĐ là các thiết chế đại diện cho những chủ thể của QHLĐ, các hình thức tương tác 

giữa chúng với nhau, các luật lệ và thủ tục hỗ trợ sự tương tác đó và các mô hình 

quan hệ việc làm nói chung” [6, tr.6]. Có thể khẳng định hệ thống QHLĐ là khái niệm 

bao trùm nhiều khía cạnh của QHLĐ gắn kết với các thiết chế QHLĐ, các chủ thể và 

tiến trình tham gia tƣơng tác giữa họ thông qua các quy định có liên quan đến quá trình 

tƣơng tác đó. Mỗi hệ thống QHLĐ bao gồm phức hợp nhiều quy tắc và quy định pháp 

luật giúp điều chỉnh QHLĐ hƣớng tới đạt đƣợc và duy trì mối quan hệ hài hòa, ổn định 

giữa hai chủ thể chính NLĐ và NSDLĐ, và các tổ chức đại diện của họ giải quyết 

những vấn đề của họ thông qua đàm phán, thƣơng lƣợng tập thể. Nhà nƣớc đóng vai 

trò quan trọng trong việc trợ giúp, phát triển và định hình các mối QHLĐ thông qua 

luật pháp, các quy tắc, tòa án và thực hiện các chính sách của mình. Khi thị trƣờng lao 

động thất bại, nhà nƣớc có thể can thiệp thông qua các biện pháp hành pháp hoặc hoạt 

động tƣ pháp (nếu cần). Khuôn khổ của các mối QHLĐ có thể rất khác nhau, xét cả về 

nội dung và hình thức. Mặc dù vậy, trong mọi trƣờng hợp, các Công ƣớc và Khuyến 
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nghị của ILO luôn đề cao và trao quyền tự chủ cho các chủ thể của QHLĐ, trong đó có 

vai trò trung tâm của NLĐ và NSDLĐ trong QHLĐ.  

Nói tóm lại, khái niệm hệ thống QHLĐ hiện nay đòi hòi hƣớng tiếp cận mới, 

chủ yếu là những nguyên tắc, quy trình và thủ tục tƣơng tác giữa các chủ thể tham gia. 

Dƣới lăng kính của ILO và lý thuyết về QHLĐ trong nền kinh tế thị trƣờng, có thể 

chia các thiết chế của QHLĐ thành hai nhóm: Thứ nhất, các thiết chế thực thi công 

quyền: gồm các cơ quan có thẩm quyền ban hành những quy định pháp luật điều chỉnh 

QHLĐ (trong bối cảnh Việt Nam là các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực lao 

động) và các cơ quan có thẩm quyền xử lý những vi phạm pháp luật, đƣa ra phán 

quyết đối với tranh chấp lao động (TCLĐ), cụ thể nhƣ  trọng tài, tòa án và thanh tra 

lao động. Thứ hai, các thiết chế không thực thi công quyền: gồm các cơ quan hỗ trợ 

QHLĐ thông qua việc tổ chức gặp làm việc, tham vấn song phƣơng hoặc ba bên ở các 

cấp, hay giúp làm trung gian hòa giải, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ (dịch vụ tập huấn, 

đào tạo, chia sẻ thông tin, dữ liệu về QHLĐ). Hiện ở Việt Nam điển hình cho thiết chế 

dạng này có Ủy ban QHLĐ ba bên và Hội đồng Tiền lƣơng Quốc gia. Trong bối cảnh 

thực tiễn Việt Nam, khái niệm QHLĐ cần hiểu theo nghĩa rộng (nhƣ cách tiếp cận của 

ILO), nhấn mạnh tất cả các khía cạnh của hệ thống QHLĐ, bao gồm: môi trƣờng pháp 

lý với các quy định pháp luật có liên quan; các thiết chế QHLĐ (đặc biệt là những thiết 

chế thực thi công quyền và quản trị công) và các nguyên tắc và nội dung điều chỉnh 

tiến trình tƣơng tác QHLĐ giữa các chủ thể QHLĐ ở nhiều cấp độ khác nhau (doanh 

nghiệp, ngành/nghề, quốc gia), với trọng tâm là mối quan hệ giữa NLĐ, NSDLĐ và 

các cơ quan quản lý nhà nƣớc.  

1.2. Khái niệm quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà và ổn định  

Ở cấp độ doanh nghiệp, khái niệm QHLĐ tiến bộ, hài hòa và ổn định bao hàm 

ba yếu tố sau: (a) tổ chức đại diện NLĐ (công đoàn) đƣợc tạo điều kiện hoạt động tốt 

để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ nói chung và từng đoàn viên nói riêng 

bằng cách cung cấp an ninh việc làm và đảm bảo tiền lƣơng và phúc lợi thích hợp; (b) 

tổ chức đại diện cho NSDLĐ đƣợc tổ chức tốt để thúc đẩy và duy trì các chính sách 

nhân sự nhất quán; (c) các vấn đề của NLĐ đƣợc giải quyết thông qua thảo luận, đàm 

phán và thƣơng lƣợng giữa đại diện của NLĐ và đại diện của NSDLĐ ở doanh nghiệp. 

Ở cấp độ ngành và quốc gia, khái niệm trên đòi hỏi mở rộng tiến trình tƣơng tác 

giữa các tổ chức đại diện của NLĐ và các hiệp hội ngành nghề đại diện của NSDLĐ, 

bao gồm hoạt động chia sẻ thông tin, đàm phán, thƣơng lƣợng, và khi thống nhất sẽ ký 

kết  thỏa ƣớc lao động tập thể (TƢLĐTT) ngành. Ngoài những yêu cầu tuân thủ theo 

Công ƣớc số 87 về tự do hiệp hội và bảo vệ quyền tổ chức và Công ƣớc số 98 về 

quyền tổ chức và TLTT, việc xây dựng QHLĐ tiến bộ, hài hòa và ổn định còn đặt ra 
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yêu cầu cao về tính chính danh và tính đại diện của các tổ chức đại diện của NLĐ và 

các tổ chức đại diện của NSDLĐ.  

Theo nghĩa khái quát, khái niệm xây dựng QHLĐ tiến bộ, hài hoà, ổn định cần 

đáp ứng các tiêu chí để tạo ra tính chất tiến bộ, hài hoà và sự tồn tại ổn định, lâu dài 

của nó. Tuy ở các quốc gia khác nhau có thể có quan niệm về xây dựng hệ thống 

QHLĐ ít nhiều khác nhau, phụ thuộc vào bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá 

của mỗi nƣớc, các quốc gia thành viên ILO thƣờng vận dụng những tiêu chuẩn lao 

động cơ bản của ILO làm cơ sở nền tảng cho hệ thống QHLĐ,   thông qua việc xác 

định một số đặc điểm cốt lõi (đồng thời cũng là những yêu cầu) cấu thành nên tính tiến 

bộ, hài hoà, ổn định của hệ thống QHLĐ, cụ thể nhƣ sau:  

Thứ nhất, tính tiến bộ. QHLĐ tiến bộ là QHLĐ thể hiện và có khả năng bảo 

đảm sự ―tôn trọng, thúc đẩy và hiện thực hóa một cách có thành ý” các nguyên tắc và 

quyền cơ bản trong lao động, đặc biệt là Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản 

trong lao động của ILO đƣợc Hội nghị Lao động quốc tế lần thứ 86 họp tại Geneva 

thông qua vào tháng 6 năm 1998 (thƣờng đƣợc gọi tắt là Tuyên bố năm 1998). Tuyên 

bố này xác định bốn nguyên tắc và quyền cơ bản của NLĐ, bao gồm: quyền tự do hiệp 

hội và TƢLĐTT; quyền tự do không bị cƣỡng bức hay bắt buộc lao động; xóa bỏ một 

cách có hiệu quả lao động trẻ em; quyền đƣợc đối xử bình đẳng, không bị phân biệt 

đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. Tính tiến bộ chính là cơ sở và động lực thúc đẩy 

QHLĐ phát triển ở mức cao hơn, cũng nhƣ để tạo ra tính ổn định của QHLĐ. Bên 

cạnh đó, tính tiến bộ cũng phản ánh sự hài hoà về quyền và nghĩa vụ giữa các bên 

trong QHLĐ, là yếu tố đảm bảo các bên luôn tuân thủ các chuẩn mực trong QHLĐ. 

Ngoài ra, tính tiến bộ còn giúp bảo đảm các bên cùng chia sẻ trách nhiệm duy trì và 

phát triển mối QHLĐ, qua đó cùng hƣởng lợi từ sự hợp tác, cũng nhƣ đảm bảo sự cân 

bằng giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của cộng đồng.  

Thứ hai, tính hài hòa. QHLĐ hài hoà là mối quan hệ có sự cân bằng về lợi ích 

và sự tôn trọng, hợp tác giữa các chủ thể tham gia. Nói cách khác, hài hòa trong 

QHLĐ chính là việc cân đối giữa các yếu tố quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, nhất là 

lợi ích kinh tế. Điều này đòi hỏi các chủ thể của QHLĐ phải điều chỉnh cách ứng xử 

phù hợp, thông qua quá trình tƣơng tác, thảo luận, đàm phán, thƣơng lƣợng để đạt 

đƣợc thỏa thuận về lợi ích mà cả hai bên đều thống nhất là giải pháp tối ƣu. Ở đây, 

tính hài hoà vừa là một yêu cầu, vừa là một điều kiện để đạt đến sự đồng thuận của các 

chủ thể trong QHLĐ về một mục tiêu chung là phát triển tiến bộ. Bảo đảm tính hài hoà 

trong QHLĐ có khả năng ngăn ngừa hiệu quả những tranh chấp lao động (TCLĐ). 

Thứ ba, tính ổn định. Theo nghĩa rộng, QHLĐ ổn định thể hiện ở khả năng duy 

trì mối quan hệ làm việc có hiệu quả cao và hiệu lực thỏa thuận hoặc TƢLĐTT có giá 

trị áp dụng trong một thời gian dài mà không hoặc ít phải thay đổi. Theo nghĩa cụ thể 
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hơn, QHLĐ ổn định là mối QHLĐ lành mạnh, hòa hợp, ít mâu thuẫn và TCLĐ, đồng 

thời đảm bảo duy trì việc làm, thu nhập ổn định, điều kiện làm việc an toàn cho NLĐ, 

đảm bảo tăng năng suât lao động và duy trì sản xuất một cách có hiệu quả cho 

NSDLĐ. Xây dựng mối QHLĐ ổn định mang lại lợi ích chung cho các bên tham gia, 

vì thế cần xem là mục tiêu chung, đòi hỏi nỗ lực phấn đấu của tất cả các bên, thể hiện 

qua các hoạt động đàm phán, thƣơng lƣợng thực chất, thiện chí và hiệu quả. 

1.3. Ý nghĩa của việc xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà và ổn định 

Với vai trò nòng cốt của QHLĐ trong các xã hội, việc xây dựng đƣợc một 

QHLĐ tiến bộ, hài hòa và ổn định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mọi quốc gia, xét 

trên tất cả các phƣơng diện kinh tế, chính trị văn hóa và xã hội. Một QHLĐ tiến bộ, 

hài hòa và ổn định sẽ góp phần: 

Thứ nhất, gia tăng lợi ích cho cả NLĐ và NSDLĐ: NLĐ đƣợc chăm lo tốt về 

quyền và lợi ích sẽ có động lực gắn bó với doanh nghiệp, hăng say lao động, vì thế 

năng suất, chất lƣợng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đƣợc nâng 

lên. Đây cũng là mục tiêu của NSDLĐ kỳ vọng môi trƣờng sản xuất ổn định, kinh 

doanh hiệu quả tạo vốn tích lũy tốt cho doanh nghiệp.  

Thứ hai, môi trƣờng sản xuất ổn định, kinh doanh hiệu quả là điều kiện thuận 

lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tƣ của các doanh nghiệp, các tập đoàn đa quốc gia 

lớn. Việc mở cửa thị trƣờng và hợp tác kinh doanh với các tập đoàn kinh tế lớn sẽ giúp 

tạo thêm nhiều việc làm mới và tạo xung lực cho quá trình phát triển QHLĐ ở chính 

các doanh nghiệp này. Đây là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh những nƣớc đang 

phát triển đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng nhƣ Việt Nam. 

Thứ ba, QHLĐ luôn là một phần của mối quan hệ xã hội phát triển, đòi hỏi sự 

đầu tƣ về nhiều phƣơng diện nhƣ địa vị kinh tế, xã hội và địa vị pháp lý, tăng quyền 

cho các chủ thể tham gia, và đặc biệt chú trọng công bằng trong phân chia quyền lực 

trong quá trình tƣơng tác ở tất cả các cấp. Do vậy, việc xây dựng mối QHLĐ tiến bộ, 

hài hòa và ổn định vừa thúc đẩy sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành, vừa là 

nền tảng phát triển các thể chế tiến bộ của quốc gia, giúp tạo thuận lợi cho hoạt động 

của NSDLĐ, tổ chức đại diện của họ (các hiệp hội doanh nghiệp ngành, Phòng thƣơng 

mại công nghiệp và Liên minh hợp tác xã) và NLĐ, tổ chức công đoàn đại diện cho họ 

trong QHLĐ mới.  

Thứ tư, hệ thống pháp luật và thiết chế QHLĐ lành mạnh sẽ giúp điều chỉnh lợi 

ích giảm thiểu xung đột giữa NLĐ và NSDLĐ thông qua thƣơng lƣợng tập thể, các 

hình thức đối thoại xã hội khác và các thiết chế giải quyết tranh chấp nhằm xác lập 

những thỏa thuận chung giữa hai bên về điều kiện làm việc, việc làm và tiền lƣơng mà 
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kết quả cao nhất là sự ra đời của một thỏa thuận tập thể, qua đó đảm bảo lợi ích của tập 

thể NLĐ và NSDLĐ trong QHLĐ ở nơi làm việc. 

Thứ năm, đối với Việt Nam, pháp luật điều chỉnh QHLĐ giúp củng cố vai trò 

nền tảng của QHLĐ trong thị trƣờng lao động, đóng góp tích cực vào tiến trình phát 

triển kinh tế xã hội của đất nƣớc nhằm thoát khỏi ―bẫy thu nhập trung bình‖ và đóng 

góp vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam (VSDGs), bao 

gồm việc phát triển việc làm thỏa đáng và thực thi các cam kết quốc tế, trong đó có các 

Công ƣớc cơ bản của ILO và các Công ƣớc về nhân quyền của Liên hiệp quốc.  

2. Nội dung và các tiêu chí đánh giá pháp luật về quan hệ lao động tiến bộ, hài 

hoà, ổn định 

2.1 Nội dung của pháp luật về QHLĐ tiến bộ, hài hòa và ổn định 

Xét tổng quát, nội dung của pháp luật về QHLĐ tiến bộ, hài hoà, ổn định bao 

gồm những vấn đề cơ bản sau đây:  

-Thứ nhất, những quy định về thiết chế đại diện của các chủ thể trong QHLĐ: 

Đây là yêu cầu quan trọng giúp bảo đảm xây dựng QHLĐ hài hoà, ổn định giữa hai 

chủ thể chính trong QHLĐ là NLĐ và NSDLĐ. Ở mỗi quốc gia, hai chủ thể chính này 

đều có các thiết chế đại diện, dù tên gọi và cấu trúc tổ chức ít nhiều khác nhau. Thông 

thƣờng, tổ chức đại diện cho NLĐ ở các quốc gia là công đoàn (hoặc các liên hiệp 

công đoàn), còn của NSDLĐ là các hiệp hội doanh nghiệp hoặc phòng thƣơng mại và 

công nghiệp. Cùng với chính quyền, các thiết chế đại diện này lập thành mối QHLĐ 

ba bên để thoả thuận và cùng thiết lập các quy tắc điều chỉnh QHLĐ đáp ứng yêu cầu 

và lợi ích của tất cả các bên. 

-Thứ hai, những quy định về các quyền cơ bản trong lao động: các quyền lao 

động cơ bản là những quyền con ngƣời đã đƣợc quốc tế công nhận cho tất cả NLĐ vì 

thế cần đƣợc ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật của các quốc gia. Pháp luật về QHLĐ 

của các quốc gia cần phải ghi nhận và bảo vệ quyền của tất cả NLĐ, bất kể ở khu vực 

chính thức hay khu vực không chính thức, lao động có hay không có hợp đồng lao 

động. Việc bảo vệ hiệu quả các quyền của NLĐ có ý nghĩa rất quan trọng, xuất phát từ 

đặc trƣng của QHLĐ mà trong đó NLĐ là chủ thể yếu thế hơn so với NSDLĐ. Quy 

định về các quyền cơ bản trong lao động không chỉ liên quan đến ngƣời lao động, mà 

còn làm phát sinh nghĩa vụ của các chủ thể khác, cụ thể là NSDLĐ và các cơ quan nhà 

nƣớc, trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm các quyền đó. Vì thế, đây là một chế định 

lớn trong pháp luật về QHLĐ tiến bộ, hài hoà và ổn định. 

  - Thứ ba, những quy định về môi trường chính sách giúp vận hành QHLĐ tiến 

bộ, hài hòa và ổn định: Về bản chất, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh QHLĐ chính là 

tạo môi trƣờng pháp lý để các bên trong QHLĐ tự quyết định các quyền và lợi ích của 
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mình, xây dựng mối QHLĐ mới dựa trên nguyên tắc thƣơng lƣợng có thiện chí. Với 

vai trò là ngƣời quản lý, điều hành xã hội, Nhà nƣớc không can thiệp trực tiếp vào 

QHLĐ, không áp dụng cơ chế hành chính mệnh lệnh để tác động vào các QHLĐ, mà 

chỉ tạo ra khung pháp luật hợp lý, linh hoạt làm cơ sở cho các bên trong QHLĐ tự 

quyết định thông qua ký kết HĐLĐ, thoả ƣớc lao động tập thể phù hợp với điều kiện 

của doanh nghiệp. Tôn trọng quyền tự định đoạt của các chủ thể trong QHLĐ chính là 

biểu hiện của cơ chế quản lý lao động hiện đại, dân chủ. Cơ chế này đòi hỏi phải có sự 

hợp tác ở cấp vĩ mô dƣới hình thức tham khảo ý kiến lẫn nhau giữa Nhà nƣớc - NLĐ - 

NSDLĐ. Trong cơ chế ba bên này, Nhà nƣớc tham vấn các tổ chức đại diện NLĐ và tổ 

chức đại diện NSDLĐ trong quá trình xây dựng và triển khai các chính sách và pháp 

luật lao động cũng nhƣ thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm. 

2.2.Các tiêu chí hoàn thiện pháp luật về quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà, ổn định 

Tiêu chí hoàn thiện pháp luật để xây dựng QHLĐ tiến bộ, hài hòa và ổn định là 

những dấu hiệu, chuẩn mực dựa vào đó để nhận biết, đánh giá đƣợc mức độ hoàn thiện 

của pháp luật về quan hệ lao động là tốt hay chƣa tốt, đạt hay chƣa đạt. Xác định tiêu 

chí hoàn thiện pháp luật để xây dựng QHLĐ có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về lý 

luận và thực tiễn trong điều kiện xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN, tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách pháp luật lao động ở nƣớc ta hiện nay. Xét tổng quát, tiêu chí đầu tiên 

đó là việc hoàn thiện pháp luật về QHLĐ phải đáp ứng các yêu cầu về tính tiến bộ, hài 

hoà, ổn định trong mối quan hệ giữa các bên tham gia. Xét cụ thể, các tiêu chí hoàn 

thiện pháp luật về QHLĐ tiến bộ, hài hoà, ổn định có thể phân chia các tiêu chí nêu 

trên thành 3 loại cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, tiêu chí về nội dung:Pháp luật về QHLĐ đƣợc coi là hoàn thiện phải 

đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn về mặt nội dung cơ bản sau đây: 

- Có nội dung phù hợp với quan điểm, đƣờng lối, chính sách của Đảng về tăng 

cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, gần 

đây nhất là Chỉ thị số: 37-CT/TW của Ban Chấp Hành Trung Ƣơng (năm 2019). 

- Phù hợp với những nguyên tắc, yêu cầu xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền 

XHCN Việt Nam, thể hiện ở việc đề cao tính tối thƣợng của Hiến pháp và pháp luật, 

phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nƣớc và sự 

tham gia của các đối tác xã hội (tổ chức đại diện của ngƣời lao động và tổ chức đại 

diện của ngƣời sử dụng lao động) trong suốt tiến trình xây dựng, phát triển và thực thi 

các chính sách lao động việc làm có liên quan. 

- Phù hợp với những nguyên tắc, tiêu chuẩn phổ quát của luật quốc tế, mà cụ 

thể là các tiêu chuẩn quốc tế về lao động của ILO mà Việt Nam là thành viên và thông 

lệ quốc tế về pháp luật điều chỉnh QHLĐ của các nƣớc trên thế giới. Tiêu chí này đòi 
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hỏi pháp luật về QHLĐ phải phù hợp với các nguyên tắc, tiêu chuẩn lao động quốc tế, 

tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nƣớc trong việc điều chỉnh bằng pháp luật 

các quan hệ xã hội phát sinh trong thế giới việc làm nói chung và trong QHLĐ nói 

riêng, bảo đảm cho hệ thống pháp luật về QHLĐ trở thành công cụ pháp luật điều 

chỉnh một cách có hiệu quả mối quan hệ lao động giữa các chủ thể của nền kinh tế thị 

trƣờng mà còn là cầu nối giúp hội nhập quốc tế thành công. Điều này là bởi trong bối 

cảnh toàn cầu hoá, không quốc gia nào có thể đứng ngoài ―luật chơi‖ chung là luật 

pháp quốc tế. Pháp luật về QHLĐ của các quốc gia phải tƣơng thích với các nguyên 

tắc, chuẩn mực cơ bản về lao động của ILO, có nhƣ vậy mới có thể tham gia ―sân chơi 

chung‖ của toàn cầu hoá.  

Thứ hai, tiêu chí về hình thức: Các tiêu chí về hình thức sử dụng cả những tiêu 

chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật nói chung và những tiêu chí đặc thù đánh giá 

mức độ hoàn thiện pháp luật với mục đích xây dựng QHLĐ theo hƣớng tiến bộ, hài 

hòa và ổn định phù hợp với bối cảnh cụ thể của Việt Nam hiện nay: (i) Về tính toàn 

diện. Tính toàn diện đƣợc xem là tiêu chí đầu tiên để đánh giá mức độ hoàn thiện của 

pháp luật về một lĩnh vực hoặc vấn đề nhất định. Tiêu chí này rất quan trọng vì chỉ khi 

nào định lƣợng đƣợc mới có cơ sở tiếp tục định tính. Xét từ tiêu chí này, pháp luật về 

QHLĐ tiến bộ, hài hòa, ổn định phải bao gồm đầy đủ các quy phạm đảm bảo cho 

QHLĐ đƣợc xác lập trong thực tế, phản ánh và điều chỉnh đƣợc tất cả các quyền, 

nghĩa vụ và vấn đề phát sinh giữa các chủ thể. Thêm vào đó, các quy phạm pháp luật 

phải đƣợc hƣớng dẫn thi hành một cách cụ thể, chi tiết, để có thể áp dụng một cách kịp 

thời và hiệu quả trong thực tế. (ii) Tính thống nhất, đồng bộ. Đây là điều kiện tiên 

quyết cho sự hợp thành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh bất kỳ 

mối quan hệ xã hội nào, trong đó QHLĐ. Xét từ tiêu chí này, hệ thống pháp luật về 

QHLĐ có nhiều bộ phận, chế định khác nhau, thể hiện trong nhiều dạng văn bản quy 

phạm pháp luật khác nhau, nhƣng phải luôn gắn kết và thống nhất với nhau cả về nội 

dung và nguyên tắc điều chỉnh là tiến bộ, hài hoà và ổn định, cụ thể nhƣ sau:  Các văn 

bản quy phạm pháp luật về QHLĐ phải đồng bộ, không mâu thuẫn, chồng chéo, triệt 

tiêu lẫn nhau, có sự liên kết chặt chẽ, sự phối hợp tác động điều chỉnh các QHLĐ theo 

một chiều hƣớng chung, đó là bảo đảm tính tiến bộ, hài hoà và ổn định. Nội dung văn 

bản với đối tƣợng phản ánh (tức là những quan hệ xã hội về lao động, việc làm trong 

thực tế) phải thống nhất cùng thể hiện và cùng để bảo đảm nguyên tắc và giá trị chung 

là tiến bộ, hài hoà và ổn định của QHLĐ.  

(iii) Tính phù hợp. Tính phù hợp của pháp luật về QHLĐ thể hiện ở việc phù 

hợp với các bối cảnh và điều kiện chính trị - kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Pháp 

luật về QHLĐ phải phản ánh và phù hợp với trình độ phát triển về chính trị, kinh tế, 

văn hoá, xã hội và hệ thống pháp luật chung của quốc gia ở mỗi thời kỳ. Nội dung 
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pháp luật phải phù hợp với thực tiễn của QHLĐ trong xã hội, bởi chỉ có nhƣ vậy thì 

pháp luật về QHLĐ mới có thể điều chỉnh các vấn đề về lao động, việc làm một cách 

hiệu quả. Tuy nhiên, do nhiều vấn đề về QHLĐ còn tƣơng đối mới ở Việt Nam, nên 

trong chừng mực nhất định, pháp luật về QHLĐ có thể hàm chứa những quy phạm có 

tính chất mở đƣờng, từ đó gây dựng và thúc đẩy sự phát triển của QHLĐ đáp ứng các 

yêu cầu của tình hình mới. 

(iv) Tính minh bạch, hiệu quả và khả thi. Điều này đƣợc thể hiện ở tính công 

khai, chính xác, mục đích rõ ràng của cơ quan ban hành pháp luật và cơ quan tổ chức 

thực thi pháp luật. Thêm vào đó, điều này cũng đòi hỏi phải có những điều kiện bảo 

đảm để các chủ thể trong QHLĐ, đặc biệt là NLĐ, có thể tiếp cận với các quy định của 

pháp luật về QHLĐ và có khả năng thực hiện các quy định đó, bao gồm việc khiếu nại, 

đòi đền bù khi các quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị vi phạm.  

(v) Tính chặt chẽ về kỹ thuật lập pháp. Một hệ thống pháp luật hoàn thiện cần 

phải đƣợc xây dựng với trình độ kỹ thuật lập pháp cao - yêu cầu này cũng đƣợc đặt ra 

đối với pháp luật về QHLĐ. Việc nâng cao kỹ thuật lập pháp là điều kiện quan trọng 

để bảo đảm tính chính xác về nội dung, cũng nhƣ để văn bản QPPL về QHLĐ dễ hiểu 

và dễ thực hiện với mọi chủ thể liên quan. Vấn đề này đòi hỏi quá trình xây dựng và 

hoàn thiện pháp luật điều chỉnh QHLĐ phải đƣợc tiến hành theo những nguyên tắc tối 

ƣu, xác định chính xác cơ cấu nội tại của các QHLĐ, đƣợc thể hiện bằng ngôn ngữ 

pháp lý rõ ràng, lôgíc, chính xác và đơn nghĩa, đồng thời mang tính phổ thông và ổn 

định cao. Thêm vào đó, việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật điều chỉnh QHLĐ phải 

đƣợc tiến hành một cách khoa học, đúng nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung và trình tự 

thủ tục ban hành. Mỗi văn bản pháp luật về các hình thức QHLĐ phải có kết cấu văn 

bản hợp lý, phƣơng pháp trình bày rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng, ngôn ngữ chính xác, 

phổ thông. Để đạt đƣợc tiêu chí này, đòi hỏi các nhà làm luật không những am hiểu về 

chuyên môn mà còn tinh thông về mặt ngôn ngữ, văn phong; không những biết kế thừa 

những truyền thống xây dựng pháp luật của Việt Nam, mà còn biết học tập những tinh 

hoa, những văn minh của nhân loại.  

(vi) Thừa nhận vai trò và địa vị pháp lý của tổ chức đại diện người lao động, 

đặc biệt trong bối cảnh Bộ luật lao động (BLLĐ) 2019 chính thức có hiệu lực thi hành 

vào ngày 01/01/2021 cho phép sự ra đời và phát triển của tổ chức đại diện NLĐ ở 

doanh nghiệp. Đây là một tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật và 

thực tế thi hành chƣa có tiền lệ đối với một thiết chế mới đại diện cho NLĐ hoạt động 

hoàn toàn độc lập với Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam. 

(vii) Quan hệ lao động được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tham vấn, đối 

thoại dân chủ có sự tham gia của cơ chế ba bên và theo nguyên tắc cân bằng lợi ích, 

đây là tiêu chí quan trọng của mối QHLĐ hiện đại vận hành trong điều kiện kinh tế thị 



 131 

trƣờng hàm chứa các chuẩn mực đảm bảo sự tƣơng tác có hiệu quả của tất cả các chủ 

thể tham gia QHLĐ (Nhà nƣớc, NLĐ, NSDLĐ và các tổ chức đại diện của họ) hƣớng 

tới mục tiêu xây dựng QHLĐ trên cơ sở tiến bộ, hài hòa và ổn định nhƣ kỳ vọng của 

các bên tham gia. 

(viii) Mô hình quan hệ lao động được thiết kế đảm bảo tính thích ứng cao trước 

những thách thức đặt ra đối với QHLĐ trong điều kiện của cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện và khả năng thích ứng của 

các quy định pháp luật và cả hệ thống QHLĐ trƣớc những thách thức chƣa từng có 

tiền lệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ. Nhiều đề xuất cải cách về pháp luật 

lao động đã đƣợc thông qua và trải qua nhiều sửa đổi, bổ sung và thực thi ở tất cả các 

cấp từ trung ƣơng đến địa phƣơng trong thời gian qua. 

Thứ ba, tiêu chí về tổ chức thực hiện: (i) Tuyên truyền, giáo dục pháp luật lao 

động nói chung và các quy định về QHLĐ nói riêng, pháp luật có liên quan  đƣợc coi 

là hoàn thiện không chỉ đƣợc thể hiện ở chỗ đƣợc ban hành dƣới hình thức một luật, 

bộ luật mang tính pháp điển cao, mà quan trọng hơn là đạo luật đó phải đi vào cuộc 

sống, phải làm cho mọi đối tƣợng có liên quan, đặc biệt là NLĐ, NSDLĐ, tổ chức đại 

diện của họ và các cơ quan thực thi công quyền nắm đƣợc một cách đầy đủ và hiểu 

đƣợc nội dung của các văn bản pháp luật nhà nƣớc đƣợc ban hành qua từng giai đoạn 

phát triển cụ thể. Công tác giáo dục, tuyên truyền, giải thích pháp luật cần đƣợc làm 

thƣờng xuyên, liên tục để nâng cao ý thức pháp luật cho mọi ngƣời. 

(ii) Tập huấn, đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ, năng lực, phẩm 

chất cho đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công quyền trong hệ thống QHLĐ, đặc 

biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải, trọng tài lao động và thanh tra lao động 

giúp đẩy mạnh tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ này, chú trọng, xây dựng Bô quy tắc ứng 

xử với các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với tiêu chuẩn về tác phong, đạo đức 

nghề nghiệp. 

(iii) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 

liên quan đến QHLĐ, pháp luật lao động đƣợc coi là hoàn thiện còn đƣợc thể hiện 

thông qua hiệu quả việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện pháp luật lao động và 

xử lý các hành vi vi phạm phạm pháp luật. Phân định rõ chức năng, thẩm quyền của 

các cơ quan thực thi công quyền điều chỉnh QHLĐ với mục tiêu xây dựng hệ thống 

QHLĐ vận hành phù hợp với các nguyên tắc của nền kinh tế thị trƣờng và theo hƣớng 

tiến bộ, hài hòa và ổn định. 

3. Đánh giá tình hình quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định hiện nay: 

3.1. Thực trạng pháp luật quan hệ lao động ở Việt Nam hiện nay 
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Xét tiêu chí nội dung, hệ thống các văn bản pháp luật lao động hiện hành khá 

đồ sộ: ngoài Bộ luật lao động, Luật công đoàn và một số luật chuyên ngành có liên 

quan (luật việc làm, luật bảo hiểm xã hội, luật an toàn vệ sinh lao động). Tuy nhiên, 

các quy định hiện hành phần nhiều mang tính nguyên tắc với khối lƣợng hàng trăm 

văn bản hƣớng dẫn đi kèm nhƣng tính khả thi và hiệu quả thực tế còn hạn chế, chƣa 

thực sự đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trƣờng. Đơn cử, BLLĐ sau năm lần sửa 

đổi, bổ sung, trở nên mất cân đối, chắp vá, thực tiễn cho thấy cần xác định rõ mô hình 

tổ chức tham vấn 3 bên ở cấp trung ƣơng và địa phƣơng, bảo đảm vừa thực hiện tốt vai 

trò tƣ vấn cho Chính phủ trong việc xây dựng và ban hành các chính sách về QHLĐ, 

vừa thúc đẩy cơ chế đối thoại, thƣơng lƣợng tập thể tại nơi làm việc phù hợp với yêu 

cầu của các tiêu chuẩn lao động quốc tế (Điều 4 của Công ƣớc số 98 của ILO) [5, tr. 

25-26].  

Về thiết chế đại diện trong QHLĐ có tổ chức đại diện NLĐ và tổ chức đại diện  

NSDLĐ. Ở Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức cấp trung ƣơng 

đại diện cho NLĐ; trong khi tổ chức đại diện NSDLĐ ở trung ƣơng là Phòng Thƣơng 

mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh 

nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (theo Nghị định số 53/2014/NĐ-CP).  Theo pháp luật 

hiện hành, các chủ thể tham gia QHLĐ vẫn chƣa đƣợc đối xử một cách bình đẳng khi 

xét theo tiêu chí về tính toàn diện và tính thống nhất, đồng bộ của các quy định liên 

quan đến các chủ thể này. BLLĐ 2019 lần đầu tiên quy định vai trò đại diện, bảo vệ 

quyền lợi của NSDLĐ (điều 7, khoản 4). Trong khi đó, tổ chức đại diện NLĐ (công 

đoàn) đƣợc hiến định tại điều 10, Hiến pháp năm 2013, luật Công đoàn 2012 và 

chƣơng XIII, BLLĐ 2019 quy định chi tiết địa vị pháp lý, chức năng đại diện và bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ của tổ chức đại diện NLĐ. Mới đây, hồ sơ đề án 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn 2012 chƣa nhận đƣợc sự chấp thuận 

của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội do chất lƣợng còn thấp, Ủy ban yêu cầu Ban soạn 

thảo phải sửa đổi theo hƣớng điều chỉnh cải cách mạnh hoạt động của công đoàn, chia 

sẻ quyền đại diện ở doanh nghiệp với thiết chế tổ chức đại diện NLĐ mới và đặt câu 

hỏi về 2% quỹ công đoàn mà doanh nghiệp phải đóng, yêu cầu chỉnh sửa đảm bảo tính 

thống nhất, đồng bộ với BLLĐ 2019 và tiệm cận với thông lệ quốc tế.   

Xét về tiêu chí nội dung phù hợp với những nguyên tắc, tiêu chuẩn phổ quát 

của luật quốc tế, dƣới lăng kính của Công ƣớc quốc tế về các quyền dân sự, chính trị 

năm 1966 của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là thành viên thừa nhận quyền tự do hiệp 

hội. Cụ thể, Điều 22 của Công ƣớc này đã xác định: Mọi ngƣời có quyền tự do lập hội 

với những ngƣời khác, kể cả quyền thành lập hoặc gia nhập các công đoàn để bảo vệ 

lợi ích của mình. Quyền tự do lập hội bao gồm cả ba khía cạnh: (i) thành lập ra các hội 

mới, (ii) gia nhập các hội đã có sẵn, và (iii) hoạt động, điều hành các hội, bao gồm cả 
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việc tìm kiếm, huy động các nguồn kinh phí [1]. Các Công ƣớc của ILO tái khẳng định 

và chi tiết hoá các quyền cơ bản trên của NLĐ. Cụ thể, trong Công ƣớc về quyền tự do 

hiệp hội và bảo vệ quyền đƣợc tổ chức số 87 (năm 1948), quyền của NLĐ và NSDLĐ 

đƣợc thành lập và duy trì các tổ chức của họ độc lập với Chính phủ cần đƣợc bảo vệ. 

Điều đó có nghĩa là các quy định pháp luật về tổ chức của NLĐ của Việt Nam hiện 

mới bƣớc đầu đƣa quyền tự do hiệp hội, bảo vệ quyền tổ chức tiệm cận hơn với yêu 

cầu của các chuẩn mực quốc tế về quyền con ngƣời và các tiêu chuẩn quốc tế về 

QHLĐ. 

Về tiêu chí phù hợp với các nguyên tắc, yêu cầu xây dựng nhà nƣớc pháp quyền 

XHCN, pháp luật hiện hành vẫn còn nhiều hạn chế khác liên quan đến trong mối quan 

hệ giữa các chủ thể của QHLĐ, chƣa đáp ứng đầy đủ tiêu chí này. Cụ thể, với vai trò 

là ngƣời quản lý, điều hành xã hội, Nhà nƣớc cần kiềm chế, không đƣợc can thiệp trực 

tiếp vào QHLĐ. Nhà nƣớc cần xoá bỏ cơ chế hành chính mệnh lệnh, chỉ ban hành 

pháp luật lao động, tạo ra khung pháp luật hợp lý, linh hoạt làm cơ sở cho các bên 

trong QHLĐ tự quyết định, thông qua ký kết HĐLĐ, thoả ƣớc lao động tập thể hay 

giải quyết các TCLĐ phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Việc BLLĐ 2019 bỏ 

quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết TCLĐ tập 

thể về quyền là một bƣớc đi đúng hƣớng (Điều 191). Thông qua cơ chế tự định đoạt 

của các chủ thể trong QHLĐ, Nhà nƣớc phân định rõ chức năng, tập trung xây dựng 

một cơ chế quản lý lao động hiện đại, mở rộng dân chủ trong quản lý lao động, trong 

đó tăng cƣờng sự hợp tác hai bên tại các doanh nghiệp và từng bƣớc mở rộng hợp tác 

trong quản lý lao động ở cấp vĩ mô dƣới hình thức tham khảo ý kiến các đối tác xã hội: 

Nhà nƣớc - NLĐ - NSDLĐ. Thông qua cơ chế ba bên này, Nhà nƣớc mới có thể thực 

hiện đổi mới và tăng cƣờng sự quản lý lao động xã hội, tham vấn các tổ chức đại diện 

NLĐ và tổ chức đại diện NSDLĐ trong quá trình xây dựng và triển khai các chính 

sách và pháp luật lao động cũng nhƣ thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực lao 

động việc làm. Dù vậy, những nguyên tắc và yêu cầu đã nêu hiện vẫn chƣa đƣợc thể 

hiện một cách rõ ràng, nhất quán và kiên quyết cả trong pháp luật và thực tiễn của Việt 

Nam.  

Nhìn dƣới góc độ của tiêu chí hình thức, việc BLLĐ năm 2019 đã luật hóa vai 

trò đại diện và tham gia xây dựng QHLĐ của Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI), Liên Minh các Hợp tác xã Việt Nam (VCA) và các tổ chức đại diện 

NSDLĐ khác là bƣớc chuyển tích cực (Điều 7). Tuy vậy, hoạt động của tổ chức đại 

diện NSDLĐ vẫn cần những quy định chi tiết hơn [10 (a)], nhất là việc tăng cƣờng 

hiệu quả hoạt động của các tổ chức đại diện của NSDLĐ ở cấp có thể đối thoại, 

thƣơng lƣợng ký TƢLĐTT hoặc tham vấn, hoà giải TCLĐ và đình công.  
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Đánh giá theo tiêu chí hình thức thì thiết chế tham vấn ba bên hiện nay ở Việt 

Nam là đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là hoạt động của Hội đồng Tiền lƣơng 

Quốc gia, nổi bật nhất là các phiên thảo luận ba bên về mức lƣơng tối thiểu vùng hàng 

năm để đƣa ra khuyến nghị trình Chính phủ ban hành chính thức. Tính đến nay, các 

khuyến nghị của Hội đồng đều đƣợc Chính phủ phê duyệt, với 06 lần thƣơng lƣợng 

thành công và khuyến nghị đƣợc Chính phủ chấp thuận công bố mức lƣơng tối thiểu 

vùng, cụ thể là vào năm 2014 tăng 15,4%, năm 2015 tăng 14,2%, năm 2016 tăng 

12,4%, năm 2017 tăng 7,3%, năm 2018 tăng 6,5% và năm 2019 tăng 5,3% [10 (a)]. 

Trong khi đó, Ủy ban QHLĐ Quốc gia đƣợc thành lập từ 2007 là thiết chế ba bên đầu 

tiên cấp quốc gia trên thực tế hoạt động hạn chế, không có nhiều đóng góp nổi bật 

trong quá trình vận hành QHLĐ thời gian qua.  

Xét tiêu chí về tính phù hợp qua đánh giá Thiết chế hỗ trợ và trung gian hòa 

giải các TCLĐ. Hòa giải viên lao động là một thiết chế trong QHLĐ, tuy nhiên, thực 

tiễn cho thấy quy định về vai trò của các hòa giải viên lao động mới chỉ giới hạn trong 

phạm vi tham gia hòa giải các tranh chấp phát sinh mà chƣa có yêu cầu thiết chế này 

phải tham gia vào hỗ trợ hai bên trong doanh nghiệp để phát triển QHLĐ. Nói cách 

khác, quy định hiện nay chƣa phù hợp và không phát huy hết vai trò của thiết chế này, 

nhất là trong vấn đề ngăn ngừa các TCLĐ phát sinh. Thêm vào đó, quy định về tổ 

chức thiết chế hòa giải viên lao động về danh nghĩa là thiết chế độc lập, nhƣng hiện 

vẫn hoạt động bán chuyên trách, do chƣa có quy định pháp luật về tổ chức độc lập và 

biên chế chuyên trách, vì thế hoạt động của thiết chế này còn thiếu tính chuyên nghiệp. 

Ngoài ra, còn một thiết chế khác hỗ trợ và trung gian hòa giải các TCLĐ hiện nay là 

Hội đồng trọng tài lao động đƣợc thành lập ở cấp tỉnh, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định theo Nghị định số 05/2015/NĐ-CP. Thƣ ký Hội đồng là ngƣời của 

Sở LĐ-TB-XH làm việc chuyên trách. Việc quản lý hoạt động của Hội đồng đƣợc giao 

cho cấp tỉnh, từ khâu tuyển chọn, bổ nhiệm, đánh giá kết quả hoạt động và bảo đảm 

kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của Hội đồng [5]. Theo pháp 

luật hiện hành, thủ tục giải quyết tranh chấp tập thể về lợi ích bao gồm hòa giải và 

trọng tài bắt buộc. Khi việc hòa giải tranh chấp tập thể về lợi ích của Hòa giải viên lao 

động không thành, bất kỳ bên tranh chấp nào cũng có quyền yêu cầu Hội đồng Trọng 

tài Lao động giải quyết tranh chấp. Hội đồng xử lý tranh chấp chủ yếu với vai trò hòa 

giải TCLĐ tập thể. Trong khi đó, bản chất của trọng tài là một quá trình mà trong đó 

quyết định cuối cùng và có tính chất ràng buộc đƣợc đƣa ra thay mặt các bên tranh 

chấp. Không có sự khác biệt nào về hiệu lực của kết quả hòa giải đƣợc thực hiện bởi 

hai thiết chế nói trên. Dù vậy, thực tế những năm qua cho thấy quy định về hoạt động 

trung gian hòa giải của Hội đồng trọng tài lao động còn chƣa hợp lý. Vì vậy, vai trò 

của Hội đồng trọng tài gần nhƣ không có sự khác biệt so với Hòa giải viên lao động, 
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tức là chỉ dừng lại ở vai trò hỗ trợ hai bên hòa giải mà chƣa giải quyết triệt để vấn đề. 

Hội đồng trọng tài chỉ có thẩm quyền hòa giải tƣơng tự nhƣ hòa giải viên lao động mà 

không có quyền xử trọng tài, ra quyết định bằng một phán quyết trọng tài có giá trị bắt 

buộc thi hành đối với các bên tranh chấp. Đây chính là lý do mặc dù Hội đồng trọng 

tài lao động đã đƣợc thành lập ở 60 tỉnh, thành phố nhƣng chƣa hề có một vụ việc nào 

mà các bên tranh chấp đề nghị Hội đồng giải quyết. BLLĐ năm 2019 giao thêm cho 

Hội đồng trọng tài thẩm quyền giải quyết TCLĐ cá nhân (Điều 187) với kỳ vọng quy 

định này mang lại sự linh hoạt hơn trong việc lựa chọn cơ chế giải quyết TCLĐ.  

Một thiết chế khác có thể dùng để giải quyết TCLĐ hiện nay ở Việt Nam là toà 

án. Đối với thiết chế này, vấn đề lớn nhất nằm ở năng lực xét xử. Hiện nay, việc xét xử 

TCLĐ của các thẩm phán phần lớn dựa vào việc tự nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm 

của ngƣời đi trƣớc, và tham khảo ý kiến cơ quan quản lý nhà nƣớc về lao động ở địa 

phƣơng. Nói cách khác, các thẩm phán Việt Nam có rất ít kinh nghiệm trong việc xét 

xử những TCLĐ. Trong khi đó, các tòa án cấp huyện thƣờng không phân công thẩm 

phán chuyên xử án lao động, số lƣợng TCLĐ ở mỗi đơn vị hàng năm không lớn, khiến 

cho năng lực của thẩm phán rất khó đƣợc nâng cao. Đây là một số nguyên nhân ảnh 

hƣởng đến chất lƣợng xét xử án lao động chƣa cao trong thời gian qua [5]. Trong thực 

tế, TCLĐ nhiều nhƣng thủ tục, trình tự tố tụng kéo dài, năng lực thẩm phán hạn chế 

nên số các vụ việc đƣa đến tòa án rất ít. Đa số các TCLĐ giải quyết qua con đƣờng 

hành chính, rất ít qua hòa giải viên lao động và tòa án.  

Xét về tiêu chí hình thức về tính minh bạch, hiệu quả và khả thi, hiện nay số 

liệu thống kê công bố chính thức của ngành tòa án hiện đang là thách thức lớn, nhiều 

số liệu tập hợp các vụ án xét xử TCLĐ cá nhân có niên hạn khá lâu, không đáp ứng 

các tiêu chí nêu trên, hạn chế khả năng phân tích chính sách và đề xuất giải pháp cho 

ngành. Báo cáo tổng kết BLLĐ 2012 có đƣa ra số liệu thống kê của 33 Tòa án nhân 

dân, trong thời gian thu thập dữ liệu hơn 1 năm ngành tòa án thụ lý tổng số 2.406 vụ 

án lao động, nhƣng đa số là vụ án TCLĐ cá nhân, không có vụ án nào về TCLĐ tập 

thể và đình công [5, tr.53]. Tỷ lệ các vụ án lao động do Tòa sơ thẩm xét xử phải cải 

chính sửa chữa án tƣơng đối cao, nhiều vụ án bị kéo dài. Đa số các TCLĐ cá nhân giải 

quyết qua con đƣờng hành chính hoặc tòa án mà ít qua hòa giải viên lao động và tòa 

án. Tất cả các cuộc TCLĐ tập thể đều không qua hòa viên lao động và hội đồng trọng 

tài lao động [5, tr.52-53]. Vƣớng mắc nhất ở Việt Nam hiện nay là cơ chế giải quyết 

các QHLĐ gắn với đình công. TCLĐ là một thực tiễn khách quan diễn ra trong 

QHLĐ, trong đó đình công là một sự kiện thể hiện tình trạng tranh chấp ở cấp độ cao. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay, tất cả các cuộc đình công diễn ra đƣợc 

gọi là ―đình công tự phát‖, tức là không tuân theo thủ tục luật định và không do công 

đoàn lãnh đạo. Theo thống kê của Bộ LĐ-TBXH, năm 2013 có 355 cuộc, năm 2014 có 
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260 cuộc, năm 2015 có 245 cuộc, năm 2016 có 242 cuộc, năm 2017 có 167 cuộc, năm 

2018 có 101 cuộc [11, tr.52]. Đa số các vụ đình công tự phát đều xảy ra mà không qua 

TLTT, đình công xong thì NSDLĐ và tập thể lao động mới thƣơng lƣợng để giải quyết 

yêu cầu của tập thể NLĐ. Tất cả các vụ đình công đều do NLĐ tự ý liên kết để đình 

công mà không do CĐCS lãnh đạo theo đúng luật [5, tr.52].  

Xét theo tiêu chí về tính phù hợp, tính minh bạch, hiệu quả và khả thi liên quan 

đến nguyên tắc, quy trình đối thoại, thương lượng giữa các chủ thể quan hệ lao động 

cho thấy nhiều quy định về đối thoại, thƣơng lƣợng và TƢLĐTT cần đƣợc cải cách để 

đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đảm bảo quyền TLTT của NLĐ 

thông qua tổ chức của mình, đảm bảo TLTT đóng vai trò trung tâm trong việc xây 

dựng QHLĐ tiến bộ, hài hòa và ổn định, đặc biệt, trong bối cảnh đất nƣớc hội nhập 

kinh tế quốc tế, với nhiều thành phần kinh tế tham gia, trong đó có nhiều doanh nghiệp 

FDI và doanh nghiệp đa quốc gia (MNEs). Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

số 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của BLLĐ 2012 về thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2019 và thay thế Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, quy định nguyên tắc, nội dung, 

hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp, tổ chức, hợp 

tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mƣớn, sử dụng lao động theo HĐLĐ. Về cơ bản, 

quy định tại Nghị định số 149 về các nội dung NSDLĐ phải công khai, nội dung NLĐ 

đƣợc tham gia ý kiến, quyết định, kiểm tra, giám sát không có nhiều thay đổi so với 

Nghị định số 60. Tuy nhiên, điểm mới nổi bật là sự cụ thể hóa các nguyên tắc thực 

hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, thể hiện sự bình đẳng giữa NSDLĐ và NLĐ trong 

thực hiện dân chủ, buộc các chủ thế phải tuân thủ 3 nguyên tắc cơ bản: (a) thiện chí, 

hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch; (b) tôn trọng quyền và lợi ích 

hợp pháp của NSDLĐ và NLĐ và (c) thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhƣng 

không đƣợc trái pháp luật và đạo đức xã hội. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

phải có sự tham gia ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và đƣợc phổ 

biến công khai đến NLĐ trƣớc khi thực hiện. Đối với NSDLĐ dƣới 10 NLĐ thì đƣợc 

miễn trừ tổ chức Hội nghị NLĐ và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

QHLĐ trong tình hình mới đòi hỏi cần tăng cƣờng hơn nữa đối thoại và thƣơng lƣợng 

ở cấp trên doanh nghiệp (cấp khu công nghiệp, cấp ngành, cấp tỉnh/thành phố), ở một 

số địa phƣơng đã và đang thực hiện thí điểm và bƣớc đầu có kết quả tích cực. BLLĐ 

2019 có quy định hành lang pháp lý cho hoạt động thƣơng lƣợng tập thể ngành, 

thƣơng lƣợng có nhiều doanh nghiệp tham gia thông qua Hội đồng thƣơng lƣợng tập 

thể (điều 72 và điều 73). Tuy nhiên, một trong những thách thức trong việc thực hiện 

thƣơng lƣợng và đối thoại cấp trên doanh nghiệp chính là chƣa có một tổ chức mang 

tính đại diện cho NSDLĐ ở các cấp. VCCI và Liên minh Hợp tác xã (VCA) là hai tổ 
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chức đại diện NSDLĐ ở cấp quốc gia nhƣng chƣa đƣợc chính thức trao quyền đại diện 

cho NSDLĐ ở cấp nhóm, ngành.  

Xét theo tiêu chí hình thức liên quan đến tính chặt chẽ về kỹ thuật lập pháp liên 

quan đến các nguyên tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp đình công và đình công cho 

thấy các quy định hiện hành và thủ tục áp dụng còn khá nhiều mâu thuẫn và bất cập, 

tạo khoảng trống lớn giữa mong muốn của các nhà lập pháp và thực tiễn cuộc sống thi 

hành pháp luật. Nhiều năm thi hành BLLĐ cho thấy các quy định TCLĐ tập thể về 

quyền và về lợi ích còn chƣa theo sát thực tế [7,9], các TCLĐ tập thể thƣờng lẫn lộn 

giữa quyền và lợi ích nên làm các đối tƣợng tranh chấp, các cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết tranh chấp khó khăn trong việc lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp theo 

luật. Nguyên nhân của tình trạng trên là do các nhà xây dựng chính sách trong một 

thời gian dài quá chú trọng đến việc quy định thủ tục chi tiết về thẩm quyền, cơ cấu tổ 

chức, trình tự, thủ tục giải quyết TCLĐ và đình công của Hội đồng hoà giải lao động 

cơ sở, Hội đồng trọng tài lao động; quy định chủ thể yêu cầu giải quyết TCLĐ tại Toà 

án nhân dân; trình tự, thủ tục tiến hành đình công; cơ quan, tổ chức tham gia giải quyết 

đình công. Trong khi đó, thực tiễn ở doanh nghiệp cho thấy tình hình TCLĐ diễn ra 

nhanh chóng, hầu hết các trƣờng hợp ngừng việc tập thể bùng phát nhanh, vai trò lãnh 

đạo, dẫn dắt của tổ chức công đoàn còn nhiều hạn chế bất cập, NLĐ tham gia đình 

công tự phát không tuân thủ theo các quy định của pháp luật lao động.  Pháp luật Việt 

Nam hiện hành quy định một số trƣờng hợp NLĐ tham gia đình công hợp pháp và có 

lý do chính đáng vẫn đƣợc hƣởng nguyên lƣơng. Quan điểm này không trùng với quan 

điểm lập pháp của một số quốc gia mà có hệ thống pháp luật về QHLĐ đã phát triển 

trên thế giới (ví dụ Pháp, Đức..) khi cho rằng cần coi trọng nguyên tắc không làm việc 

thì không đƣợc hƣởng lƣơng. Theo quy định hiện hành, vấn đề hoãn hoặc ngừng cuộc 

đình công đƣợc đặt ra trong trƣờng hợp xét thấy đình công có nguy cơ nghiêm trọng 

cho nền kinh tế quốc dân hoặc an toàn công cộng. Việc xác định tập thể lao động có 

tuân thủ quyết định hoãn hoặc ngừng đình công hay không và coi đó nhƣ một trong 

các dấu hiệu hợp pháp của cuộc đình công chỉ đƣợc đặt ra trong những trƣờng hợp có 

quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ về việc hoãn hoặc ngừng cuộc đình công.  

Xét tiêu chí về tổ chức thực hiện của hệ thống thanh tra lao động Việt Nam, lực 

lƣợng đóng vai trò quan trọng trong thiết chế quản lý nhà nƣớc ở Việt Nam. Gần đây 

thanh tra lao động đã đạt đƣợc nhiều tiến bộ đáng kể trong việc đƣa ra các quy định, 

chính sách, thực hành và công cụ mới nhằm nâng cao năng lực của hệ thống thanh tra 

lao động và của các thanh tra viên nhằm thực thi pháp luật lao động trong nƣớc. Tuy 

nhiên, sau nhiều năm cơ bản số lƣợng thanh tra viên không hề thay đổi, tính đến tháng 

7 năm 2020, tổng số thanh tra viên cả nƣớc là 460 ngƣời, trong đó thanh tra của Bộ 

LĐ-TBXH chiếm hơn 10% (50 ngƣời), còn lại nằm ở 63 tỉnh/thành phố trong cả nƣớc. 
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Tỷ lệ thanh tra viên trên tổng số lực lƣợng lao động 53.1 triệu NLĐ là rất thấp, có 

nghĩa là 1 thanh tra viên/ 115.434 NLĐ, khó có thể đảm đƣơng nhiệm vụ thúc đẩy 

thực thi, tuân thủ pháp luật lao động trên cả nƣớc. Trƣớc các thánh thức trên, thanh tra 

Bộ LĐ-TBXH gần đây đã áp dụng hƣớng tiếp cận mới với nhiều chiến dịch thanh tra 

trọng điểm, mỗi năm tập trung vào một ngành nghề cụ thể, thanh tra với tinh thần nâng 

cao nhận thức cho đông đảo ngƣời dân và tập trung tƣ vấn cho doanh nghiệp phù hợp 

yêu cầu của Công ƣớc số 81 về thanh tra lao động của ILO mà Việt Nam đã tham gia 

từ sớm (năm 1994). Các thanh tra viên đƣa vào sử dụng bảng kiểm ngắn gọn để giảm 

thiểu thời gian buổi thanh tra ở doanh nghiệp. Kết quả ban đầu rất đáng khích lệ, với 

ngành dệt may thanh tra lao động giúp cải thiện việc tuân thủ pháp luật ở 400 doanh 

nghiệp với gần nửa triệu lao động đƣợc hƣởng lợi [10 (b)]. Trong thời gian tới với việc 

BLLĐ năm 2019 chính thức có hiệu lực thi hành, sẽ có nhiều tổ chức đại diện NLĐ 

đƣợc thành lập và đi vào hoạt động đại diện cho quyền lợi của NLĐ, vai trò của thanh 

tra viên lao động sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của NLĐ và các tổ chức đại diện của họ, trong đó có việc phòng ngừa và xử 

lý hiệu quả thực hành lao động không công bằng đối với cán bộ công đoàn/tổ chức đại 

diện NLĐ ở cấp doanh nghiệp. 

3.2. Đánh giá chung về quy định và thực tiễn vận hành quan hệ lao động hiện nay 

Khi so sánh với các tiêu chí về nội dung, về hình thức và về tổ chức thực hiện, 

có thể khẳng định khuôn khổ pháp luật về QHLĐ còn rất nhiều hạn chế, bất cập và còn 

nhiều khoảng trống chính sách. Nhu cầu hoàn thiện pháp luật lao động nói chung và 

nhu cầu hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh QHLĐ nói riêng đang ngày càng trở 

lên cấp thiết hơn bao giờ hết, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay ở một Việt Nam thời kỳ 

tích cực hội nhập và không ngừng kiến tạo phát triển. Cần hạn chế tình trạng sửa đổi, 

bổ sung luật quá nhiều lần hoặc một nội dung mà quá nhiều luật điều chỉnh, khiến 

doanh nghiệp, NLĐ, NSDLĐ khó nắm bắt và áp dụng trong thực tế. Việc tiếp tục 

nghiên cứu cơ sở lý luận về ―luật chơi‖ quốc tế, cùng với học hỏi các kinh nghiệm tốt 

của bạn bè trong khu vực và thế giới, nâng cao chất lƣợng của công tác dự báo của thị 

trƣờng lao động thời kinh tế hội nhập quốc tế sẽ góp phần làm cho pháp luật Việt Nam 

trở nên ổn định hơn và đảm bảo tính tƣơng thích với luật pháp và thông lệ quốc tế. 

Thực tế cho thấy dù có một hệ thống pháp luật tốt nhƣng nguồn lực, công cụ và 

biện pháp thực thi kém, ý thức pháp luật của ngƣời dân thấp thì hệ thống pháp luật đó 

cũng chỉ là chính sách trên giấy mà không phát huy tác dụng trong cuộc sống. Nhu cầu 

nâng cao vai trò của Nhà nƣớc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu 

rộng hiện nay [3] đi song hành với việc củng cố vai trò của Nhà nƣớc với tƣ cách là 

bên thứ ba tham gia QHLĐ rất cần thúc đẩy việc tăng cƣờng năng lực thể chế, với việc 

tăng cƣờng năng lực tổ chức thực thi các chính sách một cách hợp lý, đảm bảo thực 
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hành dân chủ phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trƣờng. Là một 

nƣớc thu nhập trung bình ở mức thấp, Việt Nam hiện đang đứng trƣớc nhiều thách 

thức và sức ép lớn [2] về thị trƣờng với ―độ mở‖ cao (200% GDP, theo tính toán của 

VCCI năm 2020), năng lực xử lý ―khủng hoảng‖ thời hội nhập với tiềm tàng rủi ro do 

khiếu kiện cao với các đối tác thƣơng mại và pháp nhân tham gia các Hiệp định 

thƣơng mại tự do [10]. Thực tế cho thấy, song song với việc tăng cƣờng ban hành văn 

bản pháp luật có liên quan đến QHLĐ, Nhà nƣớc cần chú trọng vun đắp xây dựng một 

lực lƣợng công chức, viên chức nhà nƣớc vững mạnh, tinh thông về nghiệp vụ, đặc 

biệt là lực lƣợng thanh tra lao động giúp bảo đảm việc tuân thủ, thực thi pháp luật lao 

động nói chung và pháp luật về QHLĐ nói riêng một cách hiệu quả và nghiêm túc. 

Công tác hỗ trợ phát triển QHLĐ của Nhà nƣớc còn mờ nhạt [2], mặc dù hình thành 

đƣợc Trung tâm hỗ trợ phát triển QHLĐ từ năm 2009 song hoạt động chủ yếu mới tập 

trung vào hỗ trợ xây dựng một số chính sách và hỗ trợ một số địa phƣơng xây dựng, 

triển khai đề án phát triển QHLĐ, chƣa đi vào hỗ trợ trực tiếp cho các chủ thể QHLĐ 

tại doanh nghiệp, đặc biệt là tổ chức công đoàn; chƣa thực sự kết nối đƣợc với hệ 

thống hòa giải viên, trọng tài viên của các địa phƣơng để vừa thực hiện nhiệm vụ đào 

tạo, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này theo quy định, vừa hình thành 

nên mạng lƣới hỗ trợ phát triển QHLĐ cho các doanh nghiệp, điều này rất quan trọng, 

nhất là trong điều kiện giới hạn về tổ chức, biên chế của cơ quan nhà nƣớc, đòi hỏi 

phải có sự kết nối để thực hiện tốt vai trò quản lý đối với tổ chức của NLĐ trong giai 

đoạn tới [10 (a)]. 

Việc nâng cao năng lực cho các chủ thể QHLĐ hiện đang đặt ra nhiều thách 

thức, chƣa kể đến các cam kết ở chƣơng lao động trong Hiệp định thƣơng mại tự do 

(CP-TPP) đặt ra thêm sức ép đối với các đơn vị này. Đơn cử, việc Trung tâm hỗ trợ 

phát triển QHLĐ đƣợc thành lập bởi Quyết định của Thủ tƣớng Chính phủ năm 2009 

có nhiều chức năng tƣ vấn chính sách, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, đánh giá dự 

báo tình hình xu hƣớng phát triển QHLĐ chuyển từ vị trí ―một đơn vị sự nghiệp hoạt 

động độc lập‖ thành một ―phòng chức năng‖ của Cục QHLĐ và Tiền lƣơng năm 2017 

đã giảm đáng kể vai trò chuyên môn giúp ―phát triển QHLĐ‖ một thời rất đƣợc kỳ 

vọng cao của đơn vị này. Yêu cầu tăng cƣờng năng lực của chính các cơ quan nhà 

nƣớc phụ trách QHLĐ lại một lần nữa phải đặt ra thành trọng tâm cấp bách hơn bao 

giờ hết khi Việt Nam chính thức thực thi các cam kết quốc tế trong những hiệp định 

thƣơng mại tự do thế hệ mới và đóng vai trò tích cực cải cách một cách có hiệu quả hệ 

thống QHLĐ trong thời gian trung và dài hạn. Với lực lƣợng thanh tra Bộ LĐ-TBXH 

và thanh tra các Sở LĐ-TBXH, vấn đề nhân lực không hề đƣợc bổ sung trong nhiều 

năm qua, mặc dù, Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành LĐ-TBXH đến năm 2020 

đặt mục tiêu phải bổ sung thanh tra dự kiến tăng lên 750-800 ngƣời vào năm 2015 và 
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1.200 – 1.250 ngƣời vào năm 2020. Tuy nhiên, đến nay (năm cuối 2020) lực lƣợng 

thanh tra lao động vẫn giữ nguyên con số 460 ngƣời trong cả nƣớc, đầu tƣ dành cho 

tập huấn, đào tạo và cung cấp trang thiết bị chuyên dụng cho lực lƣợng này từ nguồn 

ngân sách nhà nƣớc còn rất khiêm tốn [10 (b)]. Nhu cầu nâng cao năng lực thực thi 

pháp luật của lực lƣợng thanh tra lao động trở thành vấn đề cấp thiết, vì nhiều lý do cả 

khách quan và chủ quan, trong đó lý do từ những thách thức nội tại từ chính hệ thống 

tổ chức thanh tra hiện đang đƣợc giao quá nhiều nhiệm vụ, trọng trách của ngành lao 

động liên quan đến thanh tra phòng chống tham nhũng, thanh tra ngƣời có công, trong 

khi chƣa có đủ thời gian và nguồn lực tập trung thanh tra lĩnh vực lao động hoặc 

QHLĐ, đây cũng là nhận xét và quan sát của Ủy ban chuyên gia về áp dụng Công ƣớc 

và Khuyến nghị (CEACR) khi đánh giá các hoạt động của thanh tra lao động Việt 

Nam.       

Hiện nay thách thức lớn đến từ chính hệ thống tổ chức công đoàn theo cả mô 

hình công đoàn địa phƣơng và công đoàn ngành. Trong đó công đoàn ngành cả cấp 

Trung ƣơng và cấp địa phƣơng đƣợc tổ chức cơ bản theo mô hình quản lý doanh 

nghiệp nhà nƣớc. Có công đoàn ngành Trung ƣơng, thực chất chỉ là công đoàn cấp 

trên trực tiếp cơ sở (công đoàn tổng công ty); đồng thời, cũng có công đoàn ngành 

Trung ƣơng tập hợp các cơ quan, đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực, trở thành công đoàn đa 

ngành. Khi đẩy mạnh sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nƣớc thì quy mô công đoàn ngành 

ở cả trung ƣơng và địa phƣơng ngày càng co hẹp [10 (a)]. Trong khi đó CĐCS các 

doanh nghiệp ngoài nhà nƣớc, hiện chiếm đa số lao động trong ngành đang đƣợc tổ 

chức theo các công đoàn địa phƣơng (Liên đoàn Lao động hoặc Công đoàn khu công 

nghiệp). Sự phân chia giữa mô hình công đoàn ngành và công đoàn địa phƣơng hiện 

nay làm cho các công đoàn cơ sở cùng ngành khó khăn trong việc liên kết tạo sức 

mạnh tập thể của ngƣời lao động trong thƣơng lƣợng tập thể ngành. Theo đánh giá của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một số cán bộ công đoàn hoạt động chuyên trách 

nhƣng chƣa thực sự chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, 

thiếu cán bộ công đoàn có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn từ cơ sở; đội ngũ cán bộ 

công đoàn không chuyên trách đông nhƣng chƣa mạnh, nhất là ở các doanh nghiệp 

ngoài nhà nƣớc; chƣa hình thành đội ngũ chuyên gia trong một số lĩnh vực trọng yếu 

để thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn, hỗ trợ tƣ vấn cho CĐCS; chƣa có cơ chế 

bảo vệ CĐCS thực sự đủ mạnh để họ yên tâm và dám đƣơng đầu trong đấu tranh bảo 

vệ quyền lợi của ngƣời lao động. Tính đến hết năm 2018 vẫn có khoảng 29,67% các 

bản thỏa ƣớc sao chép luật, 31,86% bản thỏa ƣớc có nội dung đan xen cả sao chép luật 

và có các thỏa thuận khác nên ở một số doanh nghiệp tuy có thỏa ƣớc lao động tập thể 

nhƣng vẫn xảy ra TCLĐ, đình công về các nội dung đã đƣợc xác lập. Khi có tranh 

chấp tập thể, đặc biệt là đình công phát sinh thì tổ chức CĐCS không tham gia lãnh 
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đạo, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ quy định; công đoàn cấp trên cơ sở cũng chỉ 

tham gia giải quyết đình công thông qua tổ công tác liên ngành của địa phƣơng chứ 

không tham gia hƣớng dẫn, lãnh đạo CĐCS tổ chức đình công. Ở doanh nghiệp chƣa 

có tổ chức CĐCS thì tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở gần nhƣ chƣa thực sự 

thể hiện đƣợc vai trò đại diện cho NLĐ để tham gia vào các hoạt động tham vấn, đối 

thoại, thƣơng lƣợng tập thể theo quy định [8, 9]. 

Việc ra đời tổ chức đại diện NLĐ khẳng định cam kết của Việt Nam trong đảm 

bảo quyền tự do hiệp hội theo đúng tinh thần của Công ƣớc số 87 về tự do hiệp hội và 

bảo vệ quyền tổ chức, 1948 của ILO. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy môi trƣờng doanh 

nghiệp sẽ trở lên năng động hơn, với sự tham gia của nhiều tổ chức đại diện do chính 

NLĐ bầu ra, xây dựng nội dung Điều lệ và tổ chức hoạt động trên cơ sở bảo đảm 

quyền tự chủ và tự quản ngân sách của mình, đảm bảo đầy đủ trách nhiệm giải trình 

của tổ chức đại diện đối với quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể NLĐ. Tuy nhiên, 

thách thức lớn nhất của các tổ chức đại diện này chính là việc cần làm sao tránh không 

bị NSDLĐ thao túng, can thiệp vào chƣơng trình nghị sự của mình, tránh trở thành 

―công đoàn vàng‖ là công cụ của NSDLĐ sử dụng phục vụ mục đích riêng của họ, 

kinh nghiệm Hàn Quốc và Nhật Bản cho thấy cần có các quy định kiểm soát việc thao 

túng và can thiệp của giới chủ doanh nghiệp. Các tổ chức đại diện của NLĐ rất cần 

đƣợc Nhà nƣớc tạo điều kiện và bảo vệ khỏi các hành vi trên thông qua các quy định 

có tính rang buộc pháp lý, phòng ngừa các hành vi đối xử bất công của NSDLĐ đối 

với các đoàn viên và lãnh đạo công đoàn/tổ chức đại diện NLĐ với mục tiêu sau cùng 

là giúp hình thành và phát triển môi trƣờng doanh nghiệp phát triển năng động, lành 

mạnh và có tính cạnh tranh cao.  

Hiện nay, chƣa có sự thống nhất trong việc xác định thành phần của bên tổ chức 

đại diện NSDLĐ tham gia vào các cơ chế, thiết chế ba bên để bảo vệ quyền và lợi ích 

chính đáng của NSDLĐ. Trong từng tổ chức đại diện NSDLĐ, sự kết nối giữa các 

thành viên cũng chƣa thực sự chặt chẽ, chƣa tập hợp, phản ánh đầy đủ nguyện vọng 

của các thành viên, dẫn tới một số nội dung tham gia trong các cơ chế, thiết chế ba bên 

chƣa thực sự nhận đƣợc sự đồng thuận cao của một số hiệp hội doanh nghiệp, nhất là 

các hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Vai trò hỗ trợ của tổ chức đại 

diện NSDLĐ đối với các doanh nghiệp thành viên còn hạn chế, chủ yếu tập trung hỗ 

trợ đầu tƣ, phát triển thị trƣờng, chƣa thực sự đi sâu hỗ trợ phát triển QHLĐ. Hiện nay, 

VCCI chỉ có hai Văn phòng Giới sử dụng lao động trên tổng số 9 chi nhánh trên toàn 

quốc, phụ trách trực tiếp các vấn đề liên quan đến QHLĐ. Theo báo cáo hàng năm của 

VCCI, các hỗ trợ QHLĐ hiện nay chủ yếu là tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập 

huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ, ít có các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành đối 

thoại, thƣơng lƣợng, ký kết TƢLĐTT để giải quyết hài hòa lợi ích giữa các bên. Điều 



 142 

này đƣợc lý giải là do nguồn lực dành cho các hoạt động hỗ trợ phát triển QHLĐ có 

hạn và đội ngũ cán bộ làm công tác QHLĐ trong các tổ chức đại diện còn thiếu, chƣa 

đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Một số đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để xây dựng quan hệ lao động 

theo hƣớng tiến bộ, hài hòa và ổn định ở Việt Nam 

Trong phạm vi giới hạn của bài viết, tác giả mạnh dạn đƣa ra một số đề xuất về 

giải pháp hoàn thiện pháp luật để xây dung QHLĐ tiến bộ, hài hòa và ổn định dựa trên 

cơ sở những tiêu chí về nội dung, hình thức và tổ chức thực hiện đã nêu ở phần 2.2: 

4.1. Hoàn thiện pháp luật để xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định 

phù hợp với các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và yêu cầu xây dựng nhà 

nước pháp quyền XHCN đề cao tính tối thương của Hiến pháp và pháp luật, củng cố 

các thiết chế đại diện trong quan hệ lao động 

Thứ nhất, cần triển khai thực hiện định hƣớng phát triển của Đảng qua Chỉ thị 

số 37 về tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng QHLĐ tiến bộ, hài hòa và ổn định 

ở tất cả các cấp từ Trung ƣơng đến cơ sở. 

Thứ hai, nghiên cứu mô hình đại diện dân chủ theo các nguyên tắc xây dựng 

Nhà nƣớc pháp quyền, đồng thời đánh giá kinh nghiệm đại diện của VCCI và Liên 

minh Hợp tác xã trong thời gian qua, từ đó đúc rút kinh nghiệm thực tiễn để củng cố 

thêm căn cứ pháp lý về thiết chế đại diện NSDLĐ với vai trò và tƣ cách mới đƣợc 

pháp luật lao động quy định, thay vì vai trò đại diện do Chính phủ chỉ định tạo nền 

tảng tổ chức hoạt động mới cho các tổ chức đại diện NSDLĐ, đặc biệt trong bối cảnh 

Việt Nam tham gia Công ƣớc số 98 của ILO và tham gia các FTA thế hệ mới.  

Thứ ba, tiếp tục đổi mới một cách có hệ thống phong trào công đoàn Việt Nam, 

tránh tình trạng ―hành chính hóa‖ hoạt động của công đoàn ở tất cả các cấp. Căn cứ 

trên tình hình thực tiễn của đất nƣớc, nghiên cứu cơ cấu lại hệ thống công đoàn các 

cấp theo hƣớng chuyên môn hóa, tăng tính liên kết, tƣơng tác hỗ trợ nhau giữa các cấp 

công đoàn, phát triển mạnh cấp CĐCS, công đoàn khu công nghiệp và công đoàn 

ngành trong tình hình mới, tiếp tục phát triển đoàn viên, mở rộng công đoàn ở các 

doanh nghiệp tƣ nhân, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp đa quốc gia.  

Thứ tư, về thiết chế tổ chức đại diện NLĐ, trách nhiệm của Nhà nƣớc với tƣ 

cách là thành viên của ILO là chấp nhận và đảm bảo tôn trọng các nguyên tắc cơ bản 

của Điều lệ ILO và Tuyên bố Philadelphia, trong đó có nguyên tắc tự do hiệp hội [10 

(b)]. Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm thực thi quyền tự do lập hội ở các 

nƣớc có nhiều thực tiễn (Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ) nhằm đảm bảo quyền của 

NLĐ thành lập tổ chức theo sự lựa chọn của chính mình, độc lập với hệ thống tổ chức 
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Tổng liên đoàn Việt Nam trong điều kiện đƣợc đảm bảo an ninh, an toàn một cách đầy 

đủ.  

4.2 Hoàn thiện pháp luật để xây dựng quan hệ lao động thông qua việc tôn trọng, thúc 

đấy và bảo vệ hiệu quả các quyền con người trong đó có các quyền cơ bản trong lao 

động 

Thứ nhất, quyền con ngƣời, các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 

đƣợc ghi nhận trong các Công ƣớc của Liên hợp quốc và ILO, đặc biệt chú ý Tuyên bố 

1998 của ILO cần phải đƣợc coi trọng và tham chiếu thƣờng xuyên.  Trong lĩnh vực 

QHLĐ, các nhóm quyền liên quan đến tự do hiệp hội và TLTT (Công ƣớc số 87 và 

Công ƣớc số 98) cần đƣợc đặc biệt quan tâm. Điều này là bởi quyền tự do hiệp hội là 

một trong những quyền căn bản trong lao động đƣợc các hiệp định thƣơng mại tự do 

thế hệ mới đề cập nhiều, thực thi nghiêm tắc các cam kết về lao động nói chung và 

những cam kết thực thi quyền tự do hiệp hội nói riêng là yêu cầu nghiêm ngặt của cả 

hiệp định đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dƣơng (CP-TPP) và hiệp định 

thƣơng mại tự do thế hệ mới (EV-FTA).  

Thứ hai, TCLĐ (cá nhân và tập thể) xảy ra là một thực tế khách quan, với mục 

đích bảo vệ một cách có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, vì vậy, cần thay 

đổi mô hình Hội đồng hòa giải trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính trung lập, tính 

chuyên nghiệp của cơ quan hòa giải. Điều này là do thành viên tham gia Hội đồng, kể 

cả ngƣời của Ban chấp hành công đoàn, đều là ngƣời do chủ doanh nghiệp quản lý, 

điều hành và trả lƣơng nên họ không thể đóng vai trò trung lập và thƣờng thiên vào xu 

hƣớng bảo vệ quyền lợi của giới chủ doanh nghiệp. Việt Nam cần thành lập cơ quan 

hòa giải độc lập, hoạt động toàn thời gian, các hòa giải viên là những viên chức 

chuyên nghiệp đáp ứng đầy đủ về trình độ, kỹ năng tƣ vấn, hòa giải và kinh nghiệm có 

uy tín hoạt động trong giải quyết các TCLĐ. Kinh nghiệm của nhiều nƣớc (Hoa Kỳ, 

Australia, Cambodia và Singapore) đã cho thấy thành công của đề xuất về cơ quan hòa 

giải hoạt động chuyên nghiệp trên [4]. 

Thứ ba, thiết chế trọng tài lao động cần điều chỉnh phù hợp với tình hình thực 

tế. Hiện nay, TCLĐ thƣờng xảy ra ở một vài tỉnh và thành phố trọng điểm, trong khi 

theo quy định pháp luật hiện hành thì mô hình Hội đồng Trọng tài đƣợc thành lập theo 

cấp hành chính ở tất cả các tỉnh và thành phố, ngay cả ở những địa phƣơng không hề 

xảy ra bất kỳ cuộc TCLĐ nào. Việc này vừa gây lãng phí ngân sách duy trì hoạt động, 

vừa hạn chế tập trung nguồn lực (nhân lực và vật lực) giải quyết triệt để vấn đề ở 

những nơi thƣờng xảy ra tranh chấp.  

Thứ tư, cải cách mô hình tài phán tƣ pháp về lao động thông qua việc xây dựng 

đề án tổ chức các tòa án lao động độc lập và giải quyết TCLĐ một cách có hiệu quả 
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theo thủ tục tố tụng riêng, nhằm khắc phục những tồn tại vƣớng mắc của thủ tục tố 

tụng dân sự nhƣ hiện nay. Pháp luật tố tụng cần có những qui định phù hợp để tạo 

đƣợc sự cân bằng lợi thế về quyền, nghĩa vụ chứng minh trong giải quyết TCLĐ, đồng 

thời bảo đảm tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp cho NLĐ tại phiên toà lao động. Thủ tục tố tụng tại Toà án cần đơn giản hóa 

nhằm tạo cơ hội để các chủ thể QHLĐ (NLĐ và NSDLĐ) đều muốn đƣa vụ việc tranh 

chấp đến Toà án. Thực tế xét xử đòi hỏi những qui định về điều kiện khởi kiện, phạm 

vi khởi kiện, thời hiệu khởi kiện cần đƣợc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hƣớng dẫn 

cho phù hợp với đặc thù của QHLĐ ở Việt Nam hiện nay. 

4.3. Hoàn thiện pháp luật để xây dựng quan hệ lao động thông qua việc tạo lập môi 

trường chính sách giúp vận hành quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định 

Thứ nhất, cần sớm xây dựng Luật tố tụng lao động nhằm chuyên môn hóa giải 

quyết TCLĐ tại Tòa án. Mặc dù, BLLĐ 2012 đã quy định về cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết TCLĐ cá nhân (Điều 200) và TCLĐ tập thể về quyền (Điều 203) là Tòa án 

Nhân dân, nhƣng trình tự thủ tục khởi kiện và giải quyết vụ án lại thực hiện theo quy 

đinh của Bộ luật Tố tụng dân sự. Trong khi đó, trình tự thủ tục áp dụng cho các tranh 

chấp dân sự thực tế luôn khác biệt với TCLĐ, vì thế tạo nên nhiều bất cập khi áp dụng 

(nội dung và hình thức) ở hai luật trên. Kinh nghiệm thi hành cần đƣợc đúc kết để khi 

xây dựng Luật tố tụng lao động sẽ tạo khung pháp lý thuận lợi nhất có sự tham gia của 

đại diện cho NLĐ (công đoàn hoặc tổ chức đại diện NLĐ) đảm bảo tiếng nói của chủ 

thể đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ giúp quá trình xử lý các TCLĐ 

cá nhân và TCLĐ tập thể đạt hiệu quả cao trong thực tiễn. 

Thứ hai, cần sớm củng cố cơ chế tham vấn ở mọi cấp (trung ƣơng, ngành nghề 

và ở các địa phƣơng) thông qua cải cách pháp luật lao động, tăng cƣờng hơn nữa vai 

trò và địa vị pháp lý của tổ chức đại diện của giới chủ sử dụng lao động và tổ chức đại 

diện NLĐ trong QHLĐ. Đặc biệt, ở các ngành nghề trọng điểm hiện nay, các tổ chức 

hiệp hội nhƣ Hiệp hội Da-Giầy-Túi Xách Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Dệt May 

Việt Nam (VITAS) hay Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (VINASME) 

mới chỉ đóng vai trò ―kênh‖ chuyển tải thông tin, đề đạt ý kiến doanh nghiệp, chƣa 

thực sự đại diện tham gia đối thoại với tƣ cách chủ thể bình đẳng trong cơ chế tham 

vấn chính sách quốc gia. Với tổ chức đại diện NLĐ mới, Nhà nƣớc cần tích cực tham 

gia hỗ trợ môi trƣờng pháp lý, tạo điều kiện cho các tổ chức này phát triển thông qua 

hoạt động tƣơng tác ở tất cả các cấp từ trung ƣơng xuống địa phƣơng.  

Thứ ba, thiết chế quản lý nhà nƣớc trong QHLĐ cần tiếp tục phải củng cố và 

tăng cƣờng thêm nguồn lực để có thể đảm trách ba chức năng cơ bản: (a) nghiên cứu, 

ban hành các văn bản chính sách, pháp luật lao động phù hợp với nền kinh tế thị 

trƣờng và phù hợp với những diễn biến mới của thị trƣờng lao động đang phát triển 
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hiện nay; (b) tổ chức thực thi các chính sách và pháp luật về lao động và (c) hoạt động 

thanh tra, kiểm tra việc thi hành các chính sách và pháp luật lao động đảm bảo vai trò 

quản lý nhà nƣớc. 

Thứ tư, Việt Nam đã xây dựng và thực thi thành công nhiều luật chuyên ngành 

tách ra từ nội dung của BLLĐ, cụ thể nhƣ Luật Việc làm 2013, Luật Giáo dục nghề 

nghiệp 2014, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật An toàn - Vệ sinh lao động năm 

2015. Tuy nhiên, với thực trạng QHLĐ phát triển đa dạng và thực tiễn thi hành phong 

phú, trong khi nhiều quy định điều chỉnh QHLĐ vẫn tiếp tục nằm trong BLLĐ và tản 

mạn ở các luật khác (luật công đoàn, luật tố tụng dân sự), việc điều chỉnh các QHLĐ 

có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới. Vì vậy, Nhà nƣớc cần nghiên cứu 

phƣơng án xây dựng, phát triển một đạo luật chuyên ngành về QHLĐ giúp giải quyết 

triệt để các thách thức nêu trên. Ngoài ra, Bộ LĐ-TBXH cần đặt ƣu tiên đầu tƣ nguồn 

lực và nhân lực phát triển đội ngũ thanh tra ngành có chuyên môn giỏi và đủ năng lực 

xử lý các vấn đề nảy sinh qua thực tiễn thi hành pháp luật lao động, đặc biệt là các quy 

định điều chỉnh QHLĐ. Các cán bộ thanh tra viên cần đƣợc đào tạo, tập huấn thƣờng 

xuyên nhằm nâng cao năng lực lập kế hoạch, can thiệp chiến lƣợc hơn, khả năng phân 

tích và sử dụng công nghệ thông tin tốt hơn nhằm hƣớng đến việc tăng cƣờng khả 

năng tƣ vấn, trợ giúp các doanh nghiệp tốt hơn, cũng nhƣ khả năng vƣơn ra rộng hơn 

hỗ trợ NLĐ trong khu vực phi chính thức, nhƣ quy định mới của BLLĐ năm 2019 và 

Luật An toàn Lao động năm 2015./. 
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PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM HỌC HỎI ĐƢỢC GÌ 

TỪ BỘ NGUYÊN TẮC HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CHÂU ÂU (PEICL)? 

TS. Trần Vũ Hải 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

Tóm tắt: Việt Nam hiện đã có những nền tảng pháp lý cơ bản nhất để điều chỉnh 

thị trường bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng nhưng vẫn còn nhiều hạn 

chế như không định nghĩa một số thuật ngữ rất phổ biến trong hợp đồng bảo hiểm nhân 

thọ, chưa quy định cụ thể về việc chuyển nhượng hợp đồng, vấn đề điều khoản mẫu hợp 

đồng, trách nhiệm của các bên trong giai đoạn trước khi giao kết hợp đồng, quy định về 

người thụ hưởng, trách nhiệm cung cấp thông tin v.v.. Từ việc nghiên cứu PEICL, 

người viết cho rằng Luật Kinh doanh bảo hiểm trong lần sửa đổi tới đây có thể học 

hỏi được nhiều kinh nghiệm từ pháp luật Châu Âu như bổ sung các quy định khi các 

bên của hợp đồng thỏa thuận thay đổi tăng số tiền bảo hiểm hoặc thời hạn hợp đồng thì 

phải được người được bảo hiểm đồng ý bằng văn bản, quy định tiền bảo hiểm, giá trị 

chuyển đổi/giá trị giải ước sẽ không liên quan đến các nghĩa vụ nợ của chủ hợp đồng bảo 

hiểm, quy định rõ việc giá trị giải ước khi hợp đồng chấm dứt trước hạn sẽ thuộc về ai 

và bên mua bảo hiểm có quyền chỉ định người thụ hưởng giá trị giải ước, quy định tiền 

bảo hiểm từ sự kiện người được bảo hiểm chết không được xem là di sản của người 

được bảo hiểm (đã chết), quy định về quyền hủy hợp đồng sau khi giao kết để đảm bảo 

tôn trọng sự cân nhắc của người tham gia bảo hiểm v.v.. 

Từ khóa: Bộ nguyên tắc hợp đồng bảo hiểm Châu Âu, PEICL, bảo hiểm nhân 

thọ, hợp đồng. 

 

BỐI CẢNH 

Kể từ thập niên 1990, Việt Nam bắt đầu xây dựng nền kinh tế thị trƣờng, tạo 

thuận lợi cho lĩnh vực bảo hiểm thƣơng mại nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng 

ra đời và phát triển. Thập niên 2000, Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ về bảo hiểm 

nhân thọ, bao gồm cả doanh thu phí và số lƣợng hợp đồng với đa dạng các công ty bảo 

hiểm, trong đó chủ yếu là công ty bảo hiểm có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài
1
. Hoạt động của 

các đại lý bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ rất sôi động, thậm chí, nhiều 

                                                 
1Theo Niên giám Thống kê thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam năm 2019 do Bộ Tài chính công bố, thị 

phần doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ khai thác mới (bao gồm cả bảo hiểm bổ trợ) xếp theo thứ tự 

sau: Manulife chiếm 17,73%; Bảo Việt nhân thọ chiếm 16,49%; Prudential chiếm 15,78%; Daiichi 

chiếm 13,58%; AIA chiếm 11,34%; MB Ageas chiếm 4,7%; Chubb chiếm 3,41%; 11 doanh nghiệp 

bảo hiểm nhân thọ còn lại chiếm thị phần 16,97%. Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính 

(mof.gov.vn). 
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công chức nhà nƣớc cũng đồng thời là đại lý bảo hiểm của một công ty bảo hiểm nào 

đó. Từ năm 2010 trở lại đây, tuy thị trƣờng bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có dấu hiệu 

tăng trƣởng chậm hơn nhƣng khá ổn định và có nhiều thay đổi trong cấu trúc sản phẩm 

để phù hợp với đa dạng lựa chọn của ngƣời mua bảo hiểm. 

Với sự ra đời của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (đƣợc sửa đổi, bổ sung 

năm 2010) cùng với các văn bản hƣớng dẫn thi hành, Việt Nam đã có những nền tảng 

pháp lý cơ bản nhất để điều chỉnh thị trƣờng bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ 

nói riêng. Cũng phải bổ sung thêm rằng, Bộ luật Dân sự năm 2005 đã xem hợp đồng bảo 

hiểm là một loại hợp đồng thông dụng và có quy định điều chỉnh quan hệ bảo hiểm 

thƣơng mại
1
. Tuy nhiên, đến Bộ luật Dân sự năm 2015 thì hợp đồng bảo hiểm không còn 

đƣợc quy định cụ thể trong Bộ luật Dân sự 2015 nữa
2
.  

Đƣợc ban hành cách đây gần 20 năm, trong bối cảnh thị trƣờng bảo hiểm còn 

sơ khai và chƣa phát triển thì các quy định pháp luật điều chỉnh các loại hình bảo hiểm 

nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng trong Luật Kinh doanh bảo hiểm còn khá 

đơn giản. Kể từ đó đến nay, thị trƣờng đã chứng kiến nhiều tranh chấp hợp đồng bảo 

hiểm nhân thọ liên quan trực tiếp đến sự minh bạch thông tin trong quan hệ hợp đồng 

bảo hiểm nhân thọ. Thậm chí, nhiều trƣờng hợp liên quan đến rủi ro đạo đức từ một 

trong các bên tham gia hợp đồng hoặc từ đại lý bảo hiểm. Năm 2010, việc sửa đổi Luật 

Kinh doanh bảo hiểm chủ yếu tập trung giải quyết nhu cầu trƣớc mắt, đó là thực hiện 

các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO), chứ 

chƣa đặt ra vấn đề sửa đổi toàn diện văn bản luật này. 

ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

TẠI VIỆT NAM 

Có chế định quy định riêng về hợp đồng bảo hiểm con ngƣời 

 Luật Kinh doanh bảo hiểm đã dành Chƣơng 3 (từ Điều 12 đến Điều 57) để quy 

định về hợp đồng bảo hiểm, bao gồm những vấn đề chung (Mục 1), hợp đồng bảo hiểm 

con ngƣời (Mục 2), hợp đồng bảo hiểm tài sản (mục 3), hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm 

dân sự. Bảo hiểm nhân thọ đƣợc quy định trong Mục 2 (Bảo hiểm con ngƣời). Trong 

Mục 2, nhiều nội dung đặc thù về bảo hiểm con ngƣời (trong đó có bảo hiểm nhân thọ) 

đã đƣợc quy định nhƣ: đối tƣợng của hợp đồng, những trƣờng hợp không phải trả tiền 

bảo hiểm, không đƣợc khởi kiện ngƣời đóng phí, giao kết hợp đồng trong trƣờng hợp 

chết của ngƣời đƣợc bảo hiểm v.v.. Đối với bảo hiểm nhân thọ, Luật Kinh doanh bảo 

                                                 
1 Bộ luật Dân sự năm 2005, từ Điều 567 đến Điều 580 

2 Tuy nhiên, không phải là Bộ luật Dân sự năm 2015 hoàn toàn không có hiệu lực điều chỉnh đối với 

quan hệ bảo hiểm thƣơng mại. Tại khoản 3 Điều 4 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: ―Trường hợp 

luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm các nguyên tắc cơ bản của 

pháp luật dân sự thì quy định của Bộ luật Dân sự sẽ được áp dụng‖. 
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hiểm chỉ dành riêng 2 điều đó là Điều 34 (Thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ) và 

Điều 35 (Đóng phí trong bảo hiểm nhân thọ). Tuy nhiên, nhiều điều khác trong Mục 1 

và Mục 2 của Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng đƣơng nhiên áp dụng đối với bảo hiểm 

nhân thọ. 

 Với cơ sở pháp lý còn khá sơ sài, nên giao dịch hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 

phụ thuộc khá nhiều vào thỏa thuận giữa các bên tham gia bảo hiểm và sự giám sát của 

cơ quan quản lý nhà nƣớc có thẩm quyền. Nhìn chung, việc chấp hành pháp luật của 

các công ty bảo hiểm là nghiêm túc, nhƣng rất khó để khẳng định rằng, với những thỏa 

thuận trong hợp đồng bảo hiểm, quyền lợi của ngƣời tham gia bảo hiểm đã đƣợc ghi 

nhận công bằng hay chƣa, vì lý do là pháp luật còn nhiều khoảng trống. 

Chú ý đến yêu cầu bảo vệ ngƣời tham gia bảo hiểm
1
 

 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi năm 2010) đã có những yêu cầu 

ngày càng cao hơn để bảo vệ ngƣời tham gia bảo hiểm nhƣ nghiêm cấm quảng cáo sai 

sự thật về sản phẩm bảo hiểm, quy định nội dung cơ bản về hợp đồng bảo hiểm, quy 

định về hình thức văn bản của hợp đồng bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên bảo 

hiểm và bên mua bảo hiểm, trách nhiệm cung cấp thông tin và giải thích hợp đồng bảo 

hiểm v.v.. 
2
 

Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi năm 2010) cũng 

đặt ra các yêu cầu đối với công ty bảo hiểm trong quá trình hoạt động phải đảm bảo an 

toàn về tài chính nhƣ đảm bảo biên khả năng thanh toán không thấp hơn biên khả năng 

thanh toán tối thiểu, tuân thủ các giới hạn đầu tƣ từ phí bảo hiểm nhàn rỗi
3
 v.v.. 

Chƣa có chế định riêng về bảo hiểm nhân thọ 

Hiện nay, một số quy định đặc thù về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đƣợc ghi 

nhận chung trong bảo hiểm con ngƣời, mặc dù, cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, 

bảo hiểm nhân thọ có những đặc trƣng riêng khác biệt với bảo hiểm con ngƣời phi 

nhân thọ dẫn đến cần có những quy định riêng, cụ thể: 

Thứ nhất, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi năm 2010) không định 

nghĩa một số thuật ngữ rất phổ biến trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (ví dụ: giá trị 

hoàn lại, giá trị giải ƣớc, chi phí hợp lý, ngày tròn năm hợp đồng, v.v.), mặc dù những 

thuật ngữ này đƣợc sử dụng thƣờng xuyên trong luật và các văn bản dƣới luật, từ đó dẫn 

                                                 
1 Thuật ngữ ―Ngƣời tham gia bảo hiểm‖ có thể hiểu bao gồm: bên mua bảo hiểm (chủ hợp đồng – 

policyholder), ngƣời đƣợc bảo hiểm (the person at rick) và ngƣời thụ hƣởng (beneficiary). Nhiều 

trƣờng hợp, trong bảo hiểm nhân thọ, cả ba chủ thể này chỉ là một ngƣời. 

2 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi 2010), Điều 10 khoản 4 điểm d, Điều 13, 14, 17, 18, 19, 

20, 21,… 

3 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi 2010), Điều 77 và 98. Nghị định 73/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm có những quy định chi tiết về các nội dung này. 
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đến nhiều cách hiểu khác nhau, không thống nhất giữa các công ty bảo hiểm, dẫn đến 

việc hạn chế khả năng lựa chọn của ngƣời mua bảo hiểm.  

Thứ hai, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi năm 2010) chƣa quy định 

cụ thể về việc chuyển nhƣợng hợp đồng, một quy định rất cần thiết trong lĩnh vực bảo 

hiểm nhân thọ vì thời hạn bảo hiểm tƣơng đối dài. Bản chất của việc chuyển nhƣợng là 

việc một chủ thể khác sẽ thay thế vị trí pháp lý của ngƣời mua bảo hiểm trong hợp đồng 

bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhƣợng hợp đồng cho ngƣời khác với nhiều 

mục đích khác nhau nhƣ để tiếp tục duy trì hợp đồng hoặc để có một khoản tiền nhất 

định từ giá trị hoàn lại hợp đồng mà không cần phải chấm dứt hợp đồng. Vấn đề này 

đƣợc ghi nhận một cách khái quát tại Điều 26 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa 

đổi năm 2010), nhƣng thực tế điều khoản này chỉ đủ ý nghĩa với hợp đồng bảo hiểm tài 

sản, vì rõ ràng quy định không đƣa ra các điều kiện cụ thể về quyền lợi có thể đƣợc bảo 

hiểm (insurable interest) của ngƣời nhận chuyển nhƣợng và liệu có cần ngƣời đƣợc bảo 

hiểm (a person at rick) đồng ý hay không.  

