
BQTVPHAP 
TRlfONG D�I HQC LU�T HA N<)I C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VIET NAM

D<}c l�p - Tlf do - H�nh phuc· 

S6: !i/gg /Q0-0HLHN Ha N(H, ngay 15" thang ,/.1._, nam 2022 

A QUYETDfNH 
Ve vi�c thanh l�p H<}i d6ng danh gia lu�n an ti�n si cAp Trll'O'ng

HitU TRUONG TRUONG D�I HQC LU�T HA N(>I 

• 

A 

C�n CUA Quyit 
,
atnh s6 405ICP ngay 1 Oil Ill 979 cua H(Ji tl6ng Chinh phu vJ

Vl�C thanh fr;zp Truong Dc;zi h9c Phap ly Ha N(Ji (nay la Truang Dai hoc Luat Ha
N61)· 

. . . 
. ' 

Ca,n cu Quyit tljnh s6 868IQD-BTP ngay 071512015 cua B(J truong B(J Tu 
phap ve vi¢c quy tljnh chuc nang, nhi¢m V¥, quyJn hgn va ca cdu t6 chuc cua 
Truong Dc;zi h9c Lu(lt Ha N(Ji; 

, Can cu Quyit tltnh s6 372IQD-TTg ngay 241711994 cua Thu tuong Chinh phu 
ve vi¢c giao nhi¢m V¥ tlao tgo tren tlgi h9c cho Truong Dgi h9c Lu(lt ff a N(Ji; 

Can cu Thong tu s6 0812017ITT-BGDDT ngay 041412017 cua B9 truimg 
B(> Giao d¥c va Dao tc;zo vJ vi¢c ban hanh Quy chi tuyin sinh va tlao tgo trinh 
a(> tiin sz; 

Can cu Quyit tltnh sc5 26JIQD-DHLHN-SDH ngay 2410112019 cua Hi¢u 
truimg Truong Dc;zi h9c Lu(lt Ha N9i vJ vi¢c ban hanh Quy tlinh chi tilt vJ tuyin 
sinh va tlao tgo trinh a(J ti€n sz; 

Can cu Quyit tljnh s6 398JIQD-DHLHN ngay 2211012019 cua Hi¢u truong 
Truong Dc;zi h9c Lu(lt Ha N(Ji vJ vi¢c cong nh(ln nghien cuu sinh, phe duy¢t aJ tai 
lu(m an tiin Sl va phan cong nguai huong ddn khoa h9c cho nghien CU'U sinh kh6a 
25A (nien kh6a 2019-2022); 

Can cu Quyit tltnh s6 873IQD-DHLHN ngay 0510312020 cua Hi¢u truong 
Truong Dgi h9c Lu(lt Ha N(Ji vJ vi¢c phe duy¢t aJ tai lu(ln an va cu nguai huong 
ddn khoa h9c cho nghien cuu sinh kh6a 25A {nien kh6a 2019-2022); 

Theo t/J nghi cua Truong Khoa Phap lw# kinh ti va Truong Phong Dao tgo 
sau tlc;zi h9c. 

QUYETDfNH: 
Di�u 1. Thanh l�p H9i d6ng danh gia lu�n an tiSn si c�p Truong, vS dS tai: 

"Phap lu�t vS ki�m soat hgp d6ng theo mfiu trong giao die?" gifr� to. chuc, fa
nhan kinh doanh v&i nguoi tieu dung 6 Vi�t Nam,, cua, ngh1en �uu smh: Tran
Di�u Loan, nganh: Lu�t kinh t,S, ma s6: 9380107, bao g6m cac Ong/ Ba c6 ten
trong danh sach kem theo Quyet djnh nay. 



Di�u 2. H<)i d6ng danh gia lu� an ti�n si cfrp Truong c6 nhi�m V\l tht,rc 
hi�n dung cac quy dinh hi�n hanh vS danh gia lu�n an ti�n si. 

Di�u 3. Truong Phong Dao t�o sau d�i h9c, cac dan vi c6 lien quan thu9�/Truong va cac thanh vien cua H<)i d6ng co trach nhi�m thi hanh Quy�t dµili nay .I. IJY 

No•i 11/1(111: 

- Nlnr Di�u 3;
- Ltru: VT, DTSDH.
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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi.  

Các kết quả nêu trong Luận án chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào 
khác. Các số liệu trong Luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, được trích dẫn 
đúng theo quy định. 

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Luận án này. 

 Tác giả luận án 

 

 

Trần Diệu Loan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

LỜI CẢM ƠN 

 

Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin bày tỏ lời cám ơn chân thành tới 
PGS.TS Tăng Văn Nghĩa, PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh, PGS.TS Nguyễn Như Phát, 
TS. Nguyễn Văn Cương, TS. Đặng Vũ Huân, TS. Nguyễn Thị Yến, TS. Trịnh Anh 
Tuấn… cùng nhiều người Thầy, Cô, những nhà khoa học tâm huyết khác đã tận tình 
hướng dẫn tôi nghiên cứu, học tập, dành thời gian quý báu để trao đổi, định hướng 
cũng như động viên khích lệ tôi hoàn thành Luận án Tiến sĩ này. 

Tôi vô cùng biết ơn Bố, Mẹ, những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng 
nghiệp luôn động viên để tôi duy trì nghị lực, luôn cảm thông và chia sẻ cả về thời 
gian và các nguồn lực khác trong suốt quá trình hoàn thành Luận án. 
 
 

 Tác giả luận án 

 

 

Trần Diệu Loan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 
 

Viết tắt Nghĩa đầy đủ 

ASEAN  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

BLDS Bộ luật Dân sự 

Cục CT&BVNTD Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng 

Luật BVNTD  
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 được 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, 
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2010 

Nghị định 
99/2011/NĐ-CP 

Nghị định ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dung số 99/2011/NĐ-CP  

Nghị định số 
73/2016/NĐ-CP 

Nghị định ngày 01 tháng 7 năm 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 

Nghị định 
98/2020/NĐ-CP 

Nghị định ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản 
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng 

Thông tư số 
01/2008/TT-BXD 

Thông tư ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 
số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính Phủ 
về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch 

Thông tư số 
19/2014/TT-BCT 

Thông tư ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục 
đích sinh hoạt. 

Thông tư số 
03/2014/TT-BXD 

Thông tư ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT- 
BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng. 

Quyết định 
02/2012/QĐ-TTg 

Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
13 tháng 01 năm 2012 về việc ban hành Danh mục hàng hóa, 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-117-2007-nd-cp-san-xuat-cung-cap-tieu-thu-nuoc-sach-d193.html


 
 

dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung  

Quyết định 
35/2015/QĐ-TTg 

Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 01 
năm 2012 về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết 
yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

Quyết định 
38/2018/QĐ-TTg 

Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
05 tháng 9 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
35/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 8 
năm 2015 về việc sửa đổi, bổ Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 01 năm 2012 về việc 
ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

Quyết định 
25/2019/QĐ-TTg 

Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
13 tháng 8 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 
35/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 8 
năm 2015 về việc sửa đổi, bổ Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ngày 13 tháng 01 năm 2012 về việc 
ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 

Quy chế 
4330/QCPH/BTC-
BCT 

Quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính giữa 
ngày 31 tháng 3 năm 2017 trong việc phê chuẩn sản phẩm, đăng 
ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với sản 
phẩm bảo hiểm nhân thọ  

Giao dịch giữa tổ 
chức, cá nhân 
kinh doanh với 
người tiêu dùng 

Giao dịch tiêu dùng 

Tổ chức, cá nhân 
kinh doanh 

Chủ thể kinh doanh 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hình thức xác lập quan hệ hợp đồng dựa trên các điều khoản được chủ thể kinh 
doanh soạn sẵn ra đời từ cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ 19. Việc xuất hiện khả 
năng sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mang tính đại trà, hàng loạt và liên 
tục cho vô số các khách hàng từ cuộc cách mạng công nghiệp thế kỷ 19 đã đặt ra vấn 
đề “tiêu chuẩn hoá” điều khoản của hợp đồng mua bán. Trong nền kinh tế thị trường 
hiện đại, việc sử dụng hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa doanh nghiệp với 
người tiêu dùng ngày càng trở nên phổ biến. Như các nhà nghiên cứu khoa học pháp lý 
trong nước và quốc tế đã chỉ ra, bên cạnh những ích lợi không thể phủ nhận về sự tiện 
lợi và tiết kiệm nguồn lực cho nền kinh tế, loại hình giao dịch có sử dụng hợp đồng 
theo mẫu này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người tiêu dùng. Việc kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được đặt ra từ 
những năm 1930 tại Ý, tiếp đến là Israel vào những năm 1960 và đã đến châu Âu vào 
đầu những năm 1970. Tới những năm 1980, tất cả các quốc gia thành viên của Châu 
Âu đã bị thuyết phục về sự cần thiết phải điều chỉnh các điều khoản chung trong hợp 
đồng tiêu dùng bằng pháp luật. 

Tại Việt Nam, mặc dù quá trình phát triển kinh tế thị trường chưa lâu nhưng vấn 
đề bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với 
người tiêu dùng có sử dụng hợp đồng theo mẫu cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Để 
điều chỉnh hình thức giao kết này, khái niệm và một số quy định về hợp đồng theo 
mẫu đã được đưa vào BLDS 1995, tiếp sau đó là BLDS 2005 và BLDS 2015. Các điều 
khoản này trong BLDS được xây dựng dựa trên nguyên tắc nền tảng của luật hợp đồng 
cổ điển là tự do hợp đồng. Theo đó, nhà nước thông thường không can thiệp trực tiếp 
vào nội dung của hợp đồng. Với kết quả của quá trình tự do thương lượng và thoả 
thuận giữa các bên có địa vị pháp lý bình đẳng, các điều khoản của hợp đồng được kỳ 
vọng là kết quả công bằng cho các bên. 