Thứ ba, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi năm 2010) còn quy định 

cụ thể về hình thức của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Trên thực tế, không giống những 

hợp đồng thông thƣờng chỉ gồm một văn bản duy nhất, hợp đồng bảo hiểm nói chung 

và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nói riêng gồm tập hợp nhiều văn bản với những nội 

dung rất khác nhau nhƣ: giấy đề nghị bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm chính, điều 

khoản bảo hiểm riêng, đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm, các phụ lục và 

thông báo kèm theo hợp đồng v.v.. Điều này làm cho ngƣời mua bảo hiểm không hiểu 

đầy đủ về nội dung hợp đồng, dẫn đến việc thực hiện không chính xác hoặc bị công ty 

bảo hiểm lạm dụng. 

Thứ năm, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi năm 2010) còn chƣa quy 

định chi tiết nhiều nội dung rất cần thiết đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhƣ: điều 

khoản mẫu hợp đồng, trách nhiệm của các bên trong giai đoạn trƣớc khi giao kết hợp 

đồng, quy định về ngƣời thụ hƣởng, trách nhiệm cung cấp thông tin v.v.. Trong khi đó, 

những nội dung này lại rất đƣợc coi trọng trong Bộ nguyên tắc hợp đồng bảo hiểm Châu 

Âu (Principles of European Insurance Contract Law, viết tắt là PEICL) nhƣ so sánh 

dƣới đây. 

PHÁP LUẬT VIỆT NAM CÓ THỂ HỌC HỎI ĐƢỢC GÌ TỪ PEICL? 

 Bộ nguyên tắc hợp đồng bảo hiểm Châu Âu (PEICL) đƣợc bắt đầu xây dựng từ 

năm 1999, đƣợc ban hành vào năm 2009 và đƣợc bổ sung dần sau đó, đã trở thành 

khuôn mẫu chung tham khảo cho các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu trong 

việc xây dựng và áp dụng pháp luật về hợp đồng bảo hiểm. PEICL dành Phần 5 

(chƣơng 17) để quy định những điều khoản đặc biệt về bảo hiểm nhân thọ. Để tiện 
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theo dõi, ngƣời viết sẽ bình luận ngắn gọn về từng nội dung tƣơng ứng của pháp luật 

Việt Nam so với PEICL và đề xuất liệu Việt Nam có nên học hỏi những quy định này 

hay không và ở mức độ nào thì phù hợp. 

 

PEICL Pháp luật Việt Nam 

MỤC 1 

BÊN THỨ BA 

Điều 17:101. Bảo hiểm nhân thọ về 

cuộc sống của ngƣời thứ ba 

Hợp đồng bảo hiểm về cuộc sống của một 

ngƣời không phải là chủ hợp đồng bảo 

hiểm không có hiệu lực, trừ khi có sự 

đồng ý của ngƣời đƣợc bảo hiểm bằng 

văn bản và có chữ ký. Bất kỳ sự thay đổi 

đáng kể nào trong hợp đồng, bao gồm 

thay đổi ngƣời thụ hƣởng, tăng số tiền bảo 

hiểm và thay đổi thời hạn hợp đồng sẽ 

không có hiệu lực nếu không có sự đồng ý 

đó. Điều tƣơng tự cũng áp dụng đối với 

việc chuyển nhƣợng hoặc ràng buộc hợp 

đồng bảo hiểm hoặc quyền hƣởng tiền 

bảo hiểm. 

 

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm tại Điều 38 có 

quy định về việc giao kết hợp đồng bảo 

hiểm con ngƣời cho trƣờng hợp chết nhƣ 

sau: 

1. Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp 

đồng bảo hiểm con ngƣời cho trƣờng hợp 

chết của ngƣời khác thì phải đƣợc ngƣời 

đó đồng ý bằng văn bản, trong đó ghi rõ 

số tiền bảo hiểm và ngƣời thụ hƣởng. 

Mọi trƣờng hợp thay đổi ngƣời thụ hƣởng 

phải có sự đồng ý bằng văn bản của bên 

mua bảo hiểm.  

2. Không đƣợc giao kết hợp đồng bảo 

hiểm con ngƣời cho trƣờng hợp chết của 

những ngƣời sau đây: 

a) Ngƣời dƣới 18 tuổi, trừ trƣờng hợp cha, 

mẹ hoặc ngƣời giám hộ của ngƣời đó 

đồng ý bằng văn bản; 

b) Ngƣời đang mắc bệnh tâm thần. 

Nhƣ vậy, có thể thấy Luật Kinh doanh 

bảo hiểm đã quy định phù hợp với thông 

lệ quốc tế, trong đó có PEICL. Tuy nhiên, 

pháp luật Việt Nam cần ghi nhận thêm về 

việc khi các bên của hợp đồng bảo hiểm 

thỏa thuận thay đổi tăng số tiền bảo hiểm 
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hoăc thời hạn hợp đồng thì ngƣời đƣợc 

bảo hiểm phải đồng ý bằng văn bản. 

 

Điều 17: 102 Ngƣời thụ hƣởng tiền bảo 

hiểm 

(1) Chủ hợp đồng có thể chỉ định một 

hoặc nhiều ngƣời hƣởng lợi từ tiền bảo 

hiểm và có thể thay đổi hoặc huỷ bỏ việc 

chỉ định đó, trừ khi việc chỉ định đã đƣợc 

tuyên bố không huỷ ngang. Việc chỉ định, 

thay đổi hoặc thu hồi, trừ khi đƣợc làm 

bằng di chúc, phải đƣợc lập thành văn bản 

và đƣợc gửi đến doanh nghiệp bảo hiểm. 

(2) Quyền chỉ định, thay đổi hoặc hủy bỏ 

chỉ định sẽ kết thúc vào ngày chết của 

ngƣời làm bảo hiểm hoặc sự kiện xảy ra 

sự kiện bảo hiểm, tùy theo trƣờng hợp nào 

xảy ra trƣớc. 

(3) Chủ hợp đồng hoặc ngƣời thừa kế của 

chủ hợp đồng, tùy từng trƣờng hợp, sẽ 

đƣợc coi là ngƣời thụ hƣởng tiền bảo 

hiểm nếu 

(a) chủ hợp đồng không chỉ định 

một ngƣời thụ hƣởng hoặc 

(b) việc chỉ định ngƣời hƣởng lợi 

đã bị thu hồi và không có ngƣời thụ 

hƣởng khác đƣợc chỉ định hoặc 

(c) ngƣời thụ hƣởng đã chết trƣớc 

khi xảy ra sự kiện bảo hiểm và không chỉ 

định ngƣời thụ hƣởng khác. 

(4) Nếu hai hoặc nhiều thụ hƣởng đã đƣợc 

chỉ định và bất kỳ ngƣời nào đƣợc chỉ định 

trong số họ bị thu hồi hoặc bất kỳ ngƣời 

nào trong số họ chết trƣớc sự kiện bảo 

hiểm, số tiền bảo hiểm phải trả cho ngƣời 

 

 

 

Hiện nay, Luật Kinh doanh bảo hiểm 

không có quy định cụ thể về quyền và 

trách nhiệm của ngƣời thụ hƣởng mà chủ 

yếu phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên. 

Trên thực tế, nhiều hợp đồng bảo hiểm 

đều có thỏa thuận về ngƣời thụ hƣởng (ít 

hoặc nhiều) tƣơng tự nhƣ PEICL.  

Riêng đối với vấn đề ngƣời thụ hƣởng 

không còn quyền thụ hƣởng (khoản 4 

Điều 17:102 PEICL) thì pháp luật Việt 

Nam có quy định nhƣng ở mức hẹp hơn 

và không cụ thể bằng PEICL. Luật Kinh 

doanh bảo hiêm Điều 39 khoản 2 quy 

định: ―Trong trường hợp một hoặc một số 

người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay 

thương tật vĩnh viễn cho người được bảo 

hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả 

tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng 

khác theo thoả thuận trong hợp đồng bảo 

hiểm‖. Nhƣ vậy, việc loại trừ ngƣời thụ 

hƣởng chỉ đặt ra khi ngƣời đó cố ý gây hại 

cho ngƣời đƣợc bảo hiểm và việc  phân 

chia số tiền bảo hiểm sẽ hoàn toàn phụ 

thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng bảo 

hiểm. 

Để bảo vệ ngƣời thụ hƣởng, PEICL có 

quy định rất hay, đó là tiền bảo hiểm, giá 

trị chuyển đổi hoặc giá trị giải ƣớc sẽ 

không liên quan đến các nghĩa vụ nợ của 

chủ hợp đồng bảo hiểm. 

Pháp luật Việt Nam nên quy định rõ về 
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thụ hƣởng ấy sẽ đƣợc phân phối giữa 

những ngƣời thụ hƣởng còn lại theo tỷ lệ, 

trừ trƣờng hợp ngƣời chủ hợp đồng bảo 

hiểm quy định khác theo khoản 1. 

(5) Theo bất kỳ quy tắc nào về việc bãi 

bỏ, không có hiệu lực hoặc không thi 

hành đƣợc các đạo luật pháp lý có hại cho 

các chủ nợ đƣợc quy định trong các quy 

tắc của pháp luật về phá sản, tài sản thế 

chấp của chủ hợp đồng bảo hiểm sẽ không 

có quyền liên quan đến tiền bảo hiểm, giá 

trị chuyển đổi hoặc giá trị giải ƣớc, miễn 

là tiền đã không đƣợc trả cho chủ hợp 

đồng bảo hiểm. 

(6) Doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo 

hiểm cho ngƣời đƣợc chỉ định theo khoản 

1 sẽ đƣợc giải toả khỏi nghĩa vụ thanh 

toán, trừ phi doanh nghiệp biết rằng ngƣời 

đó không đƣợc hƣởng tiền bảo hiểm. 

ngƣời thụ hƣởng tƣơng tự nhƣ PEICL. 

 

Điều 17:103 Ngƣời thụ hƣởng giá trị 

giải ƣớc 

(1) Không phụ thuộc vào chỉ định theo 

Điều 17: 102, chủ hợp đồng bảo hiểm 

cũng có thể chỉ định một ngƣời hƣởng lợi 

của giá trị giải ƣớc, nếu có, và có thể thay 

đổi hoặc huỷ bỏ chỉ định đó. Việc chỉ 

định, thay đổi hoặc thu hồi phải đƣợc lập 

thành văn bản và đƣợc gửi cho doanh 

nghiệp bảo hiểm. 

(2) Chủ hợp đồng sẽ đƣợc coi là ngƣời 

thụ hƣởng giá trị giải ƣớc nếu: 

(a) Không có ngƣời thụ hƣởng giá 

trị giải ƣớc đƣợc chỉ định hoặc 

(b) đã chỉ định một ngƣời hƣởng 

lợi của giá trị giải ƣớc nhƣng đã bị 

 

 

 

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, tại Điều 

3 khoản 8 quy định: ―Người thụ hưởng là 

tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm 

chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp 

đồng bảo hiểm con người.‖ 

Nhƣ vậy, ngƣời thụ hƣởng sẽ không có 

quyền lợi gì khi hợp đồng chấm dứt trƣớc 

hạn mà có giá trị giải ƣớc. Có thể suy 

luận, giá trị giải ƣớc của hợp đồng sẽ 

đƣơng nhiên thuộc về bên mua bảo hiểm 

(chủ hợp đồng) nhƣ khoản 2 của Điều 

17:103 của PEICL. 

Pháp luật Việt Nam cũng nên quy định rõ 

về việc giá trị giải ƣớc khi hợp đồng chấm 
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thu hồi và không có chỉ định ngƣời 

thụ hƣởng khác, hoặc 

(c) ngƣời thụ hƣởng giá trị giải ƣớc 

đã chết và không chỉ định ngƣời thụ 

hƣởng khác. 

(3) Điều 17: 102 khoản 2, và 4 đến 6 sẽ 

đƣợc áp dụng những sửa đổi tƣơng ứng. 

dứt trƣớc hạn sẽ thuộc về ai và liệu bên 

mua bảo hiểm có quyền chỉ định ngƣời 

thụ hƣởng giá trị giải ƣớc trong hợp đồng 

hay không. 

 

Điều 17:104 Chuyển nhƣợng hoặc Cản 

trở 

(1) Trƣờng hợp ngƣời thụ hƣởng đã đƣợc 

chỉ định thì không thể huỷ ngang, việc 

chuyển nhƣợng hoặc ràng buộc hợp đồng 

bảo hiểm hoặc quyền của chủ hợp đồng 

bảo hiểm sẽ không có hiệu lực trừ khi 

ngƣời thụ hƣởng đồng ý bằng văn bản. 

(2) Việc chuyển nhƣợng hoặc gây cản trở 

quyền hƣởng tiền bảo hiểm của ngƣời thụ 

hƣởng sẽ không có hiệu lực trừ khi ngƣời 

chủ hợp đồng bảo hiểm đồng ý bằng văn 

bản. 

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm còn chƣa chú 

ý nhiều đến quyền của ngƣời thụ hƣởng 

mà điển hình là không có quy định có cần 

sự đồng ý của một ngƣời khi chỉ định 

ngƣời đó là ngƣời thụ hƣởng hay không. 

Bên cạnh đó, pháp luật cũng không ngăn 

cấm ngƣời mua bảo hiểm thay đổi ngƣời 

thụ hƣởng, thậm chí không cần thông báo 

cho ngƣời đó đƣợc biết. Điều 17:104 rất 

có ý nghĩa vì nó tôn trọng quyền của 

ngƣời đƣợc chỉ định là ngƣời thụ hƣởng 

và bảo vệ ngƣời thụ hƣởng trƣớc sự 

chuyển nhƣợng hợp đồng. 

 

Điều 17: 105 Xóa bỏ di sản 

Trƣờng hợp ngƣời thụ hƣởng là ngƣời 

thừa kế của ngƣời đƣợc bảo hiểm (đã 

chết) và bị loại bỏ việc hƣởng di sản, thì 

thực tế của việc loại bỏ quyền thừa kế 

không ảnh hƣởng đến vị trí của ngƣời đó 

theo hợp đồng bảo hiểm. 

 

 

Đây là quy định không có trong Luật 

Kinh doanh bảo hiểm và Bộ luật Dân sự 

của Việt Nam. Quy định này có thấy sự 

tôn trọng quyền của ngƣời thụ hƣởng theo 

hợp đồng bảo hiểm trong ranh giới về sở 

hữu. Tiền bảo hiểm từ sự kiện ngƣời đƣợc 

bảo hiểm chết không đƣợc xem là di sản 

của ngƣời đƣợc bảo hiểm (đã chết)  đó mà 

sẽ thuộc về ngƣời thụ hƣởng theo hợp 

đồng bảo hiểm. Quy định này nên đƣợợc 

bổ sung vào Luật Kinh doanh bảo hiểm.  

MỤC 2 
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GIAI ĐOẠN BAN ĐẦU VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

 

Điều 17: 201 Trách nhiệm cung cấp 

Thông tin Trƣớc khi giao kết Hợp đồng 

của Ngƣời nộp đơn 

(1) Thông tin do ngƣời nộp đơn cung cấp 

theo Điều 2: 101 khoản 1, sẽ bao gồm 

những trƣờng hợp mà ngƣời đƣợc bảo 

hiểm đã biết hoặc cần phải biết. 

(2) Các biện pháp xử phạt đối với việc vi 

phạm nghĩa vụ thông tin trƣớc khi ký kết 

hợp đồng theo Điều 2:102, 2:103 và 

2:105, nhƣng không theo Điều 2:104, và 

chỉ có hiệu lực trong 5 năm sau khi ký kết 

hợp đồng. 

 

 

 

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm tại Điều 19 

khoản 1 có quy định bên mua bảo hiểm có 

trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin 

liên quan đến đối tƣợng bảo hiểm cho 

doanh nghiệp bảo hiểm và chịu trách 

nhiệm về tính chính xác, trung thực của 

thông tin đó. Và nghĩa vụ của bên mua 

bảo hiểm là kê khai đầy đủ, trung thực 

mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng 

bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp 

bảo hiểm đƣợc ghi nhận tại Điều 18 

khoản 2. 

Điều 17: 202 Trách nhiệm cung cấp 

Thông tin Trƣớc khi giao kết Hợp đồng 

của DN Bảo hiểm 

(1) DN bảo hiểm sẽ thông báo cho ngƣời 

đề nghị giao kết hợp đồng bảo hiểm về 

việc anh ta có quyền đƣợc chia lợi nhuận. 

Việc nhận đƣợc thông tin này phải đƣợc 

thực hiện bởi một tuyên bố rõ ràng trong 

một văn bản tách biệt với mẫu đơn đề 

nghị bảo hiểm. 

(2) Tài liệu do doanh nghiệp bảo hiểm cung 

cấp theo Điều 2:201 bao gồm các thông tin 

sau: 

(a) đối với doanh nghiệp bảo hiểm: 

một tài liệu tham khảo cụ thể về việc bắt 

buộc công bố báo cáo hàng năm về khả 

năng thanh toán và điều kiện tài chính; 

(b) liên quan đến cam kết hợp đồng 

 

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm tại Điều 19 chỉ 

quy định chung về nghĩa vụ cung cấp 

thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm mà 

không có quy định chi tiết. Tuy nhiên tại 

Điều 4 Thông tƣ 50/2017/TT-BTC ngày 

15/5/2017 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn thi 

hành Luật Kinh doanh bảo hiểm có quy 

định về nguyên tắc trong khai thác bảo 

hiểm nhân thọ, theo đó, ngoài các nguyên 

tắc chung, doanh nghiệp bảo hiểm nhân 

thọ phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

1. Tài liệu minh họa bán hàng cung cấp 

cho bên mua bảo hiểm: 

a) Có sự chấp thuận của chuyên gia 

tính toán về các giả định dùng để tính toán 

trƣớc khi sử dụng để cung cấp cho bên 
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của doanh nghiệp bảo hiểm: (i) giải thích 

về mỗi quyền lợi và mỗi lựa chọn; (ii) 

thông tin về tỷ lệ phí bảo hiểm cho mỗi 

khoản lợi ích bảo hiểm, cả lợi ích chính 

và lợi ích bổ sung, tùy từng trƣờng hợp; 

(iii) các phƣơng pháp tính và phân phối 

lợi ích tăng thêm bao gồm một miêu tả cụ 

thể theo luật giám sát hiện hành; (iv) một 

chỉ dẫn về các giá trị giải ƣớc và giá trị 

thanh toán và mức độ mà chúng đƣợc 

đảm bảo; (v) đối với HĐBH liên kết đơn 

vị: giải thích về các đơn vị mà các lợi ích 

đƣợc liên kết và một chỉ dẫn về bản chất 

của các tài sản cơ bản; (vi) thông tin 

chung về các thoả thuận thuế áp dụng cho 

loại hình bảo hiểm. 

(3) Ngoài ra, phải cung cấp thông tin cụ 

thể để tạo điều kiện hiểu rõ rủi ro trong 

hợp đồng mà giả định là của chủ hợp 

đồng. 

(4) Nếu doanh nghiệp bảo hiểm thông báo 

con số về lợi ích có thể có vƣợt mức thanh 

toán đƣợc bảo đảm theo hợp đồng, doanh 

nghiệp bảo hiểm sẽ cung cấp cho ngƣời 

đề nghị giao kết hợp đồng một phép tính 

mô hình xác định lợi ích về kỳ hạn có thể 

dựa trên các nguyên tắc tính toán phí bảo 

hiểm với ba mức tỷ suất lợi ích. Điều này 

sẽ không áp dụng cho các hợp đồng bảo 

hiểm bao gồm các rủi ro mà doanh nghiệp 

bảo hiểm không chắc chắn phải chịu trách 

nhiệm và các đơn bảo hiểm liên kết đơn 

vị. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trình bày rõ 

ràng và đầy đủ cho ngƣời chủ hợp đồng 

bảo hiểm rằng mô hình tính toán dựa trên 

những giả định giả tƣởng và rằng hợp 

đồng không đảm bảo thanh toán nếu xảy 

mua bảo hiểm; 

b) Đối với những sản phẩm có giá 

trị hoàn lại, tài liệu minh họa bán hàng 

trình bày những điều kiện để đƣợc nhận 

giá trị hoàn lại và những quyền lợi, kèm 

theo số tiền cụ thể mà bên mua bảo hiểm 

đƣợc hƣởng khi nhận giá trị hoàn lại, nêu 

rõ những quyền lợi này là có đảm bảo hay 

không có đảm bảo. 

2. Giải thích rõ và đƣa ra các yêu 

cầu cung cấp thông tin cụ thể cho bên 

mua bảo hiểm, ngƣời đƣợc bảo hiểm; tiếp 

nhận và lƣu giữ thông tin do bên mua bảo 

hiểm hoặc ngƣời đƣợc bên mua bảo hiểm 

ủy quyền kê khai trên hồ sơ yêu cầu bảo 

hiểm. 

3. Phân tích nhu cầu và khả năng tài 

chính của bên mua bảo hiểm để tƣ vấn 

cho bên mua bảo hiểm những sản phẩm 

bảo hiểm phù hợp. 

4. Khi cấp đơn bảo hiểm, doanh 

nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải thông báo 

cho bên mua bảo hiểm bằng văn bản những 

thông tin sau: 

a) Thời hạn, kỳ đóng phí bảo hiểm, 

phƣơng thức đóng phí (nếu có); 

b) Tên, địa chỉ liên hệ của cá nhân 

hoặc đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp 

bảo hiểm chịu trách nhiệm việc giải quyết 

khiếu nại, thắc mắc, tranh chấp liên quan 

đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt 

hợp đồng bảo hiểm của khách hàng; 

c) Trách nhiệm cung cấp thông tin 

đầy đủ, trung thực và chính xác; những 

thay đổi cần thông báo ngay cho doanh 

nghiệp bảo hiểm; 
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ra trên thực tế. 

Điều 2:501 của PEICL quy định về 

thông tin mà doanh nghiệp bảo hiểm 

cần cung cấp nhƣ sau: 

Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh 

nghiệp bảo hiểm phải đưa ra một hợp 

đồng bảo hiểm cùng với các điều khoản 

hợp đồng chung nếu không có trong đơn 

bảo hiểm, bao gồm các thông tin sau nếu 

có liên quan: 

(a) tên và địa chỉ của các bên tham gia 

hợp đồng, đặc biệt là trụ sở chính và hình 

thức pháp lý của doanh nghiệp bảo hiểm, 

và khi thích hợp của chi nhánh ký kết hợp 

đồng hoặc cấp bảo hiểm; 

(b) tên và địa chỉ của người được bảo 

hiểm, và trong trường hợp bảo hiểm nhân 

thọ, người thụ hưởng và người có nguy 

cơ; 

(c) tên và địa chỉ của bên trung gian; 

(d) đối tượng bảo hiểm và rủi ro được bảo 

hiểm; (e) số tiền bảo hiểm và bất kỳ khoản 

khấu trừ nào; 

(f) số tiền phí bảo hiểm và phương pháp 

tính; 

(g) khi phí bảo hiểm phải trả cũng như 

địa điểm và phương thức thanh toán; 

(h) thời hạn hợp đồng, bao gồm phương 

thức chấm dứt hợp đồng, và thời hạn nợ; 

(i) quyền thu hồi đơn hoặc tránh hợp 

đồng theo Điều 2: 303 đối với bảo hiểm 

phi nhân thọ và Điều 17: 203 đối với bảo 

hiểm nhân thọ; 

(j) hợp đồng phải tuân theo PEICL; 

(k) sự tồn tại của một cơ chế khiếu nại và 

d) Quyền lợi bảo hiểm của sản 

phẩm; các điểm loại trừ trách nhiệm bảo 

hiểm và các trƣờng hợp khác phải lƣu ý; 

đ) Việc giao kết các hợp đồng bảo 

hiểm bổ trợ kèm theo các hợp đồng bảo 

hiểm chính không phải là điều kiện bắt 

buộc để duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo 

hiểm chính; 

e) Đối với các sản phẩm bảo hiểm 

có giá trị hoàn lại, hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ phải nêu rõ thời điểm có giá trị 

hoàn lại; 

g) Doanh nghiệp bảo hiểm đƣợc 

quyền khấu trừ các khoản nợ chƣa đƣợc 

hoàn trả trƣớc khi thanh toán giá trị hoàn 

lại, trả quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng 

bảo hiểm. 

Nhƣ vậy, có thể thấy các quy định của 

pháp luật Việt Nam là khá chi tiết, nhƣng 

chƣa có ở Luật Kinh doanh bảo hiểm mà 

chỉ ở Thông tƣ hƣớng dẫn. Tuy nhiên, 

pháp luật Việt Nam vẫn còn thiếu quy 

định nhằm đảm bảo tính minh bạch, đó là 

nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm phải 

nhấn mạnh ―tính giả tƣởng‖ của mô hình 

tính toán quyền lợi khách hàng. 



 158 

khắc phục ngoài thủ tục đối với người nộp 

đơn và các phương pháp tiếp cận với đơn 

đó; 

(l) sự tồn tại của các quỹ bảo lãnh hoặc 

các thỏa thuận bồi thường khác. 

 

Điều 17:203: Thời hạn thông báo 

ngừng tham gia (hủy bỏ HĐ) 

(1) Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, 

thời gian thông báo ngừng tham gia hợp 

đồng đƣợc quy định tại Điều 2:303 khoản 

1 là một tháng sau khi nhận đƣợc hoặc 

nhận các tài liệu nêu tại Điều 2: 501 và 

Điều 17: 202, tùy theo thời điểm nào 

muộn hơn. 

(2) Quyền của chủ hợp đồng để thông báo 

ngừng tham gia hợp đồng theo Điều 2: 

303 khoản 1 sẽ mất hiệu lực một năm sau 

khi ký kết hợp đồng. 

NOTE 2:303 

(1) Chủ hợp đồng có quyền thông báo 

ngừng hợp đồng bằng cách thông báo 

bằng văn bản trong vòng hai tuần sau khi 

nhận được chấp nhận hoặc chuyển giao 

các tài liệu nêu tại Điều 2:501, tùy theo 

thời điểm nào muộn hơn. 

(2) Chủ hợp đồng sẽ không có quyền 

thông báo ngừng hợp đồng khi 

(a) Thời hạn của hợp đồng dưới một 

tháng;  

(b) hợp đồng được kéo dài theo Điều 

2:602; 

(c) là trường hợp bảo hiểm sơ bộ, bảo 

hiểm trách nhiệm hoặc bảo hiểm nhóm. 

 

 

 

Hiện nay Luật Kinh doanh bảo hiểm 

không quy định về quyền đƣợc ngừng 

tham gia hợp đồng (hủy hợp đồng sau khi 

ký) của bên mua bảo hiểm, do đó quyền 

này của bên mua bảo hiểm sẽ có nếu nhƣ 

các bên thỏa thuận. Trên thực tế, rất nhiều 

hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thỏa 

thuận này. Điều đó cho thấy các sản phẩm 

bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có 

khuynh hƣớng ―đi trƣớc‖ các quy định 

pháp luật, theo hƣớng tích cực. 

Do đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm nên bổ 

sung quy định về quyền hủy hợp đồng sau 

khi giao kết để đảm bảo tôn trọng sự cân 

nhắc của ngƣời tham gia bảo hiểm, khi 

thời gian tham gia hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ là khá dài và giảm bớt khả năng 

hợp đồng bị đình chỉ do bên mua bảo 

hiểm không có đủ khả năng thực hiện (và 

thƣờng thì trong trƣờng hợp này, bên mua 

bảo hiểm sẽ chịu bất lợi). 

 

 

 

  



 159 

Điều 17: 204 Quyền chấm dứt hợp đồng 

của chủ hợp đồng 

(1) Chủ hợp đồng có quyền chấm dứt hợp 

đồng bảo hiểm nhân thọ mà không thu 

đƣợc giá trị chuyển đổi hoặc giá trị giải 

ƣớc, với điều kiện việc chấm dứt sẽ không 

có hiệu lực trƣớc một năm kể từ ngày ký 

kết hợp đồng. Quyền chấm dứt trƣớc khi 

kết thúc thời hạn hợp đồng có thể bị loại 

trừ khi khoản phí bảo hiểm duy nhất đã 

đƣợc thanh toán. Việc chấm dứt đƣợc 

thực hiện bằng văn bản và có hiệu lực sau 

hai tuần kể từ ngày nhận đƣợc thông báo 

chấm dứt của doanh nghiệp bảo hiểm. 

(2) Nếu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thu 

đƣợc giá trị chuyển đổi hoặc giá trị giải 

ƣớc thì áp dụng các Điều 17: 601 đến 17: 

603. 

 

 

Việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trƣớc 

hạn chỉ đƣợc Luật Kinh doanh bảo hiểm 

(Điều 23) quy định trong trƣờng hợp bên 

mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể 

đƣợc bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo 

hiểm, trừ trƣờng hợp các bên có thỏa 

thuận khác. Nhƣ vậy, bên mua bảo hiểm 

nếu không có thỏa thuận thì không thể tự 

chấm dứt hợp đồng trƣớc hạn khi không 

vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên Điều 

17:204 của PEICL nhấn mạnh đến việc 

loại trừ quyền nhận đƣợc giá trị chuyển 

đổi hoặc giá trị giải ƣớc của ngƣời mua 

bảo hiểm khi thực hiện quyền này. 

 

Điều 17: 205 Quyền chấm dứt hợp đồng 

của Doanh nghiệp bảo hiểm 

Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ đƣợc chấm 

dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong 

phạm vi đƣợc phép của Mục này. 

 

 

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm không quy 

định quyền chấm dứt hợp đồng trƣớc hạn 

khi ngƣời mua bảo hiểm thực hiện đúng 

hợp đồng. Và nếu tôi hiểu đúng, thì 

PEICL cũng không quy định việc doanh 

nghiệp bảo hiểm đƣợc tự ý chấm dứt hợp 

đồng theo quy định từ 17:201 đến 17:204. 

MỤC 3 

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG THỜI HẠN HỢP ĐỒNG 

 

Điều 17: 301 Nhiệm vụ Thông tin sau 

ký hợp đồng của Công ty Bảo hiểm 

(1) Trƣờng hợp áp dụng, doanh nghiệp 

bảo hiểm sẽ cung cấp cho chủ hợp đồng 

 

 

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện hành chỉ 

quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin của 
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mỗi năm một bản tƣờng trình về giá trị 

hiện tại của khoản tiền thƣởng gắn liền 

với hợp đồng. 

(2) Ngoài các yêu cầu của Điều 2:701, 

doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thông báo cho 

chủ hợp đồng mà không thể bị trì hoãn về 

bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến: 

(a) các điều kiện hợp đồng, nói chung và 

đặc biệt; 

(b) trong trƣờng hợp thay đổi các điều 

kiện hợp đồng hoặc sửa đổi PEICL: thông 

tin đƣợc liệt kê trong Điều 2: 201 (f) và 

(g) cũng nhƣ trong Điều 17: 202 cho 2 (b) 

điểm i đến v. 

(3) Điều 17: 202 khoản 4 cũng đƣợc áp 

dụng khi các số liệu liên quan đến số tiền 

ƣớc tính các lợi ích có thể đƣợc cung cấp 

bất cứ lúc nào trong suốt thời hạn hợp 

đồng. Trƣờng hợp doanh nghiệp bảo hiểm 

cung cấp số liệu, trƣớc hoặc sau khi ký 

kết hợp đồng, về tiềm năng phát triển 

tƣơng lai của lợi nhuận, doanh nghiệp bảo 

hiểm sẽ thông báo cho ngƣời tham gia bảo 

hiểm về bất kỳ sự khác biệt nào giữa sự 

phát triển thực tế và dữ liệu ban đầu. 

doanh nghiệp bảo hiểm trong khi giao kết 

hợp đồng chứ không quy định cụ thể 

nghĩa vụ cung cấp thông tin thƣờng niên 

trong quá trình thực hiện hợp đồng. Riêng 

đối với bảo hiểm liên kết đầu tƣ thì có quy 

định về nghĩa vụ cung cấp thông tin. Tuy 

nhiên, trên thực tế nhiều doanh nghiệp 

bảo hiểm cũng thực hiện nghĩa vụ cung 

cấp thông tin theo thỏa thuận trong hợp 

đồng bảo hiểm. Quy định nhƣ Điều 

17:301 của PEICL nên đƣợc bổ sung vào 

Luật Kinh doanh bảo hiểm vì để bảo đảm 

tính minh bạch trong cung cấp sản phẩm 

bảo hiểm nhân thọ. 

 

Điều 17: 302 Sự gia tăng rủi ro 

Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, một 

điều khoản quy định độ tuổi hoặc tình 

trạng suy thoái về sức khoẻ nhƣ là sự gia 

tăng rủi ro trong ý nghĩa của Điều 4:201 

sẽ đƣợc coi là một điều khoản lạm dụng 

theo Điều 2: 304. 

NOTE Điều 4: 201 Các khoản liên quan 

đến tăng nặng rủi ro 

 

 

Rõ ràng, cách tiếp cận của Điều 17:302 là 

nhân văn, phù hợp với bản chất của bảo 

hiểm con ngƣời nói chung và bảo hiểm 

nhân thọ. Thực tế, sự gia tăng rủi ro khi 

độ tuổi tăng lên hoặc suy thoái về sức 

khỏe là tất yếu đối với mỗi cá nhân, và 

việc loại trừ rủi ro này đƣợc xem là làm 

ảnh hƣởng đến sự công bằng trong giao 

dịch bảo hiểm nhân thọ (tất nhiên, trừ 
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Nếu hợp đồng bảo hiểm có điều khoản 

liên quan đến việc tăng cường rủi ro bảo 

hiểm, điều khoản này sẽ không có hiệu lực 

trừ khi sự trầm trọng của rủi ro được đề 

cập là đáng kể và thuộc loại quy định 

trong việc liên lạc bảo hiểm (insurance 

contact). 

NOTE Điều 2: 304 Các điều khoản lạm 

dụng 

(1) Một điều khoản chưa được đàm phán 

riêng rẽ sẽ không bị ràng buộc trong hợp 

đồng bảo hiểm đối với người được bảo 

hiểm hoặc người thụ hưởng nếu điều đó 

trái với yêu cầu của sự tín nhiệm và thỏa 

thuận công bằng, là lý do gây ra một sự 

mất cân bằng đáng kể về quyền và nghĩa 

vụ phát sinh theo hợp đồng và gây ra thiệt 

hại, dựa trên bản chất của hợp đồng bảo 

hiểm, tất cả các điều khoản khác của hợp 

đồng và hoàn cảnh tại thời điểm kết thúc 

hợp đồng. 

(2) Hợp đồng sẽ tiếp tục ràng buộc các 

bên nếu nó có khả năng tiếp tục tồn tại mà 

không có điều khoản không công bằng. 

Nếu không, điều khoản không công bằng 

sẽ được thay bằng một điều khoản mà các 

bên liên quan đã đồng ý nếu họ biết về sự 

không công bằng của điều khoản ấy. 

(3) Điều này áp dụng cho các điều khoản 

hạn chế (cấm) hoặc sửa đổi hình thức 

nhưng nó không áp dụng cho 

(a) tính đầy đủ về giá trị của hình thức 

hợp đồng và phí bảo hiểm cũng như 

(b) các điều khoản nêu rõ mô tả thiết yếu 

của hình thức hợp đồng được cấp hoặc 

phí bảo hiểm đã thỏa thuận, miễn là các 

trƣờng hợp tại Điều 17:303 của PEICL) 
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điều khoản có ngôn ngữ rõ ràng và dễ 

hiểu. 

(4) Một điều khoản luôn được coi là không 

đàm phán riêng rẽ khi nó đã được soạn 

thảo trước và do đó hợp đồng bảo hiểm đã 

không thể ảnh hưởng đến bản chất của 

điều khoản, đặc biệt là trong bối cảnh của 

một hợp đồng mẫu được soạn thảo trước. 

Thực tế là một số khía cạnh của một điều 

khoản hoặc một điều khoản cụ thể đã được 

đàm phán riêng rẽ sẽ không loại trừ việc 

áp dụng Điều này cho phần còn lại của 

hợp đồng nếu đánh giá tổng thể của hợp 

đồng chỉ ra rằng nó vẫn là một hợp đồng 

mẫu được soạn thảo trước. Khi một doanh 

nghiệp bảo hiểm tuyên bố rằng một điều 

khoản mẫu đã được thương lượng riêng lẻ, 

thì gánh nặng bằng chứng về điều này sẽ 

là đương nhiên đối với doanh nghiệp bảo 

hiểm. 

 

Điều 17: 303 Điều chỉnh phí bảo hiểm 

và lợi ích phải trả 

(1) Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 

bao gồm rủi ro mà doanh nghiệp bảo hiểm 

chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp 

lý, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ đƣợc điều 

chỉnh theo các khoản 2 và 3. 

(2) Mức tăng phí bảo hiểm sẽ đƣợc cho 

phép nếu có sự thay đổi không thể lƣờng 

trƣớc và thay đổi liên quan đến các rủi ro 

sinh trắc học đƣợc sử dụng làm cơ sở để 

tính phí bảo hiểm, trong trƣờng hợp tăng 

thêm là cần thiết để đảm bảo khả năng chi 

trả bảo hiểm và nơi mà sự gia tăng đã 

đƣợc sự đồng ý của một ủy viên độc lập 

 

 

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng có quy 

định về việc tăng phí bảo hiểm khi yếu tố 

làm cơ sở tính phí thay đổi (Điều 20 

khoản 2), đó là khi có sự thay đổi những 

yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn 

đến tăng các rủi ro đƣợc bảo hiểm thì 

doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại 

phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của 

hợp đồng bảo hiểm. Trong trƣờng hợp 

bên mua bảo hiểm không chấp nhận tăng 

phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm 

có quyền đơn phƣơng đình chỉ thực hiện 

hợp đồng bảo hiểm, nhƣng phải thông báo 
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hoặc cơ quan giám sát. Chủ hợp đồng có 

quyền bù đắp mức tăng phí bảo hiểm với 

việc giảm lợi ích bảo hiểm thích hợp. 

(3) Trong trƣờng hợp đơn bảo hiểm đã 

thanh toán, doanh nghiệp bảo hiểm có 

quyền giảm trợ cấp bảo hiểm theo các 

điều kiện quy định tại khoản 2. 

(4) Việc điều chỉnh theo khoản 2 hoặc 3 

sẽ không đƣợc phép: 

(a) trong trƣờng hợp có sai sót trong tính 

toán phí bảo hiểm và / hoặc lợi ích mà 

ngƣời tính toán có thẩm quyền và cần 

mẫn cần phải biết, hoặc 

(b) khi tính toán cơ bản không đƣợc cập 

nhật cho tất cả các hợp đồng đƣợc ký kết 

sau khi điều chỉnh. 

(5) Việc tăng phí bảo hiểm hoặc giảm trợ 

cấp sẽ có hiệu lực sau ba tháng kể từ khi 

DN bảo hiểm cung cấp cho chủ hợp đồng 

thông báo bằng văn bản về việc tăng phí 

bảo hiểm hoặc giảm trợ cấp, lý do của 

việc này và về quyền của mua bảo hiểm 

trong việc bị giảm lợi ích. 

(6) Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 

bao gồm các rủi ro mà DN bảo hiểm chắc 

chắn chịu trách nhiệm, chủ hợp đồng sẽ 

đƣợc giảm phí bảo hiểm, do sự thay đổi 

vĩnh viễn và không lƣờng trƣớc đƣợc đối 

với các rủi ro sinh trắc học đƣợc sử dụng 

làm cơ sở cho tính phí bảo hiểm, số tiền 

bảo hiểm gốc không phù hợp và cần thiết 

để đảm bảo khả năng chi trả bảo hiểm của 

doanh nghiệp bảo hiểm. Sự sụt giảm phải 

đƣợc sự đồng ý của một ủy viên độc lập 

hoặc cơ quan giám sát. 

(7) Các quyền quy định tại Điều này có 

ngay bằng văn bản cho bên mua bảo 

hiểm. 

Tuy nhiên, quy định tại Điều 17:303 của 

PEICL là cụ thể hơn so với Luật Kinh 

doanh bảo hiểm, ở những điểm sau đây: 

(1) xác định cụ thể ở đây là rủi ro 

không lƣờng trƣớc đƣợc của sinh 

trắc học. Những trƣờng hợp do lỗi 

hoặc sai sót của ngƣời tính toán 

không đƣợc xem là hợp lý để 

doanh nghiệp bảo hiểm tăng phí. 

(2) Việc tăng phí phải có sự đồng ý 

của ủy viên độc lập hoặc cơ quan 

có thẩm quyền giám sát. 

Đây là những quy định hay, nên bổ sung 

vào Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm đảm 

bảo sự công bằng đối với bên mua bảo 

hiểm. 
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thể đƣợc thực hiện không sớm hơn năm 

năm kể từ ngày ký kết hợp đồng. 

 

Điều 17: 304 Thay đổi các Điều khoản 

và Điều kiện 

(1) Thỏa thuận cho phép doanh nghiệp 

bảo hiểm thay đổi các điều khoản hoặc 

điều kiện không phải là phí bảo hiểm và 

các khoản lợi phải trả không hợp lệ, trừ 

khi phải thay đổi 

(a) tuân thủ việc sửa đổi luật giám sát, bao 

gồm các biện pháp ràng buộc do cơ quan 

giám sát thực hiện, hoặc 

(b) tuân thủ sửa đổi các quy tắc bắt buộc 

của luật quốc gia áp dụng về kế hoạch 

hƣu bổng của ngƣời sử dụng lao động, 

hoặc 

(c) tuân thủ việc sửa đổi các quy định 

quốc gia áp đặt các yêu cầu cụ thể về hợp 

đồng bảo hiểm nhân thọ để đủ điều kiện 

đƣợc hƣởng đối xử đặc biệt về thuế hoặc 

trợ cấp của chính phủ, hoặc 

(d) thay thế một khoản của hợp đồng theo 

câu thứ hai của Điều 2: 304 khoản 2. 

(2) Sự thay đổi sẽ có hiệu lực vào đầu 

tháng thứ ba sau khi chủ hợp đồng nhận 

đƣợc thông báo bằng văn bản thông báo 

cho chủ hợp đồng về sự thay đổi và lý do 

của nó. 

(3) Khoản 1 sẽ đƣợc áp dụng mà không 

làm ảnh hƣởng đến các yêu cầu khác về 

tính có hiệu lực của các điều khoản thay 

đổi. 

 

 

 

Quy định của PEICL nhằm giới hạn khả 

năng DNBH đƣa vào hợp đồng các điều 

khoản để DNBH tự thay đổi các điều 

khoản hoặc điều kiện của hợp đồng (trừ 

phí bảo hiểm hoặc khoản lợi phải trả), trừ 

trƣờng hợp phải thực thi theo nghĩa vụ 

pháp lý hoặc đem lại lợi ích lớn hơn cho 

ngƣời mua bảo hiểm. 

Về nội dung này, pháp luật Việt Nam chỉ 

quy định chung đối với hợp đồng theo 

mẫu chứ không có quy định riêng dành 

cho hợp đồng bảo hiểm. Trƣờng hợp hợp 

đồng theo mẫu có điều khoản miễn trách 

nhiệm của bên đƣa ra hợp đồng theo mẫu, 

tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi 

chính đáng của bên kia thì điều khoản này 

không có hiệu lực, trừ trƣờng hợp có thỏa 

thuận khác. (Điều 403 khoản 3 Bộ luật 

Dân sự năm 2015). 

 

MỤC 5 

SỰ KIỆN BẢO HIỂM 
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Điều 17: 501 Nhiệm vụ điều tra và cung 

cấp thông tin của doanh nghiệp bảo 

hiểm 

(1) Doanh nghiệp bảo hiểm có lý do để tin 

rằng sự kiện bảo hiểm có thể xảy ra và sẽ 

có các bƣớc hợp lý để xác định điều này. 

(2) Doanh nghiệp bảo hiểm, khi biết rằng 

sự kiện bảo hiểm đã xảy ra, sẽ cố gắng 

trong những trƣờng hợp để phát hiện danh 

tính và địa chỉ của ngƣời thụ hƣởng và 

thông báo cho ngƣời đó. Thông tin này sẽ 

đƣợc cung cấp không trễ hơn 30 ngày sau 

khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận thức 

đƣợc danh tính và địa chỉ của ngƣời 

hƣởng lợi. 

(3) Nếu doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm 

khoản 1 hoặc 2, đơn yêu cầu bồi thƣờng 

của ngƣời thụ hƣởng sẽ bị đình chỉ cho 

đến khi ngƣời hƣởng lợi nhận đƣợc hiểu 

biết về quyền lợi thực sự của mình. 

 

 

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không có 

quy định nào ghi nhận rằng, doanh nghiệp 

bảo hiểm có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm 

tìm kiếm và thông báo về sự kiện bảo 

hiểm cho ngƣời thụ hƣởng. Điều đó cũng 

có nghĩa, hoặc là các bên chỉ có thể thỏa 

thuận về nghĩa vụ thông báo của doanh 

nghiệp bảo hiểm trong hợp đồng, hoặc là 

việc thông báo thuộc về bên mua bảo 

hiểm và/hoặc ngƣời đƣợc bảo hiểm, nếu 

ngƣời thụ hƣởng không tự mình biết về sự 

kiện bảo hiểm. 

Quy định này rất hợp lý để bảo vệ quyền 

lợi của ngƣời thụ hƣởng và pháp luật Việt 

Nam nên quy định. 

 

Điều 17: 502 Tự tử 

(1) Nếu trong vòng một năm kể từ ngày 

ký kết hợp đồng mà ngƣời đƣợc bảo hiểm 

tự tử, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ đƣợc giải 

toả khỏi trách nhiệm trả tiền bảo hiểm. 

Nếu có, doanh nghiệp bảo hiểm phải 

thanh toán lại giá trị giải ƣớc và lợi nhuận 

theo Điều 17: 602. 

(2) Khoản 1 sẽ không áp dụng nếu: 

(a) ngƣời đƣợc bảo hiểm khi tự tử, có 

hành động trong trạng thái tinh thần ngăn 

cản khả năng tự do xác định ý định của 

mình, hoặc 

(b) Không có bất kỳ nghi ngờ hợp lý nào 

 

 

Điều 39 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy 

định doanh nghiệp bảo hiểm không phải 

trả tiền bảo hiểm nếu ngƣời đƣợc bảo 

hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, 

kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu 

tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm 

tiếp tục có hiệu lực. Ngoài thời hạn loại 

trừ trách nhiệm trả tiền dài hơn so với 

Điều  17:502, thì thời hạn này theo pháp 

luật Việt Nam bắt đầu từ thời điểm nộp 

phí bảo hiểm đầu tiên, thay vì thời điểm 

giao kết hợp đồng. Luật Kinh doanh bảo 

hiểm cũng không quy định về việc ngƣời 

đƣợc bảo hiểm bị hạn chế khả năng nhận 
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cho thấy rằng, vào thời điểm ký kết hợp 

đồng, ngƣời đƣợc bảo hiểm không có ý 

định tự sát. 

thức khi thực hiện hành vi tự sát. Đây là 

quy định khá hay trong PEICL mà pháp 

luật Việt Nam có thể tham khảo.  

 

Điều 17: 503 Cố ý giết ngƣời đƣợc bảo 

hiểm 

(1) Khi một ngƣời thụ hƣởng cố ý giết 

chết ngƣời đƣợc bảo hiểm, việc chỉ định 

ngƣời thụ hƣởng sẽ bị coi là đƣợc thu hồi. 

(2) Việc chuyển nhƣợng yêu cầu bồi 

thƣờng tiền bảo hiểm sẽ không có hiệu 

lực nếu ngƣời nhận chuyển nhƣợng cố ý 

giết ngƣời đƣợc bảo hiểm. 

(3) Khi chủ hợp đồng cũng là ngƣời thụ 

hƣởng cố ý giết chết ngƣời đƣợc bảo hiểm 

thì không có khoản tiền bảo hiểm nào 

đƣợc trả. 

(4) Khi ngƣời thụ hƣởng hoặc chủ hợp 

đồng giết chết ngƣời đƣợc bảo hiểm một 

cách hợp lý, chẳng hạn nhƣ trong trƣờng 

hợp tự vệ chính đáng, Điều này sẽ không 

áp dụng. 

 

 

 

Điều 39 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy 

định các nội dung cũng tƣơng tự nhƣ Điều 

17:503 của PEICL, theo đó doanh nghiệp 

bảo hiểm sẽ không trả tiền trong trƣờng 

hợp ngƣời đƣợc bảo hiểm chết hoặc bị 

thƣơng tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên 

mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của ngƣời thụ 

hƣởng. Trong trƣờng hợp một hoặc một 

số ngƣời thụ hƣởng cố ý gây ra cái chết 

hay thƣơng tật vĩnh viễn cho ngƣời đƣợc 

bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn 

phải trả tiền bảo hiểm cho những ngƣời 

thụ hƣởng khác theo thoả thuận trong hợp 

đồng bảo hiểm.  

Pháp luật Việt Nam, ngoài trƣờng hợp cố 

ý giết ngƣời đƣợc bảo hiểm, còn xem xét 

đến trƣờng hợp làm cho ngƣời đƣợc bảo 

hiểm bị thƣơng tật vĩnh viễn (tức thƣơng 

tật không có khả năng phục hồi và thuộc 

trƣờng hợp đƣợc trả tiền bảo hiểm) – 

nhƣng đây không thuộc nghiệp vụ bảo 

hiểm nhân thọ thuần túy. 

Pháp luật Việt Nam cũng không quy định 

trong trƣờng hợp phòng vệ chính đáng.  

MỤC 6 

CHUYỂN ĐỔI VÀ GIẢI ƢỚC 

 

Điều 17: 601 Chuyển đổi Hợp đồng 

(1) Điều 5: 103 không áp dụng đối với các 

 

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm không quy 
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hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị 

chuyển đổi hoặc giá trị giải ƣớc. Các hợp 

đồng này sẽ đƣợc chuyển thành các hợp 

đồng đã đƣợc thanh toán trừ khi chủ hợp 

đồng yêu cầu thanh toán giá trị giải ƣớc 

trong vòng bốn tuần sau khi nhận đƣợc 

thông tin đƣợc đề cập đến tại khoản 2. 

(2) Doanh nghiệp bảo hiểm thông báo cho 

chủ hợp đồng bảo hiểm về giá trị chuyển 

đổi và giá trị giải ƣớc trong vòng bốn tuần 

sau khi kết thúc thời hạn nêu tại Điều 5: 

101 (b) hoặc Điều 5: 102 khoản 1 (b) và 

yêu cầu chủ hợp đồng lựa chọn giữa việc 

chuyển đổi và thanh toán giá trị giải ƣớc. 

(3) Yêu cầu chuyển đổi hoặc thanh toán 

giá trị giải ƣớc phải bằng văn bản. 

định việc đƣơng nhiên chuyển đổi hợp 

đồng bảo hiểm nhân thọ chấm dứt trƣớc 

hạn sang hình thức hợp đồng đã đƣợc 

thanh toán, nếu hợp đồng có giá trị hoàn 

lại (giá trị chuyển đổi), trừ trƣờng hợp các 

bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. 

Trên thực tế, có nhiều hợp đồng mà doanh 

nghiệp bảo hiểm đƣa ra điều khoản tƣơng 

tự. Với thời hạn tham gia hợp đồng khá 

dài, việc chuyển sang hợp đồng có số tiền 

bảo hiểm ít hơn sẽ giúp bên mua bảo hiểm 

duy trì hợp đồng và cũng có lợi cho doanh 

nghiệp bảo hiểm. Đây là quy định mà 

Luật Kinh doanh bảo hiểm nên bổ sung. 

 

Điều 17: 602 Giải ƣớc Hợp đồng 

(1) Chủ hợp đồng có thể yêu cầu bằng văn 

bản đến doanh nghiệp bảo hiểm để đƣợc 

trả, một phần hoặc toàn bộ, giá trị giải 

ƣớc mà hợp đồng bảo hiểm quy định, nếu 

điều này không sớm hơn một năm kể từ 

ngày ký kết hợp đồng. Hợp đồng sẽ đƣợc 

chuyển đổi hoặc chấm dứt hợp đồng. 

(2) Theo Điều 17: 601, nếu hợp đồng bảo 

hiểm nhân thọ có giá trị chuyển đổi mà bị 

chấm dứt, huỷ bỏ hoặc đình chỉ bởi công 

ty bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm 

phải trả giá trị giải ƣớc, kể cả trƣờng hợp 

Điều 2:104. 

(3) Doanh nghiệp bảo hiểm phải thông 

báo cho chủ hợp đồng theo yêu cầu, 

nhƣng trong mọi trƣờng hợp là hàng năm, 

về số tiền hiện tại của giá trị giải ƣớc và 

mức độ đƣợc đảm bảo. 

 

 

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm thì bên 

mua bảo hiểm có quyền nhận lại giá trị 

giải ƣớc của hợp đồng nếu sau thời hạn 2 

năm kể từ khi đóng khoản phí bảo hiểm 

đầu tiên, trừ trƣờng hợp các bên có thỏa 

thuận khác. Trên thực tế, một số doanh 

nghiệp bảo hiểm đã thỏa thuận thời điểm 

có giá trị giải ƣớc sớm hơn thời điểm 2 

năm. Nhƣ vậy, để phù hợp thông lệ, Luật 

Kinh doanh bảo hiểm nên giảm thời hạn 

quy định có giá trị giải ƣớc từ 2 năm 

xuống còn 1 năm. Quy định của PEICL về 

việc doanh nghiệp bảo hiểm có trách 

nhiệm thông báo giá trị giải ƣớc hàng năm 

cũng rất đáng tham khảo. 
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(4) Việc chia sẻ bất kỳ khoản lợi nhuận 

nào mà chủ hợp đồng có quyền lợi sẽ 

đƣợc thanh toán cộng với giá trị giải ƣớc, 

trừ khi việc chia đó đã đƣợc tính đến 

trong việc tính toán giá trị giải ƣớc. 

(5) Số tiền phải trả theo quy định của 

Điều này sẽ đƣợc doanh nghiệp. bảo hiểm 

thanh toán chậm nhất là hai tháng sau khi 

nhận đƣợc yêu cầu của chủ hợp đồng 

 

Điều 17: 603 Giá trị chuyển đổi; Giá trị 

giải ƣớc 

(1) Hợp đồng bảo hiểm phải nêu rõ cách 

thức tính toán giá trị chuyển đổi và/hoặc 

giá trị giải ƣớc theo luật pháp của Nƣớc 

thành viên nơi có doanh nghiệp bảo hiểm. 

Phƣơng pháp tính toán giá trị giải ƣớc 

và/hoặc giá trị chuyển đổi đƣợc nêu ra 

phải tuân theo các nguyên tắc và phƣơng 

pháp tính toán đã đƣợc xác lập tại khoản 

2.  

(2) Khi doanh nghiệp bảo hiểm khấu trừ 

chi phí ký kết hợp đồng, doanh nghiệp sẽ 

trừ số tiền bằng nhau và trong thời gian 

không ít hơn 5 năm. 

(3) Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền 

khấu trừ một khoản tiền phù hợp, đƣợc 

tính toán theo các nguyên tắc ƣớc tính đã 

đƣợc thiết lập, để trang trải các chi phí 

liên quan đến việc thanh toán giá trị giải 

ƣớc, trừ khi tính toán đã bao gồm việc 

giảm trong giá trị giải ƣớc. 

 

 

 

Luật Kinh doanh bảo hiểm chỉ quy định 

một thuật ngữ là ―giá trị hoàn lại‖ và 

không đƣợc định nghĩa trong luật, nhƣng 

theo các quy định thì khái niệm này tƣơng 

đƣơng với khái niệm ―giá trị giải ƣớc‖ 

(surrender value). Theo cách hiểu của 

PEICL thì khái niệm giá trị chuyển đổi 

(conversion value) và giá trị giải ƣớc là 

khác nhau, nhƣng hai thuật ngữ này 

cũng không đƣợc định nghĩa trong 

PEICL (có lẽ do sự phổ thông của các 

thuật ngữ này). Trên thực tế, có thể hiểu 

giá trị chuyển đổi có số tiền bằng giá trị 

của hợp đồng bảo hiểm tại thời điểm 

chuyển đổi thành hợp đồng bảo hiểm với 

số tiền bảo hiểm bằng giá trị chuyển đổi 

và đã hoàn thành việc đóng phí. Còn giá 

trị giải ƣớc thƣờng thấp hơn sau khi 

doanh nghiệp bảo hiểm đã trừ đi các loại 

phí do chấm dứt hợp đồng trƣớc hạn 

theo thỏa thuận và chi phí thuế giữ lại 

(nếu có). 
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SỰ TƢƠNG THÍCH GIỮA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ                                   

VỚI PHÁP LUẬT DÂN SỰ 

PGS.TS. Bùi Thị Huyền 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

1. Lý luận về tính thống nhất giữa pháp luật tố tụng dân sự với pháp luật 

dân sự  

Tính thống nhất trong hệ thống pháp luật là một yêu cầu khách quan
1
. Đối với 

pháp luật tố tụng dân sự, tính thống nhất của hệ thống pháp luật đƣợc thể hiện ở các 

nội dung sau: (i) thống nhất giữa pháp luật TTDS với Hiến pháp, (ii) thống nhất giữa  

pháp luật TTDS và pháp luật dân sự - thống nhất giữa hình thức và nội dung, (iii), 

thống nhất giữa pháp luật TTDS với các luật khác có liên quan nhƣ Luật Thi hành án 

dân sự, Luật Trọng tài thƣơng mại…(iv) thống nhất trong nội tại của pháp luật TTDS. 

Khi giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án cần áp dụng cả các quy định của pháp luật tố 

tụng dân sự và pháp luật dân sự nên tính thống nhất giữa pháp luật TTDS với pháp luật 

dân sự là vấn đề quan trọng, đảm bảo thuận lợi cho Tòa án trong việc giải quyết vụ án 

cũng nhƣ thuận lợi cho các đƣơng sự, ngƣời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

đƣơng sự trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đƣơng sự . Trong cuốn 

“Thủ tục tố tụng”, giáo sƣ về tố tụng nổi tiếng của Mỹ đã viết trong luật, tất cả những 

vấn đề về thủ tục là những vấn đề nền tảng cho nội dung và người lại
2
.  

Khi bàn về hệ thống pháp luật trong khoa học pháp lí, các nhà nghiên cứu 

thƣờng phân chia pháp luật ra thành pháp luật nội dung (substantive law) và pháp luật 

thủ tục (procedural law). Theo quan niệm phổ biến, pháp luật nội dung đƣợc hiểu là hệ 

thống các quy phạm pháp luật chứa đựng những quy định mà nhà nƣớc ban hành hoặc 

thừa nhận để điều chỉnh, bảo vệ các quan hệ xã hội.
(3)

 Pháp luật nội dung quy định, xác 

định hoặc điều chỉnh quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong tất cả các lĩnh vực và tƣơng 

phản với pháp luật tố tụng.
(4)

 Trong lĩnh vực dân sự, luật nội dung đƣợc hiểu là hệ 

thống các quy phạm pháp luật chứa đựng những quy định mà nhà nƣớc ban hành hoặc 

thừa nhận để điều chỉnh, bảo vệ các quan hệ xã hội nhằm xác định quyền và nghĩa vụ 

của cá nhân và pháp nhân, điều chỉnh quan hệ pháp luật giữa cá nhân với cá nhân hoặc 

giữa cá nhân với pháp nhân hoặc pháp nhân với pháp nhân, trong đó quy định rõ 

                                                 
1 GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa ―Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu tính 

thống nhất giữa Bộ luật Hình sự trong việc quy định các tội phạm với các luật khác trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam‖, Hà Nội 2016; tr 2 

2 John Henry Merryman: Truyền thống luật dân sự: Giới thiệu về hệ thống luật Tây Âu và Mỹ - La 

tinh, kỷ yếu về Hội thảo về Tố tụng dân sự, Hà Nôi, 1998, tr.1. 

(3). Mai Văn Thắng, Pháp luật nội dung và pháp luật thủ tục, 

http://maivanthangsl.blogspot.com/2015/06/ phap-luat-noi-dung-va-phap-luat-thu-tuc, truy cập 

ngày 15/9/2017. 

(4). Professionnal English in Use, Law, GillianD Brown Sally Rice, Cambridge University Press, p. 8. 



 171 

quyền, nghĩa vụ của mỗi bên. Các quy phạm pháp luật nội dung luôn đƣợc coi là nền 

tảng cơ sở của hệ thống pháp luật bởi nó xác định quy chế pháp lí, quyền, nghĩa vụ chủ 

thể, các tiền đề vật chất cũng nhƣ điều kiện cần thiết để thực hiện đƣợc mục đích của 

pháp luật trong các trƣờng hợp cụ thể của thực tiễn cuộc sống.
(1)

 Các quy phạm pháp 

luật nội dung (thuộc lĩnh vực dân sự) hiện nay đƣợc biết đến phổ biến là các quy phạm 

thuộc các ngành luật dân sự, ngành luật hôn nhân gia đình, ngành luật thƣơng mại, 

ngành luật lao động, ngành luật đất đai, môi trƣờng… 

Mối quan hệ giữa pháp luật dân sự và pháp luật TTDS là mối quan hệ thống 

nhất, hữu cơ giữa nội dung và hình thức, trong đó nội dung quyết định hình thức, thông 

thƣờng sự thay đổi của pháp luật dân sự sẽ dẫn đến sự thay đổi tƣơng ứng của pháp luật 

TTDS. Tuy nhiên, hình thức cũng có tính độc lập tƣơng đối, tác động trở lại nội dung, 

bởi lẽ nếu không có pháp luật TTDS, thì những quy phạm pháp luật dân sự không thể áp 

dụng trên thực tế. Trong tác phẩm ―Những cuộc tranh luận về luật cấm trộm củi rừng‖, 

C. Mác viết: ―Luật vật chất lại có những hình thức xét xử cần thiết, vốn có của nó… 

Việc xét xử và pháp luật liên hệ mật thiết với nhau, cũng như hình dáng cây cối gắn 

liền với cây cối, hình dáng động vật gắn với thịt và máu của động vật. Cũng một tinh 

thần ấy phải cổ vũ cho việc xét xử và pháp luật, bởi vì việc xét xử chỉ là hình thức của 

cuộc sống của pháp luật và do đó, cũng là biểu hiện của cuộc sống bên trong của 

nó‖.
(2)

 Từ luận điểm trên của C. Mác, có thể rút ra nhận xét: Việc áp dụng những quy 

phạm pháp luật dân sự phải đƣợc tiến hành theo những trình tự, thủ tục do pháp luật 

TTDS quy định. Pháp luật dân sự và pháp luật TTDS đều phải thực hiện trên những 

nguyên tắc nhất định; những quy phạm pháp luật dân sự và quy phạm pháp luật TTDS 

phải phù hợp với nhau, không đƣợc mâu thuẫn với nhau. Nhƣ vậy, khi tranh chấp, yêu 

cầu dân sự xảy ra thì cần phải có một cơ chế thích hợp với pháp luật dân sự để giải 

quyết chúng. Pháp luật về nội dung “sẽ mãi mãi chỉ là lí luận nếu chúng ta không xây 

dựng một cơ chế tố tụng thích hợp để đưa pháp luật nội dung vào thực tiễn".
(3)

 

Trong những năm qua, bên cạnh hệ thống pháp luật nội dung thì hệ thống pháp 

luật tố tụng đã đƣợc Nhà nƣớc ta quan tâm và không ngừng hoàn thiện. Về cơ bản, 

BLTTDS năm 2015 có nhiều quy định mới, tiến bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ 

với BLDS năm 2015 và các văn bản pháp luật dân sự khác. Tuy nhiên, vẫn còn tình 

trạng ―một số quy định của pháp luật chưa đầy đủ, chưa thật sự phù hợp, thậm chí có 

xung đột nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn kịp thời”,
(4)

 trong đó có 

                                                 
(1). Mai Văn Thắng, tlđd. 

(2). C. Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 227. 

(3). Phan Hữu Thƣ, Tiến tới xây dựng Bộ luật tố tụng dân sự của thời kì đổi mới, Nxb. Tƣ pháp, Hà 

Nội, 2004, tr. 41. 

(4). Toà án nhân dân tối cao, Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 

của các toà án nhân dân, Hà Nội, tr. 27. 
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sự chƣa tƣơng thích giữa pháp luật TTDS và pháp luật dân sự. Theo chúng tôi, để xác 

định cơ sở hoàn thiện pháp luật tố tụng trong mối liên hệ với pháp luật nội dung, cần 

phải xuất phát từ đặc trƣng của pháp luật TTDS. Trong mối liên hệ với pháp luật nội 

dung, pháp luật TTDS có hai đặc trƣng cơ bản sau:  

Thứ nhất, pháp luật TTDS là ngành luật hình thức để giải quyết các tranh chấp, 

yêu cầu phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự - với đặc trƣng cơ bản là tự do tự nguyện, 

cam kết, thoả thuận. Với đặc trƣng này sự thay đổi của pháp luật nội dung sẽ dẫn đến sự 

thay đổi của pháp luật TTDS đối với những vấn đề liên quan đến việc giải quyết quyền 

và nghĩa vụ dân sự của chủ thể nhƣ xác định nội dung nguyên tắc quyền tự định đoạt 

của đƣơng sự, công nhận nội dung sự thoả thuận của các đƣơng sự, thẩm quyền dân sự 

của toà án, thành phần và tƣ cách của các đƣơng sự, xác định quyền khởi kiện của cá 

nhân, pháp nhân, quyền khởi kiện, yêu cầu của đƣơng sự … liên quan đến giải quyết 

nội dung vụ việc thì tiêu chí để hoàn thiện pháp luật trong trƣờng hợp có sự thay đổi 

hay mâu thuẫn giữa pháp luật tố tụng và pháp luật nội dung về những nội dung trên 

phải xuất phát từ đặc trƣng, nguyên tắc và nội dung các quy phạm pháp luật dân sự.  

Thứ hai, pháp luật TTDS là ngành luật quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, giải 

quyết các vụ việc dân sự. Với đặc trƣng này, “luật dân sự tố tụng được xuất hiện như 

một môn luật khoa chế tài. Có sự cưỡng bách của luật tố tụng, các định lệ về nội dung 

của dân luật, luật thương mại và luật lao động mới trở nên hữu hiệu, mới có giá trị về 

thực tế‖.
(
1

)
 Nhƣ vậy, mặc dù pháp luật dân sự đã quy định quyền và nghĩa vụ dân sự của 

các chủ thể song các nguyên tắc pháp lí cũng nhƣ các quy định về quyền và nghĩa vụ 

của các chủ thể dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng chỉ là lí thuyết, nếu không có luật tố 

tụng đƣa các chủ thể quyền lợi đến kết quả thiết thực là đƣợc an hƣởng.
(
2

)
 Với đặc tính 

là ngành luật quy định về cách thức, trình tự thủ tục giải quyết các tranh chấp, yêu cầu 

dân sự (theo nghĩa rộng) nên đối với những quy định về các vấn đề liên quan đến xác 

định thẩm quyền theo lãnh thổ, một số căn cứ trả lại đơn khởi kiện, trình tự, thủ tục giải 

quyết vụ việc (thủ tục khởi kiện, thụ lí, chuẩn bị xét xử, hoà giải, phiên toà) thì tiêu chí 

để hoàn thiện pháp luật trong trƣờng hợp có sự mâu thuẫn giữa pháp luật tố tụng và 

pháp luật nội dung về những nội dung này phải xuất phát từ đặc trƣng và nguyên tắc của 

pháp luật TTDS chứ không phải là pháp luật dân sự.  

2. Hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự trong mối liên hệ với pháp luật dân 

sự 

Trên cơ sở xác định định hƣớng hoàn thiện pháp luật TTDS trong mối liên hệ 

với pháp luật dân sự, tác giả đề xuất định hƣớng hoàn thiện pháp luật TTDS và pháp 

                                                 
(1). Nguyễn Huy Đẩu, Luật dân sự tố tụng Việt Nam, xuất bản dƣới sự bảo trợ của Bộ trƣởng Bộ tƣ 

pháp, 1969, tr. 10. 

(2). Nguyễn Huy Đẩu, sđd. 
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luật dân sự đối với một số vấn đề cụ thể sau:  

- Đối với việc xác định phạm vi giải quyết vụ việc dân sự của toà án theo 

nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự  

Điều 5 BLTTDS năm 2015 quy định: “Đương sự có quyền quyết định việc khởi 

kiện, yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự. Toà án chỉ thụ lí giải 

quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đương sự và chỉ giải quyết 

trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó‖. Quy định này dẫn đến cách hiểu, đƣơng 

sự yêu cầu giải quyết vấn đề gì thì toà án giải quyết vấn đề đó, toà án không đƣợc giải 

quyết vƣợt quá phạm vi yêu cầu của đƣơng sự. 

Tuy nhiên, quy định tại Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
(
1

)
 dẫn đến 

cách hiểu để đảm bảo quyền đƣợc trông nom, chăm sóc, nuôi dƣỡng, giáo dục con chƣa 

thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao 

động và không có tài sản để tự nuôi mình thì khi giải quyết li hôn, bắt buộc toà án phải 

giải quyết vấn đề nuôi con. Chính sự không thống nhất này, dẫn đến cách hiểu và áp 

dụng khác nhau trên thực tế. Nhƣ đã phân tích tại mục 1, giải quyết mâu thuẫn trong 

trƣờng hợp này phải căn cứ vào pháp luật dân sự. Do đó, để bảo đảm sự thống nhất, theo 

tác giả, Điều 5 BLTTDS năm 2015 cần đƣợc sửa theo hƣớng ―… Toà án chỉ thụ lí giải 

quyết vụ việc dân sự khi có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của đƣơng sự và chỉ giải quyết 

trong phạm vi đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đó, trừ trƣờng hợp khác do pháp luật quy 

định‖. 

- Đối với việc bổ sung nguyên tắc Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc 

dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng và vấn đề xác định thẩm quyền giải quyết 

vụ việc dân sự của toà án 

Theo Hiến pháp năm 2013 thì các quyền con ngƣời, quyền công dân về dân sự 

đƣợc công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật
2
. Để cụ thể 

hóa với Hiến pháp, thống nhất với Điều 14  BLDS năm 2015, khoản 2 Điều 4 

BLTTDS năm 2015 bổ sung nguyên tắc ―Tòa án không đƣợc từ chối yêu cầu giải 

quyết vụ việc dân sự vì lý do chƣa có điều luật để áp dụng‖.. ―Việc bổ sung quy định 

này nhằm đảm bảo Tòa án phải thực sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc giải quyết 

                                                 
(1). Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “1. Sau khi li hôn, cha mẹ vẫn có quyền, 

nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng 

lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy 

định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan. 

2. Vợ, chồng thoả thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi li hôn đối 

với con; trường hợp không thoả thuận được thì toà án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi 

căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng 

của con”. 

2 Khoản 1 Điều 14 Hiến Pháp năm 2013: “1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền 

con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, 

bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”.. 
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các vụ án dân sự đồng thời cũng thống nhất, đồng bộ với BLDS năm 2015‖
1
. Trên cơ 

sở nguyên tắc đƣợc bổ sung tại khoản 2 Điều 4 BLTTDS, ở các điều khoản quét của 

các điều, từ Điều 26 đến Điều 33, BLTTDS năm 2015 quy định, Tòa án có thẩm quyền 

giải quyết các tranh chấp, yêu cầu dân sự nếu pháp luật không quy định thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác. Quy định này đƣợc hiểu là các tranh chấp, 

yêu cầu dân sự (theo nghĩa rộng), nếu pháp luật không quy định thuộc thẩm quyền giải 

quyết của các cơ quan, tổ chức khác thì Toà án phải thụ lí giải quyết, kể cả trong trƣờng 

hợp BLTTDS chƣa liệt kê loại việc đó hay chƣa có điều luật áp dụng để giải quyết. 

Song, đối với các loại việc BLTTDS không liệt kê cụ thể nhƣng các văn bản pháp luật 

nội dung lại quy định cụ thể thuộc thẩm quyền thụ lí, giải quyết của toà án theo thủ tục 

TTDS dẫn đến sự lúng túng của toà án trong việc xác định thẩm quyền giải quyết đối 

với các loại việc này. Chẳng hạn, theo Điều 14 và Điều 53 Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2014 thì toà án phải thụ lí giải quyết yêu cầu tuyên bố không công nhận quan hệ 

vợ chồng
(
2

)
 nhƣng do BLTTDS năm 2015 lại không quy định cụ thể.

(
3

)
 Theo nguyên 

tắc tại khoản 2 Điều 4 BLTTDS năm 2015 thì toà án vẫn phải thụ lí giải quyết các yêu 

cầu này hay các yêu cầu khác nhƣ yêu cầu về xác định tình trạng li thân hay đòi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất... Cho đến năm 2018, TANDTC chƣa có thống kê về số 

vụ việc thuộc các trƣờng hợp này mà Tòa án đã thụ lý, giải quyết. Hiện nay, thực tiễn 

giải quyết các vụ việc thuộc trƣờng hợp này còn có quan điểm khác nhau giữa các Tòa 

án
4
. Do đó, để đảm bảo sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, theo chúng tôi cần 

thống nhất về mặt nhận thức là tất cả các tranh chấp, yêu cầu phát sinh từ quan hệ 

pháp luật dân sự theo nghĩa rộng, nếu không có văn bản pháp luật xác định thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác thì Tòa án phải thụ lý giải quyết, đồng thời 

TANDTC cần có hƣớng dẫn cụ thể việc thụ lý giải quyết đối với những trƣờng hợp cụ 

thể nêu trên.   

                                                 
1 Nguyễn Thị Thu Hà, “Cơ chế pháp lý bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong giải quyết 

vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân”, Nxb Lao động, Hà Nội, năm 2017, tr 81. 

(2). Điều 14 và Điều 53 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Nam, nữ có đủ điều kiện kết 

hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn thì 

không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Trong trường hợp không đăng kí kết hôn mà 

có yêu cầu li hôn thì toà án thụ lí và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại 

khoản 1 Điều 14 của Luật này; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 

15 và Điều 16 của Luật này”. 

(3). Trƣớc đây, Điều 2 Thông tƣ liên tịch số 01//TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 03/01/2001 

hƣớng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 về việc thi hành Luật hôn nhân và 

gia đình năm 2000 có hƣớng dẫn: “Nếu một bên hoặc cả hai bên có yêu cầu li hôn, thì toà án thụ lí vụ 

án để giải quyết và áp dụng điểm b khoản 3 Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội, khoản 1 Điều 

11 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, bằng bản án tuyên bố không công nhận họ là vợ chồng”. 

4 Bản án phúc thẩm số 47/2018/DS-PT ngày 12/3/2018 về Tranh chấp kiện đòi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của TAND tỉnh Đắc Lắc. Đối với vụ kiện này, TAND thành phố Buôn Ma Thuột 

thụ lý yêu cầu đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song TAND tỉnh Đắc Lắc lại cho rằng Tòa án 

không có thẩm quyền thụ lý, giải quyết. 
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 + Về xác định thẩm quyền đối với yêu cầu kiện đòi giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 

 BLTTDS năm 2015 bổ sung nguyên tắc Tòa án không đƣợc từ chối yêu cầu 

giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chƣa có điều luật để áp dụng và quy định về thẩm 

quyền dân sự của Tòa án. Theo Hiến pháp năm 2013 thì các quyền con ngƣời, quyền 

công dân về dân sự đƣợc công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và 

pháp luật   cho nên mọi tranh chấp, khiếu kiện, mọi yêu cầu của cơ quan , tổ chức, cá 

nhân về dân sự nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nƣớc, quyền và lợi ích hợp pháp của mình 

hoặc của ngƣời khác (theo quy định của pháp luật) thì Tòa án  phải có trách nhiệm giải 

quyết, không đƣợc từ chối. Trên cơ sở đó, Điều 14 BLDS năm 2015  đã quy định Tòa 

án không đƣợc từ chối giải quyết vụ, việc dân sự vì lý do chƣa có điều luật để áp dụng. 

Đây chính giải pháp tăng cƣờng các biện pháp bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp 

nhân. ―Việc bổ sung quy định này nhằm đảm bảo Tòa án phải thực sự là chỗ dựa của 

Nhân dân trong việc giải quyết các vụ án dân sự đồng thời cũng thống nhất, đồng bộ 

với BLDS năm 2015‖ . Để cụ thể hóa với Hiến pháp, đồng bộ với BLDS năm 2015, 

khoản 2 Điều 4 BLTTDS năm 2015 bổ sung nguyên tắc ―Tòa án không đƣợc từ chối 

yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chƣa có điều luật để áp dụng‖.. 

Trên cơ sở nguyên tắc đƣợc bổ sung tại khoản 2 Điều 4 BLTTDS, các quy định 

về thẩm quyền dân sự của Tòa án cũng có sự sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, trong đó 

có hai điểm mới căn bản: (i) Sửa đổi, bổ sung một số loại việc cho phù hợp với pháp 

luật nội dung nhƣ : BLDS năm 2015, Luật Đất đai năm 2013, Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014, Luật Thi hành án dân sự năm 2014...(ii) Thể chế nguyên tắc Tòa án 

không đƣợc từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chƣa có điều luật áp dụng cho 

nên ở các điều khoản quét của các điều, từ Điều 26 đến Điều 33, BLTTDS năm 2015 

quy định: Các tranh chấp, yêu cầu dân sự nếu chƣa đƣợc liệt kê cụ thể từ điều 26 đến 

điều 33 BLTTDS năm 2015 và pháp luật không quy định thuộc thẩm quyền giải quyết 

của cơ quan, tổ chức khác thì Tòa án phải thụ lý để giải quyết theo thủ tục TTDS. Để 

tránh việc giải quyết tràn lan, không phải mọi khởi kiện, mọi yêu cầu nào của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân tòa án cũng thụ lý giải quyết, BLTTDS năm 2015 đã giới hạn vụ việc 

chƣa có điều luật để áp dụng mà tòa án phải thụ lý giải quyết là vụ việc dân sự thuộc 

phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự nhƣng tại thời điểm vụ việc đó phát sinh pháp 

luật không quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác.  

Tuy nhiên, cho đến nay, TANDTC chƣa có thống kê về số vụ việc thuộc các 

trƣờng hợp này mà tòa án đã thụ lý, giải quyết. Hiện nay, thực tiễn giải quyết các vụ 

việc thuộc trƣờng hợp này còn có quan điểm khác nhau giữa các tòa án. Chẳng hạn, vụ 

tranh chấp kiện đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do TAND thành phố BT tỉnh 

ĐK và TAND tỉnh ĐK giải quyết có các quan điểm khác nhau. Nội dung vụ việc nhƣ 
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sau
1
: Ngày 08/5/2015 TAND thành phố BT tỉnh ĐK xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp về 

yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn K, 

bà Nguyễn Thị H với ông Phan Thành L, bà Huỳnh Thị M do Văn phòng công chứng 

ĐA công chứng. Ngày 20/4/2012, bà  Nguyễn Thị H cùng bà Huỳnh Thị M đến Văn 

phòng công chứng ĐA để ký công chứng vào hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất, giữa bên nhận thế chấp là Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh ĐK, bên thế chấp là ông Nguyễn Văn K và bà 

Nguyễn Thị H, bên vay là ông Phan Thành L và bà Huỳnh Thị M với lý do bà M đã 

giả mạo chữ ký của ông K. TAND thành phố BT tỉnh ĐK đã chấp nhận đơn khởi kiện 

của nguyên đơn, tuyên bố hợp đồng thế chấp trên là vô hiệu. Song Tòa án lại không 

giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu là giải quyết việc Ngân hàng nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh ĐK đang giữ giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của nguyên đơn. 

Ngày 27/7/2017,  ông Nguyễn Văn K và bà Nguyễn Thị H khởi kiện Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh tỉnh ĐK yêu cầu Ngân hàng trả lại 

ông bà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ngân hàng đang giữ.  

TAND thành phố BT tỉnh ĐK xác định quan hệ pháp luật tranh chấp là tranh chấp 

quyền sở hữu đối với tài sản đang tranh chấp (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), 

chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Ngân hàng trả lại cho nguyên đơn 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Ngày 10/8/2017, Ngân hàng kháng cáo toàn bộ bản án trên. Tại bản án phúc 

thẩm số 47/2018, ngày 12/3/2018, TAND tỉnh ĐK đã nhận định: ―Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất không được coi là tài sản hay quyền tài sản, không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án, nó chỉ là chứng thư pháp lý thể hiện quyền sử dụng đất. 

Do đó, đương sự không có quyền khởi kiện tại Tòa án” và áp dụng Công văn số 

141/TANDTC –KHXX ngày 21/9/2011 để chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng và 

hủy bản án sơ thẩm số 60/2017/DS-ST ngày 27/7/2017 của  TAND thành phố BT tỉnh 

ĐK. 

Theo chúng tôi, Công văn số 141/TANDTC - KHXX ngày 21/9/2011 đƣợc  ban 

hành trong bối cảnh khoản 12 Điều 25 BLTTDS năm 2004 quy định các tranh chấp 

khác về dân sự mà pháp luật có quy định thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Có 

thể thấy, tranh chấp kiện đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là tranh chấp dân sự 

và cho đến nay chƣa có văn bản pháp luật nào quy định dạng tranh chấp này thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức nào. Do đó, áp dụng khoản 14 Điều 26 

                                                 
1 Bản án phúc thẩm số 47/2018/DS-PT ngày 12/3/2018 về Tranh chấp kiện đòi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của TAND tỉnh ĐK. 
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BLTTDS năm 2015 thì tranh chấp kiện đòi giấy chứng nhận quyền sử dụng phải thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự. 

Mặc dù, Công văn số 141/TANDTC - KHXX ngày 21/9/2011 không phải là 

một văn bản quy phạm pháp luật, song lại có ý nghĩa quan trọng đối với các tòa án khi 

giải quyết các vụ việc dân sự. Theo khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2020 (có hiệu lực vào ngày 1/1/2021) thì khi văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn 

bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Nhƣ vậy, với quy định này, dẫn đến cách hiểu là 

các văn bản hƣớng dẫn thi hành sẽ vẫn có hiệu lực áp dụng cho đến khi  có văn bản 

quy phạm pháp luật mới thay thế. Theo Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020 thì văn bản quy phạm pháp luật chỉ đƣợc sửa đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nƣớc đã ban 

hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan 

nhà nƣớc cấp trên có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình 

chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chƣơng, mục, tiểu 

mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ 

việc thi hành. Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan ban hành văn bản 

phải sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn bản, phần, chƣơng, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm 

của văn bản quy phạm pháp luật do mình đã ban hành trái với quy định của văn bản 

mới ngay trong văn bản mới đó; trƣờng hợp chƣa thể sửa đổi, bổ sung ngay thì phải 

xác định rõ trong văn bản mới danh mục văn bản, phần, chƣơng, mục, tiểu mục, điều, 

khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật mà mình đã ban hành trái với quy định 

của văn bản quy phạm pháp luật mới và có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trƣớc khi văn 

bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực.
1
 Do đó, theo tôi, để phù hợp với Hiến pháp 

năm 2013, BLDS năm 2015 và BLTTDS năm 2015 thì TANDTC cần ra văn bản hủy 

bỏ Công văn 141 nêu trên. 

+ Về thẩm quyền đối với tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất  

Khi giải quyết vụ án dân sự, trƣớc hết tòa án phải xác định tranh chấp đó có 

thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án theo loại việc hay không, sau đó sẽ xác định 

tranh chấp đó thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm của TAND cấp tỉnh hay TAND cấp 

huyện và cuối cùng là xác định tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án cụ 

thể nào (Thẩm quyền của Toà án theo lãnh thổ). Theo điểm c khoản 1 Điều 35 

BLTTDS năm 2011 thì “toà án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết những 

tranh chấp về bất động sản‖. Trên cơ sở Điều 35 BLTTDS năm 2011, khoản 4 Điều 8 

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP hƣớng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ 

                                                 
1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 



 178 

nhất ―Những quy định chung‖ của BLTTDS năm 2011 hƣớng dẫn: ―Trong vụ án về 

hôn nhân và gia đình, thừa kế tài sản,... mà có tranh chấp về bất động sản thì thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án được xác định theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 

35 của BLTTDS‖. Quy định và hƣớng dẫn trên dựa trên cơ sở cho rằng, bản chất của 

tranh chấp về thừa kế bất động sản là tranh chấp thừa kế chứ không phải tranh chấp 

bất động sản. Tuy nhiên, khi áp dụng các quy định trên đã gặp phải vƣớng mắc trên 

thực tế, bởi tòa án có điều kiện tốt nhất khi giải quyết các tranh chấp liên quan đến bất 

động sản phải là tòa án nơi có bất động sản. Do đó, điểm c khoản 1 Điều 39 BLTTDS 

năm 2015 đã sửa đổi quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 BLTTDS năm 2011 và quy 

định theo hƣớng: ―Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất 

động sản có thẩm quyền giải quyết.” Ngày 13/9/2019 TANDTC có ban hành Công 

văn số 212/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vƣớng 

mắc trong xét xử, có hƣớng dẫn về trƣờng hợp vụ án tranh chấp chia tài sản là bất 

động sản sau khi ly hôn mà nơi cƣ trú của bị đơn và nơi có bất động sản tranh chấp 

khác nhau. Điểm 7 Phần III của Công văn nêu rõ: ―Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 

của BLTTDS  thì tranh chấp chia tài sản sau khi ly hôn là tranh chấp về hôn nhân và 

gia đình. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 của BLTTDS thì: “Tòa án nơi bị 

đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân 

sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 

28, 30 và 32 của Bộ luật này”. Trường hợp này, quan hệ hôn nhân chấm dứt do vợ 

chồng đã ly hôn, nhưng tranh chấp tài sản sau ly hôn vẫn là tranh chấp hôn nhân và 

gia đình theo quy định tại Điều 28 của Bộ luật Tố tụng dân sự, nên căn cứ các quy 

định nêu trên thì Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết”. Nhƣ 

vậy, cho đến nay chƣa có hƣớng dẫn nào khác hƣớng dẫn của khoản 4 Điều 8 Nghị 

quyết số 03/2012/NQ-HĐTP về thẩm quyền giải quyết đối với tranh chấp thừa kế 

quyền sử dụng đất. 

Theo tôi, về nguyên tắc, khi quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 BLTTDS năm 

2011 đã đƣợc BLTTDS năm 2015 sửa đổi thì nội dung hƣớng dẫn tại khoản 4 Điều 8 

Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP đƣơng nhiên không còn giá trị hƣớng dẫn áp dụng. 

Tuy nhiên, cũng theo lập luận ở trên, do chƣa có văn bản nào của HĐTPTATC hủy bỏ 

hiệu lực của khoản 4 Điều 8 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP nên trên thực tế hiện 

nay, nhiều tòa án vẫn áp dụng quy định này để xác định thẩm quyền giải quyết đối với 

các tranh chấp về thừa kế bất động sản là quyền sử dụng đất là không hợp lý. Chẳng 

hạn, vụ tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất
1
. Trong vụ án tranh chấp về thừa kế tài 

                                                 
1 Bản án 34/2017/DS-ST ngày 11/09/2017 về tranh chấp thừa kế tài sản của TAND thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang, http://congbobanan.toaan.gov.vn/ truy cập ngày 28/10/2020 

http://congbobanan.toaan.gov.vn/
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sản này nguyên đơn là ông Nguyễn Văn D địa chỉ: S24, đƣờng C, phƣờng T, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; bị đơn là bà Nguyễn Thị Thu H, địa chỉ: Tổ H2, 

phƣờng T, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Phần nhận định của bản án đã nhận 

định về vấn đề xác định thẩm quyền theo lãnh thổ trong trƣờng hợp này nhƣ sau: ―Căn 

cứ vào các tài liệu chứng cứ và yêu cầu của các đương sự Hội đồng xét xử xác định 

thẩm quyền và quan hệ pháp luật là: “Tranh chấp về thừa kế tài sản” và thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Toà án nhân dân thành phố Bắc Giang được quy định tại khoản 

5 Điều 26; khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39 của BLTTDS‖. 

- Đối với việc xác định tư cách của đương sự trong TTDS 

Điều 68 BLTTDS năm 2015 đã đƣa ra quy định về đƣơng sự trong TTDS. 

Song, quy định này chƣa thể hiện đƣợc mối liên hệ và sự tƣơng thích với quy định của 

pháp luật dân sự: 

+ Thứ nhất, đối với việc xác định tư cách nguyên đơn : 

Theo nguyên lý chung, quyền lợi gắn với quan hệ pháp luật dân sự, hôn nhân 

gia đình, thƣơng mại, lao động chính là đối tƣợng của quyền khởi kiện và việc xác 

định tƣ cách đƣơng sự trong tố tụng dân sự phải dựa trên tính chất của các quan hệ 

pháp luật nội dung
1
. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 68 BLTTDS năm 2015 dƣờng nhƣ đã 

đồng nhất nguyên đơn với ngƣời khởi kiện, chƣa làm rõ đƣợc mối liên hệ giữa nguyên 

đơn và chủ thể quan hệ dân sự. Thông thƣờng, khi tham gia vào quan hệ pháp luật dân 

sự, nếu cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hay tranh chấp, nếu đủ năng 

lực hành vi TTDS chủ thể đó sẽ tự mình thực hiện việc khởi kiện hoặc nếu không đủ 

năng lực hành vi TTDS thì sẽ do ngƣời đại diện khởi kiện.  

Do đó, cần hoàn thiện Điều 68 BLTTDS năm 2015 theo hƣớng: ―Nguyên đơn 

trong vụ án dân sự là người được giả thiết có quyền lợi bị xâm phạm hay tranh chấp 

và đã khởi kiện hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định 

khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp 

pháp của người đó bị xâm phạm‖
2
. Tuy nhiên, xác định thế nào là ngƣời giả thiết có 

quyền và lợi ích bị xâm phạm là vấn đề thực tiễn áp dụng có các quan điểm khác nhau. 

Đối với các trƣờng hợp mà quan hệ giữa các bên đƣơng sự là quan hệ sở hữu, hợp 

đồng, thừa kế thì ngƣời giả thiết có quyền và lợi ích bị xâm phạm chính là chủ thể của 

một trong các quan hệ đó. Bởi, theo nguyên lý chung, quyền lợi gắn với quan hệ pháp 

luật dân sự, hôn nhân gia đình, thƣơng mại, lao động chính là đối tƣợng của quyền 

                                                 
1 Trần Anh Tuấn, chuyên đề “ Người tham gia tố tụng dân sự  trong mối liên hệ giữa pháp luật TTDS 

và pháp luật dân sự.” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng ―Sự tương thích và mâu thuẫn giữa 

pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật dân sự”, đại học Luật Hà Nội, nghiệm thu tháng 1/2018. 

2 Trần Anh Tuấn, chuyên đề ― Ngƣời tham gia tố tụng dân sự  trong mối liên hệ giữa pháp luật TTDS 

và pháp luật dân sự.‖ thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng ―Sự tƣơng thích và mâu thuẫn giữa 

pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật dân sự‖, đại học Luật Hà Nội, nghiệm thu tháng 1/2018. 
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khởi kiện và việc xác định tƣ cách đƣơng sự trong tố tụng dân sự phải dựa trên tính 

chất của các quan hệ pháp luật nội dung. Đối với các tố quyền đối nhân, do tính cách 

đối nhân của nghĩa vụ thì ngoài trái chủ ra không một ngƣời nào khác có thể có yêu 

cầu đó đối với ngƣời có nghĩa vụ. Cơ sở của tố quyền đối nhân chính là quan hệ về 

nghĩa vụ, mà trong đó bên có nghĩa vụ đã không thực hiện nghĩa vụ của mình dẫn tới 

bên chủ thể có quyền phải cầu viện tới sự can thiệp của công lý để buộc bên có nghĩa 

vụ phải thi hành nghĩa vụ của họ.
1
 Đối với trƣờng hợp, một ngƣời không trực tiếp 

tham gia quan hệ dân sự nhƣng họ lại là ngƣời bị ảnh hƣởng bởi giao dịch dân sự của 

ngƣời có nghĩa vụ với mình và ngƣời thứ ba thì pháp luật TTDS không quy định cụ thể 

quyền khởi kiện của chủ thể này. Hiện nay, Điều 74 Luật Thi hành án dân sự năm 

2014 và Điều 26 Nghị định 62CP/NĐ- CP/2015 ngày 18/10/2015 của Chính phủ 

hƣớng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự đã đề cập đến quyền khởi kiện của chủ 

thể này
2
.  Tuy nhiên, do BLTTDS không quy định cụ thể nên việc khởi kiện của các 

chủ thể này trên thực tế gặp nhiều khó khăn. Theo tôi, đứng dƣới góc độ bảo vệ quyền 

dân sự, thì bất kỳ ngƣời nào bị ảnh hƣởng bởi quan hệ dân sự do chủ thể khác xác lập 

đều phải có quyền khởi kiện, do đó cần có hƣớng dẫn cụ thể của TATC về vấn đề 

này
3
. 

+ Đối với việc xác định tư cách khởi kiện của các chủ thể vì lợi ích của Nhà 

nước, lợi ích công cộng, lợi ích của người khác. 

Nhƣ đã phân tích ở trên, xét dƣới góc độ mối quan hệ giữa pháp luật TTDS và 

pháp luật dân sự thì nguyên đơn phải thỏa mãn hai điều kiện : (i) giả thiết có quyền và 

lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, (ii) đã khởi kiện hoặc đƣợc ngƣời khác khởi kiện thay. 

Tuy nhiên, Điều 68 BLTTDS lại xác định chủ thể khởi kiện vì lợi ích Nhà nƣớc, lợi 

ích công cộng là nguyên đơn, mặc dù chủ thể này không tham gia vào quan hệ dân sự, 

không có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hay tranh chấp. Điều 85 BLTTDS 

xác định cơ quan, tổ chức khởi kiện vì lợi ích của ngƣời khác nhƣ Hội phụ nữ là ngƣời 

                                                 
1 Trần Anh Tuấn, chuyên đề ― Ngƣời tham gia tố tụng dân sự  trong mối liên hệ giữa pháp luật TTDS 

và pháp luật dân sự.‖ thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng ―Sự tƣơng thích và mâu thuẫn giữa 

pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật dân sự‖, đại học Luật Hà Nội, nghiệm thu tháng 1/2018. 

2 Điều 74 Luật THADS năm 2014 quy định, ngƣời đƣợc thi hành án, Chấp hành viên có quyền yêu 

cầu Tòa án xác định phần quyền sở hữu tài sản, phần quyền sử dụng đất của ngƣời phải thi hành án 

trong khối tài sản chung theo thủ tục tố tụng dân sự.  

1.Kể từ thời điểm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, nếu ngƣời phải thi hành án chuyển đổi, 

tặng cho, bán, chuyển nhƣợng, thế chấp, cầm cố tài sản cho ngƣời khác mà không sử dụng khoản tiền 

thu đƣợc để thi hành án và không còn tài sản khác hoặc tài sản khác không đủ để đảm bảo nghĩa vụ thi 

hành án thì tài sản đó vẫn bị kê biên, xử lý để thi hành án, trừ trƣờng hợp pháp luật có quy định khác. 

Khi kê biên tài sản, nếu có ngƣời khác tranh chấp thì Chấp hành viên thông báo cho đƣơng sự, ngƣời 

có tranh chấp thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Thi hành án dân sự.  

3 Trần Anh Tuấn, chuyên đề ― Ngƣời tham gia tố tụng dân sự  trong mối liên hệ giữa pháp luật TTDS 

và pháp luật dân sự.‖ thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng ―Sự tƣơng thích và mâu thuẫn giữa 

pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật dân sự‖, đại học Luật Hà Nội, nghiệm thu tháng 1/2018. 
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đại diện của đƣơng sự. Có thể thấy quy định này cũng không phù hợp với Điều 136, 

137 BLDS năm 2015. PGS.TS Trần Anh Tuấn gọi các chủ thể này là « nguyên đơn tố 

tụng » . Nguyên đơn theo nghĩa tố tụng là người khởi kiện, người yêu cầu Tòa án giải 

quyết việc dân sự vì lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước hoặc vì lợi ích của pháp 

luật. Đối với các việc dân sự không có tranh chấp chúng ta vẫn có thể sử dụng thuật 

ngữ “nguyên đơn dân sự” để chỉ những chủ thể có quyền lợi trong vụ việc và có đơn 

yêu cầu giải quyết việc dân sự. Theo quan niệm này có thể xếp các chủ thể có tố quyền 

vì lợi ích của pháp luật như cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý 

nhà nước về trẻ em, hội liên hiệp phụ nữ  yêu cầu huỷ hôn nhân trái luật giữa những 

người có cùng dòng máu về trực hệ, hôn nhân vi phạm độ tuổi hoặc chế độ một vợ, 

một chồng mà người được bảo vệ lại khước từ quyền được bảo vệ và các chủ thể khởi 

kiện vì lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước tham gia tố tụng với tư cách là nguyên 

đơn theo nghĩa tố tụng hay người yêu cầu giải quyết việc dân sự
1
. Tuy nhiên, nếu gọi 

là nguyên đơn tố tụng thì BLTTDS phải phân biệt nguyên đơn và nguyên đơn tố tụng, 

từ đó quy định các quyền và nghĩa vụ của hai chủ thể này là khác nhau, bởi do không 

phải là chủ thể của quan hệ dân sự nên nguyên đơn tố tụng sẽ không có quyền, nghĩa 

vụ của chủ thể quan hệ nội dung khi tham gia tố tụng. Một giải pháp có thể đƣa ra 

trong trƣờng hợp này đó là gọi các chủ thể vì lợi ích của Nhà nƣớc, lợi ích công cộng, 

lợi ích của ngƣời khác là ngƣời khởi kiện vì lợi ích chung nhƣ Pháp lệnh Thủ tục giải 

quyết các vụ án dân sự năm 1989 đã từng quy định, đồng thời bổ sung điều luật quy 

định về quyền và nghĩa vụ của nhóm chủ thể này. 

+ Đối với việc xác định tư cách bị đơn  

Nhƣ đã phân tích ở trên, bản chất của tố quyền sẽ là cơ sở xác định bị đơn trong 

vụ kiện. Về cơ bản việc xác định tƣ cách bị đơn theo quy định của BLTTDS là phù 

hợp với quy định của BLDS trong cả trƣờng hợp kiện trái quyền và kiện vật quyền
2
.  

Tuy nhiên, khoản 3 Điều 68 BLDS năm 2015, dƣờng nhƣ đã đồng nhất bị đơn với 

ngƣời bị kiện. Quy định này dẫn đến cách hiểu ngƣời khởi kiện khởi kiện ai thì ngƣời 

đó là bị đơn. Xét trong mối quan hệ với pháp luật dân sự, thì bị đơn sẽ là ngƣời phải 

trả lời về việc kiện của ngƣời khởi kiện, vì bị cho rằng đã giả thiết xâm phạm quyền và 

lợi ích hợp pháp của nguyên đơn hay lợi ích Nhà nƣớc, lợi ích công cộng, lợi ích của 

ngƣời khác. Do đó, việc xác định tƣ cách bị đơn ngoài việc căn cứ vào việc khởi kiện 

của ngƣời khởi kiện, còn phải căn cứ vào quy định của pháp luật nội dung để xác định 

                                                 
1 Trần Anh Tuấn, chuyên đề ― Ngƣời tham gia tố tụng dân sự  trong mối liên hệ giữa pháp luật TTDS 

và pháp luật dân sự.‖ thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng ―Sự tƣơng thích và mâu thuẫn giữa 

pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật dân sự‖, đại học Luật Hà Nội, nghiệm thu tháng 1/2018. 

2 Trần Anh Tuấn, chuyên đề ― Ngƣời tham gia tố tụng dân sự  trong mối liên hệ giữa pháp luật TTDS 

và pháp luật dân sự.‖ thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp trƣờng ―Sự tƣơng thích và mâu thuẫn giữa 

pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật dân sự‖, đại học Luật Hà Nội, nghiệm thu tháng 1/2018. 
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ai là chủ thể đã giả thiết có nghĩa vụ với nguyên đơn
1
. Trên thực tế vì nhiều lý do, 

trong đó có lý do thiếu hiểu biết pháp luật nên ngƣời khởi kiện đã khởi kiện không 

đúng chủ thể. Do đó, pháp luật tố tụng dân sự cần bổ sung quy định khi nhận đơn khởi 

kiện thì Tòa án cần hƣớng dẫn cho ngƣời khởi kiện hoặc xác định lại tƣ cách bị đơn 

cho chính xác. Việc định hƣớng của Tòa án sẽ tránh đƣợc thời gian giải quyết vụ kiện 

bị kéo dài và các tổn phí tố tụng không đáng có mà nguyên đơn phải gánh chịu do hậu 

quả của việc xác định không đúng bị đơn trong vụ kiện. Đồng thời sửa khoản 3 Điều 

68 BLTTDS năm 2015 theo hƣớng: Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị khởi kiện do 

giả thiết đã xâm phạm tới quyền lợi của nguyên đơn theo quy định của pháp luật hoặc 

có tranh chấp với nguyên đơn.  

 - Đối với việc xác định người đại diện của đương sự trong TTDS 

Ngƣời đại diện trong TTDS bao gồm ngƣời đại diện theo pháp luật và ngƣời đại 

diện theo uỷ quyền.
(
2

)
 Ngƣời đại diện có thể là cá nhân hoặc pháp nhân theo quy định 

của BLDS. Ngƣời đại diện theo pháp luật theo quy định của BLDS là ngƣời đại diện 

theo pháp luật trong TTDS, trừ trƣờng hợp bị hạn chế quyền đại diện theo quy định của 

pháp luật. Theo Điều 136 BLDS năm 2015 thì cha, mẹ là đại diện theo pháp luật đối 

với con chƣa thành niên. Quy định của BLDS dẫn đến một số vƣớng mắc sau:  

(i) Về xác định ngƣời đại diện theo pháp luật của ngƣời chƣa thành niên trong 

tố tụng là cả cha và mẹ hay chỉ là cha hoặc mẹ. Trong trƣờng hợp, cha, mẹ không 

thống nhất đƣợc việc cử ai là ngƣời đại diện theo pháp luật thì cha hay mẹ sẽ là ngƣời 

đại diện theo pháp luật cho con tham gia tố tụng.  

(ii) Trong trƣờng hợp cha hoặc mẹ đã tham gia tố tụng với tƣ cách là ngƣời đại 

diện theo pháp luật cho con thì toà án có phải triệu tập đƣơng sự tham gia tố tụng hay 

không? Ngƣời chƣa thành niên có đƣợc xác định là bị đơn trong vụ án mà họ là ngƣời 

gây thiệt hại hay không là những vấn đề còn vƣớng mắc giữa quy định của pháp luật 

TTDS và pháp luật dân sự.  

Theo tác giả, việc xác định tƣ cách ngƣời đại diện trong tố tụng đƣợc dẫn chiếu 

từ quy định của BLDS nhƣ khoản 2 Điều 85 BLTTDS năm 2015 là hợp lí. Tuy nhiên, 

ngƣời đại diện trong tố tụng có những đặc thù riêng về thủ tục tố tụng nhƣ phải có mặt 

tại toà án theo giấy triệu tập, trình bày lời khai, đối chất tại toà án… nên nếu chỉ dẫn 

chiếu từ pháp luật dân sự sang sẽ dẫn đến những vƣớng mắc cần phải đƣợc làm rõ. Do 

đó, văn bản hƣớng dẫn thi hành BLTTDS năm 2015 cần hƣớng dẫn đối với các vấn đề 

trên theo hƣớng sau: 

(i) Cha, mẹ của ngƣời chƣa thành niên phải có văn bản thống nhất cử một ngƣời 

                                                 
1 Đối với các trƣờng hợp bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi của công chức, viên chức, 

ngƣời của pháp nhân, ngƣời tiến hành tố tụng, ngƣời dƣới 18 tuổi… gây ra 

(2). Khoản 1 Điều 85 BLTTDS năm 2015. 
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là ngƣời đại diện tham gia tố tụng trong thời hạn do thẩm phán phụ trách giải quyết vụ 

án ấn định, nếu hết thời hạn nêu trên mà cha hoặc mẹ không có văn bản gửi toà án thì 

toà án có quyền chỉ định một ngƣời làm ngƣời đại diện cho ngƣời chƣa thành niên. 

Cách giải quyết này sẽ tránh việc toà án phải triệu tập cả cha, mẹ của ngƣời chƣa thành 

niên tham gia tố tụng và không kéo dài thời gian giải quyết vụ án, tiết kiệm chi phí tố 

tụng cho cả toà án và đƣơng sự. 

(ii) Trong trƣờng hợp cha hoặc mẹ đã tham gia tố tụng với tƣ cách là ngƣời đại 

diện theo pháp luật cho con thì tuỳ từng trƣờng hợp toà án vẫn có thể triệu tập ngƣời 

chƣa thành niên tham gia tố tụng để làm rõ các tình tiết, sự kiện của vụ án. Tuỳ từng 

trƣờng hợp, cha, mẹ hoặc ngƣời chƣa thành niên sẽ đƣợc xác định tƣ cách là bị đơn 

trong vụ án dân sự.
(
1

)
 Trƣớc đây, đối với trƣờng hợp này, Toà án nhân dân tối cao đã 

có hƣớng dẫn: ―Trường hợp, cha, mẹ hoặc người giám hộ là bị đơn và nếu cần phải 

gọi người chưa thành niên để xét hỏi thì họ là người gây thiệt hại người chưa thành 

niên được xác định là người gây thiệt hại nhưng không phải là bị đơn và họ không có 

quyền và nghĩa vụ của đương sự”.
(
2

)
 Tác giả cho rằng cách giải quyết này là hợp lí, 

vừa bảo đảm đƣợc việc giải quyết vụ việc chính xác, khách quan, vừa bảo vệ đƣợc 

quyền lợi của ngƣời chƣa thành niên. 

- Đối với chủ thể có quyền khởi kiện vụ án dân sự  

Việc khởi kiện đối với các tranh chấp liên quan đến tài sản, hoạt động của hộ 

gia đình, tổ hợp tác hoặc các tổ chức khác không có tƣ cách pháp nhân phải do tất cả 

các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tƣ cách pháp nhân 

khởi kiện hay một trong số các thành viên đó hoặc ngƣời đại diện uỷ quyền có quyền 

khởi kiện là vấn đề chƣa đƣợc quy định rõ, cần đƣợc nghiên cứu, luận giải. Tƣơng tự 

nhƣ vậy, đối với trƣờng hợp xác định chủ thể có quyền khởi kiện đối với tranh chấp 

liên quan đến nhà, đất của dòng họ. Theo quy định của Điều 211 BLDS năm 2015 thì 

nhà thờ họ, đất hƣơng hỏa là tài sản chung của cộng đồng. Tài sản chung của cộng 

đồng là tài sản chung hợp nhất không phân chia. Khoản 3 Điều 7 Luật đất đai năm 

2013 quy định ngƣời đại diện cho cộng đồng dân cƣ có thể đƣợc cộng đồng dân cƣ 

thoả thuận cử ra đối với việc sử dụng đất. Thực tiễn giải quyết các vụ án dân sự về 

tranh chấp nhà thờ họ trong những năm qua cho thấy việc xác định tƣ cách ngƣời khởi 

kiện còn gặp nhiều vƣớng mắc và chƣa thống nhất. Có quan điểm cho rằng, chỉ cần đa 

số các hộ gia đình trong chi, họ đó uỷ quyền cho một hoặc một số ngƣời đứng đơn 

khởi kiện là đã đảm bảo tƣ cách của ngƣời khởi kiện. Tuy nhiên quan điểm khác lại 

                                                 
(1). Tham khảo Điều 3 Phần I Nghị quyết của HĐTPTANDTC số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 

hƣớng dẫn áp dụng một số quy định của BLDS năm 2005 về bồi thƣờng thiệt hại ngoài hợp đồng. 

(2). Bản hƣớng dẫn về trình tự xét xử sơ thẩm về dân sự kèm theo Thông tƣ số 96-NCPL ngày 

08/02/1977 của TANDTC, Tập hệ thống hoá luật lệ về tố tụng dân sự, TANDTC, Hà Nội, 1977, tr. 

32. 
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cho rằng, do nhà thờ họ là tài sản chung của cộng đồng họ tộc, mọi việc liên quan đến 

quản lí, sử dụng nhà thờ họ phải thể hiện sự nhất trí chung của cả họ và chỉ có cộng 

đồng họ tộc mới có quyền đòi ngƣời đang quản lí phải trả lại nhà thờ họ nên việc khởi 

kiện phải thể hiện ý chí chung của cả dòng họ.
(
1

)
 Theo tác giả, BLDS năm 2015 chỉ 

quy định hai loại chủ thể tham gia quan hệ dân sự là cá nhân và pháp nhân. Vì vậy, 

quan điểm cho rằng trƣởng họ đƣơng nhiên là đại diện hợp pháp cho dòng họ hay 

ngƣời đƣợc trƣởng họ uỷ quyền tham gia tố tụng là không phù hợp với quy định của 

BLDS năm 2015. Tuy nhiên, nếu bắt buộc tất cả những ngƣời trong dòng họ uỷ quyền 

cho ngƣời đại diện thì ngƣời đại diện mới có quyền khởi kiện là không hợp lí, không 

bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong dòng họ, khó thực 

hiện bởi có những dòng họ rất lớn, có nhiều ngƣời sinh sống ở nhiều tỉnh, thành khác 

nhau và có cả ngƣời đang định cƣ ở nƣớc ngoài nên không thể thu thập đƣợc đầy đủ 

văn bản uỷ quyền khởi kiện. Do vậy, tác giả kiến nghị, Nghị quyết của HĐTPTATC 

cần hƣớng dẫn, đối với tranh chấp giữa các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác hoặc 

tổ chức không có tƣ cách pháp nhân với nhau hoặc với ngƣời thứ ba, tranh chấp liên 

quan đến nhà đất của dòng họ thì chỉ cần một trong số các thành viên của tổ chức đó 

khởi kiện là toà án đã phải thụ lí, các chủ thể còn lại không khởi kiện sẽ tham gia tố 

tụng với tƣ cách là ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

- Đối với căn cứ trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự và thời hiệu khởi kiện vụ án 

dân sự. 

Khoản 3 Điều 150 BLDS năm 2015: ―Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ 

thể được quyền khởi kiện để yêu cầu toà án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện‖. Quy 

định này dẫn đến cách hiểu là khi hết thời hiệu khởi kiện mà chủ thể vẫn khởi kiện thì 

toà án sẽ không thụ lí vụ án (trả đơn khởi kiện).
(
2

)
 Tuy nhiên, Điều 192 BLTTDS lại 

không coi thời hiệu khởi kiện đã hết nên khi xem xét, thụ lí đơn khởi kiện của ngƣời 

khởi kiện, toà án không đƣợc căn cứ vào lí do thời hiệu khởi kiện đã hết để trả lại đơn 

khởi kiện mà toà án thụ lí vụ việc, nếu đơn khởi kiện đáp ứng các điều kiện khác do 

pháp luật quy định. Sau khi thụ lí vụ án, các đƣơng sự không chứng minh đƣợc có căn 

cứ bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện hoặc 

còn thời hiệu khởi kiện và đƣơng sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trƣớc khi toà án cấp 

sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ án thì toà án đã thụ lí sẽ ra quyết định đình 

chỉ giải quyết vụ án dân sự.
(
3

)
 Tác giả cho rằng quy định này nhằm bảo vệ quyền và 

                                                 
(1). Bùi Thị Huyền, ―Khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015‖, Tạp 

chí kiểm sát, số 12/2017, tr. 31 - 36. 

(2). Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, 

2017, tr. 246. 

(3). Điểm e khoản 1 Điều 217 BLTTDS năm 2015. 
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lợi ích hợp pháp của các cá nhân, pháp nhân cũng nhƣ bảo đảm cho việc xem xét, đánh 

giá chứng cứ của toà án đƣợc chính xác, khách quan. Do đó, cần sửa quy định của 

BLDS năm 2015 để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.
(
1

) 

Theo khoản 3 Điều 150 BLDS năm 2015 thì thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà 

chủ thể đƣợc quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện. 

Quy định của điều luật này dẫn đến cách hiểu: Vụ án vẫn còn thời hiệu khởi kiện là 

một trong các điều kiện khởi kiện vụ án dân sự. Quan điểm này cho rằng: ―Pháp luật 

quy định thời hiệu khởi kiện vừa có ý nghĩa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá 

nhân, pháp nhân không bị xâm phạm vừa bảo đảm việc giải quyết vụ án dân sự đƣợc 

thuận lợi. Do đó, việc khởi kiện vụ án dân sự phải đƣợc tiến hành trong thời hiệu khởi 

kiện nhƣ quy định tại các điều 184, 185 BLTTDS năm 2015‖.   

 Tôi không đồng tình quan điểm trên, bởi để xác định một tranh chấp dân sự còn 

thời hiệu khởi kiện hay hết cần phải xét đến các trƣờng hợp bắt đầu lại thời hiệu khởi 

kiện. Trong khi đó, khi khởi kiện ngƣời khởi kiện chỉ mới cung cấp cho tòa án các tài 

liệu chứng cứ ban đầu để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của ngƣời khởi kiện bị 

xâm phạm. Trƣờng hợp vì lý do khách quan mà ngƣời khởi kiện không thể nộp đầy đủ 

tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để 

chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của ngƣời khởi kiện bị xâm phạm. Ngƣời khởi 

kiện bổ sung hoặc giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ khác theo yêu cầu của Tòa án 

trong quá trình giải quyết vụ án theo Điều 96 BLTTDS năm 2015 . Do đó, theo khoản 

1 Điều 192 BLTTDS năm 2015, tòa án sẽ không trả lại đơn khởi kiện vì lý do thời 

hiệu khởi kiện đã hết tức là khi xem xét thụ lý vụ án dân sự, tòa án chƣa xét đến điều 

kiện về thời hiệu khởi kiện. Sau khi thụ lý vụ án, các đƣơng sự cung cấp bổ sung tài 

liệu chứng cứ, tòa án thu thập thêm chứng cứ mà không có căn cứ chứng minh còn 

thời hiệu khởi kiện và đƣơng sự có yêu cầu áp dụng thời hiệu trƣớc khi tòa án cấp sơ 

thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ án thì tòa án sẽ áp dụng điểm e khoản 1 Điều 

217 BLTTDS để ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. 

+ Về Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời 

hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản 

Án lệ số 26/2018/AL đƣợc Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông 

qua ngày 17/10/2018 và đƣợc công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 

06/11/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

Nguồn án lệ là Quyết định giám đốc thẩm số 06/2017/DS-GĐT ngày 27-3-2017 

                                                 
(1). Bùi Thị Huyền, ―Sự tƣơng thích của các quy định trong Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) với pháp 

luật tố tụng dân sự‖, Tạp chí luật học, Số đặc biệt Góp ý hoàn thiện Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), 

tháng 5/2015, tr. 12 - 20. 
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của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án ―tranh chấp thừa kế tài sản 

và chia tài sản chung‖ ở Hà Nội. Theo nội dung Án lệ thì các nguyên đơn khởi kiện 

chi di sản thừa kế là bất động sản của cụ T (chết năm 1972) và cụ K (chết 2002). Đây 

là trƣờng hợp chia di sản thừa kế là bất động sản chết trƣớc ngày công bố Pháp lệnh 

Thừa kế ngày 30-8-1990. Tại thời điểm Tòa án xét xử sơ thẩm, Bộ luật Dân sự số 

91/2015/QH13 đang có hiệu lực pháp luật. Quá trình giải quyết vụ án này, các cấp tòa 

án đã có quan điểm khác nhau về vấn đề thời hiệu khởi kiện đối với phần di sản của cụ 

T có còn hay đã hết. Án lệ lập luận: ―Trƣờng hợp này, phải xác định thời điểm bắt đầu 

tính thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là ngày công bố Pháp lệnh Thừa kế ngày 30-

8-1990. Thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế đƣợc xác định theo quy định của khoản 

1 Điều 623 BLDS năm 2015‖. 

Theo tôi, ngày 30/8/1990 là ngày Hội đồng Nhà nƣớc nƣớc CHXHCN Việt 

Nam thông qua Pháp lệnh Thừa kế năm 1990, còn ngày công bố Pháp lệnh này là ngày 

10/9/1990. Khoản 4 Điều 36 Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 quy định: ―Đối với các việc 

thừa kế đã mở trƣớc ngày ban hành Pháp lệnh này thì thời hạn quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều này đƣợc tính từ ngày công bố Pháp lệnh này‖. Điểm b Điều 10 Nghị 

quyết số 02/HĐTP của HĐTPTATC ngày 19/10/1990 hƣớng dẫn áp dụng một số quy 

định của Pháp lệnh Thừa kế cũng quy định: ―Đối với những việc thừa kế đã mở trƣớc 

ngày 10-9-1990 thì thời hiệu khởi kiện đƣợc tính từ ngày 10-9-1990‖. Do đó, nhận 

định: ―Trƣờng hợp này, phải xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu yêu cầu chia di 

sản thừa kế là ngày công bố Pháp lệnh Thừa kế ngày 30-8-1990‖ là không chính xác. 

+ Về xác định hậu quả pháp lý đối với trường hợp hợp đồng vay tài sản đã hết 

thời hiệu khởi kiện 

 Theo quy định tại Điều 427 BLDS năm 2005 thì thời hiệu khởi kiện để yêu cầu 

Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích 

hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm. Điều 429 BLDS 

năm 2015 quy định thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp 

đồng là 03 năm, kể từ ngày ngƣời có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. BLDS năm 2005 và BLDS năm 2015 đều quy 

định yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện, trừ trƣờng 

hợp BLDS, luật khác có liên quan quy định khác . Tuy nhiên, khoản 2 Điều 23 Nghị 

quyết số 03/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 của HĐTPTATC lại hƣớng dẫn: ―Đối với 

tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, về đòi lại tài sản, đòi lại quyền sử dụng đất do 

ngƣời khác quản lý, chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự thì không áp dụng thời hiệu 

khởi kiện. Ví dụ 1: Ngày 01-01-2008, A cho B vay 500 triệu đồng, thời hạn vay là 1 

năm. Đến ngày 01-01-2009, B không trả tiền gốc và tiền lãi. Đến ngày 03-4-2011, A 

khởi kiện yêu cầu buộc B trả lại khoản tiền gốc và tiền lãi. Đối với yêu cầu thanh toán 
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khoản tiền lãi thì Tòa án không giải quyết vì đã hết thời hiệu khởi kiện. Đối với yêu 

cầu thanh toán khoản tiền gốc thì không áp dụng thời hiệu khởi kiện, Tòa án thụ lý giải 

quyết theo thủ tục chung.‖ .  

Theo tôi, hƣớng dẫn nêu trên là không chính xác bởi Điều 469 BLDS năm 

1995, Điều 472 BLDS năm 2005 và Điều 464 BLDS năm 2015 đều quy định: ―Bên 

vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó‖. Do đó, kể từ thời 

điểm bên vay nhận tiền thì bên vay đã trở thành chủ sở hữu đối với số tiền vay và 

ngƣời cho vay không còn quyền sở hữu đối với số tiền đó. Vì vậy, hƣớng dẫn trên cho 

rằng tranh chấp hợp đồng vay tài sản là tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, về đòi lại 

tài sản để không áp dụng thời hiệu khởi kiện đối với phần nợ gốc là khiên cƣỡng. 

Bên cạnh đó, căn cứ trả lại đơn khởi kiện là: ―sự việc đã được giải quyết bằng 

bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của toà án hoặc quyết định đã có hiệu lực 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” chƣa rõ ràng dẫn đến khó khăn trong việc xác 

định thế nào là trƣờng hợp cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền đã giải quyết bằng quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật thì toà án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho ngƣời khởi kiện. 

Theo Điều 33 Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về giải 

quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi về lao động của ngƣời sử dụng lao động; 

quyết định, hành vi về dạy nghề của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề; 

quyết định, hành vi về đƣa ngƣời lao động Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp 

đồng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đƣa ngƣời lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nƣớc ngoài theo hợp đồng thì sau 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu 

nại lần hai mà ngƣời khiếu nại không khởi kiện vụ án tại toà án theo quy định của pháp 

luật tố tụng hành chính (điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 119/2014/NĐ-CP).
(
1

)
 

Nhƣ vậy, quyết định giải quyết khiếu nại lần hai trong các trƣờng hợp trên của chánh 

thanh tra sở lao động, thƣơng binh và xã hội, giám đốc sở lao động, thƣơng binh và xã 

hội, Cục trƣởng Cục quản lí lao động ngoài nƣớc có phải là quyết định của cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật theo Điều 192 BLTTDS hay không 

là vấn đề cần đƣợc làm rõ trong các văn bản hƣớng dẫn thi hành BLTTDS năm 2015 

nhằm đảm bảo sự tƣơng thích.  

 

                                                 
(1). Chánh thanh tra sở lao động, thƣơng binh và xã hội, nơi ngƣời sử dụng lao động đặt trụ sở chính 

có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về lao động khi ngƣời khiếu nại không 

đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu (Điều 15 Nghị định số 119/2014/NĐ-CP). 

Giám đốc sở lao động, thƣơng binh và xã hội, nơi cơ sở dạy nghề đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về dạy nghề khi ngƣời khiếu nại không đồng ý với quyết định 

giải quyết lần đầu (Điều 16 Nghị định số 119/2014/NĐ-CP).  

Cục trƣởng Cục quản lí lao động ngoài nƣớc có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu 

nại về hoạt động đƣa ngƣời lao động Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng khi ngƣời 

khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu (Điều 17 Nghị định số 119/2014/NĐ-CP). 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ HÔN 

NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI VỚI CUỘC CÁCH MẠNG 

CÔNG NGHIỆP 4.0 

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan 

 Trường Đại học Luật Hà Nội  

Tóm tắt: Trong xã hội hiện đại với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác 

động đến tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, có những ảnh hưởng đáng 

kết đến đời sống hôn nhân và gia đình. Trong phạm vi chuyên đề này chúng tôi sẽ tập 

trung vào một số vấn đề cần đặt ra cho việc xây dựng pháp luật điều chỉnh các quan 

hệ xã hội trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình như việc xác định, kiểm soát các điều 

kiện kết hôn qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về công tác hộ tịch; Sản phẩm 

của trí tuệ nhân tạo với việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân, xác định 

tài sản chung, tài sản riêng, trách nhiệm về tài sản của vợ chồng khi vợ chồng là chủ 

thể sáng tạo ra hoặc là chủ sở hữu tài sản thuộc sở hữu trí tuệ… từ đó, chúng tôi 

muốn đưa ra một vài kiến nghị nhằm tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, điều chỉnh các 

vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình trên thực tế nhằm đảm bảo dung 

hoà lợi ích của cá nhân, gia đình, xã hội phù hợp và thích nghi với xã hội hiện đại 

ngày nay.  

Từ khoá: Hôn nhân và gia đình, các vấn đề phát sinh, xã hội hiện đại, công nghiệp 4.0 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ trong xã hôi hiện đại ngày nay có đặc 

trƣng là công nghệ có hàm lƣợng tri thức cao, dựa vào thành tựu khoa học mới nhất, 

phát triể nhanh công nghệ cao. Công nghiệp 4.0 tập trung vào kỹ thuật số ở một mức độ 

hoàn toàn mới với sự kết nối thông qua Internet vạn vật, truy cập dữ liệu thời gian và 

giới thiệu các hệ thống vật lý không gian mạng. Công nghiệp 4.0 kết nối vật lý với kỹ 

thuật số, cho phép cộng tác và truy cập tốt hơn giữa các bộ phận, đối tác, nhà cung câp, 

sản phẩm và con ngƣời. thoạt nhìn qua, có vẻ nhƣ không hề liên quan đến đến các vấn 

đề hôn nhân và gia đình. Nhƣng thực tế là sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công 

nghiệp 4.0 trong xã hội hiện đại ngày nay có những tác động không nhỏ đến các mối 

quan hệ hôn nhân gia đình ở cả chiều hƣớng tích cực và tiêu cực. Do đó, vẫn tiếp tục  

mục tiêu xây dựng nhà nƣớc pháp quyền, nhƣng cần hình thành và phát triển cách tiếp 

mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong xây dựng và thực thi pháp luật. Các nhà lập 

pháp trong lĩnh vực này cần nhìn nhận đặt vấn đề hôn nhân gia đình ở vị trí trung tâm 

có mối liên hệ chặt chẽ với đời sống xã hội, với sự phát triển của khoa học công nghệ 

để điều chỉnh kịp thời những vấn đề có thể phát sinh nhƣ sự thừa nhận một thực tế 

khách quan.  
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1. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và những vấn đề cần đặt ra trong công tác 

quản lý hộ tịch và giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 

quy định về quản lý, kết nói và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nƣớc (Sau đây gọi 

tất là Nghị định số 47/2020/NĐ-CP). Tiếp theo đó là Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 

ngày 28 tháng 7 năm 2020 quy định về cơ sở dữ điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến 

(Sau đây gọi tắt là Nghị định số 87/2020/NĐ-CP).  

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP đã quy định ―Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là Cơ sở 

dữ liệu đƣợc lập trên cơ sở tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch, nhằm lƣu giữ thông 

tin hộ tịch của cá nhân đƣợc đăng ký theo quy định pháp luật, bằng thiết bị số, trong 

môi trƣờng mạng, thông qua Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện từ dùng chung‖ 

(Điều 2). Thông tin trong cơ sở dữ liệu điện tử bao gồm: ―họ tên; ngày, tháng, năm 

sinh; giới tính; nơi sinh; dân tộc, quốc tịch, quê quán, số định danh cá nhân của ngƣời 

đƣợc đăng ký khai sinh; họ tên, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, 

nơi cƣ trú, số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân của cha, mẹ của ngƣời đƣợc đăng ký 

khai sinh; họ tên, số định danh cá nhân, giấy tờ tùy thân của ngƣời đi đăng ký khai 

sinh, mối quan hệ với ngƣời đƣợc khai sinh; số đăng ký, quyển số, ngày, tháng, năm 

đăng ký, tên cơ quan đăng ký khai sinh; họ tên, chức vụ của ngƣời ký Giấy khai sinh‖ 

(Điều 3). Bên cạnh đó là những thông tin hộ tịch khác của cá n hân tiếp tục đƣợc cập 

nhật nhƣ đăng ký kết hôn, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giám hộ, nhận cha, 

mẹ, con, nuôi con nuôi… (điểm c điều 3). Những thông tin hộ tịch đƣợc lấy từ nguồn 

do cá nhân đã đăng ký, đã đƣợc số hoá, chuẩn hoá từ sổ hộ tịch, từ việc đƣợc kết nối, 

chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cƣ. 

Nhƣ vậy, có thể thấy việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử là rất cần thiết 

và kịp thời trong xã hội hiện đại ngày nay. Cụ thể hoá quy định của Luật Hộ tịch năm 

2014. Tác giả Nhâm Ngọc Hiền, ―Nội dung cơ bản của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP 

về CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến‖, Tạp chí toà án nhân dân (điện 

tử) (truy cập ngày 30/11/2020) đã viết ―Khoản 4 Điều 4 Luật hộ tịch đã giải thích khái 

niệm CSDLHTĐT là cơ sở dữ liệu ngành, được lập trên cơ sở tin học hóa công tác 

đăng ký hộ tịch. Tuy nhiên khái niệm này còn chung chung, khó xác định nội hàm, 

phạm vi, kết cấu, cách thức xác lập, đặc biệt chƣa rõ đƣợc phạm vi thông tin nào về 

nhân thân của cá nhân cần đƣợc thu thập, xác lập trong CSDLHTĐT. Do đó, Nghị 

định đã chỉ rõ…‖. Ngoài ra, việc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng  cơ sở 

dữ liệu hộ tịch điện tử luôn phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản, mà một trong các 

nguyên tắc đó là: ―…phải tuân thủ Luật Hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành; 

các quy định pháp luật về kiến trúc Chính phủ điện từ Việt Nam; quy định về quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nƣớc; các quy định về bảo đảm bảo vệ 
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đời sống riêng tƣ, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quy định pháp luật khác có 

liên quan‖ (khoản 4 điều 4 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP). Việc bảo đảm bảo vệ đời 

sống riêng tƣ,  bí mật cá nhân, bí mật gia đình là một vấn đề không hề đơn giản trong 

quá trình thực hiện vấn đề này.  

Có thế khẳng định đƣợc tầm quan trọng của việc tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử 

nói chung và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử nói riêng. Đây là giải pháp số hoá tài liệu – 

chuyển đổi từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, có thể bóc tách các dữ liệu theo yêu 

cầu để tạo cơ sơ dữ liệu điện tử. Điều này giúp cho việc tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng, 

chính xác và thuận tiện, thông tin cập nhật nhanh gọn chính xác, có tính bảo mật tốt. 

Thêm vào đó là sự chia sẻ thông  minh nâng cao hiệu quả quản trị. Tóm lại, việc  ứng 

dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử là môt trong những 

hoạt động triển khai xây dựng chính phủ điện tử -  phù hợp với cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0. Tuy vậy, việc xây dựng và thực hiện cơ sở dữ liệu điện tử này sẽ nảy sinh 

vấn đề gì trên thực tế cần phải điều chỉnh kịp thời?  

Một vấn đề đặt ra là việc kiểm soát kết hôn giữa những ngƣời có cùng dòng máu về 

trực hệ, có họ trong phạm vi ba đời thông qua việc xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử của cá nhân:  

Đảng và nhà nƣớc ta đã chủ trƣơng xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 

phần phát triển theo cơ chế thị trƣờng có sự điều tiết của nhà nƣớc theo định hƣớng xã 

hội chủ nghĩa, đẩy nhanh công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 

trong từng thời kỳ nhất định, không ngừng tiếp thu và phát triển khoa học kỹ thuật 

hiện đại. Chính vì vậy, điều kiện kinh tế và khoa học kỹ thuật có ảnh hƣởng không nhỏ 

đến mối quan hệ hôn nhân và gia đình.  Việc tồn tại những lối sống gấp, sống buông 

thả trong một bộ phận thanh niên hiện nay nhƣ là một tất yếu. Họ không cần nghĩ 

nhiều tới trách nhiệm và nghĩa vụ, không còn bị ràng buộc và bị gò bó nhiều bởi 

những phong tục và quan niệm truyền thống. Họ chung sống với nhau nhƣ vợ chồng, 

có con ngoài ý muốn, không nhận con của mình, bỏ rơi con.., bên cạnh đó là một số 

hiện tƣợng nhƣ lạm dụng tình dục, vợ hờ, vợ bé của một số ngƣời có chức quyền và 

địa vị kinh tế cao. Phụ nữ dễ bị rơi vào hoàn cảnh bị xâm hại tình dục hay làm gái mai 

dâm Điều này dẫn đến tình trạng con ngoài giá thú gia tăng, xuất hiện xu hƣớng bà mẹ 

đơn thân (single mom). Thêm vào đó, khi khoa học kỹ thuật phát triển, đã có hành 

lang pháp lý việc thực hiện sinh còn bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Vấn đề này đã giải 

quyết đƣợc tình trạng hiếm muộn vô sinh của những cặp vợ chồng và giúp cho ngƣời 

phụ nữ độc thân có thể thực hiện thiên chức làm mẹ của mình mà không ảnh hƣởng 

đến lợi ích của ngƣời khác và xã hội với việc xin tinh trùng, xin trứng, xin phôi từ 

ngân hàng tinh tùng, trứng, phôi. Hay vấn đề mang thai hộ, mang thai thuê, chửa hộ, 

đẻ thuê  đang xảy ra khá phức tạp trên thực tế. Điều này đã đã làm thay đổi nguyên tắc 
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của việc xác định cha, mẹ, con, làm đảo lộn những quan niệm truyền thống về một 

ngƣời cha, một ngƣời mẹ, một đứa con. Vậy, việc cập nhật cơ sở dữ liệu hộ tịch điện 

tử đã bao quát đƣợc tất cả vấn đề này hay chƣa?  

Thứ nhất, tình trạng con ngoài giá thú gia tăng – hệ quả từ việc việc nam nữ quan 

hệ tình dục và khi khai sinh chỉ có họ và tên mẹ trong giấy khai sinh. Do đó, thông tin 

về ngƣời cha trong giấy khai sinh bị bỏ trống. Sau này, khi ngƣời con lớn lên kết hôn 

sẽ không có sự đối chiếu để xác định việc kết hôn có rơi vào trƣờng hợp cấm kết hôn 

không? 

Thứ hai, việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản từ việc xin trứng, tinh trùng, 

phôi từ ngân hàng trứng, tinh trùng, phôi. Theo quy định của pháp luật Hôn nhân và 

gia đình thì việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản trong trƣờng hợp này phải đảm 

bảo nguyên tắc vô danh giữa ngƣời cho và ngƣời nhận – tức là ngƣời cho trứng, tinh 

trùng, phôi và ngƣời nhận trứng, tinh trùng, phôi không biết nhau. Do đó, khi có ngƣời 

hiến trứng, tinh trùng, phôi thì các cơ sở y tế phải giữ thông tin bí mật của của họ, Trên 

thực tế, có thể xảy ra trƣờng hợp một ngƣời sẽ hiến tinh trùng, trứng, phôi cho nhiều 

cơ sở y tế khác nhau. Do đó, trƣớc hết các cơ sở y tế là nơi nhận tinh trùng, trứng, phôi 

cần phải có sự liên thông về cơ sở dữ liệu để biết thông tin của những chủ thể đã hiến 

tặng. Bởi vì, theo luật định thì một ngƣời có thể cho tinh trùng, trứng, phôi nhiều lần 

nhƣng chỉ đƣợc dùng cho một ngƣời. Nếu không có việc số hoá, mã hoá tinh trùng, 

trứng, phôi của từng ngƣời theo thông tin cá nhân của họ và không có sự liên thông về 

cơ sở dữ liệu giữa các cơ sở y tế thì rất có thể sẽ xảy ra tình trạng tinh trùng, trứng, 

phôi của một ngƣời lại đƣợc cho nhiều ngƣời khác để mang thai và sinh con. Từ đó, 

dẫn đến hệ quả là những đứa trẻ có cùng nguồn gốc huyết thống lại sinh ra ở nhiều gia 

đình khác nhau. Điều này có thể dẫn đến hậu quả là sau khi trƣởng thành rất có thể 

giữa họ lai mong muốn kết hôn với nhau.  

Thêm vào đó, việc chia sẻ cơ sở dữ liệu điện tử giữa cá cơ quan nhƣ uỷ ban nhân 

dân và các cơ sở y tế về vấn đề này trên thực tế đã triển khai đƣợc hay chƣa? Triển 

khai đến đâu có đáp ứng đƣợc yêu cầu về xác định việc kết hôn có vi phạm hành vi 

cấm đƣợc hay không? Theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ―Dịch vụ chia sẻ dữ liệu: là 

các dịch vụ cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khai thác hoặc thu 

nhận dữ liệu từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân qua các hệ thống thông tin‖ (Khoản 3 

Điều 3); ―Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù: là hình thức chia sẻ dữ liệu cho cơ 

quan nhà nƣớc khác sử dụng theo yêu cầu riêng đối với dữ liệu không đƣợc sử dụng 

thông dụng bởi nhiều cơ quan nhà nƣớc khác nhau; việc chia sẻ dữ liệu theo hình thức 

này cần thực hiện các hoạt động phối hợp của các bên về mặt kỹ thuật để chuẩn bị về 

mặt hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ để xử lý hoặc tạo ra dữ liệu phục vụ chia sẻ dữ liệu‖ 

(khoản 6 điều 3). Nghị định này đã quy định nhiều dạng chia sẻ dữ liệu nữa nhƣ chia 
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sẻ dữ liệu mở, chia sẻ dữ liệu măc định. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, 

trong trƣờng hợp này thì sử dụng chia se dữ liệu theo yêu cầu đặc thù là phù hợp hơn 

cả vì đây là vấn đề thuộc về cá nhân, riêng tƣ,  thuộc về gia đình, có thể coi là bí mật 

đời tƣ, bí mật gia đình. Bộ luật Dân sự 2015 đã ghi nhận về vấn đề này rất rõ ràng và 

cụ thể. Theo tác giả Trần Thị Huệ, Nguyễn Văn Cừ, bình luận khoa học Bộ luật Dân 

sự 2015 của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà xuất bản Công an nhân 

dân, 2017 đã viết ―Quyền riêng tƣ là quyền của cá nhân đƣợc tự quyết đối với đời sống 

của mình mà không chịu bất  sự can thiệp nào từ những ngƣời xung quanh…Còn ―bí 

mật cá nhân, bí mật gia đình‖ là những thông tin, tƣ liệu mà cá nhân không  muốn 

công khai, bộc bạch, đƣợc giữ kín bằng các biện pháp thông thƣờng hoặc biện pháp kỹ 

thuật khác nhau. Việc thu thập, lƣu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời 

sống riêng tƣ, bí mật cá nhân phải đƣợc bản thân cá nhân đó đồng ý. Quy đinh này 

hoàn toàn phù hợp với mọi cá nhân trong đời sống xã hội, thể hiện sự tôn trọng của 

pháp luật đối với đời sống riêng tƣ, bí mật đời tƣ của cá nhân‖ (Tr. 103,104). Thêm 

vào đó, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP cũng quy định nguyên tắc chung khi chia sẻ dữ 

liệu, trong đó có nguyên tắc ―Việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nƣớc không 

làm ảnh hƣởng tới quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, không 

đƣợc xâm phạm quyền về đời sống riêng tƣ, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trừ trƣờng 

hợp pháp luật có quy định khác‖ (Khoản 3 Điều 5); một trong các hành vi không đƣợc 

làm là ―Vi phạm các quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền bảo vệ thông tin cá nhân 

khi kết nối, chia sẻ dữ liệu‖ (Khoản 3 Điều 8).Từ hành lang pháp lý này, việc hƣớng 

dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có sự chia sẻ giữa các cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền là cần thiết. Tuy nhiên, làm thế nào để vừa đảm bảo việc kiểm soát các 

điều kiện kết hôn về yếu tố huyết thống vừa bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật đời tƣ, bí 

mật gia đình của các cá nhân có liên quan là một bài toán khó. Hiện nay, the quy định 

của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, những thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu điện tử 

không thể hiện cá nhân đó đƣợc sinh ra tự nhiên do quan hệ tình dục hay cá nhân đó 

đƣợc sinh ra do có hỗ trợ sinh sản với viêc xin trứng, tinh trùng, phôi. Do đó, không 

thể kiểm soát đƣợc điều kiện kết hôn là giữa hai ngƣời kết hôn có cùng dòng máu trực 

hệ hay có họ trong phạm vi ba đời hay không? Xét về Luật nội dung, ngƣời sinh ra 

theo cách hỗ trợ sinh sản này sẽ không có  bất cứ mối liên hệ gì về mặt pháp lý với 

ngƣời cho trứng, cho tinh trùng, cho phôi. Ngay cả khi một bên vợ chồng chết hoặc ly 

hôn mà ngƣời kia sử dụng phôi, trứng, tinh trùng cho việc mang thai và sinh con thì 

pháp luật vẫn gọi đó là ―phát sinh quan hệ ngoài hôn nhân gia đình‖
1
. Do đó, về 

nguyên tắc, một bên vợ, chồng đã chết hoặc ly hôn cũng không đƣợc xác định là cha 

                                                 
1 Điều 21 Nghị định số 10/2015/NĐ-CP  



 194 

hoặc mẹ của đứa trẻ vì không thuộc các trƣờng hợp xác định con chung của vợ chồng
1
. 

Trong trƣờng hợp này cần phải xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ từ việc cấm kết 

hôn giữa những ngƣời có cùng dòng máu về trực hệ, có họ trong phạm vi ba đời không 

chỉ về mặt pháp lý mà còn cả về thực tế. Đồng thời, cơ sở dữ liệu hộ tịch cần cập nhật 

thông tin cần thiết liên quan đến việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản nhƣ mã 

hoá những trẻ sinh ra theo kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, trong đó, trƣờng hợp nào có sự xin 

tinh trùng, xin trứng, xin phôi; để thêm đƣợc thông tin này thì các cơ sở y tế cần cung 

cấp thông tin cho các uỷ bản nhân dân khi họ tiến hành khai sinh cho trẻ em. Mặt 

khác, cơ sở dữ liệu hộ tịch cần bổ sung việc xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

khi một phụ nữ độc thân hay một cặp vợ chồng vô sinh sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ 

sinh sản. Tuy nhiên, khi họ sinh con và khai sinh cho con vẫn cần thông tin rằng có 

phải đứa trẻ sinh ra bằng kỹ thuật đó hay không? điều này có vẻ nhƣ vi phạm bí mật 

đời tƣ, gia đình của họ nhƣng vì lợi ích chung thì cần thiết khi khai sinh cho trẻ cần 

xác định điều đó. Tất nhiên, theo yêu cầu của gia đình trẻ em đó hoặc theo luật định 

cần giữ bí mật về thông tin này và thông tin này chỉ đƣợc lƣu giữ trong một dữ liệu 

nào đó để sau này khi ngƣời đó trƣởng thành và kết hôn thì cơ quan nhà nƣớc trong 

phạm vi thẩm quyền của mình sẽ kiểm tra và kiểm soát đƣợc sự tuân thủ điều kiện kết 

hôn của các bên kết hôn. Điều quan trọng là các cơ sở y tế cần có nghĩa vụ chia sẻ cơ 

sở dữ liệu về ngƣời sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho cơ quan hộ tịch để việc 

cập nhật thông tin cá nhân đƣợc đảm bảo cũng nhƣ cơ quan hộ tịch có thể kiểm tra tính 

hợp pháp việc kết hôn của những ngƣời đƣợc sinh ra bằng hỗ trợ sinh sản. Thêm vào 

đó, điều này còn giúp cho việc đăng ký nhận cha, mẹ, con tại uỷ ban nhân dân đƣợc 

thuận lợi, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng lách luật nhƣ ngƣời 

cho tinh trùng thoả thuận với mẹ đứa trẻ để nhận con trong khi pháp luật Hôn nhân và 

gia đình quy định rất cụ thể rằng đứa trẻ không có bất cứ quan hệ về mặt pháp lý với 

ngƣời cho trứng, cho tinh trùng, cho phôi. Đối với việc mang thai hộ và khai sinh cho 

trẻ sinh ra từ việc mang thai hộ cũng cần có sự chia sẻ cơ sở dữ liệu điện tử để tránh 

tình trạng ngƣời mang thai hộ không trả con và khai sinh cho đứa trẻ sinh ra từ việc 

mang thai hộ là con của mình, họ tên của họ là họ tên cha mẹ của đứa trẻ trong giấy 

khai sinh.  

Tƣơng tự nhƣ vậy, đối với các cá nhân chuyển đổi giới tính, sau khi xây dựng Luật 

về chuyển giới, hoặc chuyển đổi giới tính thì cần thiết trong dữ liệu hộ tịch điện tử cần 

phải có thêm thông tin về thay đổi giới tính nhằm đảm bảo quyền kết hôn của họ theo 

giới tính mới cũng nhƣ đảm bảo việc kết hôn không bị rơi vào tình trạng lừa dối kết 

hôn vì lý do chuyển đổi giới tính.  

Hơn nữa, cần có sự chia sẻ dữ liệu điện tử giữa các cơ sở y tế thực hiện việc lƣu 
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giữ tinh trùng, trứng, phôi, cơ sở y tế nơi sử dụng trứng, phôi, tinh trùng cho việc thụ 

tinh, mang thai và sinh con với toà án nhân dân khi có tranh chấp về quan hệ cha con, 

mẹ con trong trƣờng hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; chia sẻ cơ sở dữ liệu 

hộ tịch điện tử giữa uỷ ban nhân dân với tào án. Việc chia sẻ cơ sở dữ liệu điện tử 

thông qua một trình tự nhất định do luật định thì thông tin có từ cơ sở dữ liệu điện tử 

đó sẽ đƣợc coi nhƣ một chứng cứ - chứng cử điện tử. Đây là một thuật ngữ mới trong 

khoa học pháp lý hiện đại đã đƣợc nhiều nhà khoa học nghiên cứu. Đặc biệt là trong tố 

tụng hình sự và tố tụng dân sự. Tác giả Đỗ Thị Phƣợng, Vũ Hải Anh có bài viết 

―chứng cứ điện tử trong tố tụng hình sự Việt Nam‖ trong sách chuyên khảo ―Luật học 

Việt Nam -  những vấn đề đƣơng đại‖, Nhà Xuất bản Tƣ pháp, 2019 đã viết ―chứng cứ 

điện tử là những thông tin có thật, đƣợc thu thập, xác định từ nguồn dữ liệu điện tử, 

theo trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng hình sự quy định, đƣợc dùng làm căn cứ để 

xác định có hành vi phạm tội hay không, ngƣời thực hiện hành vi phạm tội và những 

tình tiết khác có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án hình sự‖ (Tr.670); Tác giả Nguyễn 

Thị Thu Hà có chuyên đề ―Giải quyết vụ án dân sự tại toà án Việt Nam trong thời đại 

công nghiệp 4.0‖, Hội thảo khoa học cấp trƣờng ―Nghiên cứu khoa học pháp lý trong 

thời đại cách mạng công nghiệp 4.0‖, trƣờng đại học Luật Hà Nội, 2019 có đƣa ra khái 

niệm chứng cứ điện tử nhƣ sau ―Chứng cứ điện tử là thông tin có thật đƣợc khởi tạo, 

lƣu trữ, truyền đi bằng phƣơng tiện điện tử và đảm bảo các yêu cầu của pháp luật về 

độ tin cậy của cách thức khởi tạo, lƣu trữ hoặc truyền gửi thông điệp dữ liệu, cách thức 

bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu, cách thức xác định ngƣời khởi 

tạo và các yếu tố khác đƣợc các đƣơng sự, cá nhân, cơ quan tổ chức khác lƣu giữ, thu 

thập, cung cấp cho Toà án hoặc do toà án thu thập theo trình tự, thủ tục do pháp luật 

quy định và đƣợc toà án sử dụng làm căn cứ giải quyết đúng đắn và chính xác vụ việc 

dân sự‖ (Tr.77). Hiện nay, trong hoạt động xét xử của toà án đã ứng dụng khá hiệu quả 

công nghệ thông tin và tiến tới xây dựng Toà án điện tử ở Việt Nam cho phù hợp với 

xã hội hiện đại và cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Chứng cứ điện tử là một trong 

những vấn đề cần đặt ra và đƣợc áp dụng triệt để trong công tác xét xử của toà án. 

Theo tác giả Nguyễn Thị Thu Hà có chuyên đề ―ứng dụng công nghệ thông tin trong 

thủ tục Tố tụng dân sự ở Việt Nam‖ trong hội thảo quốc tế ―pháp luật tố tụng dân sự 

Liên Minh châu Âu, Đức và Việt Nam‖ trƣờng đại học Luật Hà Nội, Viện Friedrich-

Ebert Việt Nam đồng tổ chức, 2019, đã có đoạn viết ―Việc áp dụng toà án điện tử vào 

việc giải quyết tranh chấp là một điều tất yếu trong thời đại công nghiệp 4.0. Theo đó, 

một toà án điện tử đƣợc định nghĩa là một toà án không giấy tờ, trong đó, tất cả các thủ 

tục toà án diễn ra trong một định dạng kỹ thuật số
1
 với việc xây dựng phần mềm máy 

                                                 
1 E – court – Merits and Demerits, https://www.careerride.com/view/e-courts-merits-and-demerits-

24272/aspx  

https://www.careerride.com/view/e-courts-merits-and-demerits-24272/aspx
https://www.careerride.com/view/e-courts-merits-and-demerits-24272/aspx
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tính để hỗ trợ các bên và toà án trong việc giải quyết và quản lý cac vụ việc mà các 

bên tham gia tố tụng không nhất thiết phải đến toà án…‖ (Tr.68,69). Do đó, theo quan 

điểm của chúng tôi, đây là việc rất cần thiết và quan trọng để đảm bảo việc xét xử các 

vụ việc hôn nhân và gia đình đƣợc thuận lợi, chính xác và hiệu quả.  

2. Trí tuệ nhân tạo và những vấn đề nảy sinh trong hôn nhân 

Trí tuệ nhân tạo (AI) ―là một lĩnh vực của khoa học máy tính, tạo ra những cỗ máy 

thông minh hoạt động và phản ứng nhƣ con ngƣời, đặc biệt trong các lĩnh vực nhận 

dạng giọng nói, học tập, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề. Khi AI trở nên phổ biến 

hơn, các ứng dụng sử dụng nó phải hoạt động liền mạch với các ứng dụng khác, vì vậy 

các nhà lãnh đạo phải sẵn sàng tạo điều kiện tích hợp sâu hơn với các ứng dụng và dự 

án IoT hiện có và tƣơng tác hệ sinh thái phong phú hơn‖
1
. Nhƣ vậy trí tuệ nhân tạo 

đƣợc hiểu là những cỗ máy thông minh,  mô phỏng theo trí tuệ của con ngƣời, đƣợc 

lập trình có suy nghĩ và hanh động nhƣ con ngƣời thật. Các tác giả Stuart J.Russell and 

Peter Norvig của cuốn sách ―Artificial Intellgigence A Modern Approach‖ đã phân 

tích bốn đặc điểm của trí tuệ nhân tạo, đó là: Suy nghĩ của con ngƣời (Thinking 

humanly); suy nghĩ hợp lý (Thinking rationlly); Hành động của con ngƣời (Acting 

humanly); Hành động hơp lý (Acting rationlly)
2
. Tác giả Vũ Thị Hải Yến trong bài 

viết bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm đƣợc tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, hội thảo 

khoa học cấp khoa ―bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thời đại cách mạng khoa học 

công nghiệp 4.0‖, khoa Pháp luật Dân sự, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, 2020 đã nhận 

định ―cho dù trí tuệ nhận tạo ngày nay có thể có ―bộ óc‖ nhƣ con ngƣời, thậm chí 

thông m inh hơn cả những con ngƣời bình thƣờng và làm những công việc mà trƣớc 

đây chỉ có con ngƣời mới làm đƣợc, thì về bản chất, nó vẫn chỉ là một ‗Cỗ máy thông 

minh‖. Chúng tôi cũng đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, nếu đặt sản phẩm 

thuộc trí tuệ nhân tạo trong mối liên hệ với các quan hệ hôn nhân và gia đình, chúng ta 

sẽ thấy có nhiều vấn đề cần đặt ra mà các nhà làm luật cần có các cách tiếp cận khác 

nhau để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể. Cụ thể là: trong những 

thập niên gần đây, thuật ngữ búp bê tình dục không còn xa lạ với mọi ngƣời dân trong 

xã hội. Búp bê tình dục thông minh nhƣ ngƣời thật là sản  phẩm của trí tuệ nhân tạo. 

Việc tồn tại của búp bê tình dục đã nảy sinh nhiều vấn đề trong thực tế đời sống xã hội 

và gia đình. 

Thứ nhất, trong xã hội hiện đại khi công nghiệp hoá, hiện đại hoá  phát triển,  

một bộ phận thanh niên kết hôn muộn hoặc có xu hƣớng không muốn kết hôn thì búp 

                                                 
1 Wikipedia tiếng Việt 

2 Stuart J.Russell and Peter Norvig, ―Artificial Intellgigence A Modern Approach‖ 

Artificial Intellgigence: A Modern Approachaima.cs.berkeley.edu 

Google.com (truy cập ngày 30/11/2020) 
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bê tình dục sẽ là giải pháp để họ thoả mãn nhu cầu tình cảm và sinh lý khi cần thiết. 

Có thể họ sẽ mua và sở hữu cho mình một búp bê tình dục hoặc chia sẻ trong một 

nhóm hoặc sẽ nảy sinh vấn đề mại dâm nhƣng ngƣời ―bán dâm‖ là búp bê tình dục. 

Điều này dẫn đến sự ảnh hƣởng của xã hội khi xã hội đang trong tình trạng già hoá dân 

số, xuất hiện mại dâm, đe doạ các giá trị văn hoá truyền thống. 

Thứ hai, trong quan hệ hôn nhân, nếu ngƣời chồng mua búp bê tình dục thì có cần 

sự đồng ý của ngƣời vợ hay không? xác định đây có phải là tài sản không? là tài sản 

chung của vợ chồng hay tài sản riêng của vợ, chồng. Nếu xác định là tài sản chung thì 

cả hai vợ chồng đều đƣợc sử dụng chung. Khi búp bê tình dục có độ thông minh cao 

thì nó có thể từ chối phục vụ ngƣời này để phục vụ ngƣời kia, có thể phát sinh tình 

cảm nam nữ. Rất có thể ngƣời chồng sẽ nghiện búp bê tình dục hơn vợ. Vậy điều đó 

có vi phạm nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng hay không? Nếu xã hội xuất hiện 

hình thức mại dâm mới từ kinh doanh búp bê tình dục và ngƣời chồng mua dâm với 

búp bê tình dục thì có vi phạm pháp luật hay không? Khi vợ chồng ly hôn việc phân 

chia tài sản là búp bên tình dục nhƣ thế nào?  

Thứ ba, trong xã hội hiện đại, tình trạng ly thân ngày càng gia tăng thì búp bê tình 

dục đƣợc coi là một giải pháp cho vợ chồng. Hiện nay chúng ta mới chỉ thấy búp bên 

tình dục phục vụ nam giới, nhƣng trong tƣơng lai có thể có loại ―búp bê‖ tình dục mới 

phục vụ phụ nữ, có thể gọi là ―tráng sĩ tình dục‖… Vậy khi họ thiết lập các mối quan 

hệ nhƣ vậy có bị coi là chung sống nhƣ vợ chồng trái pháp luật và bị xử lý theo quy 

định của pháp luật hay không? 

Tất cả các vấn đề đã nêu trên, các nhà hoạch định chính sách và lập pháp cần xem 

xét đến để tạo ra một hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, dung hoà đƣợc lợi ích 

chung và lợi ích riêng. Theo quan điểm của chúng tôi, khi khoa học kỹ thuật phát triển, 

khi trí tuệ nhân tạo ngày càng chiếm ƣu thế trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, 

giảm tải cho con ngƣời ở nhiều công đoạn sản xuất, chăm sóc gia đình, dịch vụ công 

cộng… thì khi xây dựng pháp luật cần có những quan điểm thích nghi với thực trạng 

xã hội. Việc tồn tại của búp bê tình dục là một thực tế khách quan. Việc một cá nhân 

sở hữu một búp bê tình dục đuọc coi nhƣ là thừa  nhận quyền sở hữu một loại tài sản. 

Do đó, họ có quyền chiếm hữu sử dụng và định đoạt tài sản đó. Tuy nhiên, trong mối 

quan hệ hôn nhân và gia đình cần xác định những ngoại lệ nhất định. Chẳng hạn, hiện 

nay pháp luật Hôn nhân và gia đình quy định việc nam nữ chung chung sống nhƣ vợ 

chồng là việc tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng
1
. Búp bên tình dục 

không phải là con ngƣời mà chỉ là ―một cỗ máy thông minh‖, không có năng lực chủ 

thể, do đó khi chung sống với búp bê tình dục không phải là chung sống nhƣ vợ chồng 
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giữa hai con ngƣời. Tuy nhiên, trong quan hệ hôn nhân, việc ngƣời chồng sử dụng búp 

bê tình dục có thể gây ảnh hƣởng đến đời sống hôn nhân, đến hạnh phúc gia đình. Vì 

vậy, nên chăng cần có ngoại lệ coi đây là một dạng vi phạm nghĩa vụ chung thuỷ
1
, vi 

phạm nguyên tắc một vợ một chồng
2
 đƣợc không? Việc xác định nhƣ vậy có thể sẽ 

mâu thuẫn với sự tự do về quyền của mỗi cá nhân. Nhƣng khi trong một mối quan hệ 

gia đình thì cần có sự dung hoà lợi ích chung, lợi ích riêng một cách tốt nhất. Theo 

quan điểm của chúng tôi, về nguyên tắc, búp bê tình dục không phải là con ngƣời thực 

mà chỉ là một vật, một tài sản, do đó, không đặt ra vấn đề coi đó là việc chung sống 

nhƣ vợ chồng trái pháp luật với búp bê tình dục khi đang tồn tại hôn nhân. Nhƣng có 

thể xem xét đến việc ngƣời chồng vì chăm sóc và chỉ thích quan hệ sinh lý với búp bê 

tình dục mà sao nhãng quyền và nghĩa vụ của vợ chồng hoặc làm cho ngƣời vợ rơi vào 

tình trạng khủng hoảng về mặt tinh thần thì có thể sẽ tuỳ vào từng trƣờng hợp để áp 

dụng chế tài với ngƣời chồng đó. 

3. Tài sản trí tuệ và những vấn đề đặt ra trong quyền sở hữu tài sản của vợ 

chồng 

Trong xã hôi hiện đại ngày nay, với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã dẫn đến sự 

đa dạng phong phú hơn về tài sản gọi là tài sản trí tuệ. Theo quy định của Luật sở hữu 

trí tuệ năm 2005 đã đƣợc sửa đổi  năm 2009 thì ―quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ 

chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến 

quyền tác giả, quyền sở hƣu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng‖ (điều 4). 

Tuy nhiên, trên thực tế tài sản trí tuệ khá đa dạng và có nhiều cách tiếp cận khác nhau. 

Theo tác giả Vƣơng Thanh Thuý, trong chuyên đề ―Hợp đồng có đối tƣợng là tài sản 

trí tuệ trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghiệp 4.0‖, hội thảo khoa học cấp 

khoa, khoa Pháp luật Dân sự, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, 2020 đã nhận định ―có hai 

cách tiếp cận về tài sản trí tuệ… một là, tài sản trí tuệ là tất cả sản phẩm của hoạt động 

tinh thần sáng tạo, có thể xác định, chiêm hữu và có giá trị kinh tế. Với cách tiếp cận 

này, tài sản trí tuệ có thể là bất kỳ ý tƣởng sáng tạo nào, đƣợc định hình dƣới dạng vật 

chất hoặc không, có thể mô tả, mô phỏng và có thể là đối tƣợng đƣợc giao dịch theo ý 

chí của chủ thể….hai là, tài sản trí tuệ chỉ là đối tƣợng của quyền sở hữu trí tuệ đƣợc 

liệt kê trong luật. Do đó, các ý tƣởng sáng tạo hoặc sản phẩm của hoạt động tinh thần 

sáng tạo khác nếu chƣa đƣợc quy định, ghi nhận và bảo hộ sẽ không thể đƣợc bảo hộ 

khi xác lập hợp đồng‖ (Tr.39,40). Với cách cách hiểu nhƣ vậy sẽ rất khó khăn khi xác 

định cái gì là tài sản trí tuệ trên thực tế. 

Tài sản thuộc sở hữu trí tuệ là một loại tài sản đặc biệt, trong quan hệ hôn nhân, tài 

sản trí tuệ thƣờng do chính chủ thể là một bên vợ, chồng trực tiếp sáng tạo ra. Mặt 
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khác, tài sản thuộc sở hữu trí tuệ là vô hình không giống nhƣ các loại tài sản khác, 

thƣờng phải bằng khả năng đặc biệt, có tính sáng tạo và trình độ chuyên môn nhất định 

mới tạo ra đƣợc và giá trị của nó là vô cùng. Đặc biệt, công dụng và sức lan tỏa của nó 

đôi khi không phụ thuộc cả vào ngƣời sáng tạo ra nó và vai trò của nó có ý nghĩa rất 

lớn đối với đời sống xã hội. Vì vậy, pháp luật đã xác định tài sản trí tuệ là tài sản riêng 

của bên vợ, chồng là ngƣời trực tiếp tạo ra tài sản đó
1
. Nếu xác định là tài sản chung 

của vợ chồng, không loại trừ khả năng giá trị, công dụng của tài sản đó bị kìm hãm, 

không đƣợc sử dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, mặt khác, có thể làm ảnh hƣởng 

đến bản thân ngƣời vợ, chồng là ngƣời trực tiếp lao động, sáng tạo. Ý kiến khác thì lại 

cho rằng, xét dƣới góc độ hôn nhân và gia đình, bản thân ngƣời vợ, ngƣời chồng là 

ngƣời sáng tạo ra tài sản đó, nhƣng thƣờng trong đời sống hôn nhân, chồng hoặc vợ 

của họ cũng có phải tạo điều kiện tốt nhất để họ có những kết quả tốt nhất. Mặt khác, 

tài sản trí tuệ đó lại phát sinh trong thời kỳ hôn nhân, và đây phải đƣợc coi là một dạng 

tài sản do vợ, chồng tạo ra trong thời kỳ hôn nhân và là tài sản chung của vợ chồng. 

Xét ở những trƣờng hợp cụ thể thì việc xác đình tài sản trí tuệ là tài sản chung cũng 

tƣơng đối là hợp lý. Nhất là khi tài sản trí tuệ đó là nguồn sống duy nhất của gia đình.  

Việc xác định tài sản trí tuệ là tài sản chung hay riêng của vợ chồng sẽ liên quan 

đến những giao dịch mà đối tƣợng là tài sản trí tuệ. Về nguyên tắc, hợp đồng dân sự có 

đối tƣợng là tài sản trí tuệ cũng mang những đặc điểm chung của hợp đồng dân sự. 

Theo tác giả Vƣơng Thanh Thuý (tlđd) thì ―Hợp đồng có đối tƣợng là tài sản trí tuệ 

cũng mang những đặc điểm: tài sản là đối tƣợng của hợp đồng là tài sản hợp pháp, có 

thể chuyển giao; chủ thể giao kết hợp đồng là chủ sở hữu hoặc ngƣời có quyền đƣợc 

xác lập theo ý chí của chủ sở hữu  hoặc theo quy định của pháp luật, mục đích của hợp 

đồng là hƣởng/chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: hợp đồng có thể là 

đền bù hoặc không có đền bù. Tuy vậy, hợp đồng có đối tƣợng là tài sản trí tuệ cũng 

mang những đặc trƣng riêng, căn cứ trên những đặc trƣng của tài sản trí tuệ‖ (trang 

35).  

 Trong quan hệ hôn nhân, khi xác định tài sản trí tuệ là tài sản riêng của một bên 

vợ, chồng thì việc thực hiện các hợp đồng mà đối tƣợng là tài sản trí tuệ sẽ do một bên 

vợ, chồng thực hiện mà không cần sự đồng ý của ngƣời kia trừ trƣờng hợp pháp luật 

quy định khác
2
. Tuy nhiên, nhƣ chúng tôi đề cập ở phần trên, việc xác định tài sản trí 

tuệ là khá phức tạp, có nhiều cái không cầm không nắm đƣợc và chƣa đƣợc luật quy 

định cụ thể là tài sản trí tuệ nhƣng lại thu đƣợc lợi ích về tài sản nhƣ ý tƣởng, thƣơng 

hiệu và những ý tƣởng, thƣơng hiệu đó có thể do một bên vợ chồng tạo nên hoặc của 

cả hai vợ chồng tạo nên. Do đó, pháp luật cần định rõ tiêu chí để xác định là tài sản trí 
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tuệ và trong nhiều trƣờng hợp cần xác định tài sản trí tuệ là tài sản chung của vợ 

chồng. Từ đó xác định tính hợp pháp của giao dịch có đối tƣợng là tài sản trí tuệ do vợ 

chồng thực hiện. 

Thêm vào đó, việc xác lập hợp đồng có đối tƣợng là tài sản trí tuệ trong thời đại 

ứng dụng công nghệ sẽ có nhiều cách thức mới so với các hợp đồng truyền thống mà 

trên thực tế còn gọi là ―hợp đồng thông minh‖. Do đó, việc thể hiện ý chí của vợ 

chồng trong một thời khắc cụ thể là khó có thể thực hiện đƣợc. Vì vậy, trong nhiều 

trƣờng hợp cần áp dụng tƣơng tự nhƣ những giao dịch liên quan đến tài khoản ngân 

hàng, tài khoản chứng khoán, tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu theo luật định
1
 

để xác định tính hợp pháp của giao dịch cũng nhƣ tính chịu trách nhiệm của vợ chồng 

trong các giao dịch đó./. 
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TƢỚC ĐOẠT TÀI SẢN CỦA NHÀ ĐẦU TƢ VÀ QUYỀN ĐIỀU CHỈNH  

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƢỚC TRONG PHÁP LUẬT ĐẦU TƢ QUỐC TẾ 

ThS. Ngô Trọng Quân 

ThS. Nguyễn Mai Linh 

Trường Đại học Luật Hà Nội  

 

Tóm tắt: Pháp luật quốc tế thừa nhận quyền của nhà nước tiếp nhận đầu tư trong việc 

điều chỉnh mọi hoạt động đầu tư trên lãnh thổ của mình. Các hiệp định đầu tư quốc tế 

do đó không cấm những biện pháp tước đoạt tài sản trực tiếp hay gián tiếp bởi nhà 

nước, mà chỉ đặt ra các điều kiện để hạn chế việc tước đoạt bất hợp pháp. Tuy nhiên, 

thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế đặt ra vấn đề phân biệt giữa các biện 

pháp tước đoạt tài sản của nhà đầu tư nước ngoài (expropriation) làm phát sinh nghĩa 

vụ bồi thường của nhà nước, với các biện pháp điều chỉnh chính sách công cộng 

(regulatory taking) như bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng hay quyền con người 

và do đó không phải bồi thường cho nhà đầu tư. Nghiên cứu này phân tích hai học 

thuyết chính về hệ quả duy nhất (sole effects) và quyền trị an (police powers) cũng như 

thực tiễn tranh chấp về các biện pháp tước đoạt tài sản vì mục đích công cộng. Trên 

cơ sở đó, nhóm tác giả phân tích cách tiếp cận mới của Việt Nam trong các hiệp định 

đầu tư quốc tế để loại trừ nhóm biện pháp thực hiện quyền điều chỉnh chính sách của 

nhà nước khỏi phạm vi bồi thường và bảo vệ tốt hơn lợi ích của nước tiếp nhận đầu tư. 

Từ khóa: Hiệp định đầu tư quốc tế; tước đoạt tài sản; chính sách công cộng, học 

thuyết quyền trị an. 

 

1. Dẫn nhập 

Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tƣ quốc tế, các hội đồng trọng tài 

(HĐTT) phải đối mặt với vấn đề phân biệt giữa các biện pháp tƣớc đoạt tài sản của 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (expropriation) làm phát sinh nghĩa vụ bồi thƣờng của nhà 

nƣớc, với các biện pháp điều chỉnh chính sách công cộng (regulatory taking) nhƣ bảo 

vệ môi trƣờng, sức khỏe cộng đồng hay quyền con ngƣời và do đó không phải bồi 

thƣờng cho nhà đầu tƣ. Sự thiếu vắng các quy định cụ thể trong điều ƣớc quốc tế về 

đầu tƣ và sự tùy nghi trong cách áp dụng của các hội đồng trọng tài khiến các tranh 

chấp liên quan trở nên phức tạp và khó dự đoán. Nghiên cứu này phân tích ranh giới 

giữa hai nhóm biện pháp ở cả thực tiễn tranh chấp, đƣợc thể hiện qua hai học thuyết về 

hệ quả duy nhất và quyền trị an và thực tiễn ký kết điều ƣớc quốc tế về đầu tƣ gần đây. 

Trên cơ sở đó, bài viết phân tích một số hƣớng quy định mới của Việt Nam để giải 
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quyết mối quan hệ giữa hai nhóm biện pháp này, hƣớng đến cân bằng lợi ích tƣ nhân 

của nhà đầu tƣ với lợi ích công cộng của nƣớc tiếp nhận đầu tƣ. 

2. Tƣớc đoạt tài sản của nhà đầu tƣ trong pháp luật đầu tƣ quốc tế 

2.1. Khái niệm và phân loại hành vi tước đoạt tài sản 

Tƣớc đoạt tài sản của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, dù trực tiếp thông qua việc nhà 

nƣớc tiến hành quốc hữu hóa, hay gián tiếp thông qua các biện pháp gây ảnh hƣởng 

đến khả năng kinh doanh của nhà đầu tƣ, là một vấn đề đƣợc quan tâm đặc biệt trong 

luật đầu tƣ quốc tế ngay từ lịch sử hình thành của ngành luật này. Cả tập quán quốc tế 

về tiêu chuẩn đối xử tối thiểu với ngƣời nƣớc ngoài và các hiệp định đầu tƣ quốc tế, 

hai nguồn luật quan trọng của luật đầu tƣ quốc tế, đều có những quy định về điều kiện 

thực hiện và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ một biện pháp tƣớc đoạt tài sản.
1
 Ngày 

nay, gần nhƣ tất cả các hiệp định đầu tƣ quốc tế trên thế giới đều có tiêu chuẩn bảo hộ 

nhà đầu tƣ chống lại hành vi tƣớc đoạt tài sản của nhà nƣớc và các khiếu nại về tƣớc 

đoạt tài sản xuất hiện ngày càng nhiều trong thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tƣ.
2
 

Tuy nhiên, bản thân các hiệp định này không định nghĩa một cách rõ ràng về các hình 

thức tƣớc đoạt tài sản, mà chỉ mới gần đây các quốc gia bắt đầu xu hƣớng làm rõ các 

tiêu chí xác định sự tồn tại của tƣớc đoạt tài sản. Theo UNCTAD, các hành vi tƣớc 

đoạt tài sản có thể diễn ra dƣới ba dạng thức: (i) tƣớc đoạt tài sản trực tiếp (direct 

expropriation); (ii) tƣớc đoạt tài sản gián tiếp (indirect expropriation); và (iii) tƣớc 

đoạt nhằm mục đích điều chỉnh chính sách (regulatory taking).
3
 

Thứ nhất, tƣớc đoạt tài sản trực tiếp là việc yêu cầu nhà đầu tƣ chuyển giao bắt 

buộc quyền sở hữu đối với tài sản đầu tƣ sang cho nhà nƣớc hoặc một cơ quan nhà 

nƣớc cụ thể.
4
 Hình thức tƣớc đoạt này chỉ phổ biến ở thời kỳ đầu hình thành và phát 

triển của luật đầu tƣ quốc tế và tƣơng đối hiếm gặp trong bối cảnh ngày nay khi các 

quốc gia đều mong muốn thu hút đầu tƣ nƣớc ngoài. Trong tranh chấp SD Myers v. 

Canada, HĐTT cho rằng: ―Thuật ngữ tƣớc đoạt tài sản mang theo nó ý niệm về một sự 

lấy đi tài sản của một ngƣời bởi cơ quan quản lý nhà nƣớc với mục tiêu chuyển giao 

quyền sở hữu tài sản đó cho một ngƣời khác, thƣờng chính là cơ quan nhà nƣớc thực 

hiện quyền năng để tƣớc đoạt.‖
5
 Sự chuyển giao quyền sở hữu trên pháp luật (de jure) 

                                                 
1 Rudolf Dolzer and Christoph Schreuer, Principles of International Investment Law, Second edition 

(Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2012), tr. 98. 

2 Johanne M. Cox, Expropriation in Investment Treaty Arbitration, Oxford international arbitration 

series (Oxford: Oxford University Press, 2019), tr. 4. 

3 UNCTAD, Expropriation: [A Sequel], UNCTAD series on issues in international investment 

agreements (New York, NY: United Nations, 2012), tr. 6. 

4 UNCTAD, Expropriation, tr. 7. 

5 S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada, UNCITRAL, Partial Award, 13 Nov 2000, đoạn 280. 
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là đủ để cấu thành hành vi tƣớc đoạt tài sản trực tiếp, kể cả khi nhà đầu tƣ vẫn nắm 

quyền kiểm soát trên thực tế (de facto) đối với một phần tài sản đầu tƣ.
1
 

Thứ hai, tƣớc đoạt tài sản gián tiếp, thƣờng đƣợc quy định trong các hiệp định 

đầu tƣ quốc tế dƣới tên gọi là ―các biện pháp tƣơng đƣơng với tƣớc đoạt trực tiếp‖ 

(measures equivalent/tantamount to expropriation), đƣợc hiểu là các biện pháp mặc dù 

không yêu cầu chuyển giao bắt buộc tài sản, nhƣng làm mất đi quyền quản lý, sử dụng, 

kiểm soát của nhà đầu tƣ đối với các tài sản đầu tƣ hoặc suy giảm đáng kể giá trị của 

khoản đầu tƣ đó.
2
 Công thức quy định phổ biến về tƣớc đoạt tài sản gián tiếp thƣờng 

thấy trong các hiệp định đầu tƣ quốc tế là: 

Các khoản đầu tƣ của nhà đầu tƣ một Bên ký kết sẽ không bị quốc hữu hóa, trƣng 

thu hoặc các hình thức có hậu quả tƣơng tự nhƣ quốc hữu hóa hoặc trƣng thu (sau đây 

gọi là ―tƣớc quyền sở hữu‖) trên lãnh thổ của Bên ký kết kia, trừ trƣờng hợp vì mục 

đích công cộng, theo thủ tục luật định, trên cơ sở không phân biệt đối xử và với điều 

kiện việc tƣớc quyền sở hữu phải gắn với việc bồi thƣờng nhanh chóng, thỏa đáng và 

có hiệu quả.
3
 

Các hiệp định đầu tƣ quốc tế thƣờng không có định nghĩa rõ ràng về việc xác 

định một biện pháp tƣớc đoạt tài sản gián tiếp, và do đó dành quyền quyết định cho 

các HĐTT khi tranh chấp phát sinh. Tƣớc đoạt tài sản gián tiếp có thể bắt nguồn từ bất 

kỳ hành vi lập pháp, tƣ pháp và hành pháp nào đƣợc thực hiện bởi bất kỷ cơ quan nào 

trong hệ thống công quyền,
4
 không nhất thiết phải đem lại lợi ích cho nƣớc tiếp nhận 

đầu tƣ và ý định tƣớc đoạt tài sản của cơ quan nhà nƣớc là không cần phải chứng 

minh. Chẳng hạn, việc cơ quan quản lý đầu tƣ của một tỉnh, thành phố từ chối gia hạn 

hoặc thu hồi giấy phép đầu tƣ có thể cấu thành tƣớc đoạt tài sản gián tiếp, dù khoản 

đầu tƣ vẫn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Thứ ba, thực tiễn giải quyết tranh chấp cho thấy các HĐTT đã phân biệt các biện 

pháp tƣớc đoạt tài sản gián tiếp cần phải bồi thƣờng cho nhà đầu tƣ với các biện pháp 

điều chỉnh chính sách của nƣớc tiếp nhận đầu tƣ. Các biện pháp này gây ra tƣớc đoạt 

tài sản đầu tƣ nhƣng lại thuộc vào phạm vi quyền trị an của một quốc gia nhƣ các quy 

định về môi trƣờng, sức khỏe cộng đồng, đạo đức công cộng, văn hóa.
5
 Các biện pháp 

điều chỉnh chính sách một cách thiện chí (bona fide) sẽ không cấu thành tƣớc đoạt tài 

sản gián tiếp phải bồi thƣờng kể cả khi khoản đầu tƣ bị phá hủy. Tuy nhiên, các hiệp 

                                                 
1 Bernhard von Pezold and Others v. Republic of Zimbabwe, ICSID Case No. ARB/10/15. 

2 UNCTAD, Taking of Property, UNCTAD series on issues in international investment agreements 

(New York: United Nations, 2000), tr. 4. 

3 Điều 5.1, Hiệp định đầu tƣ song phƣơng Việt Nam – Hàn Quốc năm 2003. 

4 OI European Group B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/11/25, đoạn 

324-329. 

5 UNCTAD, Taking of Property, tr. 12. 
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định đầu tƣ quốc tế hầu nhƣ không quy định về tiêu chí để phân biệt hai nhóm biện 

pháp này. 

2.2. Tiêu chí xác định hành vi tước đoạt tài sản gián tiếp 

Khác với tƣớc đoạt tài sản trực tiếp, việc xác định liệu một biện pháp của nƣớc 

tiếp nhận đầu tƣ có cấu thành tƣớc đoạt tài sản gián tiếp lại phức tạp và cần phải xem 

xét trong tình huống thực tế cụ thể, dựa trên sự đánh giá nhiều yếu tố khác nhau. Theo 

Yannaca, thực tiễn xét xử các tranh chấp đầu tƣ quốc tế cho thấy các HĐTT thƣờng 

xem xét đến bốn tiêu chí sau: (i) mức độ ảnh hƣởng đến quyền tài sản (degree of 

interference), bao gồm cả thời gian áp dụng biện pháp; (ii) tính chất của biện pháp 

(character of measures), tức là mục đích và bối cảnh ban hành biện pháp; (iii) yếu tố 

cân bằng hợp lý giữa mục tiêu và ảnh hƣởng của biện pháp đối với tài sản của nhà đầu 

tƣ (proportionality); và (iv) mức độ ảnh hƣởng đến các kỳ vọng hợp lý và chính đáng 

của nhà đầu tƣ (legitimate expectations).
1
 Tuy nhiên, mỗi HĐTT có thể nhấn mạnh 

vào một hoặc một số tiêu chí mà họ cho là quan trọng hơn, nhƣ hệ quả hay mục đích 

của biện pháp. 

Thứ nhất, liên quan đến ảnh hƣởng kinh tế của biện pháp, Schreuer cho rằng tác 

động của biện pháp lên giá trị và lợi ích kinh tế từ khoản đầu tƣ cũng nhƣ quyền kiểm 

soát đối với hoạt động đầu tƣ kinh doanh là yếu tố quyết định sự tồn tại của tƣớc đoạt 

tài sản gián tiếp.
2
 Bất cứ khi nào ảnh hƣởng này là đáng kể và kéo dài một khoảng thời 

gian đủ lớn, có thể coi hành vi tƣớc đoạt tài sản đã xảy ra. Các HĐTT thƣờng từ chối 

yêu cầu bồi thƣờng của nhà đầu tƣ khi hành vi của chính phủ không phá hủy toàn bộ 

hoặc gần nhƣ toàn bộ giá trị kinh tế của khoản đầu tƣ.  

Ví dụ, trong tranh chấp Pope & Talbot v. Canada, trọng tài nhận định rằng việc 

chính phủ Canada đƣa ra hạn ngạch xuất khẩu làm giảm lợi nhuận kinh doanh của nhà 

đầu tƣ, nhƣng hoạt động buôn bán với nƣớc ngoài của nhà đầu tƣ không bị ngăn cản 

toàn bộ và nhà đầu tƣ vẫn kiếm đƣợc lợi nhuận, không đủ để coi là tƣớc đoạt gián 

tiếp.
3
 Tƣơng tự nhƣ vậy, trong tranh chấp Feldman v. Mexico, nhà đầu tƣ là một công 

ty xuất khẩu thuốc là từ Mexico bị chính quyền nƣớc sở tại từ chối hoàn thuế đã khiếu 

nại về hành vi tƣớc đoạt tài sản gián tiếp nhƣng không đƣợc HĐTT công nhận. Lý do 

là biện pháp thuế của Mexico không lấy đi quyền kiểm soát công ty, không can thiệp 

trực tiếp vào hoạt động vận hành kinh doanh và nguyên đơn vẫn có thể tự do theo đuổi 

các ngành hàng kinh doanh khác.
4
 Nhƣ vậy, mặc dù không đƣa ra một chỉ tiêu định 

                                                 
1 Katia Yannaca-Small, ed., Arbitration under International Investment Agreements: A Guide to the 

Key Issues (New York: Oxford University Press, 2010), tr. 456. 

2 Dolzer and Schreuer, sđd, tr. 112. 

3 Pope & Talbot Inc. v. The Government of Canada, UNCITRAL, Interim Award, 26 Jun 2000. 

4 Marvin Roy Feldman Karpa v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/99/1, Award, 16 

Dec 2002. 
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lƣợng, các HĐTT thống nhất ở tiêu chí cho rằng thiệt hại kinh tế phải ở mức đáng kể 

(substantial deprivation), khiến nhà đầu tƣ không thể tiếp tục vận hành kinh doanh 

một cách bình thƣờng. 

Khi xem xét ảnh hƣởng kinh tế, các HĐTT còn cân nhắc cả thời gian thực hiện 

biện pháp. HĐTT trong tranh chấp LG&E v. Argentina cho rằng cần phải xem xét đến 

khoảng thời gian biện pháp đƣợc áp dụng vì nó liên quan đến mức độ can thiệp vào 

quyền sở hữu tài sản đầu tƣ. Thông thƣờng, tƣớc đoạt tài sản phải là vĩnh viễn, chứ 

không thể mang tính tạm thời.
1
 

Thứ hai, về mục đích và bối cảnh ban hành biện pháp, thông thƣờng, các biện 

pháp thực thi quyền điều chỉnh chính sách công cộng của nhà nƣớc, ví dụ nhƣ bảo vệ 

sức khỏe cộng đồng, an ninh, an toàn, đạo đức hay phúc lợi xã hội sẽ không cấu thành 

một hành vi tƣớc đoạt và không phải bồi thƣờng vì đây là các biện pháp vận hành cần 

thiết của nƣớc sở tại.
2
 Quan điểm cho rằng khi nhà nƣớc thực hiện quyền trị an (police 

powers) sẽ không phải bồi thƣờng cho nhà đầu tƣ đƣợc chấp nhận rộng rãi trong pháp 

luật quốc tế.
3
 

Trong tranh chấp Feldman v. Mexico, HĐTT nhận định rằng: 

Chính phủ có quyền tự do hành động vì lợi ích công cộng nhƣ bảo vệ môi 

trƣờng, ban hành mới hoặc sửa đổi chính sách thuế, cấp phát hoặc thu hồi trợ cấp 

chính phủ, giảm hoặc tăng thuế quan, áp đặt các hạn chế khu vực và tƣơng tự. Các quy 

định chính đáng của nhà nƣớc thuộc loại này sẽ không thể thực hiện đƣợc nếu bất kỳ 

doanh nghiệp nào bị ảnh hƣởng tiêu cực đều có thể yêu cầu bồi thƣờng, và có thể chắc 

chắn rằng tập quán quốc tế ghi nhận điều này.
4
 

Tƣơng tự nhƣ vậy, trong các tranh chấp Saluka v. Czech Republic, hay Methanex 

v. USA, HĐTT đều thừa nhận rằng pháp luật quốc tế cho phép các quốc gia thực hiện 

quyền điều chỉnh chính sách công một cách thiện chí bằng các biện pháp không phân 

biệt đối xử, và các biện pháp này không bị coi là tƣớc đoạt tài sản dẫn tới nghĩa vụ bồi 

thƣờng.
5
 

Thứ ba, về kỳ vọng hợp lý và chính đáng của nhà đầu tƣ, kỳ vọng này có thể xuất 

phát từ thỏa thuận trong hợp đồng, hoặc bất kỳ sự cam kết nào đƣa ra bởi chính phủ 

                                                 
1 LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., and LG&E International, Inc .v. Argentine Republic, 

ICSID Case No. ARB/02/1, Decision on Liability, 3 Oct 2006, đoạn 200. 

2 George Christie, ―What Constitutes a Taking of Property Under International Law?,‖ Brit. Y.B. Int‟l 

L. 38 (January 1, 1962): tr. 338. 

3 Yannaca-Small, sđd, tr. 470. 

4 Marvin Roy Feldman Karpa v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/99/1, Award, 16 

Dec 2002, đoạn 103. 

5 Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award 17 Mar 2006, đoạn 262; 

Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL, Award 3 Aug 2005, Part IV, 

Chapter D, đoạn 7. 
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nƣớc tiếp nhận đầu tƣ dù trực tiếp hay gián tiếp mà nhà đầu tƣ đã dựa vào đó để thực 

hiện khoản đầu tƣ.
1
 Khi những cam kết này bị phá vỡ gây ảnh hƣởng nghiêm trọng 

đến giá trị kinh tế của khoản đầu tƣ, thì nhà đầu tƣ có thể khiếu nại về hành vi tƣớc 

đoạt tài sản gián tiếp.  

Chẳng hạn, trong tranh chấp Metaclad v. Mexico, nhà đầu tƣ đã dựa vào những 

cam kết của chính phủ và kỳ vọng rằng họ sẽ đƣợc cấp tất cả các giấy phép cần thiết. 

Tuy nhiên, dự án đầu tƣ bị ngừng lại vì chính quyền địa phƣơng từ chối cấp giấy phép 

xây dựng. HĐTT cho rằng biện pháp của Mexico, những cam kết mà chính quyền liên 

bang Mexico đƣa ra và Metaclad đã dựa vào, cùng với sự thiếu vắng một căn cứ hợp 

lý để từ chối cấp phép đã cấu thành một hành vi tƣớc đoạt tài sản gián tiếp.
2
 Tuy 

nhiên, không phải bất kỳ sự thay đổi chính sách và pháp luật nào của nƣớc tiếp nhận 

đầu tƣ cũng phá vỡ kỳ vọng chính đáng của nhà đầu tƣ, đặc biệt khi đó là các biện 

pháp nằm trong quyền trị an thông thƣờng của một quốc gia, hoặc một nhà đầu tƣ thận 

trọng cần phải dự liệu trƣớc đƣợc khả năng đó có thể xảy ra.
3
 

Thứ tư, về tính cân bằng hợp lý giữa mục đích của biện pháp với ảnh hƣởng đến 

khoản đầu tƣ, tiêu chí này bắt nguồn từ các tranh chấp giải quyết theo Công ƣớc Châu 

Âu về quyền con ngƣời (ECHR). Trong tranh chấp Tecmed v. Mexico, ngoài tiêu chí 

mức độ ảnh hƣởng của biện pháp, HĐTT còn xem xét liệu các biện pháp này có cân 

xứng với lợi ích công cộng đƣợc bảo vệ hay không.
4
 Nói cách khác, các quốc gia có 

quyền theo đuổi mục tiêu chính sách công cộng nhƣng các biện pháp đƣợc ban hành 

phải hợp lý với mục tiêu đó, có xét đến thiệt hại mà nhà đầu tƣ phải gánh chịu. 

2.3. Sự phân biệt giữa biện pháp tước đoạt tài sản gián tiếp và biện pháp thực 

hiện quyền điều chỉnh chính sách của nhà nước 

Nhƣ đã phân tích ở trên, các hiệp định đầu tƣ quốc tế truyền thống đa phần 

không đề cập đến các tiêu chí xác định tƣớc đoạt tài sản gián tiếp và các tiêu chí phân 

biệt tƣớc đoạt tài sản gián tiếp với biện pháp điều chỉnh chính sách công. Nghiên cứu 

của UNCTAD khẳng định rằng theo học thuyết quyền trị an, một số biện pháp nhất 

định của nhà nƣớc không phải bồi thƣờng theo pháp luật quốc tế về tƣớc đoạt tài sản 

và quyền trị an phải đƣợc hiểu là bao gồm đầy đủ các khía cạnh trong quyền điều 

chỉnh chính sách của nhà nƣớc.
5
 Một số các văn bản dù không phải là điều ƣớc quốc 

tế, nhƣng đề cập đến sự phân biệt giữa hai nhóm biện pháp này, nhƣ Dự thảo Công 

                                                 
1 Azurix Corp. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12, Award 14 Jul 2006, đoạn 318. 

2 Metalclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/97/1, Award 30 

Aug 2000, đoạn 107. 

3 Dolzer and Schreuer, sđd, tr. 115–16. 

4 Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB 

(AF)/00/2, Award 29 May 2003, đoạn 122. 

5 UNCTAD, Expropriation, tr. 79. 
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ƣớc Harvard về trách nhiệm quốc tế của quốc gia đối với thiệt hại của ngƣời nƣớc 

ngoài hay Tuyên bố thứ ba của Viện luật pháp Hoa Kỳ về pháp luật quan hệ đối ngoại 

của Hoa Kỳ. 

Dự thảo Công ƣớc Harvard năm 1961 thừa nhận sự tồn tại của nhóm các biện 

pháp tƣớc đoạt tài sản không phải bồi thƣờng kèm theo một số điều kiện nhất định: 

Một biện pháp tƣớc đoạt tài sản nƣớc ngoài (taking) hoặc tƣớc đoạt quyền sử 

dụng và hƣởng thụ tài sản của ngƣời nƣớc ngoài không phải bồi thƣờng, phát sinh từ 

thực thi luật thuế, sự thay đổi chung về giá trị đồng tiền, hành động của cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền trong duy trì trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức, hoặc thực 

thi quyền phát động chiến tranh hoặc các quyền khác để đảm bảo sự vận hành bình 

thƣờng của pháp luật, sẽ không bị coi là sai trái […]
1
 

Tuyên bố của Viện luật pháp Hoa Kỳ cũng đƣa ra quan điểm tƣơng tự về điều 

kiện để một biện pháp tƣớc đoạt tài sản không phát sinh nghĩa vụ bồi thƣờng của nhà 

nƣớc là mang tính thiện chí và không phân biệt đối xử.
2
  

Trong thực tiễn ký kết hiệp định đầu tƣ quốc tế, một số hiệp định giải thích về 

hành vi nào không cấu thành tƣớc đoạt tài sản. Ví dụ, hiệp định đầu tƣ song phƣơng 

giữa Colombia và Ấn Độ năm 2009 quy định tại Điều 6.2.c (Tƣớc đoạt tài sản) nhƣ 

sau: 

Các biện pháp điều hành chính sách mang tính chất không phân biệt đối xử bởi 

một bên ký kết đƣợc thiết kế và áp dụng để bảo vệ các mục tiêu phúc lợi công cộng 

chính đáng bao gồm bảo vệ sức khỏe, an toàn, và môi trƣờng không cấu thành tƣớc 

đoạt tài sản hoặc quốc hữu hóa, ngoại trừ trong các trƣờng hợp đặc biệt, khi các biện 

pháp này nghiêm trọng tới mức chúng không thể đƣợc nhìn nhận một cách hợp lý là đã 

đƣợc áp dụng thiện chí để đạt đƣợc các mục tiêu.  

Lời văn tƣơng tự có thể tìm thấy trong các hiệp định đầu tƣ song phƣơng của 

Canada với Jordan (2009), Peru (2006) hay Slovakia (2010), hiệp định thƣơng mại 

song phƣơng giữa Hoa Kỳ với Australia (2004), Chile (2003) và Morocco (2004). Nhƣ 

vậy có thể thấy các hiệp định đầu tƣ quốc tế bắt đầu chú ý đến việc phân định ranh 

giới giữa hai nhóm biện pháp, chủ yếu thông qua (i) yêu cầu về mục đích hợp pháp và 

(ii) yêu cầu về không phân biệt đối xử, thiện chí trong quá trình thực thi biện pháp. 

Chẳng hạn, nếu một quốc gia gia tăng thuế để bảo vệ môi trƣờng thì những nhà đầu tƣ 

                                                 
1 Harvard Draft Convention on the International Responsibility of States for Injuries to Aliens 1961 , 

Article 10.5. Các điều kiện để tƣớc đoạt hợp pháp bao gồm: không vi phạm rõ ràng pháp luật nƣớc sở 

tại, không từ chối công lý, không đi ngƣợc với nguyên tắc công bằng, và không lạm dụng quyền lực. 

2 American Law Institute‘s Restatement of the Law (Third) of Foreign Relations of the United States 

1978, para 712 comment g. 
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ở trong hoàn cảnh tƣơng tự, dù trong nƣớc hay ngoài nƣớc, cần phải đƣợc đối xử 

tƣơng tự, tức là đều chịu sự tác động của luật thuế mới đó. 

Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp, HĐTT trong nhiều vụ việc nêu quan điểm 

về sự phân biệt giữa hai nhóm biện pháp này. Ví dụ, trong tranh chấp Methanex v. 

USA, HĐTT cho rằng lệnh cấm sử dụng chất phụ gia xăng dầu không cấu thành biện 

pháp tƣớc đoạt tài sản vì nó đƣợc thực hiện với mục đích công cộng, không mang tính 

phân biệt đối xử, và không có cam kết cụ thể nào dành cho nhà đầu tƣ. 
1
 Nguyên tắc 

chung trong luật quốc tế là một biện pháp không phân biệt đối xử vì mục đích công 

cộng, đƣợc thực hiện theo đúng thủ tục tố tụng đầy đủ (due process), và ảnh hƣởng 

đến nhà đầu tƣ nƣớc ngoài thì không bị coi là tƣớc đoạt và phải bồi thƣờng, trừ khi có 

cam kết cụ thể từ phía chính phủ rằng chính phủ sẽ không hành động nhƣ vậy. 

Mặc dù hệ thống án lệ ghi nhận xu hƣớng loại trừ các biện pháp điều chỉnh chính 

sách công, Fortier và Drymer cho rằng pháp luật quốc tế hiện chƣa xác định một cách 

rõ ràng và đầy đủ những biện pháp nhƣ thế nào đƣợc ―chấp nhận chung‖ là thuộc 

quyền trị an của nhà nƣớc.
2
 Các tác giả này cho rằng thực tiễn cho thấy một số cách 

tiếp cận để phân biệt các biện pháp này là: bài kiểm tra duy nhất về hệ quả của biện 

pháp (sole effects test), trong đó xem xét cả hai loại ảnh hƣởng tới khoản đầu tƣ và ảnh 

hƣởng tới kỳ vọng chính đáng của nhà đầu tƣ; bài kiểm tra về mục đích của biện pháp 

(purpose test); và sự kết hợp cả hai bài kiểm tra trên.
3
 

Theo UNCTAD, việc phân biệt một biện pháp điều chỉnh chính sách với tƣớc 

đoạt gián tiếp cần xem xét toàn diện mục đích, tính chất của biện pháp có phải là một 

phần trong hoạt động điều hành của nhà nƣớc hay không. Các yếu tố cần cân nhắc 

tƣơng đối rộng, không có yếu tố nào mang tính quyết định, bao gồm sự thiếu vắng 

mục đích công cộng, thủ tục tố tụng đầy đủ, tính cân bằng hợp lý, sự phân biệt đối xử, 

lạm dụng quyền lực, và lợi ích trực tiếp cho nhà nƣớc.
4
 

3. Học thuyết hệ quả duy nhất và học thuyết quyền trị an trong thực tiễn giải 

quyết tranh chấp về tƣớc đoạt tài sản của nhà đầu tƣ  

3.1. Học thuyết hệ quả duy nhất (sole effects doctrine) 

Học thuyết hệ quả duy nhất là một học thuyết chỉ tập trung vào các tác động kinh 

                                                 
1 Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL, Award 3 Aug 2005, Part IV - 

Chapter D - Page 4, đoạn 7. 