Tuy nhiên, vào những năm 2000, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Việt 
Nam phải đối mặt với những diễn biến mới trong việc quyền và lợi ích hợp pháp của 
người tiêu dùng bị xâm hại. Trong đó, nổi lên là tình trạng chủ thể sử dụng các hợp 
đồng theo mẫu mang ý chí đơn phương, áp đặt quyền lợi của mình lên người tiêu 
dùng, đặt ra nhu cầu phải có các quy định đặc thù về vai trò kiểm soát của Nhà nước 
để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử dụng hợp đồng theo 
mẫu. Điều này dẫn tới sự ra đời của chế định kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong Luật 
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BVQLNTD. Bên cạnh quy định của BLDS, các quy định đặc thù này giúp khắc phục 
lổ hổng về khả năng tự do và bình đẳng của người tiêu dùng trong quan hệ với nhà 
cung cấp (do khi hợp đồng theo mẫu được sử dụng, người tiêu dùng không thực sự có 
cơ hội thương lượng và thoả thuận). Theo đó, qua thời gian, các văn bản pháp luật, 
nhất là Luật BVQLNTD đã quy định khá đầy đủ các quy định có liên quan để giải 
quyết vấn đề này. 

Trong hơn 10 năm triển khai, vai trò tích cực của chế định kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu được thể hiện qua việc loại bỏ các nội dung xâm phạm quyền lợi người tiêu 
dùng trong nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn người tiêu dùng được bảo 
vệ, qua đó giúp góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh giữa tổ chức, cá 
nhân kinh doanh với người tiêu dùng; nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và tôn 
trọng quyền lợi khách hàng của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời khuyến khích 
người tiêu dùng vượt qua các rào cản tâm lý để lên tiếng yêu cầu bảo vệ quyền và lợi 
ích chính đáng của mình.  

Mặc dù vậy, thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện chế định này đang 
gặp phải những khó khăn chính như sau: 

- Phương thức kiểm soát trong Luật hiện hành phù hợp với tình hình xã hội hiện 
tại. Tuy nhiên, khi tiếng nói yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mạnh mẽ hơn, ý 
thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao và sự vận hành của 
hệ thống tư pháp đơn giản và hiệu quả hơn thì phương thức can thiệp bằng công cụ 
hành chính như hiện nay sẽ đứng trước yêu cầu cần thay đổi; 

- Quy định về điều khoản không công bằng nói riêng và thẩm quyền xem xét hợp 
đồng theo mẫu nói chung của cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa đủ bao 
quát hết các trường hợp xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên thực tế, do đó làm 
giảm hiệu quả bảo vệ của pháp luật;  

- Một số hoạt động quan trọng nhưng chưa được triển khai hoặc triển khai chưa 
thường xuyên như kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong các lĩnh vực không thuộc phạm 
vi phải đăng ký; việc thanh kiểm tra xử lý vi phạm hành chính; công bố danh sách tổ 
chức, cá nhân kinh doanh vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng; 

- Chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe, chưa hướng tới việc khôi phục quyền 
lợi bị xâm phạm cho người tiêu dùng. 

Mặt khác, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự bùng nổ của hình thức giao 
kết hợp đồng qua mạng internet (thương mại điện tử) đã làm gia tăng mạnh mẽ vai trò 
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của hợp đồng theo mẫu. Môi trường hợp đồng điện tử cung cấp cho thương nhân thêm 
nhiều cơ hội để đưa ra các điều khoản và điều kiện của họ theo nhiều cách khác so với 
hình thức dùng bản in sẵn. Lĩnh vực này cũng như các lĩnh vực trọng tâm khác của đất 
nước như tài chính, bảo hiểm, bất động sản phát triển kéo theo sự phức tạp, đa dạng 
hơn nữa của các loại hợp đồng giao kết với người tiêu dùng cũng như các vấn đề tranh 
chấp có thể phát sinh. 

Bên cạnh đó, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã tham gia 
đàm phán và ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) như FTA Việt Nam - 
Hàn Quốc; FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu, các FTA thế hệ mới… 
Các quy định trong điều ước quốc tế đều có cam kết về việc hoàn thiện thể chế chính 
sách, tăng cường hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tổ chức về 
bảo vệ người tiêu dùng, qua đó đặt ra yêu cầu cao hơn cho hoạt động bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng của Việt Nam. 

Vì những lý do nêu trên, việc lựa chọn chủ đề “Pháp luật về kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng tại 
Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Luận án tiến sĩ sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả bảo vệ trước những vấn đề đặt ra khi 
tổ chức, cá nhân kinh doanh vận dụng hợp đồng theo mẫu vào giao dịch với người tiêu 
dùng tại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện đại hiện nay. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về 
kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu 
dùng tại Việt Nam, Luận án bổ sung một số vấn đề cơ sở lý thuyết về hợp đồng theo 
mẫu cũng như đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 
hiện pháp luật hướng tới bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ở Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Với mục đích nghiên cứu ở trên, nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án đặt ra là: 

- Tổng quan và đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan đến học thuật và 
pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu; 

- Nghiên cứu và làm rõ các vấn đề lý luận về hợp đồng theo mẫu, kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu và pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng tại Việt Nam; 
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- Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về 
kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu 
dùng ở Việt Nam hiện nay; 

- Từ các nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Luận án đề xuất các giải pháp hoàn 
thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về lĩnh vực này ở Việt Nam.  

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của Luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Các vấn đề lý luận liên quan đến hợp đồng theo mẫu và kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng; 

- Chính sách pháp luật liên quan đến kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao 
dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng ở Việt Nam và thực tiễn 
thực hiện pháp luật về vấn đề này; 

- Kinh nghiệm pháp luật của một số nước về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng.  

Với thực tế là các vấn đề xung quanh hình thức hợp đồng theo mẫu đã được xử lý 
ở nhiều khu vực pháp lý trên thế giới trong một thời gian dài, Luận án nghiên cứu 
pháp luật Việt Nam trên cơ sở liên hệ với pháp luật một số khu vực, quốc gia trên thế 
giới có cùng cách tiếp cận bảo vệ người tiêu dùng trong quan hệ hợp đồng theo mẫu 
trên cơ sở sự bất bình đẳng về quyền lực thương lượng với chủ thể kinh doanh. Bên 
cạnh đó, trong các quốc gia có cùng cách tiếp cận nêu trên, Luận án lựa chọn hệ thống 
pháp lý đa dạng để đề xuất bài học kinh nghiệm từ ngắn hạn đến dài hạn cho Việt 
Nam, bao gồm: (i) hệ thống pháp lý lâu đời nhất là Liên minh Châu Âu và một số 
nước thành viên, nơi mà nền sản xuất công nghiệp xuất hiện đầu tiên trên thế giới kéo 
theo sự xuất hiện sớm nhất các hợp đồng giao kết trên cơ sở điều khoản soạn sẵn; (ii) 
hệ thống pháp lý của một số quốc gia phát triển hơn Việt Nam như Úc, Mỹ và (iii) một 
số quốc gia có nền kinh tế gần gũi hơn ở Châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về nội dung:  

Luận án tập trung nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp 
luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa chủ thể kinh doanh với 
người tiêu dùng, không nghiên cứu đối tượng hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa 
các chủ thể kinh doanh với nhau. 
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- Phạm vi về không gian: Việt Nam, có đề cập đến kinh nghiệm các nước. 

- Phạm vi thời gian: từ 2010 (thời điểm Luật BVQLNTD của Việt Nam ra đời) 
trở đi. 

4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở phương pháp luận 

- Vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa 
duy vật lịch sử; 

- Vận dụng quan điểm Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và 
pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về hợp đồng nói riêng. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để hoàn thiện Luận án, nghiên cứu sinh sử dụng các phương pháp nghiên cứu 
như phân tích lý luận và thực tiễn; phương pháp tổng hợp, khái quát hóa; phương pháp 
thực tiễn (xã hội học pháp luật); phương pháp luật học so sánh... để làm sáng tỏ từng 
nội dung cụ thể, nhằm đạt được những nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra. Cụ thể: 

Chương 1: sử dụng phương pháp phân tích lý luận; phương pháp phân tích - tổng 
hợp, khái quát hóa; phương pháp luật học so sánh các thông tin từ các công trình đã 
được công bố trong và ngoài nước để tạo nền tảng kiến thức chung và giải quyết cơ 
bản cơ sở lý luận của lĩnh vực pháp luật này. 

Chương 2: sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp quy phạm pháp luật, 
phương pháp so sánh - đối chiếu với quy phạm ở các nước để đúc rút những nội dung 
mà Việt Nam có thể học hỏi; phương pháp thực tiễn (xã hội học pháp luật) để cung cấp 
thông tin lý luận và thực tiễn từ nhiều vụ án điển hình trong thời gian qua. 

Chương 3: sử dụng phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp so sánh các 
kết quả của các hoạt động nói trên để đề xuất những nội dung cần hoàn thiện pháp luật 
về kiểm soát hợp đồng theo mẫu tại Việt Nam. 

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án 

5.1. Ý nghĩa lý luận 

Là công trình nghiên cứu có giá trị tham khảo về những vấn đề lý luận và thực 
tiễn về hợp đồng theo mẫu, kiểm soát hợp đồng theo mẫu và pháp luật về kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu, có thể ứng dụng trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và xây 
dựng văn bản pháp luật. 
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5.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Là công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn về các giải pháp hoàn thiện pháp 
luật và nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu trong giao dịch giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng tại Việt Nam. Các đề 
xuất của Luận án có thể được cơ quan quản lý nhà nước tham khảo trong quá trình 
hoàn thiện pháp luật có liên quan, trong đó có Luật BVQLNTD và nâng cao năng lực 
thực hiện pháp luật.  

6. Những điểm mới về khoa học của Luận án 

Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu trước đây, đồng thời với quá 
trình nghiên cứu độc lập và nghiêm túc, Luận án (theo quan điểm chủ quan của nghiên 
cứu sinh) có những đóng góp mới về mặt khoa học như sau: 

Thứ nhất, từ những cách tiếp cận khác nhau về hợp đồng theo mẫu của các 
nghiên cứu và pháp luật hiện hành, Luận án góp phần hoàn thiện đầy đủ hệ thống lý 
luận về hợp đồng theo mẫu và những vấn đề ứng dụng về hợp đồng theo mẫu trong 
thực tiễn. Đồng thời, Luận án bổ sung thêm vào những vấn lý luận liên quan tới pháp 
luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh 
với người tiêu dùng ở Việt Nam. 

Thứ hai, trên cơ sở nghiên cứu các học thuyết kinh tế và học thuyết pháp lý, 
Luận án phân tích, luận giải việc can thiệp bằng pháp luật vào mối quan hệ tư giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng sao cho không trái nguyên tắc tự do hợp 
đồng.  

Thứ ba, Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên đánh giá một cách toàn diện, 
có hệ thống và hết sức chi tiết thực trạng pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu 
trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng và thực tiễn thực 
hiện, chỉ ra những bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành cũng như thực tiễn thực 
hiện ở cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Thứ tư, Luận án đề xuất được các giải pháp cụ thể cho việc hoàn thiện pháp luật 
về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với 
người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước những diễn 
biến mới của nền kinh tế.  

7. Kết cấu Luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phần tổng quan về các công trình nghiên cứu và 
danh mục tài liệu tham khảo, nội dung Luận án gồm 3 chương: 
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Chương 1: Những vấn đề lý luận về hợp đồng theo mẫu, kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu và pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá 
nhân kinh doanh với người tiêu dùng. 

Chương 2: Thực trạng pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch 
giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng ở Việt Nam và thực tiễn thực 
hiện. 

Chương 3: Yêu cầu, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 
hiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân 
kinh doanh với người tiêu dùng tại Việt Nam. 
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PHẦN TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1. Khái quát chung về tình hình nghiên cứu đề tài 

1.1. Các công trình nghiên cứu về hợp đồng theo mẫu 

Hợp đồng theo mẫu thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả 
phương Tây từ khá sớm, đặc biệt là các nghiên cứu về sự ra đời, phát triển và vai trò 
của hợp đồng theo mẫu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống tiêu 
dùng của người dân. Một trong những bài viết xuất hiện sớm nhất bàn về các điều 
khoản mẫu trong hợp đồng tiêu dùng là bài viết của Friedrich Kessler với tiêu đề “Hợp 
đồng gia nhập - Một vài suy nghĩ về vấn đề tự do hợp đồng” năm 1943.1 Trong bài 
viết, tác giả phân tích nguyên nhân kinh tế của việc xuất hiện các hợp đồng đại trà theo 
mẫu (the standardized mass contract; the standardized contract); vai trò của việc hình 
thành các điều khoản theo mẫu; nguyên nhân của việc bên yếu thế thường không có 
khả năng giao kết hợp đồng với các điều khoản tốt hơn. Đồng thời, tác giả cũng phân 
tích sự bất cập, lúng túng của các toà án tại hệ thống án lệ trong việc giải thích hợp 
đồng gia nhập với nguyên tắc tự do hợp đồng. 

Tiếp sau bài viết của Friedrich Kessler, chức năng của hợp đồng theo mẫu được 
đề cập đến trong nhiều nghiên cứu khác, như: bài viết “Hợp đồng gia nhập: Bài luận 
về tái cấu trúc” của T Rakoff năm 1983;2 bài viết “Hợp đồng theo mẫu” của Avery 
W. Katz năm 1998;3 bài viết "Hợp đồng theo mẫu trong thời đại điện tử toàn cầu: 
Các lựa chọn thay thế của châu Âu" của James R. Maxeiner năm 2003;4 bài viết 
“Xem xét lại chính sách bảo vệ người tiêu dùng” của MJ Trebilcock năm 2003;5 
cuốn sách “Công bằng trong Hợp đồng Tiêu dùng: Các vụ việc về Điều khoản 
không công bằng” của Chris Willet năm 2007;6 “Một đề nghị bạn không thể thương 
lượng: Một số suy nghĩ về tính kinh tế của hợp đồng tiêu dùng theo mẫu” của 
Aristides N. Hatzis năm 2008;7 “Hợp đồng theo mẫu” của Clayton P. Gillette năm 

 
1 Friedrich Kessler (1943), Contract of Adhesion- Some Thought about Freedom of Contract, Columbia 
University Review, Vol 43, p. 3. 
2 T Rakoff (1983), Contracts of Adhesion: An Essay in Reconstruction, 96 Harvard L Rev, p. 1174. 
3 Avery W. Katz, “Standard Form Contracts” in Peter Newman (e.d), The New Palgrave Dictionary of 
Economics and the Law vol. 3 (Palgrave Macmillan 1998). 
4 James R. Maxeiner (2003), “Standard-Terms Contracting in the Global Electronic Age: European Alternatives” 
28(1) Yale Journal of International Law. 
5 MJ Trebilcock (2003), “Rethinking Consumer Protection Policy” in Rickett and Telfer International 
Perspectives on Consumers’ Access to Justice, Cambridge: Cambridge University Press. 
6 Chris Willett (2007), Fairness in Consumer Contracts: The case of Unfair Terms (Markets and the Law), 
Ashgate Publishing Limited. 
7 Aristides N. Hatzis, “An Offer You Cannot Negotiate: Some Thoughts on the Economics of Standard Form 
Consumer Contracts” in Hugh Collins (ed.), Standard Contract Terms in Europe: A Basis for and a Challenge to 
European Contract Law, Wolters Kluwer Law 2008. 
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2009;8 bài viết “Cần phân biệt nghiêm ngặt hai hình thức kiểm soát công bằng” của 
Phillip Hellwege năm 20159… Tại những bài viết trên, các tác giả thường lập luận lợi 
ích của hợp đồng theo mẫu dưới góc độ tiêu chuẩn hoá hợp đồng có thể làm giảm chi 
phí giao dịch.10 Việc áp dụng các điều khoản theo mẫu cho vô số giao dịch có thể dẫn 
đến giảm chi phí kí kết hợp đồng, bao gồm không chỉ chi phí đàm phán mà còn cả chi 
phí soạn thảo hợp đồng.11 Đặc biệt, việc giảm các chi phí này mang lại lợi ích không 
chỉ cho những người soạn thảo mà còn cho cả đối tác vì về lí thuyết, nó có thể cho 
phép các nhà soạn thảo đưa ra giá thấp hơn.12 Bên cạnh đó, hợp đồng theo mẫu là 
phương tiện cần thiết để các doanh nghiệp kiểm soát đại lí trong các giao dịch mang 
tính đại trà.13 Các hợp đồng theo mẫu được áp dụng để giảm chi phí đại lí bằng cách 
không cho phép các đại lí được phép đồng ý với bất kì sửa đổi nào đối với các điều 
khoản hợp đồng ban đầu. Hơn nữa, hợp đồng theo mẫu còn là phương tiện để các nhà 
cung cấp củng cố thêm tính pháp lí của giao dịch bên cạnh các quy định pháp luật, từ 
đó xác lập chiến lược quản lí rủi ro cho họ.14 

Chẳng hạn trong các nghiên cứu này, bàn về vai trò của hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch với người tiêu dùng dưới góc độ quản trị doanh nghiệp, có bài viết của tác 
giả T Rakoff với tiêu đề “Hợp đồng gia nhập: Bài luận về tái cấu trúc” năm 1983. 
Tác giả nhận định các tài liệu mẫu sẽ thúc đẩy tính hiệu quả trong hoạt động của các tổ 
chức có cấu trúc phức tạp, đồng thời giúp củng cố cấu trúc quyền lực nội bộ trong các 
tổ chức này và giúp đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại khác nhau giữa các người 
tiêu dùng.  

Nhìn nhận theo góc độ kinh tế, có bài viết của tác giả MJ Trebilcock “Xem xét 
lại chính sách bảo vệ người tiêu dùng” năm 2003.15 Bài viết đưa ra lập luận dưới góc 
độ kinh tế về người tiêu dùng cận biên (am hiểu các điều khoản về quyền lợi được nêu 
trong hợp đồng theo mẫu) và người tiêu dùng ngoại biên (ít thông tin hơn, ít hung 
hăng hơn hay mua sắm từ xa) và chỉ ra các nguy cơ quy luật “tỷ lệ những người tiêu 
dùng cận biên có thể dễ dàng điều chỉnh toàn bộ thị trường còn lại và chi phối nhóm 
người tiêu dùng ngoại biên trong việc tiếp cận và đàm phán các điều khoản hợp đồng 

 
8 Clayton P. Gillette (2009), “Standard Form Contracts”, NYU Law and Economics Research Paper No.09-18 
April 8. 
9 Phillip Hellwege (2015), “It is Necessary to Strictly Distinguish Two Forms of Fairness Control” 4(4) Journal 
of European Consumer and Market Law. 
10 Clayton P. Gillette, tlđd; Avery W. Katz tlđd. 
11 Aristides N. Hatzis, tlđd. 
12 Chris Willett, tlđd; Friedrich Kessler, tlđd. 
13 Todd D. Rakoff, tlđd. 
14 Phillip Hellwege, tlđd; James R. Maxeiner, tlđd. 
15 MJ Trebilcock (2003), “Rethinking Consumer Protection Policy” in Rickett and Telfer International 
Perspectives on Consumers’ Access to Justice, Cambridge: Cambridge University Press. 
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theo mẫu với doanh nghiệp” bị phá bỏ, dẫn tới nhóm người tiêu dùng ngoại biên sẽ dễ 
có khả năng bị vi phạm quyền lợi do chính sự thiếu hiểu biết thông tin về các điều 
khoản trong hợp đồng giao kết của mình.  

Bên cạnh các công trình nghiên cứu đối với hợp đồng bản giấy mang tính truyền 
thống, trước sự phát triển của xu hướng giao kết hợp đồng qua Internet, nhiều nhà 
nghiên cứu đã đặt ra vấn đề liệu có sự khác nhau về bản chất, mức độ cần thiết phải 
can thiệp bằng pháp luật giữa loại hình giao kết hợp đồng theo mẫu dạng giấy và dạng 
điện tử hay không, qua đó kịp thời đưa ra các đánh giá, đề xuất nhằm đáp ứng sự thay 
đổi của thời đại. Có thể kể đến một số các công trình như: 

- Bài viết “Hợp đồng theo mẫu trong kỷ nguyên điện tử” năm 2002 của tác giả 
Robert A. Hillman và Jeffrey J. Rachlinski16. Trong bài viết này, các tác giả Robert 
Hillman và Jeffrey Rachlinski đề cập đến việc liệu các rủi ro gây ra cho người tiêu 
dùng bởi các thông tin soạn sẵn trên Internet có yêu cầu một lăng kính mới mà qua đó 
các tòa án nên xem xét các loại hợp đồng này hay không. Trong quá trình phân tích về 
các hợp đồng soạn sẵn trên giấy và trên Internet, các tác giả xem xét các yếu tố xã hội, 
yếu tố về nhận thức và tính hợp lý có ảnh hưởng đến sự hiểu biết của người tiêu dùng 
về các mẫu soạn sẵn trong mối quan hệ so sánh với các chiến lược kinh doanh của 
doanh nghiệp.  