2 L. Yves Fortier and Stephen L. Drymer, ―Indirect Expropriation in the Law of International 

Investment: I Know It When I See It, or Caveat Investor,‖ ICSID Review 19, no. 2 (October 1, 2004): 

tr. 298–99. 

3 Fortier and Drymer, sđd, tr. 300–309. 

4 UNCTAD, Expropriation, tr. 94. 
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tế của các biện pháp mà nƣớc tiếp nhận đầu tƣ thực hiện.
1
 Học thuyết này xuất phát từ 

việc xác định mức độ mà một biện pháp của nƣớc tiếp nhận đầu tƣ ảnh hƣởng đến tài 

sản của nhà đầu tƣ để kết luận một hành vi tƣớc đoạt gián tiếp đã xảy ra hay chƣa. Nếu 

hiệu quả của một biện pháp đạt đến một ngƣỡng nhất định nhƣ loại bỏ tất cả lợi ích 

của quyền sở hữu của nhà đầu tƣ, hoặc làm cho tài sản của nhà đầu tƣ ―hầu nhƣ không 

có giá trị‖, thì kết luận về tƣớc đoạt tài sản là không thể tránh khỏi.
2
 Do đó, các yếu tố 

khác nhƣ ý định của chính phủ hoặc mục đích của biện pháp đang tranh chấp, không 

nên đƣợc xem xét. 

Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp, có nhiều tranh chấp ủng hộ học thuyết hệ 

quả duy nhất này bao gồm tranh chấp Phelps Dodge Corp v. Iran và tranh chấp 

Metalclad Corp. v. Mexico.  

Trong tranh chấp Phelps Dodge Corp v Iran (1986),
3
 nguyên đơn là một công ty 

ở New York kiện chính phủ Iran về việc đòi bồi thƣờng cho hành vi chiếm đoạt lợi ích 

của cổ đông trong một công ty Iran đƣợc thành lập với mục đích sản xuất và bán các 

sản phẩm dây và cáp. Vào tháng 11 năm 1980, chính quyền Iran đã chuyển giao quyền 

quản lý công ty và nhà máy cho hai cơ quan của chính quyền bằng các hành vi nhƣ: 

nhà quản lý đã đƣợc chính phủ bổ nhiệm để vận hành nhà máy; không tổ chức cuộc 

họp của ban giám đốc công ty Iran hoặc cổ đông, và không cung cấp thông tin liên 

quan đến các hoạt động kinh doanh và các vấn đề tài chính của công ty cho nguyên 

đơn. Hành vi này của Iran đã đƣợc HĐTT kết luận là khiến ―hầu nhƣ tất cả giá trị của 

quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tƣ đã bị tƣớc bỏ‖ và cấu thành tƣớc đoạt tài sản gián 

tiếp. Chính phủ Iran cho rằng biện pháp này đƣợc thực hiện là vì mục đích công cộng, 

đặc biệt để ngăn chặn việc đóng cửa của nhà máy và đảm bảo thanh toán tiền lƣơng 

cho công nhân và các khoản nợ với chính phủ. Tuy nhiên, HĐTT đã bày tỏ quan điểm 

rằng HĐTT hoàn toàn hiểu lý do tại sao chính phủ Ian cảm thấy buộc phải bảo vệ lợi 

ích của mình thông qua việc chuyển giao quyền quản lý và HĐTT hiểu rõ về tài chính, 

kinh tế và các vấn đề xã hội đã tác động đến hành vi của bị đơn, nhƣng những lý do đó 

không thể miễn trừ bị đơn khỏi nghĩa vụ bồi thƣờng cho Phelps Dodge vì sự mất mát 

của quyền sở hữu tài sản.
4
  

Trong tranh chấp Metalclad Corp. v. Mexico (2000),
5
 HĐTT có quan điểm xác 

định hành vi tƣớc đoạt tài sản gián tiếp trên cơ sở chú trọng tới tác động của các biện 

                                                 
1 Jaunius Gumbis, Rapolas Kasparavicius, ―State's Right to Regulate: What Constitutes a 

Compensable Expropriation in Investor-State Arbitration‖, Yearbook on International Arbitration 5, 

2017, tr. 158.  

2 Ben Mostafa, The Sole Effects Doctrine, Police Powers and Indirect Expropriation under 

International Law, Australian International Law Journal, Volume 15, 2008, tr. 279-280.  

3 Phelps Dodge Corp v Iran, Award No 217-99-2, 19 Mar 1986.  

4 Nhƣ trên, tr. 130. 

5 Metalclad Corp. v. Mexico, ICSID Case No. ARB (AF)/97/1, NAFTA, Award 30 Aug 2000. 
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pháp mà chính phủ thực hiện. Metalclad là một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và đã mua lại 

một công ty tại Mexico để xây dựng một bãi chôn lấp chất thải nguy hại.
1
 Metalclad đã 

đƣợc chính quyền liên bang và bang cấp giấy phép nhƣng chính quyền cấp thành phố 

từ chối cấp giấy phép xây dựng, vì thế Metalclad cho rằng Mexico đã thông qua các 

chính quyền địa phƣơng là San Luis Potosi và Guadalcaza để can thiệp vào sự phát 

triển và hoạt động chôn lấp chất thải nguy hại và đã vi phạm các quy định của NAFTA 

về tƣớc đoạt tài sản của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. HĐTT cho rằng tƣớc đoạt tài sản quy 

định tại Điều 1110 NAFTA bao gồm sự can thiệp làm tƣớc quyền sử dụng của chủ sở 

hữu, toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoặc lợi ích kinh tế có thể mong đợi một cách 

hợp lý từ tài sản ngay cả khi không mang lại lợi ích rõ ràng cho nƣớc tiếp nhận đầu 

tƣ.
2
 Các biện pháp của chính phủ đã làm giảm đáng kể các quyền kinh tế của nhà đầu 

tƣ, bao gồm quyền sở hữu, quyền sử dụng, hƣởng thụ hoặc quản lý, vận hành công 

việc kinh doanh, đầu tƣ bằng cách làm cho các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không thể sử 

dụng quyền này. Nếu không có sự suy giảm nhƣ vậy thì không cấu thành hành vi tƣớc 

đoạt tài sản gián tiếp của nhà đầu tƣ và nếu nhƣ chính phủ nƣớc tiếp nhận đầu tƣ 

không đƣa ra đƣợc một lý do chính đáng nào cho biện pháp của mình thì đƣợc xem là 

một hành vi tƣớc đoạt tài sản gián tiếp.  

Ngoài ra, có nhiều án lệ khác ủng hộ học thuyết hệ quả duy nhất nhƣ trong tranh 

chấp Saipem v. Bangladesh 2009,
3
 HĐTT cho rằng căn cứ vào học thuyết này, thì tiêu 

chí có ý nghĩa nhất để quyết định xem liệu một biện pháp nào đó có gián tiếp dẫn tới 

việc tƣớc đoạt tài sản hay không, chính là tác động của biện pháp đó, và hệ quả của 

tƣớc đoạt tài sản phải là đáng kể.
4
 

3.2. Học thuyết quyền trị an (police powers doctrine) 

Học thuyết quyền trị an của nƣớc tiếp nhận đầu tƣ (police powers) cho rằng khi 

nhà nƣớc thực hiện các biện pháp nằm trong quyền hạn của mình dẫn đến tƣớc đoạt tài 

sản của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài thì sẽ không cấu thành hành vi tƣớc đoạt tài sản gián 

tiếp và không làm phát sinh nghĩa vụ bồi thƣờng.
5
 Về nguyên tắc, quyền trị an của nhà 

nƣớc bao gồm tập hợp các quyền lực mang tính chủ quyền liên quan đến chính sách 

công, bao gồm duy trì trật tự công cộng, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trƣờng và 

                                                 
1 Nhƣ trên, tr. 4.  

2 Nhƣ trên, đoạn 103.  

3 Saipem S.p.A. v. The People's Republic of Bangladesh, ICSID Case No. ARB/05/07, Award, 30 Jun 

2009. 

4 Nhƣ trên, đoạn 133.  

5 Catharine Titi, Police powers doctrine and international investment law, In Filippo Fontanelli, 

Andrea Gattini and Attila Tanzi (eds) General Principles of Law and International Investment 

Arbitration, Brill, 2018, tr. 1. 
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thuế.
1
 Theo Black‘s Law Dictionary, “police powers” là ―quyền lực của nhà nƣớc 

nhằm hạn chế quyền tự do cá nhân và tài sản, quyền của mọi ngƣời để bảo vệ an toàn, 

sức khỏe và đạo đức cộng đồng hoặc thúc đẩy sự thuận tiện công cộng và sự thịnh 

vƣợng chung‖.
2
 Nhƣ vậy, quyền trị an là việc thực hiện quyền chủ quyền của chính 

phủ nhằm thúc đẩy trật tự, an toàn, an ninh, sức khỏe, đạo đức và phúc lợi chung trong 

giới hạn hiến pháp và là một thuộc tính thiết yếu của chính phủ. Đây đƣợc coi là một 

ngoại lệ vì hệ quả của việc áp dụng học thuyết quyền trị an là không bồi thƣờng cho 

nhà đầu tƣ ngay cả khi hành động đƣợc thực hiện có thể đƣợc hiểu là tƣớc đoạt quyền 

sở hữu gián tiếp.
3
 

Học thuyết quyền trị an không cho phép nƣớc tiếp nhận đầu tƣ đƣợc tự do hành 

động theo ý muốn mà có những hạn chế nhất định, bao gồm: (i) quyền trị an chỉ đƣợc 

áp dụng với các vấn đề nghiêm trọng nhất của chính sách công; (ii) xu hƣớng cân bằng 

lợi ích của các chủ thể (mitigated police powers doctrine), đƣợc kết hợp với cách tiếp 

cận nghiêm ngặt truyền thống; và (iii) thực thi quyền trị an một cách hợp lý, thiện chí 

và không phân biệt đối xử, áp dụng cho cả các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc. 

Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu tƣ quốc tế, học thuyết quyền trị an đã 

đƣợc thừa nhận đầu tiên trong tranh chấp Sedco Inc. v. National Iranian Oil Company. 

Mặc dù không phải là tranh chấp giữa nhà đầu tƣ nƣớc ngoài và nƣớc tiếp nhận đầu tƣ, 

nhƣng tranh chấp này liên quan đến tƣớc đoạt tài sản và HĐTT nhấn mạnh rằng nhà 

nƣớc sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại kinh tế đối với các thƣơng 

nhân bởi vì đây là hậu quả của việc thực thi quyền trị an.
4
 

Tuy nhiên, phải đến năm 2005, sau phán quyết của HĐTT trong vụ Methanex 

Corporation v. United States of America thì học thuyết quyền trị an này mới đƣợc ủng 

hộ rộng rãi và ảnh hƣởng đến việc giải quyết tranh chấp đầu tƣ. Cụ thể, Methanex 

Corporation là một công ty của Canada có hoạt động tiếp thị và phân phối methanol – 

là một thành phần trong phụ gia xăng đƣợc sử dụng để sản xuất  MTBE (metyl tert-

butyl ete). Methanex là nhà sản xuất methanol hàng đầu cho thị trƣờng Hoa Kỳ. Trƣớc 

những lo ngại về các vấn đề liên quan đến môi trƣờng và ghi nhận trong các nghiên 

cứu của các chuyên gia, bang California đã cấm sử dụng MTBE làm phụ gia xăng vì 

nó gây ô nhiễm nguồn nƣớc mặt và nƣớc ngầm. Methanex cho rằng quyết định của 

California và các quy định cấm MTBE đã tƣớc đoạt một cách gián tiếp các khoản đầu 

                                                 
1 Catharine Titi, The Right to Regulate in International Investment Law, Nomos and Hart Publishing, 

2014, tr. 281.  

2 Black‟s Law Dictionary, 6th edn, West Publishing Co. 1990. 

3 Bashayer Al-Mukhaizeem, The Dilemma of Indirect Expropriation of Host States and the Right to 

Regulate in the International Investment Sphere, Legal Issues Journal 4, no. 2, July 2016, tr. 7.  

4 Sedco Inc v. National Iranian Oil Co, Iran-U.S. Cl. Trib. Rep. 248, (1985), đoạn 278 – 279.  
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tƣ của mình tại Hoa Kỳ, vi phạm Điều 1110 NAFTA.
1
 HĐTT đã bác bỏ khiếu kiện của 

nguyên đơn và nhận định rằng biện pháp của Hoa Kỳ không cấu thành tƣớc đoạt gián 

tiếp và không dẫn đến nghĩa vụ bồi thƣờng trên cơ sở nếu biện pháp của quốc gia đó vì 

mục đích công cộng và đƣợc ban hành theo đúng quy trình pháp luật, và áp dụng 

không trên cơ sở phân biệt đối xử giữa nhà đầu tƣ nƣớc ngoài và trong nƣớc thì không 

bị coi là tƣớc đoạt tài sản.
2
 

Phán quyết trong tranh chấp Methanex v. United States of America đã bị chỉ trích 

vì áp dụng học thuyết quyền trị an một cách không có giới hạn,
3
 cách tiếp cận này đã 

dẫn tới một hệ quả là bất kỳ quy định không phân biệt đối xử nào và vì mục đích công 

cộng đều có thể nằm trong học thuyết quyền trị an của nhà nƣớc.
4
 Nghĩa là, mức độ áp 

dụng quyền trị an của nhà nƣớc đã đƣợc giải thích một cách rộng nhất. Phán quyết này 

đƣợc xem là có quan điểm trái ngƣợc với các phán quyết trƣớc đây khi ủng hộ học 

thuyết hệ quả duy nhất. Tranh chấp này đã mở đƣờng cho cách đánh giá phạm vi 

quyền trị an của nhà nƣớc, và do đó ảnh hƣởng đến các HĐTT giải quyết các vụ việc 

sau này.
5
  

Sự không thống nhất về phạm vi chính sách công cộng đã khiến HĐTT trong án 

lệ Saluka v. Czech Republic nhận xét rằng pháp luật quốc tế vẫn chƣa xác định một 

cách toàn diện và dứt khoát một cách chính xác những quy định nào đƣợc coi là ―đƣợc 

phép‖ và ―đƣợc chấp nhận phổ biến‖ là thuộc quyền trị an của các quốc gia. Mặc dù án 

lệ Saluka v. Czech Republic đã nâng tầm học thuyết quyền trị an của nhà nƣớc trở 

thành một nguyên tắc chung của pháp luật quốc tế, tuy nhiên việc xác định phạm vi 

vẫn còn khó khăn.  

Một quan điểm hẹp hơn về quyền trị an của nhà nƣớc đối với việc tƣớc đoạt tài 

sản gián tiếp là chỉ áp dụng trong những trƣờng hợp cần thiết. Xu thế này đƣợc thực 

hiện thông qua cam kết cụ thể mà nƣớc tiếp nhận đầu tƣ đƣa ra đối với nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài. Nƣớc tiếp nhận đầu tƣ có thể cam kết hạn chế thực hiện các biện pháp 

trong quyền trị an gây tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tƣ của nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài, nhƣ một động cơ khuyến khích đầu tƣ. Một cam kết nhƣ vậy có thể tạo ra 

những kỳ vọng chính đáng từ phía nhà đầu tƣ, điều này có thể tạo thành hạn chế đối 

với quyền trị an của nhà nƣớc.
6
  

                                                 

1 Methanex Corporation v. United State America, UNCITRAL, Award, 3 August 2005.  

2 Nhƣ trên, Part IV, Chapter D, tr. 4, đoạn 7.  

3 Rosalyn Higgins, The Taking of Property by the State: Recent Developments in International 

Law,176 RECUEIL DES COURS, 1982, tr. 331. 

4 Ben Mostafa, tlđd, tr. 273-274. 

5 Pascale Accaoui Lorfing, Maria Beatriz Burghetto, ―The Evolution and Current Status of the 

Concept of Indirect Expropriation in Investment Treaties and Arbitration‖, Indian Journal of 

Arbitration Law 6, no. 2, January 2018, tr. 116.  

6 Nhƣ trên, tr. 118.  
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Nhƣ vậy, với thực tiễn giải quyết tranh chấp về đầu tƣ quốc tế, hiện nay khó có 

thể đƣa ra một tiêu chuẩn chính xác hoặc một kết luận cuối cùng về xu hƣớng sử dụng 

học thuyết quyền trị an của nhà nƣớc. Học thuyết quyền trị an của nhà nƣớc không nên 

đƣợc coi là một ngoại lệ tuyệt đối để tránh trách nhiệm pháp lý về bồi thƣờng của 

nƣớc tiếp nhận đầu tƣ, nhƣng quyền trị an cũng phải đƣợc áp dụng để không gây ra 

trách nhiệm pháp lý nặng nề cho nƣớc tiếp nhận đầu tƣ.
1
 Vì vậy, nếu trong điều ƣớc 

quy định rõ về động cơ bất hợp pháp và nhà đầu tƣ chứng minh đƣợc các quy định của 

nƣớc tiếp nhận đầu tƣ là không hợp pháp, nằm ngoài mục tiêu lợi ích công cộng thì 

các hành vi của nhà nƣớc sẽ đƣợc coi là vi phạm điều ƣớc.  

4. Tƣớc đoạt tài sản và quyền điều chỉnh chính sách của nhà nƣớc trong các hiệp 

định đầu tƣ thế hệ mới của Việt Nam 

Sự phức tạp trong thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan đến phân biệt tƣớc 

đoạt tài sản với biện pháp điều chỉnh chính sách công cộng đã làm thay đổi thực tiễn 

ký kết điều ƣớc quốc tế về đầu tƣ theo hƣớng cụ thể hóa các tiêu chí và xây dựng 

những trƣờng hợp loại trừ. Xu hƣớng này đƣợc nhiều quốc gia, trong đó đi đầu là Hoa 

Kỳ và Canada áp dụng sau khi đối mặt với hàng loạt tranh chấp phát sinh liên quan 

đến tƣớc đoạt tài sản trong khuôn khổ NAFTA. Trong thời gian gần đây, các cam kết 

đầu tƣ quốc tế của Việt Nam cũng chứng kiến sự thay đổi tƣơng tự, nhƣ trong Hiệp 

định đầu tƣ toàn diện ASEAN (ACIA), Hiệp định đối tác chiến lƣợc xuyên Thái Bình 

Dƣơng (CPTPP) hay Hiệp định bảo hộ đầu tƣ Việt Nam – Liên minh châu Âu 

(EVIPA). Phần này sẽ phân tích hai xu hƣớng nổi bật liên quan đến xây dựng các điều 

khoản về tƣớc đoạt tài sản gián tiếp và bảo vệ quyền điều chỉnh chính sách của Việt 

Nam.   

Thứ nhất, các hiệp định đầu tƣ quốc tế thế hệ mới của Việt Nam đã làm rõ tiêu 

chí xác định tƣớc đoạt tài sản gián tiếp và loại trừ các biện pháp vì mục đích công 

cộng. 

- Tiêu chí xác định tước đoạt tài sản gián tiếp 

Bên cạnh việc đƣa ra định nghĩa rõ ràng về tƣớc đoạt tài sản trực tiếp và gián 

tiếp,
2
 các hiệp định đầu tƣ gần đây đƣa ra danh sách các tiêu chí để xác định xem một 

biện pháp hoặc một chuỗi biện pháp có đủ cấu thành tƣớc đoạt tài sản gián tiếp hay 

không. Chẳng hạn, EVIPA đƣa ra ba tiêu chí về: (i) ảnh hƣởng kinh tế; (ii) thời gian 

                                                 
1 Utkarsh Mishra, "State's Power to Regulate: The Use of Police Power Doctrine as a Reason for Non-

Payment of Compensation in Cases of Expropriation‖, NUALS Law Journal 8, 2014, tr.26-27.  

2 Hầu hết các hiệp định đều định nghĩa tƣớc đoạt tài sản trực tiếp là sự chuyển giao bắt buộc quyền sở 

hữu tài sản, trong khi tƣớc đoạt tài sản gián tiếp sẽ mang lại hậu quả tƣơng tự nhƣ tƣớc đoạt trực tiếp, 

tức là sự lấy đi toàn bộ hoặc gần nhƣ toàn bộ khoản đầu tƣ. Cụ thể, hiệp định EVIPA định nghĩa (tại 

Phụ lục 4) tƣớc đoạt tài sản gián tiếp là sự lấy đi đáng kể các giá trị của tài sản bao gồm quyền sử 

dụng, thụ hƣởng và định đoạt đầu tƣ. 
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thực hiện biện pháp; và (iii) đặc điểm của biện pháp, bao gồm đối tƣợng, bối cảnh và 

mục đích áp dụng.
1
 Một cách tƣơng tự, CPTPP đƣa ra danh sách gợi ý ba tiêu chí:  

(i) tác động kinh tế do hành động của chính phủ, mặc dù thực tế một hành động 

hoặc một loạt hành động của một Bên có ảnh hƣởng tiêu cực đến giá trị kinh tế của 

đầu tƣ, một mình điều đó không đủ cơ sở để xác định việc tƣớc quyền sở hữu gián tiếp 

đã xảy ra; 

(ii) mức độ mà hành động của chính phủ tác động vào kỳ vọng đầu tƣ hợp lý, rõ 

ràng; và 

(ii) đặc điểm hành động của chính phủ.
2
 

Một là, danh sách này phản ánh đầy đủ các tiêu chí chính xuất hiện trong thực 

tiễn giải quyết tranh chấp và không loại trừ khả năng các HĐTT có thể phát triển thêm. 

Những tiêu chí định tính này cần đƣợc xem xét một cách linh hoạt trong tình huống 

thực tế của một vụ tranh chấp để đi đến kết luận. Hai là, danh sách này cho thấy các 

nƣớc ký kết gián tiếp từ chối việc áp dụng học thuyết hệ quả duy nhất, bằng việc chỉ rõ 

thêm các yếu tố khác. Tuy nhiên, thực tiễn án lệ cho thấy tác động kinh tế là tiêu chí 

đầu tiên mà hội đồng xem xét trƣớc khi quyết định chuyển sang các yếu tố cân bằng 

khác vì nếu không qua đƣợc ngƣỡng đáng kể này thì một biện pháp không thể gọi là 

tƣớc đoạt đƣợc.
3
 Ba là, các hiệp định này làm rõ nguồn gốc của kỳ vọng chính đáng 

chỉ phát sinh từ các cam kết bằng văn bản của nƣớc tiếp nhận đầu tƣ (ví dụ, trong 

ACIA và CPTPP). 

- Loại trừ các biện pháp điều chỉnh chính sách công cộng 

Trái với các hiệp định đầu tƣ truyền thống không đề cập đến các mục tiêu chính 

sách công cộng khi quản lý đầu tƣ nƣớc ngoài, các hiệp định gần đây của Việt Nam 

loại trừ một cách rõ ràng những biện pháp vì mục tiêu chính sách ra khỏi nội hàm của 

tƣớc đoạt tài sản theo hai hƣớng: loại trừ toàn bộ và loại trừ một phần. Mô hình loại 

trừ toàn bộ có thể thấy trong hiệp định ACIA: ―Các biện pháp không mang tính phân 

biệt đối xử của một nƣớc thành viên đƣợc thiết kế và áp dụng để bảo vệ các mục tiêu 

phúc lợi công cộng, ví dụ nhƣ sức khỏe cộng đồng, an toàn và môi trƣờng, không tạo 

ra tƣớc đoạt tài sản gián tiếp theo đoạn 2(b).‖
4
 Mô hình loại trừ một phần có thể thấy 

trong CPTPP và EVIPA khi hai hiệp định này để ngỏ một số trƣờng hợp hãn hữu (rare 

circumstances) thì các biện pháp này vẫn cấu thành tƣớc đoạt gián tiếp. 

                                                 
1 Điều 2, Phụ lục 4, EVIPA. 

2 Điều 3.a, Phụ lục 9-B, Chƣơng 9, CPTPP. Danh sách các tiêu chí tƣơng tự có thể tìm thấy trong 

ACIA (Điều 3, Phụ lục 2), VKFTA (Chƣơng 9, Phụ lục 9-B). 

3 Jonathan Bonnitcha, Substantive Protection under Investment Treaties: A Legal and Economic 

Analysis, Cambridge University Press, 2016, tr. 269. Xem thêm tranh chấp Railroad Development 

Corporation v. Republic of Guatemala, ICSID Case No. ARB/07/23. 

4 Điều 4, Phụ lục 2, ACIA. 
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Nhƣ vậy, một biện pháp điều chỉnh chính sách của nhà nƣớc sẽ bị loại trừ nếu 

đáp ứng đƣợc hai điều kiện: (i) vì mục tiêu phúc lợi công cộng (không giới hạn ở các 

mục tiêu đƣợc liệt kê); và (ii) không mang tính phân biệt đối xử. Về cách hiểu những 

trƣờng hợp hãn hữu, hiệp định EVIPA đƣa ra giải thích là khi ảnh hƣởng của biện 

pháp tới nhà đầu tƣ là quá nghiêm trọng, nếu xét đến mục tiêu của biện pháp, tới mức 

mà rõ ràng là quá mức.
1
 Nhƣ vậy, ngoài hai tiêu chí trên, các biện pháp điều chỉnh 

chính sách phải đáp ứng tiêu chí thứ ba là (iii) mang tính cân xứng với mục tiêu đề ra 

(proportionality) nhƣ đã từng đƣợc áp dụng trong tranh chấp Tecmed v. Mexico.  

Thứ hai, các hiệp định đầu tƣ quốc tế thế hệ mới của Việt Nam đƣa vào điều 

khoản ngoại lệ theo mô hình của WTO để cân bằng quyền điều chỉnh chính sách của 

nhà nƣớc. 

Các hiệp định đầu tƣ mà ASEAN ký kết với các nƣớc đối tác, ví dụ nhƣ ACIA, 

ASEAN – Hong Kong, ASEAN – Trung Quốc, thƣờng đƣa vào điều khoản ngoại lệ 

chung (general exceptions) và ngoại lệ về an ninh (security exceptions) để giúp các 

quốc gia ký kết có thêm không gian điều hành chính sách. Nếu HĐTT nhận thấy biện 

pháp bị khiếu nại rơi vào một trong các trƣờng hợp ngoại lệ, điều đó có nghĩa là quốc 

gia áp dụng không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho việc vi phạm các tiêu chuẩn bảo 

hộ, trong đó có bảo hộ chống lại tƣớc đoạt tài sản bất hợp pháp.
2
 Ví dụ, Điều 17 ACIA 

quy định rằng: 

1. Yêu cầu rằng các biện pháp này đƣợc áp dụng theo cách thức không tạo ra 

phân biệt đối xử tùy tiện hoặc không thể biện minh giữa các nƣớc thành viên 

hoặc nhà đầu tƣ của họ trong những điều kiện tƣơng tự, hoặc một sự hạn chế trá 

hình lên nhà đầu tƣ của bất kỳ nƣớc thành viên nào và khoản đầu tƣ của họ, 

không có điều khoản nào trong hiệp định này đƣợc giải thích để ngăn cản việc 

xây dựng và thực thi bởi bất kỳ nƣớc thành viên nào các biện pháp: 

(a) cần thiết để bảo vệ đạo đức công cộng hoặc duy trì trật tự công; 

(b) cần thiết để bảo vệ cuộc sống hoặc sức khỏe của ngƣời, động vật hoặc thực 

vật; 

[…] 

(e) đƣợc áp dụng để bảo vệ báu vật quốc gia có giá trị nghệ thuật, lịch sử hoặc 

khảo cổ; 

                                                 
1 Điều 3, Phụ lục 4, EVIPA. Hiệp định đầu tƣ song phƣơng mẫu của Canada (Annex B-10, Article c, 

FIPA 2014) nhấn mạnh rằng các trƣờng hợp hãn hữu là khi ảnh hƣởng quá nghiêm trọng tới mức 

không thể hình dung một cách hợp lý rằng biện pháp đã đƣợc thực hiện một cách thiện chí. 

2 Xem thêm Wei Wang, ―The Non-Precluded Measure Type Clause in International Investment 

Agreements: Significances, Challenges, and Reactions,‖ ICSID Review 32, no. 2 (May 1, 2017): 447–

56; S. A. Spears, ―The Quest for Policy Space in a New Generation of International Investment 

Agreements,‖ Journal of International Economic Law 13, no. 4 (December 1, 2010): 1037–75. 
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(f) liên quan đến bảo tồn tài nguyên thiên nhiên có thể bị cạn kiệt nếu các biện 

pháp này đƣợc thực hiện cùng với hạn chế sản xuất và tiêu dùng nội địa. 

Mô hình điều khoản ngoại lệ chung này giống với Điều XX của Hiệp định chung 

về thuế quan và thƣơng mại (GATT) và Điều XIV của Hiệp định chung về thƣơng mại 

dịch vụ (GATS) trong khuôn khổ WTO, bao gồm hai bƣớc kiểm tra: thứ nhất, biện 

pháp phải nhằm một mục đích công cộng đƣợc liệt kê, và thứ hai, biện pháp phải đáp 

ứng đƣợc yêu cầu ở lời mở đầu của đoạn 1 nhằm tránh hiện tƣợng quốc gia ký kết lạm 

dụng ngoại lệ. Mặc dù thực tiễn giải quyết tranh chấp về GATT và GATS tƣơng đối 

phong phú, việc áp dụng điều khoản ngoại lệ chung trong bối cảnh một tranh chấp đầu 

tƣ chƣa thực sự rộng rãi.
1
 Danh sách các mục tiêu chính sách công cộng trong điều 

khoản ngoại lệ là một danh sách đóng, tuy nhiên đã bao gồm các mục tiêu cơ bản nhƣ 

bảo vệ môi trƣờng, sức khỏe cộng đồng, giá trị văn hóa, do đó có thể đƣợc các HĐTT 

vận dụng để loại trừ khả năng vi phạm tiêu chuẩn bảo hộ về tƣớc đoạt tài sản.  

5. Kết luận 

Trong khi tƣớc đoạt tài sản trực tiếp đƣợc hiểu một cách thống nhất, việc xác định 

tƣớc đoạt tài sản gián tiếp trong pháp luật đầu tƣ quốc tế phụ thuộc nhiều vào hoàn 

cảnh thực tế của vụ việc và cách giải thích của HĐTT do các hiệp định đầu tƣ truyền 

thống thiếu hƣớng dẫn cụ thể về vấn đề này. Thực tiễn giải quyết tranh chấp cho thấy 

các HĐTT thƣờng dựa trên hai học thuyết về hệ quả duy nhất, tức nhấn mạnh vào tác 

động kinh tế lên nhà đầu tƣ; hoặc học thuyết về quyền trị an, tức nhấn mạnh vào mục 

đích điều chỉnh chính sách của nhà nƣớc để phân biệt tƣớc đoạt gián tiếp với biện pháp 

điều tiết công cộng. Ngoài ra, các tiêu chí khác đƣợc cân nhắc thêm bao gồm tính 

không phân biệt đối xử; tính cân bằng hợp lý giữa tác động với mục tiêu; tính thiện 

chí, trung thực của việc áp dụng; hay kỳ vọng chính đáng của nhà đầu tƣ. Thực tiễn ký 

kết các điều ƣớc quốc tế về đầu tƣ gần đây của Việt Nam cho thấy cách tiếp cận mới 

để xử lý mối quan hệ giữa tƣớc đoạt gián tiếp với quyền điều hành của nhà nƣớc, 

thông qua: (i) làm rõ các tiêu chí xác định tƣớc đoạt gián tiếp và loại trừ rõ ràng một 

phần hoặc toàn bộ các biện pháp vì mục đích công cộng khỏi phạm vi tƣớc đoạt gián 

tiếp; và (ii) bổ sung điều khoản về ngoại lệ để đảm bảo nhà nƣớc không vi phạm cam 

kết bảo hộ nếu thực thi các biện pháp chính sách công cần thiết. Các điều khoản này 

đều kèm theo quy định về không phân biệt đối xử và tránh các biện pháp hạn chế trá 

hình với nhà đầu tƣ. Cách quy định này sẽ giúp tăng cƣờng tính dễ dự đoán của tiêu 

chuẩn bảo hộ về tƣớc đoạt tài sản và cân bằng giữa lợi ích của nhà đầu tƣ với lợi ích 

công cộng của nhà nƣớc tiếp nhận đầu tƣ./. 

                                                 
1 UNCTAD, Expropriation, tr.132. 
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BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - XU HƢỚNG CỦA PHÁP LUẬT QUỐC 

TẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

                                                                                                   

 TS. Nguyễn Thái Mai 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

 Tóm tắt: Thực tiễn phát triển của các quốc gia trên thế giới cho thấy các quy định 

của pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT) có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng hành 

lang pháp lý bảo vệ tài sản trí tuệ hợp pháp của các chủ thể, thu hút hút vốn đầu tư từ 

mọi nguồn lực trong đó có nguồn vốn đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy nền kinh 

tế phát triển, khẳng định vị thế của một quốc gia trong cộng đồng quốc tế: "Mặc dù tài 

sản hữu hình như đất đai, lao động và tiền vốn đã từng là tiêu chuẩn so sánh tình 

trạng kinh tế, điều này không còn đúng nữa. Động lực mới để tạo ra sự thịnh vượng 

trong xã hội đương thời là tài sản dựa trên tri thức.”
1
  

  

Dẫn nhập 

Bƣớc vào thế kỷ thứ 21, có nhiều yếu tố quan trọng tác động tực tiếp tới việc  

xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật pháp luật về sở hữu trí tuệ trong đó phải kể 

tới sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học công nghệ và sự hợp tác sâu, rộng giữa các 

quốc gia trên nhiều lĩnh vực. Kế thừa những thành tựu đã đạt đƣợc, trƣớc bối cảnh 

mới, pháp luật Việt Nam cần phải có những bổ sung, thay đổi nhất định trong cách tiếp 

cận các vấn đề pháp lý nói chung và vấn đề về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói riêng. 

 Nghị quyết 52 NQ/TW của Bộ chính trị  "về một số chủ trương, chính sách chủ 

động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư " cũng nhƣ Nghị quyết số 

72/2018/QH14 và Nghị quyết 102/2020/ QH14 của Quốc hội 14 phê chuẩn  02 Hiệp 

định thƣơng mại tự do là Hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái bình dƣơng 

(CPTPP) và Hiệp định thƣơng mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu 

(EVFTA) đều đặt ra những yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện pháp luật trong nhiều lĩnh 

vực trong đó có lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ. Đây chính là các mục tiêu, nhiệm vụ 

thể để hoàn thiện hơn nữa pháp luật SHTT Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

 Từ thực tế trên, bài viết tập trung phân tích những xu hƣớng chính trong việc 

bảo hộ quyền SHTT nhìn từ góc độ ĐƢQT và một số nội dung pháp lý cần tiếp tục 

                                                 
1Bài phát biểu Kamil Idris – Tổng giám đốc WIPO. Kamil Idris, Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực 

để phát triển kinh tế, Tổ chức SHTT thế giới. 
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hoàn thiện trong pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT trƣớc bới cảnh mới. Bài 

viết gồm 3 nội dung sau: 

1. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ 

2. Xu hƣớng bảo hộ quyền SHTT nhìn từ góc độ ĐƢQT . 

3. Một số nội dung pháp lý đặt ra đối Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT trong bối cảnh 

mới. 

 1.  Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ 

 Một trong các loại tài sản có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần trong đời sống 

của con ngƣời là tài sản trí tuệ. Quyền SHTT chính là quyền hợp pháp của chủ sở hữu 

đối với tài sản trí tuệ đó.Tính hợp pháp đƣợc xác định khi quyền SHTT đƣợc xác lập 

phù hợp với quy định của pháp luật, hoặc đƣợc pháp luật thừa nhận. Khoản 1 Điều 4 

Luật SHTT Việt Nam 2005 (sửa đổi bổ sung 2009 và 2019- gọi chung là Luật SHTT) 

quy định quyền SHTT "Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm 

quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và 

quyền đối với giống cây trồng." Nhƣ vậy, theo quy định trên quyền SHTT đƣợc chia 

thành 3 nhóm: Qyền tác giả và quyền liên quan; Quyền SHCN và quyền đối với giống 

cây trồng.Về mặt tính chất quyền SHTT có  chung một số các đặc điểm đặc trƣng sau 

sau:  

- Quyền SHTT là quyền đối với tài sản vô hình: Tài sản trong lĩnh vực  SHTT tồn tại 

dƣới dạng là các thông tin, tri thức do con ngƣời tạo ra, chứa đựng sự hiểu biết về tự 

nhiên, xã hội, và con ngƣời ứng dụng các hiểu biết đó nhằm khai thác, chế ngự, cải tạo 

thiên nhiên nhằm phục vụ cho các nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của con ngƣời. 

- Quyền SHTT mang tính lãnh thổ: Quyền SHTT phát sinh theo pháp luật nƣớc nào thì 

chỉ có hiệu lực trên phạm vi lãnh thổ nƣớc đó. Vƣợt ra khỏi phạm vi lãnh thổ quốc gia 

nơi quyền SHTT phát sinh thì việc bảo hộ đó sẽ không có giá trị, trừ trƣờng hợp có 

điều ƣớc quốc tế quy định về bảo hộ quyền SHTT.  

- Các giới hạn của quyền SHTT: Việc bảo hộ quyền SHTT cần có sự hài hòa, cân đối 

giữa hai nhóm lợi ích là lợi ích của chủ sở hữu các đối ttƣợng SHTT và lợi ích của xã 

hội. Do vậy, pháp luật của hầu hết các quốc gia đều quy định một số giới hạn nhất định 

đối quyền SHTT:  

 + Giới hạn về thời gian: Quyền SHTT đƣợc bảo hộ trong một thời gian nhất định (trừ 

một số quyền nhân thân đƣợc bảo hộ vô thời hạn). Khoảng thời gian đó dài hay ngắn 

do pháp luật của các quốc gia chi phối tùy thuộc vào từng loại đối tƣợng của quyền 

SHTT. 

+ Giới hạn về quyền của chủ sở hữu: Đảm bảo lợi ích chính đáng của cộng đồng, lợi 

ích của xã hội, trong phạm vi các quyền mà chủ sở hữu đối tƣợng SHTT đƣợc pháp 
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luật bảo hộ, pháp luật vẫn cho phép một số trƣờng hợp ngoại lệ khi sử dụng  đối tƣợng 

SHTT ngƣời sử dụng không cần phải xin phép hoặc không cần có sự đồng ý của chủ 

sở hữu(ví dụ quyền sao chép có giới hạn tác phẩm để nghiên cứu khoa học hoặc sử 

dụng tác phẩm cho các mục đích cá nhân theo đúng quy định của pháp luật...) 

 Bảo hộ quyền SHTT là việc Nhà nƣớc thông qua hệ thống pháp luật xác lập 

quyền của chủ thể đối vơí các đối tƣợng tƣơng ứng và bảo hộ quyền đó chống lại bất 

kỳ sự vi phạm nào của phía thứ ba. Với tính chất là một lĩnh vực thuộc nhóm "luật tƣ" 

nhƣng pháp luật về quyền SHTT lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhóm "luật công" bởi 

việc khai thác và sử dụng các đối tƣợng SHTT luôn luôn liên quan  mật thiết đến lợi 

ích xã hội, lợi ích cộng đồng. 

 Bảo hộ quyền SHTT không phải là vấn đề mới của pháp luật quốc tế, ngay từ 

thế kỷ thứ IXX đã xuất hiện những điều ƣớc quốc tế (ĐƢQT) đƣợc xem là trụ cột, nền 

móng trong việc bảo hộ quyền SHTT nhƣ Công ƣớc Paris 1883 về Bảo hộ quyền sở 

hữu công nghiệp (SHCN), Công ƣớc Berne 1886 về Bảo hộ quyền tác giả đối với các 

tác phảm văn học nghệ thuật....Trong giai đoạn hiện nay các ĐƢQT về bảo hộ quyền 

SHTTcũng nhƣ những ĐƢQT có điều khoản quy định về SHTT không ngừng đƣợc 

gia tăng giữ một vai trò quan trọng trong việc bảo hộ hiệu quả quyền SHTT trên phạm 

vi toàn thế giới. 

2. Xu hƣớng bảo hộ quyền SHTT nhìn từ góc độ quy định của ĐƢQT 

2.1. Các lý luận mang tính nền tảng trong bảo hộ quyền SHTT được kế thừa, củng cố 

và hoàn thiện hơn 

  Mặc dù trong giai đoạn hiện nay có nhiều yếu tố mới tác động tới việc bảo hộ 

quyền SHTT (nhƣ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, quá trình toàn cầu hóa...), tuy 

nhiên các lý luận mang tính nền tảng trong bảo hộ quyền SHTTvẫn tiếp tục đƣợc kế 

thừa, củng cố và hoàn thiện qua các quy định của pháp luật quốc tế:  

2.1.1. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gắn liền với mục tiêu thúc đẩy khoa học, công nghệ 

phát triển vì sự văn minh, tiến bộ của loài ngƣời.  

   Việc Nhà nƣớc thông qua các quy phạm pháp luật bảo hộ quyền SHTT là 

nhằm tạo điều kiện cho các chủ sở hữu đƣợc độc quyền khai thác giá trị tài sản SHTT, 

bù đắp lại cho họ những phí tổn phải gánh chịu trong quá trình nghiên cứu và phát 

triển tài sản trí tuệ. Chính các lợi nhuận thu đƣợc từ quyền độc quyền này đã khuyến 

khích các hoạt động nghiên cứu và phát triển tạo ra các sản phẩm mới, các quy trình 

tiến tiến thúc đẩy kinh tế phát triển. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln - một nhà sáng 
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chế đƣợc cấp văn bằng độc quyền sáng chế tại Hoa Kỳ đã từng phát biểu "Hệ thống 

bằng độc quyền sáng chế đổ thêm dầu lợi ích vào ngọn lửa thiên tài".
1
 

  Tiêu chí vừa bảo đảm lợi ích hợp pháp của chủ thể sáng tạo vừa thúc đẩy sự 

phát triển của khoa học công nghệ trở thành mục tiêu chung trong việc bảo hộ quyền 

SHTT đƣợc nghi nhận trong rất nhiều ĐƢQT liên quan. Ngay trong Lời nói đầu của 

Hiệp định TRIPs 1994 - Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến  thƣơng mại của 

quyền SHTT đã khẳng định "Thừa nhận quyền sở hữu trí tuệ là các quyền tư hữu" 

và"Thừa nhận những mục tiêu sách lược xã hội cơ bản của các hệ thống quốc gia về 

bảo hộ sở hữu trí tuệ trong đó có mục tiêu phát triển và công nghệ." Mục tiêu này tiếp 

tục đƣợc ghi nhận, khẳng định tại các ĐƢQT trong giai đoạn hiện nay:"Việc bảo hộ và 

thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải đóng góp vào việc thúc đẩy đổi mới công nghệ, 

chuyển giao và phổ biến công nghệ, vì lợi ích chung của các nhà sản xuất và người sử 

dụng và theo cách thức có lợi cho phúc lợi xã hội và kinh tế, và bảo đảm sự cân bằng 

giữa các quyền và nghĩa vụ"
2
  và  "Xét các mục tiêu chính sách công cộng cơ bản của 

các hệ thống quốc gia, các Bên thừa thừa nhận sự cần thiết phải: (a) thúc đẩy đổi mới 

và sáng tạo; (b) tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá thông tin, tri thức, công 

nghệ, văn hóa và nghệ thuật..."
3
 

 Các quy định trên cho thấy từ cổ đến kim tài sản trí tuệ mặc dù về bản chất là 

loại tài sản "tƣ" thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các cá nhân, tuy nhiên loại tài sản 

này khác với các loại tài sản thông thƣờng khác (tài sản hữu hình) lại có giá trị rất lớn 

trong sự phát triển của mỗi quốc gia, cũng nhƣ của nhân loại. 

2.1.2. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gắn liền với việc phát triển thƣơng mại bền vững  

 Thƣơng mại bền vững là một nền thƣơng mại đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh 

giữa các chủ thể, không tồn tại những rào cản bất hợp lý, làm cản trở  tới các hoạt 

động thƣơng mại hợp pháp. Từ lâu SHTT đƣợc xem là một bộ phận quan trọng của 

thƣơng mại, các đối tƣợng của quyền SHTT là một loại hàng hóa đƣợc lƣu thông phổ 

biến trên thị trƣờng mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu và chủ thể năm giữ loại tài sản 

đặc biệt này. Trong điều kiện kinh tế thị trƣờng, hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể 

kinh doanh chỉ có thể cạnh tranh với hàng hóa dịch vụ cùng loại của các đối thủ cạnh 

tranh khác khi hàng hóa dịch vụ đó chứa đựng các yếu tố của SHTT.  

 Với việc thƣơng mại hóa tài sản trí tuệ, tài sản trí tuệ trực tiếp mang lại lợi 

nhuận cho các chủ thể kinh doanh, nâng cao uy tín của các chủ thể này, thúc đẩy các 

hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển. Tuy nhiên với bản chất là loại tài sản vô 

hình, quyền SHTT của các chủ thể rất dễ bị các đối thủ cạnh tranh xâm phạm từ nhiều 

                                                 
1 Kamil Idris, Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế, Tổ chức SHTT thế giới, tr6. 

2  Xem Điều 12.1. EVFTA 

3  Xem Điều 18.4 của CPTPP 
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góc độ khác nhau, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trƣờng, làm mất ổn 

định các quan hệ thƣơng mại. Chống cạnh tranh không lành mạnh là một mục tiêu 

quan trọng trong bảo hộ quyền SHTT đã đƣợc ghi nhận từ những điều ƣớc quốc tế đầu 

tiên và bảo hộ quyền SHTT. Điều 10 bis của Công ƣớc Paris 1883 về bảo hộ sở hữu 

công nghiệp quy định rõ các quốc gia thành viên có nghĩa vụ ngăn cấm các hành động 

trái với tập quán trung thực trong công nghiệp và thƣơng mại trong các trƣờng hợp 

sau: 

 "Một là, tất cả những hành động có khả năng gây nhầm lẫn dƣới bất cứ hình thức nào 

đối với cơ sở, hàng hoá, hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngƣời cạnh tranh; 

Hai là, những khẳng định sai lệch trong hoạt động thƣơng mại có khả năng gây mất uy 

tín đối với cơ sở, hàng hoá, hoạt động công nghiệp hoặc thƣơng mại của ngƣời cạnh 

tranh; 

Ba là, những chỉ dẫn hoặc khẳng định mà việc sử dụng chúng trong hoạt động thƣơng 

mại có thể gây nhầm lẫn cho công chúng về bản chất, quá trình sản xuất, tính chất, tính 

thích hợp để sử dụng hoặc số lƣợng của hàng hoá."
1
 

  Xu hƣớng này vẫn đƣợc pháp luật quốc tế hiện đại tiếp tục ghi nhận và kế thừa, 

cụ thể theo quy định của Hiệp định EVFTA các quốc gia thành viên phải có nghĩa vụ: 

"Việc bảo hộ sở hữu trí tuệ bao gồm bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh như 

được đề cập tại Điều 10bis Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp ngày 20 

tháng 3 năm 1883, sửa đổi lần cuối tại Xtốc-khôm ngày 14 tháng 7 năm 1967 (sau đây 

gọi là “Công ước Paris”)"
2
 

 Không thể phủ nhận vai trò của việc bảo hộ độc quyền SHTT, từ sự bảo hộ độc 

quyền SHTT đã hình thành lợi thế cạnh tranh cho chủ sở hữu tạo nên một quyền lực 

thị trƣờng: "Việc nắm giữ quyền SHTT ......chủ sở hữu sẽ có lợi thế cạnh tranh trên thị 

trường, lợi thế đó giúp chủ sở hữu quyền SHTT, có được đòn bẩy độc quyền - một 

trong những yêu tố quan trọng nhằm ra tăng lợi thế cạnh tranh tạo dựng được vị trí 

thống lĩnh thậm chí là độc quyền trên thị trường sản phẩm liên quan."
3
  Song cũng từ 

vị trí độc quyền này, mặt trái của cạnh tranh đã xuất hiện, đó là chủ sở hữu có thể lạm 

dụng quyền SHTT của mình gây cản trở đối với hoạt động thƣơng mại của các đối thủ 

cạnh tranh khác thậm chí đẩy các đối thủ này ra khỏi thị trƣờng liên quan để độc 

chiếm thị trƣờng: "Lạm dụng quyền  SHTT là hiện tượng chủ sở hữu quyền SHTT đã 

                                                 
1  Xem Điều 10 bis của Công ƣớc Paris 1883 về bảo hộ SHCN 

2  Xem khoản 3 Điều 12.2  của Hiệp định  EVFTA 

3 Eun K. Chang, "EXpanding Definition of Monopoly Leveraging", University of Miami Business 

Law Review, 17 U. Miami Bus. L. Rev. 325, 2009 p.5 
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cố gắng mở rộng tính độc quyền của quyền SHTT vượt quá giới hạn cho phép của 

pháp luật và gây hạn chế cạnh tranh"
1
 

 Hiện tƣợng lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ gây ảnh hƣởng rất lớn tới việc mục 

tiêu phát triển của nền thƣơng mại ổn định và thịnh vƣợng. Chính vì vậy song song với 

việc ghi nhận quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, pháp luật còn đặt ra một mục 

tiêu quan trọng khác trong việc bảo hộ quyền SHTT đó chống lại việc lạm dụng quyền 

SHTT "Các biện pháp thích hợp, với điều kiện chúng không trái với các quy định tại 

Chương này, có thể cần thiết để ngăn chặn sự lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ của chủ 

thể quyền hoặc các hành vi gây cản trở thương mại một cách bất hợp lý hoặc gây ảnh 

hưởng xấu đến việc chuyển giao công nghệ quốc tế".
2
 

 Thƣơng mại càng phát triển, giá trị của các tài sản trí tuệ càng lớn, thì nguy cơ 

các hành vi cạnh tranh không lành mạnh càng gia tăng, khéo theo đó các mặt trái trong 

bảo hộ quyền SHTT lại phát sinh. Quy định của các ĐƢQT hiện nay đặt ra nghĩa vụ 

của các quốc gia thành viên phải có các biện pháp thích hợp để ngăn chặn các hiện 

tƣợng đó nhƣ áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới đối với cả các hàng hóa xuất 

khẩu và nhập khẩu, tăng tính nghiêm khắc của các chế tài áp dụng đối với các hành vi 

xâm phạm SHTT, các chế tài không chỉ áp dụng đối với hàng hóa vi phạm SHTT mà 

còn áp dụng đối với cả dich vụ sử dụng hàng hóa vi phạm SHTT... 

2.1.3. Bảo hộ quyền SHTT cần phải có sự cân đối, hài hòa giữa lợi ích của chủ sở hữu 

quyền SHTT và lợi ích cộng đồng  

  Nhƣ đã phân tích, việc bảo hộ độc quyền SHTT là hoàn toàn cấp thiết, tạo ra 

những thành tựu mới cho khoa học. Tuy nhiên điều này có thể ảnh hƣởng đến lơi ích 

cộng đồng, đặc biệt trong việc bảo hộ độc quyền đối với các đối tƣợng nhạy cảm (nhƣ 

các sáng chế trong lĩnh vực dƣợc phẩm). Cụ thể việc bảo hộ độc quyền đối với SHTT 

có thể tạo ra rào cản trong việc tiếp cận các đối tƣợng SHTT trực tiếp liên quan đến 

vấn đề sống còn của cộng đồng dân cƣ. 

  Nguyên tắc về cân bằng quyền của chủ sở hữu quyền SHTT và lợi ích cộng 

đồng trong bảo hộ quyền SHTT đƣợc bắt nguồn từ rất nhiều học thuyết khác nhau 

trong lich sử, nhƣ "thuyết sử dụng hợp lý" (Fair Use Doctrine), "thuyết hết quyền" 

(Exhaution Doctrine), "nhập khẩu song song" (Parallel Import), "chuyển giao li xăng 

bắt buộc" (Compulsory Licence)....Đối với pháp luật quốc tế, nguyên tắc này đƣợc quy 

định từ những ĐƢQT đầu tiên về SHCN "Mỗi nước thành viên liên minh đều có quyền 

đưa ra những biện pháp pháp lý quy định việc cấp li- xăng cưỡng bức nhằm ngăn 

                                                 
1 Thomas F. Cotter, Misuse, Scholarship Repository University of Minnesota Law School, 2007, 

P.902 

2 Xem Điều 12.1. EVFTA 
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chặn việc lạm dụng có thể nảy sinh từ việc thực hiện độc quyền được xác lập bởi 

patent, ví dụ như không sử dụng sáng chế"
1
 

 So với các quy định trong khuôn khổ của WIPO, Hiệp định TRIPs 1994 là hiệp 

định đƣợc biết đến với các quy định chặt chẽ, tiêu chuẩn cao trong về bảo hộ quyền 

SHTT, tuy nhiên quá trình thực thi các cam kết của Hiệp định TRIPs đã mang lại cho 

các quốc gia đặc biệt là các quốc gia đang phát triển và phát triển những khó khăn nhất 

định. Khắc phục điều này, Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPs và sức khỏe cộng đồng 

đã ra đời vào thàng 11/2001 nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiệp định TRIPs trong 

việc khẳng định các quốc gia có quyền chủ quyền sử dụng các biện pháp đề bảo đảm 

các vấn đề sức khỏe cộng đồng nhƣ cấp phép chuyển giao quyền sử dụng sáng chế bắt 

buộc, nhập khẩu song song....
2
 

   Không chỉ giới hạn liên quan đến sức khỏe cộng đồng, các ĐƢQT đƣợc ký kết 

trong giai đoạn hiện nay còn bổ sung việc bảo hộ quyền SHTT cần có sự hài hòa với 

các lĩnh vực khác mang tính sống còn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và sự phát 

triển công nghệ của quốc gia đó.
3
 Quy định này rất có ý nghĩa đối với các quốc gia 

đang phát triển, cho phép các quốc gia đó khai thác hợp pháp các giá trị của tài sản trí 

tuệ để phát triển các lĩnh vực mang tính chất công phục vụ cộng đồng và công cuộc 

phát triển đất nƣớc. 

2.2. Bảo hộ quyền SHTT có những đổi mới về phương thức, về nội dung để thích ứng 

với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0 

 Cuộc cách mạng 4.0 đƣợc biết đến là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

bao gồm hệ thống không gian mạng, mạng lƣới vạn vật kết nối internet và điện toán 

đám mây. Cuộc cách mạng này còn đƣợc gọi là cuộc cách mạng số, thông qua các 

công nghệ nhƣ Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhận tạo (AI), thực tế ảo ( VR)...với mục 

đích chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. 

 Công nghệ số mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế, cho xã hội, làm cho 

cuộc sống của con ngƣời ngày càng trở nên hiện đại và thuận tiện. Đối với lĩnh vực 

bảo hộ quyền SHTT, công nghệ số tác động mang tính chất hai mặt: Thuận lợi và 

thách thức:  

Thuận lợi: Nhờ phƣơng thức kết nối mọi ngƣời đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, tiết 

kiệm, Internet giúp các đối tƣợng SHTT đƣợc quảng bá tới đông đảo ngƣời sử dụng 

một cách trực tiếp mà không cần thông qua trung gian nào. Đây chính là cách khai 

thác SHTT một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đối với quyền tác giả, và quyền liên 

                                                 
1  Xem Điều 5a của Công ƣớc Paris 1883 về Bảo hộ Sở hữu công nghiệp 

2 Doha Declaration on The TRIPs Agreement and Public health 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ddec_e.pdf, truy cập  

3  Xem Điều 18.3, Hiệp định CPTPP 



 228 

quan, việc phân phối tác phẩm trên phạm vi toàn cầu cũng không gặp khó khăn từ các 

thủ tục hải quan hay thủ tục xin cấp phép phức tạp khác. Mặt khác, công nghệ số cũng 

tạo điều kiện cho ngƣời sử dụng có thể truy cập, sử dụng các tác phẩm này mọi lúc, 

mọi nơi, chỉ cần có kết nối Internet và một vài thao tác "click" chuột. Các tác phẩm dù 

ở bất kỳ dạng nào đều đƣợc số hóa để lƣu trữ với số lƣợng lớn và hiển thị bất kỳ thời 

điểm nào khi ngƣời sử dụng có nhu cầu tiếp cận. Cũng nhờ công nghệ số tác giả, chủ 

sở hữu tác phẩm có thể dễ dàng  thực hiện hành vi sao chép, sao chép rất nhanh và ít 

tốn kém mà vẫn đảm bảo đƣợc chất lƣợng khi tác phẩm đã đƣợc số hóa, định dạng 

dƣới các tệp dữ liệu trên Internet. Hơn nữa trong công nghệ số, các chủ thể sử dụng 

Internet hoàn toàn có thể trở thành chủ thể truyền phát, phổ biến,….khiến cho số lƣợng 

phân phối các bản sao chép tạm thời tác phẩm trong môi trƣờng số gia tăng nhanh 

chóng.  

 Thách thức: Bên cạnh mặt tích cực, công nghệ số cũng tạo ra rất nhiều thách 

thức, khó khăn trong việc bảo hộ quyền SHTT: Cần phải có những cơ chế mới để bảo 

hộ các đối tƣợng mới ra đời từ cuộc cách mạng 4.0, ví dụ các bảo hộ các đối tƣợng 

SHTT thuộc lĩnh vực công nghệ thông minh (các sáng chế đƣợc tạo ra từ trí tuệ nhân 

tạo (AI); kiểu dáng công nghiệp cho các sản phẩm tạo ra từ công nghệ 3D...) Đối với 

việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, cần giải quyết mối quan hệ giữa quyền 

tự do thông tin trên Internet và bảo hộ độc quyền đối với tác giả;  quy định các phƣơng 

thức hiệu quả để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan trƣớc những hành vi khai thác, 

sử dụng bất hợp pháp các tác phẩm... Thực tế cho thấy chỉ một chiếc máy tính nối 

mạng, ngƣời dùng Internet có thể khai thác, sử dụng hàng loạt các loại hình tác phẩm 

(các tác phẩm nhiếp ảnh, âm nhạc, văn học, nghệ thuật ,khoa học...) một cách dễ dàng 

thông qua các trang web mà không cần biết đến chủ sở hữu của các tác phẩm đó là 

ai!!! Cũng từ những lo lắng về sự mất an toàn trên mạng Internet làm cho các tác giả/ 

chủ sở hữu quyền liên quan đã hạn chế việc đƣa các công trình giá trị lên mạng 

Internet. Điều này làm mất đi một lợi ích to lớn mà Internet mang lại cho ngƣời sử 

dụng.  

 Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của pháp luật về quyền SHTT trên thế 

giới cho thấy mỗi khi có sự phát triển mới của khoa học kỹ thuật, các công nghệ tiến 

tiến ra đời thì lại đặt ra nhu cầu sửa đổi, bổ sung về phƣơng thức, về nội dung... trong 

bỏa hộ quyền SHTT. Phù hợp với quy luật chung này, nhằm thích ứng với việc bảo hộ 

quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trƣờng số, 02 ĐƢQT quan trọng của 

WIPO đã ra đời: Hiệp ƣớc của WIPO về quyền tác giả (WCT- 1996), Hiệp ƣớc WIPO 

về  trình diễn và bản ghi âm (1996 -WPPT). Trên cơ sở kế thừa các ĐƢQT về quyền 

liên quan và quyền tác giả trƣớc đó, các ĐƢQT này đã này bổ sung thêm một số quy 

định mang tính đặc thù về bảo hộ quyền của tác giả, quyền liên quan trong môi trƣờng 
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số, nhƣ các quy định về quyền sao chép, quyền phân phối, quyền truyền đạt đến công 

chúng trong môi trƣờng số, quy định về các biện pháp công nghệ để bảo hộ quyền tác 

giả, quyền liên quan... 

  Tiếp theo 02 ĐƢQT trên, các quy định về bảo hộ quyền SHTT trong hiệp định 

thƣơng mại tự do mà Việt Nam là thành viên là CPTPP và EVFTA cũng có các quy 

định mang tính đặc thù để bảo hộ quyền SHTT trƣớc sự phát triển nhƣ vũ bão của 

khoa học và công nghệ, nhƣ mở rộng phạm vi bảo hộ đối với sáng chế, nhãn hiệu; áp 

dụng các quy trình điện tử để đăng ký quyền sở hữu công nghiệp; quy định trách 

nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ Internet trong việc ngăn chặn các hành vi xâm phạm 

quyền SHTT trong môi trƣờng số... Các quy định này thực sự mang tính định hƣớng 

cho các quốc gia thành viên để hoàn thiện pháp luật SHTT của mình trƣớc những tác 

động của cuộc cách mạng 4.0.  

2.3.  Sự hợp tác giữa các quốc gia về bảo hộ quyền SHTT ngày càng gia tăng, đa dạng 

về phương thức, phong phú về nội dung, từ đó yêu cầu đảm bảo sự tương thích giữa 

pháp luật quốc gia pháp và luật quốc tế trong bảo hộ quyền SHTT trở thành những 

thách thức lớn đối với mỗi quốc gia đặc biệt là các quốc gia đang phát triển 

 Quyền SHTT mang tính lãnh thổ, do vậy so với các lĩnh vực khác (lao động, 

hợp đồng,...) sự hợp tác giữa các quốc gia là cơ sở pháp lý rất quan trọng để bảo hộ 

hiệu quả quyền SHTT trên phạm vi toàn thế giới thế giới hay từng khu vực nhất định. 

Thực tiễn ký kết và thực hiện ĐƢQT cho thấy các ĐƢQT về bảo hộ quyền SHTT hoặc 

các ĐƢQT có điều khoản quy định về bảo hộ quyền SHTT ngày càng gia tăng phù 

hợp với xu hƣớng chung là đẩy mạnh hợp tác quốc tế về nhiều mặt giữa các quốc gia 

trên thế giới. 

  Trƣớc đây các điều khoản về SHTT chủ yếu đƣợc ký kết chủ yếu trong kkuôn 

khổ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, 

bên cạnh các ĐƢQT trong khuôn khổ của WIPO, các ĐƢQT về SHTT hoặc ĐƢQT có 

điều khoản quy định về bảo hộ quyền SHTT rất đa dạng nhƣ các hiệp định thƣơng 

mại, các hiệp định về bảo hộ đầu tƣ, các hiệp định hợp tác kinh tế khu vực... Về cơ bản 

các quy định về SHTT trong các hiệp định này đều dựa trên nền tảng là các ĐƢQT về 

SHTT của WIPO, tuy nhiên đã bổ sung nhiều nội dung pháp lý mới, nhƣ mở rộng đối 

tƣợng bảo hộ, tiêu chuẩn bảo hộ cao hơn, phạm vi bảo hộ rộng hơn, các chế tài đƣợc 

áp dụng đối với hành vi xâm phạm quyền SHTT nghiêm khắc hơn.... 

  Đảm bảo sự tƣơng giữa thích quy định của ĐƢQT và pháp luật quốc gia xuất 

phát từ một nguyên tắc quan trọng của Pháp luật Quốc tế hiện đại là các quốc gia phải 

tận tâm thực hiện các cam kết quốc tế. Đối với các Hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ 

mới, nguyên tắc này đƣợc quy định ngay trong nội dung của Hiệp định:"Mỗi Bên phải 
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thi hành các quy định của Chương này. Một Bên có thể, nhưng không bắt buộc phải, 

quy định trong luật pháp của mình sự bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ rộng hơn 

so với những yêu cầu của Chương này, với điều kiện sự bảo hộ và thực thi đó không 

trái với các quy định của Chương này. Mỗi Bên được tự do quyết định cách thức thích 

hợp để thi hành các quy định của Chương này trong phạm vi hệ thống pháp luật và 

thực tiễn của mình."
1
 

  Việc quốc gia thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về  bảo hộ quyền SHTT 

không chỉ khẳng định uy tín, vị thế của quốc gia với cộng đồng quốc tế mà còn là một 

phƣơng thức khuyến khích và thúc đẩy phát triển đầu tƣ nƣớc ngoài, chuyển giao công 

nghệ cho quốc gia, thông qua con đƣờng này mà các quốc gia đặc biệt là các quốc gia 

đang phát triển sẽ nhanh chóng tiếp cận với công nghệ tiên tiến, thực hiện thành công 

sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nƣớc. Tuy nhiên do  sự hợp tác giữa các 

quốc gia ngày càng đa dạng, với những tiêu chuẩn bảo hộ SHTT cao hơn, khắt khe 

hơn đã và đang đặt ra các thách thức rất lớn cho việc hoàn thiện pháp luật quốc gia, 

đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam. 

3. Một số nội dung pháp lý đặt ra đối Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT trong bối 

cảnh mới 

 Nghị quyết số 52 NQ/TW của Bộ Chính Trị ngày 27/9/ 2019 " về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư " đã đặt 

ra các mục tiêu để phát triển đất nƣớc, trong đó các mục tiêu về hoàn thiện pháp luật 

để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản 

phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không 

gian mạng; đồng thời ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. 

Đối với pháp luật trong lĩnh vực SHTT, Nghị quyết chỉ rõ "Hoàn thiện pháp luật về sở 

hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra; 

khuyến khích thương mại hoá và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với 

các sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích 

an ninh quốc gia. Khuyến khích các công ty đa quốc gia đặt các cơ sở nghiên cứu và 

phát triển tại Việt Nam"
2
 

                                                 
1  Xem Điều 18.5: CPTPP 

2  Nghị quyết số 52 NQ/TW của Bộ Chính Trị ngày 27/9/ 2019  "về một số chủ trương, chính sách 

chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư " 

17. PGS.TS. Vũ Thị Hồng Yến "Đảm bảo tính thống nhất giữa Luật SHTT với các Luật các luật khác 

có liên quan và các giải pháp hoàn thiện". trg 337.  Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Luật học Việt Nam - 

Những vấn đề đương đại, Nxb. Tƣ pháp, Hà Nội, 2019. 
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 Bên cạnh đó, Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội 14 phê chuẩn Hiệp 

định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái bình dƣơng (CPTPP) và Nghị quyết 

102/2020/ QH14 của Quốc Hội 14 phê chuẩnHiệp định thƣơng mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) cũng đặt ra những yêu cầu về hoàn thiện pháp 

luật trong nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực pháp luật về SHTT. Từ chủ trƣơng, 

chính sách chung của Đảng và Nhà nƣớc, xuất phát từ các xu hƣớng chung trong bảo 

hộ quyền SHTT, pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT cần tiếp tục hoàn thiện 

theo phƣơng hƣớng và nội dung cụ thể sau:  

3.1. Phương hướng chung 

  Một là, việc hoàn thiện pháp pháp luật về SHTT Việt Nam vừa đảm bảo sự 

tƣơng thích với quy định của ĐƢQT mà Việt Nam là thành viên vừa phải phù hợp với 

điều kiện kinh tế -chính trị- xã hội- của đất nƣớc: Nhƣ đã nêu xu hƣớng của các 

ĐƢQT hiên nay (nhƣ Hiệp định TRIPs, các hiệp định thƣơng mại tự do thế hệ mới 

CPTPP hay EVFTA...) đều hƣớng tới các tiêu chuẩn bảo hộ quyền SHTT ở những tiêu 

chuẩn cao và khắt khe hơn. Song song với đó là quy định những chế tài hết sức 

nghiêm khắc áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền SHTT. Việc đảm bảo sự 

tƣơng thích gữa pháp luật Việt Nam với các ĐƢQT nêu trên là tất yếu trong xu thế 

toàn cầu hóa hiện nay, tuy nhiên điều đó có thể gây ra những bất lợi đối với Việt Nam 

một đất nƣớc đang phát triển với những khó khăn nhất định về điều kiện kinh tế, về 

chăm sóc sức khỏe của ngƣời dân, và giải quyết những vấn đề công cộng khác. Do vậy 

pháp luật về SHTT Việt Nam cần phải "nội luật hóa" một cách đầy đủ nhất tất cả các 

quy định về bảo hộ quyền SHTT mang lại những lợi ích thiết thực cho những nƣớc 

đang phát triển đƣợc quy định trong ĐƢQT nhƣ các quy định về "hết quyền SHTT", 

"nhập khẩu song", "bắt buộc chuyển giao quyền SHTT". Đây chính các nội dung pháp 

lý sẽ tạo lợi thế cho Việt Nam để có thể giải quyết đƣợc các khó khăn nêu trên. 

 Hai là, cần bảo đảm sự thống nhất của Luật SHTT với các văn bản pháp luật 

khác có liên quan: Nhƣ trên đã phân tích, bảo hộ quyền SHTT gắn với việc phát triển 

thƣơng mại bền vững là xu hƣớng tất yếu của pháp luật hiện đại. Hiện nay các quy 

định về bảo hộ quyền SHTT không chỉ đƣợc quy định trong Luật SHTT mà còn đƣợc 

quy định trong rất nhiều các văn bản pháp luật khác, đặc biệt là các văn bản liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ Luật Thƣơng mại, Luật Doanh nghiệp, Luật 

Đầu tƣ, Luật Cạnh tranh.... PGS.TS Vũ Thị Hồng Yến  trong bài viết "Đảm bảo tính 

thống nhất giữa Luật SHTT với các Luật các luật khác có liên quan và các giải pháp 

hoàn thiện " đã chỉ ra khá nhiều những điểm không thống nhất giữa Luật SHTT năm 

2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009 và năm 2019) với các văn bản luật khác nhƣ Bộ Luật 
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dân sự, Luật Doanh nghiệp, Luật Giám định tƣ pháp...
1
 Sự không thống nhất này gây 

ra rất nhiều khó khăn cho việc áp dụng pháp luật, không chỉ ảnh hƣởng đến quyền và 

lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu đối tƣợng SHTT mà còn ảnh hƣởng tới sự phát 

triển của các quan hệ thƣơng mại.  

  Ba là, nghiên cứu để tách Luật SHTT hiện nay thành các văn bản pháp luật độc 

lập theo từng đối tƣợng hoặc nhóm đối tƣợng để thuận lợi cho việc tra cứu áp dụng, và 

pháp điển hóa. Theo đó Luật SHTT 2005 nên cân nhắc để tách thành 03 văn bản quy 

phạm độc lập là: Luật bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan; Luật về bảo hộ sáng 

chế và các đối tƣợng mang tính công nghiệp (nhƣ kiểu dáng, thiết kế bố trí mạch tích 

hợp...) và Luật bảo hộ nhãn hiệu và các đối tƣợng mang tính thƣơng mại. Hiện nay 

Luật SHTT 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2019) có phạm vi điều chỉnh bao gồm 

tất cả các lĩnh vực về SHTT là quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công 

nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Điều này dẫn đến thực trạng là rất khó tra 

cứu các quy định của pháp luật, đặc biệt là những quy định mang tính đặc thù trong 

từng lĩnh vực nhƣ bảo hộ quyền tác giả, bảo hộ quyền liên quan trong môi trƣờng số. 

Sự cần thiết ban hành các văn bản độc lập riêng, không chỉ là vấn đề hình thức, vấn đề 

kỹ thuật mà còn thể hiện đƣợc tính đặc thù, tính khác biệt trong việc bảo hộ từng đối 

tƣợng trƣớc sự phát triển của khoa học kỹ thuật và thƣơng mại. Đây cũng đang là xu 

hƣớng chung đã đƣợc các nƣớc phát triển trên thế giới áp dụng, ví dụ tại Hoa Kỳ trong 

Bộ chuẩn luật quốc gia có 3 luật đƣợc ban hành điều chỉnh về SHTT: Chuẩn số 17: 

Bản quyền (The U.S Code Title 17 - Copyright); Chuẩn số 35: Sáng chế (The U.S 

Code Title 35- Patents); Chuẩn số 15:Thƣơng mại và mậu dịch (The U.S Code Title 

15- Commerce and trade) 

3.2. Một số nội dung cụ thể 

 3.2.1. Đối với quyền tác giả và quyền liên quan 

 Sự ra đời và phát triển nhƣ vũ bão của công nghệ mà trực tiếp là sự ra đời và 

phát triển của Internet dẫn tới pháp luật hiện hành về quyền tác giả, quyền liên quan 

của Việt Nam thiếu vắng một số các quy định đặc thù trong việc bảo hộ quyền tác giả, 

quyền liên quan trong môi tƣờng số gây ra những khó khăn nhất định trong việc bảo 

hộ quyền và lợi ích của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, chủ sở hữu quyền liên quan. Do 

vậy pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan cần  bổ sung một số quy định mang 

tính đặc thù về quyền của tác giả, và quyền liên quan trong môi trƣờng số, nhƣ các quy 

định về Quyền sao chép tạm thời; Quyền sao chép đối với chƣơng trình máy tính; Quy 

định về mối quan hệ giữa quyền tác giả và quyền liên quan; Quy định về ―cạn quyền‖ 

đối với  quyền tác giả và quyền liên quan...  Ngoài ra, một số thuật ngữ có ý nghĩa 
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quan trọng trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trƣờng số cần 

phải đƣợc làm rõ, nhƣ khái niệm nhà sản xuất bản ghi âm; truyền đạt tới công chúng 

cuộc biểu diễn hoặc bản ghi âm; biện pháp công nghệ hữu hiệu, nhà cung cấp dịch vụ 

Internet.... 

3.2.2. Đối với quyền SHCN 

- Mở rộng phạm vi các đối tượng được bảo hộ là sáng chế và nhãn hiệu: 

 + Đối với sáng chế: Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật SHTT, những giải pháp 

kỹ thuật dạng sử dụng (use claims)- tức là sử dụng một đối tƣợng đã biết theo chức 

năng mới không thuộc đối tƣợng đƣợc bảo hộ sáng chế.
1
 Hoặc về chƣơng trình máy 

tính, hiện nay theo quy định của Luật SHTT là không nằm trong đối tƣợng đƣợc bảo 

hộ sáng chế.
2
 Điều này là chƣa phù hợp với thực tiễn, cũng nhƣ tinh thần của Hiệp 

định TRIPs và CPTPP hay EVFTA. Do vậy việc bổ sung các quy định này vào pháp 

luật Việt Nam là hoàn toàn hợp lý. 

+ Đối với nhãn hiệu, cả EVFTA và CPTPP đều quy định nhãn hiệu đƣợc bảo hộ không 

chỉ là các dấu hiệu nhìn thấy đƣợc mà còn mở rộng đối với cả nhãn hiệu âm thanh và 

nhã hiệu mùi.
3
 Việc mở rộng phạm vi các dấu hiệu đƣợc bảo hộ theo  các Hiệp định 

trên là phù hợp với xu thế chung trên toàn thế giới, giúp đảm bảo tối đa quyền lợi của 

các chủ thể kinh doanh khi hàng hóa, dịch vụ  trên thị trƣờng ngày càng đa dạng phong 

phú. Việc đƣa ra các nhãn hiệu mới lạ, thú vị nhằm thu hút ngƣời tiêu dùng bằng các 

loại giác quan khác nhau là một trong các cách thức hiệu quả để xúc tiến thƣơng mại. 

Tuy nhiên đây lại là thách thức lớn đối với Việt Nam, khi mà hiện nay pháp luật Việt 

Nam chỉ cho phép đăng ký các dấu hiệu nhìn thấy đƣợc mang tính truyền thống nhƣ từ 

ngữ hình ảnh, hay sự kết hợp của các yếu tố trên
4
 

-  Bổ sung quy định về ngoại lệ liên quan đến quyền đối với nhãn hiệu: Phù hợp với 

quy định Điều 17 Hiệp định TRIPS, các quy định tại CPTPP và EVFTA, pháp luật cần 

bổ sung các ngoại lệ liên quan đến quyền đối với nhãn hiệu, cụ thể: Cho phép sử dụng 

trung thực các thuật ngữ mang tính mô tả là một ngoại lệ về giới hạn quyền đối với 

nhãn hiệu. Sử dụng trung thực các thuật ngữ mang tính mô tả bao gồm việc sử dụng 

dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ, nếu việc sử dụng đó phù hợp 

với thực tiễn trung thực trong thƣơng mại và công nghiệp.
5
 Ngoài ra theo tinh thần của 

CPTPP và EVFTA pháp luật Việt Nam cũng có thể quy định các ngoại lệ giới hạn 

                                                 
1  PGS.TS. Vũ thị Hồng Yến "Hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến sáng chế và 

nhãn hiệu trong bối cảnh hội nhập và phát triển". tr 358. Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, Luật học Việt 

Nam - Những vấn đề đương đại, Nxb. Tƣ pháp, Hà Nội, 2019. 

2 Xem Điều 59 Luật SHTT  Việt Nam 

3  Xem Điều 18.18 của CPTPP 

4  Xem Điều 72 Luật SHTT 2005, sửa đổi bổ sung 2009 và 20019 

5  Xem  chú thích 53 của Hiệp định EVFTA 
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khác, với điều kiện các ngoại lệ đó có tính đến lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn 

hiệu và các bên thứ ba. 

  Bên cạnh đó, một số vấn đề pháp lý nhƣ mối quan hệ giữa nhãn hiệu và chỉ dẫn 

địa lý, quy định về áp dụng phƣơng tiện tử trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp... cũng cần sớm đƣợc bổ sung hoàn thiện trong pháp luật SHTT Việt 

Nam. 

3.2.3. Đối với các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ 

  Để bảo hộ hiệu quả quyền SHTT, các quy định về thực thi quyền SHTT có ý nghĩa 

quan trọng. Tại Việt Nam các quy định về thực thi quyền SHTT chủ yếu đƣợc quy 

định trong Luật SHTT 2005, các văn bản hƣớng dẫn và các đạo luật khác có liên quan 

(nhƣ Luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự...), tuy nhiên do tính chất phổ biến và phức 

tạp của hành vi xâm phạm quyền SHTT trong giai đoạn hiện nay, pháp luật SHTT Việt 

Nam cần bổ sung các quy định mang tính đặc thù để xử lý đối với các hành vi xâm 

phạm SHTT:  

- Quy định cụ thể hơn về cách tính bồi thường thiệt hại đối với các hành vi xâm phạm 

quyền SHTT: Bồi thƣờng thiệt hại là chế tài dân sự phổ biến đƣợc áp dụng đối với 

hành vi xâm phạm quyền SHTT nhằm bù đắp cho các thiệt hại thực tế mà bên bị vi 

phạm đã phải chịu do hành vi vi phạm. Theo Điều 12.51 Hiệp định EVFTA, các cơ 

quan tƣ pháp có nghĩa vụ xem xét ―tất cả các khía cạnh thích hợp‖ để tính toán mức 

bồi thƣờng thiệt hại nhƣ hậu quả tiêu cực về kinh tế, bao gồm sự suy giảm lợi nhuận, 

mà bên bị thiệt hại phải chịu, bất kỳ lợi nhuận không chính đáng nào mà bên xâm 

phạm có đƣợc, và trong trƣờng hợp phù hợp, các yếu tố phi kinh tế khác (thuật ngữ 

―các yếu tố phi kinh tế khác‖ bao gồm ảnh hƣởng về mặt tinh thần do việc xâm phạm 

quyền tinh thần của nhà sáng chế hoặc tác giả)
1
 cũng đƣợc tính đến để xác định mức 

bồi thƣờng thiệt hại.  

- Quy định biện pháp thay thế áp dụng cho các hành vi xâm phạm SHTT bị xử lý dân 

sự: Các biện pháp thay thể hiện sự linh hoạt trong việc xử lý các hành vi xâm phạm 

quyền SHTT theo đúng bản chất là các quan hệ dân sự. Cụ thể để đảm bảo quyền lợi 

của bên vi phạm cũng nhƣ tăng khả năng khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm, 

Điều 12.50 Hiệp định EVFTA cho phép trong trƣờng hợp thích hợp, ngƣời vi phạm có 

quyền yêu cầu cơ quan tƣ pháp cho phép bồi thƣờng thiệt hại bằng tiền cho bên bị vi 

phạm thay cho việc bị áp dụng các biện pháp khắc phục khác.  

- Mở rộng phạm vi áp dụng của biện pháp tạm thời: Trƣớc đây Hiệp định TRIPs chỉ 

quy định các biện pháp tạm thời chỉ đƣợc áp dụng đối với hàng hóa. Theo quy định tại 

Hiệp định EVFTA, Tòa án có thể áp dụng biện pháp này với dịch vụ của một bên đang 

                                                 
1  Chú thích 65 của Hiệp định EVFTA 
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đƣợc sử dụng bởi một bên thứ ba nhằm mục đích xâm phạm quyền SHTT:''lệnh khẩn 

cấp tạm thời có thể được ban hành đối với một bên mà dịch vụ do bên này cung cấp có 

thể bị bên thứ ba dùng để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bên cung cấp dịch vụ đó 

thuộc thẩm quyền xét xử của cơ quan tư pháp"
1
 

- Cụ thể hoá các hành vi xâm phạm quyền SHTT bị xử lí hình sự:  Chế tài hình sự là 

chế tài nghiêm khắc nhất áp dụng với các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, tuy nhiên 

hiện nay các quy định về xử lí hình sự đối với hành vi xâm phạm SHTT trong pháp 

luật Việt Nam vẫn còn chung chung, khó áp dụng. Theo quy định tại  khoản 1 Điều 

18.7 Hiệp định CPTPP, các hành vi xâm phạm SHTT sẽ bị xử lý hình sự khi: 

“(a) các hành vi thực hiện để đạt được lợi thế thương mại hoặc thu lợi tài chính; (b) 

các hành vi, không phải thực hiện để đạt được lợi thế thương mại hoặc thu lợi tài 

chính nhưng có gây hại một cách đáng kể tới lợi ích của chủ thể quyền tác giả hoặc 

quyền liên quan liên quan đến thị trường” Nhƣ vậy, với quy định này kể cả trong 

trƣờng hợp chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm quyền SHTT không nhằm mục đích 

tạo ra lợi thế thƣơng mại nhƣng đã xâm phạm nghiêm trọng tới lợi ích của chủ thể 

quyền thì vẫn bị áp dụng chế tài hình sự.  

 Ngoài ra, pháp luật hình sự cũng cần phải cụ thể hóa quy định về "pháp nhân 

thương mại" khi xâm phạm quyền tác giả trong môi trƣờng số theo quy định của Bộ 

luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Cụ thể pháp luật cần có hƣớng dẫn chi tiết, 

cụ thể về khải niệm "pháp nhân thƣơng mại" và làm rõ hậu quả cũng nhƣ cách thức 

tính thiệt hại do hanh vi xâm phạm quyền tác giả gây ra cho tác giả, chủ sở hữu quyền 

tác giả.
2
 

-  Quy định rõ về trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ internet: Thực tế cho thấy để 

bảo vệ và ngăn chặn kịp thời hành vi xâm phạm quyền SHTT trong môi trƣờng số, nhà 

cung cấp dịch vụ Internet có vai trò khá quan trọng. Pháp luật cần có các quy định cụ 

thể về trách nhiệm và các trƣờng hợp miễn trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ 

Internet đối với các hành vi xâm phạm SHTT để kịp thời ngăn chặn cũng xử lý thỏa 

đáng các hành vi xâm phạm. 

  Từ khi ban hành đến nay nhằm đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn Luật SHTT 

Việt Nam đã đƣợc sửa đổi bổ sung 02 lần vào các năm 2009, và 2019. Kèm theo Luật 

SHTT là nhiều nghị định, thông tƣ hƣớng dẫn thực hiện Luật SHTT đƣợc ban hành. 

Trong bối cảnh mới hiện nay, việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật 

Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT là một nhu cầu tất yếu khách quan, hƣớng tới việc 

                                                 
1  Điều 12.45 EVFTA 

2  Vũ Thị Phƣơng Lan:  "Bảo hộ quyền tác giả trong môi trƣờng số-những thách thức đối với Việt 

Nam trong tiến trình hội nhập". p. 1095 
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bảo hộ hiệu quả nhất quyền SHTT, ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế đất nƣớc phát 

triển./. 
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NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NỀN CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐỐI VỚI VIỆC XÂY 

DỰNG VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ- 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

       

TS. Bùi Thị Thu 

     Trường Đại học Luật Hà Nội 

      

Tóm tắt: Trong những thập kỷ gần đây, sự xuất hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư được gọi là nền Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0) là một bước tiến lớn của lịch sử 

nhân loại, nó có tác động sâu sắc đối với các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế của thế 

giới. Đây là cuộc cách mạng tập trung vào công nghệ kỹ thuật số - một cấp độ hoàn 

toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua mạng Internet vạn vật và internet của 

các dịch vụ
1
.  Đối với Việt Nam hiện nay cũng đặt ra nhiều vấn đề thách thức và cơ 

hội. Bài viết  phân tích những ảnh hưởng tác động của nền công nghiệp 4.0 đối với 

quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp và các giao dịch thương mại điện tử, xu 

thế pháp luật quốc tế, trên cơ sở đó đánh giá các thách thức rủi ro đối với Việt Nam 

trong việc xây dựng khung pháp luật về thương mại điện tử, đặc biệt là các quy định 

về hợp đồng điện tử, nhằm đảm bảo một môi trường kinh doanh hiện đại, an toàn, hiệu 

quả đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.  

Từ khoá: Cách mạng 4.0; thương mại điện tử; hợp đồng điện tử. 

Nội dung bài viết bao gồm 3 phần (1) Những tác động của nền công nghiệp 4.0 

đối với thƣơng mại điện tử- Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. (2) Pháp luật quốc 

tế về thƣơng mại điện tử trong thời kỳ 4.0. (3) Xây dựng và áp dụng pháp luật thƣơng 

mại điện tử tại Việt Nam. 

 

1. Những tác động của nền công nghiệp 4.0 đối với thƣơng mại điện tử- Cơ hội và 

thách thức đối với Việt Nam 

Một trong những tác động sâu sắc nhất của cuộc CMCN 4.0 đối với thƣơng mại 

quốc tế thể hiện rõ nét là tính cấp thiết của quá trình chuyển đổi số của các doanh 

nghiệp
2
. Khi lƣợng thông tin trao đổi sẽ tăng lên gấp hàng trăm tới hàng nghìn lần, thế 

                                                 
1 Theo GS. Klaus Schwab, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới CMCN 4.0, là một thuật ngữ gồm một 

loạt các công nghệ tự động hóa hiện đại, trao đổi dữ liệu và chế tạo. CMCN 4.0 đƣợc định nghĩa là 

―một cụm thuật ngữ cho các công nghệ và khái niệm của tổ chức trong chuỗi giá trị‖đi cùng với các 

hệ thống vật lý trong không gian ảo, internet kết nối vạn vật (IoT) và internet của các dịch vụ (IoS). 

2 Theo Gartner, chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo 

ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới. Microsoft cho rằng chuyển đổi số là việc tƣ duy lại cách 

thức các tổ chức tập hợp mọi ngƣời, dữ liệu và quy trình để tạo những giá trị mới.  
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giới sẽ sẽ có những thay đổi một cách sâu sắc toàn diện, trong lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh, cách thức tiêu dùng. Đây là thời kỳ ―lên ngôi” của các doanh nghiệp công nghệ 

thông tin, khi họ biến các doanh nghiệp sản xuất trở thành ―vệ tinh‖ của mình. Với khả 

năng thu thập và phân tích dữ liệu các doanh nghiệp công nghệ thông tin sẽ nắm đƣợc 

nhu cầu của khách hàng và tự đƣa ra đƣợc sản phẩm tƣơng ứng. Sau đó họ sẽ kết nối 

với các doanh nghiệp sản xuất làm sản phẩm theo nhu cầu của khách hàng. Vì thế, có 

thể nói đây là thời đại của một thế giới mà phần lớn các hoạt động đƣợc kết nối trong 

một “không gian số”, mọi thông tin, nhu cầu,cách thức thực hiện của con ngƣời đều 

đƣợc thực hiện trong không gain đó. Công nghiệp 4.0 đang giúp các công ty dễ dàng 

hợp tác và chia sẻ dữ liệu giữa các khách hàng, nhà sản xuất, nhà cung cấp và các bên 

khác trong chuỗi cung ứng. Nó cải thiện năng suất và khả năng cạnh tranh, cho phép 

chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số và cung cấp cơ hội để đạt đƣợc tăng trƣởng 

kinh tế và bền vững.  Chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp là quá trình thay đổi 

từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới nhƣ 

dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)... thay đổi 

phƣơng thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. Chuyển đổi số 

mang lại nhiều lợi ích nhƣ cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận đƣợc nhiều khách hàng 

hơn trong thời gian dài hơn…Theo khảo sát của IDC năm 2018, chuyển đổi số (digital 

transformation) là xu thế tất yếu không thể đảo ngƣợc của thời kỳ 4.0, gần 90% các 

doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển đổi số
1
. Mô hình kinh doanh truyền thống dần bị thay 

thế với các hoạt động vƣợt ra khỏi quy mô doanh nghiệp, khi vạn vật đƣợc kết nối bởi 

internet các doanh nghiệp sản xuất chi tiết cũng sẽ đƣợc kết nối với doanh nghiệp lắp 

ráp, doanh nghiệp vận chuyển, cửa hàng phân phối và tiêu thụ để thành một chuỗi 

thống nhất với mục tiêu đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trƣờng. 

Quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp là xu thế tất yếu, có tác động đến 

giao dịch thƣơng mại điện tử tại Việt Nam. Là một quốc gia nằm trong chuỗi cung ứng 

toàn cầu, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia, chịu sự tác động của có tốc độ 

tăng trƣởng của thƣơng mại điện tử.  Thƣơng mại điện tử đƣợc dự báo sẽ chiếm thế 

chủ đạo trên thế giới trong tƣơng lai mặc dù nền tảng ở Việt Nam hiện nay vẫn còn rất 

thấp nhƣng tiềm năng là rất lớn
2
. Theo báo cáo của Hiệp hội Thƣơng mại điện tử Việt 

                                                 
1 Theo nghiên cứu từ năm 2017 của Microsoft tại khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng, tác động mà 

chuyển đổi số mang lại cho GDP năm 2017 là khoảng 6%, năm 2019 đƣợc dự đoán là 25% và tới năm 

2021 là 60%. Chuyển đổi số cũng làm tăng năng suất lao động 15% trong năm 2017, dự kiến 2020 là 

21%; 85% công việc trong khu vực sẽ bị biến đổi trong ba năm tiếp theo. 

2 Theo báo cáo của Hiệp hội Thƣơng mại điện tử Việt Nam (VECOM), Năm 2019 có khoảng 44 triệu 

ngƣời Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến, quy mô thị trƣờng TMĐT bán lẻ (B2C) đạt 10,8 tỷ 

USD. Nó chiếm tới 4,9 % mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng cả nƣớc, theo Cục Thƣơng mại 

điện tử  và Kinh tế số. Đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020 đã làm thay đổi tƣ duy và nhận 

thức của ngƣời dân Việt Nam. Dịch bệnh đã tạo động cơ thúc đẩy xu hƣớng mua sắm trực tuyến trên 

các kênh TMĐT, facebook, Instagram… thông qua thiết bị điện tử thông minh. tính đến năm 2016, đã 
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Nam (VECOM), năm 2019 có khoảng 44 triệu ngƣời Việt Nam tham gia mua sắm trực 

tuyến, quy mô thị trƣờng TMĐT bán lẻ (B2C) đạt 10,8 tỷ USD. Nó chiếm tới 4,9 % 

mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng cả nƣớc. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 bùng 

phát vào đầu năm 2020 cũng đã có những ảnh hƣởng, tác động đến nhu cầu và hoạt 

động của các thói quen mua sắm, làm thay đổi tƣ duy và nhận thức của ngƣời dân Việt 

Nam. Dịch bệnh đã tạo động cơ thúc đẩy xu hƣớng mua sắm trực tuyến trên các kênh 

thƣơng mại điện tử, facebook, Instagram… thông qua thiết bị điện tử thông minh. Tính 

đến năm 2019, đã có tới 42% doanh nghiệp thiết lập quan hệ kinh doanh với các đối 

tác nƣớc ngoài thông qua kênh trực tuyến. Trong khi đó, 15% doanh nghiệp chọn tham 

gia các sàn thƣơng mại điện tử và hoạt động website.  

Bên cạnh những lợi ích của hội nhập, phát triển, Việt Nam cũng phải đối mặt 

với nhiều nguy cơ, rủi ro…chẳng hạn nhƣ việc gia tăng sử dụng internet dịch vụ sẽ 

làm tăng nguy cơ xâm phạm đời tƣ, an ninh mạng, lừa đảo thực tuyến và những vấn đề 

liên quan đến nghĩa vụ,  trách nhiệm của các bên trong sử dụng các sản phẩm kết nối 

không dây hay các phƣơng tiện không ngƣời lái. Các vấn đề bảo mật sẽ trở nên quan 

trọng hơn rất nhiều. Ngoài ra, cần phải duy trì tính toàn vẹn của quá trình sản xuất, 

tránh các rủi ro nào về công nghệ thông tin, những yếu tố sẽ gây hậu quả sản xuất, cần 

bảo vệ bí quyết công nghiệp (đƣợc chứa trong các tập tin điều khiển cho các thiết bị tự 

động hóa công nghiệp).  

Nhƣ vậy, Việt Nam cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với 

những thay đổi của cuộc cách mạng 4.0, bắt nhịp với xu thế của chuỗi cung ứng quốc 

tế, tạo thuận lợi cho sự phát triển các hoạt động thƣơng mại, đặc biệt các giao dịch 

thƣơng mại điện tử trong môi trƣờng kỹ thuật số. 

2. Pháp luật quốc tế về thƣơng mại điện tử trong thời kỳ 4.0 

Nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra trong nền công nghiệp 4.0, các quốc 

gia không ngừng nỗ lực xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về thƣơng mại điện 

tử nhằm tạo thuận lợi cho quan hệ thƣơng mại quốc tế. Việc sử dụng giao dịch điện tử 

ngày càng nhiều đã góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động thƣơng mại, cải thiện 

các mối quan hệ kinh tế và tạo ra cơ hội mới để tiếp cận những thị trƣờng và đối tác 

không chỉ bó hẹp trong lãnh thổ các quốc gia, mà mở rộng trên phạm vi quốc tế. Vì 

vậy, việc xây dựng thống nhất các quy định về thƣơng mại điện tử đóng một vai trò 

nền tảng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và thƣơng mại cả trên phƣơng diện quốc 

gia cũng nhƣ quốc tế.  

                                                                                                                                                         
có tới 32% doanh nghiệp thiết lập quan hệ kinh doanh với các đối tác nƣớc ngoài thông qua kênh trực 

tuyến. Trong khi đó, 11% doanh nghiệp chọn tham gia các sàn thƣơng mại điện tử và hoạt động 

website.  
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Nhằm tạo khung pháp lý cho phát triển thƣơng mại điện tử, hệ thống pháp luật 

quốc tế cũng có những bƣớc tiến đáng chú ý. Năm 1996, Ủy ban Luật Thƣơng mại 

quốc tế của Liên hợp quốc đã soạn thảo Luật mẫu về Thƣơng mại điện tử. Luật mẫu tài 

là liệu tham khảo chính cho các nhà lập pháp của phần lớn các quốc gia trong quá trình 

xây dựng pháp luật về thƣơng mại điện tử (trong đó có hợp đồng điện tử) của mình. 

Tiếp đến, năm 2001, Luật mẫu của UNCITRAL về Chữ ký điện tử đƣợc ban hành 

Luật mẫu đã đƣa ra một loạt các quy định liên quan đến việc sử dụng an toàn và đảm 

bảo giá trị pháp lý của chữ ký điện tử. Tuy nhiên, hai văn bản này không có tính chất 

là các ĐƢQT nên chỉ có giá trị áp dụng mang tính khuyến nghị, tùy nghi, cho các quốc 

gia làm mẫu soạn thảo các văn bản pháp luật nội địa của mình. Cho nên đến năm 2005, 

với sự ra đời của Công ƣớc của Liên hợp quốc về việc Sử dụng các giao dịch điện tử 

trong các hợp đồng quốc tế (Công ƣớc 2005). Đây là Công ƣớc quan trọng nhất, tạo 

khung pháp lý thống nhất, góp phần tăng cƣờng tính an toàn pháp lý cho các hợp đồng 

quốc tế đƣợc giao kết bằng phƣơng tiện điện tử. 