- Bài báo “Học thuyết hợp đồng điện tử 2.0: Hợp đồng theo mẫu trong kỷ 
nguyên mua sắm trực tuyến” năm 2008 của tác giả Shmuel I. Becher và Tal Z. 
Zarsky17. Công trình nghiên cứu này tập hợp các phân tích về hợp đồng tiêu dùng trực 
tuyến có tính đến dòng chảy mới của thông tin. Trong đó, (i) cung cấp nền tảng cần 
thiết cho các hợp đồng tiêu dùng theo mẫu với sự đóng góp lớn của các học thuyết về 
“luật và kinh tế học” (“law and economics”) và “luật và kinh tế học hành vi” 
(“behavioral law and economics”); (ii) mở rộng khái niệm về luồng thông tin từ người 
tiêu dùng đã ký kết hợp đồng đến người tiêu dùng chưa giao kết; (iii) xem xét luồng 
thông tin những giai đoạn này trong bối cảnh và sự tác động cụ thể của Internet; (iv) 
xem xét lại việc phân tích các tác động khác nhau của hợp đồng theo mẫu tiêu dùng, 
tập trung vào thiết lập trực tuyến và sự tác động của các xu hướng trực tuyến và (v) 
các khuyến nghị về chính sách cho phù hợp với tình hình mới. 

Bên cạnh rất nhiều các công trình nghiên cứu cổ điển mang đầy tính lý luận, 
bước sang những năm 2000 bắt đầu xuất hiện xu hướng nghiên cứu mới - các nghiên 

 
16 Robert A. Hillman & Jeffrey J. Rachlinski (2002), Standard-Form Contracting in the Electronic Age, New 
York University Law Review, Vol. 77, No. 2. 
17 Shmuel I. Becher & Tal Z. Zarsky (2008), E-Contract Doctrine 2.0: Standard Form Contracting in the Age of 
Online User Participation, Michigan Telecommunications and Technology Law Review [Vol. 14:303]. 
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cứu mang tính thực nghiệm. Những nghiên cứu này được thực hiện nhằm thu hẹp dần 
khoảng cách giữa các vấn đề lý thuyết dựa vào trực giác và niềm tin với các dữ liệu 
thực tế. Có thể kể đến một số công trình tiêu biểu sau: 

- Bài viết “Cạnh tranh và Chất lượng của Hợp đồng theo mẫu: Nghiên cứu 
thực nghiệm về Hợp đồng bản quyền phần mềm” năm 2005 của tác giả Florencia 
Marotta-Wurgler, là một bài báo nằm trong chuỗi nghiên cứu về Luật và Kinh tế của 
trường Đại học New York18. Các tác giả cho biết mặc dù các hình thức theo mẫu đã 
phổ biến, tuy nhiên vẫn còn ít nghiên cứu thực nghiệm về nội dung và các yếu tố quyết 
định hình thức này. Do đó, các tác giả đã thực hiện một phân tích toàn diện về 647 hợp 
đồng bản quyền phần mềm, đặc biệt chú ý đến vai trò của các lực lượng cạnh tranh 
trong việc định hình các điều khoản theo mẫu.  

- Cùng nằm trong chuỗi nghiên cứu về Luật và Kinh tế của trường Đại học New 
York, năm 2009, tác giả Florencia Marotta-Wurgler hợp tác với tác giả Yannis Bakos 
và David R. Trossen viết tiếp bài báo “Có ai đọc bản in nhỏ không? Sự quan tâm 
của người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu”.19 Bài báo này tiếp cận theo hướng của 
giả thuyết "thiểu số hiểu biết" (“informed minority”).20 Các tác giả theo dõi hành vi 
duyệt Internet của 48.154 khách truy cập hàng tháng tại 90 công ty phần mềm trực 
tuyến để nghiên cứu mức độ mà người mua tiềm năng truy cập hợp đồng theo mẫu liên 
quan, hợp đồng bản quyền người dùng cuối cùng. Từ đó, bài báo cho biết chỉ có 01 
(một) hoặc 02 (hai) trong số hàng nghìn người mua sắm phần mềm bán lẻ chọn truy 
cập hợp đồng bản quyền và hầu hết những người truy cập đều dành rất ít thời gian để 
đọc nhiều hơn một phần nhỏ của văn bản. Bài báo tìm hiểu yếu tố hạn chế người tiêu 
dùng trong việc có được thông tin và kết luận rằng kết quả thử nghiệm đã đánh bật mối 
nghi ngờ về sự liên quan của cơ chế “thiểu số hiểu biết” thường vẫn được các nhà 
nghiên cứu và tòa án viện dẫn. 

- Bài báo “Luật hợp đồng mẫu tiêu chuẩn: Trực giác sai lầm và đề xuất tái 

 
18 Florencia Marotta-Wurgler (2005), Competition and the Quality of Standard Form Contracts: An Empirical 
Analysis of Software License Agreements, Law and Economics Research Paper Series, Working Paper No. 05-
11, New York University School Of Law. 
19 Yannis Bakos, Florencia Marotta-Wurgler and David R. Trossen (2009), Does Anyone Read the Fine Print? 
Consumer Attention to Standard Form Contracts, Law and Economics Research Paper Series, Working Paper 
No. 09-40, New York University School of Law. 
20 Trong bài báo, tác giả tiếp cận: “Nền tảng của pháp luật và cách tiếp cận kinh tế về hợp đồng theo mẫu là giả 
thuyết "thiểu số hiểu biết" (“informed minority”): Trong thị trường cạnh tranh, chỉ có một số ít người mua có đủ 
ý thức để xem xét kỹ lưỡng giao dịch ngay từ việc bên bán sử dụng các điều khoản soạn sẵn không thuận lợi. 
Lập luận này thường viện dẫn tới sự hạn chế trong việc can thiệp hoặc tác động tới các giao dịch tiêu dùng, 
trong khi hiện có rất ít cuộc điều tra thực nghiệm để chứng minh vấn đề này”. 
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thiết” năm 2010 của hai tác giả Shmuel I. Becher và Esther Unger-Aviram.21 Tác giả 
tập trung vào mục đích của người tiêu dùng khi đọc các hợp đồng theo mẫu trong bốn 
tình huống khác nhau; sau đó kiểm tra mức độ mà các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến ý 
định đọc hợp đồng theo mẫu của người tiêu dùng tiềm năng. Bằng cách điều tra hành 
vi giao kết hợp đồng của người tiêu dùng thông qua các bảng câu hỏi, tác giả cung cấp 
cho tòa án và cơ quan lập pháp các dữ liệu cụ thể về các công cụ ban đầu cho phép họ 
thực thi luật hợp đồng tiêu dùng tốt hơn. 

Về công trình nghiên cứu trong nước, nổi bật là các bài viết của tác giả Nguyễn 
Như Phát như: “Điều kiện thương mại chung và nguyên tắc tự do khế ước”;22 “Một 
số vấn đề lý luận xung quanh Luật BVQLNTD”.23 Tác giả Nguyễn Như Phát được 
xem là người tiên phòng trong việc nghiên cứu các vấn đề lý luận và pháp luật về các 
điều khoản mẫu (được trình bày với tên gọi là “Điều kiện thương mại chung”)24 cho 
giới nghiên cứu khoa học ở Việt Nam. Lần đầu tiên, trong bài viết của mình, tác giả đã 
nêu bật những vấn đề cơ bản về các vấn đề lý luận và một số vấn đề thực tiễn liên 
quan đến việc sử dụng điều kiện thương mại chung trong giao dịch hợp đồng như: (i) 
khái niệm, nguồn gốc và mục tiêu của điều kiện thương mại chung; (ii) bảo vệ khách 
hàng trước những điều kiện thương mại chung trái pháp luật và (iii) pháp luật về điều 
kiện thương mại chung - cách giải quyết ở một số quốc gia.  

Tiếp đó, các điều khoản soạn sẵn của tổ chức, cá nhân kinh doanh cũng được 
nghiên cứu trong nhiều công trình khác, chẳng hạn các bài báo: “Bàn về điều kiện 
giao dịch chung của doanh nghiệp” của tác giả Tăng Văn Nghĩa năm 2009;25 “Một 
số vấn đề về xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” của tác giả Nguyễn 
Văn Cương năm 2008;26 “Một số ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng” của tác giả Bùi Nguyên Khánh năm 2010;27 “Giải thích hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung - Một số điểm bất cập và giải pháp hoàn thiện” 

 
21 Shmuel I. Becher & Esther Unger-Aviram (2010), The Law of Standard Form Contracts: Misguided Intuitions 
and Suggestions for Reconstruction, Depaul Business & Commercial Law Journal 8(3) DePaul Business and 
Commercial Law Journal. 
22 Nguyễn Như Phát (2003), “Điều kiện thương mại chung và nguyên tắc tự do khế ước”, Tạp chí Nhà nước và 
Pháp luật số 6/2003. 
23 Nguyễn Như Phát (2010), “Một số vấn đề lý luận xung quanh Luật BVQLNTD”, Tạp chí Nhà nước và Pháp 
luật, số 02/2010. 
24 Điều kiện thương mại chung và hợp đồng theo mẫu mặc dù có tên gọi khác nhau nhưng có sự tương đồng về 
bản chất như được trình bày cụ thể tại Chương 1 của Luận án. Theo đó, các công trình khoa học nghiên cứu về 
điều kiện thương mại chung liên quan mật thiết đến nội dung nghiên cứu của Luận án. 
25 Tăng Văn Nghĩa (2009), “Bàn về điều kiện giao dịch chung của doanh nghiệp”, Tạp chí Pháp luật và Kinh tế  
số 03/2009;  
26 Nguyễn Văn Cương (2008), “Một số vấn đề lý luận về quyền được thông tin của người tiêu dùng”, Tạp chí 
Nhà nước và pháp luật, số 8/2013. 
27 Bùi Nguyên Khánh (2010), “Một số ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, Tạp 
chí Nhà nước và Pháp luật, số 05/2010. 
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- Hà Thị Thúy năm 2017;28 “Điều kiện giao dịch chung: Một số khía cạnh theo Bộ 
luật Dân sự năm 2015” của tác giả Tăng Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Huyền năm 2017.29 
Ngoài ra, hợp đồng theo mẫu còn được nghiên cứu trong một số công trình nghiên cứu 
cấp luận án tiến sĩ như: Luận án Tiến sĩ Luật học “Pháp luật về điều kiện thương mại 
chung - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” của Nguyễn Thị Hằng Nga năm 2016;30 
Luận án Tiến sĩ Luật học “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có 
sử dụng hợp đồng theo mẫu ở Việt nam hiện nay” của Nguyễn Công Đại năm 
2017.31 Những công trình nghiên cứu này đã đưa ra bức tranh tổng quát về hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện thương mại chung như nguồn gốc hình thành; khái niệm và bản 
chất pháp lý; lợi ích và hạn chế của điều kiện thương mại chung; các thách thức của 
việc sử dụng điều khoản mẫu đối với nguyên tắc tự do hợp đồng; điều kiện để điều 
khoản mẫu trở thành một phần của hợp đồng; giải thích điều khoản mẫu… 