2.1. Luật mẫu về thương mại điện tử 2006 của Ủy ban Luật Thương mại quốc tế 

của Liên hợp quốc  

Luật mẫu đã đƣợc UNCITRAL soạn thảo vào năm 1996, trong bối cảnh chƣa 

có những quy định thống nhất của pháp luật các nƣớc trên toàn thế giới, trong đó một 

phần lớn liên quan đến vấn đề sử dụng kĩ thuật liên lạc hiện đại. Cùng với Luật mẫu 

này, một văn bản hƣớng dẫn đi kèm cũng đƣợc ban hành trong cùng năm. Mục đích 

của Luật mẫu này, bao gồm cả việc cho phép và tạo thuận lợi cho việc sử dụng thƣơng 

mại điện tử, đồng thời đối xử bình đẳng giữa ngƣời sử dụng tài liệu bằng giấy tờ và 

ngƣời sử dụng dữ liệu qua máy tính, nhằm thúc đẩy nền kinh tế và tính hiệu quả trong 

thƣơng mại quốc tế
1
. 

Điều 11 Luật mẫu về thƣơng mại điện tử quy định công nhận việc giao kết và 

giá trị của hợp đồng điện tử: “Trong bối cảnh giao kết hợp đồng, trừ trường hợp các 

bên có thoả thuận khác, chào hàng và chấp nhận chào hàng được phép thể hiện bằng 

phương tiện thông điệp dữ liệu. Khi một thông diệp dữ liệu được sử dụng trong việc 

giao kết hợp đồng, thì giá trị và hiệu lực thi hành của hợp đồng đó không thể bị phủ 

nhận chỉ với lí do rằng đã sử dụng một thông điệp dữ liệu vào mục đích ấy”. 

Mặc dù không thể bao quát hết tất cả khía cạnh của hợp đồng, nhƣng 

Điều 11 này là nền tảng pháp lí cho những giao dịch kinh doanh quốc tế 

đƣợc thiết lập bởi thƣơng mại điện tử, và không phải lo ngại rằng hiệu lực 

pháp lí và giá trị của giao dịch này sẽ bị phủ nhận, chỉ bởi vì nó đƣợc sử 

dụng hoàn toàn trong môi trƣờng thông điệp Trong Phần II, Luật mẫu cung cấp khuôn 

                                                 
1 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment (1996), tr. 16. 
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khổ pháp lí cho giao dịch vận tải hàng hoá sử dụng chứng từ vận tải điện tử, nhƣ vận 

đơn hàng không, vận đơn đƣờng biển, chứng từ vận tải đa phƣơng thức và thuê tàu 

chuyến, vì vậy nó không chỉ áp dụng trong lĩnh vực hàng hải mà còn các lĩnh vực vận 

tải đa phƣơng thức. 

Luật mẫu này áp dụng với tất cả các loại thông tin dƣới dạng một thông điệp dữ 

liệu. Dựa vào Luật mẫu, nhiều nƣớc thành viên của Liên hợp quốc đã ban 

hành văn bản pháp luật nƣớc mình, với ý nghĩa là luật ‗khung‘ về thƣơng 

mại điện tử Úc (1999), Trung Quốc (2004), Pháp (2000), Xinh-ga-po (1998), các lãnh 

thổ của Vƣơng quốc Anh và 48 bang của Hoa Kỳ. Các nƣớc Đông Nam Á ban đầu 

chậm chạp trong việc áp dụng Luật mẫu, nhƣng sự tiên phong của Thái Lan và Hàn 

Quốc đã khuyến khích các nƣớc khác thông qua các văn bản pháp luật phù hợp với 

Luật mẫu. Việt Nam cũng đã ban hành Luật giao dịch điện tử 2005, về cơ bản dựa trên 

những tiêu chuẩn chung của Luật mẫu. 

2.2. Công ước của Liên hợp quốc về sử dụng các giao dịch điện tử trong các hợp đồng 

quốc tế 2005 (United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in 

International Contracts).  

Xuất phát từ thực tiễn giao dịch thƣơng mại điện tử trong nền công nghiệp số 

hóa, nhiều vấn đề pháp lí đặt ra cho các bên tham gia giao dịch, với thực trạng  thiếu  

rõ ràng của hệ thống các quy định, cách hiểu và giải thích không thống nhất do trình 

độ phát triển về công nghệ của các nƣớc đã gây ra nhiều trở ngại cho các giao dịch 

điện tử. Công ƣớc về sử dụng các giao dịch điện tử trong các hợp đồng quốc tế (Công 

ƣớc 2005) ra đời đã thống nhất hóa đƣợc một số vấn đề pháp lý quan trọng của việc sử 

dụng giao dịch điện tử trong các hợp đồng quốc tế. Cụ thể là các nội dung cơ bản sau: 

*Về giá trị pháp lý của giao dịch điện tử 

Tại Điều 8 Công ƣớc quy định về giá trị pháp lí của giao dịch điện tử, theo đó: 

―Một giao dịch hoặc hợp đồng sẽ không bị phủ nhận giá trị hoặc hiệu lực pháp lí chỉ 

vì được thể hiện dưới dạng giao dịch điện tử‖. Tuy nhiên, Công ƣớc cũng không yêu 

cầu các bên phải sử dụng hoặc chấp nhận giao dịch điện tử, nhƣng việc một bên đồng 

ý sử dụng hoặc chấp nhận giao dịch điện tử có thể đƣợc suy ra từ hành động của bên 

đó (Khoản 2 Điều 8). 

*Về phạm vi áp dụng của Công ước 

Giống nhƣ các ĐƢQT về hợp đồng thƣơng mại, phạm vi áp dụng của Công ƣớc 

2005 cũng đƣợc xác định dựa trên dấu hiệu ―địa điểm kinh doanh” (place of business) 

của các bên để xác định với các các giao dịch thƣơng mại điện tử xuyên biên giới. Do 

tính chất các hợp đồng điện tử đƣợc thực hiện trong không gian số hóa, nên Công ƣớc 
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cũng dựa trên tiêu chí lãnh thổ của các bên giao kết hợp đồng để xác định tính chất 

giao dịch. 

Điều 1 Công ƣớc quy định về phạm vi áp dụng của Công ƣớc đối với ―việc sử 

dụng các giao dịch điện tử liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng giữa các 

bên có địa điểm kinh doanh tại những quốc gia khác nhau”. Công ƣớc cũng đƣợc áp 

dụng không chỉ trong lĩnh vực thƣơng mại mà cả trong lĩnh vực dân sự (Điều 3). 

Về tiêu chí xác định địa điểm kinh doanh của các bên, Điều 6 công ƣớc quy 

định là địa điểm do bên đó xác định, trừ khi bên khác nêu rõ bên đó không có địa điểm 

kinh doanh tại nơi này. Trong trƣờng hợp thiếu yếu tố để xác định, thì sẽ xem xét đến 

địa điểm kinh doanh có mối quan hệ chặt chẽ nhất với hợp đồng liên quan xét tới mọi 

bối cảnh trƣớc hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng. Đồng thời trong Điều 10 cũng quy 

định các tiêu chí xác định thời điểm và nơi nhận, gửi các thông điệp dữ liệu, các địa 

điểm này có thể đƣợc xác định là địa điểm kinh doanh của các bên trong hợp đồng.  

*Về hình thức hợp đồng thương mại điện tử 

Trong các hợp đồng truyền thống, việc xem xét hiệu lực hợp đồng về hình thức 

do pháp luật của mỗi quốc gia quy định. Điều này tạo ra các rủi ro cho các hợp đồng 

có tính chất quốc tế khi pháp luật các nƣớc có quy định khác nhau về điều kiện hiệu 

lực hình thức hợp đồng có thể dẫn tới các hợp đồng quốc tế bị vô hiệu về hình thức tại 

1 quốc gia nhất định
1
. 

Đối với các hợp đồng đƣợc giao kết theo hình thức điện tử, vấn đề đặt ra về 

điều kiện hình thức cần đƣợc giải thích và áp dụng một cách thống nhất. Tại Điều 9, 

Công ƣớc 2005 về việc Sử dụng các giao dịch điện tử trong các hợp đồng quốc tế  quy 

định  các yêu cầu về hình thức, theo đó: ―Công ước này không yêu cầu một giao dịch 

hoặc hợp đồng phải được làm hoặc chứng minh dưới một hình thức cụ thể nào”. Đặc 

biệt, Công ƣớc quy định rõ: Trƣờng hợp pháp luật yêu cầu một giao dịch hay hợp đồng 

phải thể hiện bằng văn bản, hoặc đề ra những hệ quả đối với trƣờng hợp chúng không 

đƣợc thể hiện ở hình thức văn bản, thì giao dịch điện tử đáp ứng yêu cầu đó nếu 

―thông tin chứa trong giao dịch điện tử có thể truy cập được để sử dụng về sau”.  

Trƣờng hợp pháp luật yêu cầu giao dịch hay hợp đồng phải có chữ 

kí của một bên, hoặc đề ra những hậu quả khi không có chữ kí, thì một 

giao dịch điện tử đáp ứng yêu cầu này nếu thỏa mãn đồng thời cả hai 

điều kiện sau: thứ nhất,  một phƣơng pháp đã đƣợc sử dụng để xác định bên đó và chỉ 

                                                 
1 Theo Điều 11, 96 Công ƣớc Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế quy định hình thức 

hợp đồng có thể đƣợc lập dƣới mọi hình thức nhƣ văn bản, lời nói, hoặc thông qua ngƣời làm 

chứng…Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam lại quy định tại Điều 27.2 Luật Thƣơng mại 2005:‖ Hợp đồng 

mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài phải được lập thành văn bản hoặc hình thức tương 

đương” 
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ra sự chấp thuận thông tin chứa trong giao dịch điện tử của bên đó; và thứ hai, phƣơng 

pháp này đủ tin cậy cho mục đích tạo ra và trao đổi giao dịch điện tử đó xét tới mọi bối 

cảnh và thỏa thuận liên quan; hoặc  có thể chứng minh trong thực tế, bằng chính 

phƣơng pháp đó hoặc với các chứng cớ bổ sung, là phƣơng pháp này hội đủ những 

chức năng (Điều 9). 

Giải thích cho khái niệm hình thức điện tử hoặc hình thức ―tương đương”, theo 

Liên hợp quốc, có sáu công cụ của thƣơng mại điện tử có thể là: Điện thoại, fax, ti-vi, 

thanh toán điện tử và hệ thống chuyển tiền, trao đổi dữ liệu điện tử và Internet.Thƣơng 

mại điện tử là thuật ngữ chung bao gồm cả EDI và các công nghệ liên lạc điện tử khác 

nhƣ thƣ điện tử và Internet
1
. EDI đƣợc định 

nghĩa là: ―Việc chuyển giao thông tin từ máy tính này sang máy tính khác 

của những giao dịch tiêu chuẩn theo một định dạng tiêu chuẩn nhất định, 

cho phép các bên tiếp nhận để thực hiện các giao dịch dự kiến” Mặt nổi 

bật nhất của EDI, đó là tạo ra môi trƣờng trao đổi dữ liệu điện tử thuần túy - 

môi trƣờng không có sự can thiệp của con ngƣời và các máy tính liên lạc 

trực tiếp với nhau trong suốt quá trình cung cấp và xử lí số liệu. Chức năng 

của EDI cực kì đa dạng và là trao đổi thông tin giữa các máy tính. 

Theo Công ƣớc 2005, cũng giải thích rõ khái niệm: ―Giao dịch điện tử‖ là giao 

dịch mà các bên thực hiện dƣới dạng thông điệp dữ liệu.  "Thông điệp dữ liệu" là 

thông tin đƣợc tạo ra, đƣợc gửi đi, đƣợc nhận hoặc đƣợc lƣu trữ bằng phƣơng tiện điện 

tử, từ, quang hay phƣơng tiện tƣơng tự, bao gồm nhƣng không giới hạn ở trao đổi dữ 

liệu điện tử, thƣ điện tử, điện báo, telex hoặc telecopy.  

Rào cản lớn nhất mà thƣơng mại điện tử nói chung và EDI nói riêng phải vƣợt 

qua, đó là làm sao để hai hoặc nhiều bên có thể trao đổi dữ liệu với nhau, bởi vì mỗi 

bên sử dụng những máy tính và phần mềm khác nhau. Do đó, để loại bỏ tình huống mà 

các bên phải đàm phán các điều khoản, nội dung và cấu trúc của thông điệp trƣớc khi 

họ có thể liên lạc với nhau, ở đây chƣa đề cập đến vấn đề thƣơng mại, thì cần phải có 

một tiêu chuẩn đƣợc quốc tế chấp nhận.  

*Về thời điểm, địa điểm gửi và nhận giao dịch điện tử  

Theo quy định tại Điều 10 Công ƣớc 2005, thời điểm gửi một giao dịch điện tử 

là thời điểm khi nó ―rời khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo‖ 

hay của bên đại diện cho ngƣời khởi tạo. Trong trƣờng hợp giao dịch điện tử không rời 

                                                 
1 Andreas Mitrakas, Open EDI and Law in Europe: A Regulatory Framework, Kluwer Law 

International, Netherlands, (1997), tr. 170. UNCID đƣợc thiết kế chuyên biệt cho mạng khép kín và 

không đủ để tạo lập sự tin tƣởng và tin cậy trong các mạng mở, sau này đƣợc xuất bản trong cuốn 

General Usage for International Digitally Ensured Commerce (GUIDEC) năm 1997 và tài liệu hƣớng 

dẫn GUIDEC II kèm theo vào năm 2001 
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khỏi hệ thống thông tin dƣới sự kiểm soát của ngƣời khởi tạo hay của bên đại diện cho 

ngƣời khởi tạo, thời điểm gửi là thời điểm nhận đƣợc giao 

dịch điện tử.  

Thời điểm nhận một giao dịch điện tử là thời điểm khi người nhận 

có thể truy cập được giao dịch điện tử đó tại một địa chỉ điện tử do ngƣời nhận chỉ ra. 

Thời điểm nhận một giao dịch điện tử ở địa chỉ điện tử khác của ngƣời nhận là thời 

điểm khi ngƣời nhận có thể truy cập đƣợc giao dịch điện tử tại địa chỉ này và ngƣời 

nhận biết rõ giao dịch điện tử đã đƣợc gửi tới địa chỉ này. Ngƣời nhận đƣợc coi là có 

thể truy cập đƣợc một giao dịch điện tử khi giao dịch điện tử đó tới đƣợc địa chỉ điện 

tử của ngƣời nhận.  Địa điểm kinh doanh của ngƣời khởi tạo đƣợc coi là địa điểm gửi 

giao dịch điện tử và địa điểm kinh doanh của ngƣời nhận đƣợc coi là địa điểm nhận 

giao dịch điện tử.  

Về lời mời đƣa ra chào hàng, công ƣớc quy định: “Một đề nghị giao kết hợp 

đồng được làm thông qua một hay nhiều giao dịch điện tử không gửi đến một hay 

nhiều bên xác định, nhưng nói chung các bên sử dụng hệ thống thông tin đều có thể 

tiếp cận, bao gồm cả đề nghị sử dụng các ứng dụng tương tác để thay thế các chào 

hàng thông qua các hệ thống thông tin đó, được coi là một lời mời đưa ra chào hàng, 

trừ khi nó chỉ rõ ý định của bên đề nghị muốn ràng buộc trách nhiệm trong trường 

hợp được chấp nhận (Điều 11) 

Nhằm tạo thuận lợi cho việc soạn thảo nội dung các hợp đồng thông qua hình 

thức thƣơng mại điện tử, Điều 12 Công ƣớc quy định về  sử dụng hệ thống thông điệp 

tự động để giao kết hợp đồng. Hợp đồng đƣợc giao kết từ sự tƣơng tác giữa một hệ 

thống thông điệp tự động và một cá nhân, hoặc giữa các hệ thống thông điệp tự động 

với nhau sẽ ―không bị phủ nhận giá trị pháp lí chỉ vì không có sự kiểm tra hay can 

thiệp của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông điệp tự động 

thực hiện hay hợp đồng được giao kết”. 

* Lỗi trong giao dịch điện tử (Điều 14)  

Về xử lý một số vấn đề mắc lỗi trong giao dịch điện tử, tại Điều 14 Công ƣớc 

quy định Trƣờng hợp một cá nhân mắc phải lỗi nhập thông tin trong một giao dịch 

điện tử đƣợc sử dụng để trao đổi với hệ thống thông tin tự động của bên khác nhƣng 

hệ thống thông tin tự động này không hỗ trợ cho cá nhân đó sửa lại lỗi thì cá nhân đó 

hoặc ngƣời đại diện của mình có quyền rút bỏ phần giao dịch điện tử có lỗi nếu tuân 

thủ hai điều kiện sau: (i) Ngay khi biết có lỗi, cá nhân hoặc người đại diện của mình 

thông báo cho bên kia về lỗi và nêu rõ mình đã mắc phải lỗi trong giao dịch điện tử 

này.(ii) Cá nhân hoặc người đại diện của mình vẫn chưa sử dụng hoặc có được bất kì 

lợi ích vật chất hay giá trị nào từ hàng hóa hay dịch vụ nhận được từ bên kia.  
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Nhìn chung, các quy định của hệ thống pháp luật quốc tế đã đóng vai trò quan 

trọng  trong việc xây dựng các tiêu chuẩn chung, đồng nhất nhằm xóa bỏ trở ngại đối 

với việc sử dụng giao dịch điện tử trong hợp đồng quốc tế, bao gồm cả những trở ngại 

tạo ra bởi hệ thống văn bản luật thƣơng mại quốc tế hiện hành, góp phần nâng cao tính 

chắc chắn về phƣơng diện pháp lí cũng nhƣ tính ổn định về phƣơng diện thƣơng mại 

cho hợp đồng quốc tế, và giúp các quốc gia tiếp cận đƣợc những phƣơng thức tiến 

hành thƣơng mại hiện đại, những quy định đồng nhất cần phải tôn trọng tự do của các 

bên trong việc lựa chọn công nghệ và phƣơng tiện phù hợp, có tính đến các nguyên tắc 

trung lập công nghệ và tƣơng ứng chức năng, với điều kiện phƣơng tiện do các bên lựa 

chọn phù hợp với mục đích của những quy định tƣơng ứng, đƣa ra một giải pháp 

chung nhằm xóa bỏ những trở ngại pháp lí đối với việc sử dụng giao dịch điện tử 

thống nhất giữa các quốc gia. 

3. Xây dựng và áp dụng pháp luật về thƣơng mại điện tử tại Việt Nam trong thời kỳ 

4.0 

Phù hợp với xu thế chung của quốc tế, nhiều quốc gia bên cạnh các quy định về 

pháp luật hợp đồng truyền thống, đã xây dựng và bổ sung và ban hành mới các văn 

bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh hợp đồng thƣơng mại điện tử. Việc xây dựng 

luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng điện tử một mặt tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các 

tranh chấp phát sinh từ việc giao kết hợp đồng điện tử, đồng thời công nhận hình thức 

giao dịch điện tử cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, tạo thuận lợi cho quan hệ 

thƣơng mại quốc tế. 

Tại Việt Nam, những tác động công nghệ 4.0 đã ảnh hƣởng đến việc giao kết, 

thực hiện các giao dịch thƣơng mại điện tử không chỉ trong phạm vi lãnh thổ quốc gia 

mà còn vƣợt lên phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, đến nay, Việt Nam vẫn chƣa gia nhập 

công ƣớc 2005 nên hệ thống pháp luật trong nƣớc về thƣơng mại điện tử còn thiếu và 

tồn tại nhiều bất cập. Việt Nam hội tụ rất nhiều điều kiện để thƣơng mại điện tử phát 

triển nhƣ có dân số trẻ, 72% dân số sử dụng điện thoại thông minh, Internet đƣợc sử 

dụng rộng rãi, cơ sở hạ tầng kho bãi tiện lợi. Có thể nói, giá trị các sàn thƣơng mại 

điện tử của Việt Nam ngày càng đƣợc đánh giá cao nhƣng thị trƣờng vẫn thiếu vắng sự 

tham gia của các doanh nghiệp thƣơng mại điện tử xuyên biên giới chƣa có văn bản 

nào quy định cụ thể về các biện pháp giám sát nhằm đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng 

giữa doanh nghiệp  nội địa với DN nƣớc ngoài trên các hệ thống thƣơng mại điện tử 

mà nguyên nhân chủ yếu là hệ thống pháp luật chƣa hoàn thiện, cơ sở hạ tầng chƣa 

đáp ứng, vị thế độc tôn của các doanh nghiệp nƣớc ngoài trong lĩnh vực thƣơng mại 

điện tử, sự bình đẳng về quản lý giữa mô hình phân phối truyền thống và mô hình 

phân phối thƣơng mại điện tử… 
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Năm 2005, Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 và mới nhất là 

Nghị định số 52 NĐ/CP của Chính phủ ngày 16/5/2013 về Thƣơng mại điện tử hƣớng 

dẫn thi hành luật Giao dịch điện tử đã đƣợc xây dựng, tạo khung pháp lý cơ bản cho 

thƣơng mại điện tử. Các quy định hiện hành, ít nhiều cũng đã tiếp thu và chiu ảnh 

hƣởng của luật mẫu UNCITRAL, tại chƣơng 2 Luật Giao dịch điện tử quy định về 

giao kết hợp đồng trong thƣơng mại điện tử. Các quy định hiện hành đã công nhận 

thông điệp dữ liệu có giá trị nhƣ văn bản và công nhận các chứng từ điện tử có giá trị 

nhƣ bản gốc (Điều 12, 13 luật Giao dịch điện tử 2005), Điều 9 Nghị định 52 NĐ/CP 

năm 2013, Điều 27 Luật Thƣơng mại…theo đó: “Trường hợp pháp luật yêu cầu thông 

tin phải được thể hiện bằng văn bản thì thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng yêu 

cầu này nếu thông tin chứa trong thông điệp dữ liệu đó có thể truy cập và sử dụng 

được để tham chiếu khi cần thiết”.Tuy nhiên, các quy định hiện hành có tính chất là 

các quy định của luật quốc nội, chỉ điều chỉnh các quan hệ thƣơng mại điện tử trong 

nƣớc, đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thƣơng mại điện tử trên lãnh thổ 

Việt Nam (bao gồm cá nhân nƣớc ngoài cƣ trú tại Việt Nam; Thƣơng nhân, tổ chức 

nƣớc ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tƣ, lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện, hoặc thiết lập website dƣới tên miền Việt Nam mà chƣa có quy 

định cụ thể hơn về các giao dịch điện tử trên phạm vi quốc tế giữa các bên chủ thể có 

địa điểm kinh doanh ở các nƣớc khác nhau.    

Nhận thức đƣợc các bất cập ngày 15/5/2020, Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 645 QĐ/Ttg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thƣơng mại điện tử quốc 

gia giai đoạn 2021 – 2025. Dựa trên quan điểm, Việt Nam cần xây dựng Kế hoạch 

tổng thể phát triển thƣơng mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 gắn kết chặt chẽ 

với các chiến lƣợc, chính sách về chủ động tham gia CMCN 4.0, định hƣớng phát triển 

kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia. Nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi 

thƣơng mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng, xây dựng thị trƣờng thƣơng mại 

điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, Mục tiêu đăỵ ra với Việt 

Nam là mở rộng thị trƣờng tiêu thụ cho hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nƣớc thông 

qua ứng dụng thƣơng mại điện tử; đẩy mạnh giao dịch thƣơng mại điện tử xuyên biên 

giới; Trở thành quốc gia có thị trƣờng thƣơng mại điện tử phát triển thuộc nhóm 3 

nƣớc dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. 

 Theo Quyết định số 645, mục tiêu đặt ra với Việt Nam trong lĩnh vực này đƣợc 

xác định rõ: 

- Về quy mô thị trường thương mại điện tử: i) 55% dân số tham gia mua sắm trực 

tuyến, với giá trị mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến đạt trung bình 600 

USD/ngƣời/năm; (ii) Doanh số thƣơng mại điện tử B2C (tính cho cả hàng hóa và dịch 
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vụ tiêu dùng trực tuyến) tăng 25%/năm, đạt 35 tỷ USD, chiếm 10% so với tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nƣớc.  

- Về ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp (i) 80% website thƣơng mại 

điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến; (ii) 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ 

tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thƣơng mại điện tử, bao gồm 

mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thƣơng mại điện tử; (iii) 40% doanh nghiệp 

tham gia hoạt động thƣơng mại điện tử trên các ứng dụng di động;  (iv) 70% các đơn 

vị cung cấp dịch vụ điện, nƣớc, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử 

với ngƣời tiêu dùng.  

- Về phát triển nguồn nhân lực cho thƣơng mại điện tử: Các cơ sở giáo dục đại học và 

giáo dục nghề nghiệp triển khai đào tạo về thƣơng mại điện tử, các doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nƣớc, sinh viên đƣợc tham gia các khóa đào tạo về kỹ 

năng ứng dụng thƣơng mại điện tử.  

 Để quản lý và thực thi hiệu quả các quy định pháp luật về thƣơng mại điện tử, 

nhiều văn bản pháp luật đã đƣợc xây dựng và hoàn thiện, cụ thể là Nghị định số 52 

NĐ/CP của Chính phủ ngày 16/5/2013 về Thƣơng mại điện tử hƣớng dẫn thi hành luật 

Giao dịch điện tử, và một số văn bản hƣớng dẫn Nghị định 52 nhƣ Thông  tƣ 21 

TT/BCT ngày 20/8/2018  của Bộ Công thƣơng năm 2015 quy định về quản lý hoạt 

động thƣơng mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động (sửa đổi thông tƣ số 47 

TT/BCT  ngày 5/12/2014 của Bộ Công thƣơng về quản lý Website điện tử  và Thông 

tƣ 59 TT/BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công thƣơng). 

Các văn bản hiện hành đã xây dựng đƣợc một khung pháp luật về các vấn đề 

pháp lý quan trọng của thƣơng mại điện tử nhƣ: Giao kết hợp đồng thƣơng mại điện 

tử; Hoạt động thƣơng mại điện tử (trách nhiệm của các website bán hàng, các sàn giao 

dịch điện tử, các website khuyến mại trực tuyến, website đấu giá trực tuyến; Quản lý 

hoạt động thƣơng mại điện tử (quản lý website thƣơng mại bán hàng, cung cấp dịch vụ 

điện tử; đánh giá, giám sát, chứng thực trong thƣơng mại điện tử, cổng thông tin quản 

lý hoạt động thƣơng mại điện tử của Bộ Công thƣơng. Vấn đề an toàn, an ninh trong 

thƣơng mại điện tử (bảo vệ thông tin cá nhân trong thƣơng mại điện tử; an toàn thanh 

toán trong thƣơng mại điện tử; giải quyết tranh chấp xử lý vi phạm)… 

Tuy nhiên, các văn bản pháp luật hiện hành mới chỉ xây dựng khung pháp luật 

áp dụng đối với các giao dịch thƣơng mại điện tử trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam đối 

với cá nhân tổ chức Việt Nam; Đối với các thƣơng nhân nƣớc ngoài hoạt động trên 

lãnh thổ VN phải dƣới hình thức có hiện diện thƣơng mại hoặc doanh nghiệp có vốn 

đầu tƣ, nên chƣa điều chỉnh hết các hoạt động thƣơng mại điện tử của các thƣơng nhân 

nƣớc ngoài. Các quy định về cơ chế thực thi, xử lý vi phạm còn yếu kém, chƣa hiệu 
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quả. Cơ chế giải quyết tranh chấp chủ yếu thông qua nguyên tắc các bên tự thỏa thuận, 

nên các Website lớn thƣờng tự xây dựng bộ phận chuyên trách giải quyết các khiếu 

nại, thắc mắc của khách hàng, vai trò của Nhà nƣớc trong vấn đề này chƣa đảm bảo, 

chƣa có cơ chế bảo vệ quyền lợi của ngƣời tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi của bên yếu thế 

trong các giao dịch điện tử. Các quy định về bảo mật thông tin của khách hàng còn 

nhiều bất cập, các biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm còn thiếu, yếu kém, không 

hiệu quả… Đây là những vấn đề lớn đặt ra đối với việc xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống pháp luật trong lĩnh vực này. Trong khi thực tiễn các giao dịch thƣơng mại điện 

tử đƣợc thực hiện trong không gian số, có tính chất xuyên biên giới, vì vậy pháp luật 

Việt Nam cần có quy định hoàn thiện những vấn đề này nhằm khuyến khích, đảm bảo 

một môi trƣờng kinh doanh lành mạnh, phát triển, bắt nhịp với xu thế quốc tế./. 
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HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VIỆT NAM 

TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

        ThS. Trần Công Thịnh 

Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội 

 

Dẫn nhập 

Cách mạng công nghiệp 4.0 là kỷ nguyên công nghiệp lớn lần thứ tƣ kể từ cuộc 

cách mạng công nghiệp lần đầu tiên từ thế kỷ XVIII, trong lịch sử, con ngƣời đã chứng 

kiến 3 cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lớn: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

nhất (nổ ra vào khoảng năm 1784) diễn ra khi loài ngƣời phát minh động cơ hơi nƣớc, 

tác động trực tiếp đến các ngành nghề nhƣ dệt may, chế tạo cơ khí, giao thông vận tải; 

động cơ hơi nƣớc đƣợc đƣa vào ôtô, tàu hỏa, tàu thủy, mở ra một kỷ nguyên mới trong 

lịch sử nhân loại. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai (ra đời từ khoảng năm 

1870 đến khi thế chiến thứ nhất nổ ra). Đặc trƣng của cuộc cách mạng công nghiệp lần 

này là việc sử dụng năng lƣợng điện và sự ra đời của các dây chuyền sản xuất hàng 

loạt trên quy mô lớn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra khi có sự phát 

triển của ngành điện, vận tải, hóa học, sản xuất thép, và (đặc biệt) là sản xuất và tiêu 

dùng hàng loạt. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã tạo nên những tiền đề mới 

và cơ sở vững chắc để phát triển nền công nghiệp ở mức cao hơn nữa.. Cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ ba (từ 1969) xuất hiện khi con ngƣời phát minh ra bóng bán 

dẫn, điện tử, kết nối thế giới liên lạc đƣợc với nhau. Vệ tinh, máy bay, máy tính, điện 

thoại, Internet… là những công nghệ hiện nay chúng ta thụ hƣởng là từ cuộc cách 

mạng này. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra từ những năm 2000 gọi là 

cuộc cách mạng số, thông qua các công nghệ nhƣ Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân 

tạo (AI), thực tế ảo (VR), tƣơng tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, 

di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC)... để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế 

giới số. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ có thể đƣợc mô tả nhƣ là sự ra đời của 

một loạt các công nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trong lĩnh vực vật lý, kỹ thuật 

số, sinh học, và ảnh hƣởng đến tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế, các ngành kinh tế và 

ngành công nghiệp. Cuộc cách mạng này đang nổi lên những đột phá công nghệ trong 

các lĩnh vực nhƣ trí tuệ nhân tạo, robot, Internet vạn vật, xe tự lái, công nghệ in 3D, và 

công nghệ nano. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng 

đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động 

ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống pháp luật, kinh tế - xã hội đất 

nƣớc ta. 
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Bản án, quyết định dân sự của Toà án mặc dù có hiệu lực pháp luật nhƣng trong 

nhiều trƣờng hợp mới chỉ khẳng định rõ đƣợc quyền và nghĩa vụ của các chủ thể; còn 

để các quyền và nghĩa vụ đó đƣợc thực thi trong thực tế thì trong nhiều trƣờng hợp 

phụ thuộc vào việc các chủ thể có tự nguyện thi hành, nghiêm chỉnh tuân thủ phán 

quyết của Toà án hay không. Trong trƣờng hợp chủ thể có nghĩa vụ chây ỳ, trốn tránh 

việc thực hiện nghĩa vụ của mình thì đồng nghĩa với việc quyền và lợi ích hợp pháp 

của chủ thể quyền vẫn chƣa đƣợc bảo đảm và tất yếu dẫn đến thủ tục yêu cầu cơ quan 

thi hành án dân sự cùng cấp tổ chức thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp 

luật của Toà án.  

Thi hành án dân sự là làm cho các bản án, quyết định dân sự đƣợc đƣa ra thi 

hành
1
; thi hành án dân sự là khâu cuối của quá trình tố tụng, nhằm hiện thực hóa 

những phán quyết của Tòa án vào thực tiễn cuộc sống; có vị trí, ý nghĩa quan trọng 

trong việc bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của công dân, thực thi công lý, xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cƣơng và ổn định.  

Luật thi hành án dân sự đã đƣợc Quốc hội thông qua ngày 14/11/2008, có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01/7/2009 (đƣợc Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 

7 năm 2015). Qua hơn mƣời năm triển khai thực hiện luật, công tác thi hành án dân sự 

đã có những chuyển biến tích cực
2
, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đƣợc tăng 

cƣờng, nâng cao; số vụ việc thi hành án xong với số tiền, tài sản thu đƣợc năm sau cao 

hơn năm trƣớc, nhiều vụ việc thi hành án phức tạp đã đƣợc giải quyết dứt điểm. Tuy 

nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt đƣợc, công tác thi hành án vẫn còn những hạn 

chế nhất định. Số lƣợng án chậm thi hành, chƣa đƣợc thi hành, án bị cộng dồn, chuyển 

từ năm này sang năm khác vẫn chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số bản án, quyết định 

có điều kiện thi hành
3
. Có thể nói, việc có một số lƣợng án không nhỏ chƣa đƣợc thi 

hành, chậm thi hành, án bị đình chỉ... đã ảnh hƣởng đến quyền con ngƣời, quyền công 

dân, ảnh hƣởng đến trật tự, ổn định xã hội nhất là đặt trong bối cảnh toàn cầu hoá, 

trƣớc những thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Dƣới đây, tác giả xin chỉ 

ra một số tồn tại trong các quy định của luật thi hành án dân sự cũng nhƣ đề xuất một 

                                                 
1 Xem: Luật Thi hành án dân sự Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nguyễn Công Bình 

chủ biên, trang 11, NXB CAND, 2007.  

2 Theo Báo cáo của Bộ Tƣ pháp, trong giai đoạn 2005-2018, công tác THADS đã có nhiều chuyển 

biến tích cực. Số việc đã giải quyết xong (thi hành xong, ủy thác, đình chỉ, trả đơn, miễn thi hành án) 

trên tổng số việc có điều kiện thi hành chiếm tỉ lệ trung bình 83% hàng năm. 

3 Theo báo cáo của Trung tâm thống kê, quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trực thuộc 

Tổng cục THADS, Bộ tƣ pháp thì trong 11 tháng đầu năm 2020 thì tổng số bản án, quyết định phải thi 

hành là 862.337 vụ (bao gồm 286.252 vụ đƣợc chuyển từ năm 2019 sang); tổng số có điều kiện thi 

hành là 688.838 vụ, trong đó đã thi hành xong đƣợc 500.323 vụ, chiếm 72,63%. 
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số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam đáp ứng các yêu 

cầu của tình hình mới. 

I. Những vƣớng mắc, bất cập 

Thứ nhất: Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 23 của Luật thi hành án dân sự 

2008 thì việc ra quyết định thi hành án do thủ trƣởng cơ quan thi hành án thực hiện. 

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật nhiều quốc gia trên thế giới thì việc ra quyết 

định thi hành án là do tòa án (thẩm phán) thực hiện
1
. Việc này theo tác giả là hợp lý vì 

―bản chất của thi hành án dân sự là hoạt động tƣ pháp, là giai đoạn cuối cùng của quá 

trình tố tụng, do đó, Tòa án phải có trách nhiệm đến cùng với bản án, quyết định mà 

mình ban hành; không để tình trạng cắt khúc, tách rời các giai đoạn tố tụng làm hạn 

chế mối quan hệ giữa hoạt động xét xử với hoạt động thi hành án dân sự, giữa Tòa án 

với cơ quan thi hành án‖. 

Mặt khác, cơ quan thi hành án dân sự hiện nay trực thuộc Bộ Tƣ pháp - là cơ 

quan hành chính nhà nƣớc, do đó quyết định do cơ quan thi hành án đƣa ra là một loại 

quyết định hành chính, không thuộc đối tƣợng kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân. 

Hiến pháp của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam 2013 quy định ―Viện kiểm sát nhân dân 

thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tƣ pháp‖
2
. Thế nhƣng tại khoản 2 Điều 

12 Luật thi hành án dân sự 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định: ―Viện kiểm sát 

các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

về thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức và cá 

nhân có liên quan đến việc thi hành án nhằm bảo đảm việc thi hành án kịp thời, đầy 

đủ, đúng pháp luật‖. hay ―Viện kiểm sát kháng nghị đối với quyết định, hành vi của 

Thủ trƣởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự 

cùng cấp và cấp dƣới theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân‖
3
. Nhƣ 

đã phân tích, quyết định thi hành án dân sự là một quyết định hành chính, nếu Viện 

                                                 
1Chính phủ (2008), ―Thông tin về pháp luật thi hành án dân sự của một số nƣớc‖, Tài liệu tham khảo 

phục vụ xây dựng Luật Thi hành án dân sự, Dự án Luật Thi hành án dân sự, Hà Nội (tại Trung Quốc, 

Luật tố tụng dân sự trao nhiều thẩm quyền cho Tòa án trong thi hành án dân sự đƣợc áp dụng biện 

pháp cƣỡng chế để Tòa án thực hiện đƣợc nhiệm vụ, nhƣ cƣỡng chế trong việc triệu tập, phạt tiền khi 

có vi phạm nghiêm trọng nhƣ hủy hoại tài sản, dùng vũ lực cản trở việc thi hành án. Tại Indonexia, 

Tòa án có quyền áp dụng các biện pháp cƣỡng chế để bảo đảm việc thi hành và có thể ấn định khoản 

tiền phạt đối với ngƣời phải thi hành án không chấp hành việc thi hành án. Tại Nhật Bản, Tòa thi hành 

và Chấp hành viên phân chia chức năng, vai trò tùy theo loại việc thi hành dân sự. Tại Ba Lan, Chấp 

hành viên của Tòa án là một công chức công phối hợp làm việc với Tòa án cấp quận/huyện có thẩm 

quyền cƣỡng chế thi hành án dân sự. Ở Singapore, việc tổ chức thi hành án dân sự do Toà án đảm 

nhiệm; các nhân viên thi hành án thuộc Bộ phận thi hành án của Toà án vừa có nhiệm vụ thi hành án, 

vừa có nhiệm vụ tống đạt giấy tờ, thực hiện các lệnh bắt giữ; khi có bản án, ngƣời đƣợc thi hành án 

đến gặp ngƣời phải thi hành án để xem xét khả năng thi hành án của họ và yêu cầu họ phải thi hành; 

nếu ngƣời phải thi hành án không thi hành, ngƣời đƣợc thi hành án muốn đƣợc thi hành phải có đơn 

yêu cầu thi hành án gửi Toà án…) 

2 Khoản 1 Điều 107 Hiến pháp năm 2013 

3 Điều 160 Luật Thi hành án dân sự 2008 
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kiểm sát nhân dân kháng nghị là không đúng chức năng. Do đó theo tác giả, cần quy 

định Tòa án là cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thi hành án. 

Thứ hai: Về thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự 

Khoản 1 Điều 30 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định: ―Trong thời hạn 05 

năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, 

người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra 

quyết định thi hành án.‖ Trƣớc đây, Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993 chƣa quy 

định quyền yêu cầu thi hành án dân sự của ngƣời phải thi hành án dân sự, nhƣng xuất 

phát từ thực tiễn thi hành Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 1993, trong nhiều trƣờng 

hợp vì nhiều lý do khác nhau, ngƣời đƣợc thi hành án không làm đơn yêu cầu thi hành 

án ngay sau khi có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; trong khi đó, 

ngƣời phải thi hành án đã có điều kiện thi hành, hơn thế, mong muốn nhanh chóng  

thực hiện xong nghĩa vụ của mình. Vì vậy, Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 đã 

đƣợc bổ sung quy định ngƣời phải thi hành án cũng có quyền làm đơn yêu cầu thi hành 

án và đến nay Luật Thi hành án dân sự năm 2008 vẫn duy trì quy định này. Mục đích 

của việc bổ sung quy định này là nhằm khuyến khích ý thức tự giác chấp hành pháp 

luật của ngƣời phải thi hành án cũng nhƣ để đảm bảo quyền lợi của họ trong trƣờng 

hợp cần thiết (ví dụ: nếu thi hành án xong thì họ sẽ đƣợc xác nhận và đảm bảo thủ tục 

xuất nhập cảnh, hoặc để làm điều kiện xét giảm án phạt tù...). 

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là có nên giới hạn thời hiệu yêu cầu thi hành án đối 

với ngƣời phải thi hành án hay không? Thực tiễn áp dụng cho thấy có những trƣờng 

hợp ngƣời phải thi hành án vì nhiều lý do khách quan và chủ quan mà họ đã không 

hoặc không thể yêu cầu thi hành án trong thời hạn luật định, sau thời hạn 05 năm họ 

mới làm đơn yêu cầu thi hành án thì cơ quan thi hành án có chấp nhận và giải quyết 

hay không? Chúng ta cùng xem xét trƣờng hợp sau: 

Bản án hình sự sơ thẩm số 169/HSST ngày 31/5/2006 của Tòa án nhân dân tinh 

Nghệ An tuyên phạt bị cáo Hồ Nguyên Hƣng hình phạt chung thân do bị cáo Hƣng đã 

thực hiện hành vi giết ngƣời, cƣớp tài sản đối với nạn nhân là chị Hoàng Thị Tình; Tòa 

cũng buộc bị cáo Hƣng phải bồi thƣờng cho gia đình nạn nhân do ông Hoàng Xuân 

Tới đại diện số tiền 96.400.000đ. Hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo luật định, 

bản án, quyết định của Tòa án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật. Trong suốt 05 năm kể từ 

ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, không có bên đƣơng sự nào làm đơn 

yêu cầu thi hành án đối với khoản tiền bồi thƣờng 96.400.000đ. 

Mãi cho đến ngày 22/8/2019, bà Trần Thị Phấn là mẹ đẻ của Hồ Nguyên Hƣng 

đƣợc ủy quyền mới đến cơ quan Thi hành án xin đƣợc tự nguyện thi hành án khoản 

tiền 96.400.000đ theo bản án. Căn cứ theo quy định của Luật Thi hành dân sự, thời 
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hiệu yêu cầu thi hành án đã hết từ lâu. Ngƣời yêu cầu thi hành án là bà Trần Thị Phấn 

đƣợc sự ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật dân sự. Xét về động cơ thực tế 

cùa việc bà Trần Thị Phấn yêu cầu đƣợc thi hành án thay cho con, là để Hồ Nguyên 

Hƣng đƣợc hƣởng thêm tình tiết xét giảm án theo quy định của Luật thi hành án hình 

sự và Luật Đặc xá. Đối với ngƣời đƣợc thi hành án là ông Hoàng Xuân Tới, ông Tới 

trình bày lý do đã không yêu cầu thi hành án đối với khoản tiền bồi thƣờng 

96.400.000đ là vì Hồ Nguyên Hƣng đã bị tuyên phạt chung thân; mặt khác bản thân 

Hồ Nguyên Hƣng cũng không có tài sản, điều kiện để bồi thƣờng nên gia đình ông 

chƣa làm đơn đề nghị; thêm vào đó ông Tới cũng trình bày là do không biết đến quy 

định pháp luật về thời hiệu yêu cầu thi hành án nên đã không thực hiện quyền lợi của 

cho gia đình mình. 

Câu hỏi đặt ra là trong trƣờng hợp này là cơ quan thi hành án sẽ làm gì? sẽ giải 

thích cho đƣơng sự là đã hết thời hiệu yêu cầu thi hành án và không nhận đơn yêu cầu 

thi hành án
1
 hay sẽ chấp nhận đơn yêu cầu thi hành án của bà Trần Thị Phấn? 

Theo quan điểm của tác giả, mặc dù thời hiệu yêu cầu thi hành án đã hết từ lâu; 

tuy nhiên, nguyên tắc của pháp luật thi hành án là luôn khuyến khích các đƣơng sự tự 

nguyện thi hành án. Trong trƣờng hợp này lại là sự tự nguyện của gia đình ngƣời phải 

thi hành án có sự ủy quyền cùa ngƣời phải thi hành án xin đƣợc nộp tiền để thi hành 

án, vì vậy, cần ghi nhận sự tự nguyện này để chấp nhận yêu cầu thi hành án. Và nếu 

đƣợc chấp thuận việc nộp khoản tiền bồi thƣờng để thi hành án thì Hồ Nguyên Hƣng 

có cơ hội đƣợc xem xét miễn giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù theo quy định tại 

khoản 1 Điều 11 Luật Đặc xá 2018
2
. Việc chấp thuận này không chi có lợi cho ngƣời 

đƣợc thi hành án, ngƣời phải thi hành án mà còn thu thêm một khoản phí thi hành án 

nộp vào ngân sách nhà nƣớc, đồng thời bản án đƣợc thi hành một cách triệt để.  

Quy định về thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là cần thiết, tuy nhiên, thời 

hiệu này chỉ nên áp dụng đối với ngƣời đƣợc thi hành án, còn đối với nguời phải thi 

hành án thì không nên quy định thời hiệu. Nhƣ vậy, ngƣời phải thi hành án cũng nhƣ 

gia đình cùa họ không bị giới hạn thời gian khi muốn thực hiện trách nhiệm của mình 

khi có điều kiện thi hành án bằng hình thức tích cực lao động sản xuất, kinh doanh để 

                                                 
1 Điều 30 Luật Thi hành án dân sự và Điều 2 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP 

2 Khoản 1 Điều 11 Luật Đặc xá 2018: “Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án 

phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều 

kiện sau đây: a) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá 

hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự; b) Đã chấp hành án phạt tù được một 

thời gian do Chủ tịch nước quyết định nhưng ít nhất là một phần ba thời gian đối với trường hợp bị 

phạt tù có thời hạn, nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm 

không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù; đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 14 năm đối 

với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, nếu sau khi đã được giảm 

xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì thời hạn được giảm sau 

đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù.” 
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tiết kiệm một khoản tiền thi hành án. Việc không quy định thời hiệu yêu cầu thi hành 

án dân sự đối với ngƣời phải thi hành án sẽ tạo điều kiện cho họ có thêm cơ hội để 

thực hiện nghĩa, vụ trách nhiệm của mình (và cũng để tạo điều kiện cho ngƣời phải thi 

hành án hình sự đƣợc hƣởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nƣớc trong các 

đợt xét giảm án hình sự). 

Thứ ba: Về hình thức nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự; 

Khoản 1 Điều 31 Luật thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014 quy định 

về hình thức nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự nhƣ sau: ―Đương sự tự mình hoặc ủy 

quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình 

bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết 

định, tài liệu khác có liên quan; Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu 

cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.‖ 

Nhƣ vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật thi hành án thì đƣơng sự có 

02 cách thức để nộp đơn yêu cầu thi hành án, đó là trực tiếp nộp (hoặc trực tiếp trình 

bày  tại cơ quan thi hành án) hoặc gửi đơn qua con đƣờng bƣu điện. Tuy nhiên khi so 

sánh với việc gửi đơn khởi kiện của đƣơng sự trong vụ án dân sự
1
 và của ngƣời khởi 

kiện trong vụ án hành chính
2
 thì có thể thấy cánh thức nộp đơn yêu cầu thi hành án dân 

sự trong Luật thi hành án ―vừa thiếu lại vừa yếu‖.  

Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 và Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định cách 

thức nộp đơn rộng hơn (03 hình thức: nộp đơn trực tiếp; gửi đơn qua dịch vụ bưu 

chính; gửi đơn trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử ). Điều này cũng phù hợp với 

thực tiễn đời sống, bởi lẽ trong những năm gần đây, dịch vụ nhận, gửi, chuyển phát 

thƣ tín, tài liệu, hàng hóa ngày càng phát triển cả về quy mô, số lƣợng và chất lƣợng. 

Nếu nhƣ trƣớc đây, bƣu điện gần nhƣ là đơn vị duy nhất thực hiện chức năng chuyển 

phát thì trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, rất nhiều các cá nhân, cơ quan, tổ chức 

cũng đƣợc phép tham gia hoạt động trong lĩnh vực này; nói cách khác, dịch vụ giao 

nhận, chuyển phát thƣ tín, tài liệu, hàng hóa đã đƣợc xã hội hóa (dịch vụ bƣu chính) 

với sự tham gia hoạt động của đông đảo các đơn vi, tổ chức của tƣ nhân cũng nhƣ của 

Nhà nƣớc. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể khi tham gia vào mọi mặt 

của đời sống kinh tế - xã hội nói chung cũng nhƣ tạo thuận lợi cho các chủ thể của các 

quan hệ pháp luật tố tụng dân sự, tố tụng hành chính nói riêng khi họ muốn khởi kiện, 

                                                 
1 Điều 190 Bộ luật TTDS 2015 quy định: ―người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng 

cứ  mà mình có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng một trong các phương thức 1)Nộp 

trực tiếp tại Tòa án, 2)Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính, 3)Gửi trực tuyến bằng hình thức 

điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).” 

2 Điều 119 Luật Tố tụng hành 2015 chính quy định: ―người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu, 

chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng một trong các phương thức 1)Nộp 

trực tiếp tại Tòa án, 2)Gửi qua dịch vụ bưu chính, 3)Gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của 

Tòa án (nếu có).” 
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yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhằm bảo vệ kịp 

thời quyền và lợi ích chính đáng của mình; bên cạnh đó, việc quy định hình thức gửi 

đơn trực tuyến qua cổng thông tin điện tử trong Bộ luật tố tụng dân sự cũng nhƣ Luật 

tố tụng hành chính cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đƣơng sự hoặc ngƣời khởi 

kiện trong việc yêu cầu Tòa án kịp thời tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hợp pháp, chính 

đáng của mình; điều này cũng phù hợp với xu hƣớng phát triển về khoa học kỹ thuật, 

về hạ tầng công nghệ thông tin của đất nƣớc ta trong những năm gần đây và cũng là để 

hiện thực hoá các chủ trƣơng, chính sách của Nhà nƣớc ta
1
 và của chính Bộ tƣ pháp

2
 

đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.   

 Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho các đƣơng sự trong thi hành án dân sự, 

cũng nhƣ để tƣơng thích với các quy định của pháp luật tố tụng nói chung, nhất là tố 

tụng dân sự nói riêng (pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật thi hành án dân sự có sự 

gắn kết với nhau, trong nhiều trƣờng hợp có thể coi thi hành án dân sự là một giai đoạn 

kế tiếp của tố tụng dân sự), thì cần phải sửa đổi quy định về hình thức nộp đơn yêu cầu 

thi hành án dân sự. 

Thứ tư: Về việc kê biên quyền sử dụng đất 

Theo quy định tại Điều 110 Luật thi hành án dân sự 2008: ―Chấp hành viên chỉ 

kê biên quyền sử dụng đất của ngƣời phải thi hành án thuộc trƣờng hợp đƣợc chuyển 

quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai‖. Tuy nhiên, việc kê biên, xử lý 

tài sản là quyền sử dụng (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản hay đất làm 

muối), đa số những ngƣời phải thi hành án là ngƣời trực tiếp lao động sản xuất trên 

mảnh đất đó và thu nhập của họ có đƣợc là từ hoạt động sản xuất đó, ngoài ra họ 

không còn bất kỳ tài sản hoặc thu nhập nào khác. Do đó, việc kê biên, xử lý quyền sử 

dụng đất đó để thi hành án sẽ ảnh hƣởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ngƣời phải 

                                                 
1 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trƣơng, chính 

sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 

50/NQ-CP ngày 17/4/2020 ban hành Chƣơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 

52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị 

2 Bộ Tƣ pháp,Tổng cục THADS đã ban hành nhiều kế hoạch, đề án về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong Hệ thống THADS, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình, giải 

pháp cho cả giai đoạn (từ 2015 đến 2020) và đối với từng năm cụ thể (như: Quyết định số 3416/QĐ-

BTP ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của các cơ quan THADS giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 1700/QĐ-BTP ngày 

24/9/2015 ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của các cơ quan THADS giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 1701/QĐ-BTP ngày 

24/9/2015 ban hành Kế hoạch giai đoạn 2015-2016 triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của các cơ quan THADS giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 1396/QĐ-

TCTHADS ngày 30/12/2016 về phê duyệt kế hoạch triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông 

tin trong THADS năm 2017, Quyết định số 465/QĐ-TCTHADS ngày 20/3/2018 ban hành kế hoạch 

triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS năm 2018, Quyết định số 

509/QĐ-TCTHADS ngày 03/5/2019 về phê duyệt kế hoạch triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công 

nghệ thông tin trong THADS năm 2019, Quyết định số 248/QĐ-TCTHADS ngày 20/3/2020 về phê 

duyệt kế hoạch triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong THADS năm 2020…) 
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thi hành án, ảnh hƣởng đến trật tự an toàn xã hội. Trƣớc đây, theo quy định tại Điều 4 

Nghị định 164/2004/NĐ-CP ngày 14/9/2004 của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền 

sử dụng đất để đảm bảo thi hành án ―trƣờng hợp ngƣời phải thi hành án là ngƣời trực 

tiếp lao động nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối mà nguồn sống 

chủ yếu của họ là thu nhập có đƣợc từ hoạt động sản xuất đó và đƣợc UBND cấp xã 

nơi có đất đƣợc kê biên xác nhận thì khi kê biên, Chấp hành viên phải để lại cho ngƣời 

phải thi hành án diện tích đất nhất định đủ đảm bảo cho họ sản xuất để có lƣơng thực 

sinh sống trong 6 tháng đối với ngƣời sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất làm muối; 

trong 12 tháng đối với ngƣời sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất 

nuôi trồng thủy sản hoặc đất nông nghiệp khác‖. Nhƣng Luật thi hành án dân sự 2008, 

sửa đổi bổ sung 2014, Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi 

hành một số điều của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hƣớng dẫn thi hành mới 

đƣợc ban hành lại không quy định về nội dung này. Vì vậy, việc kê biên xử lý tài sản 

của ngƣời phải thi hành án trong các trƣờng hợp này là rất khó khăn, nhiều trƣờng hợp 

không thi hành đƣợc vì sự thiếu hợp tác của đƣơng sự và chính quyền địa phƣơng, mà 

nếu có cƣỡng chế thi hành án thành công cũng ảnh hƣởng đến trật tự xã hội và quyền 

sống tối thiểu của ngƣời dân, làm giảm hiệu quả thực hiện bản án, quyết định của Tòa 

án. 

Do đó, theo tác giả, để đảm bảo điều kiện sống tối thiểu của ngƣời phải thi hành 

án, cần bổ sung vào Luật thi hành án dân sự quy định ―phải để lại cho ngƣời phải thi 

hành án diện tích đất đủ đảm bảo cho họ sản xuất để sinh sống trong một thời hạn nhất 

định trong trƣờng hợp kê biên quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản, đất làm muối của ngƣời phải thi hành án là ngƣời trực tiếp lao động nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. 

II. Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam 

2.1. Đề xuất sửa đổi các quy phạm pháp luật thi hành án dân sự 

- Thứ nhất: cần quy định Tòa án là cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thi 

hành án thay vì quy định hiện hành là thẩm quyền ban hành quyết định thi hành án 

thuộc về thủ trƣởng cơ quan thi hành án dân sự. Nhƣ đã phân tích ở trên thì bản chất 

của thi hành án dân sự là hoạt động tƣ pháp, là giai đoạn cuối cùng của quá trình tố 

tụng, do đó, Tòa án phải có trách nhiệm đến cùng với bản án, quyết định mà mình ban 

hành; không để tình trạng cắt khúc, tách rời các giai đoạn tố tụng làm hạn chế mối 

quan hệ giữa hoạt động xét xử với hoạt động thi hành án dân sự, giữa Tòa án với cơ 

quan thi hành án. 

- Thứ hai: Quy định về thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là 05 năm đối với đƣơng 

sự là cần thiết, tuy nhiên, thời hiệu này chỉ nên áp dụng đối với ngƣời đƣợc thi hành 
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án, còn đối với nguời phải thi hành án thì không nên quy định thời hiệu. Nhƣ vậy, 

ngƣời phải thi hành án cũng nhƣ gia đình cùa họ không bị giới hạn thời gian khi muốn 

thực hiện trách nhiệm của mình khi có điều kiện thi hành án bằng hình thức tích cực 

lao động sản xuất, kinh doanh để tiết kiệm một khoản tiền thi hành án. Việc không quy 

định thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự đối với ngƣời phải thi hành án sẽ tạo điều 

kiện cho họ có thêm cơ hội để thực hiện nghĩa, vụ trách nhiệm của mình (và cũng để 

tạo điều kiện cho ngƣời phải thi hành án hình sự đƣợc hƣởng chính sách khoan hồng 

của Đảng và Nhà nƣớc trong các đợt xét giảm án hình sự). 

Từ những phân tích nêu trên, tác giả đề xuất nên sửa đổi khoản 1 Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự theo hƣớng tách riêng thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự của ngƣời 

đƣợc thi hành án và thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự của ngƣời phải thi hành án, 

cụ thể nhƣ sau: 

+ Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự của người được thi hành án là 5 năm kể 

từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. 

+ Không quy định thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự đối với người phải thi 

hành án kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Trường hợp người phải 

thi hành án dân sự tự nguyện thi hành án mà người được thi hành án không nhận thì 

số tiền (tài sản) đó sẽ được sung công quỹ Nhà nước. 

- Thứ ba: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đƣơng sự trong thi hành án dân sự, cũng 

nhƣ để tƣơng thích với các quy định của pháp luật tố tụng nói chung, nhất là tố tụng 

dân sự nói riêng (pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật thi hành án dân sự có sự gắn 

kết với nhau, trong nhiều trƣờng hợp có thể coi thi hành án dân sự là một giai đoạn kế 

tiếp của tố tụng dân sự), tác giả đề xuất khoản 1 Điều 31 Luật thi hành án dân sự cần 

đƣợc sửa đổi, bổ sung nhƣ sau: 

Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng một 

trong các phương thức:  

1. Nộp đơn trực tiếp hoặc trình bày trực tiếp tại cơ quan thi hành án dân 

sự; 

2. Gửi đơn đến cơ quan thi hành án dân sự theo đường dịch vụ bưu chính; 

3. Gửi trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thi hành án dân 

sự (nếu có). 

Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn tại cơ quan 

thi hành án hoặc ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi. 

Trường hợp người yêu cầu gửi đơn bằng phương thức gửi trực tuyến quan cổng 

thông tin điện tử thì ngày yêu cầu là ngày gửi đơn. 
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- Thứ tƣ: Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho ngƣời phải thi hành án bị kê biên 

quyền sử dụng đất, tác giả đề xuất sửa đổi Điều 110 Luật thi hành án dân sự 2008 theo 

hƣớng nhƣ sau: ―Chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất của người phải thi 

hành án thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về 

đất đai. Trong trường hợp kê biên quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản, đất làm muối của người phải thi hành án là người trực tiếp lao động 

nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối thì phải để lại cho người phải 

thi hành án diện tích đất đủ đảm bảo cho họ sản xuất để sinh sống trong một thời hạn 

nhất định‖. 

2.2. Một số đề xuất khác 

- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi 

hành án và báo cáo thống kê THADS trong Hệ thống các cơ quan THADS. 

- Triển khai, khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý cán bộ thi 

hành án dân sự. 

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin ngƣời phải thi 

hành án chƣa có điều kiện thi hành án. 

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng và triển khai một số phần mềm, ứng dụng nội bộ 

về các lĩnh vực nhƣ giải quyết khiếu nại tố cáo, thi đua khen thƣởng, phần mềm 

quản lý kho vật chứng... 

- Xây dựng chính sách thu hút nhân lực chất lƣợng cao về công nghệ thông tin về 

làm việc tại Tổng cục và các cơ quan THADS; ban hành cơ chế, chính sách hỗ 

trợ kinh phí cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong hệ thống 

THADS. Hàng năm, tổ chức các lớp bồi dƣỡng các kỹ năng về công nghệ thông 

tin cho đội ngũ công chức, viên chức trong toàn Hệ thống THADS (lồng ghép 

nội dung trong các đợt tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho các công chức của 

các cơ quan THADS). 

Kết luận 

Thi hành án dân sự là khâu cuối của quá trình tố tụng, nhằm hiện thực hóa 

những phán quyết của Tòa án vào thực tiễn cuộc sống; có vị trí, ý nghĩa quan trọng 

trong việc bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của công dân, thực thi công lý, xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cƣơng và ổn định. Do 

vậy hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 

là rất cần thiết và là tất yếu khách quan. 

Tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là con đường tất yếu của các quốc 

gia nếu muốn phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, nhất là các nước đang phát 

triển, trong đó có Việt Nam. Đối với chúng ta, đây còn là một chủ trương lớn, quan 
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trọng, một định hướng mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước. Do vậy, để đáp 

ứng được các yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong quá trình hoàn thiện 

pháp luật thi hành án dân sự, ngoài việc sửa đổi, bổ sung các quy định trong Luật thi 

hành án dân sự, Bộ tư pháp và nhất là Tổng cục thi hành án dân sự còn phải quan tâm 

đến những vấn đề về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được 

những yêu cầu và thách thức của đất nước và của ngành thi hành án dân sự trong thời 

kỳ mới. Bên cạnh đó thì Chính phủ, Bộ tư pháp cần phải tiếp tục quan tâm hiện đại 

hoá hạ tầng kỹ thuật; xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng; hoàn thiện thể 

chế, quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong thi hành án dân sự. 
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LÝ THUYẾT MOSAIC VÀ SỰ TÁC ĐỘNG TỚI PHÁP LUẬT 

CHỨNG KHOÁN TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ SỐ 

ThS.Nguyễn Thu Trang  

Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

Tóm tắt: Lí thuyết Mosaic không phải là một lí thuyết mới trên thế giới, tuy nhiên sự 

phát triển mạnh mẽ và ngày càng tinh vi của lí thuyết này qua thời gian đã tạo nên 

một thách thức rất lớn cho mọi thị trường chứng khoán, và đặc biệt với thị trường 

chứng khoán còn tương đối “non trẻ” của Việt Nam. Ngày càng nhiều các chuyên gia 

pháp lý trên thế giới tin rằng lí thuyết này mang lại nhiều rủi ro hơn là lợi ích. Báo 

cáo nhằm giải thích cụ thể về lí thuyết Mosaic và phân tích sự tác động của lí thuyết 

đến hành vi giao dịch nội gián, gây ảnh hưởng trực tiếp tới tính minh bạch của thị 

trường chứng khoán. Cuối cùng, báo cáo đề xuất một số lựa chọn cho pháp luật Việt 

Nam để đối phó với lí thuyết Mosaic.   

Từ khóa: lí thuyết Mosaic, chứng khoán, giao dịch nội gián, Internet. 

 

Dẫn nhập  

 Ngay đầu năm 2020, thời báo phố Wall của Hoa Kỳ đã đăng tải thông tin về 

việc một số thƣợng nghị sĩ Hoa Kỳ, cùng vợ/chồng của họ đã bán hàng trăm nghìn 

USD cổ phiếu sau khi các nhà lập pháp tham dự một cuộc họp ngắn với nội dung cảnh 

báo về mối đe doạ của dịch bệnh. Theo phân tích của tờ báo này, việc "nhanh tay" bán 

cổ phiếu đã giúp các thƣợng nghị sĩ tránh đƣợc thiệt hại lên tới hàng trăm nghìn USD. 

Tuy nhiên, tòa án đã ra phán quyết đứng về phía các thƣợng nghị sĩ dựa trên cơ sở 

những ngƣời này chỉ đang sử dụng lí thuyết Mosaic
1
. Vậy lí thuyết Mosaic là gì, và nó 

sẽ tác động ra sao tới thị trƣờng chứng khoán, nhất là khi cả thế giới đã bƣớc vào thời 

đại bùng nổ công nghệ thông tin. 

1. Khái lƣợc về lí thuyết Mosaic  

 Lí thuyết Mosaic (tiếng Anh: Mosaic Theory) là một phƣơng pháp phân tích 

liên quan đến việc thu thập thông tin công khai, không công khai và không trọng yếu 

về một doanh nghiệp để có đƣợc một ―cái nhìn‖ tổng thể về doanh nghiệp đó. ―Cái 

nhìn‖ này mang nặng tính cá nhân, phụ thuộc vào khả năng phân tích, tổng hợp cũng 

nhƣ dự đoán của ngƣời phân tích. Phƣơng pháp phân tích này thƣờng đƣợc các nhà 

                                                 
1 James V. Grimaldi, Andrea Fuller, Burr, Senate Colleagues Sold Stock After Coronavirus Briefings, 

https://www.wsj.com/articles/burr-senate-colleagues-sold-stock-after-coronavirus-briefings-

11584715866, truy cập ngày 23/11/2020. 

https://www.wsj.com/articles/burr-senate-colleagues-sold-stock-after-coronavirus-briefings-11584715866
https://www.wsj.com/articles/burr-senate-colleagues-sold-stock-after-coronavirus-briefings-11584715866


 261 

phân tích chứng khoán sử dụng để thu thập thông tin về một doanh nghiệp, từ đó đƣa 

ra khuyến nghị với khách hàng. 

 

 Lí thuyết Mosaic có nét tƣơng đồng với phƣơng pháp Lời đồn - kĩ thuật phân 

tích công ty do bậc thầy đầu tƣ Philip Fisher đƣa ra trong cuốn sách Cổ phiếu thƣờng, 

lợi nhuận phi thƣờng viết năm 1958. Các nhà đầu tƣ sử dụng phƣơng pháp lời đồn để 

đƣa ra kết luận về một công ty bằng cách sử dụng kiến thức trực tiếp từ các cuộc thảo 

luận với nhân viên, đối thủ cạnh tranh của công ty và các chuyên gia trong ngành để 

xâu chuỗi thông tin lại với nhau. 

 Cả lí thuyết Mosaic và phƣơng pháp Lời đồn đều thu thập những thông tin 

không trọng yếu và kết hợp chúng lại để tạo thành một kết luận trọng yếu
1
. 

 Hiện nay, viện CFA (Chartered Financial Analyst Institute - Viện Phân tích đầu 

tƣ tài chính) công nhận việc sử dụng lí thuyết Mosaic trong phân tích là hợp pháp, 

đồng thời chỉ ra một số nguồn tìm kiếm thông tin phù hợp, bao gồm: 

- Báo cáo tài chính: Các nhà đầu tƣ có kiến thức và thông thạo các khái niệm kế toán 

chẳng hạn nhƣ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán, có thể 

nghiên cứu hiệu suất tài chính của công ty để tìm kiếm những điểm đáng lƣu ý.  

- LinkedIn và Glassdoor: Các nhà đầu tƣ có thể đƣa ra kết luận về tỉ lệ thôi việc và 

mức độ hài lòng của nhân viên bằng cách xem xét hồ sơ ngƣời dùng và nội dung đƣợc 

đăng. 

- Google Trends: Nhà đầu tƣ có thể sử dụng công cụ nghiên cứu này của Google để 

xác định xem liệu một sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty có thu hút đƣợc ngƣời tiêu 

                                                 
1 The Business Professor, Mosaic Theory – Definition, 

https://thebusinessprofessor.com/lesson/mosaic-theory-definition/, truy cập 20/11/2020. 

https://thebusinessprofessor.com/lesson/mosaic-theory-definition/
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dùng hay không. Ví dụ, một nhà đầu tƣ có thể kết luận rằng một công ty có khả năng 

nhận đƣợc đề nghị mua bán sáp nhập từ một tập đoàn đa quốc gia do một sản phẩm 

mới mà họ bán ở thị trƣờng nƣớc ngoài có đƣợc sự hƣởng ứng mạnh mẽ từ khách 

hàng. 

- The Pew Research Center: Trang web này cung cấp cho nhà đầu tƣ những hiểu biết 

vĩ mô không chịu chi phối bởi đảng phái chính trị về xu hƣớng hiện tại, quan điểm và 

các vấn đề đang định hình thế giới. Chẳng hạn, nhà đầu tƣ có thể biết rằng công ty mà 

anh ta đang quan tâm có quan điểm khác hẳn với tâm lí và tình cảm của công chúng về 

một vấn đề cụ thể, và điều này có thể ảnh hƣởng nghiêm trọng đến doanh thu của nó. 

 Tuy nhiên, mặc dù đã có những chỉ báo cụ thể, các nhà phân tích khi sử dụng lí 

thuyết Mosaic vẫn có khả năng vƣợt quá giới hạn khi không xác định đƣợc chính xác 

thông tin mình sử dụng trong phân tích có thuộc nhóm thông tin không công khai 

nhƣng trọng yếu hay không. Bởi việc sử dụng loại thông tin thuộc nhóm này sẽ đƣợc 

xác định là hành vi sử dụng thông tin nội bộ trong giao dịch nội gián. Vì vậy, điều 

quan trọng nhất chính là pháp luật cần có sự phân định rõ ràng giữa nhóm thông tin 

trọng yếu và không trọng yếu. 

 Theo CFI (Corporate Finance Institute - Viện phân tích tài chính doanh nghiệp), 

việc đƣa ra những dấu hiệu rõ ràng để xác định thông tin thuộc nhóm nào chính là cơ 

sở để xem xét một hành vi là hợp pháp hay bất hợp pháp, và tổ chức phi chính phủ này 

đƣa ra một số cơ sở để tham khảo nhƣ sau: 

- Thông tin trọng yếu là thông tin có tác động nhất định (cho dù là tác động nhỏ) đến 

giá chứng khoán. Hay nói cách khác, nếu thông tin này đƣợc công khai, giá chứng 

khoán sẽ bị ảnh hƣởng trực tiếp. Các thông tin thuộc nhóm này bao gồm các thông tin 

về việc chia cổ tức, doanh thu theo quý, sự thay đổi trong Ban lãnh đạo và các hoạt 

động mua bán, sáp nhập. 

- Thông tin không trọng yếu là các thông tin không gây ảnh hƣởng đến giá chứng 

khoán. Nói một cách chính xác thì những thông tin này không ảnh hƣởng trực tiếp đến 

giá chứng khoán, nhƣng có thể cho thấy khả năng sinh lời của loại chứng khoán này 

trong tƣơng lai. Các thông tin thuộc nhóm này bao gồm mức độ hài lòng của nhân 

viên, mức độ phổ biến của công ty khi tìm kiếm trên Internet…
1
 

2. Tác động của lí thuyết Mosaic tới tính minh bạch của thị trƣờng chứng khoán 

 Khi đề cập tới tính minh bạch của thị trƣờng chứng khoán, một trong những lí 

thuyết mà nhà đầu tƣ thƣờng sử dụng là lí thuyết Thị trƣờng hiệu quả (Efficient market 

                                                 
1 Corporate Finance Institute (CFI), What is Mosaic Theory?, 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/mosaic-theory/, truy cập 

20/11/2020. 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/mosaic-theory/
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theory). Lí thuyết này chỉ ra rằng thị trƣờng hiệu quả là thị trƣờng trong đó giá chứng 

khoán đã phản ánh tất cả các thông tin công khai liên quan đến nó
1
. Việc giá tăng hay 

giảm là do thị trƣờng phản ứng đối với các thông tin mới không thể dự báo trƣớc. Và 

điều này sẽ hoàn toàn thay đổi khi xuất hiện thông tin nội bộ, bởi những ngƣời biết 

thông tin nội bộ sẽ ra quyết định mua hoặc bán chứng khoán để thu lợi nhuận, và nhƣ 

vậy giá chứng khoán sẽ thay đổi đến khi nào những ngƣời này không còn kiếm lời 

đƣợc nữa.  

 Từ lí thuyết trên cho thấy việc sở hữu thông tin nội bộ sẽ là lợi thế rất lớn khi 

tham gia đầu tƣ trên thị trƣờng chứng khoán. Đây cũng đƣợc gọi là hiện tƣợng thông 

tin bất cân xứng. Theo lý thuyết thông tin bất cân xứng (Asymmetric Information 

Theory), trên thị trƣờng chứng khoán, bất cân xứng thông tin xảy ra khi một hoặc 

nhiều nhà đầu tƣ sở hữu đƣợc thông tin riêng (Kyle, 1985) hoặc có nhiều thông tin 

công khai hơn về một công ty (Kim và Verrecchia, 1994 và 1997). Tình trạng bất cân 

xứng về thông tin sẽ dẫn đến việc các nhà đầu tƣ đƣa ra các quyết định đầu tƣ không 

chính xác, gây cung cầu ảo, thị trƣờng bong bóng và tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ thị 

trƣờng
2
. Nhƣ vậy, trƣờng hợp một nhà đầu tƣ biết đƣợc thông tin về công ty đại chúng 

hoặc quỹ đại chúng chƣa đƣợc công bố mà thông tin này một khi công bố ra nó sẽ làm 

tăng hoặc giảm giá chứng khoán của công ty đại chúng hay quỹ đại chúng, sau đó nhà 

đầu tƣ này lại sử dụng thông tin có đƣợc để thực hiện giao dịch chứng khoán, thì rõ 

ràng ngƣời đó đã giao dịch chứng khoán để thu lời dựa trên lợi thế của thông tin bất 

cân xứng và đây là hành vi giao dịch nội gián. Hay nói một cách khái quát thì giao 

dịch nội gián chính là giao dịch nội bộ bất hợp pháp, khi tổ chức, cá nhân mua/bán 

chứng khoán trên cơ sở biết trƣớc thông tin có giá trị và sử dụng trƣớc khi thông tin đó 

(thông tin nội bộ) đƣợc công bố công khai nhằm mua/bán cho chính mình hoặc cung 

cấp cho bên thứ ba để hƣởng lợi, xâm phạm đến các quan hệ trên thị trƣờng chứng 

khoán
3
. 

 Câu hỏi đặt ra chính là làm thế nào để xác định đƣợc một giao dịch nội bộ là 

hợp pháp hay bất hợp pháp? Sự phân định này phụ thuộc hoàn toàn vào việc ngƣời nội 

bộ thực hiện giao dịch nhƣ thế nào.  

                                                 
1 Steven L. Jones, Jeffry M. Netter, Efficient Capital Markets, 

https://www.econlib.org/library/Enc/EfficientCapitalMarkets.html, truy cập 21/11/2020. 

2 Nguyễn Thúy Anh, Thông tin bất cân xứng – rủi ro tiềm ẩn, https://tiasang.com.vn/-khoi-

nghiep/thong-tin-bat-can-xung-rui-ro-tiem-an-1687, truy cập 21/11/2020. 

3 Bùi Huyền, Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch nội gián trên thị trường chứng khoán, 

http://moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/Lists/PhapLuatKinhTe/View_detail.aspx?ItemID=428, truy cập 

21/11/2020. 

https://www.econlib.org/library/Enc/EfficientCapitalMarkets.html
https://tiasang.com.vn/-khoi-nghiep/thong-tin-bat-can-xung-rui-ro-tiem-an-1687
https://tiasang.com.vn/-khoi-nghiep/thong-tin-bat-can-xung-rui-ro-tiem-an-1687
http://moj.gov.vn/tcdcpl/tintuc/Lists/PhapLuatKinhTe/View_detail.aspx?ItemID=428
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- Giao dịch nội bộ hợp pháp: Ngƣời nội bộ dùng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm 

của chính họ để thực hiện giao dịch. Đây chính là kết quả của việc áp dụng lí thuyết 

Mosaic. 

 Ví dụ: Một giám đốc điều hành không sử dụng thông tin nội bộ trong khi mua 

cổ phần của công ty tại Hoa Kỳ mà ông ta đang quản lý và giao dịch này đƣợc báo cáo 

với Ủy ban Chứng khoán và Thị trƣờng trong đúng thời hạn luật định.  

 Trên thực tế, có hàng ngàn giao dịch nội bộ hợp pháp mỗi ngày. Ngƣời nội bộ 

giao dịch dựa trên các thông tin tài liệu đã công bố cho công chúng, kết hợp với kiến 

thức, kinh nghiệm cũng nhƣ căn cứ vào chiến lƣợc đầu tƣ của chính mình để ra quyết 

định giao dịch. Nhƣ vậy ở đây sẽ không xuất hiện việc lạm dụng lợi thế thông tin chƣa 

công khai để giao dịch nhằm thu lợi  bất chính và gây thiệt hại cho các nhà đầu tƣ 

khác. Luật pháp của các nƣớc đều quy định về việc những ngƣời nội bộ này phải báo 

cáo lên cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với các giao dịch liên quan đến chứng 

khoán của công ty do họ thực hiện. 

- Giao dịch nội bộ bất hợp pháp (giao dịch nội gián): Ngƣời nội bộ sử dụng ƣu thế 

thông tin mình có đƣợc nhƣng thị trƣờng chƣa có để thực hiện giao dịch. 

 Ví dụ: Một luật sƣ đại diện cho Giám đốc điều hành của một công ty biết đƣợc 

trong một cuộc họp bí mật là Giám đốc điều hành đó sẽ bị truy tố về những gian lận 

trong công ty trong vài ngày tới. Luật sƣ này bán trƣớc đi toàn bộ cổ phần mình sở hữu 

trong công ty bởi vì ông ta biết rằng giá cổ phiếu công ty sẽ đi xuống khi tin tức về 

việc truy tố giám đốc đƣợc công bố. 

 Nhƣ vậy, trong trƣờng hợp này đã xuất hiện sự vi phạm nghĩa vụ tín thác về 

bảo mật thông tin thuộc nhóm trọng yếu nhƣng chƣa công khai. Nghĩa vụ này theo quy 

định của pháp luật một số quốc gia trên thế giới nhƣ Hoa Kỳ, Vƣơng quốc Anh, 

Australia và các quốc gia trong Liên minh châu Âu sẽ phát sinh trong trƣờng hợp: Bất 

cứ khi nào một ngƣời đồng ý bảo mật thông tin; hoặc bất cứ khi nào ngƣời truyền đạt 

thông tin và ngƣời nhận thông tin có thói quen chia sẻ các bí mật, nhƣ vậy là ngƣời 

nhận thông tin đã biết hoặc đáng lẽ phải biết rằng ngƣời truyền thông tin cho mình là 

dạng thông tin trọng yếu chƣa công khai, mà bên truyền thông tin tin rằng ngƣời nhận 

thông tin sẽ bảo mật thông tin;…Một ngƣời tham gia vào các giao dịch nội gián có thể 

là ngƣời đang làm việc cho công ty mà anh ta mua cổ phiếu, nhƣng có thể anh ta cũng 

không nhất thiết phải đang là nhân viên thuộc công ty đó
1
.  

 Trên cơ sở sự phân định giữa giao dịch nội bộ hợp pháp và bất hợp pháp, pháp 

luật của các quốc gia đều thừa nhận việc áp dụng lí thuyết Mosaic là hợp pháp, và 

                                                 
1 Lê Quỳnh Anh, ―Nghiên cứu so sánh các quy định chống giao dịch nội gián trong pháp luật một số 

nƣớc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam‖, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, 2015, 

tr.4-5. 
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công nhận rằng các thông tin do các nhà đầu tƣ thu thập đƣợc nếu là thông tin không 

trọng yếu sẽ không vi phạm pháp luật về giao dịch nội gián.  

 Ngay từ những năm 1970, trƣớc cả khi thuật ngữ ―lí thuyết Mosaic‖ đƣợc chính 

thức đặt ra, tại Hoa Kỳ, các chuyên gia tài chính, chuyên gia đầu tƣ cũng nhƣ các tòa 

án đã có những nhận định khác nhau liên quan tới tính hợp pháp của lí thuyết này. 

Năm 1980, Tòa án tối cao trong vụ Chiarella v. United States đã ra phán quyết rằng 

chỉ khi thực hiện giao dịch trên cơ sở các thông tin trọng yếu không công khai mới cấu 

thành hành vi giao dịch nội gián. Và lí thuyết Mosaic ngày càng đƣợc củng cố qua một 

loạt những phán quyết sau đó nhƣ vụ Dirks v. SEC, Carpenter v. United States. Nhƣng 

thái độ của các thẩm phán Hoa Kỳ đã thay đổi kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 

2008. Năm 2010, nhà sáng lập Quỹ đầu tƣ Galleon Group, tỷ phú Raj Rajaratnam đã 

bị bắt với tội danh giao dịch nội gián. Các công tố viên Mỹ cho rằng, Raj Rajaratnam 

đã thu đƣợc 45 triệu USD từ khai thác bất hợp pháp những thông tin tài chính nội bộ 

của nhiều tập đoàn lớn trên thị trƣờng chứng khoán để đầu cơ trục lợi. Mặc cho 

Rajaratnam khẳng định rằng tất cả những thông tin ông ta có đƣợc đều là thông tin 

không trọng yếu, và vì vậy cần đƣợc phán vô tội theo lí thuyết Mosaic. Tuy nhiên, bồi 

thẩm đoàn đã bác bỏ lời biện hộ này và tuyên án 11 năm tù, mức án cao nhất kể từ khi 

Luật giao dịch nội gián đƣợc áp dụng tại Hoa Kỳ. Vẫn có những ý kiến cho rằng, điều 

này không có nghĩa là lí thuyết Mosaic đã ―chết‖, bởi trong các thông tin Raj 

Rajaratnam thu thập đƣợc, có nhiều thông tin quá rõ ràng mà không cần phải có sự 

phân tích để ra quyết định đầu tƣ
1
.  

 Vấn đề cốt lõi ở đây chính là những thông tin nhà đầu tƣ muốn tìm hiểu, theo 

logic thông thƣờng, đó phải là những thông tin quan trọng ít nhất với chính bản thân 

họ, và điều duy nhất quan trọng với nhà đầu tƣ lại liên quan trực tiếp đến giá cả của 

chứng khoán và xu hƣớng thay đổi giá cả, và nhƣ vậy, đây nên đƣợc xác định là các 

thông tin trọng yếu. Một ví dụ cho nhận định này chính là việc một ngƣời nhận đƣợc 

thông tin không công khai nhƣ kế hoạch giới thiệu một sản phẩm mới - thông tin này 

sẽ không quá quan trọng đối với cộng đồng đầu tƣ nói chung. Nhƣng do chuyên môn 

và đánh giá riêng của của ngƣời đó, thông tin này khiến anh ta kết luận rằng thu nhập 

của công ty sẽ tăng lên đáng kể. Giáo sƣ Donald C. Langevoort của Trung tâm Luật 

Đại học Georgetown nhận định anh ta không nên bị cấm giao dịch, vì mặc dù thông tin 

là quan trọng đối với anh ta, nhƣng nó không quan trọng đối với nhà đầu tƣ ―hợp lý‖ 

trên thị trƣờng. Vì lý do này, các nhà phân tích đầu tƣ có thể thu thập các thông tin từ 

những ngƣời trong công ty một cách hợp lý và ghép chúng lại với nhau trong một bức 

                                                 
1 Glenn E. Morrical, Is the mosaic theory as a defense to insider trading dead?, 

https://www.tuckerellis.com/lingua-negoti-blog/is-the-mosaic-theory-as-a-defense-to-insider-trading-

dead, truy cập ngày 24/11/2020. 

https://www.tuckerellis.com/lingua-negoti-blog/is-the-mosaic-theory-as-a-defense-to-insider-trading-dead
https://www.tuckerellis.com/lingua-negoti-blog/is-the-mosaic-theory-as-a-defense-to-insider-trading-dead


 266 

tranh có thể dẫn đến quyết định đầu tƣ, miễn là các phần thông tin đó không phải là 

trọng yếu
1
. Ở đây, theo nhƣ phân tích, thông tin anh ta thu thập đƣợc không trực tiếp 

đến từ khả năng tiếp cận và tìm kiếm thông tin, mà chủ yếu là do kỹ năng phân tích.  

 Nhƣng chính những trƣờng hợp áp dụng lí thuyết Mosaic nhƣ thế này sẽ là 

thách thức rất lớn đối với pháp luật về giao dịch nội gián, bởi vấn đề sẽ phức tạp hơn 

nếu ngƣời cung cấp thông tin nội bộ cố ý tiết lộ đây là kế hoạch trọng điểm của công 

ty và đã nhận đƣợc phản hồi rất tích cực từ những ngƣời dùng thử sản phẩm. Và sẽ ra 

sao nếu nhà phân tích đầu tƣ đồng thời nhận đƣợc thông tin không trọng yếu từ hai 

ngƣời nội bộ, một ngƣời cung cấp thông tin về việc công ty đang có kế hoạch ra mắt 

sản phẩm mới và một ngƣời cung cấp thông tin về việc sản phẩm mới có đánh giá 

dùng thử rất tốt; đồng thời hai ngƣời nội bộ này lại biết rõ thông tin mà ngƣời còn lại 

cung cấp cho nhà phân tích đầu tƣ. Đây là một câu hỏi gây nhiều tranh cãi trong giới 

học thuật tại nhiều quốc gia trên thế giới. Một số chuyên gia cho rằng chỉ cần quan tâm 

thông tin khi cung cấp không thuộc nhóm thông tin trọng yếu sẽ không vi phạm pháp 

luật. Nhƣng một số lại khẳng định cần quan tâm đến việc ngƣời nội bộ liệu có biết việc 

tiết lộ thông tin của anh ta sẽ giúp nhà phân tích hoàn thành đƣợc đầy đủ thông tin để 

ảnh hƣởng đến quyết định đầu tƣ của họ hay không
2
. Bởi nếu ngƣời tiết lộ thông tin 

nhận thức đƣợc điều này thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh ta vừa cung cấp một 

thông tin nội bộ đủ để tạo nên lợi thế về thông tin bất cân xứng cho nhà phân tích đầu 

tƣ nắm đƣợc thông tin. Qua thời gian, dƣờng nhƣ ranh giới giữa thông tin trọng yếu và 

không trọng yếu đã không còn rõ ràng nhƣ pháp luật đã quy định, và lí thuyết Mosaic 

đã bị biến thành một công cụ để che dấu các hành vi bất hợp pháp.  

3. Sự xuất hiện của lí thuyết Mosaic tại thị trƣờng Việt Nam 

 Cũng giống nhƣ mọi thị trƣờng chứng khoán trên thế giới, tại Việt Nam hiện 

nay, các nhà đầu tƣ luôn khẳng định ―thông tin là tiền‖, việc có đƣợc thông tin sớm sẽ 

mang đến lợi thế hàng đầu, và cũng là nguyên nhân dẫn đến những giao dịch nội gián.  

 Theo thống kê từ Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc, có thể thấy rằng, 

từ khi Luật Chứng khoán chính thức có hiệu lực cho đến nay, số lƣợng vi phạm bị xử 

lý liên quan tới giao dịch nội gián chƣa bao giờ vƣợt qua một con số
3
. Liệu đây có phải 

là tín hiệu đáng mừng, chứng minh Việt Nam kiểm soát tốt các giao dịch nội gián 

không? Để trả lời cho vấn đề này, báo cáo sẽ dẫn lời chuyên viên môi giới Lê Thành 

                                                 
1 Horwich, Allan, The Mosaic Theory of Materiality – Does the Illusion Have a Future?, Securities 

Regulation Law Journal, Forthcoming, Northwestern Law & Econ Research, 2015, pp.14-05, 

https://ssrn.com/abstract=2397445, truy cập 22/11/2020.  

2 Brian K. Barry, The Securities and Exchange Commission‟s Regulation Fair Disclosure: Parity of 

Information or Parody of Information?, U. Miami L. Rev., vol.56, USA, 2002, pp. 645-659. 

3 PGS.TS, Nguyễn Hữu Tài, NCS.Nguyễn Thị Bích Thủy, Nhận biết hành vi gian lận trên Thị trường 

chứng khoán Việt Nam, https://thitruongtaichinhtiente.vn/nhan-biet-hanh-vi-gian-lan-tren-thi-truong-

chung-khoan-viet-nam-23513.html, truy cập ngày 23/11/2020.  

https://ssrn.com/abstract=2397445
https://thitruongtaichinhtiente.vn/nhan-biet-hanh-vi-gian-lan-tren-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-23513.html
https://thitruongtaichinhtiente.vn/nhan-biet-hanh-vi-gian-lan-tren-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-23513.html
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Đạt (Công ty chứng khoán SSI): ―Trên thị trƣờng, có sự hoạt động của một vài cổ 

phiếu, chỉ cần nhìn vào thôi cũng biết là giao dịch nội gián, thao túng cổ phiếu (kể cả 

cổ phiếu nằm trong VN30). Một câu hỏi lớn đặt ra, là Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc 

có nhận ra tình trạng này không?‖. Một ý kiến khác đến từ ông Ngụy Văn Hùng - 

Giám đốc tƣ vấn của công ty chứng khoán VPS: giao dịch nội gián ở thị trƣờng chứng 

khoán Việt Nam ―hơi mạnh‖ và không khó để nhận ra bởi nhiều thông tin hay báo cáo 

tài chính hàng quý, 6 tháng có dấu hiệu cho thấy đƣợc các quỹ biết trƣớc, từ đó họ 

―đánh trƣớc‖, trong khi nhà đầu tƣ cá nhân biết đƣợc muộn hơn, sau 1-2 tuần, cho nên 

thiệt thòi
1
.  

 Cách tiếp cận về giao dịch nội gián tại Việt Nam cũng không khác với cách tiếp 

cận của các quốc gia khác trên thế giới. Pháp luật Việt Nam cũng quy định về thông 

tin nội bộ phải là việc nhà đầu tƣ biết đƣợc thông tin về một công ty đại chúng hay quỹ 

đại chúng chƣa đƣợc công bố mà thông tin này một khi công bố ra sẽ làm tăng hay 

giảm giá chứng khoán của công ty đại chúng hay quỹ đại chúng, sau đó nhà đầu tƣ này 

lại sử dụng thông tin có đƣợc để thực hiện giao dịch chứng khoán. Điều này chứng tỏ 

Việt Nam cũng quy định theo hƣớng nếu không sử dụng thông tin trọng yếu sẽ không 

vi phạm pháp luật về giao dịch nội gián. 

 Rõ ràng lí thuyết Mosaic đã xuất hiện tại Việt Nam từ lâu, chỉ là chƣa đƣợc ―chỉ 

mặt điểm tên‖ mà mới đƣợc nhìn nhận dƣới một số dạng hành vi nhƣ đƣợc liệt kê dƣới 

đây: 

- Rò rỉ thông tin trong công tác đấu giá cổ phiếu. Hiện nay, quy chế đấu giá do Ủy ban 

chứng khoán ban hành chỉ yêu cầu các Trung tâm giao dịch chứng khoán công bố tổng 

số nhà đầu tƣ tham gia đấu giá và tổng lƣợng cổ phiếu đặt mua, trong khi những thông 

tin có ảnh hƣởng rất lớn đến việc đặt giá nhƣ số lƣợng nhà đầu tƣ tổ chức/nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài tham gia đấu giá; số lƣợng cổ phiếu đặt mua của các đối tƣợng này, lại 

không đƣợc công bố cụ thể. Điều đáng nói là, những thông tin này không đƣợc bảo 

mật chặt chẽ mà đƣợc cung cấp một cách riêng lẻ cho những đối tƣợng có nhu cầu. 

Những ngƣời nắm đƣợc cụ thể, chi tiết về tổng cầu cổ phiếu của thị trƣờng, các cá 

nhân tổ chức nào tham gia đấu giá sẽ tính toán đƣợc hợp lý mức giá mà mình bỏ thầu, 

qua đó chiếm lợi thế so với các nhà đầu tƣ khác không có thông tin. 

- Sự ưu tiên cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư chiến lược, các nhà đầu tƣ tổ chức 

mà không công bố rộng rãi. Đến nay, một hiện tƣợng phổ biến cho thấy các cuộc đấu 

giá thì ngƣời đấu giá thành công chủ yếu là các nhà đầu tƣ tổ chức. Loại trừ khả năng 

các nhà đầu tƣ tổ chức có kinh nghiệm, kỹ năng phân tích và "trƣờng vốn" hơn thì 

                                                 
1 Thế Lâm, 20 năm phát triển thị trường chứng khoán VN: Minh bạch để phát triển lành mạnh hơn, 

https://laodong.vn/kinh-te/20-nam-phat-trien-thi-truong-chung-khoan-vn-minh-bach-de-phat-trien-

lanh-manh-hon-820783.ldo, truy cập ngày 23/11/2020.  

https://laodong.vn/kinh-te/20-nam-phat-trien-thi-truong-chung-khoan-vn-minh-bach-de-phat-trien-lanh-manh-hon-820783.ldo
https://laodong.vn/kinh-te/20-nam-phat-trien-thi-truong-chung-khoan-vn-minh-bach-de-phat-trien-lanh-manh-hon-820783.ldo
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ngƣời ta cũng nghi ngờ các nhà đầu tƣ nhận đƣợc nhiều thông tin chất lƣợng hơn so 

với các nhà đầu tƣ cá nhân. 

- Tung tin đồn thất thiệt (một sự phát triển lí thuyết Mosaic theo chiều hƣớng nghịch 

đảo). Các tin này thƣờng đƣợc tung ra trên các diễn đàn chứng khoán (forum), trên các 

sàn giao dịch chứng khoán, hoặc đƣợc truyền miệng. Do nhà đầu tƣ chƣa có kinh 

nghiệm, kỹ năng để kiểm chứng nguồn thông tin, đồng thời do cơ chế thông tin của 

doanh nghiệp còn yếu kém, chậm chạp nên dẫn đến gây tâm lý hoang mang cho nhà 

đầu tƣ, ảnh hƣởng đến giá cả cổ phiếu trên thị trƣờng.
1
 

 Trong khi các dạng hành vi liên quan đến giao dịch nội gián vô cùng phong phú 

với mức độ gây hậu quả khác nhau, thì không khó để nhận ra trong các quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc, hầu hết các hành vi bị 

xử lý do vi phạm về giao dịch nội gián đều liên quan tới nghĩa vụ công bố thông tin 

đối với cổ đông lớn tại một số doanh nghiệp. Đây có thể xem là dạng hành vi dễ xác 

định nhất trên thị trƣờng, mặc dù nhiều chuyên gia đồng ý rằng từ việc vi phạm công 

bố thông tin có thể là gợi ý cho một hành vi gian lận nào đó, trong đó có giao dịch nội 

gián. Theo thống kê, các giao dịch nội gián thƣờng diễn ra sau khi công ty có thông tin 

quan trọng và trong khoảng 20 ngày trƣớc khi công ty công bố thông tin này ra công 

chúng
2
.  

 Vào năm 2009, Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc công bố xử phạt ba nhà đầu tƣ 

cá nhân tổng cộng 165 triệu đồng vì liên quan đến việc mua bán cổ phiếu KSH. Đó là 

trƣờng hợp cổ đông nội bộ của CTCP Tập đoàn khoáng sản Hamico đã tiết lộ thông tin 

nội bộ về việc triển khai dự án khai thác mỏ vàng sa khoáng của KSH cho hai ngƣời 

khác để giao dịch cổ phiếu KSH trong tháng 9/2009. Ban đầu giá của KSH chỉ là 

18.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 9, nhƣng đã tăng liên tục và đạt mức giá 45.000 

đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 9. Sau đó, khi KSH chính thức công bố thông tin khai 

thác mỏ vàng sa khoáng thì cổ phiếu tiếp tục có chuỗi tăng mạnh và đạt đỉnh cao 

93.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, hàng loạt nhà đầu tƣ khác đứng ngoài nhìn giá 

KSH tăng vùn vụt mà không biết vì sao và nếu ai đó mua vào cổ phiếu đúng ―đỉnh‖ thì 

thiệt hại cũng không phải là ít
3
. 

 Một trƣờng hợp khác cũng bị nhiều nhà đầu tƣ nghi ngờ có dấu hiệu của giao 

dịch nội gián là trƣờng hợp cổ phiếu PVF (Công ty Tài chính dầu khí). Vào ngày 

11/9/2013, trong phiên giao dịch đóng cửa, cổ phiếu PVF bị xả ATC trên 1,1 triệu, 

cộng với 539.000 đơn vị nữa ở mức giá sàn. Kết quả là tổng cộng 1,6 triệu cổ phiếu đã 

                                                 
1 Nguyễn Thúy Anh, tlđd. 

2 PGS.TS, Nguyễn Hữu Tài, NCS.Nguyễn Thị Bích Thủy, tlđd. 

3 ThS.Võ Thị Hoàng Nhi, Giải pháp nhằm hạn chế tình trạng giao dịch nội gián trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam hiện nay, Tạp chí Ngân hàng, số 16/2013, tr.46. 
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đƣợc bán thành công trên thị trƣờng. Chỉ vài giờ sau phiên giao dịch này, Công ty 

chứng khoán FPT (FPTS) đã công bố loại cổ phiếu PVF ra khỏi danh mục đƣợc ký 

quỹ kể từ ngày 12/9. Ngay lập tức, một đợt bán tháo PVF xảy ra với gần 2 triệu cổ 

phiếu rao bán với giá sàn và chỉ đến 11 giờ trƣa ngày 12/9/2013, PVF thật sự đã mất 

thanh khoản. Vấn đề là ở chỗ tại sao một số nhà đầu tƣ lại biết trƣớc thông tin của 

FPTS, thậm chí biết rõ lƣợng cổ phiếu PVF đang cầm cố tại FPTS đủ lớn để có thể gây 

một cơn bán tháo sốc trên thị trƣờng. Nhƣ vậy, có khả năng là thông tin nội bộ lọt ra 

ngoài đã giúp một số nhà đầu tƣ ―thoát‖ đƣợc 1,6 triệu cổ phiếu sắp mất thanh khoản 

một cách ngoạn mục
1
. 