1.2. Các công trình nghiên cứu về kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá 
nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

Đối với vấn đề kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh 
với người tiêu dùng, nhiều tác giả đã nghiên cứu về nguồn gốc việc kiểm soát này. 
Trong Cuốn sách “Luật và Chính sách tiêu dùng: Văn bản và Tài liệu về Điều chỉnh 
Thị trường Tiêu dùng” năm 2007 của tác giả Iain Ramsay thuộc Trường Luật Kent - 
Đại học Kent,32 tác giả đã cho biết nhiều báo cáo chính thức và không chính thức trong 
những năm 1960 và 1970 nhấn mạnh ý tưởng rằng bất bình đẳng về sức mạnh thương 
lượng (“inequality of bargaining power”) là lý do chính cho luật tiêu dùng và việc điều 
chỉnh các điều khoản không công bằng.  

Chủ đề này được tìm thấy trong các tác phẩm học thuật và các tài liệu chính sách. 
Một nguồn có ảnh hưởng cho chủ đề này là bài viết "Hợp đồng gia nhập: Một vài suy 
nghĩ về tự do hợp đồng" của tác giả Friedrich Kessler năm 1943 đã được đề cập ở 
trên.33 Đây được đánh giá là nguồn quan trọng của học thuyết về lạm dụng vị thế (xuất 
phát từ bất cân bằng về sức mạnh đàm phán (inequality of bargaining power)),34 được 

 
28 Hà Thị Thúy (2017), “Giải thích hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung - Một số điểm bất cập và giải 
pháp hoàn thiện”, Tạp chí Luật học, số 10/2017. 
29 Tăng Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Huyền (2017), Điều kiện giao dịch chung: Một số khía cạnh theo Bộ luật Dân 
sự năm 2015, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, số 11/12-2017. 
30 Nguyễn Thị Hằng Nga (2016), “Pháp luật về điều kiện thương mại chung - Những vấn đề lý luận và thực 
tiễn”, Luận án Tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. 
31 Nguyễn Công Đại (2017), “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử dụng hợp đồng theo 
mẫu ở Việt nam hiện nay”, Luận án Tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học Xã hội. 
32 Iain Ramsay - Professor, Kent Law School, University of Kent, (2007), Consumer Law and Policy: Text and 
Materials on Regulating Consumer Markets, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon. 
33 Friedrich Kessler, tlđd, p. 3. 
34 Iain Ramsay, tlđd, p.157. 
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nhiều tác giả nước ngoài nhắc đến trong các công trình nghiên cứu của mình. Trong 
quá trình tìm hiểu sự phát triển của hình thức được gọi là hợp đồng gia nhập, Kessler 
chỉ ra một thực tế là, thông thường, các công ty lớn, độc quyền hoặc gần như độc 
quyền (ví dụ các công ty bảo hiểm) là đơn vị khai thác triệt để lợi ích của các hợp 
đồng theo mẫu. Vị thế độc quyền của các công ty cho phép họ đưa ra thế “chấp nhận 
hoặc từ bỏ” (“take it or leave it”) mà không thể khác được bởi vì không có sẵn sự lựa 
chọn thứ hai. Ngay cả trong trường hợp không có sự độc quyền, việc các công ty đều 
đưa ra các điều khoản giống nhau đã dẫn tới tình trạng người được đề nghị hầu như 
không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận hợp đồng. Bài viết này bày tỏ 
một cách rõ ràng những lo ngại liên quan đến các hợp đồng tư được sử dụng như là 
một công cụ của quyền lực doanh nghiệp.  

Hình ảnh người tiêu dùng đơn độc chịu sức mạnh của tập đoàn lớn đã được củng 
cố bởi bài báo của David Slawson năm 1971 với tiêu đề “Hợp đồng theo mẫu và sự 
kiểm soát dân chủ của quyền lực lập pháp”.35 Sau khi lưu ý rằng "các hợp đồng theo 
mẫu có thể chiếm hơn chín mươi chín phần trăm (99%) tất cả các hợp đồng hiện đã 
được thực hiện", ông kết luận rằng tỷ lệ áp đảo của các hình thức theo mẫu là "không 
dân chủ vì chúng không phải là sự đồng ý của người tiêu dùng theo bất kỳ sự kiểm tra 
hợp lý nào... Hình thức này có thể là một phần của đề nghị mà người tiêu dùng không 
có sự lựa chọn hợp lý nào khác ngoài việc chấp nhận".  

Bên cạnh các công trình về học thuyết bất bình đẳng về quyền lực đàm phán, các 
tranh luận về tính công bằng trong quan hệ hợp đồng cũng có lịch sử lâu đời, trong đó 
Chris Willet là một trong các tác giả có vai trò quan trọng nền tảng trong việc phát 
triển học thuyết công bằng trong kiểm soát điều kiện giao dịch chung qua công trình 
như cuốn sách “Công bằng trong Hợp đồng Tiêu dùng: Các vụ việc về Điều khoản 
không công bằng” do Ashgate xuất bản năm 2007.36 

Về sự cần thiết kiểm soát hợp đồng theo mẫu, một số công trình đã tổng kết các 
mô hình chủ yếu, như bài viết của tác giả Martin Ebers với tiêu đề “Chỉ thị Các Điều 
khoản hợp đồng không công bằng (93/13)” đăng trong trong “H. Schulte-Nölke et al., 
Bản tóm tắt Luật Tiêu dùng Châu Âu” năm 2008;37 bài viết tác giả P. Nebbia với tiêu 
đề “Điều khoản hợp đồng không công bằng trong pháp luật Châu Âu: Một nghiên 
cứu về Luật Châu Âu và Luật so sánh” năm 200738 và bài viết của tác giả Florial 

 
35 Slawson (1971), “Standard Form Contract and the Democratic Control of Law-Making Power”, (1970 - 71) 84 
Harvard Law Review. 
36 Chris Willett, tlđd. 
37 Martin Ebers (2008), Unfair Contract Terms Directive (93/13), in: H. Schulte-Nölke et al., EC Consumer Law 
Compendium. 
38 P. Nebbia (2007), Unfair Contract Terms in European Law: A Study in Comparative and EC Law. 
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Rodl (2013) mang tựa đề “Tự do hợp đồng, Công bằng hợp đồng và Luật hợp đồng 
(học thuyết)”.39 Theo các tổng kết này, có hai mô hình chủ yếu được áp dụng để lý 
giải nguyên nhân tại sao cần phải kiểm soát tính công bằng trong hợp đồng mẫu: học 
thuyết về chi phí giao dịch (còn gọi là “công bằng thủ tục” (procedural justice)40 và 
học thuyết về lạm dụng vị thế (còn gọi là “công bằng thực chất” (substative justice).41  

Bên cạnh các công trình đúc kết hai học thuyết cơ bản này, một số công trình mô 
tả sự cần thiết kiểm soát hợp đồng theo mẫu cùng những vấn đề có liên quan khác như:  

- Bài viết “Tính hợp lý có giới hạn, Hợp đồng theo mẫu và Sự bất công” năm 
2003 của tác giả Russell Korobkin.42 Bài viết bàn về các hình thức thất bại của thị 
trường ảnh hưởng đến quyết định gia nhập hợp đồng theo mẫu của người tiêu dùng; 
đưa ra lập luận rằng lý do các điều khoản theo mẫu đáng được xem xét kỹ lưỡng là 
mặc dù người mua không có đầy đủ cơ sở để xem xét các điều khoản, nhưng lại vẫn 
quyết định tham gia, và điều này là động lực để người bán soạn thảo các điều khoản 
hợp đồng không rõ ràng theo hướng có lợi cho họ. Bên cạnh đó, tác giả đánh giá kỹ 
lưỡng các công cụ học thuyết mà tòa án hiện đang sử dụng để giám sát việc thi hành 
các điều khoản hợp đồng theo mẫu - nổi bật nhất là học thuyết về tính bất hợp lý 
(Unconscionability doctrine) - và thấy rằng học thuyết tư pháp hiện tại không có hiệu 
quả cao trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực của hợp đồng theo mẫu. Từ đó, đưa ra 
các khuyến nghị cụ thể về cách tòa án có thể và nên sửa đổi học thuyết về tính bất hợp 
lý để kiểm soát tốt hơn hơn các điều khoản theo mẫu không hiệu quả. 

- Cuốn sách “Luật Bảo vệ người tiêu dùng” năm 2005 của tác giả Geraint 
Howells - Đại học Lancaster và Stephen Weatherill - Đại học Oxford.43 Trong đó, ông 
(i) tiếp cận sự cần thiết kiểm soát các điều khoản không công bằng dưới góc độ mất 
cân bằng giữa nhà cung cấp và người tiêu dùng; (ii) xác định các trường hợp bất bình 
đẳng vẫn còn tồn tại trong điều kiện thị trường hiện đại và hậu quả cụ thể của sự bất 
bình đẳng. Trên cơ sở đó, tác giả đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Liệu pháp luật có nên 
quy định bắt buộc về thỏa thuận hợp đồng hay không” trong bối cảnh có nhiều ý kiến 
trái chiều cũng như sự đan xen giữa mặt tiêu cực lẫn tích cực mà hợp đồng theo mẫu 
và các điều khoản loại trừ mang lại cho người tiêu dùng.  