 Mặc dù mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán và thị trƣờng chứng 

khoán đã tăng đối với tổ chức vi phạm là 2 tỷ đồng và đối với cá nhân vi phạm là 1 tỷ 

đồng (Văn bản hợp nhất số 01/VBHN/BTC ngày 17/2/2017 của Bộ Tài chính); ngoài 

ra Bộ Luật hình sự năm 2015 cũng đã quy định mức phạt tối đa 7 năm tù đối với gian 

lận trên thị trƣờng chứng khoán. Tuy nhiên, nhiều ngƣời vẫn sẵn sàng chấp nhận mức 

phạt ít ỏi để thu đƣợc lợi ích lớn hơn nhiều từ các gian lận trong giao dịch chứng 

khoán. Bên cạnh đó, các giao dịch nội gián cũng ngày càng tinh vi, khó chứng minh 

đƣợc hành vi vi phạm. Ngƣời nội bộ có thể không trực tiếp đặt lệnh mà thông qua các 

mối quan hệ phức tạp nhƣ bạn bè, ngƣời thân, đối tác kinh doanh. Điều này dẫn đến 

việc phát hiện và xử lý rất khó khăn, và hầu hết các trƣờng hợp, thậm chí ngƣời nội bộ 

còn chƣa cần sử dụng lí thuyết Mosaic nhƣ một ngụy biện trƣớc cơ quan chức năng. 

 Nhƣ vậy, có thể thấy rằng các quy định của pháp luật về đảm bảo minh bạch thị 

trƣờng chƣa thực sự hiệu quả khi thực thi trên thực tế, đặc biệt trong bối cảnh các nhà 

đầu tƣ đƣợc phép sử dụng lí thuyết Mosaic nhƣ một công cụ tài chính và các dạng chia 

sẻ thông tin trong thời đại công nghệ số ngày càng khó kiểm soát. Với sự hỗ trợ của hệ 

thống mạng Internet và các trang web, thông qua các tính năng liên quan tới thu thập 

thông tin (ví dụ nhƣ mạng xã hội và các công cụ hỗ trợ khảo sát) và chia sẻ ẩn danh, 

những ngƣời nắm giữ thông tin nội bộ, một cách vô tình hoặc cố ý, có thể tiết lộ những 

thông tin này. Trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam, các nhà đầu tƣ thƣờng nói với 

nhau rằng: tin đồn là tin chính xác nhất. Quả thực điều này đã xảy ra nhiều lần, do đó 

càng khiến cho ngƣời ta tin tƣởng vào tin đồn và hình thành một chiến lƣợc đầu tƣ gọi 

là đầu tƣ theo tin
2
.  

 Đây là vấn đề không chỉ Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục phải đối mặt, mà 

ngay kể cả ở những thị trƣờng chứng khoán phát triển bậc nhất nhƣ Hoa Kỳ, lí thuyết 

                                                 
1 Phan Đức, Thị trường chứng khoán: Có dấu hiệu của giao dịch nội gián, https://anninhthudo.vn/thi-

truong-chung-khoan-co-dau-hieu-cua-giao-dich-noi-gian-post180017.antd, truy cập 23/11/2020. 

2 Kim Dung, [Câu chuyện cuối tuần] Đầu tư theo tin nội gián: Chiến lược giúp bạn trở thành kẻ đổ 

vỏ, https://cafef.vn/cau-chuyen-cuoi-tuan-dau-tu-theo-tin-noi-gian-chien-luoc-giup-ban-tro-thanh-ke-

do-vo-20160618230908575.chn, truy cập ngày 23/11/2020. 

https://anninhthudo.vn/thi-truong-chung-khoan-co-dau-hieu-cua-giao-dich-noi-gian-post180017.antd
https://anninhthudo.vn/thi-truong-chung-khoan-co-dau-hieu-cua-giao-dich-noi-gian-post180017.antd
https://cafef.vn/cau-chuyen-cuoi-tuan-dau-tu-theo-tin-noi-gian-chien-luoc-giup-ban-tro-thanh-ke-do-vo-20160618230908575.chn
https://cafef.vn/cau-chuyen-cuoi-tuan-dau-tu-theo-tin-noi-gian-chien-luoc-giup-ban-tro-thanh-ke-do-vo-20160618230908575.chn
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Mosaic cũng đang trở thành một thách thức lớn trong thời đại bùng nổ công nghệ 

thông tin. Theo quy định tại Quy tắc 10b-5, Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ (SEC - 

Securities and Exchange Commission) khẳng định nếu một ngƣời trong công ty tiết lộ 

thông tin không trọng yếu cho ngƣời ngoài, mà sau đó thông tin này đƣợc sử dụng và 

tổng hợp để trở thành thông tin trọng yếu thì sẽ không vi phạm quy định pháp luật. 

Tuy nhiên, trên thực tế, khi một thông tin bị tiết lộ ra bên ngoài, thì sẽ rất khó khăn để 

xác định đƣợc đó là thông tin trọng yếu hay không trọng yếu, hay có thể xảy ra trƣờng 

hợp một thông tin trọng yếu có thể tổng hợp trực tiếp từ nhiều thông tin không trọng 

yếu do các cá nhân khác nhau trong nội bộ công ty tiết lộ hay không? Và mọi chuyện 

còn phức tạp hơn khi có công nghệ thông tin, cho phép các thông tin dƣới dạng ―lời 

đồn‖, ―dự đoán‖ đƣợc tung ra một cách ẩn danh để điều hƣớng thị trƣờng, vậy trình độ 

kỹ thuật của các cơ quan quản lý thị trƣờng chứng khoán có đủ khả năng xác định chắc 

chắn những cá nhân/tổ chức cụ thể đứng sau những tài khoản ẩn danh trên mạng xã 

hội không, nhất là trong trƣờng hợp những thông tin này nếu là thông tin trọng yếu 

không công khai thì sẽ đƣợc xác định là thông tin nội bộ (vi phạm pháp luật về giao 

dịch nội gián) hay đƣợc xác định là kết quả của lí thuyết Mosaic (không vi phạm pháp 

luật). Các công tố viên tại Hoa Kỳ đã khẳng định rằng, từ khi lí thuyết Mosaic đƣợc 

công nhận là hợp pháp (án lệ Dirks v. SEC), họ gặp rất nhiều khó khăn trong công tác 

truy tố và tìm kiếm bằng chứng để chứng minh giao dịch nội gián, đặc biệt trong các 

vụ việc có tính điển hình nhƣ Raj Rajaratnam, Rajat Gupta, Doug Whitman
1
.  

 Vậy Việt Nam có thể làm gì để hạn chế sự tác động của lí thuyết Mosaic đến 

tính minh bạch của thị trƣờng chứng khoán hay không? Pháp luật hiện nay có thể thay 

đổi theo một số chiều hƣớng sau: 

- Thứ nhất, cấm hoàn toàn lí thuyết Mosaic. Hay nói cách khác, chỉ cần phát hiện có 

thông tin chƣa công khai xuất hiện trên thị trƣờng, các cơ quan chức năng sẽ lập tức 

bƣớc vào giai đoạn tìm kiếm ngƣời truyền tin và chắc chắn ngƣời này sẽ bị xử phạt về 

hành vi tiết lộ thông tin. Việc chứng minh thông tin đó có trọng yếu hay không, ngƣời 

truyền tin có cố ý hay đƣợc hƣởng lợi từ việc truyền tin sẽ chỉ đóng vai trò quyết định 

về việc sẽ tăng nặng mức phạt, chuyển sang xử lý về giao dịch nội gián hay chuyển 

sang truy cứu trách nhiệm hình sự.   

- Thứ hai, không cấm hoàn toàn lí thuyết Mosaic, tuy nhiên sẽ ngăn ngừa tối đa việc 

tiết lộ thông tin. Việt Nam có thể học tập Nhật Bản trong việc thành lập các tổ chức tự 

quản và triển khai áp dụng hệ thống giám sát sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện nay, 

                                                 
1 Aaron S. Davidowitz, Abandoning the „Mosaic Theory‟: Why the „Mosaic Theory‟ of Securities 

Analysis Constitutes Illegal Insider Trading and What to Do About It, 46 WASH. U. J. L. & POL‘Y 

281, 2015, pp.283, https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol46/iss1/13, truy cập 

ngày 23/11/2020. 

https://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol46/iss1/13


 271 

các hiệp hội chứng khoán tại Nhật Bản đang hoạt động rất hiệu quả thông qua việc 

khuyến nghị các công ty kí kết các thỏa thuận bảo mật với các nhân viên và ngƣời 

quản lý của mình. Theo đó, các thỏa thuận này nghiêm cấm việc trả lời hay tiết lộ các 

thông tin về công ty với bên thứ ba (dù là thông tin công khai hay không công khai) 

nằm ngoài sự ủy quyền bằng văn bản của công ty
1
. Nhật Bản cũng áp dụng công nghệ 

thông tin để phân tích và phát hiện các thông tin đăng tải trên mạng xã hội có thể ảnh 

hƣởng đến quyết định đầu tƣ và hành vi bán tháo, góp phần ngăn chặn các hành vi 

không công bằng trên thị trƣờng
2
. 

- Thứ ba, không cấm hoàn toàn lí thuyết Mosaic, nhƣng tăng mạnh xử lý đối với các 

hành vi giao dịch nội gián đƣợc ngụy tạo dƣới dạng lí thuyết Mosaic. Để làm đƣợc 

điều này, cần tăng thêm quyền cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc. Một trong những 

quyền có thể trao thêm cho Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc là quyền triệu tập đƣơng sự 

và những ngƣời có liên quan đến xét hỏi, phỏng vấn; truy cập vào dữ liệu điện thoại, 

ghi âm cuộc gọi, truy xuất dữ liệu liên quan đến đối tƣợng thanh tra từ hệ thống thông 

tin của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông; yêu cầu công ty đầu tƣ, tổ chức tín dụng hoặc 

tổ chức tài chính hiện hành (bao gồm cả ngân hàng thƣơng mại không cung cấp dịch 

vụ mở tài khoản tiền gửi đầu tƣ chứng khoán cho ngƣời vi phạm nhƣng tại đó ngƣời vi 

phạm lại có giao dịch tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc tiền gửi tiết kiệm) phong tỏa 

tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, tài sản thế chấp, cầm cố có liên quan đến 

hành vi giao dịch nội gián. Giải thích rõ về kiến nghị này, ông Vũ Bằng
3
 cho biết: 

―Quan điểm của chúng tôi là nếu có đƣợc quyền này thì việc phân tích phát hiện các 

dấu hiệu có tính chất hình sự sẽ tốt hơn, từ đó có cơ sở đầy đủ hơn để chuyển hồ sơ 

sang cơ quan công an xử lý. Thực tế, chúng tôi đã từng chuyển sang cơ quan công an 

một số vụ nghi vấn liên quan đến hành vi thao túng, nội gián nhƣng cũng không xử lý 

đƣợc, vì cơ sở dữ liệu, bằng chứng để cơ quan công an có thể xử lý, kết luận và khởi tố 

chƣa thực sự đầy đủ. Với những nghi vấn liên quan đến thao túng giá chứng khoán, 

nếu không có thẩm quyền điều tra thì Ủy ban chứng khoán chỉ xác định đƣợc một 

nhóm nhỏ mà không thể thấy đƣợc các mối quan hệ đằng sau‖. 

 Ngoài ra, dù lựa chọn phƣơng án nào, thì trong thời gian tới, pháp luật cũng cần 

nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí về giao dịch bất thƣờng để các cán bộ thực hiện 

nhiệm vụ điều tra giao dịch nội gián có căn cứ để tập trung thanh tra, kiểm tra. Các 

                                                 
1 Aaron S. Davidowitz, tlđd, pp.300. 

2 Tâm An, Giám sát minh bạch trên TTCK, Nhật Bản sử dụng trí tuệ nhân tạo quét tin trên mạng xã 

hội để ngăn ngừa làm giá, https://cafef.vn/giam-sat-minh-bach-tren-ttck-nhat-ban-su-dung-tri-tue-

nhan-tao-quet-tin-tren-mang-xa-hoi-de-ngan-ngua-lam-gia-20190620211453031.chn, truy cập ngày 

23/11/2020. 

3 Khánh Huyền, Ủy ban Chứng khoán: Muốn có quyền điều tra để chống thao túng, 

https://www.tienphong.vn/Kinh-Te/uy-ban-chung-khoan-muon-co-quyen-dieu-tra-de-chong-thao-

tung-825541.tpo, truy cập ngày 23/11/2020. 

https://cafef.vn/giam-sat-minh-bach-tren-ttck-nhat-ban-su-dung-tri-tue-nhan-tao-quet-tin-tren-mang-xa-hoi-de-ngan-ngua-lam-gia-20190620211453031.chn
https://cafef.vn/giam-sat-minh-bach-tren-ttck-nhat-ban-su-dung-tri-tue-nhan-tao-quet-tin-tren-mang-xa-hoi-de-ngan-ngua-lam-gia-20190620211453031.chn
https://www.tienphong.vn/Kinh-Te/uy-ban-chung-khoan-muon-co-quyen-dieu-tra-de-chong-thao-tung-825541.tpo
https://www.tienphong.vn/Kinh-Te/uy-ban-chung-khoan-muon-co-quyen-dieu-tra-de-chong-thao-tung-825541.tpo
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tiêu chí cảnh báo bất thƣờng đối với các giao dịch trên thị trƣờng có thể đƣợc xây 

dựng trên cơ sở khi có sự thay đổi bất thƣờng về giá, khối lƣợng giao dịch, tần suất 

giao dịch và phƣơng thức giao dịch của nhà đầu tƣ. Chẳng hạn, Sở giao dịch chứng 

khoán sẽ cảnh báo hoặc tiến hành thu thập chứng cứ để trình Ủy ban chứng khoán Nhà 

nƣớc thẩm tra khi phát hiện đƣờng biểu đồ chuyển động của giá chứng khoán có sự 

đột biến bất ngờ đối với khối lƣợng giao dịch thay đổi lớn một cách liên tục của cổ 

đông trong khoảng thời gian trƣớc khi thông tin trọng yếu liên quan đến tổ chức phát 

hành chứng khoán đó đƣợc công bố. Bên cạnh đó, để việc kiểm soát số lƣợng và nội 

dung các thông tin đƣợc lan truyền hiệu quả hơn, nhất là khi hiện nay thói quen của 

hầu hết các nhà đầu tƣ chứng khoán là sử dụng công nghệ số chủ yếu thông qua mạng 

Internet, báo cáo cũng gợi mở một hƣớng nghiên cứu mới về việc xây dựng những văn 

bản dƣới luật nhằm cụ thể hóa việc áp dụng Luật An ninh mạng trong lĩnh vực chứng 

khoán.  

Kết luận 

  Lí thuyết Mosaic đã làm mờ đi ranh giới giữa những thông tin đƣợc pháp luật 

xác định là thông tin trọng yếu và thông tin không trọng yếu, bởi bằng những kĩ năng 

và kinh nghiệm của nhà đầu tƣ, họ có thể dễ dàng tổng hợp những thông tin không 

trọng yếu, kết hợp với những ―lời đồn‖ trên các trang thông tin điện tử để đƣa ra quyết 

định về đầu tƣ chứng khoán. Vì vậy, báo cáo này đƣa ra quan điểm nên hạn chế sự tác 

động của lí thuyết Mosaic, và đề xuất tiếp tục nghiên cứu để thay thế lí thuyết này 

bằng một phƣơng pháp khác công bằng hơn đối với mọi nhà đầu tƣ chứng khoán. 
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TÍNH LINH HOẠT, HIỆU QUẢ CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

                                                                                                 

                                                                                     PGS.TS. Trần Anh Tuấn 

                                                                                 Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

Dẫn nhập: Hội nhập quốc tế đòi hỏi hệ thống pháp luật quốc gia phải cải cách 

và thích ứng với sự tiến triển về lập pháp trên thế giới, đặc biệt là những thay đổi về 

lập pháp dƣới tác động của cách mạng khoa học công nghệ. Trong bối cảnh ấy, pháp 

luật tố tụng dân sự với tƣ cách là công cụ pháp lý duy trì sự ổn định và trật tự của các 

quan hệ tƣ cũng phải đƣợc hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu về tính linh hoạt, 

hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi của chủ thể. Để hiện thực hóa điều này, nhà lập 

pháp cần phải tìm kiếm giải pháp đơn giản hóa thủ tục tố tụng, thiết lập cơ chế chuyển 

hóa giữa các thủ tục, ứng dụng công nghệ trong tố tụng dân sự (1) đồng thời kiểm soát 

thời hạn tố tụng dân sự (2). 

1. Đơn giản hóa thủ tục, thiết lập cơ chế chuyển hóa giữa các thủ tục và 

ứng dụng công nghệ trong tố tụng dân sự  

Nhằm bảo đảm tính hợp lý của thủ tục tố tụng dân sự, pháp luật tố tụng của 

nhiều nƣớc đã đi theo hƣớng thiết kế các loại hình thủ tục khác nhau phù hợp với tính 

chất đơn giản hay phức tạp của vụ việc. Ở châu Âu, nhà lập pháp đã thiết lập bên cạnh 

thủ tụng tố tụng giải quyết tranh chấp (thủ tục thông thƣờng), các quy định về thủ tục 

xét xử nhanh. Các thủ tục xét xử nhanh, đặc biệt hiệu quả trong trƣờng hợp thu hồi 

những khoản nợ không tranh cãi bởi con nợ. Các thủ tục này mang những tên gọi khác 

nhau tùy theo quốc gia. Chỉ thị châu Âu 2000/35/EC của Nghị viện và Hội đồng châu 

Âu về đấu tranh chống lại sự chậm trễ thanh toán, trả nợ trong các giao dịch thƣơng 

mại trƣớc đây hƣớng tới việc thiết lập trong mỗi quốc gia thành viên một thủ tục hiệu 

quả, ít chi phí hơn nhằm cho phép các chủ nợ có thể thắng kiện một cách nhanh chóng 

hơn. Để thống nhất các thủ tục đơn giản trong mỗi quốc gia, Nghị viện châu Âu đã ban 

hành Nghị định (CE) số 1896/2006 thiết lập thủ tục ra lệnh thanh toán châu Âu
(1)
với 

mục tiêu tạo thuận lợi cho các chủ nợ có thể thu hồi các khoản nợ liên quốc gia không 

còn tranh cãi, một cách nhanh chóng và ít tốn kém hơn. Ý tƣởng thiết lập thủ tục này 

là cho phép chủ nợ có thể nhanh chóng thu hồi nợ mà không cần phải thực hiện thủ tục 

                                                 
(1). Nghị định này có hiệu lực một phần vào ngày 12/6/2008 và có hiệu lực toàn bộ ngày 12/12/2008. 

https://thitruongtaichinhtiente.vn/nhan-biet-hanh-vi-gian-lan-tren-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-23513.html%0cTÍNH
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yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Tòa án tại các nƣớc thành viên 

thuộc Liên minh châu Âu
(1)

.  

Theo Nghị định (CE) số 1896/2006 thì thủ tục ra lệnh thanh toán châu Âu đƣợc 

áp dụng trong lĩnh vực dân sự và thƣơng mại đối với các vụ kiện liên quốc gia nhằm 

yêu cầu thực hiện các nghĩa vụ thanh toán là một khoản tiền xác định (Điều 2 và Điều 

4). Cần lƣu ý thủ tục đòi các món nợ nhỏ và thủ tục ra lệnh thanh toán châu Âu có sự 

khác biệt về căn bản. Thủ tục ra lệnh thanh toán châu Âu theo Nghị định (CE) số 

1896/2006 không giới hạn khoản tiền yêu cầu thanh toán và đƣợc thiết lập dựa trên sự 

không phản đối của bị đơn về khoản tiền phải trả, trong khi đó, thủ tục đối với các vụ 

kiện nhỏ theo Nghị định (CE) số 861/2007 ngày 11/7/2007 chỉ áp dụng đối với các vụ 

kiện nhỏ, bao gồm cả các nghĩa vụ không phải là thanh toán tiền
(2)

.  

Nhà lập pháp châu Âu đã đơn giản hóa thủ tục và ứng dụng công nghệ trong thủ 

tục ra lệnh thanh toán. Theo đó, yêu cầu thanh toán nợ đƣợc thực hiện bằng cách điền 

một mẫu đơn đƣợc cung cấp trên cổng thông tin điện tử tƣ pháp châu Âu (le portail 

européen e-Justice)
 (3)

. Đơn yêu cầu phải nêu lý do của việc khởi kiện (ví dụ nhƣ trả 

một khoản nợ có nguồn gốc từ hợp đồng bán hàng hóa...), mô tả những tình tiết viện 

dẫn làm cơ sở cho khoản nợ (nhƣ hợp đồng mua bán, chuyển giao hàng hóa...); bản kê 

các chứng cứ, tài liệu chứng minh khoản nợ; Những điểm chính về thẩm quyền, tính 

liên quốc gia của vụ kiện (Điều 7).  

Có thể nhận thấy rằng thủ tục rút gọn trong BLTTDS năm 2015 của Việt Nam 

cũng hƣớng tới mục tiêu đơn giản hóa thủ tục và tăng tốc độ giải quyết các ―Vụ án có 

tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đƣơng sự đã thừa nhận nghĩa vụ; tài liệu, 

chứng cứ đầy đủ...‖
 (4)

 và cho phép đƣơng sự có thể gửi đơn khởi kiện bằng phƣơng 

thức trực tiếp, qua bƣu điện hoặc gửi trực tuyến nhƣng hiện nay không có quy định 

                                                 
(1). Cécile Chainais, Frédérique Ferrand, Lucie Mayer, Serge Guinchard, Procédure civile, Droit interne 

et européen du procès civil, 34e édition, Précis, Dalloz, 2018, paragraphe 2223, p. 1575. Theo Điều 1 

của Nghị định (CE) số 1896/2006:  

―Nghị định này có mục đích : 

a) đơn giản hóa, tăng tốc độ và giảm chi phí giải quyết trong những vụ kiện liên quốc gia đối với 

những khoản tiền nợ không tranh cãi bằng cách thiết lập một thủ tục châu Âu về ra lệnh thành toán; 

và 

b) bảo đảm sự tự do truyền bá các thủ tục ra lệnh thanh toán châu Âu ở toàn thể các nƣớc thành viên 

bằng cách thiết lập các chuẩn mực tối thiểu mà sự tôn trọng nó đem đến sự xóa bỏ tất cả các thủ tục 

trung gian trong các nƣớc thành viên về công nhận và cho thi hành phán quyết. 

(2). Xem thêm Cécile Chainais, Frédérique Ferrand, Lucie Mayer, Serge Guinchard, Procédure civile, 

Droit interne et européen du procès civil, 34e édition, Précis, Dalloz, 2018, paragraphe 2270, p. 1601.  

(3). Le portail européen e-Justice, Cécile Chainais, Frédérique Ferrand, Lucie Mayer, Serge Guinchard, 

Procédure civile, Droit interne et européen du procès civil, 34e édition, Précis, Dalloz, 2018, paragraphe 

2225, p. 1577. 

(4). Điều 317 Khoản 1 điểm a BLTTDS Việt Nam năm 2015. 
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mẫu riêng về đơn khởi kiện dành cho thủ tục rút gọn đƣợc in sẵn hoặc lƣu trữ trên hệ 

thống điện tử nhƣ ở châu Âu
(1)

. 

Theo quy định tại Điều 12 và Điều 17 của Nghị định CE số 1896/2006 về thủ 

tục ra lệnh thanh toán châu Âu, nếu bị đơn phản đối, thủ tục giải quyết món nợ đƣợc 

tiếp tục tiến hành theo thủ tục tố tụng thông thƣờng xét xử về nội dung vụ kiện, trừ 

trƣờng hợp nguyên đơn đã thể hiện rõ trong yêu cầu của mình không muốn Tòa án 

xem xét về nội dung tranh chấp hoặc muốn chấm dứt vụ kiện trong trƣờng hợp phản 

đối (Điều 17). Bƣớc chuyển sang thủ tục thông thƣờng đƣợc áp dụng theo pháp luật 

của nƣớc thành viên đã ra lệnh thanh toán ban đầu (Điều 12). Nghị định CE số 

2015/2421 ngày 16/12/2015 đã sửa đổi theo hƣớng: Trong trƣờng hợp có phản đối, thủ 

tục tiếp theo sẽ đƣợc thực hiện theo thủ tục quốc gia (quốc nội) thích hợp hoặc theo 

thủ tục châu Âu đối với các vụ kiện có giá trị nhỏ (nếu có). Đối với các món nợ nhỏ, 

Nghị định CE mới số 2015/2421 đã tạo ra một sự chuyển hóa từ thủ tục ra lệnh thanh 

toán sang thủ tục đơn giản châu Âu áp dụng với các vụ kiện có giá trị nhỏ.  

Nếu bị đơn không phản đối trong thời hạn quy định là 30 ngày, Tòa án đã ra 

lệnh thanh toán sẽ ra ngay lệnh thanh toán có hiệu lực thi hành theo mẫu (Điều 18). 

Hiệu quả thi hành của quyết định thanh toán châu Âu là rất đáng kể bởi vì thủ tục công 

nhận và cho thi hành tại các nƣớc thành viên đƣợc xóa bỏ, lệnh thanh toán của Tòa án 

ngay lập tức có hiệu lực thi hành trên lãnh thổ các nƣớc thành viên (trừ Đan Mạch) 

không cần phải thông qua thủ tục trung gian về công nhận hiệu lực cƣỡng chế thi hành 

(Điều 19). Thủ tục thi hành án sẽ tuân theo luật của nƣớc thành viên thi hành lệnh 

(Điều 21). 

Nhƣ vậy, thủ tục ra lệnh thanh toán châu Âu theo Nghị định (CE) số 1896/2006 

bắt đầu bằng việc nguyên đơn điền mẫu khai in sẵn hoặc điện tử. Khi những điều kiện 

thực hiện yêu cầu ra lệnh thanh toán châu Âu tại Điều 7 Nghị định (CE) n° 1896/2006 

đã hội đủ, Tòa án sẽ cấp lệnh thanh toán châu Âu trong một thời hạn thích hợp nhất, về 

nguyên tắc là trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp yêu cầu.  

Lệnh thanh toán châu Âu đƣợc cấp chỉ dựa trên cơ sở những thông tin đƣợc 

nguyên đơn cung cấp mà không cần sự thẩm tra, xác minh của Tòa án. Lệnh thanh 

toán châu Âu sẽ có hiệu lực thi hành, trừ trƣờng hợp bị đơn có phản đối ở Tòa án đã ra 

lệnh. Nhƣ vậy, có thể thấy với nhằm bảo đảm hiệu quả của tố tụng, thủ tục ra lệnh 

thanh toán châu Âu đã đi theo mô hình ―không chứng cứ‖ về khoản nợ phải thanh toán 

nhƣ pháp luật Đức, Áo, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển. Có nghĩa là không yêu 

cầu Tòa án phải xem xét về nội dung của tranh chấp về khoản nợ mà chỉ cần kiểm tra 

                                                 
(1). Xem Điều 316 BLTTDS Việt Nam năm 2015 và Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 

30/12/2016 của Toa án nhân dân tối cao về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống 

đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phƣơng tiện điện tử. 
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về thể thức của yêu cầu
(1)
. Đây là điểm khác biệt với nội luật của một số nƣớc nhƣ Bỉ, 

Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Ý và Luxembourg là những nƣớc theo mô hình ―chứng 

cứ về khoản nợ‖, theo đó đòi hỏi ít ra cũng phải có một chứng cứ viết để chứng minh 

khoản nợ. Giáo sƣ Guinchard – chuyên gia về tố tụng của Pháp nhận xét, mô hình của 

Pháp dựa trên tài liệu, chứng cứ và kiểm tra tài liệu, chứng cứ đã không đƣợc mô 

phỏng trong thủ tục ra lệnh thanh toán châu Âu. Sự lựa chọn này cũng đã gây tranh 

luận, nhƣng đƣợc giải thích bởi lý do muốn tạo thuận lợi cho việc chuyển giao lệnh 

thanh toán của Tòa án để đấu tranh chống lại 35% trƣờng hợp con nợ cố ý trì hoãn 

việc trả nợ
(2)

.   

Nghị định (CE) số 1896/2006 về thủ tục ra lệnh thanh toán châu Âu đã giúp xóa 

bỏ thủ tục công nhận và cho thi hành, theo đó lệnh thanh toán châu Âu đƣợc công 

nhận và cho thi hành trong các nƣớc thành viên mà không cần thiết phải thông qua thủ 

tục ghi nhận hiệu lực cƣỡng chế thi hành và cũng nhƣ không thể phản đối việc công 

nhận hiệu lực. Các thủ tục thi hành đƣợc điểu chỉnh bởi pháp luật quốc gia của nƣớc 

thành viên nơi mà việc thi hành lệnh thanh toán châu Âu đƣợc yêu cầu
(3)

. 

Nhƣ vậy, các quy định về thủ tục ra lệnh theo pháp luật Liên minh châu Âu 

thực sự là tƣ liệu tham khảo có giá trị cho việc hoàn thiện các quy định về thủ tục rút 

gọn trong BLTTDS năm 2015 của Việt Nam. Các quy định của BLTTDS năm 2015 

của Việt Nam về thủ tục rút gọn (từ Điều 316 đến Điều 324) cũng có mục tiêu đơn 

giản hóa thủ tục và tăng tốc độ giải quyết các tranh chấp có nội dung đơn giản, rõ 

ràng
(4)
. Tuy nhiên, thủ tục này có những điểm khác biệt nhất định với quy định về thủ 

tục ra lệnh trong pháp luật Liên minh châu Âu. 

Điều 317 BLTTDS năm 2015 về điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn đã xác định 

phạm vi loại việc có thể áp dụng thủ tục rút gọn theo hƣớng phải có sự tích hợp đủ các 

điều kiện về tính đơn giản, rõ ràng, sự thừa nhận nghĩa vụ, đủ chứng cứ, tài liệu; địa 

chỉ nơi cƣ trú rõ ràng và không có yếu tố nƣớc ngoài. Việc đặt ra nhiều tiêu chí về loại 

việc đƣợc giải quyết theo thủ tục rút gọn trong pháp luật Việt Nam bảo đảm tốt hơn an 

toàn pháp lý cho bị đơn nhƣng có thể làm giảm hiệu quả của việc áp dụng thủ tục này 

trên thực tế, do phạm vi áp dụng thủ tục này bị thu hẹp. Điều 41 Luật Bảo vệ ngƣời 

tiêu dùng của Việt Nam còn quy định thêm điều kiện vụ việc đƣợc giải quyết theo thủ 

                                                 
(1). Tuy nhiên, ở Áo, một văn bản lập pháp thông qua năm 2003 đã đòi hỏi bắt buộc phải thực hiện sự 

kiểm tra nhanh về nội dung của yêu cầu. 

(2). Cécile Chainais, Frédérique Ferrand, Lucie Mayer, Serge Guinchard, Procédure civile, Droit interne 

et européen du procès civil, 34e édition, Précis, Dalloz, 2018, paragraphe 2225, p. 1575. 

(3). 3 https://www.lemoci.com/actualites/finance-assurance/2-focus-sur-linjonction-de-payer-en-

europe/, truy cập 10:58 ngày 12-1-2020. 

(4). Trần Anh Tuấn (2014), Vấn đề xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn theo yêu cầu cải cách tư 

pháp và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay – Thực trạng và giải pháp, Đề tài khoa học cấp Bộ, bảo vệ 

ngày 25/12/2014 tại Hà Nội, tr.11. 

https://www.lemoci.com/actualites/finance-assurance/2-focus-sur-linjonction-de-payer-en-europe/
https://www.lemoci.com/actualites/finance-assurance/2-focus-sur-linjonction-de-payer-en-europe/
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tục rút gọn nếu giá trị của tranh chấp dƣới 100 triệu đồng. Tuy nhiên, BLTTDS năm 

2015 chƣa có sự phân hóa giữa loại việc có giá trị nhỏ với loại việc đơn giản, có chứng 

cứ rõ ràng, bị đơn thừa nhận nghĩa vụ từ đó thiết lập các thủ tục tố tụng tƣơng ứng  

nhƣ kinh nghiệm lập pháp ở châu Âu.  

Theo kinh nghiệm của Liên minh châu Âu về thủ tục ra lệnh thanh toán thì nếu 

bị đơn phản đối lệnh thanh toán hoặc không thực hiện công việc theo lệnh của Tòa án 

thì vụ việc đƣợc chuyển sang giải quyết theo thủ tục thông thƣờng. Về thực chất đây là 

các cơ chế kháng án nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cần thiết cho bên bị kiện sau khi 

có lệnh của Tòa án buộc thực hiện nghĩa vụ. Quy định tại Khoản 3 Điều 317 BLTTDS 

năm 2015 của Việt Nam cũng quy định cơ chế tƣơng tự về việc Tòa án ra quyết định 

chuyển vụ án sang giải quyết theo thủ tục thông thƣờng nếu xuất hiện tình tiết mới làm 

cho vụ án không còn đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn. Tuy nhiên, một số 

căn cứ đƣợc quy định trong 317 BLTTDS năm 2015 có thể làm hạn chế phạm vi áp 

dụng và làm giảm hiệu quả của thủ tục rút gọn trên thực tế, chẳng hạn nhƣ vụ việc sẽ 

không đƣợc giải quyết theo thủ tục rút gọn nếu cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời (điểm c khoản 3 Điều 317), phát sinh yêu cầu độc lập (điểm đ khoản 3 Điều 

317), phát sinh yếu tố nƣớc ngoài, cần thực hiện ủy thác tƣ pháp (điểm e khoản 3 Điều 

317). Trong khi đó, việc cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể không 

ảnh hƣởng đến tính rõ ràng của nghĩa vụ, nếu phát sinh yêu cầu độc lập thì vẫn có thể 

chọn giải pháp tách vụ án. Kinh nghiệm của Liên minh châu Âu cho thấy các quy định 

về thủ tục ra lệnh thanh toán, thủ tục giải quyết vụ kiện có giá trị nhỏ vẫn có thể áp 

dụng mặc dù vụ việc có yếu tố nƣớc ngoài hoặc cần thực hiện ủy thác tƣ pháp
(1)

.  

Theo kinh nghiệm lập pháp của Liên minh châu Âu về thủ tục ra lệnh thì sau 

khi Toà án ra quyết định buộc thực hiện nghĩa vụ thì ngƣời có nghĩa vụ có quyền phản 

kháng quyết định trong thời hạn luật định và hậu quả của việc phản kháng là vụ kiện 

đƣợc đƣa ra giải quyết theo thủ tục tố tụng thông thƣờng. Trong khi đó, pháp luật Việt 

Nam lại đi theo hƣớng trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc quyết 

định đƣa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn, đƣơng sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm 

sát cùng cấp có quyền kiến nghị với Chánh án Tòa án đã ra quyết định (Khoản 1 Điều 

319 BLTTDS năm 2015) và Chánh án Tòa án có thể có hai phƣơng án giải quyết là (1) 

chuyển sang giải quyết theo thủ tục thông thƣờng nếu bị đơn phản đối quyết định đƣa 

vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn (thay vì là một lệnh buộc thực hiện nghĩa vụ nhƣ ở 

châu Âu) và (2) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án theo thủ tục rút gọn (nếu bị đơn 

không phản đối quyết định này). Ở giai đoạn sau đó, các đƣơng sự vẫn có quyền kháng 

cáo, Viện kiểm sát có quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định định sơ thẩm của 

                                                 
(1). Trần Anh Tuấn (2007), Les procédures rapides en droit français et vietnamien, Thèse à Université 

de Nice, France, 2007, p. 161. 
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Tòa án và Tòa án cấp phúc thẩm sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm theo thủ tục phúc thẩm 

rút gọn (Điều 321).  

Mặc dù trong quá trình xây dựng BLTTDS năm 2015, nhà lập pháp Việt Nam 

đã có sự quan tâm nhất định tới sự phát triển của công nghệ nhƣ xác định chứng cứ là 

thông điệp dữ liệu điện tử (Điều 94, Điều 95); thủ tục cấp, tống đạt, thông báo bằng 

phƣơng tiện điện tử (Điều 176); gửi, nhận đơn khởi kiện trực tuyến (Điều 190, Điều 

191)
 (1) 

nhƣng lại chƣa có những quy định cụ thể về ứng dụng công nghệ trong thủ tục 

rút gọn cũng nhƣ xét xử trực tuyến đối với những trƣờng hợp đƣơng sự ở xa không có 

điều kiện tham gia tố tụng trực tiếp tại Tòa án. 

2. Kiểm soát thời hạn tố tụng dân sự 

2.1. Tổng quan về kiểm soát thời hạn tố tụng 

Các nguyên tắc cơ bản về tính độc lập của Tòa án, 1985 đƣợc thông qua bằng 

Nghị quyết 40/32 ngày 29/11/1985 và Nghị quyết 40/146 ngày 13/12/1985 của Đại 

Hội đồng Liên Hợp Quốc đã khẳng định “… Công ước về các quyền dân sự và chính 

trị còn bảo đảm quyền được xét xử ngay mà không bị trì hoãn vô lí”.
(2)

 Các quy định 

về quyền đƣợc xét xử với một thời hạn hợp lý trong Công ƣớc về các quyền dân sự và 

chính trị đã đƣợc quan tâm nghiên cứu và triển khai thực hiện tại châu Âu. Các nhà tố 

tụng học của Pháp nhận định rằng, khoản 3 Điều 14 Công ƣớc quốc tế về các quyền 

dân sự và chính trị năm 1966 và khoản 1 Điều 6 Công ƣớc châu Âu về nhân quyền đã 

nhấn mạnh đến quyền đƣợc xét xử theo một thời hạn hợp lí của đƣơng sự.
(3)

 Toà án 

nhân quyền châu Âu xem xét trách nhiệm của nhà nƣớc về tính hợp lí của thời hạn tố 

tụng và khẳng định rằng “... các nước kí kết có trách nhiệm tổ chức hệ thống tư pháp 

của mình sao cho các toà án có thể bảo đảm cho mỗi đương sự được hưởng quyền 

được xét xử trong một thời hạn hợp lí”.
(4)

 Sự không hợp lí của thời hạn có thể cấu 

thành một lỗi nặng cho phép quy kết trách nhiệm của nhà nƣớc về sự rối loạn dịch vụ 

công của công lí, do nhà nƣớc có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ thể và 

không chỉ dừng lại ở việc trừng phạt sự thiếu trách nhiệm của thẩm phán.
(5)

 

Ở châu Âu, việc đánh giá về tính hợp lí của thời hạn tố tụng đƣợc dựa trên toàn 

bộ các thủ tục, trên tổng thể các quy trình và các giai đoạn của tố tụng, theo đó các 

                                                 
(1). Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 30/12/2016 Hƣớng dẫn thi hành một số quy định của 

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn 

khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phƣơng tiện điện tử. 

(2). Trung tâm nghiên cứu quyền con ngƣời và quyền công dân, Khoa luật Đại học quốc gia Hà 

Nội(2011), Các nguyên tắc cơ bản về tính độc lập của Tòa án, 1985, trong sách Giới thiệu các văn 

kiện quốc tế về quyền con người, Nxb LĐXH, tr. 821. 

(3). Cécile Chainais, Frédérique Ferrand, Lucie Mayer, Serge Guinchard (2018), Procédure civile, 

Droit interne et européen du procès civil, 34e édition, Précis, Dalloz, p. 570.  

(4). Cécile Chainais, Frédérique Ferrand, Lucie Mayer, Serge Guinchard (2018), sđd, p. 369.  

(5). Cécile Chainais, Frédérique Ferrand, Lucie Mayer, Serge Guinchard (2018), sđd, p. 571.  
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hành vi tố tụng phải đƣợc thực hiện trong một thời gian hợp lí.
(1)

 Tính hợp lí của thời 

hạn đƣợc đánh giá trong suốt quá trình tố tụng từ khi khởi đầu vụ kiện cho tới khi thi 

hành án. Toà án nhân quyền châu Âu cũng ấn định điểm khởi đầu (le dies a quo) và 

điểm kết thúc (le dies ad quem) của thời hạn tố tụng: “Điểm khởi đầu của giai đoạn để 

đánh giá về tính hợp lí của thời hạn tố tụng dân sự là thời điểm tống đạt trát đòi triệu 

tập đương sự ra toà sơ thẩm thẩm quyền rộng, thời điểm kết thúc của thời hạn là thời 

điểm ra phán quyết của toà phá án”.
(2)

 Đánh giá về sự hợp lí của thời hạn tố tụng cũng 

đƣợc dựa trên từng trƣờng hợp cụ thể, căn cứ vào những tình huống của tranh chấp, 

đặc biệt là tính phức tạp của vụ kiện, xử sự của các đƣơng sự và của cơ quan có thẩm 

quyền.
(3)

  

Ở Việt Nam, quy định về thời hạn xét xử theo tính chất của vụ việc
 (4)

 đƣợc xây 

dựng trong thời kỳ phong kiến đã thể hiện triết lí về tính hiệu quả của thủ tục tố tụng 

nhằm bảo đảm quyền đƣợc xét xử theo một thời hạn hợp lí của đƣơng sự. Bộ luật tố 

tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 của Việt Nam tuy đã ghi nhận nguyên tắc toà án xét 

xử kịp thời trong thời hạn luật định (Điều 15) nhƣng chƣa tiếp cận theo hƣớng ―đƣợc 

xét xử theo một thời hạn hợp lí‖ là một quyền tố tụng cơ bản gắn với yêu cầu về hiệu 

quả của hoạt động tố tụng dân sự. Yêu cầu về bảo đảm tính hợp lý của thời hạn bƣớc 

đầu mới đƣợc đề cập trong Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/3/2014 

về cải thiện môi trƣờng kinh doanh, năng lực cạnh tranh quốc gia, theo đó cần “rà 

soát, đánh giá và có ý kiến góp ý về quy trình giải quyết tranh chấp hợp đồng nói 

riêng và tranh chấp dân sự nói chung theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm 

chi phí giải quyết tranh chấp hợp đồng đối với những vụ việc đơn giản”.
(5)

 Do vậy, 

việc tham khảo kinh nghiệm của châu Âu về kiểm soát thời hạn tố tụng là cần thiết 

nhằm bảo đảm hiệu quả của tố tụng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt 

Nam.  

2.2. Kiểm soát thời hạn tố tụng trong thủ tục về các biện pháp khẩn cấp tạm thời 

Theo triết lí về tính hiệu quả của việc bảo vệ quyền lợi, đối với các trƣờng hợp lợi 

                                                 
(1). Trần Anh Tuấn, “Les procédures rapides en droit français et vietnamien”, thèse à l‘Université de 

Nice-Sophia Antipolis - France, 2007, paragraphe 412; Natalie Fricero, Les garanties d‟une bonne 

justice, Droit et pratique de procédure civile, Dalloz, 2006, p. 478. 

(2). Trần Anh Tuấn, tlđd, paragraphe 413; Serge Guinchard et Frédérique Ferrand (2006), Procédure 

civile, Droit interne et droit communautaire, 28e édition, Précis, Dalloz, p. 570; Cécile Chainais, 

Frédérique Ferrand, Lucie Mayer, Serge Guinchard , sđd, 2018, p. 570.   

(3). Trần Anh Tuấn, tlđd, paragraphe 413, Serge Guinchard et Frédérique Ferrand, sđd, 2006, p. 570; 

Natalie Fricero, sđd, 2006, p. 476; Cécile Chainais, Frédérique Ferrand, Lucie Mayer, Serge 

Guinchard, sđd, 2018, p. 570. 

(4). Trần Anh Tuấn, ―Pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế‖, trong sách: 

Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, Trƣờng Đại học Luật Hà 

Nội, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009, tr. 424. 

(5). Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ ngày 18/3/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trƣờng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 
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ích cần đƣợc bảo vệ có tính cấp bách, đòi hỏi thời hạn tố tụng cần phải đƣợc rút ngắn 

hoặc gần nhƣ phải tiến hành ngay lập tức để bảo đảm hiệu quả của hành vi tố tụng 

đƣợc tiến hành. Trong những trƣờng hợp này tính hữu ích của thời hạn tố tụng là ở chỗ 

bảo đảm hiệu quả của biện pháp đƣợc áp dụng. Do vậy, thời hạn tố tụng có thể tính 

bằng giờ, phút, giây hay ngày tháng. 

Tham khảo pháp luật tố tụng dân sự của Mỹ, Pháp, Trung Quốc cho thấy pháp luật 

tố tụng dân sự của những nƣớc này cho phép áp dụng các biện pháp khẩn cấp trƣớc khi 

khởi kiện hoặc trong quá trình toà án giải quyết một vụ kiện chính hoặc có thể đƣợc áp 

dụng một cách hoàn toàn độc lập. Do sự khác biệt về quan niệm lập pháp nên 

BLTTDS năm 2015 của Việt Nam không có quy định về thủ tục áp dụng biện pháp 

khẩn cấp trƣớc khi khởi kiện. Thiết nghĩ, để đáp ứng yêu cầu về tính hiệu quả của thời 

hạn và thủ tục tố tụng thì cần tiếp tục hoàn thiện quy định tại khoản 2 Điều 111 

BLTTDS năm 2015 theo hƣớng cho phép đƣơng sự yêu cầu áp dụng các biện pháp 

này trƣớc khi khởi kiện hoặc độc lập với vụ kiện chính. 

BLTTDS năm 2015 đã có bƣớc đột phá khi quy định toà án phải chịu chế tài, 

bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm quy định về thời hạn trong việc áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời. Cụ thể, điểm d khoản 2 Điều 113 BLTTDS năm 2015 đã quy định 

theo hƣớng toà án phải bồi thƣờng thiệt hại nếu “d. Toà án áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc không áp dụng 

biện pháp khẩn cấp tạm thời mà không có lí do chính đáng”. Tuy nhiên, nghiên cứu 

quy định từ Điều 120 đến Điều 122 BLTTDS năm 2015 cho thấy quy định về thời hạn 

trong việc áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời chƣa đáp ứng yêu cầu bảo đảm 

quyền đƣợc xét xử theo một thời hạn hợp lí của đƣơng sự. Bởi vì, trong trƣờng hợp 

khẩn cấp thời hạn có thể đƣợc tính theo giờ, phút, trong khi đó theo quy định của 

BLTTDS năm 2015, các biện pháp khẩn cấp tạm thời kê biên tài sản đang tranh chấp, 

cấm chuyển dịch tài sản đang tranh chấp, cấm thay đổi hiện trạng đang tranh chấp, chỉ 

đƣợc áp dụng khi ngƣời bị yêu cầu áp dụng đã ―có hành vi tẩu tán tài sản‖, ―có hành vi 

chuyển dịch quyền sở hữu tài sản‖ hoặc ―có hành vi tháo gỡ, lắp ghép‖. Do vậy, để 

bảo đảm quyền đƣợc xét xử theo một thời hạn hợp lí của đƣơng sự, cần sửa đổi các 

điều luật trên theo hƣớng cho phép toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp nếu xét thấy cần 

phải ngăn chặn các hành vi tẩu tán, chuyển dịch quyền sở hữu tài sản, tháo gỡ, lắp 

ghép, xây dựng thêm hoặc thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp.
(1) 

 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 133 BLTTDS năm 2015 thì: “Trong thời hạn 

48 giờ, kể từ thời điểm nhận được đơn yêu cầu, thẩm phán phải xem xét và ra quyết 

định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời”. Thời hạn 48 giờ để thẩm phán xem xét 

                                                 
(1). Xem thêm: Trần Anh Tuấn, ―Chế định biện pháp khẩn cấp tạm thời trong BLTTDS Việt Nam‖, 

Tạp chí luật học, Đặc san góp ý Dự thảo BLTTDS,  2004, tr. 86. 
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quyết định có áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hay không trong nhiều trƣờng hợp 

sẽ là quá dài và không kịp thời. Do vậy, cần phải sửa đổi hoặc hƣớng dẫn áp dụng 

pháp luật theo hƣớng trong những trƣờng hợp thực sự khẩn cấp thẩm phán có thể ngay 

lập tức quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nói trên và chuyển ngay quyết 

định cho cơ quan thi hành án tổ chức việc thi hành. Tuỳ theo mức độ khẩn cấp của tình 

huống đòi hỏi, thẩm phán có thể yêu cầu đƣơng sự thực hiện biện pháp bảo đảm ngay 

sau khi quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đƣợc ban hành hoặc ấn định 

trong quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giá trị và thời hạn đƣơng sự 

phải thực hiện biện pháp bảo đảm cũng nhƣ hậu quả của việc đƣơng sự không thực 

hiện nghĩa vụ này trong thời hạn ấn định.  

2.3. Kiểm soát thời hạn tố tụng trong thủ tục tố tụng thông thường 

- Về nguyên tắc áp dụng thời hạn: 

Điều 15 BLTTDS Việt Nam năm 2015 đã có cải cách đáng kể khi bổ sung 

nguyên tắc toà án xét xử kịp thời, công bằng, công khai. Theo khoản 1 của Điều luật 

này thì “Toà án nhân dân xét xử kịp thời trong thời hạn do Bộ luật này quy định, bảo 

đảm công bằng”. Tuy nhiên, xét dƣới góc độ bảo đảm quyền đƣợc xét xử trong một 

thời hạn hợp lí của đƣơng sự, cần phải thiết kế một quy định tƣơng tự nhƣ Điều 2 

BLTTDS Nhật Bản: “Toà án phải nỗ lực tiến hành thủ tục tố tụng dân sự nhanh 

chóng, công bằng. Các bên phải tham gia tố tụng một cách chân thành và trung 

thực”.
(1)

 

- Về kiểm soát độ dài của thời hạn đối với mỗi hành vi tố tụng: 

Về lí luận, mỗi hành vi hƣớng tới việc giải quyết vụ án của toà án cần phải đƣợc 

tiến hành một cách khẩn trƣơng nhằm kiểm soát và hạn chế việc kéo dài thời hạn. Do 

vậy, nếu độ dài thời hạn đối với mỗi hành vi tố tụng không đƣợc kiểm soát sẽ dẫn tới 

sự gia tăng đáng kể đối với thời hạn tổng thể giải quyết vụ án. Kết quả nghiên cứu luật 

thực định cũng cho thấy thời hạn đối với mỗi hành vi đều đƣợc quy định trong khoảng 

thời gian nhất định, trong đó có khá nhiều khoảng thời gian không hữu ích hay ―thời 

gian chết‖ cần phải loại bỏ. 

- Về thời hạn sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện: 

Điều 193 BLTTDS năm 2015 quy định thời hạn do thẩm phán ấn định để 

đƣơng sự sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện không quá 30 ngày; trong trƣờng hợp đặc 

biệt, thẩm phán có thể gia hạn nhƣng không quá 15 ngày. Thời hạn này là khá dài, làm 

cho thời gian tổng thể giải quyết vụ kiện tăng thêm 45 ngày và chế tài trả đơn khởi 

kiện do vi phạm thời hạn này dƣờng nhƣ tiềm ẩn nguy cơ làm tổn hại tới quyền tiếp 

                                                 
(1). Toà án nhân dân tối cao, Bộ luật tố tụng dân sự Nhật Bản năm 1996 (tài liệu lƣu hành nội bộ, bản 

dịch ra tiếng Việt), Hà Nội, năm 1999.   
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cận công lí của công dân do quyền lợi của nguyên đơn không đƣợc xem xét vì hết thời 

hiệu. Do vậy, quy định này cần đƣợc nghiên cứu sửa đổi cho hợp lí hơn theo hƣớng rút 

ngắn thời hạn và áp dụng chế tài phạt tiền, bồi thƣờng đối với ngƣời có hành vi vi 

phạm. 

- Về thời hạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm: 

Theo kết quả nghiên cứu so sánh cho thấy pháp luật Nga có điểm tƣơng đồng 

với pháp luật Pháp ở chỗ đều xác định 2 loại thời hạn tố tụng do luật định và do toà án 

ấn định.
(1)

 Theo pháp luật Pháp, thẩm phán cũng có quyền quyết định về thời hạn tố 

tụng căn cứ vào tính phức tạp của vụ án, xử sự của các bên. Ở Pháp, tồn tại cơ chế kết 

hợp giữa quyền của thẩm phán và sự đồng thuận của các luật sƣ, các bên đƣơng sự 

trong việc xác định thời hạn thẩm cứu hồ sơ và lịch mở phiên toà. Cụ thể, theo quy 

định tại Điều 764 BLTTDS Pháp, trƣớc Toà sơ thẩm thẩm quyền rộng, “thẩm phán 

phụ trách việc thẩm cứu hoàn tất hồ sơ có thể ấn định thời hạn cần thiết cho việc thẩm 

cứu tuỳ theo tính chất, sự cấp bách, tình hình phức tạp của vụ kiện và sau khi đã tham 

khảo ý kiến các luật sư. Thẩm phán này có thể gia hạn hoàn tất hồ sơ và cũng có thể 

quyết định hoãn vụ kiện đến phiên sau để thuận tiện cho việc giải quyết tranh chấp”.
(2)

   

Theo quy định tại Điều 93 BLTTDS Nhật Bản: “1. Thẩm phán chủ tọa phải 

quyết định các ngày theo yêu cầu hoặc theo thẩm quyền của toà án”.
(3)

 Về thời hạn 

đƣa ra yêu cầu hoặc biện hộ, pháp luật Nhật Bản có nhiều điểm tƣơng đồng với pháp 

luật Pháp, đặc biệt là vấn đề thẩm phán quyết định thời hạn sau khi nghe ý kiến của 

các đƣơng sự. Điều 301 BLTTDS Nhật Bản thể hiện khá rõ tinh thần này: “1. Khi 

nghe ý kiến của các bên, thẩm phán chủ tọa có thể quyết định thời hạn đưa ra yêu cầu 

hoặc bào chữa, thay đổi kháng cáo hoặc cơ sở kháng cáo, khởi kiện vụ án phản tố, 

hoặc bổ sung kháng cáo đối với người chỉ định”.
(4)

 

Theo quy định tại Điều 203 BLTTDS Việt Nam năm 2015 về thời hạn chuẩn bị 

xét xử sơ thẩm thì thời hạn hoàn tất hồ sơ của thẩm phán toà án cấp sơ thẩm dao động 

trong khoảng từ 2 đến 3 tháng hoặc từ 4 đến 6 tháng kể từ ngày toà án thụ lí vụ án tuỳ 

theo loại việc là án kinh doanh thƣơng mại, lao động hay dân sự, hôn nhân gia đình. 

Thời hạn này là cứng nhắc và không phù hợp với tính chất của từng vụ kiện dựa trên 

nguyên lí về thời gian cần thiết để giải quyết tranh chấp. Để hoá giải vấn đề này, cần 

trao quyền cho toà án chủ động điều chỉnh thời hạn tố tụng phù hợp với tính đơn giản 

                                                 
(1). Điều 107 đến Điều 112 BLTTDS Liên bang Nga, Nxb. Tƣ pháp, Hà Nội, 2005; Điều 3 BLTTDS 

Pháp, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.  

(2). Bộ luật tố tụng dân sự của nƣớc Cộng hòa Pháp, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tr. 177. 

(3). Toà án nhân dân tối cao, Bộ luật tố tụng dân sự Nhật Bản năm 1996 (tài liệu lƣu hành nội bộ, bản 

dịch ra tiếng Việt), Hà Nội, năm 1999.   

(4). Toà án nhân dân tối cao, Bộ luật tố tụng dân sự Nhật Bản năm 1996 (tài liệu lƣu hành nội bộ, bản 

dịch ra tiếng Việt), Hà Nội, năm 1999.   
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hay phức tạp của vụ kiện cũng nhƣ mức độ khẩn cấp của quyền lợi cần đƣợc bảo vệ 

trên cơ sở thời hạn pháp định trong BLTTDS năm 2015. 

- Về thời hạn trong quy trình giám đốc, tái thẩm 

Về lí luận, để bảo đảm tính hợp lý của thời hạn tố tụng đòi hỏi phải kiểm soát 

thời gian tổng thể của việc giải quyết vụ án trên cơ sở nghiên cứu để giản lƣợc các thủ 

tục tố tụng dân sự không cần thiết, hạn chế các nguyên nhân dẫn tới việc lặp đi, lặp lại 

các quy trình tố tụng trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Cần nghiên cứu để xác 

định rõ sự cần thiết và tính hợp lí của các trƣờng hợp cần phải huỷ bản án, quyết định 

để xét xử lại, từ đó xác định các trƣờng hợp toà án cấp trên có thể y án hoặc sửa án. 

Chẳng hạn, không nên coi việc không hoà giải trƣớc khi xét xử sơ thẩm, xác định sai 

tƣ cách đƣơng sự (nhƣng không bỏ sót đƣơng sự), vi phạm quy định về thẩm quyền 

của toà án theo cấp hay theo lãnh thổ mà không làm thay đổi bản chất của quyền lợi 

(bản án của toà án cấp dƣới xử đúng cả về sự việc và pháp luật) là vi phạm nghiêm 

trọng về thủ tục tố tụng để huỷ án xét xử sơ thẩm lại từ đầu.  

Quy định tại Điều 326 BLTTDS Việt Nam năm 2015 về căn cứ, điều kiện để 

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm dƣờng nhƣ đã tiếp cận theo học lí về tính hiệu 

quả của thủ tục tƣ pháp và đã có sự bổ sung theo hƣớng quy định rõ căn cứ kháng nghị 

giám đốc thẩm phải là các trƣờng hợp dẫn tới hậu quả gây thiệt hại đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của đƣơng sự, xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nƣớc, 

quyền, lợi ích hợp pháp của ngƣời thứ ba. Ngoài ra, Điều 345 của Bộ luật này cũng đi 

theo hƣớng hội đồng xét xử giám đốc thẩm ra quyết định huỷ một phần hoặc toàn bộ 

bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị để xét xử sơ thẩm 

lại hoặc xét xử phúc thẩm lại trong các trƣờng hợp sai lầm, vi phạm của toà án phải 

ảnh hƣởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đƣơng sự. Theo góc nhìn lí luận, để bảo 

đảm tính hợp lý của thời hạn tố tụng, cần nghiên cứu và xây dựng cơ chế về số lần tối 

đa của việc huỷ án để xét xử lại nhằm kiểm soát thời gian giải quyết vụ kiện, khắc 

phục tình trạng lặp đi, lặp lại các quy trình tố tụng một cách không cần thiết. Thiết 

nghĩ, nhà lập pháp Việt Nam có thể vận dụng kinh nghiệm của Pháp về kiểm soát thời 

gian tổng thể của vụ kiện. Theo pháp luật Pháp, nếu vụ kiện đã bị toà phá án huỷ án 

giao xử lại mà lại tiếp tục bị phá án lần thứ hai thì toà phá án sẽ trực tiếp quyết định 

chứ không huỷ án nữa. Điều 727 BLTTDS Pháp quy định: “Toà phá án, khi giám đốc 

thẩm có thể huỷ án mà không giao xét xử lại nếu xét thấy không cần phải xét xử lại về 

nội dung. Toà phá án, khi giám đốc thẩm, cũng có thể huỷ án mà không giao xét xử 

lại, nếu các tình tiết sự việc do toà án cấp dưới đánh giá và xác định, đủ để Toà phá án 

áp dụng quy định pháp luật thích hợp để quyết định. Trong trường hợp này, Toà phá án 
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quyết định án phí có liên quan đến việc xét xử về nội dung”.
(1)

 

- Về chế tài kiểm soát thời hạn tố tụng: 

Vấn đề đặt ra đối với nhà lập pháp Việt Nam là phải tìm kiếm giải pháp chống 

lại việc lạm dụng quyền nhằm trì hoãn tố tụng. Nghiên cứu so sánh cho thấy, Điều 63 

BLTTDS Nhật Bản quy định khá cụ thể về chế tài trừng phạt với các trƣờng hợp trì 

hoãn quá trình tố tụng: Nếu quá trình tố tụng bị trì hoãn do một bên không đƣa ra 

những yêu cầu và biện hộ cần thiết trong khoảng thời gian thích hợp hoặc không tuân 

thủ pháp luật về mặt thời hạn hoặc bởi bất kì lí do nào mà bên đó chịu trách nhiệm thì 

toà án có thể yêu cầu bên đó thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí toà án phát sinh 

từ việc trì hoãn đó cho dù bên đó thắng kiện. Quy định này có điểm tƣơng đồng với 

Điều 32-1 BLTTDS Pháp sửa đổi năm 2019 về chế tài đối với những hành vi kéo dài 

tố tụng: “Người nào lạm dụng quyền kiện tụng hoặc tìm cách kéo dài thời hạn kiện 

tụng có thể bị phạt tiền tới 10.000 €, không kể phần bồi thường thiệt hại, nếu có yêu 

cầu”.
 2

  

Nhƣ vậy, pháp luật tố tụng dân sự của Pháp, Nhật Bản đều có quy định về chế 

tài bồi thƣờng dân sự đối với các hành vi vi phạm thời hạn tố tụng của các bên đƣơng 

sự. Theo pháp luật Pháp, bên cạnh chế tài phạt tiền tới 10.000 €, đƣơng sự vi phạm 

thời hạn tố tụng còn phải bồi thƣờng các thiệt hại thực tế. Thiết nghĩ, một quy định 

tƣơng tự về chế tài phạt tiền và bồi thƣờng dân sự đối với các hành vi lạm quyền của 

đƣơng sự nếu đƣợc thiết lập trong pháp luật của Việt Nam sẽ góp phần bảo đảm hiệu 

quả của tố tụng, chống lại các hành vi lạm dụng nhằm trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ 

trong bối cảnh hiện nay./. 
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LÝ THUYẾT CÁC BÊN TỰ DO THOẢ THUẬN LUẬT ÁP DỤNG 

(PARTY AUTONOMY) TRONG HỢP ĐỒNG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

ThS. Lê Xuân Tùng 

Viện Khoa học pháp lý 

 

Tóm tắt: Điều khoản về luật áp dụng được xem là điều khoản đặc thù của một hợp 

đồng thương mại quốc tế, xuất phát từ tính chất quốc tế của nó. Về cơ bản, quan hệ 

hợp đồng dựa trên yếu tố tự do, tự nguyện chính vì vậy việc chủ thể được quyền lựa 

chọn pháp luật đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 16 và chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hợp 

đồng. Đến thời điểm hiện tại, việc các bên tự do thỏa thuận pháp luật áp dụng cho hợp 

đồng thương mại quốc tế đã được thừa nhận rộng rãi trên toàn thế giới và trở thành 

một lý thuyết mới trong thời kỳ hiện đại. Nguyên tắc này được ghi nhận trong nhiều 

điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế cũng như trong pháp luật của các quốc 

gia. Trong quá trình hội nhập, pháp luật Việt Nam cũng đã có nhiều thay đổi để cập 

nhật, phù hợp với những học thuyết, lý thuyết của thế giới. Tiêu biểu trong số đó là lý 

thuyết party autonomy, và trong khuôn khổ bài viết sẽ giới hạn phạm vi của party 

autonomy trong hợp đồng thương mại quốc tế. 

Từ khóa: luật áp dụng, party autonomy, hợp đồng thương mại quốc tế, Việt Nam 

 

Dẫn nhập 

Quyền tự do thỏa thuận của của các bên trong hợp đồng (party autonomy), theo 

Bộ Nguyên tắc Lahay, là quyền năng của các bên trong hợp đồng trong việc lựa chọn 

pháp luật điều chỉnh hợp đồng đó. Quyền tự do thỏa thuận này giúp tăng cƣờng sự 

chắc chắn và khả năng dự đoán trong việc thoả thuận hợp đồng giữa các bên, đồng 

thời ghi nhận rằng các bên trong hợp đồng có thể ở giác độ tốt nhất để xác định những 

nguyên tắc pháp lý phù hợp nhất, đồng thời đảm bảo quyền và nghĩa vụ với giao dịch 

của mình.  

Đặc điểm quan trọng của quan hệ thƣơng mại quốc tế là có yếu tố nƣớc ngoài trong 

chủ thể và/hoặc khách thể và/hoặc sự kiện pháp lý phát sinh từ quan hệ đó, nên hợp 

đồng thƣơng mại quốc tế thƣờng liên quan đến hai hay nhiều hệ thống pháp luật. Để 

điều chỉnh về cùng một vấn đề, pháp luật của các quốc gia trên thế giới có những quy 

định riêng dẫn đến xung đột pháp luật và hệ quả pháp lý của việc áp dụng pháp luật 

khác nhau rất khác nhau. Vì vậy, trong các tình huống xảy ra xung đột, cần phải lựa 

chọn một hệ thống pháp luật cụ thể để giải thích, điều chỉnh một hay một số quan hệ 

cụ thể trong hợp đồng. Tuy vậy, việc lựa chọn pháp luật phải dựa trên những nguyên 
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tắc nhất định. Việc này không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan áp đặt của một 

cá nhân hay pháp nhân, của Tòa án hay bất kỳ cơ quan nào khác.  

Về cơ bản, quan hệ hợp đồng dựa trên yếu tố tự do, tự nguyện chính vì vậy việc 

chủ thể đƣợc quyền lựa chọn pháp luật đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 16 và chủ yếu tập 

trung vào lĩnh vực hợp đồng.
1
 Đến thời điểm hiện tại, việc các bên tự do thỏa thuận 

pháp luật áp dụng cho hợp đồng thƣơng mại quốc tế đã đƣợc thừa nhận rộng rãi trên 

toàn thế giới và trở thành một lý thuyết mới trong thời kỳ hiện đại. Nguyên tắc này 

đƣợc ghi nhận trong nhiều điều ƣớc quốc tế, tập quán thƣơng mại quốc tế cũng nhƣ 

trong pháp luật của các quốc gia.  

Theo đó, ―hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật do các bên lựa chọn‖
2
. Tuy 

vậy quyền tự do thỏa thuận không phải quyền tuyệt đối của các bên chủ thể, chẳng hạn 

nhƣ các bên không lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng của mình hoặc việc lựa chọn 

luật áp dụng của các bên trái với chính sách công/trật tự công hoặc trái với quy tắc bắt 

buộc ƣu tiên của quốc gia thì phải sử dụng phƣơng thức xung đột pháp luật để xác 

định luật áp dụng. Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả sẽ làm rõ sự hình thành và 

phát triển của Lý thuyết tự do định đoạt trong hợp đồng cùng những quy định mới nhất 

của pháp luật quốc tế. qua đó đƣa ra đƣợc các kiến nghị cụ thể cho Việt Nam.  

NỘI DUNG 

I. Một số vấn đề lý luận về Party autonomy trong hợp đồng thƣơng mại quốc tế 

1. Sự hình thành và phát triển của Lý thuyết tự do định đoạt trong hợp đồng 

(Party Autonomy) 

Nguyên tắc tự do định đoạt của các bên, thƣờng đƣợc gọi là "tự do hợp đồng", 

cho phép các bên ký kết quyền tự do lựa chọn luật để điều chỉnh hợp đồng của họ. 

Trong lịch sử, quy tắc giải quyết tranh chấp giữa các bên theo cấp độ đa phƣơng xuất 

hiện trong một sắc lệnh ban hành ở Ai Cập vào khoảng năm 120–118 TCN. Sắc lệnh 

quy định rằng các hợp đồng đƣợc viết bằng tiếng Ai Cập phải tuân theo thẩm quyền 

của các tòa án Ai Cập, nơi áp dụng luật Ai Cập, trong khi các hợp đồng viết bằng tiếng 

Hy Lạp phải tuân theo thẩm quyền của các tòa án Hy Lạp áp dụng luật Hy Lạp
3
. Do 

đó, bằng cách chọn ngôn ngữ trong hợp đồng của mình, các bên có thể trực tiếp chọn 

tòa xét xử  và gián tiếp chọn luật áp dụng. Trong nhiều thế kỷ sau đó, nguyên tắc tự do 

                                                 
1 PGS.TS Đỗ Văn Đại, Quyền lựa chọn pháp luật trong tư pháp quốc tế Việt Nam, 

https://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/81/573. 

2 Ví dụ, điều 2 Các quy tắc về lựa chọn luật áp dụng trong các hợp đồng thƣơng mại quốc tế năm 

2015; Điều 3 Quy định điều chỉnh về việc lựa chọn pháp luật cho hợp đồng tại Liên minh châu Âu 

(Quy định Rome I); Công ƣớc Viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế năm 1980 của Liên hợp 

quốc (CISG); Điều 58, Bộ luật tƣ pháp quốc tế của CH Dominica năm 2014; Bộ luật  dân sự Việt Nam 

năm 2015. 

3 Xem tại: Juenger, Multistate Justice, 7–8, and authorities 

https://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-tiet/81/573
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định đoạt vẫn tồn tại nhƣng chƣa đƣợc khai thác và tìm hiểu sâu cho đến khi nó xuất 

hiện trở lại trong các tác phẩm của Charles Dumoulin (1500–1566) và sau đó là Ulrich 

Huber (1636–1694). Các tác giả này, và sau đó là Robert Pothier (1699–1772) và 

Joseph Story (1779–1845), đã sử dụng ý định giả định của các bên là cơ sở lý luận để 

lập luận chống lại quy tắc lex loci contractus. 

Charles Dumoulin (1500-1566), một học giả ngƣời Pháp ở thế kỷ 16 đƣợc biết 

đến nhƣ cha đẻ của lý thuyết về Party Autonomy. Theo quan điểm của Dumoulin đối 

với hợp đồng thì ―ý chí của các bên có hiệu lực tối cao
1
―. Có thể hiểu, ý chí của các 

bên chính là nhân tố chủ đạo trong việc xác định luật áp dụng cho hợp đồng. Chính vì 

vậy, khi mà ý chí của các bên đóng vai trò chủ đạo, trong các trƣờng hợp cụ thể với 

cách áp dụng này sẽ chỉ ra luật nào đƣợc ƣu tiên. Dumoulin chỉ ra đối với quyền tự do 

định đoạt, trong trƣờng hợp việc lựa chọn luật không đƣợc thể hiện rõ, luật áp dụng sẽ 

đƣợc tìm kiếm dựa vào hoàn cảnh xung quanh
2
. Bên cạnh Domoulin, Huber, học giả 

ngƣời Hà Lan cũng xem ý chí của các bên là tối cao và việc thực hiện hợp đồng phụ 

thuộc vào ý chí của các bên. Ông tuyên bố rằng ―tuy nhiên, nơi mà một hợp đồng đƣợc 

ký kết, không đƣợc coi là tuyệt đối; vì nếu các bên đã ghi nhớ luật pháp của nơi khác 

tại thời điểm giao kết hợp đồng thì bên sau sẽ kiểm soát.Các tác phẩm của ông, nhƣ 

đƣợc trình bày ở phần sau của chƣơng này, đã ảnh hƣởng đến sự phát triển của lý 

thuyết  trong giới luật Anh-Mỹ. Savigny, một nhà luật học ngƣời Đức, đã xây dựng lý 

thuyết này vào năm 1849. Ông cho rằng luật nơi thực hiện, luật nơi giao kết và luật cƣ 

trú của các bên nên điều chỉnh hợp đồng trừ khi có điều gì trái ngƣợc 

Lý thuyết quyền tự định đoạt của các bên đã đƣợc đƣa ra nhằm mục đích giảm 

bớt sự lạm dụng đối với cách tiếp cận lex loci contractus, luật về nơi ký hợp đồng. 

Dựa trên khái niệm về lex loci, luật gia ngƣời Ý Bartolus Sassoferrato (1314-1357) đã 

gắn hợp đồng với luật nơi hợp đồng đƣợc thực hiện. Bartolus tin rằng "luật của nơi 

giao kết điều chỉnh tất cả các câu hỏi liên quan đến hình thức và nội dung của hợp 

đồng." Theo Bartolus, hợp đồng, giống nhƣ một con ngƣời, phải tuân theo luật của nơi 

xuất phát của nó, và nguồn gốc nhƣ vậy là nơi mà hợp đồng đƣợc xác lập. Những học 

giả theo trƣờng phái này cho rằng theo quan điểm của pháp luật, lex loci điều chỉnh 

hợp đồng bất kể ý định của các bên.  

Có thể thấy, lý thuyết về quyền tự định đoạt của các bên phân biệt với cách tiếp 

cận lex loci cổ điển bằng cách nhấn mạnh quyền của các bên đối với sự lựa chọn luật 

pháp. Nhận thấy thực tế là có những yếu tố không phù hợp với khuôn mẫu hƣớng tới 

phạm vi của pháp luật địa phƣơng, Dumoulin đƣa ra ý tƣởng rằng những ngƣời tham 

                                                 
1  Xem tại Ole Lando, Contracts, III-24 in INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF 

COMPARATIVE LAW 3,( Kurt Lipstein, ed 1971) 

2 Nguyên văn: ―sought in the surrounding circumstances‖  
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gia vào một thỏa thuận có thể quy định luật điều chỉnh cho thƣơng lƣợng của họ. Dựa 

vào sự ảnh hƣởng đấy, sự phụ thuộc vào ý định của các bên đã trở thành nguyên tắc 

điều chỉnh của việc lựa chọn luật trong hợp đồng, và kết quả là lex loci contractus sớm 

đƣợc thay thế bằng ý định của bên
1
. Lý thuyết về quyền định đoạt của các bên đã sớm 

đƣợc "chấp nhận rộng rãi bởi các quốc gia trên thế giới, trở thành cốt lõi chung của các 

truyền thống pháp luật
2
. Tất nhiên, sự chấp nhận chung của lý thuyết này là do công 

trình học thuật và ảnh hƣởng của các luật gia về tƣ pháp quốc sau Dumoulin, đặc biệt 

là Friedrich Carl von Savigny. 

 Tuy nhiên, đối với vấn đề lý luận xung đột pháp luật hiện đại, lý thuyết quyền tự 

định đoạt của các bên tập trung nhiều hơn vào quyền và nghĩa vụ của các bên trong 

hợp đồng và nội dung của hợp đồng hơn là chỉ đơn giản là hiệu lực của hợp đồng. 

Hiện nay, điều khoản lựa chọn luật thƣờng đƣợc diễn giải để bao gồm "bất kỳ tranh 

chấp nào phát sinh trong hoặc ngoài hợp đồng" hoặc "tất cả các quyền và nghĩa vụ của 

các bên" đối với hợp đồng. Về mặt lý thuyết, hiệu lực của hợp đồng trong hầu hết các 

trƣờng hợp ảnh hƣởng đến số phận của hợp đồng nói chung, trong khi nội dung của 

hợp đồng liên quan đến các vấn đề cơ bản của hợp đồng. Cụ thể hơn, nếu một hợp 

đồng bị coi là vô hiệu theo luật do các bên lựa chọn thì mọi vấn đề liên quan đến 

quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng đều có thể đƣợc đƣa ra tranh chấp.  

Ngày nay, quyền tự do định đoạt của các bên chiếm một vị thế vô cùng quan 

trọng trong tƣ pháp quốc tế. Nó đã đƣợc mô tả là ―quy tắc tƣ pháp quốc tế đƣợc chấp 

nhận rộng rãi nhất trong thời đại―
3
, một― quyền cơ bản ‖

4
 và là một nguyên tắc thuộc 

về ―cốt lõi chung của các hệ thống pháp luật. Là một vấn đề đƣợc nghiên cứu toàn 

diện, các văn bản luật đƣợc ban hành trong khoảng thời gian 50 năm trở lại đây đã chỉ 

định vai trò nổi bật của nguyên tắc này trong các xung đột hợp đồng.  Hơn nữa, nhiều 

hệ thống luật và các công ƣớc quốc tế cũng đã mở rộng nguyên tắc này ra ngoài phạm 

vi ban đầu của nó là lĩnh vực hợp đồng, đến các lĩnh vực nhƣ thừa kế, ủy thác, tài sản 

                                                 
1 Xem Ole Lando, Contracts, 111-24, in INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF 

COMPARATIVE LAW 3 (Kurt Lipstein ed., 1971) 

2 Xem Ole Lando, Contracts, 111-24, in INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF 

COMPARATIVE LAW 3 (Kurt Lipstein ed., 1971) 

 

3 R.J. Weintraub, Functional Developments in Choice of Law for Contracts, 187 Recueil des Cours 

239, 

271 (1984); see also T.M. de Boer, Party Autonomy and Its Limitations in the Rome II Regulation, 9 

Ybk. 

Priv. Int‟l L. 19, 19 (2008) (―Party autonomy is one of the leading principles of contemporary choice 

of law. 

4 E. Jayme, Identité culturelle et intesgration: Le droit international privé postmoderne, 251 Recueil 

des 

Cours 147 (1995) (characterizing party autonomy as a fundamental right.  
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hôn nhân, và thậm chí cả luật gia đình
1
. Văn kiện quốc tế mới nhất củng cố  mạnh mẽ 

quyền tự do định đoạt của các bên  là Các Nguyên tắc La Hay về Lựa chọn Pháp luật 

trong Hợp đồng Thƣơng mại Quốc tế (―Nguyên tắc La Hay‖), một công cụ luật mềm 

đƣợc thông qua bởi Hội nghị La Hay về Luật Quốc tế Tƣ nhân vào ngày 19 tháng 3 

năm 2015. 

2. Nỗ lực thống nhất và hài hòa hóa quy định về Party autonomy trong Hợp đồng 

thƣơng mại quốc tế trong thời hiện đại 

Do có sự khác biệt trong phạm vi quyền tự do thỏa thuận trong hệ thống pháp 

luật quốc gia, các nỗ lực của khu vực và quốc tế đã đƣợc thực hiện để thống nhất phạm 

vi của lý thuyết Party Autonomy. Những nỗ lực này dƣới hình thức các công cụ tƣ 

pháp quốc tế đƣa ra các quy định chung về lựa chọn luật. Các văn kiện nhằm đạt đƣợc 

sự chắc chắn trong các quyết định của tòa án quốc gia và tính thống nhất trong tƣ pháp 

quốc tế
2
. Mục tiêu nhằm khuyến khích thƣơng mại xuyên quốc gia, vì sự tăng trƣởng 

của thƣơng mại quốc tế chính là mục tiêu của sự lựa chọn luật pháp hay các văn kiện 

theo vùng. Các văn kiện đƣợc phân loại ở đây thông qua hai kỹ thuật pháp điển hóa - 

luật cứng và luật mềm. 

 Luật cứng là các văn kiện ràng buộc sự tuân thủ của các quốc gia thành viên ký 

kết. Ví dụ về các văn kiện lựa chọn luật mà các quốc gia thành viên bắt buộc tuân theo   

bao gồm Quy định Rome 1 2008, Công ƣớc Mexico, và Công ƣớc về Quyền và nghĩa 

vụ của các Quốc gia 1933 (Công ƣớc Montevideo) 1979. Do đó, Quy chế Rome 1 có 

hiệu lực ở lục địa châu Âu, và Công ƣớc Mexico và Montevideo có hiệu lực ở châu 

Mỹ Latinh. Các văn kiện về lựa chọn luật này đã từng là chủ đề của các bình luận học 

thuật, 12 và trong một số trƣờng hợp, bị suy yếu bởi sự phê chuẩn thấp. Những nhận 

xét này thƣờng phản ánh các vấn đề còn thiếu hụt trong việc lựa chọn luật và phớt lờ 

với các vấn đề xung đột pháp luật của quốc gia.  

Có những luật cứng khác nhằm tìm cách đạt đƣợc các điều khoản hợp đồng nội 

dung thống nhất. Một ví dụ là Công ƣớc của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua Bán 

                                                 
1 See, e.g., Council Regulation 1259/2010, of 20 December 2010 Implementing Enhanced 

Cooperation 

in the Area of the Law Applicable to Divorce and Legal Separation, art. 5, 2010 O.J. (L 343) 10 (EU); 

Protocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations, arts. 7–8, Nov. 23, 2007, available 

athttp:// 

www.hcch.net/upload/conventions/txt39en.pdf; Council Regulation 4/2009, of 18 December 2008 on 

Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Cooperation in Matters 

Relating to Maintenance Obligations, art.15, 2009 O.J. (L 7) 1, 9 (EC 

2 Statute of the Hague Conference on Private International Law, 31 October 1951, 220 UNTS 121, 

art. 1 

(entered into force 15 July 1955). It provides that ―[t]he purpose of the Hague Conference is to work 

for the44 

progressive unification of the rules of private international law ….‖ 
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hàng hóa quốc tế (CISG). Văn kiện này đƣợc thừa nhận là ―nỗ lực thành công nhất để 

thống nhất một phạm vi rộng lớn của luật thƣơng mại ở cấp độ quốc tế.‖
1
  CISG tìm 

cách điều chỉnh các điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; không bao 

gồm các vấn đề về tƣ pháp quốc tế, đặc biệt hiệu lực của hợp đồng mua bán. CISG ra 

đời nhờ nỗ lực của các chuyên gia làm việc dƣới sự bảo trợ của Ủy ban Liên hợp quốc 

về Luật Thƣơng mại Quốc tế (UNCITRAL). Trên thực tế, CISG là luật cứng quốc tế 

áp dụng cho các hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các quốc gia ký kết. 

Ngƣợc lại, Luật mềm không mang tính ràng buộc. Nó dựa vào hiệu quả của các 

nội dung để thuyết phục các quốc gia thông qua, cho dù họ có phải là thành viên của tổ 

chức soạn thảo hay không. Việc áp dụng của các quốc gia sẽ không bị ràng buộc bởi 

không gian địa lý hoặc các quốc gia phải là thành viên. Về bản chất, các quy định của 

một văn kiện luật mềm đƣợc mở cho tất cả các quốc gia áp dụng. Một ví dụ ở đây là 

Nguyên tắc của Hợp đồng thương mại quốc tế (PICC). PICC là một tập hợp các quy 

tắc   giải quyết một "phạm vi rộng" các vấn đề liên quan đến các hợp đồng thƣơng mại 

quốc tế, là sản phẩm của Viện Quốc tế về Thống nhất Luật Tƣ nhân (UNIDROIT) - 

một tổ chức liên chính phủ độc lập. Văn kiện này, là một văn kiện pháp điển hóa, 

nhằm thúc đẩy các nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng thƣơng mại quốc tế. Trên thực tế, 

nó là một dạng tái bản của ―luật hợp đồng thƣơng mại của thế giới‖ không nhằm mục 

đích đƣợc thông qua nhƣ một hiệp ƣớc mà là một mô hình cho các quốc gia
2
. Các bên 

có thể lựa chọn rõ ràng PICC bởi vì gặp khó khăn trong việc lựa chọn luật, hoặc vì tính 

trung lập của nó, hoặc nếu hợp đồng quy định rằng hợp đồng phải đƣợc điều chỉnh bởi 

―các nguyên tắc chung của luật.‖ Ngoài ra, PICC có thể đƣợc sử dụng để giải thích 

hoặc bổ sung các văn kiện luật thống nhất quốc tế hoặc luật nội địa khác. Mặc dù đã có 

các công cụ luật mềm, nhƣ PICC, đƣa ra các điều khoản để điều chỉnh các hợp đồng 

thƣơng mại quốc tế, vẫn chƣa có luật mềm trong tƣ pháp quốc tế về chủ đề này cho 

đến ngày 19 tháng 3 năm 2015 khi Hội nghị La Hay về Luật quốc tế tƣ nhân thông qua 

các Nguyên tắc về Lựa chọn của Luật trong Hợp đồng Thƣơng mại Quốc tế. 

3. Bộ nguyên tắc Lahay về lựa chọn luật trong hợp đồng thƣơng mại quốc tế- Văn 

kiện quốc tế đảm bảo quyền tự do thỏa thuận lựa chọn luật  

Có thể thấy, Nguyên tắc là một văn kiện quốc tế nhằm cung cấp việc áp dụng 

thống nhất quyền tự do thỏa thuận lựa chọn luật. Phạm vi của nó đƣợc giới hạn để thể 

hiện sự lựa chọn luật trong hợp đồng thƣơng mại quốc tế có trọng tài và thủ tục tố 

                                                 
1 Harry Flechtner, ―Introductory Note: United Nations Convention on Contracts for the International 

Sales 

of Goods, Vienna, 11 April 1980‖ (2009) Audiovisual Library of International Law 1 at 1, online: 

<http://legal.un.org/avl/ha/ccisg/ccisg.html> 

2 Maud Piers & Johan Erauw, ―Application of the Unidroit Principles of International Commercial 

Contracts in Arbitration‖ (2012) 8:3 J Priv Intl L 441 at 411. 
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tụng. Bộ nguyên tắc có các đặc điểm tƣơng tự với PICC vì nó đóng vai trò nhƣ một 

hƣớng dẫn mẫu cho các luật cứng về tƣ pháp quốc tế, luật pháp quốc gia và trọng tài. 

Nó cũng có thể đƣợc sử dụng để giải thích, bổ sung hoặc phát triển các quy tắc tƣ pháp 

quốc tế, giống nhƣ PICC. Ngƣời dùng dự kiến của Bộ nguyên tắc là các nhà lập pháp, 

tòa án và trọng tài, các bên và cố vấn pháp lý. Mặc dù các Nguyên tắc không có hiệu 

lực pháp lý để đảm bảo ngƣời dùng tuân thủ vì chúng là luật mềm, nhƣng chúng thuyết 

phục sự tuân thủ thông qua giá trị nội tại mà nó sở hữu.  

Bất chấp những lập luận phản đối việc lựa chọn luật mềm nhƣ một kỹ thuật pháp 

điển hay tiếp cận, Hội nghị La Hay đã áp dụng cách tiếp cận này cho các Nguyên tắc. 

Đầu tiên, hiệu quả của luật cứng bị cản trở bởi những thách thức, một trong số đó là 

việc phê chuẩn. Ngoài thực tế là các quốc gia thƣờng khó đạt đƣợc thỏa thuận, không 

có gì đảm bảo rằng một văn kiện luật cứng sẽ đƣợc các quốc gia thông qua hoặc phê 

chuẩn bởi vì, thông thƣờng, việc phê chuẩn phụ thuộc vào các yếu tố chính trị hoặc 

các mối quan tâm về chính sách. Ngay cả khi một văn kiện luật cứng đƣợc phê chuẩn, 

các bên ký kết cũng có thể thực hiện nó theo cách khác nhau. Việc thực hiện một văn 

kiện luật cứng cũng tạo ra chi phí cho các quốc gia vì các cam kết chính thức ‖đối với 

luật cứng hạn chế hành vi của các quốc gia trong một số lĩnh vực.  

Do tính chất ―thương mại quốc tế‖ nên tùy vào từng loại hợp đồng cụ thể, các 

bên có thể lựa chọn pháp luật quốc gia, điều ƣớc quốc tế về thƣơng mại
1
, tập quán 

thƣơng mại quốc tế 
2
hoặc các nguyên tắc chung về pháp luật hợp đồng

3
 ... là luật áp 

dụng cho toàn bộ hợp đồng hoặc một số phần của hợp đồng; có thể chọn pháp luật 

khác nhau áp dụng đối với những phần khác nhau của hợp đồng. Các bên có thể thỏa 

thuận không áp dụng hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của điều ƣớc hay tập quán 

thƣơng mại quốc tế
4
. Các bên cũng có thể thể hiện rõ ràng việc lựa chọn pháp luật điều 

chỉnh hợp đồng của mình bằng một điều khoản cụ thể ngay trong nội dung hợp đồng 

chính (main contract) hoặc ―ngầm hiểu‖ lựa chọn pháp luật nào đó áp dụng cho hợp 

đồng của mình. Một khi các bên đã thống nhất chọn luật áp dụng cho hợp đồng thì sự 

lựa chọn đó có giá trị ràng buộc. 

Có thể thấy, quyền tự do thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng của các bên trong hợp 

đồng đƣợc tôn trọng tối đa, bao gồm cả quyền thay đổi sự lựa chọn của mình. Các bên 
                                                 
1 Ví dụ nhƣ Công ƣớc Viên năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế; Công ƣớc Brussel 1924/ Quy tắc 

Hague (International Convention for the unification of certain rules relating to Bills of lading); Công 

ƣớc/ Quy tắc Hamburg 1978 (United Nation Convention on the carriage of goods by sea) 

2 Ví dụ nhƣ Incoterms 2000, Incoterms 2010; Điều kiện thƣơng mại theo UCC (áp dụng đối với khu 

vực Bắc Mỹ), UCP 600 

3 Ví dụ nhƣ Các quy tắc về lựa chọn luật áp dụng trong các hợp đồng thƣơng mại quốc tế năm 2015; 

Bộ nguyên tắc về hợp đồng thƣơng mại quốc tế của UNIDROIT năm 2004 PICC. 

4 Ví dụ điều 6 Công ƣớc Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế quy định: ―Các bên có thể loại bỏ 

việc áp dụng Công ước này hoặc với điều kiện tuân thủ điều 12 (hình thức của hợp đồng), có thể làm 

trái với bất cứ điều khoản nào của Công ước hay sửa đổi hiệu lực của các điều khoản đó‖. 
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có quyền lựa chọn hoặc thay đổi sự lựa chọn của mình bất kể khi nào với điều kiện 

không ảnh hƣởng đến hiệu lực trƣớc đó của hợp đồng hoặc quyền của bên thứ ba
1
. 

Trên thực tế, việc lựa chọn phƣơng pháp tiếp cận luật mềm có lợi cho ảnh hƣởng 

/ tác động / hiệu quả tiềm ẩn của Bộ Nguyên tắc vì: (i) thƣơng lƣợng nhanh hơn, dễ 

dàng hơn và ít tốn kém hơn so với một văn kiện luật cứng;  (ii) luật mềm linh hoạt để 

thích ứng với các xu hƣớng mới nổi khác nhau trong việc giải quyết các vấn đề xung 

đột pháp luật; (iii) cho phép các chuyên gia quen với sự phức tạp của tranh chấp xung 

đột pháp luật  để quyết định về khía cạnh kỹ thuật của pháp luật; và (iv) nó phục vụ 

nhƣ một hƣớng dẫn giải thích cho các văn bản luật cứng hiện có. Cũng cần lƣu ý rằng 

các Nguyên tắc nhằm đạt đƣợc đồng thời ba mục tiêu - đóng vai trò là nguồn cho các 

nhà lập pháp, nhƣ một công cụ để tòa án và trọng tài giải thích, và nhƣ một bộ quy tắc 

ràng buộc trong hợp đồng giữa các bên. 

 Do kỹ thuật pháp điển hóa các Nguyên tắc và tác dụng dự kiến của nó đối với 

các công cụ luật tƣ pháp quốc tế trong khu vực và các quy chế quốc gia, nên nó thúc 

đẩy nỗ lực thống nhất phạm vi quyền tự do thỏa thuận chọn luật. Mục đích cuối cùng 

là thống nhất cả cách giải thích của các văn kiện khu vực hiện có và quy chế quốc gia 

về các giới hạn của party autonomy. Các Nguyên tắc cũng có thể đƣợc áp dụng ở các 

quốc gia không có văn kiện về tƣ pháp quốc tế trong khu vực về lựa chọn luật. Trên 

thực tế, các quốc gia có thể áp dụng Bộ Nguyên tắc này mà không cần phải có nghĩa 

vụ tuân thủ nó. Bằng cách này, chắc chắn trong việc áp dụng lý thuyết và phạm vi của 

nó là ―đạt đƣợc một cách phổ biến‖ mà không bị ép buộc.  

Khoản 1 Điều 2 Bộ nguyên tắc La Hay quy định: ―Một hợp đồng đƣợc điều 

chỉnh bởi pháp luật do các bên lựa chọn‖. Theo đó, các bên chủ thể tham gia hợp đồng 

thƣơng mại quốc tế có quyền thỏa thuận chọn luật áp dụng cho hợp đồng của mình 

chính là sự thể hiện quyền tự do thỏa thuận – một nguyên tắc cơ bản của hợp đồng. 

Việc quy định một cách cụ thể và trực tiếp nhƣ vậy là cần thiết xuất phát từ tầm quan 

trọng của quyền tự do thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng và cũng để tránh 

khả năng diễn giải không chính xác quyền này. Thực tế cho thấy, pháp luật một số 

nƣớc không quy định trực tiếp hoặc quy định theo kiểu ―nếu các bên không có thỏa 

thuận khác‖, tức thừa nhận và khẳng định quyền của các bên chủ thể đƣợc quyền thỏa 

thuận lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng thƣơng mại quốc tế là xu thế tất yếu đối với 

pháp luật điều chỉnh hợp đồng có yếu tố nƣớc ngoài nói chung đã đƣợc ghi nhận trong 

Bộ nguyên tắc La Hay này.  

 

                                                 
1 Khoản 3 Điều 2 Các quy tắc về lựa chọn luật áp dụng trong các hợp đồng thƣơng mại quốc tế năm 

2015; khoản 6 Điều 683 Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2015.  
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II. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam đối với việc vận dụng lý thuyết Party 

Autonomy 

1. Quy định về quyền tự do lựa chọn luật áp dụng và một số hạn chế 

Quyền tự do thỏa thuận về luật áp dụng không phải là quyền đƣơng nhiên trong 

các quan hệ dân sự có yếu tố nƣớc ngoài. Để các bên trong giao dịch dân sự có thể 

thực hiện quyền này, cần phải có quy định rõ ràng trong luật về phạm vi áp dụng cũng 

nhƣ các điều kiện về hình thức và nội dung của thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng. Luật 

pháp nhiều nƣớc hiện nay thừa nhận khá rộng rãi quyền tự do lựa chọn luật áp dụng 

trong các quan hệ dân sự khác nhau nhƣ hợp đồng, trách nhiệm ngoài hợp đồng, chế 

độ tài sản vợ chồng, thậm chí cả trong quan hệ thừa kế (quyền chỉ định luật áp dụng 

cho di chúc của ngƣời để lại di sản) và li hôn (quy định của châu Âu
1
).  

Tại Việt Nam, quyền lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng đã đƣợc ghi nhận ngay 

từ Bộ luật dân sự đầu tiên năm 1995 (điều 834 khoản 2): ―Quyền và nghĩa vụ của các 

bên theo hợp đồng dân sự được xác định theo pháp luật của nước nơi thực hiện hợp 

đồng, nếu không có thoả thuận khác‖. Quy định này đƣợc nhắc lại trong Bộ luật Dân 

sự 2005 (điều 769). Tuy nhiên sự ghi nhận này chƣa đƣợc nêu thành nguyên tắc mà 

phải đƣợc suy ra từ cụm từ ―nếu không có thỏa thuận khác‖. Cách quy định này dẫn 

tới khả năng gây nhầm lẫn, thiếu rõ ràng, gây mất an toàn pháp lý và tâm lý e ngại cho 

các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài khi đầu tƣ tại Việt Nam
2
.  

Một số văn bản pháp luật chuyên ngành ghi nhận quyền này một cách rõ ràng 

hơn. Chẳng hạn, Luật Thƣơng mại 2005 quy định tại khoản 2 điều 5: ―Các bên trong 

giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài được thoả 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‖. Tƣơng tự, 

tại khoản 2 điều 4 Bộ luật Hàng hải 2005, với tiêu đề ―Quyền thỏa thuận trong hợp 

đồng‖, quy định: ―Các bên tham gia trong hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải 

mà trong đó có ít nhất một bên là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài thì có quyền thoả 

thuận áp dụng luật nước ngoài hoặc tập quán hàng hải quốc tế trong các quan hệ hợp 

đồng và chọn Trọng tài, Toà án ở một trong hai nước hoặc ở một nước thứ ba để giải 

quyết tranh chấp‖. 

Bộ luật Dân sự 2015 đã có sửa đổi quan trọng khi ghi nhận rõ quyền lựa chọn 

luật áp dụng cho hợp đồng nhƣ một nguyên tắc chung tại khoản 1 điều 683: ―Các bên 

trong quan hệ hợp đồng được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng đối với hợp đồng 

                                                 
1 Nghị định châu Âu (EU số 1259/2010 ngày 20/12/2010) về luật áp dụng cho ly hôn và ly thân, điều 

5. 

2 Vụ Pháp luật quốc tế (Bộ Tƣ pháp), Thuyết minh Đề xuất sửa đổi Phần VII Bộ luật dân sự 2005, Hà 

Nội, 2014. 



 297 

[…]‖. Đồng thời, khoản 6 ghi nhận quyền các bên đƣợc thay đổi sự lựa chọn của 

mình: ―Các bên có thể thoả thuận thay đổi pháp luật áp dụng đối với hợp đồng nhưng 

việc thay đổi đó không được ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba 

được hưởng trước khi thay đổi pháp luật áp dụng, trừ trường hợp người thứ ba đồng 

ý‖. Quy định này khá tƣơng đồng với quy định của EU và Thụy Sĩ. Có thể thấy việc 

quyền lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng đƣợc công nhận đối với mọi loại hợp đồng 

có yếu tố nƣớc ngoài, không phân biệt đó là hợp đồng dân sự hay hợp đồng thƣơng 

mại, hợp đồng mua bán hàng hóa hay hợp đồng dịch vụ
1
.  

Quyền tự do lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng thƣơng mại quốc tế của các bên 

luôn đƣợc tôn trọng và ƣu tiên thực hiện; tuy vậy đó không phải là quyền tuyệt đối mà 

vẫn phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định
2
.  

Pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền tự do thỏa thuận pháp luật áp dụng của các 

bên trong hợp đồng nhƣng cũng đƣa ra một số giới hạn khi các bên thỏa thuận chọn 

luật nƣớc ngoài để điều chỉnh hợp đồng nói chung, trong đó có hợp đồng thƣơng mại 

quốc tế. Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 các bên trong hợp đồng không 

đƣợc lựa chọn pháp luật áp dụng là pháp luật nƣớc ngoài nếu rơi vào một trong những 

trƣờng hợp sau: (i) Trƣờng hợp hậu quả của việc áp dụng trái với các nguyên tắc cơ 

bản của pháp luật Việt Nam (điểm a, khoản 1, Điều 670)
3
 và (ii) trƣờng hợp pháp luật 

nƣớc ngoài không xác định đƣợc mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy 

định của pháp luật tố tụng
4
 (điểm b, khoản 1 Điều 670). 

Ngoài những nguyên tắc chung này, tùy vào từng loại hợp đồng đặc thù, pháp 

luật Việt Nam cũng có những quy định riêng cho phù hợp với tính chất của hợp đồng 

nhƣng lại hạn chế quyền tự do thỏa thuận chọn luật của các bên. Chẳng hạn:  

(i) Trƣờng hợp đối tƣợng của hợp đồng là bất động sản: các giao dịch liên 

quan đến chuyển giao quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất 

động sản thì phải áp dụng pháp luật của nƣớc nơi có bất động sản; 

(ii) Một số trƣờng hợp đặc biệt: nhƣ hợp đồng lao động, hợp đồng tiêu dùng 

do có ảnh hƣởng đến quyền lợi tối thiểu của ngƣời lao động, ngƣời tiêu 

dùng.
5
  

                                                 
1 Ngô Quốc Chiến (chủ biên), Giáo trình Tư pháp Quốc tế, Hà Nội, NXB Lao Động, 2019, tr. 269. 

2 Bao gồm mandatory rules (nguyên tắc bắt buộc) và public policy (chính sách công)  

3 Nguyên tắc này còn đƣợc áp dụng cả cho việc hạn chế các bên lựa chọn tập quán quốc tế. Điều 666 

Bộ luật dân sự 2015 quy định: Các bên đƣợc lựa chọn tập quán quốc tế. Nếu hậu quả của việc áp dụng 

tập quán quốc tế đó trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam thì pháp luật Việt Nam 

đƣợc áp dụng.  

4 Điều 481 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 

5 Điều 683 Bộ luật Dân sự năm 2015 
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  Nhƣ vậy, với các hợp đồng có liên quan đến bất động sản, hợp đồng lao động, 

hợp đồng tiêu dùng… thì các bên không có quyền tự do thỏa thuận lựa chọn luật áp 

dụng mà phải áp dụng các nguyên tắc xác định luật áp dụng theo quy định của Bộ luật 

Dân sự 2015. Ngoài các trƣờng hợp trên, trong trƣờng hợp các bên không có thỏa 

thuận về pháp luật áp dụng thì áp dụng nguyên tắc chung đó là pháp luật của nƣớc có 

mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng đó đƣợc áp dụng. 

2. Quyền lựa chọn luật áp dụng trong các hợp đồng thƣơng mại quốc tế đảm 

bảo quyền tự do kinh doanh của các bên ký kết hợp đồng 

Quyền tự do kinh doanh là một trong những quyền của con ngƣời, nó vừa mang 

tính tất yếu khách quan vừa biểu hiện của nền kinh tế hàng hoá theo cơ chế thị trƣờng, 

thúc đẩy sự phát triển tiến bộ xã hội.
1
 Nhƣ vậy, quyền tự do kinh doanh của các bên 

trong hợp đồng thƣơng mại quốc tế là khả năng các bên đƣợc tự do lựa chọn và quyết 

định việc giao kết và thực hiện hợp đồng, trong đó có việc lựa chọn luật áp dụng. Đó 

cũng là nguyên tắc quan trọng đƣợc ghi nhận rộng rãi trong nhiều điều ƣớc quốc tế 

thƣơng mại quốc tế, các nguyên tắc quốc tế về hợp đồng thƣơng mại quốc tế, các tập 

quán thƣơng mại quốc tế…
2
 

Trong quan hệ hợp đồng, tự do ý chí là vấn đề trọng yếu.
 
Về nguyên tắc, ý chí 

của các bên giao kết hợp đồng mang tính quyết định và phải đƣợc tôn trọng. Các bên 

không chỉ đƣợc tự do thỏa thuận xác lập, thực hiện hợp đồng trong khuôn khổ quy 

định của pháp luật mà còn đƣợc tự do thỏa thuận lựa chọn hoặc thay đổi việc lựa chọn 

luật áp dụng cho hợp đồng của mình; có thể chọn điều ƣớc quốc tế, nguyên tắc pháp 

luật, tập quán thƣơng mại quốc tế, thậm chí pháp luật của một quốc gia nào đó làm 

luật áp dụng. Quyền lựa chọn pháp luật áp dụng là một xu thế phát triển tất yếu trong 

lĩnh vực tƣ pháp quốc tế, đặc biệt là thƣơng mại quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.  

Để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các bên trong hợp đồng, đồng thời thúc đẩy 

sự phát triển giao lƣu thƣơng mại quốc tế, các nƣớc đều tôn trọng quyền tự do lựa 

chọn hay thay đổi luật áp dụng của các bên trong hợp đồng thƣơng mại quốc tế. Khi 

các bên thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng thƣơng mại quốc tế cũng là lúc 

các bên thực hiện quyền tự do thỏa thuận, quyền tự do ý chí nói rộng hơn là quyền tự 

do kinh doanh của mình. 

                                                 
1 Bùi Ngọc Cƣờng (2004), Một số vấn đề về quyền tự do kinh doanh trong pháp luật kinh tế hiện hành 

ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, tr. 43. 

2 Ví dụ, Điều 6 Công ƣớc Viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG); Điều 1.1 Bộ 

nguyên tắc hợp đồng thƣơng mại quốc tế PICC của UNIDROIT. 

Alex Mills (2018)- Party Autonomy in Private International Law - Cambridge University Press - Tác 

giả khẳng định nguyên tắc tự do ý chí/tự định đoạt/tự do thỏa thuận (party autonomy) không đƣợc coi 

là nguyên tắc cơ bản ngay từ đầu của tƣ pháp quốc tế mà cũng phát triển qua nhiều giai đoạn khác 

nhau cho đến khi đƣợc công nhận rộng rãi trong lĩnh vực này. 
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Tuy vậy, cần lƣu ý rằng quyền tự do kinh doanh cũng nhƣ tự do lựa chọn luật áp dụng 

của các chủ thể trong hợp đồng thƣơng mại quốc tế không phải là các quyền tuyệt 

đối. Nói cách khác, cả tự do do kinh doanh lẫn tự do lựa chọn luật áp dụng đều 

phải tuân theo các quy định của pháp luật, không đƣợc vi phạm trật tự công, chính 

sách công cũng nhƣ các quy tắc bắt buộc ƣu tiên hoặc các nguyên tắc cơ bản của 

pháp luật. 

3. Vận dụng những ƣu điểm nổi trội của lý thuyết Party Autonomy cho thƣơng 

nhân Việt Nam 

3.1. Tăng cường tính chắc chắn và khả năng dự đoán 

Một ƣu điểm chính của việc vận dụng lý thuyết party autonomy trong hợp đồng 

thƣơng mại quốc tế là nó cho phép các bên dự đoán và chủ động trong việc lựa chọn 

luật áp dụng cho hợp đồng của họ. Điều này có nghĩa là luật điều chỉnh của hợp đồng 

không đƣợc đặt trong các trƣờng hợp ngoài tầm lựa chọn của các bên; nó đƣợc kiểm 

soát bởi các bên thông qua điều khoản lựa chọn luật. Do đó, quyền tự thỏa thuận của 

các bên cho phép các bên lập kế hoạch về giao dịch của mình theo luật đã chọn. Ngoài 

ra, thông qua quyền tự do thỏa thuận của các bên, các bên tham gia hợp đồng chắc 

chắn về các lựa chọn pháp lý của mình, thƣơng nhận thuộc các quốc tịch hoặc khu vực 

khác nhau có thể ký kết hợp đồng thƣơng mại quốc tế mà không sợ luật quốc gia của 

một bên sẽ lấn át bên còn lại.  Điều này mang lại sự an toàn cho các bên theo hợp 

đồng.  

3.2. Đảm bảo Thuận tiện thương mại / Tính linh hoạt 

Quyền tự do thỏa thuận của các bên thúc đẩy thƣơng mại quốc tế.  Điều này là 

do các bên có thể lựa chọn luật bên ngoài hệ thống pháp luật trong nƣớc của họ. Điều 

này khuyến khích ―quốc tế hóa‖ việc lựa chọn các quy tắc luật. Do đó, các bên có thể 

chọn một ―luật trung lập‖ không liên quan đến hợp đồng của họ. Về cơ bản, sự phát 

triển của nhiều loại luật hợp đồng trong thế kỷ 21 khiến cho việc áp dụng quy tắc tự do 

thỏa thuận của các bên là không thể tránh khỏi. Thông qua bên quyền tự do thỏa thuận, 

các bên đƣợc tự do lựa chọn bất kỳ luật hợp đồng ―phức tạp‖ nào của bất kỳ quốc gia 

nào để phù hợp với nhu cầu thƣơng mại của họ. Ví dụ, luật Anh đã nhận đƣợc sự bảo 

trợ từ các bên hợp đồng trong các hợp đồng bảo hiểm và hàng hải quốc tế vì sự phát 

triển của nó trong các lĩnh vực luật này. 

Khả năng các bên lựa chọn các luật hoặc địa điểm này, bất kể vị trí địa lý của 

hợp đồng hoặc quốc tịch của các bên, thúc đẩy sự thuận tiện thƣơng mại hợp pháp. Có 

thể cho rằng các bên sẽ có thể giải quyết tranh chấp một cách dễ dàng nếu một hợp 

đồng đƣợc điều chỉnh bởi luật của quốc gia có ―thông lệ tốt nhất‖ trong lĩnh vực luật 

đó và trong đó có các tiền lệ tƣ pháp cũng nhƣ tồn tại khung pháp luật.  
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4. Tham gia sâu rộng Bộ nguyên tắc La Hay 

Bộ nguyên tắc La Hay đang dần trở thành bộ quy tắc có tính tham khảo cao, 

đƣợc nhiều tòa trọng tài trên thế giới công nhận. Đối với Việt Nam, trƣớc hết cần triển 

khai và đẩy mạnh việc tìm hiểu, nghiên cứu Bộ nguyên tắc La Hay để hiểu rõ cơ chế 

vận hành và cách thức áp dụng Bộ nguyên tắc này trong đời sống pháp lý, qua đó phổ 

biến rộng rãi ý nghĩa, vai trò của của Bộ Nguyên tắc trong cộng đồng những nhà làm 

luật, thực thi áp dụng luật (Đặc biệt là trong công tác xây dựng pháp luật, công tác xét 

xử, công tác trọng tài…). Bộ Tƣ pháp cùng các cơ sở đào tạo nghiên cứu luật cũng cần 

có cơ chế phối hợp để giúp các thƣơng nhân Việt Nam nắm rõ vai trò và lợi ích của Bộ 

nguyên tắc này khi tham gia giao dịch quốc tế 

KẾT LUẬN 

Việc công nhận toàn cầu và phát triển quyền tự do thỏa thuận các bên trong 

HĐTMQT đã trải qua quá trình gian nan và lâu dài, nhƣng việc xác định phạm vi của 

nó còn gian nan hơn.  Tuy nhiên, dƣờng nhƣ với việc Hội nghị La Hay thông qua mô 

hình về luật mềm Nguyên tắc lựa chọn luật trong thương mại quốc tế - đóng vai trò là 

quy tắc thực hành tốt nhất về quyền tự chủ của các bên và phạm vi của luật trong hợp 

đồng thƣơng mại quốc tế. Nhƣng văn kiện này không phải là không có thách thức của 

nó, đặc biệt là vì nó là công cụ đầu tiên trong các văn kiện quốc tế về lựa chọn luật. Từ 

những lý luận và những định hƣớng về party autonomy trong bài viết, đối với Việt 

Nam, rât cần thiết để hƣớng tới việc rà soát hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột 

trong lĩnh vực dân sự, kinh tế để xác định những quy phạm xung đột chƣa thực sự 

tƣơng thích với nhu cầu thay đổi và xu hƣớng mới của cộng đồng luật tƣ pháp quốc tế 

ở khu vực và thế giới, qua việc so sánh và học hỏi cách tiếp cận của Bộ nguyên tắc La 

Hay. Ngoài ra cũng cần hoàn thiện các quy phạm pháp luật xung đột trong Bộ luật Dân 

sự 2015 theo hƣớng mở rộng phạm vi quyền lựa chọn luật áp dụng cho các bên trong 

giao dịch thông qua việc không hạn chế giới hạn phạm vi áp dụng luật chỉ trong 

―quyền và nghĩa vụ của các bên‖; qua đó hƣớng tới việc ghi nhận các nguồn luật 

không có tính bắt buộc./.  
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MỘT VÀI SUY NGHĨ BAN ĐẦU VỀ MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ                     

VÀ NHỮNG GỢI MỞ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

HIỆN NAY 

PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến 

 Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Bài viết đi sâu tìm hiểu về mô hình kinh tế chia sẻ - một loại hình mới 

xuất hiện nhưng phát triển mạnh mẽ ở nước ta hiện nay - trên các khía cạnh chủ yếu 

bao gồm khái niệm và đặc điểm của mô hình kinh tế chia sẻ; các loại hình cơ bản của 

kinh tế chia sẻ; ưu điểm và thách thức của kinh tế chia sẻ; đánh giá thực trạng của 

kinh tế chia sẻ nói chung và vấn đề quản lý kinh tế chia sẻ bằng pháp luật nói riêng ở 

Việt Nam hiện nay. Dựa trên các kết quả nghiên cứu này, bài viết đưa ra một số 

khuyến nghị góp phần bổ sung, hoàn thiện pháp luật kinh tế nhằm quản lý có hiệu quả 

mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: Kinh tế chia sẻ, pháp luật kinh tế, công nghệ thông tin, ưu điểm và 

hạn chế, thực trạng, quản lý kinh tế, giải pháp hoàn thiện, Việt Nam, thế giới, mô hình 

v.v. 

Đặt vấn đề 

Trên thế giới, khái niệm kinh tế chia sẻ ngày càng trở lên phổ biến song nó vẫn 

còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Dẫu vậy, hiện nay, mô hình kinh tế chia sẻ là xu hƣớng 

phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế thị trƣờng đặt trong bối cảnh cuộc Cách mạng 

Công nghiệp 4.0 tác động đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của con ngƣời trên 

toàn thế giới. Mô hình kinh tế này đã tận dụng, thụ hƣởng và ứng dụng các thành tựu 

của công nghệ số hiện đại vào hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho các chủ 

thể kinh doanh; đặc biệt thích hợp với các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup). Trong 

bối cảnh đại dịch COVID 19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu và nhiều nƣớc ở Châu 

Âu, Châu Mỹ nhƣ Anh, Pháp, Bỉ, Đức Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Italia, Nga, Hoa Kỳ, 

Canada v.v thực hiện lệnh giới nghiêm, giãn cách xã hội nhằm hạn chế sự lây lan trong 

cộng đồng khiến các nƣớc này có tốc độ tăng trƣởng kinh tế âm trong năm 2020 thì 

kinh tế chia sẻ đã tỏ rõ đƣợc vị trí, vai trò, thế mạnh của mình. Ở Việt Nam hiện nay, 

mô hình kinh tế chia sẻ phát triển ngày càng mạnh mẽ trong điều kiện xây dựng nền 

kinh tế số, ứng dụng việc bán hàng trên nền tảng trực tuyến (bán hàng trên mạng, bán 

hàng online …). Để quản lý chặt chẽ hoạt động của kinh tế chia sẻ, bảo vệ lợi ích của 

ngƣời tiêu dùng; của các chủ thể trong nền kinh tế thị trƣờng đòi hỏi phải nghiên cứu, 

tìm hiểu về cơ chế vận hành của kinh tế chia sẻ, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống pháp 

luật nói chung và hệ thống pháp luật kinh tế nói riêng đối với mô hình kinh tế này. 

Dựa trên cơ sở đó, Nhà nƣớc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật 
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kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế và tạo lập khuôn khổ pháp lý 

đồng bộ, thống nhất cho sự vận hành thông suốt của kinh tế chia sẻ ở nƣớc ta. Với 

nhận thức đó, ngƣời viết tìm hiểu một số vấn đề về mô hình kinh tế chia sẻ và những 

gợi mở hoàn thiện pháp luật kinh tế ở Việt Nam hiện nay. 

1. KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ CHIA SẺ 

1.1. Khái niệm và đặc điểm của kinh tế chia sẻ 

1.1.1. Khái niệm kinh tế chia sẻ 

Thời gian gần đây, các khái niệm về ―nền kinh tế chia sẻ‖ hay ―mô hình kinh tế 

chia sẻ‖ đã đƣợc đề cập và bàn thảo sôi nổi trên nhiều diễn đàn, hội nghị. Ở Việt Nam, 

tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 phiên họp thƣờng kỳ tháng 1/2018, 

Chính phủ đã thống nhất xây dựng Đề án về mô hình kinh tế chia sẻ. Vấn đề này đã 

thu hút sự quan tâm nghiên cứu của giới khoa học nƣớc ta mà một trong những nội 

dung tìm hiểu là giải mã nội hàm khái niệm kinh tế chia sẻ, trƣớc tiên để trả lời câu hỏi 

kinh tế chia sẻ là gì? 

 Theo Wikipedia tiếng Việt: Kinh tế chia sẻ (còn được gọi là sharing economy 

hoặc tiêu dùng cộng tác) là một mô hình thị trường lai (ở giữa sở hữu và tặng quà); 

trong đó, đề cập đến mạng ngang hàng dựa trên chia sẻ quyền truy cập vào hàng hóa 

và dịch vụ (phối hợp thông qua các dịch vụ trực tuyến dựa vào cộng đồng). Khái niệm 

này không phải là mới. Việc chia sẻ các nguồn tài nguyên là ví dụ nổi tiếng trong 

doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) như máy móc, thiết bị trong ngành nông nghiệp 

và lâm nghiệp cũng như trong kinh doanh với người tiêu dùng (B2C) như giặt là tự 

phục vụ. Nhưng có ba yếu tố chính cho phép chia sẻ các nguồn lực cho một loạt rộng 

rãi các hàng hóa và dịch vụ mới cũng như các ngành mới. Thứ nhất, hành vi của 

khách hàng đối với nhiều hàng hóa và dịch vụ thay đổi từ sở hữu đến chia sẻ. Thứ hai, 

các mạng xã hội trực tuyến và thị trường điện tử dễ dàng hơn liên kết người tiêu dùng. 

Và thứ ba, các thiết bị di động và các dịch vụ điện tử làm cho việc sử dụng hàng hóa 

được chia sẻ và các dịch vụ thuận tiện hơn (ví dụ ứng dụng điện thoại thông minh thay 

vì chìa khóa vật lý). Các nền kinh tế chia sẻ có thể có nhiều hình thức, trong đó có sử 

dụng công nghệ thông tin để cung cấp cho các cá nhân, tập đoàn, phi lợi nhuận và 

chính quyền với các thông tin đó cho phép tối ưu hóa các nguồn lực thông qua sự tái 

phân phối, chia sẻ và tái sử dụng các năng lực dư thừa hàng hóa và dịch vụ. Một tiền 

đề phổ biến là khi thông tin về hàng hóa được chia sẻ (thường là thông qua một thị 

trường trực tuyến), giá trị của những mặt hàng có thể tăng cho doanh nghiệp, cho các 

cá nhân, cho cộng đồng và cho xã hội nói chung
1
. 

                                                 
1 Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_tế_chia_sẻ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B2B
https://vi.wikipedia.org/wiki/B2C
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_th%C3%B4ng_tin
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Theo tác giả Hằng Hà: Kinh tế chia sẻ trong tiếng Anh là Sharing Economy, 

hoặc Shareconomy, Collaborative Consumption, Collaborative Economy, hay Peer 

Economy. Nền kinh tế chia sẻ là một mô hình kinh tế được mà các hoạt động mua, 

cung cấp hoặc chia sẻ quyền truy cập vào hàng hóa và dịch vụ dựa trên mạng lưới 

ngang hàng, thường được cung cấp bởi các nền tảng trực tuyến theo cộng đồng
1
. 

Theo Nguyễn Phan Anh: “Nền kinh tế chia sẻ” là một thuật ngữ đề cập đến mô 

hình kinh doanh khai thác các yếu tố tài nguyên sẵn có của người dùng cuối cùng và 

kết hợp với các yếu tố công nghệ để hợp thành một mô hình kinh doanh. Mô hình này 

thường do các doanh nghiệp khởi nghiệp khởi xướng - đối tượng này không sở hữu bất 

kỳ một nhà máy hay một kho hàng nào nhưng lại có cả một kho tài nguyên sẵn có trên 

toàn cầu và luôn sẵn sàng gia nhập vào hệ thống
2
. 

Theo Từ điển Oxford: Kinh tế chia sẻ có nhiều tên gọi và khái niệm khác như 

kinh tế cộng tác, kinh tế theo cầu, kinh tế nền tảng, kinh tế truy cập, kinh tế dựa trên 

các ứng dụng di động … Tựu chung kinh tế chia sẻ là một hệ thống kinh tế mà ở đó, 

tài sản hoặc dịch vụ được chia sẻ dùng chung giữa các cá nhân hoặc không phải trả 

tiền hoặc trả một khoản phí với tinh chất điển hình là thông qua các công cụ internet. 

Ở những góc nhìn khác, kinh tế chia sẻ cũng có thể đƣợc định nghĩa với các 

hình thức tƣơng tự: 

- Kinh tế cộng tác: Tập trung vào các hình thức hợp tác tiêu dùng, sản xuất, tài 

chính và học tập. 

- Kinh tế theo cầu: Tập trung vào việc cung ứng hàng hóa và dịch vụ theo yêu 

cầu. 

- Kinh tế của những người làm tự do: Tập trung vào việc tham gia của lực 

lƣợng lao động và tạo thu nhập của những ngƣời làm tự do hoặc những ngƣời tự làm. 

- Kinh tế ngang hàng: Tập trung vào các mạng lƣới ngang hàng trong việc tạo 

ra các sản phẩm, cung cấp dịch vụ, tài trợ và các hoạt động khác. 

- Kinh tế truy cập: Tập trung vào ―truy cập quyền sở hữu‖
3
 v.v. 

Từ các khái niệm nêu trên có thể hiểu về kinh tế chia sẻ nhƣ sau: Kinh tế chia 

sẻ là mô hình kinh tế mà các hoạt động được thực hiện dựa trên nền tảng công nghệ số 

để cung cấp cho các cá nhân, tập đoàn, phi lợi nhuận và chính quyền với các thông tin 

                                                 
1 Hằng Hà (2019), Kinh tế chia sẻ (Sharing Economy) là gì? Các chỉ trích về kinh tế chia sẻ, nguồn 

https://vietnambiz.vn/kinh-te-chia-se-sharing-economy-la-gi-cac-chi-trich-ve-kinh-te-chia-se, ngày 

16/09 

2 Nguyễn Phan Anh (2016), Mô hình nền kinh tế chia sẻ và gợi ý cho Việt Nam, Tạp chí Tài chính 

(Bản điện tử), ngày 02/09 

3 Nguyễn Mạnh Hải, Nguyễn Hoàng Anh (2019), Lợi ích của mô hình kinh tế chia sẻ và những thác 

thức cho nhà quản lý, Nguồn: tapchitaichinh.vn, ngày 06/02 

https://vietnambiz.vn/kinh-te-chia-se-sharing-economy-la-gi-cac-chi-trich-ve-kinh-te-chia-se
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đó cho phép tối ưu hóa các nguồn lực thông qua sự tái phân phối, chia sẻ và tái sử 

dụng các năng lực dư thừa hàng hóa và dịch vụ. 

1.1.2. Đặc điểm của kinh tế chia sẻ 

Một là, mô hình kinh tế chia sẻ ra đời khi cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 

xuất hiện. Bởi lẽ, cuộc Cách mạnh Công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt 

động của đời sống xã hội nói chung và nền kinh tế nói riêng. Để tận dụng những lợi 

thế do cuộc Cách mạng này mang lại, các quốc gia đang tích cực xây dựng nền kinh tế 

số. Hơn nữa, do ảnh hƣởng của đại dịch COVID 19 diễn ra trên quy mô toàn cầu, 

trong hoạt động thƣơng mại dịch vụ nảy sinh nhiều hình thức bán hàng gián tiếp dựa 

trên nền tảng công nghệ số nhằm phòng tránh sự lây lan, phát tán của vi rút COROLA 

trong cộng đồng thông qua tiếp xúc trực tiếp giữa ngƣời bán với ngƣời mua. 

Hai là, mô hình kinh tế chia sẻ khác với mô hình kinh tế truyền thống. Do tận 

dụng ƣu thế của công nghệ thông tin hiện đại mang lại nên khâu phân phối, lƣu thông 

và cung cấp dịch vụ … trong phân phối sản phẩm đƣợc các nhà sản xuất tạo ra đến tay 

khách hàng nhanh chóng, tiện lợi hơn. Tuy nhiên, mô hình kinh tế chia sẻ cũng đặt ra 

thách thức cho các cơ quan nhà nƣớc trong quản lý hiệu quả hoạt động của những nhà 

kinh doanh với phƣơng thức hoạt động kinh doanh mới mẻ. Việc áp dụng các phƣơng 

pháp quản lý truyền thống dƣờng nhƣ không còn phù hợp và không mang lại hiệu quả 

đối với mô hình kinh tế này. 

Ba là, sự vận hành của mô hình kinh tế chia sẽ không thể tách dời với hệ thống 

cơ sở hạ tầng thông tin tin học hiện đại. Vì vậy, sự đầu tƣ của Nhà nƣớc và của mỗi 

doanh nghiệp để xây dựng nguồn tài nguyên số cũng nhƣ việc ra đời mô hình chính 

quyền điện tử là một trong những tiền đề vật chất rất quan trọng cho sự vận hành 

thông suốt của kinh tế chia sẻ. 

Bốn là, mô hình kinh tế chia sẻ kết nối nhanh chóng, thuận tiện hơn các mối 

quan hệ giữa ngƣời kinh doanh, cung cấp dịch vụ với khách hàng; giữa những ngƣời 

kinh doanh, cung cấp dịch vụ với nhau và giữa họ với các cơ quan quản lý nhà nƣớc 

dựa trên nền tảng công nghệ số hiện đại mà không cần thiết phải trực tiếp gặp gỡ, tiếp 

xúc v.v. 

1.2. Ƣu điểm và thách thức của kinh tế chia sẻ 

1.2.1. Ưu điểm 

Theo Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ - Nguyễn Chí Dũng, ở Việt Nam. Kinh 

tế chia sẻ chƣa phát triển mạnh nhƣ ở nhiều nƣớc nhƣng có nhiều tiềm năng để phát 

triển
1
. Mô hình kinh tế chia sẻ ra đời có một số ƣu điểm chủ yếu sau đây: 

                                                 
1 Diệu Thiện (2019), Hai mặt của mô hình kinh tế chia sẻ, Thời báo Tài chính online, ngày 23/08 
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Một là, kinh tế chia sẻ sẽ giúp thị trƣờng cạnh tranh hơn và loại hình dịch vụ đa 

dạng hơn, mang lại nhiều lợi ích cho ngƣời tiêu dùng. 

Nhƣ phần trên đã đề cập, hoạt động của mô hình kinh tế chia sẻ dựa chủ yếu 

trên nền tảng kinh tế số. Việc ứng dụng các thành tựu công nghệ hiện đại trong hoạt 

động dịch vụ, cung cấp, phân phối sản phẩm đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện hơn đã 

có tác dụng tích cực. Nó tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế buộc các 

doanh nghiệp phải đổi mới phƣơng thức hoạt động, chú trọng đầu tƣ ứng dụng công 

nghệ tin học vào sản xuất, phân phối sản phẩm nếu không muốn ―bị bỏ lại phía sau‖. 

Kết quả là ngƣời tiêu dùng đƣợc hƣởng lợi do giá thành sản phẩm rẻ nhờ giảm chi phí 

về thời gian, công sức, năng suất lao động tăng cao; họ đƣợc cung cấp dịch vụ nhanh 

nhất, tiện ích nhất thông qua việc xử lý một vài thao tác rất đơn giản trên mạng di 

động của điện thoại thông minh, trên internet mà thực tế so sánh chi phí giữa taxi công 

nghệ và taxi truyền thống là minh chứng điển hình. 

Hai là, kinh tế chia sẻ mở ra cơ hội đầu tƣ, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập 

cho ngƣời lao động. 

Với những tiện ích do kinh tế chia sẻ mang lại thì ngày càng nhiều hoạt động 

kinh doanh dịch vụ, cung cấp sản phẩm, hàng hóa ứng dụng công nghệ số. Kết quả là 

xuất hiện ngày càng nhiều các công ty về công nghệ tin học, điện toán đám mây mới 

đƣợc thành lập; lĩnh vực công nghệ số trở lên hấp dẫn thu hút các nhà đầu tƣ trong và 

ngoài nƣớc. Điều đó tạo ra nhu cầu về nguồn nhân lực chất lƣợng cao trong lĩnh vực 

này; sinh viên tốt nghiệp ở các trƣờng đại học, cao đẳng nghề về tin học có nhiều khả 

năng tìm kiếm đƣợc việc làm và có thu nhập cao, ổn định. Mặt khác, kinh tế chia sẻ 

góp phần đem lại thành công cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) trong ứng 

dụng công nghệ số hiện đại để kinh doanh. 

Ba là, kinh tế chia sẻ giúp tiết kiệm tài nguyên, tận dụng tối đa công suất tài sản 

dƣ thừa cũng nhƣ thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại 

Việt Nam. “Đây là lợi ích lớn nhất của kinh tế chia sẻ. Trong thực tế xe ô tô cá nhân 

được dùng cho việc cung cấp dịch vụ trên nền tảng công nghệ của Uber, Grab, Lyft … 

đã giúp tiết kiệm tài nguyên của tài sản. Một ví dụ khác, dịch vụ cho thuê thiết bị nông 

nghiệp của nền tảng Trringo do công ty ô tô Mahindra & Mahindra ở Ấn Độ đã cho 

phép nông dân thuê được thiết bị, máy móc nông nghiệp bằng cách gọi điện, góp phần 

thúc đẩy sự thịnh vượng của vùng nông thôn. Chỉ khoảng 15% trong số 120 triệu nông 

dân Ấn Độ có khả năng chi trả để sở hữu thiết bị cơ khí nông nghiệp. Vì vậy, nền tảng 

này đã cho phép những nông dân khác có thể sử dụng được máy móc nông nghiệp với 

chi phí thấp hơn nhiều (Wallenstein J. và Shelat U. 2017). Đồng thời với việc tiết kiệm 

trong sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị, tiết kiệm tài nguyên … các hoạt động kinh tế 
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chia sẻ cũng có tác dụng tích cực tới môi trường thông qua giảm phát thải khí nhà 

kính, giảm khối lượng các chất thải ra môi trường”
1
 

Bốn là, kinh tế chia sẻ tiết kiệm chi phí, giúp bảo vệ môi trƣờng, tăng tính hiệu 

quả của nền kinh tế, giảm bớt sự lãng phí tài nguyên xã hội và sự dƣ thừa năng lực của 

các sản phẩm dịch vụ. 

Đây chính là những yếu tố khiến mô hình nền kinh tế chia sẻ có những tiềm 

năng phát triển lớn mạnh hơn nữa trong tƣơng lai, sẽ không chỉ là một thị trƣờng 

ngách hay một hiện tƣợng nhất thời mà là tƣơng lai của môi trƣờng kinh doanh toàn 

cầu. “Theo nghiên cứu của Tập đoàn tư vấn Boston, quy mô của nền kinh tế chia sẻ 

ước tính có giá trị 14 tỷ USD vào năm 2025 chỉ riêng đối với hai dịch vụ của Công ty 

Uber và Airbnb. Đây là một tốc độ tăng trưởng khá nhanh lên tới 34 - 35%/năm và 

các nhà nghiên cứu tại PWC ước tính trong 10 năm tới, dưới tác động của cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0, năm lĩnh vực kinh tế chia sẻ chính gồm cho vay ngân hàng, lao 

động và việc làm trực tuyến, du lịch và khách sạn, dịch vụ vận tải và phát nhạc, video 

sẽ tạo ra hơn 50% tổng doanh thu toàn cầu của các công ty cung cấp nền tảng ứng 

dụng kinh tế chia sẻ‖
2
 v.v. 

 1.2.2. Những thách thức 

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia thì bên cạnh những lợi ích 

vƣợt trội nêu trên, mô hình nền kinh tế chia sẻ cũng tồn tại nhiều mối lo ngại cho sự 

phát triển của nó, đặc biệt là tính pháp lý. Những thách thức về khung pháp lý đặt ra 

cho mô hình kinh doanh chia sẻ, đó là sự cạnh tranh ―không công bằng‖, tình trạng 

này đang khiến cơ quan quản lý của nhiều quốc gia bối rối. 

Bên cạnh đó, việc trốn thuế của các công ty tham gia ―nền kinh tế chia sẻ‖ cũng 

sẽ trở thành mối quan tâm lớn của Chính phủ các quốc gia trên thế giới, khi những 

khoản lợi nhuận mà các công ty này thu đƣợc ƣớc tính lên tới những con số khổng lồ 

(đặc biệt là sau khi ―hồ sơ Panama‖ đƣợc phát hiện và đƣa ra ánh sáng đang khuấy đảo 

các quốc gia trên thế giới). Những công ty này hiện vẫn duy trì danh nghĩa là công ty 

tƣ nhân - điều này cho phép họ linh động điều chỉnh hoạt động kinh doanh, doanh thu; 

không phải báo cáo số liệu với cổ đông, không bị kiểm toán độc lập và không ai có thể 

giám sát tài khoản. 

 Mặt khác, sự ra đời và phát triển nhanh chóng của mô hình kinh tế chia sẻ đang 

đặt ra thách thức đối với hệ thống quản trị truyền thống, cả ở cấp độ vi mô (quản trị 

công ty) lẫn cấp độ vĩ mô (quản lý nhà nƣớc): Ở cấp độ vĩ mô, các cơ quan quản lý 

không thể sử dụng những công cụ, phƣơng thức truyền thống để quản lý hoạt động 

                                                 
1 Lợi ích của mô hình kinh tế chia sẻ và những thác thức cho nhà quản lý, tldd 

2 Nguyễn Chí Dũng - Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Hai mặt của mô hình kinh tế chia sẻ, tldd 
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kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số mà phải đầu tƣ xây dựng hệ tài 

nguyên tin học, đảm bảo chế độ bảo mật thông tin chống hacker tấn công xâm nhập, 

đánh cắp dữ liệu thông tin …; Ở cấp độ vi mô đòi hỏi các công ty phải đầu tƣ phát 

triển nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, cung cấp 

các dịch vụ cho ngƣời tiêu dùng với số vốn lên đến hàng tỷ đồng; xây dựng hệ thống 

bảo mật thông tin về kinh doanh … Đây là thách thức không hề nhỏ đối với các doanh 

nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng trong điều kiện năng lực tài 

chính còn nhiều hạn chế. 

1.3. Các loại hình chủ yếu của kinh tế chia sẻ
1
 

Hiện nay có rất nhiều mô hình kinh doanh của kinh tế chia sẻ đã xuất hiện và 

đang hoạt động trên thế giới. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, nổi lên có 05 nhóm 

ngành nghề chủ yếu sau: 

Môt là, dịch vụ vận tải. Dịch vụ vận tải trực tuyến với dịch vụ chia sẻ đi xe nhƣ: 

Uber, Grab, Lyft, Zipcar … Các dịch vụ này cạnh tranh với taxi truyền thống, cho 

phép ngƣời tiêu dùng kết nối với một lái xe đƣợc kiểm chứng gần đó, có thể là lái xe 

toàn thời gian hoặc bán thời gian, với việc ngƣời lái xe xác nhận muốn nhận dịch vụ 

tới một điểm đến và giá do dịch vụ đặt ra. 

Hai là, dịch vụ du lịch và khách sạn. Điển hình là dịch vụ chia sẻ phòng ở nhƣ 

Airbnb hay VRBO. Thông tin về ngƣời cung cấp phòng ở, về các đặc tính của phòng 

ở, giá cả …. đƣợc cung cấp cho khách hàng trƣớc khi quyết định thuê phòng. Vì vậy, 

mặc dù giữa khách hàng và chủ nhà cho thuê đều thỏa mãn dịch vụ nhƣng nó cũng đặt 

ra mối đe dọa với ngành khách sạn và thách thức đối với các nhà hoạch định chính 

sách trong việc thiết lập tốt hơn các quy định đối với loại hình kinh doanh mới này 

bình đẳng với dịch vụ của ngành khách sạn về an toàn, phòng cháy chữa cháy, nghĩa 

vụ thuế … 

Ba là, dịch vụ bán lẻ. Một loạt các dịch vụ bán lẻ trực tuyến cho phép các nhà 

sản xuất và phân phối bán lẻ có thể tiếp cận một số lƣợng lớn ngƣời tiêu dùng đối với 

các sản phẩm bán lẻ. Các sàn giao dịch nhƣ Etsy, eBay, Craigslist … cho phép ngƣời 

bán kết nối trực tiếp ngƣời mua với một khối lƣợng chƣa từng có trƣớc đây. Thực tế 

hiện nay, các dịch vụ thƣơng mại trực tuyến đã phát triển khá nhanh chóng trong 

những năm gần đây đang tạo ra mức độ canh tranh lớn với phƣơng thức bán lẻ truyền 

thống. Nó cũng đặt ra những áp lực đối với các nhà quản lý trong việc xác định 

mức/ngƣỡng phân biệt hoạt động và kinh doanh hay làm theo sở thích. 

                                                 
1 Tham khảo nội dung bài viết Lợi ích của mô hình kinh tế chia sẻ và những thác thức cho nhà quản 

lý, Nguồn: tapchitaichinh.vn 
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Bốn là, dịch vụ lao động, việc làm. Với nhóm dịch vụ này, có thể bán các dịch 

vụ cá nhân và lao động của riêng họ trực tiếp cho ngƣời tiêu dùng. Ví dụ ―Homejoy 

and Handy‖ là một sàn giao dịch về dịch vụ dọn nhà và các công việc vặt trong nhà, 

trong khi TaskRabbit hay Upwork cung cấp việc làm trực tuyến, mọi ngành nghề cho 

những ngƣời làm việc tự do. Triip.me là một nền tảng du lịch kết nối du khách với 

ngƣời dân địa phƣơng trên toàn thế giới. 

Năm là, dịch vụ tài chính. Kinh tế chia sẻ đã xuất hiện trong lĩnh vực dịch vụ tài 

chính thông qua các nền tảng nhƣ Kickstarter hay Indiegogo. Bằng việc tập trung vốn 

từ rất nhiều nguồn khác nhau, các nền tảng này đã giúp tài trợ cho nhiều dự án khởi 

nghiệp hoặc sáng tạo mà không cần dựa vào hệ thống ngân hàng hay các nhà đầu tƣ 

―mạnh thƣờng quân‖ tài chính. Các quỹ cho vay nhƣ Lending Club, Prosper, Zopa và 

Funding Circle trên thị trƣờng cũng giúp kết nối các nhà đầu tƣ trực tiếp với doanh 

nghiệp hay cá nhân có nhu cầu vay. Dịch vụ tài chính trong kinh tế chia sẻ cho phép 

các doanh nghiệp nhỏ có thể tìm đƣợc các nguồn tài chính mà trƣớc đây họ rất khó có 

thể tiếp cận từ hệ thống tài chính truyền thống. 

2. THỰC TRẠNG KINH TẾ CHIA SẺ VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ CHIA SẺ 

BẰNG PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

2.1. Một vài nét về thực trạng phát triển kinh tế chia sẻ ở nƣớc ta 

Ở nƣớc ta, cho dù kinh tế chia sẻ mới xuất hiện nhƣng phát triển rất nhanh 

chóng đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bán hàng, giao hàng trực tuyến (bán 

hàng online), dịch vụ taxi công nghệ … Tốc độ tăng trƣởng của Uber, Grab; sự ra đời 

của hàng loạt start-up trong nƣớc nhƣ Ahamove.com, jupviec.vn, dobody.vn…; hay 

tốc độ phủ sóng lên ngƣời tiêu dùng là những minh chứng không thể chối cãi cho 

những lợi ích mà mô hình kinh tế chia sẻ đem lại. Ở nƣớc ngoài, thống kê cho thấy, lợi 

nhuận của nền kinh tế chia sẻ đã đạt đến con số hàng chục tỷ USD và có thể tăng lên 

hàng trăm tỷ USD chỉ trong một vài năm nữa. Xu thế phát triển kinh tế chia sẻ cũng đã 

có tác động nhất định đến Việt Nam. Nhiều chuyên gia cho rằng, cùng với sự phát 

triển của khoa học - cộng nghệ, sự kêu gọi của Chính phủ gây dựng một cộng 

đồng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, sự bùng nổ về các start-up trong mô hình kinh tế 

chia sẻ tại Việt Nam hoàn toàn có khả năng xảy ra trong tƣơng lai rất gần. Tuy vậy, 

đến nay, vẫn chƣa có hành lang pháp lý để đảm bảo hoạt động cho các doanh nghiệp 

dƣới mô hình trên. Đến thời điểm này, các hoạt động của những doanh nghiệp hàng 

đầu thế giới trong mô hình này nhƣ Uber, Grab tại Việt Nam cũng chỉ mới ở mức thí 

điểm, thậm chí bị cấm tại một số nơi. Mới đây, Bộ Giao thông - Vận tải đã ra văn bản 

tạm dừng thí điểm mới với các doanh nghiệp vận tải công nghệ, nguyên nhân là sự 

bùng phát của taxi công nghệ gây áp lực lên hạ tầng, bất bình đẳng với các loại hình 

dịch vụ vận tải khác. Thậm chí, hai thành phố đang thí điểm là Hà Nội và TP.HCM 

https://baodautu.vn/doanh-nghiep-d3/
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cũng đã kiến nghị Bộ kết thúc đề án thí điểm. Đây mới chỉ là đơn cử lĩnh vực vận tải. 

Hiện tại, các start-up trong nƣớc và ngoài nƣớc đã nở rộ ở nhiều lĩnh vực, nhƣng ít bị 

mổ xẻ, vì chƣa hiển hiện và có sự xung đột lợi ích với kinh doanh truyền thống. Tuy 

nhiên, xây dựng hành lang pháp lý để mô hình kinh tế này hoạt động là việc cấp thiết, 

không những đảm bảo an ninh trật tự xã hội, hài hòa lợi ích các bên, đảm bảo quyền 

lợi ngƣời tiêu dùng, mà sẽ là động lực để các start-up phát triển. Đứng trƣớc thực trạng 

này, trong nhiều hội thảo đƣợc tổ chức gần đây, các chuyên gia, giới luật sƣ và nhà 

quản lý đều cho rằng cần có một cái nhìn thống nhất về chính sách trong quản lý và 

thúc đẩy hoạt động của kinh tế chia sẻ. 

Luật sƣ Trƣơng Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Luật 

Basico cho rằng, nếu các nhà quản lý nhìn nhận vấn đề đã thật sự cấp bách, có tác 

động sâu rộng cho xã hội, cần quản lý chặt, thì phải gấp rút sửa luật, nghị định để điều 

chỉnh, không thể chấp nhận tƣ duy không quản đƣợc thì cấm tiệt, khó quản thì tạm 

cấm. Tuy vậy, cách triển khai thế nào cũng không hề đơn giản. TS. Nguyễn Đức 

Thành, Viện trƣởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (Trƣờng đại học Kinh tế, 

Đại học Quốc gia Hà Nội) cảnh báo, sửa luật, nghị định mới chỉ quản lý một lĩnh vực, 

còn hàng chục, hàng trăm lĩnh vực khác nữa thì sao. Bài toán này nếu làm không khéo, 

không đồng bộ, chính sách Việt Nam sẽ bị băm nát. Dƣới góc độ đứng đầu một doanh 

nghiệp trực tiếp tham gia mô hình kinh tế chia sẻ, ông Phan Bá Mạnh, CEO của 

website dobody.vn cho rằng, đã là xu thế thì sớm hay muộn cũng diễn ra, các cơ quan 

quản lý trong nƣớc cần nhận diện đúng để từ đó sớm xây dựng hành lang pháp lý cho 

các doanh nghiệp yên tâm làm ăn. “Trong nền kinh tế chia sẻ luôn cần có nền tảng 

trung gian và mọi giao dịch đều được ghi nhận tại đây. Dưới góc độ quản lý, phải khai 

thác triệt để giao dịch này, giao dịch tiền mặt khó có thể kiểm soát nhưng giao dịch 

công nghệ thông tin hoàn toàn kiểm soát được”, ông Mạnh khuyến nghị. Bài học từ 

quốc gia láng giềng Trung Quốc, nơi có 600 triệu ngƣời tham gia nền kinh tế chia sẻ 

với giá trị giao dịch lên đến hàng trăm tỷ USD trong năm 2016, cũng chỉ ra rằng, 

không nên ngƣợc đãi với mô hình kinh tế chia sẻ. Cụ thể, Chính phủ nƣớc này không 

những không cấm cản, mà đã tận dụng cơ hội để biến nền kinh tế chia sẻ thành đòn 

bẩy mới cho nền kinh tế trong nƣớc, khi là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế 

giới ban hành luật liên quan đến kinh tế chia sẻ, thúc đẩy xây dựng Trung Quốc kỹ 

thuật số, trong đó ủng hộ sự sáng tạo dựa trên Internet. Không phủ nhận rằng, bên 

cạnh những ƣu điểm, mô hình chia sẻ cũng bộc lộ một số hạn chế về hài hòa lợi ích 

các bên, thiếu các chế tài về bảo hiểm, vấn đề trốn thuế, đạo đức kinh doanh và quản 

lý chất lƣợng các dịch vụ chia sẻ. Tuy vậy, mô hình này chắc chắn vẫn sẽ có tác động 

mạnh tới tƣơng lai của nền kinh tế và việc khắc phục hạn chế chỉ có thể thực hiện bằng 

một hành lang pháp lý chặt chẽ. Mới đây, Airbnb, một doanh nghiệp hàng đầu trong 
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chia sẻ phòng ở đã thâm nhập thị trƣờng Indonesia, nhƣng chƣa vào Việt Nam, dù 

trƣớc đó đã có nhiều động thái. Lựa chọn này có thể có nhiều lý do, nhƣng có lẽ một 

phần, họ cũng đang chờ phản ứng chính thức của Việt Nam với phép thử Uber, Grab.
1
 

2.2. Khái quát thực trạng quản lý kinh tế chia sẻ bằng pháp luật ở Việt 

Nam 

Một là, các cơ quan quản lý đã nhận thức đƣợc xu hƣớng phát triển tất yếu của 

kinh tế chia sẻ ở nƣớc ta và tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm chính sách trao đổi 

về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật để quản lý hiệu quả hoạt động của mô 

hình kinh tế này. 

Trong vài năm gần đây, dƣới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

(CMCN 4.0) đã tạo nên một thời đại ―công nghệ số‖, theo đó, việc ứng dụng công 

nghệ vào các lĩnh vực đời sống trở thành xu hƣớng phát triển tất yếu của xã hội. Dựa 

trên kinh tế nền tảng, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã đạt đƣợc 

những bƣớc tiến nhanh chóng với sự ra đời của hàng loạt mô hình kinh tế mới dựa trên 

nền tảng kỹ thuật số. Mô hình kinh doanh mới gần gũi và phổ biến nhất là mô hình 

kinh tế chia sẻ. Đề cập đến mô hình kinh tế chia sẻ, tại hội thảo ―Cách mạng Công 

nghiệp 4.0 và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật Việt Nam‖ tổ chức mới đây, ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ (KH &ĐT) cho biết, hiện nay, mô hình kinh tế chia sẻ đang phát triển 

với một tốc độ khá nhanh trên thế giới. Cũng theo Bộ trƣởng Bộ KH & ĐT, ở Việt 

Nam, kinh tế chia sẻ chƣa phát triển mạnh nhƣ ở nhiều nƣớc nhƣng có nhiều tiềm năng 

để phát triển. Thực tế hiện nay, một số loại hình kinh tế chia sẻ đã xuất hiện ở Việt 

Nam, trong đó nổi lên ba loại hình dịch vụ gồm dịch vụ chia sẻ phƣơng tiện giao thông 

(nhƣ Grab, dichung, fastgo…), dịch vụ lƣu trú (nhƣ Travelmob, Luxstay…) và dịch vụ 

cho vay ngân hàng (chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp (DN) Fintech). Ngoài ra, 

nhiều dịch vụ khác cũng đã đƣợc hình thành nhƣ dịch vụ chia sẻ không gian làm việc 

chung, chia sẻ lao động và việc làm… Tuy nhiên 

Hai là, hệ thống pháp luật hiện hành còn thiếu vắng nhiều quy định đề cập và 

điều chỉnh trực tiếp các hoạt động của kinh tế chia sẻ. 

Hệ thống pháp luật về đầu tƣ, kinh doanh của Việt Nam (bao gồm Luật Đầu tƣ, 

Luật Doanh nghiệp, Luật Thƣơng mại điện tử, các luật về thuế...) chƣa có quy định 

liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ. Do đó, trong hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt 

động của mô hình kinh tế chia sẻ nổi lên một số điểm bất cập. Cụ thể, hệ thống pháp 

luật còn thiếu các chính sách bảo đảm cạnh tranh công bằng giữa kinh tế truyền thống 

và kinh tế chia sẻ trong từng ngành cụ thể. Bên cạnh đó, còn thiếu các quy định về 

                                                 
1 Anh Trung (2017), Kinh tế chia sẻ ―bối rối‖ tại Việt Nam, Báo Đầu tƣ online ngày 13/09 
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quản lý chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ để bảo vệ ngƣời tiêu dùng; thiếu các cơ chế, 

chính sách quy định trách nhiệm rõ ràng hơn của các bên trong kinh tế chia sẻ. Ngoài 

ra, còn thiếu hoặc chƣa hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý các giao dịch thanh 

toán điện tử xuyên biên giới để có thể giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các 

đối tác nƣớc ngoài tham gia vào các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam…  

3. MỘT SỐ GỢI MỞ ĐỐI VỚI VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH TẾ 

NHẰM QUẢN LÝ CÓ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ Ở VIỆT NAM 

Một là, cần xây dựng một khung khổ pháp luật đầu tƣ kinh doanh thuận lợi hơn 

cho mô hình kinh tế chia sẻ - vốn là một đặc trƣng của Cách mạng Công nghiệp 4.0, 

trƣớc hết, các bộ, ngành cần chủ động, nhanh chóng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các 

quy định pháp luật cụ thể cho mô hình kinh doanh chia sẻ, theo hƣớng tạo quy định rõ 

ràng, thuận lợi cho đăng ký và hoạt động của doanh nghiệp. Các quy định cần đƣợc 

xây dựng trên cơ sở đánh giá rủi ro mà mô hình kinh tế chia sẻ có thể gây ra trên thực 

tế.  

Ở các lĩnh vực có tiềm năng rủi ro cao (nhƣ tài chính, ngân hàng…), cần xây 

dựng khung thể chế thí điểm để các doanh nghiệp hoạt động thử nghiệm, dần dần hoàn 

thiện công nghệ và đáp ứng các yêu cầu quản lý. Ví dụ, về ví điện tử, có thể cho phép 

nạp tiền mặt vào ví điện tử trong giới hạn cho phép, đƣợc chi tiêu trong một giới hạn 

nhất định và có thể cấm sử dụng vào một số mục đích, cấm trả tiền cho một số đối 

tƣợng nhất định. Tƣơng tự, có thể cho phép doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho vay 

ngang hàng với một số đối tƣợng hạn chế, quy mô tín dụng hạn chế nhƣng đƣợc pháp 

luật công nhận và bảo vệ quyền, nghĩa vụ các bên.  

Song song với đó, cần tạo môi trƣờng kinh doanh bình đẳng giữa mô hình kinh 

tế chia sẻ và kinh tế truyền thống theo hƣớng rà soát, bãi bỏ các quy định về điều kiện 

kinh doanh không phù hợp với lĩnh vực kinh doanh truyền thống để thích nghi với sự 

đa dạng và phát triển nhanh của nền kinh tế số, trong đó có kinh tế chia sẻ... 

Hai là, để ngăn chặn; phòng, chống việc bán hàng ―nhái‖, hàng giả, hàng kém 

phẩm chất không đúng với những thông tin quảng cáo trên mạng internet, trên nền 

tảng kỹ thuật số; các cơ quan quản lý nhà nƣớc cần ban hành các quy định về quản lý 

chặt chẽ các tên miền; địa chỉ các doanh nghiệp ứng dụng nền tảng kỹ thuật số vào 

hoạt động kinh doanh; quy định cụ thể, chặt chẽ các điều kiện đối với các doanh 

nghiệp đƣợc cung cấp dịch vụ, kinh doanh trên mạng online; đồng thời, bổ sung các 

quy định với những chế xử lý nghiêm khắc về hành chính; thậm chí truy cứu trách 

nhiệm hình sự đối với các doanh nghiệp có hành vi trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, có 

hành vi bán hàng ―nhái‖, hàng kém chất lƣợng, hàng giả sai với mẫu mã, chủng loại 

không đúng với nội dung quảng cáo gây thiệt hại cho ngƣời tiêu dùng … 
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Ba là, các cơ quan quản lý nhà nƣớc cần bổ sung quy định nhằm hoàn thiện 

khung pháp lý về kinh doanh dịch vụ trên nền tảng kỹ thuật số; quy định về vấn đề bảo 

mật thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ online; quyền hạn và nghĩa vụ 

của nhà cung cấp dịch vụ mạng online với khách hàng là doanh nghiệp sử dụng loại 

hình dịch vụ này để kinh doanh … 

Bốn là, cần bổ sung các quy định về blockchange, cho vay trực tuyến, thanh 

toán dịch tuyến và các hoạt động dịch vụ ngân hàng thực hiện trên nền tảng công nghệ 

số… 

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản (BĐS), các cơ quan quản lý nhà nƣớc 

cần rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy định liên quan đến việc kinh doanh BĐS du 

lịch nhƣ cho thuê căn hộ condotel, homestay … thông qua mạng internet hoặc hệ 

thống phần mềm bán hàng trực tuyến online v.v. 
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CÁC LÝ THUYẾT MỚI VỀ THUẾ: CẬP NHẬT VÀ LIÊN HỆ VỚI QUYỀN 

LỰC THUẾ CỦA NHÀ NƢỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 

Chính phủ mạnh và thuế cao là hai khái niệm đồng nhất 

- C. Mác- 

Ths. Nguyễn Đức Ngọc 

Ths.Phạm Nguyệt Thảo 

TS. Nguyễn Văn Tuyến 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

 

Tóm tắt: Bài viết cập nhật nội dung một số lí thuyết về thuế đang có xu hướng ảnh 

hưởng nổi bật trên thế giới, như lý thuyết thuế liên kết, thuế trao đổi lợi ích. Nội dung 

những lý thuyết này đưa ra nhiều quan điểm có thể tranh luận với quan điểm phổ biến 

về quyền lực tài chính của nhà nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích hai 

kiến nghị để giải quyết quyền lực thuế của nhà nước ta phù hợp với thực tiến hiện nay, 

cụ thể là: thuế địa phương và hoà giải thuế. 

Từ khoá: thuế, thuế địa phương, hoà giải thuế. 

Dẫn nhập 

 Câu cách ngôn ― của Xê-da phải trả lại cho Xê-da‖ vẫn đƣợc dùng  để nói về 

một kết cục hoàn trả cho ai đó tài sản hay danh dự vốn lẽ thuộc về họ. Thực tế, đây là 

một điển tích tôn giáo
1
, ẩn chứa một câu hỏi về thuế: liệu chúng tôi có phải đóng thuế 

cho nhà nƣớc La-mã hay không? Khi đƣợc hỏi nhƣ vậy, chúa Giêsu đã hỏi ngƣợc lại 

rằng hãy cho ngài xem đồng tiền đóng thuế và đƣợc ngƣời hỏi cho xem đồng tiền xu in 

hình và danh hiệu của vị hoàng đế đƣơng cai trị là Xê-da. Ngài Giêsu đã nói: vậy thì 

của Xê-da hãy trả về cho Xê-da , của Thiên chúa thì trả về cho Thiên chúa. Nhƣ thế, từ 

xa xƣa, câu hỏi vì sao ngƣời dân phải nộp thuế, hoặc vì đâu mà nhà nƣớc có đƣợc 

quyền thu thuế đã đƣợc đặt ra và suy ngẫm. Khi diễn ngôn điển tích này, ta có thể 

phỏng đoán, thuế đƣợc hàm ý là sự hoàn trả cho nhà nƣớc, là một nghĩa vụ đƣơng 

nhiên và đồng nhất với sự tồn tại của nhà nƣớc. Sự ― mạc khải‖ mang sắc màu tôn giáo 

đó hoá ra lại có giá trị rất nổi trội trong quan niệm chung về thuế của xã hội và nhà 

nƣớc, và trở thành một dòng lí thuyết chủ lƣu.  

Tuy nhiên, bên cạnh lí thuyết cổ điển vốn chỉ dựa vào sự mô tả hình thức một 

quan hệ tài chính thu nộp giữa nhà nƣớc và dân cƣ, thì hiện nay, ngày càng phổ biến, 

có một số lý thuyết khác về thuế đã đƣa ra quan điểm hoặc đặt giả thiết cho sự tồn tại 

                                                 
1 Ta có thể tìm thấy nhiều dấu tích liên hệ thú vị về thuế xuất hiện trong tôn giáo, chẳng hạn nhƣ việc 

một trong mƣời hai tông đồ của Chúa Giêsu là thánh Mats-thuê vốn làm nghề thu thuế. 
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của thuế dựa trên những phân tích để làm rõ cơ sở, phạm vi, cũng nhƣ những nội dung 

của quyền lực thuế 

Trong bài viết này, chúng tôi nhắc lại về quan niệm cổ điển về thuế, sau đó khái 

quát về một số lí thuyết thuế hiện đại, và cuối cùng suy nghĩ về một vài kiến nghị liên 

quan đến quyền lực thuế của nhà nƣớc ta hiện nay. 

  

1. Nhắc lại quan niệm truyền thống về thuế ở nƣớc ta 

 Thuế là một hiện tƣợng rất dễ mô tả và cảm nhận
1
, thƣờng đƣợc phát biểu là 

một khoản thanh toán bắt buộc do nhà nƣớc quy định, mà không trao một quyền lợi 

trực tiếp nào cho ngƣời nộp đối với  hàng hoá, dịch vụ cụ thể. Tuy nhiên, đây chỉ là 

cách chúng ta ghi nhận hiện tƣợng, mà nói nhƣ C.Mác là ― sự giản tiện để thu tiền cho 

Nhà nƣớc‖. Nói chung, sự giản tiện này dẫn tới một hiện tƣợng khá thú vị trong pháp 

chế thuế là ta rất khó truy vấn tƣ liệu để tìm đƣợc một định nghĩa hoàn chỉnh, chính 

thức về thuế trong pháp luật của nhiều quốc gia. 

 Ở nƣớc ta, Điều 47 Hiến pháp 2013 cũng chỉ quy định mang tính mặc nhiên: ― 

mọi ngƣời có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định‖. Ta thử điểm qua một số tƣ liệu để 

nhận diện xem ở nƣớc ta thì thuế hoặc quyền lực thuế đƣợc quan niệm nhƣ thế nào. 

 Thuế hay thuế má là hiện tƣợng đã tồn tại từ lâu, trong suốt lịch sử Việt Nam
2
. 

Chậm nhất đến thời phong kiến, dựa vào sử liệu xác thực, ta có thể thấy thuế đinh, 

thuế điền đã trở thành nguồn thu chính của nhà nƣớc
3
. Một hệ thống thuế có tính chất 

bài bản nhƣ hiện nay đã xuất hiện dƣới thời thực dân Pháp, dù về mặt đánh giá lịch sử 

nó đƣợc coi là xƣơng sống của chính sách bóc lột
4
. Tính chất thuế hiện đại manh nha 

bên bờ nam vĩ tuyến 17 nhờ sự trao đổi học thuật đƣợc du nhập từ các trƣờng phái tài 

chính công ở Pháp, Hoa Kỳ và sự đàm luận của giới thuế vụ về những cải cách thuế 

thu nhập, giá trị gia tăng
5
- những điều mà mãi về sau cũng đã thành hiện thực khi thực 

hiện các giai đoạn của  Chiến lƣợc cải cách thuế từ năm 1990 đến nay. Ngày nay, với 9 

sắc thuế với đầy đủ tính chất trực thu, gián thu, hệ thống thuế Việt Nam đã có sự đồng 

dạng với những tiêu chuẩn chung, căn bản.  

Thuế đƣợc quan niệm là quyền lực đƣơng nhiên của nhà nƣớc. Nguyễn Khuyến 

trong bài luận đạt giải trạng nguyên (Văn sách thi đình,1871) có bàn rằng::Triều đình 

                                                 
1 Stephen Smith, Taxation: A very short introduction, Oxford University Press, 2015, p.3 

2 Có một giả thiết từ nguyên học thì thuế má chính là phần âm của những từ hán nôm là thu/thuế và 

thóc/má. Ám chỉ thóc lúa là sản vật dùng để nộp cống cho nhà nƣớc/Triều đình. 

3 Nguyễn Hồng Thắng, Thuế, Nxb Thống kê, Hà Nội, 1998, tr 10 

4 Hồ Tuấn Dung, Chế độ thuế của thực dân Pháp ở Bắc kỳ từ 1897 đến 1945, Nxb Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, 2003, tr. 228 

5 Nhiều tác giả, Vấn đề thuế vụ- Khảo luận về tài chính và thuế khoá, xuất bản trƣớc 1975, Sài gòn, 

các tr 208 - 240 
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cần có tiền, có thuế ruộng đất, có thuế khe đầm, có thuế các hộ muối, gỗ, có thuế vào 

các lò vàng, bạc (…). Trông coi việc thu thuế dân đã có các chức đổng lý, giám chủ, 

có các lại ở hiện trƣờng.
1
 

Thuế đƣợc quan niệm nhƣ một loại chế tài. Nguyễn Trƣờng Tộ- một nhà tri 

thức hiểu sự cách tân đất nƣớc- trong Điều trần 8 việc cần làm gấp có đề nghị đánh 

thuế xa xỉ: một là sửa đổi dần nhƣng tiêu phí không cần thiết của dân chúng để họ 

đƣợc giàu có thuần hậu, hai là dần dần bổ sung tài chính cần dùng cho quốc gia mà 

không tổn hại gì đến thƣờng dân cả‖ ( thuế cờ bạc đến sòng bạc thì cầm nhà bán cửa 

nhƣ chơi, cungx nhƣ nhiều ngƣời giàu có mà thiếu lòng nhân, không giúp ai đƣợc một 

đồng, thế mà đến chốn ăn chơi thì ngàn vàng mua một trận cƣời, trong cơn sát phạt thì 

trăm vạn chỉ đặt trong một tiếng
2
 

Ở miền bắc, sau năm 1954, có giai đoạn, thuế đƣợc nhấn mạnh tới tính chất là 

một biểu hiện tài chính mang tính đoàn kết, nhất trí của nhân dân và nhà nƣớc. ― Ngoài 

nhiệm vụ tích luỹ vốn cho Nhà nƣớc, thuế khoá còn nhiều tác dụng khác, nhằm củng 

cố chính quyền dân chủ nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngƣời công dân yêu 

nƣớc (…) chẳng những không chống lại thuế mà còn phải ủng hộ thuế, chẳng những 

không đối lập với Nhà nƣớc mà còn nhất trí đứng cùn một phía, sát cánh với cán bộ, 

để làm đầy đủ nghĩa vụ đóng góp theo chính sách‖
3
. Ở một khía cạnh nào đó, nhận 

thức nhƣ vậy, vô hình chung là trùng lắp với quan niệm không tƣởng về thuế. 

 Tóm lại, dù thuế tồn tại rất , để tìm một quan điểm thực sự về thuế với tính cách 

của một khái niệm thì còn rất mơ hồ. Nói cách khác, dƣờng nhƣ, thuế hay việc nộp 

thuế - thu thuế là hiện tƣợng mặc định, không cần suy xét. Suy đoán này -nếu đúng- 

không chỉ phản ánh một nhu cầu trừu tƣợng hoá còn chƣa cao của xã hội mà còn dẫn 

tới một tâm lý-ý thức xã hội lầm tƣởng tính đƣơng nhiên của quyền lực thu thuế, tính 

tự nhiên của nghĩa vụ đóng thuế, tính  không thể tranh luận về thuế. 

2. Tiếp cận quyền lực thuế của nhà nƣớc từ các lý thuyết thuế hiện đại 

 Nếu ở trên, chúng ta thấy quyền lực thuế của nhà nƣớc là một sự mặc nhiên, thì 

về mặt nhận thức vẫn luôn có hai câu hỏi phát sinh ở đây: một là vì sao ta phải nộp 

thuế cho nhà nƣớc, hoặc cơ sở nào lí giải quyền đƣợc thu thuế của nhà nƣớc; và hai là, 

quyền cũng nhƣ mục đích sử dụng số tiền thuế thu đƣợc. Các lý thuyết thuế hiện đại 

chủ yếu đƣợc phát triển để trả lời hai câu hỏi này. 

Kế thừa những nhân tố tinh hoa của học thuyết cổ điển về thuế, các học giả của 

học thuyết thuế hiện đại đã và đang cố gắng đi tìm những chân lí mới cho sự tồn tại và 

phát triển của thuế trong xã hội đƣơng đại. Trái với những gì mà các học thuyết cổ 

                                                 
1 Trích theo sách: Nguyễn Khuyến tác phẩm, Nxb Khoa học xã hội, 1984, tr 626 

2 Nhiều tác giả, Nguyễn Trường Tộ- hôm qua và hôm nay, Nxb Tri thức, 2014, tr58 

3 Vũ Ngọc Khuê, Vấn đề tài chính của chúng ta, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1958, tr 75 
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điển chủ trƣơng theo hƣớng phê phán chế độ thuế, các học thuyết hiện đại về thuế lại 

tìm cách khẳng định vai trò không thể phủ nhận của thuế trong địa hạt kinh tế và địa 

hạt xã hội. Những ví dụ điển hình cho các học thuyết thuế hiện đại là học thuyết về 

thuế-trao đổi và sau đó là học thuyết về thuế-đoàn kết (Lý thuyết thuế liên kết
1
) 

Học thuyết về thuế-trao đổi bắt đầu xuất hiện vào cuối thế kỉ XVII và đã trở nên 

phổ biến ở châu Âu vào nửa đầu thế kỉ XVIII và gần nhƣ suốt thế kỉ XIX.
(2)

  

Tƣ tƣởng cốt lõi của học thuyết này đƣợc xây dựng dựa trên chủ nghĩa tự do, 

coi thuế là cái giá mà ngƣời nộp thuế phải trả để đổi lấy các dịch vụ và hàng hoá 

công cộng do nhà nƣớc cung ứng. Từ đó, các học giả của trƣờng phái này cho rằng 

luôn tồn tại sự ―thỏa thuận ngầm‖ hay ―hợp đồng thuế‖ giữa nhà nƣớc (ngƣời thu 

thuế) với công dân (ngƣời đóng thuế) về số tiền thuế mà họ phải nộp cho nhà nƣớc 

để nhận lấy những gì đƣợc coi là dịch vụ và hàng hoá công cộng mà bản thân họ 

không thể tự tạo ra đƣợc. Các đại biểu nổi tiếng cho học thuyết thuế-trao đổi vào thế 

kỉ XVIII, XIX là John Locke, Jean - Jacques Rousseau, Adam Smith và Montesquieu, 

với tƣ tƣởng về ―hợp đồng thuế‖ hay ―khế ƣớc thuế‖. Trên thực tế, học thuyết này đã 

từng có những ảnh hƣởng rất quan trọng đến chính sách thuế của các nƣớc châu Âu và 

kể cả Hoa Kỳ trong nhiều năm và điều này đã kích thích sự phát triển của nền dân chủ 

xã hội trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách thuế. Tuy nhiên, học thuyết 

thuế-trao đổi cũng có một số hạn chế nhất định, chẳng hạn nhƣ việc không thể lí giải 

đƣợc vì sao có những ngƣời đƣợc hƣởng thụ các dịch vụ và hàng hoá công cộng ít hơn 

nhƣng lại phải nộp thuế nhiều hơn và ngƣợc lại;
(3)

 hay việc ngƣời nộp thuế hầu nhƣ 

không có khả năng lựa chọn các hàng hoá, dịch vụ công cộng mà mình sẽ ―nhận‖ đƣợc 

cũng nhƣ ―giá cả‖ của các hàng hoá, dịch vụ đó, bởi lẽ đây là những vấn đề hầu nhƣ 

hoàn toàn do nhà nƣớc quyết định. Đôi khi, rất khó hình dung đƣợc giá trị thực tế của 

các dịch vụ công cộng mà nhà nƣớc sẽ cung ứng cho ngƣời nộp thuế, chẳng hạn nhƣ 

vấn đề quốc phòng và an ninh, vấn đề văn hoá hay các hoạt động về tƣ pháp. Vì vậy 

mà việc xác định nghĩa vụ thuế của những ngƣời nộp thuế cũng trở nên khó khăn hơn.  

Do bắt nguồn từ chủ nghĩa tự do nên những ngƣời đề xƣớng học thuyết thuế-

trao đổi chủ trƣơng mọi khoản thuế do nhà nƣớc đặt ra để yêu cầu dân chúng đóng góp 

phải dựa trên căn bản sự tự nguyện ƣng thuận của dân chúng đồng thời phải tƣơng 

xứng với những gì đƣợc gọi là hàng hoá và dịch vụ công cộng mà ngƣời nộp thuế sẽ 

đƣợc hƣởng. Tƣ tƣởng này có ƣu điểm lớn là đảm bảo cho ngƣời nộp thuế có khả năng 

kiểm soát đƣợc các khoản thuế mà nhà nƣớc sẽ thu đối với mình, dựa trên nguyên tắc 

                                                 
1 Hiện nay, trong các tài liệu ở nƣớc ta, thuật ngữ ― impôt de solidarité‖ đƣợc chuyển ngữ là thuế đoàn 

kết hoặc thuế liên đới. Chúng tôi tạm dùng chữ thuế liên kết trong bài hội thảo này. 

(2).Xem: Michel Bouvier, Sđd,  tr. 328. 

(3). Vấn đề này cũng đƣợc tác giả Philip E. Taylor bàn đến trong tác phẩm Tài chính công, Trung tâm 

nghiên cứu Việt Nam phiên dịch và xuất bản năm 1963, tr. 269. 



 318 

đánh thuế phù hợp với khả năng đóng góp của ngƣời nộp thuế. Mặt khác, học thuyết 

này cũng đòi hỏi nhà nƣớc phải sử dụng số tiền thuế do dân chúng đóng góp một cách 

thực tế, hiệu quả, không lãng phí và có lợi cho dân. Nói cách khác, tƣ tƣởng chủ đạo 

của học thuyết thuế-trao đổi chính là hƣớng tới sự công bằng và bình đẳng về lợi ích 

giữa nhà nƣớc (ngƣời thu thuế) với công dân (ngƣời nộp thuế), dựa trên nguyên tắc 

trao đổi lợi ích ngang bằng.  

Bên cạnh học thuyết thuế-trao đổi, còn tồn tại học thuyết khác về thuế hiện đại 

với tên gọi học thuyết thuế-đoàn kết.
(1)

 Học thuyết này phát triển rất mạnh vào cuối thế 

kỉ XIX, dựa trên tƣ tƣởng về chủ nghĩa đoàn kết cộng đồng. Theo nghiên cứu của một 

số học giả phƣơng Tây, sở dĩ có sự xuất hiện của học thuyết thuế-đoàn kết là bởi vì 

chính việc chủ trƣơng coi quan hệ thuế có tính chất ―sòng phẳng‖ nhƣ quan hệ thị 

trƣờng (theo tinh thần của học thuyết thuế-trao đổi) đã dẫn đến những hậu quả về mặt 

chính trị và xã hội mà nhà nƣớc không thể giải quyết đƣợc, chẳng hạn nhƣ vấn đề suy 

giảm quyền lực nhà nƣớc trong thuế, vấn đề giải quyết việc làm và trợ cấp xã hội cho 

những ngƣời không có khả năng tài chính để đóng thuế, vấn đề thất thu thuế và việc 

cƣỡng chế thi hành nghĩa vụ thuế... Khác với chủ đề tƣ tƣởng của học thuyết thuế-trao 

đổi là dựa trên sự trao đổi ngang giá về lợi ích giữa nhà nƣớc với ngƣời nộp thuế, tƣ 

tƣởng cốt lõi của học thuyết về thuế-đoàn kết lại đòi hỏi ngƣời nộp thuế phải chấp 

nhận hi sinh một phần lợi ích của mình cho nhà nƣớc vì lợi ích chung của cộng đồng, 

bằng cách nộp thuế cho nhà nƣớc theo sự ấn định thuế của nhà nƣớc.
(2)

 Mặt khác, học 

thuyết này cũng đòi hỏi nhà nƣớc phải ấn định nghĩa vụ thuế của ngƣời dân sao cho 

phù hợp với khả năng tài chính của họ và không đẩy họ vào tình trạng bần cùng sau 

khi nộp thuế. Điều đó cũng có nghĩa là nghĩa vụ thuế sẽ luỹ tiến theo cùng với mức độ 

gia tăng của các khoản thu nhập của ngƣời nộp thuế. Học thuyết này có xu hƣớng ―cào 

bằng‖ nghĩa vụ của những ngƣời đóng thuế nếu khả năng nộp thuế của những ngƣời 

đó là giống nhau. Nói cách khác, học thuyết về thuế-đoàn kết hầu nhƣ không quan tâm 

đến vấn đề nhu cầu của ngƣời nộp thuế (nghĩa là không cần biết ngƣời nộp thuế mong 

muốn nhận đƣợc lợi ích gì sau khi nộp thuế) mà chỉ quan tâm đến khả năng đóng thuế 

của họ nhƣ thế nào. Chính điều này khiến cho vai trò của quyền lực nhà nƣớc trong 

                                                 
(1). Theo Giáo sƣ Michel Bouvier, nếu nhƣ học thuyết về thuế-trao đổi coi trọng sự cân bằng lợi ích 

giữa nhà nƣớc với công dân trong quan hệ nộp thuế, dựa trên nguyên tắc trao đổi công bằng giữa hai 

bên thì ngƣợc lại, học thuyết về thuế-đoàn kết lại coi trọng ―sự hi sinh‖ từ phía ngƣời nộp thuế đối với 

cộng đồng, dựa trên ý thức tƣơng trợ lẫn nhau và đoàn kết cộng đồng.  

Xem: - Michel Bouvier, Nhập môn luật thuế đại cương và học thuyết thuế, Sđd, tr. 335.  

- Michel Bouvier, Marie-Christine Esclassan, Jean-Pierre Lassale, Tài chính công, Nxb. Chính 

trị quốc gia, Hà Nội 2005, tr. 717. 

(2). Tƣơng tự nhƣ đối với học thuyết về thuế-trao đổi, quan điểm coi thuế nhƣ là sự hi sinh bằng nghĩa 

vụ tài chính của ngƣời nộp thuế cho lợi ích cộng đồng cũng đƣợc tác giả Philip E. Taylor đề cập và phân 

tích trong tác phẩm Tài chính công, Trung tâm nghiên cứu Việt Nam phiên dịch và xuất bản năm 1963, tr. 

271. 



 319 

thuế trở nên mạnh mẽ hơn và do đó khả năng cƣỡng chế thi hành nghĩa vụ thuế cũng 

tốt hơn. Mặt khác, học thuyết thuế-đoàn kết cũng góp phần nâng cao ý thức và trách 

nhiệm xã hội của mỗi ngƣời dân đối với nhà nƣớc, với cộng đồng thông qua việc hoàn 

thành nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Trong chừng mực nào đó, học thuyết 

thuế-đoàn kết dƣờng nhƣ phù hợp hơn với bối cảnh của nền kinh tế hiện đại, khi mà sự 

phân hoá giàu nghèo trong xã hội ngày càng trở nên sâu sắc do sự phát triển mạnh mẽ 

của kinh tế thị trƣờng, cùng với yêu cầu giải quyết nhanh chóng, triệt để các hậu quả 

xấu về phƣơng diện xã hội của các nền kinh tế mở. 

3. Những ảnh hƣởng của lý thuyết thuế hiện đại tới quyền lực thuế của nhà nƣớc 

ta hiện nay  

3.1. Xu hướng tản quyền trong quyền lực thuế thông qua việc tái xác lập quyền 

thu thuế của chính quyền địa phương 

Trƣớc tiên, cần nhất quán rằng, thẩm quyền thuế luôn thuộc về Quốc hội, không 

cơ quan nào ngoài Quốc hội có quyền ban hành, sửa đổi, huỷ bỏ một sắc thuế. Cho 

nên, khái niệm thuế địa phƣơng không có nghĩa là chính quyền địa phƣơng đƣợc phép 

tự mình ban hành một sắc thuế mới, mà chỉ là việc chính quyền địa phƣơng đƣợc cho 

phép vận dụng một hoặc một số nội dung trong cơ sở thuế để phù hợp với đặc thù địa 

phƣơng và chỉ đƣợc vận dụng trong giới hạn mà Quốc hội cho phép. 

Ở góc độ pháp lý, quyền lực thuế của địa phƣơng là quyền đƣợc quyết định 

mức độ số thu từ thuế bằng việc tự lựa chọn từng loại đối tƣợng chịu thuế và phổ biến 

hơn cả là lựa chọn mức thuế suất trong phạm vi giới hạn đƣợc luật thuế quy định
1
. 

Nhƣ vậy, về bản chất pháp lý, thuế địa phƣơng không phải là việc chính quyền địa 

phƣơng có quyền ban hành thuế mà là việc Quốc hội uỷ quyền lập pháp về thuế cho 

chính quyền địa phƣơng
2
. Uỷ quyền thuế thƣờng xuất hiện khi có các điều kiện cơ bản 

sau: một là, do đặc thù của từng địa phƣơng mà duy nhất một cơ quan lập pháp quốc 

gia không thể ban hành tất cả văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với điều kiện đặc 

thù của tất cả các địa phƣơng; hai là, pháp luật cũng ngày càng có tính kỹ thuật cao 

hơn, chi tiết hơn đòi hỏi phải có sự hiệu chỉnh phù hợp mang tính cá biệt địa phƣơng 

và diễn ra thƣờng xuyên mà một quy trình lập pháp thông thƣờng không giải quyết 

đƣợc ( ví dụ xác định vị trí đất, giá trị đất, bất động sản); ba là, trong hệ thống ngân 

sách, các cấp ngân sách có vị trí rõ ràng và ngân sách trung ƣơng có địa vị chủ đạo 

chắc chắn. 

                                                 
1 Michel Bouvier, Tài chính địa phương, Nxb Tài chính, 2005, tr 37 

2 Về khái niệm uỷ quyền lập pháp, có thể xem: Tô Văn Hoà & Nguyễn Hải Ninh, Uỷ quyền lập pháp-

những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, 2017, các tr.29-40 
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Ở góc độ lý thuyết, theo nghiên cứu của Charles M.Tiebout hoặc Wallance E. 

Oates
1
,   việc phân quyền tài chính về thuế cho địa phƣơng tạo ra cạnh tranh giữa các 

chính quyền nên sẽ hiệu quả, và chính quyền địa phƣơng có đầy đủ thông tin hơn, bám 

sát địa bàn hơn nên cũng cải thiện hiệu quả thu thuế.Việc lựa chọn các sắc thuế nào là 

thuế địa phƣơng thƣờng dựa trên một số nguyên tắc cơ bản là: ổn định, đồng đều, bất 

biến, trách nhiệm tài chính
2
. Cụ thể là: 

- Cơ sở thuế của sắc thuế địa phƣơng phải có đối tƣợng chịu thuế tƣơng đối 

đồng đều, phổ biến giữa các địa phƣơng. Khoản thu phải ổn định và dự đoán đƣợc 

theo thời gian. 

- Hạn chế những tác động gây ―méo mó hành vi‖ của ngƣời nộp thuế, không tạo 

ra khả năng chuyển giao gánh nặng thuế cho những cƣ dân không cƣ trú ở địa phƣơng 

đó. Đó có thể là lí do bất động sản thƣờng là đối tƣợng chịu thuế đƣợc  

- Trách nhiệm thu thuế địa phƣơng phải dựa trên sự tƣơng ứng với nhiệm vụ chi 

đặc trƣng của địa phƣơng nhằm tạo ra các phúc lợi cho cƣ dân sở tại. 

 Từ quan niệm trên về thuế địa phƣơng, có thể thấy nhu cầu cần thống nhất quan 

niệm về sự cần thiết của thuế địa phƣơng ở Việt Nam. Nhu cầu này đƣợc lí giải nhƣ 

sau: 

Thứ nhất, xu hƣớng hình thành những quy tắc cho phép địa phƣơng phát triển 

theo đặc thù của mình. Điển hình là Hà Nội đƣợc điều chỉnh bởi Luật thủ đô 2012, các 

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ phát triển Tp. Hồ Chí Minh, 

và Quốc hội đang thảo luận về Nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại Đà Nẵng. 

Tuy nhiên, trong tất cả các văn bản nói trên, vấn đề tài chính địa phƣơng đƣợc đề cập 

rất hạn chế, chủ yếu nhắc lại các quy định chung của Luật ngân sách nhà nƣớc. Chẳng 

hạn Điều 21 Luật thủ đô về chính sách cơ chế tài chính không dự liệu các quyền năng 

tài chính mở rộng của Hà Nội, mà chỉ nêu lại các quy tắc đã có nhƣ phát hành trái 

phiếu hoặc nâng mức tỷ lệ điều tiết với trung ƣơng. Nhƣ vậy, nếu việc quy phạm cho 

các địa phƣơng cơ chế đặc thù mà không giải quyết đƣợc các vấn đề tự chủ tài chính 

thì sẽ không giải quyết đƣợc thực chất vấn đề cho tập trung nguồn lực tài chính phục 

vụ cho sự phát triển đột phá của những địa phƣơng trọng điểm. Việc nhắc lại các quy 

tắc chung trong Luật Ngân sách nhà nƣớc hiện hành vào các quy chế đặc thù không 

giúp chính quyền địa phƣơng có những nguồn thu riêng độc lập để tạo động lực cho sự 

phân quyền tài chính hiệu quả. Hiện tƣợng này cho thấy nhu cầu cần thiết phải xây 

                                                 
1 Tiebout, Charles M. (1956), "A Pure Theory of Local Expenditures," Journal of Political Economy, 

64: 416-24. Truy cập tại: 

https://pdfs.semanticscholar.org/1f9f/4841ec8558d32cb69c83ab9dde3936261adc.pdf 

2 Nguyễn Bình Giang, Tổng quan lý thuyết phân quyền tài chính, Nghiên cứu tài chính, số 8-2003 
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dựng một số nguồn thu độc lập cho địa phƣơng, trong đó giải pháp căn bản là một hệ 

thống thuế địa phƣơng. 

Thứ hai, từ quan niệm về hệ thống thuế địa phƣơng nhƣ đã trình bày, có thể kết 

luận địa phƣơng không thể tự ra các quyết định về kinh tế, xã hội nếu quyền tự chủ về 

tài chính không gắn với quyền lực về thuế. Tƣơng tự nhƣ chính quyền trung ƣơng, 

chính quyền địa phƣơng có khả năng thu thuế để trang trải nhu cầu chi tiêu của mình. 

Địa phƣơng có một thẩm quyền về thuế riêng, dù rằng quyền này không tạo cho địa 

phƣơng quyền đƣợc sáng tạo, sửa đổi hay xoá bỏ một loại thuế
1
. Thực tiễn pháp lý 

hiện nay ở nƣớc ta, chính quyền địa phƣơng đã có một số qyền năng để chủ động 

hoạch định nguồn thu của mình. Do đó, năng lực quản lý quyền tài chính của địa 

phƣơng đã có những thực tiễn nhất định, và không thể viện cớ địa phƣơng thiếu năng 

lực để hạn chế phân cấp cho địa phƣơng
2
. Ở đây, có 2 trƣờng hợp đáng chủ ý trong 

thực tế pháp lý là: 

- Điều 37 của Luật ngân sách nhà nƣớc 2015 đã xác định các khoản thu từ tài 

sản nhƣ các loại thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, lệ phí trƣớc bạ 

đều thuộc khoản thu ngân sách địa phƣơng hƣởng 100%. 

- Trong các Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật thuế sử dụng đất nông 

nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân phần quy định thuế đối với chuyển nhƣợng bất 

động sản, Lệ phí trƣớc bạ thì mặc dù là do Quốc hội hoặc Chính phủ quy định, nhƣng 

nội dung quan trọng nhất là giá tính thuế, giá tính lệ phí đều giao về cho chính quyền 

địa phƣơng quyết định, thông qua khung giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy 

định. 

Thứ ba, mặc dù các địa phƣơng có thể can thiệp vào nguồn thu từ các sắc thuế  

có tính chất tài sản là bất động sản nhƣ nêu trên, nhƣng trong sự phát triển địa phƣơng 

hiện nay có một số bất cập mà cơ chế này không khắc phục đƣợc, đó là: 

 - Sự khác nhau về ý nghĩa điều tiết đối tƣợng tài sản chịu thuế giữa các địa bàn. 

Ví dụ: ở địa bàn đô thị thì nhà ở có thể và nên là một đối tƣợng chịu thuế tài sản, trong 

khi ở nhiều vùng nông thôn việc thu thuế với nhà ở không thật sự cần thiết, vì tác dụng 

điều tiết không thực sự rõ nét. 

 - Sự khác nhau trong điều kiện gia tăng giá trị của tài sản. Nói chung, một tài 

sản đƣợc bảo tồn phát triển và sinh lời một phần là do đƣợc thừa hƣởng rất nhiều lợi 

ích từ các dịch công cộng của Nhà nƣớc. Chẳng hạn giá trị của nhà đất có thể tăng lên 

nhờ việc Chính quyền mở rộng nâng cấp cơ sở hạ tầng nhƣ đƣờng xá, điện, nƣớc. 

Thực chất, giá trị của tài sản tăng lên không do chủ sở hữu đầu tƣ mà phụ thuộc vào 

                                                 
1 Michel Bouvier, Le conseil constitutionnel et l‟autonomie fiscale des collectivités territoriales: de 

quiproquo à la clarification, Les nouveaux cahiers du Conseil Constitutionnel , No33, 2011, p.55 

2 Lê Chi Mai, Phân cấp ngân sách cho chính quyền địa phương thực trạng và giải pháp, Nxb Chính 

trị quốc gia, 2006, tr 30 
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tính hiệu quả trong hoạt động của chính quyền. Do đó, đừng từ góc độ bồi hoàn lợi ích 

thì tùy thuộc vào hiệu quả và sự đầu tƣ của từng chính quyền địa phƣơng mà ngƣời 

chủ sở hữu tài sản có thể phải chịu sự điều tiết khác nhau trong việc xác định các nội 

dung trong căn cứ tính thuế tài sản. 

Thứ tƣ, trong hệ thống thuế đều có những sắc thuế tài sản và chính quyền địa 

phƣơng có sự liên hệ mang tính tự nhiên trong quan hệ quản lý thuế. Một mặt là vì đối 

tƣợng chịu thuế của thuế tài sản thƣờng là bất động sản, xét về mặt địa lý luôn gắn với 

một địa bàn cụ thể, nên chính quyền địa phƣơng đƣợc giả định nhƣ là cơ quan có điều 

kiện nhất để nắm rõ về việc sử dụng cũng nhƣ những biến động sở hữu của tài sản
1
. 

Mặt khác, thuế tài sản là loại thuế địa phƣơng có tác dụng rõ nét trong việc tạo động 

lực cho việc thu thuế và chi tiêu hiệu quả của chính quyền địa phƣơng. Theo đó, do 

những lợi ích trực tiếp từ thuế tài sản, chính quyền địa phƣơng sẽ chủ động có những 

giải pháp tích cực để thu và nuôi dƣỡng nguồn thu từ tài sản, và ngƣời nộp thuế do giá 

trị tài sản đƣợc hƣởng dụng từ những khoản chi địa phƣơng. Hiện nay ở nƣớc ta, định 

hƣớng về xây dựng thuế tài sản đă đƣợc xác định nhất quán và rõ ràng trong các Nghị 

quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trƣơng, giải pháp cơ 

cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, 

hoặc trong Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch 

tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, v.v. Nói chung, quá trình xây dựng thuế 

tài sản không nên đơn thuần là việc sắp xếp, lai ghép thuế đất nông nghiệp hay thuế 

đất phi nông nghiệp mà cần phải tạo ra một khung pháp lý cho địa phƣơng tăng cƣờng 

sự tự chủ tài chính trong việc xác định loại tài sản chịu thuế, mức độ động viên phù 

hợp với đặc thù của từng địa phƣơng
2
. 

3.2. Xu hướng cân bằng quyền lực thuế của nhà nước với trách nhiệm nôp thuế 

của người dân thông qua việc hình thành các cơ chế giải quyết tranh chấp thuế ngoài 

toà án 

 Việc tìm kiếm những giải pháp để giải quyết tranh chấp về thuế ngoài Toà án 

nhằm giải quyết hai mối quan tâm: Thứ nhất, ngăn ngừa những nguy cơ tranh chấp có 

thể xảy ra đối với ngƣời nộp thuế, cơ quan hành chính thuế và hệ thống cơ quan xét 

xử; thứ hai, cải thiện mối quan hệ giữa ngƣời nộp thuế và cơ quan hành thu. 

Tính bắt buộc của thuế dƣờng nhƣ làm loại trừ mọi giải pháp giải quyết trinh 

chấp ngoài khuôn khổ Toà án. Tuy nhiên, ví dụ ở Pháp, có một mô hình giải quyết 

tranh chấp thuế ngoài Toà án tỏ ra có nhiều ƣu việt. Đó là mô hình hoà giải thuế. Cụ 

                                                 
1 Bùi Đƣờng Nghiêu (chủ biên), Điều hoà ngân sách giữa trung ương và địa phương, Nxb Chính trị 

quốc gia, 2006, Tr 44 

2 Nguyễn Quang Tuyến & Nguyễn Đức Ngọc, Về chính sách pháp luật đối với thuế tài sản ở Việt 

Nam, Kỷ yếu hội thảo ― Thuế tài sản- thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật‖, do Uỷ ban tài 

chính-ngân sách của Quốc hội tổ chức tháng 12/2019 
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thể, trong trƣờng hợp  không đồng ý với cơ quan thuế về những vấn đề liên quan tới 

khai thuế, tính thuế hay nộp thuế, ngƣời nộp thuế có thể liên hệ trƣớc tiên với cơ quan 

thuế. Nếu vẫn không đồng tình với cách xử lý của cơ quan thuế, ngƣời nộp thuế có thể 

liên hệ với hoà giải viên về thuế cấp Tỉnh và trong trƣờng hợp cần thiết, có thể liên hệ 

với hoà giải viên thuộc Bộ kinh tế và tài chính. 

Kinh nghiệm của nƣớc Pháp cho thấy, Pháp luật thuế có nhiều quy định nhằm 

đảm bảo củng cố quyền của ngƣời nộp thuế trong quan hệ với cơ quan hành thu nhƣ: 

- Để ngăn ngừa những tranh chấp, ngƣời nọp thuể có thể đƣợc thông tin và yêu cầu ý 

kiến của cơ quan quản lý tài chính công  

- Kể từ năm 2004, hoà giải viên thuế đã đƣợc thành lập ở tất cả các tỉnh để thiết lập 

mức độ thứ hai của việc giải quyết khiếu nại liên quan tới thuế cũng nhƣ chất lƣợng 

dịch vụ của cơ quan công quyền 

- Những uỷ ban chuyên biệt đƣợc thành lập để đƣa ra ý kiến hoặc quyết định về tranh 

chấp đang diễn ra ( Ví dụ: uỷ ban cấp tỉnh về thuế trực thu và thuế doanh thu, ban hoà 

giải thƣơng lƣợng cấp tỉnh...) 

- Ngoài ra, các cam kết, hiến chƣơng cũng đƣợc ban hành nhằm tạo thuận lợi cho mối 

quan hệ giữa cơ quan hành thu và ngƣời nộp thuế. 

5 quy tắc đối với yêu cầu hoà giải: 

- Yêu cầu hoà giải phải đƣợc lập thành văn bản ( qua đƣờng thƣ điện tử hoặc gửi bƣu 

điện); 

- Yêu cầu là miễn phí, trong mọi trƣờng hợp yêu cầu hoà giải không đƣợc làm phát 

sinh  thù lao hoặc các khoản bồi thƣờng; 

- Không có hình thức cụ thể, yêu cầu này có thể đƣợc rút lại bất kỳ thời điểm nào; 

- Yêu cầu hoà giải đƣợc bảo mật 

- Yêu cầu hoà giải không mang tính tập thể 

Tất nhiên, về mặt lý thuyết để vận hành đƣợc mô hình hoà giải thuế thì Ngƣời 

hoà giải có tƣ cách độc lập và tự chủ: dù trực thuộc Bộ kinh tế và tài chính, ngƣời này 

có bộ phận giúp việc và các phƣơng tiện riêng để thực hiện chức năng của mình, hoàn 

toàn không phục thuộc vào các đơn vị khác của Bộ. Ngƣời hoà giải cũng hoàn toàn 

trung lập trong việc đƣa ra các khuyến nghị. Ngƣời hoà giải cũng là ngƣời không thiên 

vị: ngƣời này không đứng về phía đƣơng sự hay cơ quan bị khiếu nại, cũng nhƣ không 

ƣu tiên bên nào. Ngƣời này có một sự độc lập về mặc ý chí thực sự và một thẩm quyền 

đƣợc công nhận bởi các cơ quan công quyền. 

Xét ở góc độ kỹ thuật, hoà giải thuế thực chất là một phần của nguyên tắc bổ trợ, nhằm 

thúc đảỷ sự đối thoại gần gửi và giải quyết các bất động mang tính nội bộ giữa ngƣời 

nộp thuế và cơ quan thuế./. 
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NGUỒN CỦA LUẬT DÂN SỰ VÀ THỨ TỰ ÁP DỤNG 

KHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DÂN SỰ 

 

                                                                PGS.TS. Phạm Văn Tuyết 

                        Trường Đại học Luật Hả Nội 

Tóm tắt: Các loại nguồn mà cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng để giải quyết 

các tranh chấp dân sự đã được Bộ luật dân sự quy định, bao gồm: các văn bản pháp 

luật (luật viết); tập quán; án lệ; lẽ công bằng. Tuy nhiên, nhiều người còn có quan 

điểm rằng ngoài các nguồn nói trên, hợp đồng cũng là nguồn của luật dân sự. Mặt 

khác, trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự thì nguồn nào được áp dụng trước, 

điều kiện để áp dụng các loại nguồn như thế nào, hiện đang còn nhiều tranh cãi nguồn 

của luật. Bài viết này xác định các loại nguồn của luật dân sự cũng như điều kiện, 

cách thức áp dụng các loại nguồn trong giải quyết tranh chấp dân sự, qua đó nêu các 

quan điểm về hợp đồng có được coi là một loại nguồn của luật dân sự hay không. Sau 

khi xác định các loại nguồn, bài viết sẽ xác định thứ tự áp dụng, các điều kiện áp dụng 

các loại nguồn, trên cơ sở đó, bài viết cũng nêu các quan điểm của mình về thứ tự áp 

dụng các loại nguồn của luật dân sự. 

Từ khóa: Nguồn của pháp luật, nguồn của luật dân sự, quy phạm pháp luật dân 

sự, tập quán, án lệ, lẽ công bằng. 

Với mục đích đƣa ra các loại nguồn đƣợc các cơ quan có thẩm quyền áp dụng để 

giải quyết các vụ việc dân sự, trong đó, nguồn nào sẽ đƣợc ƣu tiên áp dụng trƣớc, 

ngoài các loại nguồn đã đƣợc Bộ luật dân sự xác định cụ thể thì hợp đồng có đƣợc coi 

là một loại nguồn của luật dân sự hay không, bài viết sẽ lần lƣợt trình bày các vấn đề 

sau: 

1. Nguồn của pháp luật 

Đã có quá nhiều các khái niệm về nguồn với những quan điểm khác nhau trong 

các công trình khoa học đã đƣợc công bố. 