 
39 Florial Rodl (2013), Contractual Freedom, Contractual Justice and Contract Law (theory), 76 Law & 
Contemp. Probs. 
40 Học thuyết của Werner Flume - một học giả người Đức nổi tiếng trong lĩnh vực luật tư. 
41 Học thuyết của Karl Larenz (cũng là một học giả nổi tiếng của Đức) trong lĩnh vực pháp luật hợp đồng. 
42 Russell Korobkin (2003), Bounded Rationality, Standard Form Contracts, and Unconscionability, The 
University of Chicago Law Review [70:1203 2003]. 
43 Geraint Howells & Stephen Weatherill (2005), Consumer Protection Law, Ashgate Publishing Limited. Tại 
cuốn sách này, tác giả dành một chương để viết về các điều khoản không công bằng. 
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- Cuốn sách “Luật và Chính sách tiêu dùng: Văn bản và Tài liệu về Điều chỉnh 
Thị trường Tiêu dùng” năm 2007 của tác giả Iain Ramsay thuộc Trường Luật Kent - 
Đại học Kent.44 Trong cuốn sách này, ông dành chương IV để phân tích, bình luận về 
(i) sự cần thiết của việc kiểm soát điều khoản không công bằng (dưới góc độ bất cân 
xứng về khả năng thương lượng; phân tích kinh tế học tân cổ điển (Neo-classical 
economic), kinh tế học hành vi (behavioral economics)…) và (ii) các kỹ thuật kiểm 
soát (như kiểm soát bằng công cụ pháp luật, kiểm soát bằng công cụ hành chính). 
Lồng ghép trong những vấn đề lý thuyết, Giáo sư Iain Ramsay đưa ra các vụ việc điển 
hình về hợp đồng theo mẫu và các điều khoản không công bằng để làm sáng tỏ vấn đề.  

- Cuốn sách “Công bằng trong Hợp đồng Tiêu dùng: Các vụ việc về Điều 
khoản không công bằng (Thị trường và Pháp luật)” của tác giả Chris Willett - 
Trường Đại học De Montfort năm 2007.45 Trong đó, cuốn sách (i) tìm cách lý giải 
những gì có nghĩa là công bằng trong bối cảnh các điều khoản hợp đồng tiêu dùng 
(thường được nhắc tới là “công bằng thủ tục” (procedural fairness) và “công bằng thực 
chất” (substantive fairness, or fairness in substance); (ii) làm nổi bật những yếu tố tác 
động về mặt chính sách và pháp luật làm nền tảng cho những quy tắc công bằng này 
và những điều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của các quy tắc; (iii) phản ánh 
những thách thức hiện tại và xu hướng phát triển có thể có trong tương lai tác động 
đến việc quy định các điều khoản của hợp đồng tiêu dùng.  

Bên cạnh cuốn sách này, năm 2010, tác giả Chris Willett hợp tác cùng tác giả 
David Oughton - Đại học De Montfort viết chương “Bảo vệ người tiêu dùng” trong 
cuốn sách “Luật Thương mại và Tiêu dùng”.46 Chương sách đưa ra các vấn đề có thể 
phát sinh từ hợp đồng theo mẫu như thiếu minh bạch, thiếu sự lựa chọn cho người tiêu 
dùng, bất cân xứng về khả năng thương lượng và bất công thực chất. Đồng thời, tác 
giả cũng giải thích các quy tắc và quy định pháp luật phổ biến (Luật Điều khoản hợp 
đồng không công bằng 1977 (The Unfair Contract Terms Act - UCTA) và Quy định về 
các điều khoản không công bằng trong hợp đồng tiêu dùng 1999 (the Unfair Terms in 
Consumer Contracts Regulations - UTCCR)) đã được phát triển để giải quyết những 
vấn đề này.   

Ở trong nước, bên cạnh các công trình nghiên cứu về hợp đồng theo mẫu được 
dẫn chứng tại Mục 1.1 nêu trên, một số bài viết khác tập trung vào vấn đề kiểm soát 

 
44 Iain Ramsay, sđd. 
45 Chris Willett, sđd. 
46 Chris Willett and David Oughton (2010), (Consumer protection Part), Commercial and Consumer Law, 
Pearson Education Limited, p. 436, 455 - Cuốn sách được chủ biên bởi: Michael Furmston - Trưởng khoa, Giáo 
sư Luật của Đại học Quản lý Singapore, Giáo sư danh dự của Đại học Bristol và Jason Chuah - Giáo sư Luật 
Thương mại Quốc tế, Đại học Westminster. 
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hợp đồng theo mẫu như: bài báo “Từ công bằng thủ tục đến công bằng nội dung: 
Thành tựu và thách thức của chế định kiểm soát điều khoản mẫu trong pháp luật 
Việt Nam” của tác giả Đỗ Giang Nam đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp tháng 
3/2020; bài báo “Kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong quy định của Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Diệu 
Loan đăng trên Tạp chí Luật học số 09/2020. Trong một số bài báo và luận án tiến sĩ 
khác cũng đề cập đến góc độ kiểm soát hợp đồng theo mẫu như “Bình luận về các quy 
định liên quan đến hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong Dự thảo 
Bộ luật Dân sự (sửa đổi)” năm 2015 của tác giả Đỗ Giang Nam đăng trên Tạp chí 
nghiên cứu lập pháp, số 5/2015;47 luận án tiến sĩ “Pháp luật về điều kiện thương mại 
chung - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” năm 2016 của tác giả Nguyễn Thị Hằng 
Nga; luận án tiến sĩ “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử 
dụng hợp đồng theo mẫu ở Việt Nam” năm 2017 của tác giả Nguyễn Công Đại48… 
Trong các công trình này, các tác giả đưa ra các học thuyết lý giải nguyên nhân tại sao 
cần phải kiểm soát tính công bằng trong hợp đồng theo mẫu từ các góc độ như: học 
thuyết về chi phí giao dịch và học thuyết về lạm dụng vị thế; học thuyết về “công lý 
theo thủ tục” (procedural justice), học thuyết “công lý theo bản thể” (substative 
justice) và định lý Coase hay từ góc độ quyền tự do hợp đồng, quyền con người và mặt 
trái của việc tự do vô hạn.  

Ngoài ra, còn nhiều bài báo khác như: “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 
giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu khi mua bán căn hộ chung cư tại Việt 
Nam” năm 2017 của tác giả Doãn Hồng Nhung và Hoàng Anh Dũng đăng trên Tạp chí 
Luật học số 0749 đề cập một số vấn đề lí luận về hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn 
hộ chung cư tại Việt Nam; nhận diện rủi ro và đề xuất phương thức hạn chế rủi ro 
nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết và thực hiện loại hợp đồng này; 
bài báo “Giải thích hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung - Một số điểm bất 
cập và giải pháp hoàn thiện” năm 2017 của tác giả Hà Thị Thúy đăng trên Tạp chí 
Luật học số 1050 nghiên cứu phương thức điều chỉnh pháp lí đối với hoạt động giải 
thích hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nhằm mục đích kiểm soát tính cân 
bằng và bảo vệ lợi ích cho bên yếu thế - bên chấp nhận hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung; bài báo “Triển khai thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 

 
47 Đỗ Giang Nam (2015), Bình luận về các quy định liên quan đến hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch 
chung trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 5/2015. 
48 Nguyễn Công Đại (2017), Luận án tiến sĩ “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử dụng 
hợp đồng theo mẫu ở Việt Nam”. 
49 Doãn Hồng Nhung và Hoàng Anh Dũng (2017), Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao kết và thực hiện 
hợp đồng theo mẫu khi mua bán căn hộ chung cư tại Việt Nam, Tạp chí Luật học số 07/2017. 
50 Hà Thị Thúy, tlđd. 
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chung trong cung ứng dịch vụ ngân hàng” của tác giả Dương Hồng Phương.51 

1.3. Các công trình nghiên cứu pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

Trước sự ra đời và những ảnh hưởng của hợp đồng theo mẫu đối với người tiêu 
dùng nói riêng và xã hội nói chung, nhiều tác giả đã tìm hiểu về nguồn gốc ra đời và 
phát triển của hợp đồng theo mẫu, đồng thời đặt nó đặt trong mối liên hệ với sự hình 
thành và phát triển của các hệ thống pháp luật điều chỉnh loại hình này. Một trong 
những tác giả nghiên cứu sớm và có những công trình quy mô là tác giả Ewoud 
Hondius với một loạt các tác phẩm như: báo cáo “Kiểm soát hành chính và tư pháp 
về các điều khoản không công bằng trong các giao dịch tiêu dùng liên quan đến 
hàng hóa hoặc dịch vụ” năm 1977; cuốn sách “Các điều khoản không công bằng 
trong hợp đồng tiêu dùng” năm 1987; bài viết “Bảo vệ bên yếu thế trong Luật hợp 
đồng châu Âu hài hòa: Tổng hợp";52 bài viết “Việc tiếp nhận Chỉ thị về các điều 
khoản không công bằng trong hợp đồng tiêu dùng của các quốc gia thành viên”;53 
bài viết “Điều khoản không công bằng trong hợp đồng tiêu dùng: Hướng tới một 
Chỉ thị toàn châu Âu”;54 bài viết “Khái niệm người tiêu dùng: Liên minh châu Âu 
so với các nước thành viên”55...  

Từ năm 1977, tác giả Ewoud Hondius đã tiến hành tổng kết và trình lên Ủy ban 
Châu Âu báo cáo “Kiểm soát hành chính và tư pháp về các điều khoản không công 
bằng trong các giao dịch tiêu dùng liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ” trình cho 
Ủy ban Châu Âu.56 Ông cho biết từ những năm 1930, các nước Châu Âu đã nhanh 
chóng có những phản ứng về mặt chính sách và pháp luật nhằm đưa hình thức này vào 
khuôn khổ phù hợp. Đến năm 1987, trên cơ sở tổng kết báo cáo năm 1977 và cập nhật 
diễn biến mới của xã hội và pháp luật trong suốt một thập kỷ, tác giả Ewoud Hondius 
đã viết cuốn sách “Các điều khoản không công bằng trong hợp đồng tiêu dùng”57 
mô tả một cách toàn diện lịch sử ra đời và phát triển của hợp đồng theo mẫu cũng như 
sự phản ứng về mặt chính sách và pháp luật của nhiều quốc gia.  