Theo Từ điển Black Law Dictionary thì nguồn của pháp luật đƣợc xem xét theo 

nhiều góc độ khác nhau. Theo nghĩa hẹp: ―Cái mà (nhƣ Hiến pháp, điều ƣớc, đạo luật 

hoặc tập quán) quy định quyền lực của luật và các quyết định của Tòa án, điểm khởi 

nguồn của pháp luật hoặc sự phân tích pháp lý… Trong các tài liệu luật học, vấn đề 

nguồn liên quan đến câu hỏi: Thẩm phán tìm đƣợc các quy định để gải quyết vụ việc ở 

đâu?‖. Theo nghĩa rộng: ―Trong phạm vi nghiên cứu pháp lý, thuật ngữ ―các nguồn 

của pháp luật‖ nói đến ba khái niệm khác nhau mà có thể phân biệt đƣợc. Một, nguồn 

cuar pháp luật có thể nói đến nguồn gốc của khái niệm và tƣ tƣởng pháp lý… Hai, 

nguồn pháp luật có thể nói đến cơ quan, tổ chức chính phủ mà đã tạo ra các quy phạm 
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pháp luật… Ba, nguồn của pháp luật có thể nói đến quy định pháp luật đã đƣợc công 

bố rõ ràng…‖
1
 

―Nguồn của pháp luật là tất cả các căn cứ đƣợc các chủ thể có thẩm quyền sử 

dụng làm cơ sở để xây dựng, ban hành, giải thích pháp luật cũng nhƣ để áp dụng vào 

việc giải quyết các vụ việc pháp lý xảy ra trong thực tế‖
2
 

 Có nhiều cách phân loại nguồn của luật nhƣng chủ yếu đƣợc phân loại thành 

nguồn nội dung và nguồn hình thức. Trong đó, ―nguồn nội dung của pháp luật là xuất 

xứ, là căn nguyên của pháp luật bởi vì nó đƣợc các chủ thể có thẩm quyền dựa vào đó 

để xây dựng, ban hành và giải thích pháp luật‖
3
. ―Nguồn hình thức của pháp luật đƣợc 

hiểu là phƣơng thức tồn tại của các quy phạm pháp luật trong thực tế hay là nơi chứa 

đựng, nơi có thể cung cấp các quy phạm pháp luật, tức là những căn cứ mà các chủ thể 

có thẩm quyền dựa vào đó để giải quyết các vụ việc pháp lý xảy ra trong thực tế‖
4
. 

Nhƣ vậy, xét về mặt nội dung thì nguồn của pháp luật nói chung và nguồn của 

luật dân sự nói riêng là  ―xuất xứ, căn nguyên của pháp luật‖, bao gồm: Ý chí của Nhà 

nƣớc; nhu cầu quản lý xã hội kinh tế - xã hội; các tƣ tƣởng, học thuyết pháp lý. Xét về 

mặt hình thức thì nguồn của pháp luật nói chung và nguồn của luật dân sự nói riêng là 

hình thức thể hiện các quy tắc sử sự chung, bao gồm: Luật viết – luật thành văn (bao 

gồm các văn bản quy phạm pháp luật chứa đựng quy tắc xử sự, các nguyên tắc cơ bản 

của pháp luật); tập quán; án lệ; lẽ công bằng. 

Có thể nói rằng nguồn của luật dân là quy tắc xử sự chung đƣợc chứa đựng trong 

các hình thức khác nhau mà mọi chủ thể phải tuân theo khi tham gia vào quan hệ dân 

sự đƣợc điều chỉnh bởi quy tắc xử sự đó, những quy tắc xử sự đó nhƣ là căn cứ để các 

chủ thể có thẩm quyền dựa vào đó để giải quyết các vụ việc dân sự xảy ra trong thực 

tế. 

Theo quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam 2015 thì chủ thể có thẩm quyền có 

thể áp dụng các nguồn của luật theo các hình thức sau đây để điều chỉnh các quan hệ 

dân sự: Luật viết (bao gồm BLDS và luật khác có liên quan); tập quán; án lệ; lẽ công 

bằng. 

2. Nguồn của luật dân sự 

2.1. Luật thành văn 

Theo nghĩa hẹp thì luật thành văn đƣợc hiểu là các văn bản pháp luật do cơ quan 

quyền lực cao nhất của nhà nƣớc (Quốc hội) ban hành với các tên gọi khác nhau nhƣ 

                                                 
1 Xem Black/s Law Dictionary. Seventh Edition. Bryan A, Ganer. Editor in Chief. ST.PAUL, MINN, 

1999. Tr. 1401 

2 Xem Nguyễn Thị Hồi - “Về khái niệm nguồn của pháp luật” – Tạp chí Luật học, Số 02/2008 

3  Xem Nguyễn Thị Hồi – (Nguồn đã dẫn) 

4 Xem Nguyễn Thị Hồi – (Nguồn đã dẫn) 

http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/category/luat-dan-su/lds-chu-the/
http://thongtinphapluatdansu.edu.vn/category/ly-luan-nha-nuoc-va-phap-luat/nha-nuoc-va-phap-luat-viet-nam/
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Bộ luật, Luật. Theo nghĩa rộng thì luật thành văn là các văn bản pháp luật của cơ quan 

nhà nƣớc có thẩm quyền đƣợc ban hành theo một trình tự luật định. Vì vậy, theo nghĩa 

này thì văn bản pháp luật đƣợc coi là nguồn của luật dân sự có thể do cơ quan quyền 

lực cao nhất của nhà nƣớc (Quốc hội), có thể là do cơ quan của Quốc hội, cơ quan có 

thẩm quyền khác của nhà nƣớc ban hành nhƣ pháp lệnh, nghị quyết của UBTV Quốc 

hội; nghị định của Chính phủ; thông tƣ, chỉ thị của Bộ, liên bộ; nghị quyết của HĐTP 

Tòa án nhân nhân tối cao...  

Luật thành văn với các tên gọi khác nhau nhƣ bộ luật, luật, pháp lệnh, nghị định, 

thông tƣ, nghị quyết... nhƣng chỉ đƣợc coi là nguồn của luật dân sự khi các văn bản 

của luật thành văn đó có chứa đựng các quy phạm pháp luật dân sự.  

Nhƣ vậy, một văn bản muốn đƣợc coi là nguồn của luật dân sự phải có đủ các 

dấu hiệu sau: i) Là văn bản do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành. Chẳng hạn, 

bộ luật, luật phải do Quốc hội ban hành; pháp lệnh do Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội ban 

hành; nghị định do Chính phủ ban hành; ii) Phải đƣợc ban hành theo đúng trình tự, thủ 

tục luật định. Chẳng hạn, để ban hành một bộ luật phải thông qua các bƣớc theo trình 

tự: Soạn thảo luật, thảo luận luật, thông qua luật, ban hành luật. iii) Phải chứa đựng các 

quy phạm pháp luật dân sự. Bất kỳ một văn bản luật nào cũng sẽ là nguồn của luật dân 

sự nếu nó có chứa đựng các quy định nhằm để điều chỉnh quan hệ dân sự. 

- Quy phạm pháp luật dân sự trong luật thành văn 

Quy phạm pháp luật dân sự là ý chí của Nhà nƣớc đƣợc chứa đựng trong các văn 

bản pháp luật nhằm xác định địa vị pháp lý của cá nhân, pháp nhân, quy định về cách 

xử sự chuẩn mực buộc các chủ thể phải tuân theo khi tham gia quan hệ dân sự hoặc 

trong hoàn cảnh đã đƣợc pháp luật dự liệu và hậu quả pháp lý mà chủ thể phải gánh 

chịu khi không tuân theo cách xử sự đó. 

Giá trị cốt lõi nhất của quy phạm pháp luật dân sự là định hƣớng cho các chủ thể 

về hành vi xử sự của mình, sao cho xử sự đó phù hợp với trật tự chung của xã hội, phù 

hợp với lợi ích quốc gia và lợi ích của chủ thể khác. Vì thế, định hƣớng về cách ―xử sự 

chuẩn mực‖ đƣợc quy định trong quy phạm pháp luật dân sự thƣờng biểu hiện ở các 

dạng sau: 

Thứ nhất, công việc được phép thực hiện. Công việc đƣợc phép thực hiện là 

những xử sự đƣợc phép hay còn gọi là quyền dân sự. Vì vậy, chủ thể tham gia quan hệ 

dân sự có quyền thực hiện hoặc không thực hiện nhƣng một khi đã thực hiện thì xử sự 

này chính là việc sử dụng pháp luật để hƣởng các quyền và lợi ích chính mình. Chẳng 

hạn, khoản 1, Điều 321 BLDS 2015 quy định bên thế chấp tài sản có quyền ―Khai thác 

công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản, thế chấp, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức 

cũng là tài sản thế chấp theo thoả thuận‖. 
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 Thứ hai, công việc phải thực hiện. Khác với công việc đƣợc phép thực hiện thì 

công việc phải thực hiện là các xử xự bắt buộc hay còn gọi là nghĩa vụ dân sự mà một 

bên chủ thể phải thực hiện vì lợi ích của chủ thể bên kia. Chẳng hạn, trong hợp đồng 

mua bán tài sản thì ―Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và 

mức tiền được quy định trong hợp đồng‖
1
  

Thứ ba, công việc không được thực hiện. Công việc không đƣợc thực hiện là 

những điều cấm của pháp luật. Trong quá trình tham gia và thực hiện các quan hệ dân 

sự, ngoài lợi ích của mình, các chủ thể còn phải hƣớng tới lợi ích của chủ thể khác. Vì 

vậy, những công việc khi đƣợc thực sẽ ảnh hƣởng hoặc gây ra thiệt hại cho chủ thể 

khác, ảnh hƣởng đến lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội thì các chủ thể không đƣợc phép 

thực hiện dù việc thực hiện đó mang lại lợi ích cho mình. Chẳng hạn, ―Bên thuê tài sản 

không được cho thuê lại tài sản thuê, trừ trường hợp được bên cho thuê đồng ý”
2
. 

Thứ tư, phương thức phải tuân theo. Trong các quan hệ dân sự, chủ thể thực hiện 

quyền nghĩa vụ của mình theo cách thức, phƣơng pháp nào cũng là điều mà nhà làm 

luật phải quan tâm bởi nếu phƣơng thức thực hiện không phù hợp có thể sẽ ảnh hƣởng 

đến lợi ích của chủ thể khác hoặc ảnh hƣởng đến trật tự chung của xã hội. Vì vậy, 

trong những trƣờng hợp cụ thể thì việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các chủ 

thể phải tuân theo một phƣơng thức nhất định. Chẳng hạn, “Hợp đồng mua trả chậm 

hoặc trả dần phải được lập thành văn bản”
3
. 

- Phân loại luật thành văn là nguồn của luật dân sự 

Văn bản pháp luật (luật thành văn) là nguồn của luật dân sự có thể đƣợc phân 

loại theo nhiều cách khác nhau nhƣng chủ yếu đƣợc phân loại theo hai tiêu chí. 

Một là, nếu dựa theo vai trò của từng loại nguồn thì các văn bản pháp luật đƣợc 

phân thành nguồn cơ bản; nguồn trực tiếp; nguồn bổ sung và nguồn liên quan. Nguồn 

cơ bản là văn bản pháp luật mang tính nền tảng và là cơ sở để ban hành các văn bản 

pháp luật dân sự khác. Ở nƣớc ta, Hiến pháp là nguồn cơ bản của luật dân sự (cũng 

nhƣ của các ngành luật khác) vì Bộ luật dân sự đƣợc ban hành trên cơ sở hiến định và 

có nhiệm vụ cụ thể hóa Hiến pháp về lĩnh vực dân sự. Nguồn trực tiếp (hay còn gọi là 

nguồn chủ yếu): là văn bản pháp luật đƣợc ban hành với mục đích là áp dụng để điều 

chỉnh các quan hệ xã hội thuộc về lĩnh vực dân sự. Bộ luật dân sự là nguồn trực tiếp, 

chủ yếu của luật dân sự. Nguồn giải thích, hƣớng dẫn: là các văn bản pháp luật đƣợc 

ban hành nhằm hƣớng dẫn thi hành Bộ luật dân sự và các luật liên quan khác. Bao 

gồm các nghị định, thông tƣ, chỉ thị... Nguồn liên quan: là văn bản pháp luật đƣợc ban 

hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc các lĩnh vực chuyên ngành khác nhƣng có 

                                                 
1 Khoản 1 Điều 440 BLDS 2015. 

2 Xem Điều 475 BLDS 2015. 

3 Xem khoản 2, Điều 453 BLDS 2015. 
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liên quan đến lĩnh vực dân sự. Chẳng hạn, Luật thƣơng mại, Luật doanh nghiệp, Luật 

đầu tƣ... là các nguồn liên quan của luật dân sự. 

Hai là, nếu dựa theo theo tên gọi thì các văn bản pháp luật là nguồn của luật dân 

sự bao gồm: Hiến pháp, Bộ luật, Luật, Văn bản dƣới luật. Trong đó, Hiến pháp đƣợc 

coi là nguồn của luật dân sự vì trong Hiến pháp có các quy định về lĩnh vực dân sự. 

Chẳng hạn, Chƣơng II của Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền con ngƣời, quyền 

và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Bộ luật dân sự là văn bản pháp luật quy định một 

cách hệ thống và toàn diện để điều chỉnh tất cả các vấn đề thuộc lĩnh vực dân sự. Các 

Luật điều chỉnh các lĩnh vực chuyên ngành khác nhƣng có liên quan đến lĩnh vực dân 

sự. Các văn bản dƣới luật đƣợc coi là nguồn của luật dân sự hiện nay bao gồm các 

nghị định, thông tƣ, chỉ thị, quyết định… hƣớng dẫn thi hành nghị định để điều chỉnh 

các vấn đề thuộc hoặc liên quan đến lĩnh vực dân sự. 

2.2. Tập quán 

 Pháp luật hình thành từ cuộc sống và cuộc sống vốn đƣợc điều chỉnh bằng 

nhiều loại quy phạm khác nhau. Từ thuở hồng hoang, khi mà xã hội chƣa có pháp luật, 

con ngƣời ứng xử với nhau bằng tình cảm và lâu dần trở thành thói quen trong xã hội. 

Sự ứng xử này dần dần trở thành các tập tục đƣợc mọi ngƣời thừa nhận. Sự phát triển 

đi lên của văn minh nhân loại ngày càng làm cho cách ứng xử theo thói quen trở thành 

nếp sống mang đậm tính đạo đức, văn hóa . Khi xã hội có Nhà nƣớc và pháp luật, 

nhiều tập tục mang nếp sống văn hóa đã đƣợc thừa nhận và nâng lên thành pháp luật . 

“Pháp luật của mỗi nước chính là lăng kính phản chiếu giá trị văn hóa, đạo đức cũng 

như truyền thống nhân văn của nước đó”
1
. Xã hội càng văn minh, pháp luật càng gần 

với cuộc sống, bám sát cuộc sống để điều chỉnh các vấn đề xảy ra trong cuộc sống. 

Tuy nhiên, bởi luật hình thành từ cuộc sống, đi sau các sự kiện xảy ra từ cuộc sống nên 

bất cứ một nền pháp luật nào cũng không bao giờ có thể dự liệu hết tất cả những vấn 

đề sẽ xảy ra trong cuộc sống để có sự điều chỉnh kịp thời về nó.  

 Khi mà luật hiện hành chƣa đủ trải khắp để điều chỉnh các vấn đề đã xảy ra thì 

đƣợc khắc phục bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có biện pháp thừa nhận và áp 

dụng các thói quen đã trở thành tập quán xã hội. Thậm chí, có tác giả còn cho rằng: 

“một khi tập quán có giải pháp ngược lại với đạo luật thì có thể xem đạo luật đó đã lỗi 

thời, có nghĩa là khi đạo luật lỗi thời thì tập quán lên tiếng”
2
  

 Trong điều kiện hiện nay ở nƣớc ta, cùng với sự phát triển về khoa học nói 

riêng và sự tiến bộ của xã hội nói chung, các quan hệ xã hội thuộc đối tƣợng điều 

chỉnh của pháp luật dân sự cũng không ngừng biến đổi nên pháp luật thành văn không 

                                                 
1 Thành Duy, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1986. Trang 85 

2 Triệu Quốc Mạnh, ―Pháp luật và dân luật đại cương”,  Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, tr. 158. 
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thể dự liệu hết những biến đổi của cuộc sống cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt, Việt nam 

có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống với những nét văn hóa riêng của từng dân tộc 

với những ứng xử đặc trƣng nên việc nhìn nhận tập quán với quan điểm theo tính 

nguyên tắc và áp dụng tập quán càng trở nên cần thiết. Trong một tác pẩm của mình, 

Rút-xô đã từng xác định tập quán là một loại pháp luật và ―luật này mỗi ngày lại thêm 

sức mới, khi các thứ luật khác đã già cỗi hoặc tắt ngấm thì luật này thắp cho nó lại 

sáng lên, hoặc bổ sung thay thế nó, duy trì cả dân tộc trong tinh thần thể chế, lẳng 

lặng đưa sức mạnh của thói quen thay sức mạnh của quyền uy‖
1
 

 Bộ luật dân sự của Nhà nƣớc ta kể từ lần đầu ban hành (BLDS 1995) cho bến 

các lần sửa dổi, bổ sung (BLDS 2005 và BLDS 2015) đều xác định tập quán là một 

trong các loại nguồn đƣợc áp dụng để giải quyết các vụ việc dân sự. Đặc biệt, BLDS 

hiện hành còn xác định rõ các trƣờng hợp đƣợc phép áp dụng tập quán. Chẳng hạn, áp 

dụng tập quán để xác định họ, dân tộc của ngƣời con; áp dụng tập quán để giải thích 

hợp đồng, áp dụng tập quán để giải thích di chúc… 

 Tại điểm 2.3, Mục I, Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 về ―Chiến lƣợc 

xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hƣớng đến 

năm 2020‖ đã xác định: “Xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn 

lọc kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; kết hợp hài hòa 

bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tính hiện đại của hệ thống pháp 

luật”,  ―nghiên cứu về khả năng khai thác, sử dụng án lệ, tập quán (kể cả tập quán, 

thông lệ thương mại quốc tế) và quy tắc của các hiệp hội nghề nghiệp, góp phần bổ 

sung và hoàn thiện pháp luật” Với định hƣớng này, Nghị quyết nêu ra nhiều vấn đề 

pháp lý, trong đó, áp dụng tập quán là một vấn đề đƣợc xem trọng. 

 Khái niệm về tập quán nói chung và tập quán pháp nói riêng đã đƣợc nhiều tác 

giả đề cấp đến với các góc độ khác nhau. 

 ―Tập quán là thói quen được hình thành đã lâu trong đời sống, được mọi người 

tuân theo‖ (Nguyễn Nhƣ Ý chủ biên, Từ điển tiếng Việt thông dụng, Nxb Giáo dục, Hà 

Nội, 1996. Trang 1014). ―Tập quán là những quy tắc xử sự được hình thành một cách 

tự phát lâu ngày thành thói quen trong đời sống xã hội hoặc giao lưu quốc tế, đang 

tồn tại và được các chủ thể thừa nhận như là quy tắc xử sự chung‖. ―Tập quán là thói 

quen đã thành nếp trong đời sống xã hội, trong sản xuất và sinh hoạt thường ngày, 

được cộng đồng nơi có tập quán đó thừa nhận và làm theo như một quy ước chung 

của cộng đồng‖
 
(Bộ Tƣ Pháp, Viện Khoa học Pháp lý, 2006, Từ điển Luật học, Nxb 

Bách Khoa – Tƣ Pháp, Hà Nội, 2006. Trang 693). “Dưới góc độ ngôn ngữ, tập quán 

là một thói quen được hình thành lâu đời được mọi người tuân theo. Là những quy tắc 

                                                 
1 Giăng-giắc Rút xô, 1992, Bàn về khế ước xã hội, Nxb Thành phố HCM. Trang 90 
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xử sự được hình thành một cách tự phát lâu ngày trong đời sống, xã hội và được chủ 

thể thừa nhận là quy tắc ứng xử chung. 

 Dưới góc độ pháp lý, tập quán là thói quen đã thành nếp trong đời sống, xã hội, 

trong sản xuất là trong sinh hoạt thường ngày, được cộng đồng có tập quán đó và làm 

theo như một quy ước chung của cộng đồng.”
1
 

 Liệt kê các cách nhìn về tập quán trong các công trình khoa học đã đƣợc công 

bố có thể thấy rằng, mặc dù có những cách tiếp cận và sắp xêp ngôn từ khác nhau 

nhƣng không thể khác đƣợc, các tác giả đều phải thống nhất thừa nhận rằng tập quán 

là thói quen được hình thành và tồn tại lâu dài trong đời sống xã hội và đã đƣợc mọi 

ngƣời trong một cộng đồng nhất định thừa nhận và tuân theo.  

 Về phần mình, chúng tôi cho rằng khi nói về tập quán, bao giờ cũng đƣợc hiểu 

theo nghĩa chung và là những cách hành xử được hình thành một cách tự phát và tồn 

tại lâu dài nên đã thành thói quen trong đời sống xã hội hoặc giao lưu quốc tế, đang 

tồn tại và được các chủ thể thừa nhận như là quy tắc xử sự chung.  

 Mặt khác, khi nhìn nhận tập quán theo góc độ pháp lý thì đó là tập quán pháp. 

Tập quán pháp là tập quán (theo nghĩa chung) đã đƣợc nhà nƣớc thừa nhận và áp dụng 

khi nó đã đáp ứng đƣợc các đòi hỏi của pháp luật. Vì vậy, có thể nói, tập quán đƣợc 

định nghĩa trong các văn bản pháp luật đồng nghĩa với tập quán pháp. “Trong lĩnh vực 

pháp lý, khi nói tới tập quán, người ta thường liên hệ tới một loại nguồn của pháp luật 

hay tập quán pháp mà ở đó bao gồm các quy tắc ứng xử được thiết lập trong các hoàn 

cảnh xã hội cụ thể”. 
2
 

 Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP ngày 17/9/2005 định nghĩa:“Tập quán là 

thói quen đã thành nếp trong đời sống xã hội, trong sản xuất và sinh hoạt thường 

ngày, được cộng đồng nơi có tập quán thừa nhận và làm theo như một quy ước chung 

của cộng đồng”. Tại Khoản 1, Điều 5 của BLDS 2015, tập quán đƣợc xác định theo 

những trƣờng hợp cụ thể với những điều kiện nhất định: “Tập quán là quy tắc xử sự 

có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan 

hệ dân sự cụ thể, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, 

được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư 

hoặc trong một lĩnh vực dân sự”. 

 Nhƣ vậy, một tập quán chỉ có thể trở thành nguồn của luật dân sự (tập quán 

pháp) khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

 Một là, một thói quen đã trở thành nếp sống với những quy tắc xử sự chung 

                                                 
1 Bách khoa toàn thƣ mở, Wikipedia.org. Truy cập ngày 24/11/2020 

2 Ngô Huy Cƣơng, Tập quán pháp ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử. Truy cập 

ngày 17/10/2020 
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Ở góc độ xã hội thì thói quen phải là nề nếp trong đời sống xã hội, trong lao 

động sản xuất và trong sinh hoạt thƣờng ngày và do vậy, mọi ngƣời trong cộng đồng 

đều hành xử theo nề nếp đó. Ở góc độ quy phạm thì thói quen đã trở thành quy tắc xử 

sự chung cho mọi ngƣời và mọi ngƣời trong cộng đồng phải tuân theo quy tắc xử sự 

đó. 

Với yêu cầu này thì tập quán chỉ đƣợc thừa nhận khi đó là một thói quen tồn tại 

lâu dài, ổn định, công khai, phổ biến và trở thành một quy tắc xử sự mà mọi ngƣời 

trong một cộng đồng nhất định (vùng, miền, dân tộc hoặc trong một ngành nghề) đều 

đã biết và tuân theo nó. Các nhà luật học so sánh Canada nói: một thói quen chỉ trở 

thành quy tắc tập quán pháp khi nó đáp ứng đƣợc cả hai điều kiện mà một có tính cách 

vật chất và một có tính cách tâm lý. Tính cách vật chất đƣợc thể hiện bằng việc thói 

quen đó tồn tại lâu dài, ổn định, công khai và phổ biến khiến cho nó có khả năng biểu 

đạt rõ ràng nhƣ một quy tắc pháp lý. Tính cách tâm lý thể hiện ở việc những ngƣời 

thực hiện nó với sự tin chắc rằng đó là một nghĩa vụ. Tính công khai, minh bạch của 

các quy tắc tập quán là một đặc tính quan trọng khiến cho chúng trở thành các quy tắc 

của tập quán pháp.
1
 

 Hai là, có nội dung xác định về quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể trong 

quan hệ dân sự 

Có rất nhiều thói quen đã trở thành tập quán nhƣng thuộc nhiều lĩnh vực khác 

nhau. Trong khi mục đích của áp dụng tập quán chỉ hƣớng tới giải quyết các tranh 

chấp dân sự. Mặt khác, chỉ có thể áp dụng thói quen để giải quyết một vấn đề nào đó 

nếu thói quen đó thuộc về một lĩnh vực cụ thể mà không thể áp dụng một thói quen 

chung chung. 

―Thói quen‖ đƣợc hiểu theo nghĩa rất rộng, có thể là thói quen của một cá nhân, 

là một phong tục, tục lệ của một cộng đồng nên nếu thói quen đó chỉ là cái ăn sâu vào 

đời sống xã hội mà việc tuân theo hay không tuân theo nó không ảnh hƣởng đến quyền 

và nghĩa vụ của ngƣời khác thì thói quen đó không bắt buộc phải tuân theo, không 

phải là quy tắc xử sự bắt buộc. Chẳng hạn, thói quen (phong tục) gói bánh chƣng trong 

dịp Tết Nguyên đán chỉ là nét văn hóa truyền thống của tộc Việt Nam, mỗi ngƣời có 

thể hành xử hay không hành xử theo thói quen này và xử sự của họ không hề ảnh 

hƣởng tới quyền lợi của ngƣời khác. 

Chỉ mang tính bắt buộc khi xử sự của ngƣời này không tuân theo quy tắc xử sự 

đó sẽ ảnh hƣởng đến quyền, lợi ích của ngƣời khác. Vì vậy, một thói quen dù đã trở 

thành nếp sống nhƣng chỉ đƣợc coi là tập quán pháp nếu thói quen đó đó có nội dung 

xác định về quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên 

                                                 
1 Ngô Huy Cƣơng. Nguồn đã dẫn. 
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 Ba bà, được thừa nhận và áp dụng trong một cộng đồng người nhất định 

 Tập quán phải là các quy tắc xử sự đƣợc thừa nhận bởi các chủ thể trong một 

cộng đồng nhất định cũng nhƣ sự thừa nhận của pháp luật. Về phía chủ thể, chỉ khi 

một ngƣời thừa nhận về một vấn đề nào đó thì họ mới tuân theo nó một cách tự 

nguyện, mặc dù vẫn có thể không đƣợc tuân theo khi đã thừa nhận. Về phía pháp luật, 

khi tập quán đƣợc sự thừa nhận của pháp luật và đƣợc áp dụng thì mới trở thành một 

biện pháp để mọi chủ thể trong cộng đồng của tập quán phải tuân theo bởi nếu không, 

phải gánh chịu một hậu quả pháp lý. 

 Thực tế cho thấy có rất nhiều ―quy tắc xử sự‖ đã đƣợc một nhóm/cộng đồng 

thực hiện vì những lý do khác nhau nhƣng hoàn toàn không dựa trên một sự thừa nhận. 

Chẳng hạn nhƣ con cái phải đồng ý trƣớc sự ép gả của cha, mẹ trong hôn nhân vì ảnh 

hƣởng của hủ tục ―cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy‖ từ ngày xƣa để lại là một xử sự 

không đƣợc sự thừa nhận của cả chủ thể lẫn luật pháp hiện hành, vì thế không thể trở 

thành tập quán với tƣ cách là nguồn của luật dân sự. 

Nhƣ vậy, tập quán pháp là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, 

nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, đƣợc hình thành và lặp 

đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, đƣợc cộng đồng dân cƣ trong một vùng, 

miền, dân tộc thừa nhận và đƣợc áp dụng để giải quyết các vấn đề đang tranh chấp 

thuộc về lĩnh vực dân sự.  

2.3. Án lệ 

Trƣớc hết, đối với các nƣớc theo hệ thống luật thành văn thì sự ra đời của hệ thống 

án lệ nhằm giải quyết sự khiếm khuyết của hệ thống pháp luật. Tòa án sẽ viện dẫn 

những căn cứ đƣợc coi là hợp lý để đƣa ra một phán quyết có tính đột phá đối với vụ 

việc đang cần giải quyết mà luật chƣa có quy định hoặc có nhƣng chƣa rõ ràng, đang 

còn nhiều cách hiểu khác nhau và bản án này sẽ đƣợc Tòa án tối cao công bố là án lệ 

để áp dụng cho các trƣờng hợp tƣơng tự xảy ra trong tƣơng lai. 

Trên cơ sở chủ trƣơng của Đảng đƣợc xác định trong Nghị quyết số 49/NQ-TW 

ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lƣợc cải cách tƣ pháp: ―Tòa án nhân dân tối 

cao có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp 

luật, phát triển án lệ và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm‖,  Luật Tổ chức TAND năm 

2014 đã quy định về nhiệm vụ của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: 

―Lựa chọn quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao, bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án, 

tổng kết phát triển thành án lệ và công bố án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng 
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trong xét xử;‖
1
. Cũng theo đó, Bộ luật dân sự 2015 đã quy định án lệ là một trong 

những loại nguồn đƣợc áp dụng để giải quyết các tranh chấp dân sự. 

Có thể nói việc áp dụng thông lệ ở nƣớc ta (thông qua báo cáo thực tiễn xét xử 

của Tòa án nhân dân tối cao) đã đƣợc thực hiện từ rất lâu nhƣng việc áp dụng án lệ 

(thông qua các bản án đã đƣợc Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và công bố là án lệ) là 

một điểm mới và là lần đầu tiên đƣợc luật xác định. 

Án lệ hiểu theo nghĩa rộng nhất là nguyên tắc bắt buộc đòi hỏi thẩm phán khi xét 

xử một vụ việc cụ thể cần phải căn cứ vào các bản án, các vụ việc trƣớc đó, đặc biệt là 

các phán quyết của các Tòa cấp cao và Tòa án tối cao hoặc căn cứ vào hệ thống những 

nguyên tắc bất thành văn đã đƣợc công nhận và hình thành thông qua các quyết định 

của Tòa án. Theo nghĩa hẹp thì án lệ bao gồm toàn bộ các quyết định, bản án đƣợc 

tuyên bố bởi Tòa án và có giá trị nhƣ một nguồn của luật đƣợc áp dụng để giải quyết 

các vụ việc tƣơng tự xảy ra trong tƣơng lai. 

Tuy nhiên, một bản án đƣợc thừa nhận nhƣ một án lệ hoàn toàn khác với một bản 

án mẫu. Án mẫu là bản án đƣợc phán quyết chính xác dựa trên những quy định hết sức 

chặt chẽ của pháp luật và khi bản án đƣợc coi là án mẫu thì các Toà án cấp dƣới coi đó 

là những khuôn mẫu không thể khác đƣợc khi xét xử những vụ án tƣơng tự. Án lệ là 

phán quyết của Tòa án trong việc giải quyết một vấn đề mà luật chƣa quy định hoặc sự 

quy định của luật còn có nhiều cách hiểu thiếu thống nhất và phán quyết đó đƣợc áp 

dụng để giải quyết các vụ việc tƣơng tự trong tƣơng lai. 

Vì thế, về lý luận, một bản án chỉ có thể đƣợc chọn làm án lệ khi có đủ các yếu tố 

sau: 

- Phải có vấn đề cần giải quyết mà không thể áp dụng được luật hoặc cần phải 

giải thích luật. 

Một trong những yếu tố quan trọng để tạo ra án lệ là quyết định của thẩm phán 

trong vụ án cụ thể liên quan đến các vấn đề mới chƣa từng có trong thực tiễn và do vậy 

chƣa có luật làm căn cứ cho sự phán quyết. Trong trƣờng hợp khác, vấn đề mới nảy 

sinh đã có luật điều chỉnh nhƣng chƣa cụ thể và Tòa án phải tìm ra lời giải cho trƣờng 

hợp cụ thể đó. Các trƣờng hợp trên đồng nghĩa với việc thẩm phán đã sáng tạo ra pháp 

luật, nghĩa là phán quyết của Tòa án đã tạo ra một án lệ (vốn là một loại nguồn của 

pháp luật) để áp dụng cho các vụ việc tƣơng tự xảy ra trong tƣơng lai.  

- Phải xuất phát từ tranh chấp  

Thẩm phán là ngƣời giải quyết một tranh chấp đƣợc xác định trong một trƣờng 

hợp cụ thể, việc giải quyết này có thể đƣợc áp dụng các quy định sẵn có của pháp luật 

nhƣ những khuôn mẫu cụ thể nhƣng chỉ đƣợc coi là án lệ nêu phán quyết mà thẩm 

                                                 
1 Điểm c khoản 2 Điều 22, Luật tổ chức TAND 2014 
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phán đƣa ra để giải quyết một tranh chấp cụ thể bằng chính sự giải thích của thẩm 

phán do luật chƣa có quy định cụ thể. 

Chúng ta đều thấy rằng, ở các nƣớc theo hệ thống Common Law, việc xét xử của 

các thẩm phán không chỉ đơn thuần là áp dụng pháp luật mà họ còn có chức năng giải 

thích pháp luật để đƣa ra phán quyết đối với tranh chấp cần đƣợc giải quyết trong 

những trƣờng hợp luật chƣa quy định hoặc quy định của luật còn mang tính khái quát 

cao và trừu tƣợng. 

- Phải có thẩm quyền  

Phán quyết đƣợc tạo ra ngay tại phiên tòa nhƣng không phải tòa án nào cũng tạo ra 

án lệ mà những bản án, quyết định thuộc các Tòa có thẩm quyền mới đáp ứng điều 

kiện để trở thành án lệ. Ở nƣớc ta, theo các quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân 

tối cao công bố về án lệ thì án lệ hiện nay của nƣớc ta chỉ bao gồm các phán quyết của 

Tòa giám đốc thẩm. 

- Phải được hệ thống hóa và công bố  

Các phán quyết của thẩm phán trong một bản án không đƣơng nhiên đƣợc coi là 

án lệ. Muốn trở thành án lệ với tƣ cách là một loại nguồn sẽ đƣợc áp dụng để giải 

quyết các vấn đề tƣơng tự xảy ra trong tƣơng lai, phán quyết đó phải đƣợc hệ thống lại 

và phải đƣợc công bố theo một trình tự thủ tục nhất định. 

Ở nƣớc ta, án lệ là phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án về một vụ việc cụ thể đƣợc Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 

lựa chọn và đƣợc Chánh án Toà án nhân dân tối cao ban hành quyết định công bố là án 

lệ để các Toà án nghiên cứu và áp dụng trong xét xử đối với những vụ việc tƣơng tự 

xảy ra về sau này. 

2.2.4. Lẽ công bằng 

Theo tiếng La tinh, từ ―equitas‖ có nghĩa là sự bình đẳng, nhƣng từ ―equity‖  

trong tiếng Anh thì lại mang ý nghĩa là lẽ công bằng. 

Đƣợc coi là một loại nguồn của luật dân sự nhƣng khó có thể đƣa ra một khái 

niệm hoàn chỉnh về lẽ công bằng. Lẽ công bằng phụ thuộc rất nhiều vào quan điểm, tƣ 

duy, cách đánh giá của thẩm phán theo từng trƣờng hợp cụ thể trong việc giải quyết 

các tranh chấp dân sự. 

Vào thế kỷ thứ XVII, tại Anh tác giả J. Selden đã nhận xét về Lẽ công bằng với 

lời lẽ châm biếm nhƣ sau: ―Lẽ công bằng tùy thuộc vào lƣơng tâm của ngƣời làm 

Quan Thƣợng thƣ, tất cũng tùy thuộc vào lƣơng tâm đó rộng hay hẹp. Việc đó giống 

nhƣ ngƣời ta dùng bàn chân của Quan Thƣợng thƣ làm đơn vị đo lƣờng. Đơn vị này 

thật không sao chính xác. Quan thƣợng thƣ này có bàn chân dài, [trong khi] vị quan 
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khác lại có bàn chân ngắn… Vậy thì lẽ công bằng thay đổi theo độ dài các bàn chân 

của Quan Thƣợng thƣ‖.
1
 

 Lần đầu tiên pháp luật của nƣớc ta quy định về việc áp dụng lẽ công bằng để 

giải quyết các vụ việc dân sự (tại khoản 2, Điều 6 – Bộ luật dân sự 2015). Trong quá 

trình dự thảo và chuẩn bị thông qua Bộ luật này, lẽ công bằng đƣợc bàn thảo tƣơng đối 

sôi nổi và thậm chí là gay gắt. Trong đó có nhiều ngƣời băn khoăn vì vụ việc vốn phải 

đƣợc Tòa án xét xử theo pháp luật, nếu xử theo lẽ công bằng thì chỉ là dựa vào nhận 

thức, lƣơng tâm, đạo đức của thẩm phán và liệu có xảy ra sự tùy tiện của thẩm phán 

trong quá trình xét xử? Tuy nhiên, với nguyên tắc “Tòa án không được từ chối giải 

quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng” thì lẽ công bằng vẫn phải 

đƣợc coi là một loại nguồn đƣợc áp dụng. “Có một chân lý là: Pháp luật càng tốt, 

càng hoàn thiện thì sẽ càng hạn chế được sự sai trái hay lạm dụng của con người. 

Nhưng cũng có một chân lý khác: Có con người đủ năng lực và đạo đức tốt thì mới có 

một hệ thống tư pháp trong sạch, bảo vệ được công lý của xã hội và công bằng cho 

người dân. Và cuối cùng thì có hay không có luật, lẽ công bằng, như định nghĩa tại 

Điều 45 BLTTDS, phải luôn là yêu cầu tối thượng và đích đến của mọi bản án, bởi lẽ 

công bằng không phải là điều gì xa lạ mà chính là công lý và lẽ phải của xã hội loài 

người”.
2
 

Dù chƣa phải là một định nghĩa hoàn chỉnh về lẽ công bằng nhƣng Điều 45, Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015 đã xác định: “Lẽ công bằng được xác định trên cơ sở lẽ 

phải được mọi người trong xã hội thừa nhận, phù hợp với nguyên tắc nhân đạo, không 

thiên vị và sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của các đương sự trong vụ việc dân sự 

đó”. Nhƣ vậy, lẽ công bằng trƣớc hết là lẽ phải, là cái đƣợc mọi ngƣời trong xã hội 

thừa nhận và tiếp theo, khi đƣợc áp dụng sẽ tạo nên sự hài hòa về lợi ích do đạt đƣợc 

sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các bên đƣơng sự mà hoàn toàn không phải là 

nhận thức chủ quan, phụ thuộc vào lƣơng tâm, đạo đức của cá nhân thẩm phán. 

3. Hợp đồng có đƣợc coi là nguồn của Luật dân sự? 

3.1. Các quan điểm 

Có thể khẳng định cho đến thời điểm bài viết này đƣợc thực hiện thì chƣa có một 

công trình khoa học nào xác định hợp đồng là nguồn của luật dân sự. Vì thế, nói về 

quan điểm khoa học thì hiện nay đang có hai trƣờng phái xuất hiện trong các cuộc hội 

thảo hoặc sinh hoạt chuyên môn có liên quan đến nguồn của luật dân sự, nghĩa là các 

quan điểm này chƣa xuất hiện trong các công trình khoa học đã đƣợc công bố. Mới 

đây, trong một Hội thảo khoa học về “Nguồn của Luật dân sự và áp dụng nguồn để 

                                                 
1 Xem Hồ Ngọc Điệp: Tòa án và nguyên tắc xét xử theo lẽ công bằng - Báo điện tử Tạp chí Tòa án 

nhân dân, ngày 12/10/2019 

2 LS. Trƣơng Trọng Nghĩa, Xử án bằng lẽ công bằng - Báo Pháp luật điện tử TP HCM 03/01/2016 
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giải quyết các vụ việc dân sự” do Khoa Pháp luật dân sự thuộc Trƣờng Đại học Luật 

Hà Nội tổ chức, có tác giả đã xác định trong bài viết của mình rằng ―Hợp đồng được 

coi là nguồn của pháp luật…. Bởi đó chính là căn cứ pháp lý để các bên trong hợp 

đồng thực hiện hành vi đối với nhau, đồng thời là căn cứ pháp lý để cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết tranh chấp giữa các bên.”
1
 nhƣng chỉ là sự khẳng định chủ quan mà 

chƣa có sự luận giải, căn cứ khoa học để coi hợp đồng là nguồn của pháp luật. 

Quan thứ nhất, hợp đồng là một trong các loại nguồn của luật dân sự. 

Những ngƣời theo quan điểm này cho rằng:  i) Hợp đồng phản ánh quy tắc xử sự 

của các chủ thể, các chủ thể tham gia hợp đồng phải tuân theo quy tắc xử sự đó. Vì 

vậy, hợp đồng đƣợc coi là nguồn của luật dân sự. ii) Tòa án dựa vào hợp đồng (những 

thỏa thuận của các bên trong hợp đồng) nhƣ là một căn cứ pháp lý để giải quyết tranh 

chấp từ hợp đồng nên hợp đồng là nguồn đƣợc Tòa án áp dụng để giải quyết tranh 

chấp phát sinh trong thực tế. 

Quan điểm thứ hai, hợp đồng không được coi là nguồn của luật dân sự. 

Những ngƣời theo quan điểm này cho rằng: i) Ý chí chí của các chủ thể tham gia 

hợp đồng không phải là thứ tạo nên pháp luật. Theo đó, hợp đồng đƣợc tạo nên bởi ý 

chí tự do, tự nguyện của các bên không đƣợc coi là nguồn của luật dân sự. Nhƣ mục 

đầu tiên của bài viết đã nêu, các bên trong hợp đồng đƣợc tự do ý chí, tự nguyện thỏa 

thuận để xác lập quyền và nghĩa vụ với nhau nhƣng ý chí này luôn đƣợc điều chỉnh bởi 

pháp luật; ii) Các thỏa thuận trong hợp đồng đƣợc Tòa án sử dụng để giải quyết tranh 

chấp chỉ mang vai trò là nguồn của chứng cứ, không phải là nguồn của luật. (Theo 

Điều 95 của BLTTDS 2015 thì hợp đồng là một trong các loại chứng cứ mà Tòa án có 

thể dựa vào đó để đánh giá vụ việc); iii) Các loại nguồn đƣợc quy định trong BLDS 

mà Tòa án có thể áp dụng để giải quyết các vụ việc dân sự xảy ra trong thực tế không 

bao gồm hợp đồng. 

3.2. Quan điểm của tác giả và lý giải cho quan điểm của mình 

Ngƣời viết bài này đứng về quan điểm thứ hai, nghĩa là không coi hợp đồng là 

nguồn của luật dân sự với một số bình luận và lý giải sau đây:  

Mặc dù hợp đồng phản ánh quy tắc xử sự của các chủ thể, các chủ thể tham gia 

hợp đồng phải tuân theo quy tắc xử sự đó (theo quan điểm thứ nhất) nhƣng xử sự đó 

chỉ là sự bắt buộc đối với các bên đang tham gia hợp đồng cụ thể đó trong việc họ thực 

hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau, hoàn toàn không phải là xử sự mang định hƣớng, 

dự liệu cho mọi chủ thể. Chẳng hạn nhƣ thỏa thuận của các bên về tài sản mua bán, giá 

mua bán tài sản đó chỉ là sự bắt buộc đối với các bên trong một hợp đồng mua bán tài 

sản cụ thể khi hợp đồng đó có hiệu lực pháp luật, cơ quan có thẩm quyền có thể dựa 

                                                 
1 Bài viết “Tổng quan về nguồn của pháp luật” của TS. Phí Thị Thanh Tuyền 
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vào thỏa thuận đó để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên chỉ áp dụng duy nhất trong 

trƣờng hợp đó với các chủ thể của nó mà không phải là căn cứ để giải quyết các trƣờng 

hợp tranh chấp khác, trong khi, nguồn của pháp luật phải có quy tắc xử sự chung mà 

mọi ngƣời (có thể là mọi chủ thể có thể là các chủ thể trong một cộng đồng nhất định) 

phải tuân theo.  

Quan điểm thứ nhất còn cho rằng: Tòa án dựa vào hợp đồng (những thỏa thuận 

của các bên trong hợp đồng) để giải quyết tranh chấp từ hợp đồng nên hợp đồng là 

nguồn được Tòa án áp dụng để giải quyết tranh chấp phát sinh trong thực tế. 

Pháp luật về hợp đồng là nguồn (hình thức) của luật dân sự, còn bản thân hợp 

đồng chỉ là sự thể hiện ý chí của các chủ thể tham gia hợp đồng. Ngƣời ta phải dựa vào 

pháp luật (các loại nguồn) để xem xem xét về ý chí đó.  

Trong thực tế, khi giải quyết tranh chấp từ hợp đồng, Tòa án phải xem xét về sự 

thỏa thuận của các bên để xem mỗi bên có quyền và nghĩa vụ gì từ sự thỏa thuận đó 

mà không phải là căn cứ vào thỏa thuận đó để giải quyết tranh chấp từ hợp đồng.  

Nếu coi hợp đồng là nguồn để Tòa án dựa vào đó giải quyết các tranh chấp thì có 

lẽ không cần đến luật hợp đồng, các thỏa thuận trong hợp đồng cần phải đƣợc Tòa án 

xem xét trên cơ sở quy định của pháp luật hợp đồng để khẳng định sự thỏa thuận đã 

tuân thủ quy định của luật hợp đồng hay chƣa, và khi đã thấy hợp đồng hoàn toàn phù 

hợp với pháp luật thì việc Tòa án yêu cầu các bên phải thực hiện theo thỏa thuận trong 

hợp đồng chỉ là việc Tòa án thừa nhận và tôn trọng các cam kết, thỏa thuận giữa các 

bên. 

Liên hệ rộng ra thì nếu coi hợp đồng là nguồn của luật dân sự sẽ đồng nghĩa với 

việc coi mọi ý chí của chủ thể đều là nguồn của luật dân sự, trong khi hành vi nào của 

chủ thể (có năng lực hành vi dân sự) đều là sự thể hiện ý chí của họ.  

Nếu do Tòa án dựa vào hợp đồng để giải quyết tranh chấp nên hợp đồng đƣợc coi 

là nguồn của luật (quan điểm thứ nhất) thì tại sao lại không coi di chúc là nguồn của 

luật khi mà Tòa án cũng dựa vào di chúc để giải quyết tranh chấp về thừa kế? 

Tòa án còn dựa vào các chứng cứ để giải quyết tranh chấp, nên chứng cứ cũng là 

nguồn của luật chăng? 

Mặt khác, nếu coi một hợp đồng đang có tranh chấp lại là nguồn để giải quyết 

tranh chấp là một sự vô lý. 

Luật quy định rằng: ―Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện 

quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy 

bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.‖ (Khoản 2, Điều 

401, BLDS 2015). Quy định trên cho thấy sự thỏa thuận của các bên phải đƣợc sự thừa 

nhận của luật và khi đƣợc luật thừa nhận thì các bên phải thực hiện. Nếu thỏa thuận đó 
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chƣa đƣợc luật viết (một hình thức của nguồn luật dân sự) quy định cụ thể nên không 

thể áp dụng trực tiếp đƣợc thì phải áp dụng các nguồn khác nhƣ tập quán, án lệ, lẽ 

công bằng để giải quyết. 

Từ những luận giải trên, tác giả bài viết cho rằng: nguồn về hình thức của luật 

dân sự chỉ bao gồm: Luật viết; tập quán; án lệ; lẽ công bằng. Hợp đồng không đƣợc 

coi là nguồn (cả về nguồn hình thức, cả về nguồn nội dung) của luật dân sự.  

4. Áp dụng và thứ tự áp dụng nguồn của Luật dân sự 

4.1. Áp dụng nguồn 

 - Áp dụng trực tiếp (Áp dụng Bộ luật dân sự) 

Bộ luật dân sự là tổng hợp các quy phạm pháp luật xác định về các vấn đề dân sự 

có thể xảy ra trong đời sống và cách thức giải quyết các vấn đề đó khi xảy ra tranh 

chấp. Vì thế, áp dụng Bộ luật dân sự để giải quyết các vấn đề đã xảy ra đƣợc coi là 

một phƣơng pháp áp dụng trực tiếp luật. 

Điều 4, BLDS 2015 đã xác định: 

1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự. 

2. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể 

không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 

của Bộ luật này. 

3. Trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi 

phạm khoản 2 Điều này thì quy định của Bộ luật này được áp dụng. 

4. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ước quốc 

tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp 

dụng quy định của điều ước quốc tế. 

Nhƣ vậy, theo nội dung của điều luật trên thì quy định của Bộ luật dân sự là nền 

tảng trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết các vụ, việc dân sự với nguyên tắc: Khi 

điều chỉnh các quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể mà luật khác có liên quan đã 

quy định thì áp dụng luật đó để điều chỉnh. Trong trƣờng hợp luật khác không quy 

định hoặc có quy định nhƣng quy định đó của luật liên quan trái với nguyên tắc cơ bản 

của Bộ luật dân sự thì áp dụng Bộ luật dân sự để giải quyết. 

Áp dụng trực tiếp luật dân sự là hoạt động cụ thể của cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền căn cứ vào các quy định đã có sẵn trong Bộ luật dân sự hoặc trong luật khác có 

liên quan để giải quyết các sự kiện thực tế xảy ra theo nguyên tắc ƣu tiên áp dụng quy 

định của luật khác nếu quy định của luật này không trái với các nguyên tắc cơ bản của 

pháp luật dân sự nhằm đƣa ra các quyết định phù hợp. 

 Chỉ áp dụng trực tiếp luật dân sự khi sự kiện, quan hệ tranh chấp cần giải quyết 
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thuộc lĩnh vực dân sự và đã có quy phạm pháp luật dân sự trực tiếp điều chỉnh sự kiện, 

tranh chấp đó. Việc áp dụng trực tiếp luật dân sự thƣờng đƣợc thực hiện tuần tự theo 

các bƣớc: Xác định sự kiện xảy ra thuộc loại quan hệ dân sự nào; chọn quy phạm pháp 

luật tƣơng ứng, phù hợp với quan hệ đang cần đƣợc giải quyết để áp dụng; đƣa ra 

quyết định phù hợp. Các quyết định mà cơ quan có thẩm quyền áp dụng luật đƣa ra có 

thể là một hoặc những hậu quả pháp lý sau: i) Công nhận hoặc bác bỏ quyền dân sự 

đối với chủ thể nhất định. Chẳng hạn, khi áp dụng luật dân sự để giải quyết tranh chấp 

tài sản giữa các bên, Tòa án căn cứ vào các quy định của pháp luật về sở hữu tài sản và 

thực tế tranh chấp xảy ra để xác định tài sản đó thuộc sở hữu của bên nào, từ đó có 

quyết định công nhận quyền sở hữu tài sản đó thuộc về ai. ii) Xác định nghĩa vụ, trách 

nhiệm dân sự đối với chủ thể nhất định. Chẳng hạn, khi giải quyết tranh chấp do vi 

phạm hợp đồng, Tòa án căn cứ vào quy định của pháp luật dân sự về nghĩa vụ, hợp 

đồng và thực tế tranh chấp xảy ra để quyết định bên vi phạm phải thực hiện những 

nghĩa vụ gì, phải bồi thƣờng thiệt hại nhƣ thế nào đối với bên bị vi phạm. iii) Áp dụng 

biện pháp cƣỡng chế nhất định nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nƣớc, của xã hội, quyền, 

lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác. Chẳng hạn, Tòa án quyết định biện pháp tịch 

thu tài sản là đối tƣợng của giao dịch đối với các giao dịch có nội dung vi phạm điều 

cấm của pháp luật. 

- Áp dụng tập quán 

Áp dụng tập quán là việc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền căn cứ vào tập quán 

của địa phƣơng hoặc tập quán của một dân tộc để giải quyết các tranh chấp phát sinh 

tại địa phƣơng hoặc dân tộc theo cách ứng xử của tập quán đó nếu trong pháp luật dân 

sự chƣa có sẵn quy phạm để áp dụng trực tiếp. 

Chỉ đƣợc áp dụng tập quán nếu tranh chấp đang cần đƣợc giải quyết thuộc lĩnh 

vực dân sự nhƣng chƣa có các quy định của pháp luật điều chỉnh trực tiếp các tranh 

chấp đó, đồng thời, tranh chấp đó đã có tập quán đang đƣợc thừa nhận và áp dụng và tập 

quán đó không trái với những nguyên tắc cơ bản đã đƣợc quy định trong Bộ luật dân 

sự. 

Khi áp dụng tập quán để giải quyết các tranh chấp xảy ra cần lƣu ý một số trƣờng 

hợp sau đây: i) Nếu các bên tranh chấp là ngƣời ở các địa phƣơng khác nhau mà mỗi 

địa phƣơng đều có tập quán về vấn đề đang tranh chấp trong khi tranh chấp đó lại xảy 

ra tại một địa phƣơng khác không có tập quán thì không đƣợc áp dụng tập quán. ii) 

Nếu các bên tranh chấp là ngƣời ở các địa phƣơng khác nhau mà mỗi địa phƣơng đều 

có tập quán về vấn đề đang tranh chấp trong khi tranh chấp đó lại xảy ra tại một địa 

phƣơng khác cũng có tập quán thì áp dụng tập quán tại nơi xảy ra tranh chấp để giải 

quyết. iii) Nếu các bên tranh chấp là ngƣời của các dân tộc khác nhau mà mỗi dân tộc 

đều có tập quán về vấn đề đang tranh chấp thì không áp dụng tập quán nếu nơi xảy ra 
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tranh chấp không có tập quán địa phƣơng. iv) Nếu các bên tranh chấp là ngƣời của các 

dân tộc khác nhau mà mỗi dân tộc đều có tập quán về vấn đề đang tranh chấp mà tại 

nơi xảy ra tranh chấp cũng có tập quán thì áp dụng tập quán địa phƣơng đó để giải 

quyết. v) Nếu các bên tranh chấp là cùng một dân tộc mà dân tộc đó đã có tập quán về 

vấn đề đang tranh chấp thì áp dụng tập quán của dân tộc đó để giải quyết cho dù nơi 

xảy ra tranh chấp cũng có tập quán địa phƣơng. 

- Áp dụng tương tự quy định của pháp luật 

Áp dụng tƣơng tự quy định của pháp luật là việc cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền căn cứ vào những quy phạm pháp luật dân sự đã có để giải quyết tranh chấp 

đang xảy ra mà tranh chấp đó có tính chất tƣơng tự với quan hệ dân sự đƣợc điều 

chỉnh bằng các quy phạm pháp luật dân sự đó. Chẳng hạn, Bộ luật dân sự đã có các 

quy phạm pháp luật để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng vay tài sản 

nhƣng chƣa có quy định để giải quyết tranh chấp phát sinh từ hụi, họ, biêu, phƣờng 

(mặc dù đã đề cập đến khái niệm của nó) nên khi có các tranh chấp phát sinh từ hụi, 

họ, biêu, phƣờng, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp có thể căn cứ vào quy 

định của pháp luật về cho vay tài sản để giải quyết tranh chấp đó vì quan hệ hụi, họ, 

biêu, phƣờng có tính chất tƣơng tự với quan hệ vay tài sản. 

Chỉ đƣợc áp dụng quy định tƣơng tự của pháp luật nếu quan hệ đang tranh chấp 

thuộc phạm vi điều chỉnh của luật dân sự và đã có các quy định điều chỉnh trực tiếp 

quan hệ dân sự có tính chất tƣơng tự với quan hệ đang tranh chấp cần đƣợc giải quyết, 

đồng thời trong quy định của pháp luật dân sự hiện hành không có các quy phạm pháp 

luật dân sự nào để điều chỉnh trực tiếp quan hệ đang tranh chấp cúng nhƣ không có 

tập quán để áp dụng hoặc không thể áp dụng tập quán.  

- Áp dụng nguyên tắc cơ bản của luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng 

Theo nguyên tắc: Tòa án không đƣợc từ chối giải quyết các tranh chấp với lý do 

chƣa có luật quy định đƣợc xác định trong Bộ luật tố tụng dân sự nên kể cả khi không 

thể áp dụng luật để giải quyết tranh chấp dân sự thì Tòa án phải áp dụng các nguyên 

tắc cơ bản đƣợc quy định trong Bộ luật dân sự hoặc án lệ hoặc lẽ công bằng để giải 

quyết tranh chấp đang xảy ra. Chẳng hạn, Bộ luật dân sự đã có các quy phạm pháp luật 

để giải quyết các tranh chấp về bồi thƣờng thiệt hại do tài sản gây ra nhƣng chỉ quy 

định về một số trƣờng hợp cụ thể nhƣ thiệt hại do nhà ở, công trình xây dựng khác; 

cây cối; súc vật; nguồn nguy hiểm cao độ gây ra mà chƣa có quy định về bồi hƣờng 

thiệt hại do các tài sản khác gây ra. Vì thế, khi cần giải quyết các tranh chấp về bồi 

thƣờng thiệt hại do các tài sản khác gây ra, cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền có thể áp 

dụng nguyên tắc chung của pháp luật về quyền sở hữu: “Chủ sở hữu được thực hiện 

mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy định 
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của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công 

cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”
1
 và nguyên tắc cơ bản của Bộ luật 

dân sự: “Việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự không được xâm 

phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của 

người khác”
2
 để giải quyết các tranh chấp này. 

4.2. Thứ tự ưu tiên áp dụng nguồn 

- Theo quy định của luật hiện hành 

Từ việc xác định xem xét nội dung, điều kiện, cách thức áp dụng các loại  nguồn 

ở phần trên, đồng thời thông qua quy định tại các điều luật (Điều 4
3
, Điều 5

4
, Điều 6)

5
 

của BLDS 2015, có thể nói pháp luật dân sự hiện hành xác định việc áp dụng các 

nguồn của luật dân sự để giải quyết các vụ việc dân sự theo thứ tự sau đây: Thứ nhất là 

áp dụng trực tiếp BLDS và các luật liên quan, thứ hai là áp dụng tập quán; thứ ba là áp 

dụng quy định tƣơng tự, thứ tƣ là áp dụng án lệ, thứ năm là áp dụng lẽ công bằng, 

nguyên tắc cơ bản của luật dân sự. 

- Quan điểm của tác giải bài viết về thứ tự áp dụng các loại nguồn 

Khi giải quyệt một vụ việc dân sự, Tòa án cần xác định xem vụ việc đó đã có sự 

thỏa thuận của hai bên hay chƣa, nếu đã có thoả thuận mà thỏa thuận đó không phạm 

điều cấm của pháp luật thì Tòa án buộc các bên phải thực hiện theo thỏa thuận. Tuy 

nhiên, để xác định thỏa thuận có trái luật hay không thì Tòa án phải căn cứ vào những 

                                                 
1 Khoản 2, Điều 160, BLDS 2015 

2 Khoản 4, Điều 3, BLDS 2015 

3 Điều 4. Áp dụng Bộ luật dân sự 

1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự. 

2. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không đƣợc trái với các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này. 

3. Trƣờng hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhƣng vi phạm khoản 2 Điều 

này thì quy định của Bộ luật này đƣợc áp dụng. 

4. Trƣờng hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật này và điều ƣớc quốc tế mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ƣớc quốc tế. 

4 Điều 5. Áp dụng tập quán 

1. Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân 

trong quan hệ dân sự cụ thể, đƣợc hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, đƣợc 

thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cƣ hoặc trong một lĩnh 

vực dân sự. 

2. Trƣờng hợp các bên không có thoả thuận và pháp luật không quy định thì có thể áp dụng tập quán 

nhƣng tập quán áp dụng không đƣợc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại 

Điều 3 của Bộ luật này. 

5  Điều 6. Áp dụng tƣơng tự pháp luật 

1. Trƣờng hợp phát sinh quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự mà các bên không có 

thoả thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán đƣợc áp dụng thì áp dụng quy định của 

pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tƣơng tự. 

2. Trƣờng hợp không thể áp dụng tƣơng tự pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều này thì áp dụng các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này, án lệ, lẽ công bằng. 
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quy định của luật liên quan đến vấn đề dang đƣợc giải quyết. Nghĩa là, áp dụng luật 

viết là vị trí đầu tiên. 

 Theo quy định của BLDS 2015 về thứ tự áp dụng nguồn của luật dân sự thì áp 

dụng tập quán đứng ở vị trí thứ hai (sau áp dụng trực tiếp Bộ luật dân sự). “Trường 

hợp các bên không có thoả thuận và pháp luật không quy định thì có thể áp dụng tập 

quán…”
1
. Nhƣ vậy, tƣ tƣởng của các nhà lập pháp Việt Nam coi tập quán đóng vai trò 

thứ hai trong các loại nguồn của luật dân sự. 

Tuy nhên, ở một số nƣớc trên thế giới và các Điều ƣớc quốc tế, thứ tự ƣu tiên áp 

dụng tập quán, trong nhiều trƣờng hợp vƣợt lên trên thứ tự áp dụng luật thành văn. 

Chẳng hạn nhƣ qua “Thực tiễn áp dụng Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế 

1980 cho thấy trong một số trường hợp tập quán và thói quen thương mại được ưu 

tiên áp dụng hơn các quy định của Công ước quốc tế”
2
 hoặc ở một số địa phƣơng của 

Tây Ban Nha không áp dụng Bộ luật dân sự để giải quyết những vấn đề mà địa 

phƣơng đó đã có tập quán.  

 Ở Việt nam trƣớc đây, Bộ luật Dân sự Bắc Kỳ 1931 đã cho phép duy trì một số 

phong tục, tập quán riêng biệt của các dân tộc ít ngƣời ở phía Bắc.
3
 Quy định đó cho 

thấy theo Bộ luật dân sự này thì trong những trƣờng hợp nhất định tập quán pháp có 

thứ tự ƣu tiên áp dụng cao hơn đạo luật. 

 Bản thân các phong tục, tập quán là những nét văn hóa riêng mang đậm tính 

truyền thống của các dân tộc thiểu số. Việc duy trì và phát triển các phong tục, tập 

quán một phần là bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, một phần là dung hòa tình 

cảm, gắn kết và tăng cƣờng sự đoàn kết giữa ngƣời dân với nhau trong cộng đồng làng 

xã. Áp dụng tập quán để giải quyết các vụ việc dân sự là một trong các phƣơng pháp 

bảo tồn và duy trì chúng, và theo đó, ―tập quán tốt đẹp sẽ đóng vai trò tích cực trong 

việc xây dựng tình đoàn kết nội bộ, giải quyết các tranh chấp bằng con đường hoà 

giải, giải quyết linh hoạt, kịp thời, có tình, có lý các mâu thuẫn trong cộng đồng dân 

cư, phù hợp cho việc thực hiện pháp luật, xây dựng ý thức pháp luật‖
4
. Mặt khác, 

―Trong điều kiện mà trình độ phát triển của các cộng đồng còn khác biệt thì các quy 

phạm pháp luật ở trình độ khái quát cao khó xâm nhập vào các lĩnh vực cụ thể của đời 

                                                 
1 Xem Khoản 2, Điều 5, BLDS 2015 

2 Ch. Pamboukis, “The concept and function of usages in the United Nation Convention on the 

International Sale of Goods”, Journal of Law and Commerce, Vol. 25:107, p. 109. Nguồn: Ngô Huy 

Cƣơng, Tập quán pháp ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử. Truy cập ngày 

19/10/2020. 

3 Điều thứ 1453: “Phàm những phong tục, tập quán riêng của dân bản thổ miền thượng du xứ Bắc kỳ 

như là: Mán Mèo, Mường, Nùng, Kha, Thái, v.v. thì có thể do nghị định quan Thống sứ cứ để nguyên 

cho thi hành”. 

4 Ngô Đức Thịnh, 2014, Luật tục trong đời sống các tộc người ở Việt Nam, Nxb Tƣ pháp, Hà Nội, tr. 

246. 
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sống cộng đồng”
1
. Việt Nam với nhiều tộc ngƣời và sự phát triển, đời sống văn hóa, 

tinh thần giữa các vùng miền, các dân tộc còn khá chênh lệch nên việc áp dụng các 

quy phạm pháp luật với tính khái quát cao cho mọi vùng miền đôi khi sẽ không mang 

tính khả thi. ―Do vậy, mỗi một cộng đồng làng xã cụ thể luôn cần đến các quy định cụ 

thể, gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện cho mọi thành viên trong làng, phản ánh được nhu 

cầu tổ chức và phát triển của mỗi làng, xã cụ thể‖
2
. Những khía cạnh xã hội này cho 

thấy việc áp dụng tập quán càng trở nên cần thiết. Điều này đặt ra nhu cầu tất yếu phải 

áp dụng tập quán nhằm hỗ trợ cho pháp luật trong việc quản lý xã hội. 

 Chúng tôi cho rằng, để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh đất nƣớc 

đang hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cần phải tăng cƣờng hơn nữa việc áp dụng các 

tập quán tốt đẹp bằng việc nên quy định thêm về các trƣờng hợp sẽ áp dụng giải quyết 

vụ việc dân sự ngay cả khi tranh chấp đó đang có luật điều chỉnh./. 
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2 Lê Minh Thông, 2008, ―Luật nước và hương ước lệ làng trong đời sống pháp lý của các cộng đồng 

làng xã Việt Nam‖, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3, tr. 707. 
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BÀN VỀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT GIỮA CÁC ĐIỀU KHOẢN MẪU             

TRONG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ 

ThS. Trần Thu Yến 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Hiện tượng xung đột giữa các điều khoản mẫu (“Battle of forms”) 

trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế ngày càng xuất hiện nhiều khi các bên 

tham gia giao kết hợp đồng đều sử dụng các điều khoản mẫu của riêng mình. Trong 

khoa học pháp lý, hiện tượng này được giải quyết bởi lý thuyết của một số nguyên tắc 

như: nguyên tắc "first-shot" (sự dẫn chiếu đầu tiên), nguyên tắc "last-shot" (sự dẫn 

chiếu cuối cùng) và nguyên tắc "knock-out" (loại trừ). Đến nay, vấn đề này cũng được 

đặt ra và giải quyết trong một số nguồn luật – những nguồn luật nhằm hài hoá quy 

định pháp luật điều chỉnh về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế điển hình như Công 

ước Viên 1980 của Liên hợp quốc về mua bán hàng hoá quốc tế (CISG) và Bộ nguyên 

tắc Lahay 2015 về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế. Bài viết này 

đưa ra một đề xuất hợp lý cho giải pháp giải quyết xung đột giữa các điều khoản mẫu 

trong giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế bằng cách phân tích theo quy định 

của CISG và Bộ nguyên tắc Lahay 2015. 

Từ khoá: Bộ nguyên tắc Lahay, CISG, điều khoản mẫu, hợp đồng, xung đột. 

1. Dẫn nhập 

Trong quá trình giao kết hợp đồng thƣơng mại quốc tế, các bên chủ thể thƣờng 

sử dụng các điều khoản mẫu, trong đó bao gồm cả những điều khoản về lựa chọn luật 

áp dụng cho hợp đồng. Song thực tế xảy ra tình huống hợp đồng không đƣợc đàm 

phán và soạn thảo cẩn thận, đôi khi hợp đồng đƣợc ký khi các bên chƣa hoàn toàn hiểu 

rõ, thống nhất các điều khoản cụ thể hợp đồng. Thông thƣờng, điều này không quá 

quan trọng bởi thỏa thuận nhƣ vậy vẫn sẽ đƣợc tiến hành. Tuy nhiên, khi xảy ra các 

tranh chấp, những điều khoản mẫu của các bên đƣa ra có sự xung đột nhau về mặt nội 

dung, tức là dẫn chiếu đến các nguồn luật khác nhau, thì việc xác định nguồn luật nào 

sẽ điều chỉnh hợp đồng và xác định theo nguyên tắc nào là điều không hề dễ dàng cho 

tòa án hay hội đồng trọng tài. Theo đó, sự khác biệt trong cách tiếp cận của các quốc 

gia đối với vấn đề xung đột điều khoản mẫu ("battle of forms") có thể dẫn đến khó 

khăn trong việc xác định luật áp dụng cho hợp đồng khi xảy ra tranh chấp. 

Theo đó, Viện quốc tế về nhất thể hóa pháp luật tƣ (UNIDROIT) đƣa ra định 

nghĩa điều khoản mẫu có thể hiểu là các điều khoản đƣợc chuẩn bị sẵn từ trƣớc để sử 

dụng chung và lặp đi lặp lại bởi một bên và trên thực tế không trải qua đàm phán với 

bên còn lại.
1
 Nhóm các học giả Châu Âu đứng đầu là giáo sƣ Ole Lando cho rằng các 

                                                 
* ThS, Khoa Pháp luật Thƣơng mại quốc tế, Đại học Luật Hà Nội. 
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điều khoản chung của hợp đồng ("general conditions of contract") là những điều khoản 

đƣợc hình thành sẵn cho một số lƣợng không xác định các hợp đồng mang cùng một 

bản chất, và không đƣợc đàm phán trực tiếp trƣớc đó giữa các bên.
1
 Nhƣ vậy, sự khác 

biệt trong điều khoản mẫu của các bên trong quan hệ hợp đồng không phải ở hình thức 

thể hiện (trong hợp đồng hay một văn bản riêng đƣợc dẫn chiếu, in sẵn ở mặt sau hợp 

đồng hay lƣu trữ dƣới dạng dữ liệu điện tử), chủ thể biên soạn (các bên tham gia hợp 

đồng, hiệp hội ngành hàng chuyên nghiệp), hay phạm vi điều chỉnh (một hoặc một số 

khía cạnh pháp lý trong thực hiện hợp đồng), mà là việc các điều khoản này đƣợc sử 

dụng không hề qua thƣơng lƣợng trực tiếp giữa các bên. Nên khi phát sinh mâu thuẫn 

trong quá trình thực hiện hợp đồng sau này, các bên lúc ấy mới nhận ra sự khác biệt 

trong điều khoản mẫu của mình với bên còn lại. 

Trong khoa học pháp lý, hiện tƣợng này đƣợc giải quyết bởi lý thuyết của một 

số nguyên tắc nhƣ: nguyên tắc "first-shot" (sự dẫn chiếu đầu tiên), nguyên tắc "last-

shot" (sự dẫn chiếu cuối cùng) và nguyên tắc "knock-out" (loại trừ): 

- Học thuyết dẫn chiếu đầu tiên (―first-shot rule‖) đƣợc áp dụng trong pháp luật 

Hà Lan, nếu chào hàng và chấp nhận chào hàng
2
 dẫn chiếu đến các điều khoản khác 

nhau thì sự dẫn chiếu sau sẽ không có hiệu lực
3
.  

- Học thuyết dẫn chiếu cuối cùng (―last-shot rule‖) đƣợc áp dụng trong pháp 

luật Anh, điều khoản cuối cùng đƣợc dẫn chiếu của quá trình giao kết sẽ đƣợc chấp 

nhận trở thành một phần của hợp đồng chính thức
4
. Nguyên tắc này đƣợc sử dụng phổ 

biến ở các nƣớc trong hệ thống thông luật (common law) nhƣ Anh, Australia cũng nhƣ 

đƣợc xem xét bởi nhiều tòa án khi áp dụng Điều 19 của Công ƣớc Viên năm 1980 của 

Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (sau đây gọi tắt là CISG). 

- Học thuyết loại trừ (―knock-out rule‖) đi theo hƣớng giải quyết trong Bộ quy 

tắc UNIDROIT (Viện quốc tế về nhất thể hoá pháp luật tƣ) về hợp đồng thƣơng mại 

quốc tế hay Dự thảo Khung tham chiếu chung để xây dựng Bộ luật dân sự chung châu 

Âu (Draft Common Frame of Reference). Các điều khoản đƣợc dẫn chiếu bởi các bên 

                                                                                                                                                         
1International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), Principles of International 

Commercial Contracts 2016, Điều 2.1.19. 

1Commission on European Contract Law, The Principles of European Contract Law (PECL), điều 

2:209(3). Thuật ngữ tƣơng tự ("standard contract terms") cũng có thể thấy trong Luật hợp đồng mua 

bán hàng hóa chung châu Âu. Xem European Commission, Common European Sales Law, Điều 2(d). 

2 Theo quy định của pháp luật Việt Nam có thể hiểu chính là quá trình giao kết hợp đồng. Nhƣng nhƣ 

đã phân tích theo khoản 1 Điều 393 BLDS năm 2015 quy định: ―Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 

là sự trả lời của bên đƣợc đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị‖. Nhƣ vậy, theo quy 

định của pháp luật Việt Nam không có trƣờng hợp chấp nhận một phần đề nghị giao kết hợp đồng, hứa 

hẹn và sửa đổi đề nghị giao kết hợp đồng. 

3 Điều 6:225(3) Bộ Luật dân sự Hà Lan, xem 

http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle6655.htm, truy cập ngày 30/11/2020. 

4Von Bar, Christian, Eric Clive, and Hans Schulte-Nölke, Principles, definitions and model rules of 

European private law: draft common frame of reference (DCFR). Walter de Gruyter, 2009, tr 358 

http://www.dutchcivillaw.com/legislation/dcctitle6655.htm
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chỉ đƣợc công nhận là một phần của hợp đồng nếu những điều khoản này tƣơng tự 

nhau về mặt nội dung và không điều khoản nào đƣợc áp dụng nếu chúng xung đột 

nhau về nội dung.
1
 Nhƣ vậy, những điều khoản mẫu giống nhau về mặt nội dung sẽ trở 

thành một phần của hợp đồng trong khi những điều khoản mẫu khác nhau sẽ loại trừ 

nhau và không có giá trị. Ngày nay phần lớn các quốc gia sử dụng nguyên tắc này để 

giải quyết vấn đề xung đột điều khoản mẫu, trong đó có thể kể đến Hoa Kỳ, Đức, 

Pháp. 

2. Nội dung 

2.1. Giải quyết xung đột theo CISG 

Công ƣớc của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) 

đƣợc soạn thảo bởi Ủy ban của Liên Hợp Quốc về Luật thƣơng mại quốc tế 

(UNCITRAL) nhƣ một công cụ nhằm thống nhất hoặc hài hòa luật mua bán quốc tế. 

CISG đƣợc thông qua tại Vienna (Áo) vào ngày 11 tháng 4 năm 1980 tại Hội nghị của 

UNCITRAL với sự có mặt của đại diện 60 quốc gia và 8 tổ chức quốc tế. Công ƣớc 

này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1988. Mục đích của CISG là thiết lập 

các quy định thống nhất điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trên cơ sở cân 

nhắc các hệ thống kinh tế-xã hội và pháp luật khác nhau trên thế giới, từ đó góp phần 

xóa bỏ các rào cản pháp lý trong thƣơng mại quốc tế và thúc đẩy thƣơng mại quốc tế 

phát triển. Tính đến nay, CISG là một trong những công ƣớc đƣợc phê chuẩn và áp 

dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực thƣơng mại, với 94 thành viên
2
 và hơn 3000 án lệ, 

ƣớc tính Công ƣớc này điều chỉnh khoảng 2/3 tổng giao dịch thƣơng mại quốc tế.  

Điều 1 CISG quy định CISG sẽ đƣợc áp dụng cho những hợp đồng mua bán 

hàng hóa giữa các bên có trụ sở kinh doanh tại các quốc gia khác nhau khi: a. Khi các 

quốc gia này là các quốc gia thành viên của Công ƣớc hoặc, b. Khi theo các quy tắc tƣ 

pháp quốc tế thì luật đƣợc áp dụng là luật của nƣớc thành viên Công ƣớc này.  

Theo quy định của CISG, câu hỏi về việc liệu một thỏa thuận đã đƣợc ký kết 

giữa các bên hay chƣa đƣợc xác định bởi các quy định của Phần II của CISG (Điều 14, 

18 và 19) và quy định về giải quyết xung đột giữa các điều khoản mẫu có thể áp dụng 

Điều 19 CISG. Theo đó, trong trƣờng hợp một bên bắt đầu thực hiện các nghĩa vụ hợp 

đồng của mình mà không từ chối rõ ràng các điều khoản của bên kia, thì đó đƣợc coi là 

sự chấp nhận ―ngầm‖ của hợp đồng trên cơ sở các điều khoản có trong bản chấp nhận 

                                                 
1Von Bar, Christian, Eric Clive, and Hans Schulte-Nölke, Principles, definitions and model rules of 

European private law: draft common frame of reference (DCFR). Walter de Gruy, tr 354-358 

2 Theo Status: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 

1980) (CISG), https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status, truy 

cập ngày 30/11/2020. 

https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status
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đã sửa đổi
1
. Cơ sở pháp lý thực hiện nguyên tắc trên là áp dụng theo nguyên tắc chào 

hàng – chấp nhận chào hàng của CISG
2
. Theo Điều 19, đoạn 2 của CISG, có thể thấy 

một chấp nhận chào hàng nhƣng chứa đựng những điểm bổ sung hoặc sửa đổi mà 

không làm biến đổi một cách cơ bản nội dung của chào hàng thì đƣợc coi là chấp nhận 

chào hàng. Nếu chấp nhận chào hàng có chứa đựng những thay đổi làm biến đổi cơ 

bản nội dung chào hàng sẽ đƣợc coi là từ chối chào hàng và cấu thành một hoàn giá 

(counter-offer) hay coi nhƣ một chào hàng mới. Quá trình trao đổi về các điều khoản 

của hợp đồng này tiếp diễn và điều khoản mẫu cuối cùng đƣợc chấp nhận sẽ trở thành 

một phần của hợp đồng. Nhƣ vậy, cách quy định của CISG rất gần với học thuyết dẫn 

chiếu cuối cùng trong pháp luật Anh
3
.  

Tuy nhiên, việc quy định nhƣ vậy có nhƣợc điểm là trong trƣờng hợp các bên 

trải qua một quá trình giao kết hợp đồng kéo dài và phức tạp thì khó xác định bên nào 

là bên đƣa ra chấp nhận sau cùng. Đồng thời, học thuyết mắc phải một lỗ hổng cơ bản 

về khái niệm. Bởi dựa trên giả định rằng ngƣời mua ban đầu gửi đơn đặt hàng của 

mình (chứa các điều khoản tiêu chuẩn của riêng họ) cho ngƣời bán chấp nhận các điều 

khoản có trong đề nghị đối ứng của ngƣời bán theo điều 18 (1) CISG khi chấp nhận 

hàng hóa. Tuy nhiên, Điều 18 (1) CISG yêu cầu rằng hành vi của bên đƣợc chào hàng 

phải thể hiện sự đồng ý với đề nghị. Sự im lặng hoặc không hoạt động về mặt này là 

không đủ. Vì điều này cũng đúng với việc chấp nhận đề nghị phản đối theo nghĩa của 

Điều 19 (1) CISG, cách tiếp cận này phải đối mặt với vấn đề tìm kiếm một cấu trúc 

pháp lý để giải thích sự đồng ý của ngƣời bán hoặc ngƣời mua đối với đề nghị phản 

đối bao gồm các điều khoản tiêu chuẩn xung đột mà nó thậm chí có thể không biết. Do 

đó, cách duy nhất để chứng minh sự tồn tại của sự chấp nhận của bên đó nằm ở việc 

giải thích các hành động của họ. Tuy nhiên, cả hai đều không bằng cách áp dụng Điều 

8 (1) CISG, bao gồm cách tiếp cận chủ quan, cũng nhƣ theo Điều 8 (2) CISG, sử dụng 

tiêu chuẩn khách quan để xác định hành vi của một bên, hành vi của ngƣời bán có thể 

đƣợc hiểu là sự đồng ý với ngƣời bán điều kiện. 

Tóm lại, nếu chỉ sử dụng Điều 19 CISG để giải thích và kì vọng có thể giải 

quyết xung đột về điều khoản mẫu trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế là bất 

                                                 
1 R Herber & GB Czerwenka Internationales Kaufrecht (1991) art 19 n 18; M Karollus UN- 

Kaufrecht: einesystematische DarstellungfurStudium und Praxis(1991)4; Bianca & Bonell  

n 11 above at 19 n 2.5.  

2 Theo quy định của pháp luật Việt Nam có thể hiểu chính là quá trình giao kết hợp đồng. Nhƣng nhƣ 

đã phân tích theo khoản 1 Điều 393 BLDS năm 2015 quy định: ―Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng 

là sự trả lời của bên được đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị‖. Nhƣ vậy, theo 

quy định của pháp luật Việt Nam không có trƣờng hợp chấp nhận một phần đề nghị giao kết hợp đồng, 

hứa hẹn và sửa đổi đề nghị giao kết hợp đồng. 

3Marco Loos and Harriet Schelhaas, Commercial Sales: The Common European Sales Law Compared 

to the Vienna Sales Convention, xem http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2166839, 

truy cập lần cuối ngày 30/11/2020, tr 10 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2166839
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khả thi. Bởi vậy, để giải quyết thấu đáo vấn đề cần sử dụng kết hợp phân tích trên khía 

cạnh tổng thể nhiều Điều luật, nguồn luật để đƣa ra giải pháp cho một tình huống đặt 

ra đối với một hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế cụ thể.  

2.2. Giải quyết xung đột theo Bộ nguyên tắc La Hay  

Bộ nguyên tắc La Hay chính thức đƣợc các Thành viên Hội nghị Hague (La 

hay) về Tƣ pháp quốc tế (Hague Conference) thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2015 

sau một khoảng thời gian nghiên cứu, biên soạn kéo dài gần một thập niên. Các quy 

tắc về chọn luật áp dụng đƣợc nêu trong Bộ nguyên tắc La Hay có thể áp dụng cho cơ 

chế chọn luật đối với các hợp đồng thƣơng mại quốc tế ở cả cấp độ quốc gia, khu vực 

và quốc tế. Đây là một bộ nguyên tắc không có tính ràng buộc, chỉ khuyến khích các 

quốc gia kết hợp vào trong cơ chế lựa chọn pháp luật áp dụng của chính quốc gia theo 

cách thức phù hợp với từng hoàn cảnh.  

 Việc giải quyết xung đột giữa các điều khoản mẫu trong giao kết hợp đồng 

mua bán hàng hoá quốc tế có thể căn cứ vào Điều 6 của Bộ nguyên tắc La Hay năm 

2015
1
. Nội dung của Điều 6 chỉ rõ 02 trƣờng hợp 

- Trƣờng hợp 1: Nếu cả hai bên đều lựa chọn cùng một nguồn luật trong điều 

khoản mẫu tƣơng ứng của mình, hoặc nếu chỉ có một bên đƣa ra sự lựa chọn, khoản 

1(a) của Điều 6 Bộ nguyên tắc La Hay sẽ đƣợc áp dụng. Theo đó, luật đƣợc lựa chọn 

sẽ quyết định liệu rằng giữa hai bên đã tồn tại một thỏa thuận về luật áp dụng hay 

chƣa. Nếu theo luật này, thỏa thuận về luật áp dụng đã đƣợc xác lập thì luật này cũng 

sẽ trở thành luật áp dụng chung cho cả hợp đồng.
2
 

- Trƣờng hợp 2: Nếu hai bên lựa chọn khác nguồn luật trong điều khoản mẫu 

của mình, vấn đề xung đột luật áp dụng sẽ xảy ra. Các học giả từng đề xuất nhiều cách 

xử lý khác nhau trong khi tòa ánthƣờng né tránh vấn đề này hoặc đơn giản hơn là áp 

dụng luật của nƣớc nơi đặt tòa án (lex fori). Các bên tham gia hợp đồng trong tình 

                                                 
1  

Article 6 – Agreement on the choice of law and battle of forms  

1. Subject to paragraph 2 –  

a)  whether the parties have agreed to a choice of law is determined by the law that was purportedly 

agreed to;  

b)  if the parties have used standard terms designating two different laws and under both of these laws 

the same standard terms prevail, the law designated in the prevailing terms applies; if under these laws 

different standard terms prevail, or if under one or both of these laws no standard terms prevail, there 

is no choice of law.  

2. The law of the State in which a party has its establishment determines whether that party has 

consented to the choice of law if, under the circumstances, it would not be reasonable to make that 

determination under the law specified in paragraph 1.  

2 Commentary on the Principle on Choice of Law in International Commercial Contracts, đoạn 6.9. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135, truy cập lần cuối ngày 

30/11/2020 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135
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huống này không thể dự đoán trƣớc đƣợc luật nào cuối cùng sẽ áp dụng cho hợp đồng 

của họ khi có tranh chấp.
1
 Khoản 1(b) Điều 6 Bộ nguyên tắc La Hay quy định nhƣ sau: 

“1. Tuân theo đoạn 2 của Điều này 

[…] 

b) nếu các bên sử dụng điều khoản tiêu chuẩn xác định hai pháp luật khác nhau 

và theo cả hai pháp luật đó thì cùng một điều khoản tiêu chuẩn được ưu tiên, pháp 

luật được xác định trong điều khoản tiêu chuẩn ưu tiên được áp dụng; nếu theo mỗi 

pháp luật đó các điều khoản tiêu chuẩn khác nhau được ưu tiên hoặc nếu theo một 

hoặc cả hai pháp luật đó không điều khoản tiêu chuẩn nào được ưu tiên thì không có 

lựa chọn pháp luật. 

Cụ thể hơn, trong nội dung bình luận Khoản 1(b) Điều 6 đã dự liệu ra ba tình 

huống xung đột điều khoản mẫu có thể xảy ra nhƣ sau: 

Tình huống thứ nhất
2
: 

Bên A đƣa ra chào hàng kèm theo điều khoản mẫu trong đó lựa chọn luật của 

nƣớc X làm luật áp dụng cho hợp đồng. Bên B chấp nhận chào hàng này nhƣng kèm 

theo điều khoản mẫu trong đó lựa chọn luật của nƣớc Y làm luật áp dụng cho hợp 

đồng. Liên quan đến vấn đề xung đột điều khoản mẫu, pháp luật nội địa của nƣớc X và 

nƣớc Y đều quy định rằng điều khoản mẫu đƣợc đƣa ra sau cùng sẽ đƣợc ƣu tiên (tức 

cả hai nƣớc đều sử dụng nguyên tắc "last-shot"). Nhƣ vậy, thực chất hai bên đã không 

có sự thống nhất về luật áp dụng, do đó, không cần phải xem xét đến sự lựa chọn của 

hai bên nằm trong điều khoản mẫu nữa mà sẽ sử dụng các yếu tố liên quan đến giao 

dịch ("connecting factors") để xác định luật nào là luật áp dụng cho hợp đồng. Tuy 

nhiên, Bộ nguyên tắc La Hay khuyến nghị nếu nguyên tắc xác định điều khoản mẫu 

đƣợc ƣu tiên của hai nƣớc là giống nhau (cho dù là nguyên tắc "last-shot" hay "first-

shot") thì giữa hai bên vẫn có điểm chung và luật đƣợc nêu trong điều khoản mẫu 

đƣợc ƣu tiên sẽ trở thành luật áp dụng, tức là luật của nƣớc Y trong tình huống trên.  

Tình huống thứ hai
3
: 

Bên A đƣa ra chào hàng kèm theo điều khoản mẫu trong đó lựa chọn luật của 

nƣớc X làm luật áp dụng cho hợp đồng. Bên B đƣa ra chấp nhận chào hàng kèm theo 

                                                 
1 Commentary on the Principle on Choice of Law in International Commercial Contracts, đoạn 6.11. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135, truy cập lần cuối ngày 

30/11/2020 

2 Commentary on the Principle on Choice of Law in International Commercial Contracts, đoạn 6.13, 

6.14. https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135, truy cập lần cuối ngày 

30/11/2020 

3 Commentary on the Principle on Choice of Law in International Commercial Contracts, đoạn 6.16, 

6.17. https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135, truy cập lần cuối ngày 

30/11/2020 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135
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điều khoản mẫu trong đó lựa chọn luật của nƣớc Y làm luật áp dụng cho hợp đồng. 

Pháp luật của một trong hai nƣớc (X hoặc Y) áp dụng nguyên tắc "first-shot", trong 

khi nƣớc còn lại áp dụng nguyên tắc "last-shot". 

Sự lựa chọn của bên A và bên B rõ ràng tạo nên một mâu thuẫn thực sự vì khi 

đó việc áp dụng nguyên tắc "last-shot" và "first-shot" sẽ cho ra kết quả hai luật áp 

dụng hoàn toàn khác nhau. Trong tình huống này, sự lựa chọn luật áp dụng của các 

bên trong điều khoản mẫu ngay từ đầu đã mâu thuẫn nhau, dẫn tới hệ quả không có 

chung một điều khoản mẫu nào thắng thế và vì vậy, coi nhƣ không có luật áp dụng 

đƣợc lựa chọn giữa hai bên. Cơ quan xét xử nhƣ tòa án hay hội đồng trọng tài sẽ xác 

định luật áp dụng nhƣ trong trƣờng hợp hai bên không lựa chọn. Với cách quy định 

này, Bộ nguyên tắc La Hay đƣợc cho là đi theo nguyên tắc "knock-out". 

Tình huống thứ ba
1
: 

Bên A đƣa ra chào hàng kèm theo điều khoản mẫu trong đó lựa chọn luật của 

nƣớc X, trong khi Bên B lựa chọn luật của nƣớc Y trong chấp nhận chào hàng của 

mình. Pháp luật của nƣớc X áp dụng nguyên tắc "knock-out", trong khi pháp luật của 

nƣớc Y áp dụng nguyên tắc khác, ví dụ "first-shot" hoặc "last-shot". 

Trong tình huống này, theo pháp luật của một trong hai nƣớc, cụ thể là nƣớc X, 

thì không có điều khoản mẫu nào đƣợc ƣu tiên, do đó, coi nhƣ không tồn tại sự lựa 

chọn luật áp dụng. Hệ quả sẽ tƣơng tự nhƣ tình huống thứ hai, cơ quan xét xử sẽ xác 

định luật áp dụng bằng các quy tắc của tƣ pháp quốc tế mà Bộ nguyên tắc La Hay 

không điều chỉnh. 

Tóm lại, theo điều 6 của Bộ nguyên tắc La Hay, các cơ quan giải quyết tranh 

chấp sẽ xem xét những nguyên tắc về xung đột điều khoản mẫu của pháp luật quốc gia 

mà các bên chỉ định trong điều khoản mẫu của họ để xác định cuối cùng luật quốc gia 

nào có giá trị áp dụng. Nếu việc xem xét những nguyên tắc này cho ra cùng một kết 

luận về luật đƣợc áp dụng, điều đó có nghĩa mặc dù các bên trao đổi những điều khoản 

mẫu khác nhau, giữa họ vẫn có sự thống nhất chung về luật áp dụng. Ngƣợc lại, nếu 

việc xem xét này cho ra kết quả khác nhau về luật áp dụng, điều đó đƣợc coi nhƣ các 

bên đã không lựa chọn luật áp dụng.
2
 

3. Thay cho lời kết 

Nhƣ vậy, qua phân tích hai nguồn luật tƣơng đối điển hình là CISG và Bộ 

nguyên tắc Lahay có thể nhận thấy để giải quyết xung đột về điều khoản mẫu trong 

                                                 
1 Commentary on the Principle on Choice of Law in International Commercial Contracts, đoạn 6.18, 

6.19. https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135, truy cập lần cuối ngày 

30/11/2020 

2 Daniel Girsberger and Neil B. Cohen, ―Key Features of the Hague Principles on Choice of Law in 

International Commercial Contracts,‖ Uniform Law Review 22, no. 2 (2017): tr.324. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135
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hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế cần sử dụng kết hợp phân tích trên khía cạnh tổng 

thể nhiều Điều luật, nguồn luật để đƣa ra giải pháp cho một tình huống đặt ra đối với 

một hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế cụ thể. Và xem xét vấn đề này cơ quan giải 

quyết tranh chấp đƣợc gợi ý theo Bộ nguyên tắc Lahay là xem xét những nguyên tắc 

về xung đột điều khoản mẫu của pháp luật quốc gia mà các bên chỉ định trong điều 

khoản mẫu của họ để xác định cuối cùng luật quốc gia nào có giá trị áp dụng. Minh 

hoạ cho nội dung này có thể nghiên cứu ý tƣởng đƣợc đƣa ra trong phần Bình luận 

chính thức của Hội nghị Lahay về Tƣ pháp quốc tế với kì vọng giải quyết mối liên hệ 

giữa Công ƣớc Viên 1980 của Liên hợp quốc về mua bán hàng hoá quốc tế (CISG) và 

Bộ nguyên tắc Lahay 2015 về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thƣơng mại quốc tế 

trong tình huống không giải quyết đƣợc những khác biệt trong các điều khoản mẫu về 

chọn luật nhƣ sau: 

Tình huống thứ tư
1
: 

Bên A đƣa ra điều khoản mẫu lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán 

hàng hóa quốc tế của mình là luật của nƣớc X, một thành viên của CISG. Bên B đƣa ra 

điều khoản mẫu lựa chọn luật áp dụng là luật của nƣớc Y, cũng là một nƣớc thành viên 

của CISG, nhƣng khẳng định rõ ràng việc từ chối áp dụng CISG. Pháp luật hợp đồng 

của nƣớc Y áp dụng nguyên tắc knock-out. Vụ tranh chấp sau đó đƣợc đƣa ra xét xử 

tại tòa án ở một nƣớc thành viên CISG. 

Khi các bên lựa chọn luật điều chỉnh hợp đồng là pháp luật của một nƣớc thành 

viên CISG, thực tiễn giải quyết tranh chấp ghi nhận hai khuynh hƣớng xác định luật áp 

dụng: (i) việc lựa chọn luật quốc gia đƣợc coi nhƣ sự loại trừ áp dụng CISG và (ii) 

việc lựa chọn luật quốc gia thành viên đƣợc coi nhƣ là chấp nhận CISG làm nguồn luật 

điều chỉnh. Tuy nhiên, xu hƣớng thứ hai đƣợc thừa nhận rộng rãi hơn vì tòa án và các 

hội đồng trọng tài cho rằng một sự loại trừ CISG cần phải đƣợc thể hiện rõ ràng.
2
 

Trong tình huống trên, do bên A lựa chọn luật của nƣớc X là nƣớc thành viên 

CISG mà không loại trừ rõ ràng việc áp dụng CISG nên CISG sẽ là nguồn luật đƣợc 

bên này lựa chọn. Khi các bên sử dụng điều khoản mẫu trong trao đổi chào hàng và 

chấp nhận chào hàng, Điều 19 CISG thƣờng đƣợc cơ quan giải quyết tranh chấp vận 

dụng để xác định xem hợp đồng đã đƣợc giao kết hay chƣa và nội dung của nó sẽ bao 

gồm những điều khoản mẫu nào nếu có xung đột. Thực tiễn xét xử cho thấy hai xu 

hƣớng xử lý xung đột điều khoản mẫu: (i) áp dụng nguyên tắc "last-shot", và (ii) áp 

                                                 
1 Commentary on the Principle on Choice of Law in International Commercial Contracts, đoạn 6.24. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135, truy cập lần cuối ngày 

30/11/2020 

2 Nguyễn Minh Hằng, 101 câu hỏi - đáp về CISG (Công ước của Liên hợp quốc về hợp đông mua bán 

hàng hóa quốc tế (CISG)), 2016, tr.36. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=135
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dụng nguyên tắc "knock-out"
1
, trong đó xu hƣớng thứ hai đƣợc Hội đồng tƣ vấn CISG 

khuyến nghị áp dụng.
2
Luật đƣợc lựa chọn của bên A (CISG) cho phép nguyên tắc 

"last-shot" hoặc "knock-out" trong xác định điều khoản mẫu nào đƣợc ƣu tiên. Trong 

khi đó, luật đƣợc lựa chọn của bên B (luật nƣớc Y) áp dụng nguyên tắc "knock-out". 

Nhƣ vậy, tình huống này giống với tình huống thứ ba nhƣ đã phân tích ở trên, nghĩa là 

theo pháp luật của một hoặc cả hai bên, không có điều khoản mẫu nào đƣợc ƣu tiên 

(do nguyên tắc knock-out). Khi áp dụng câu thứ hai, khoản 1(b) Điều 6 của Bộ nguyên 

tắc La Hay thì không tồn tại sự lựa chọn luật điều chỉnh hợp đồng, hay sự lựa chọn của 

các bên đƣa ra trong điều khoản mẫu không cần xem xét tới. Kết quả là hợp đồng sẽ 

vẫn đƣợc điều chỉnh bởi CISG vì hai bên không có thỏa thuận cùng đồng ý loại trừ 

CISG./.
3
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