 
51 Dương Hồng Phương (2016), “Triển khai thực hiện “hợp đồng theo mẫu - điều kiện giao dịch chung” trong 
cung ứng dịch vụ ngân hàng”, https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2016/11/23/10/26/2-2/, ngày truy cập: 
20/07/2021. 
52 Ewoud Hondius (2004), The Protection of the Weak Party in a Harmonised European Contract Law: A 
Synthesis, 27(3) Journal of Consumer Policy. 
53 Ewoud Hondius (1995), The Reception of the Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts by Members 
States 3 (2) European Review of Private Law. 
54 Ewoud Hondius (1988), Unfair Terms in Consumer Contracts: Towards a European Directive 3 European 
Consumer Law Journal. 
55 Ewoud Hondius (2006), The Notion of Consumer: European Union versus Member States 28 Syd Rev. 
56 ENV/223/74.D, Rev. 2, November 1977. A summary of the report has been published: Ewoud H. Hondius 
(1978), Unfair contract terms: new control systems, 26 American Journal of Comparative Law, p. 525-549. 
57 Ewoud Hondius (1987), Unfair Terms in Consumer Contract, Juridische Bibliotheek: R.U. Utrecht. 

https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2016/11/23/10/26/2-2/
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Ở Việt Nam, trước khi có sự xuất hiện của Luật BVQLNTD 2010, pháp luật về 
hợp đồng theo mẫu thời kỳ này chủ yếu được biết đến như là chế định trong BLDS 
1995 và BLDS 2005, được đánh giá là chưa tạo ra cơ chế pháp lý đủ mạnh để bảo vệ 
bên yếu thế trong các hợp đồng theo mẫu, đặc biệt là người tiêu dùng. Tại thời điểm 
xây dựng dự thảo Luật BVQLNTD năm 2010, nhiều tác giả đã có các bài báo mang 
tính tổng kết và đóng góp ý kiến xây dựng luật như: “Một số vấn đề lý luận xung 
quanh Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” của tác giả Nguyễn Như Phát;58 “Một 
số ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” của tác giả 
Bùi Nguyên Khánh;59 “Một số vấn đề về xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng” của tác giả Nguyễn Văn Cương;60 “Báo cáo rà soát hệ thống pháp luật bảo vệ 
người tiêu dùng tại Việt Nam” của tác giả Lê Hồng Hạnh;61 “Luật Bảo vệ người tiêu 
dùng có nên quy định tổ chức là người tiêu dùng” của tác giả Lê Hồng Hạnh và Trần 
Thị Quang Hồng;62 “Người tiêu dùng và pháp luật bảo vệ người tiêu dùng” của tác 
giả Nguyễn Ngọc Sơn;63 “Nhu cầu kiểm soát điều kiện thương mại chung” của tác 
giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh.64 Các bài báo này đã đưa ra nhiều góc độ lý luận và đề 
xuất các nội dung cho Luật BVQLNTD. 

Sau khi Luật BVQLNTD ra đời, đã xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu bình 
luận về các quy định có liên quan trong Luật. Có thể kể đến: 

- Bài báo “Bình luận về các quy định liên quan đến hợp đồng theo mẫu và điều 
kiện giao dịch chung trong Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)” năm 2015 của tác giả 
Đỗ Giang Nam đăng trên Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 5/2015.65 Trong bài báo, 
pháp luật Việt Nam được tác giả tiếp cận dưới góc độ luật so sánh như so sánh với 
Đạo luật về Điều khoản không công bằng trong Hợp đồng Tiêu dùng (Unfair Terms in 
Consumer Contracts Regulations (UTCCR 1999); so sánh với Chỉ thị 93/13/EEC… 
nhằm chỉ ra những khoảng trống pháp lý trong pháp luật Việt Nam. 

- Luận án tiến sĩ “Pháp luật về điều kiện thương mại chung - Những vấn đề lý 
luận và thực tiễn” năm 2016 của tác giả Nguyễn Thị Hằng Nga.66 Luận án xác định 

 
58 Nguyễn Như Phát, tlđd. 
59 Bùi Nguyên Khánh, tlđd. 
60 Nguyễn Văn Cương, tlđd. 
61 Lê Hồng Hạnh (2009), Báo cáo rà soát hệ thống pháp luật bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam. 
62 Lê Hồng Hạnh và Trần Thị Quang Hồng (2010), Luật Bảo vệ người tiêu dùng có nên quy định tổ chức là 
người tiêu dùng, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 20/2010. 
63 Nguyễn Ngọc Sơn (2009), Người tiêu dùng và pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 
số 138/2009. 
64 Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2009), Nhu cầu kiểm soát điều kiện thương mại chung, Tạp chí Nhà nước và Pháp 
luật số 10/2009. 
65 Đỗ Giang Nam, tlđd. 
66 Nguyễn Thị Hằng Nga, tlđd. 
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nội dung của pháp luật về điều kiện thương mại chung và khẳng định pháp luật về điều 
kiện thương mại chung không chỉ là vấn đề của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng như quan niệm truyền thống lâu nay. Để có cơ sở so sánh, tác giả nghiên cứu 
pháp luật của Liên minh EU và một số quốc gia trên thế giới theo hai trường phái: (i) 
trường phái pháp luật chỉ điều chỉnh về điều kiện thương mại chung đối với hợp đồng 
trong lĩnh vực tiêu dùng và (ii) trường phái pháp luật điều chỉnh về điều kiện thương 
mại chung đối với tất cả các hợp đồng, từ đó làm cơ sở rút ra kinh nghiệm cho Việt 
Nam.  

- Luận án tiến sĩ “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử 
dụng hợp đồng theo mẫu ở Việt Nam” năm 2017 của tác giả Nguyễn Công Đại.67  

- Cuốn sách “Kiểm soát điều khoản mẫu trong hợp đồng tiêu dùng trong Luật 
Việt Nam: Bài học từ kinh nghiệm Châu Âu” năm 2017 của tác giả Đỗ Giang Nam.68 

Thêm vào đó, dưới góc độ pháp luật dân sự, có thể tham khảo nhiều nghiên cứu 
liên quan đến vấn đề tính hiệu lực của các điều khoản, góc độ tự do ý chí, tự do hợp 
đồng và nguyên tắc trung thực, thiện chí như: bài báo “Giao dịch dân sự vô hiệu tương 
đối và giao dịch dân sự vô hiệu tuyệt đối” của tác giả Bùi Đăng Hiếu;69 bài báo “Tự do 
kinh doanh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Bùi Xuân Hải;70 bài báo 
“Sự Phát triển của chế định hợp đồng tiêu dùng: Thách thức và triển vọng đối với 
pháp luật hợp đồng Việt Nam” của tác giả Đỗ Giang Nam;71 bài báo “Tự do cam kết, 
thỏa thuận và giới hạn tự do cam kết thỏa thuận - Nhìn từ góc độ hiến pháp” của tác 
giả Đỗ Văn Đại;72 bài báo “Tác động của hình thức lỗi đến việc xác định trách nhiệm 
hợp đồng nhìn từ góc độ nguyên tắc thiện chí, trung thực” của tác giả Dương Anh Sơn 
và Nguyễn Ngọc Sơn;73 bài báo “Tự do ý chí và sự tiếp nhận tự do ý chí trong pháp 
luật Việt Nam hiện nay” của tác giả Ngô Huy Cương.74  

Đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu pháp luật về hợp đồng theo mẫu giữa 

 
67 Nguyễn Công Đại, tlđd. 
68 Do Giang Nam (2017), Control of Standard Terms in Consumer Contracts in Vietnamese Law: Lessons Learnt 
from European Experiences, Utrecht University. 
69 Bùi Đăng Hiếu (2001), “Giao dịch dân sự vô hiệu tương đối và giao dịch dân sự vô hiệu tuyệt đối”, Tạp chí 
nghiên cứu lập pháp số 05/2001. 
70 Bùi Xuân Hải (2011), “Tự do kinh doanh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 
số 05/2011. 
71 Đỗ Giang Nam (2016), “Sự Phát triển của chế định hợp đồng tiêu dùng: Thách thức và triển vọng đối với pháp 
luật hợp đồng Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 04/2016. 
72 Đỗ Văn Đại (2013), “Tự do cam kết, thỏa thuận và giới hạn tự do cam kết thỏa thuận - Nhìn từ góc độ hiến 
pháp”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 11/2013. 
73 Dương Anh Sơn và Nguyễn Ngọc Sơn (2007), “Tác động của hình thức lỗi đến việc xác định trách nhiệm hợp 
đồng nhìn từ góc độ nguyên tắc thiện chí, trung thực”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 01/2007. 
74 Ngô Huy Cương, (2008), “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 số 02/2008. 
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tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng, đồng thời trong chừng mực nhất định 
đã đề cập đến thực trạng pháp luật và nêu những giải pháp khắc phục những hạn chế 
của pháp luật hiện hành. 

2. Đánh giá tình hình nghiên cứu 

2.1. Những vấn đề luận án kế thừa  

Các công trình khoa học trong và ngoài nước đã xây dựng các tri thức khoa học, 
cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn ở mức độ nhất định cho việc triển khai 
nghiên cứu đề tài này. Những kết quả nghiên cứu mà luận án có thể kế thừa là: 

Thứ nhất, các công trình làm sáng tỏ nguồn gốc và chức năng của hợp đồng theo 
mẫu; sự cần thiết kiểm soát hợp đồng theo mẫu bằng pháp luật; lịch sử hình thành 
pháp luật về hợp đồng theo mẫu và phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu. Về cơ 
bản, các học giả đều coi hợp đồng theo mẫu là những hợp đồng mà điều khoản, điều 
kiện trong đó do một bên đưa ra còn phía bên kia buộc phải lựa chọn giữa việc “chấp 
nhận hoặc từ bỏ” (“take it or leave it”, tức là nếu không chấp nhận các điều khoản soạn 
sẵn thì không mua được hàng hóa, dịch vụ) mà rất hiếm hoặc hầu như không có sự 
thương lượng, đàm phán về nội dung hợp đồng. Các nghiên cứu lý giải cụ thể sự ra đời 
và phổ biến của hợp đồng theo mẫu dưới nguồn gốc kinh tế - xã hội và phân tích cơ sở 
của việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu bằng pháp luật dưới góc độ các thách thức mà 
việc sử dụng hợp đồng theo mẫu đặt ra đối với lý thuyết hợp đồng cổ điển cũng như 
người tiêu dùng, mối quan hệ bất cân xứng về mặt thông tin hay bất bình đẳng về 
quyền lực đàm phán. Đây là xuất phát điểm quan trọng để tác giả đi sâu phân tích, làm 
sáng tỏ lý luận về hợp đồng theo mẫu, kiểm soát hợp đồng theo mẫu và pháp luật về 
kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với 
người tiêu dùng tại Chương 1. 

Thứ hai, các công trình nghiên cứu đã phác họa quá trình hình thành và phát triển 
pháp luật về bảo vệ quyền lợi nói chung, trong đó có vấn đề kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu, đồng thời có một số công trình đi sâu phân tích một số khía cạnh về thực trạng 
pháp luật, chẳng hạn như việc giải thích hợp đồng, khía cạnh công bằng hay tự do 
trong hợp đồng theo mẫu. Bên cạnh đó, thực tiễn kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng nói chung và trong 
một số lĩnh vực cụ thể, một số bất cập, hạn chế và nguyên nhân của bất cập, hạn chế 
bước đầu được đề cập đến trong một số công trình nghiên cứu. Những nghiên cứu này 
sẽ được luận án tiếp thu có chọn lọc để giải quyết các vấn đề tại Chương 2 của luận án. 

Thứ tư, đã có nhiều ý kiến khả thi về giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và 
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nâng cao năng lực thực thi chế định kiểm soát hợp đồng theo mẫu được đề cập tới 
trong các công trình nghiên cứu như giải pháp về pháp luật, về cán bộ, về các tổ chức 
xã hội và các giải pháp khác. Những đề xuất này là những gợi mở được luận án tiếp thu 
và phát triển trong nghiên cứu tại Chương 3. 

2.2. Những vấn đề chưa được nghiên cứu hoặc có nhiều quan điểm khác nhau 

Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài của luận án được tiếp cận ở nhiều 
góc độ khác nhau. Vì vậy, để đạt được nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, nghiên cứu 
sinh nhận thấy còn một số vấn đề chưa được nghiên cứu hoặc có nhiều quan điểm 
khác nhau liên quan đến đề tài Luận án, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, khái niệm “hợp đồng theo mẫu” chưa có cách hiểu rõ ràng, cụ thể: 

Các học giả đã nêu các tên gọi khác nhau của hình thức xác lập hợp đồng dựa 
trên những điều khoản soạn sẵn, cụ thể là hợp đồng theo mẫu (Standard Form 
Contracts), hợp đồng mẫu đại trà (Mass Standardised Contracts), hợp đồng gia nhập 
(Adhesion Contracts) hay hợp đồng hàng loạt (Boilerplate Contracts), hợp đồng tiêu 
dùng (Consumer Contracts)… Nếu thương nhân ban hành các điều khoản, các quy tắc 
được soạn trước và công khai cho người mua hàng thì họ đặt tên cho các chính bản 
quy tắc, điều kiện này là điều kiện thương mại chung hoặc điều kiện giao dịch chung 
(“general conditions of trade” hoặc “trade general conditions”. Từ dấu hiệu thiếu công 
bằng của các điều khoản, điều kiện hợp đồng, một số thuật ngữ phổ biến được dùng là 
điều khoản không công bằng (“unfair terms” hoặc “unfair contract terms”) hoặc điều 
khoản lạm dụng (abusive clauses)… 

Nhiều tên gọi khác nhau đã làm cho cách hiểu về hợp đồng theo mẫu không được 
rõ ràng và thậm chí nhiều người nhầm lẫn hợp đồng theo mẫu chính là các điều khoản 
bất công hoặc không lý giải được mối quan hệ giữa hợp đồng theo mẫu, hợp đồng gia 
nhập và điều kiện giao dịch chung. 

Thứ hai, một số nội dung chưa được làm rõ trong các công trình nghiên cứu, 
chẳng hạn: chưa có công trình nào đưa ra khái niệm “kiểm soát hợp đồng theo mẫu 
giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng”, “pháp luật về kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu 
dùng”; các nghiên cứu chưa xác định một cách rõ ràng, đầy đủ đặc điểm, hình thức của 
các nội hàm có liên quan được nghiên cứu trong Luận án; chưa làm sáng tỏ phương 
thức kiểm soát, nội dung pháp luật về kiểm soát và các yếu tố ảnh hưởng đến việc ban 
hành và thực hiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu. 

Thứ ba, sự cần thiết phải kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân 
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kinh doanh với người tiêu dùng mới được nghiên cứu theo từng khía cạnh, chẳng hạn: 
sự bất bình đẳng về quyền lực đàm phán hay vị trí yếu thế của người tiêu dùng. Hầu 
như chưa có công trình nào luận giải một cách toàn diện, có hệ thống nội dung lý luận này. 

Thứ tư, mặc dù các công trình nghiên cứu đã phân tích và đánh giá một số khía 
cạnh pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa chủ thể kinh 
doanh với người tiêu dùng nhưng có thể nói, chưa có công trình nào nghiên cứu một 
cách tổng thể tất cả những quy định pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu (và cả 
điều kiện giao dịch chung) trong giao dịch giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu 
dùng, chưa đưa ra những đánh giá mang tính xuyên suốt là cơ sở để sửa đổi toàn diện 
pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành. 

Các công trình nghiên cứu tại Việt Nam sau thời điểm Luật BVQLNTD 2010 ra 
đời phần lớn đều đã đề cập, phân tích, bình luận và có các đề xuất hoàn thiện quy định 
pháp luật liên quan đến hợp đồng theo mẫu. Trong đó, có những công trình hướng tới 
việc hoàn thiện BLDS 2015, có những công trình hướng tới việc hình thành khuôn khổ 
pháp lý chung cho mọi giao dịch có sử dụng điều kiện thương mại chung (không chỉ 
giới hạn trong giao dịch với người tiêu dùng), cũng có những công trình trực tiếp 
hướng tới việc hoàn thiện Luật BVQLNTD 2010 nhưng mới chỉ dừng lại ở một vài 
góc độ cụ thể (như đối tượng hàng hoá, dịch vụ bắt buộc phải đăng ký; phạm vi kiểm 
soát; phương thức giải quyết tranh chấp; công cụ hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng). Ngoài ra, một số các công trình nghiên cứu ở cấp độ luận văn thạc sỹ, mặc dù 
có nhiều giá trị kế thừa, tuy nhiên mới chỉ giới hạn trong phạm vi sơ lược của luận văn 
thạc sĩ trên cơ sở tổng hợp, so sánh mà chưa có sự phân tích, đánh giá toàn diện các 
vấn đề lý luận và thực tiễn. 

Theo đó, còn nhiều vấn đề trọng tâm về hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa 
tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng chưa được đề cập, ví dụ: (i) phương 
thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu (tiền kiểm, hậu kiểm, vừa tiền kiểm vừa hậu kiểm) 
như hiện nay, đặt trong ngắn hạn và dài hạn, có phù hợp không? Nếu phù hợp thì các 
quy định pháp luật bổ trợ đã đủ chặt chẽ để vừa đảm bảo hiệu quả thực hiện pháp luật 
cho cơ quan thực thi, vừa đảm bảo hiệu quả cho xã hội chưa? Nếu không phù hợp thì 
nên đề xuất mô hình kiểm soát nào? (ii) việc phân cấp kiểm soát giữa Trung ương và 
địa phương đã rõ ràng, hợp lý và khả thi chưa? (iii) liệu Việt Nam có thiếu vắng quy 
định chung về “điều khoản hợp đồng không công bằng” (unfair contract terms) như 
pháp luật Châu Âu và nhiều quốc gia pháp triển trên thế giới; (iv) vai trò của các thiết 
chế xã hội và mối quan hệ giữa chủ thể này với cơ quan hành chính như thế nào?...  
Ngoài ra, còn có các quan điểm khác nhau liên quan đến chức năng tiền kiểm của cơ 
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quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, việc mở rộng hay thu hẹp 
phạm vi hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng tiền kiểm. 

Về pháp luật quốc tế, mặc dù các công trình đã đề cập đến kinh nghiệm quốc tế 
làm cơ sở nêu ra bài học cho Việt Nam tuy nhiên chủ yếu theo xu hướng lựa chọn 
pháp luật Châu Âu là nơi ra đời của hợp đồng theo mẫu. Tiêu chí lựa chọn các nước 
trong khu vực Châu Á có điều kiện kinh tế, xã hội gần gũi với Việt Nam hơn như Hàn 
Quốc, Đài Loan… còn mờ nhạt. 

Thứ năm, mặc dù thực tiễn kiểm soát hợp đồng theo mẫu ở Việt Nam đã được 
các công trình nghiên cứu đề cập ở các mức độ khác nhau và trong một số lĩnh vực cụ 
thể, hầu hết các công trình nghiên cứu hiện nay chưa đi sâu đánh giá thực trạng thực 
hiện pháp luật tại các cơ quan, tổ chức có liên quan, ví dụ tại Bộ Công Thương hoặc 
Sở Công Thương trên cả nước, tại Tòa án, tại các cơ quan được giao thẩm quyền xử lý 
vi phạm hành chính... Hạn chế của thực tiễn nêu trên chưa được chỉ ra một cách đầy đủ 
hoặc mới dừng lại ở mức độ nêu ra mà chưa có sự luận giải sâu sắc. 

Thứ sáu, các nghiên cứu liên quan đến đề tài đã đề xuất một số giải pháp hoàn 
thiện quy định pháp luật và nâng cao năng lực thực hiện chế định kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu. Tuy nhiên, các giải pháp chưa tạo thành một hệ thống đồng bộ. 

2.3. Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu 

Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu, luận án xác định những nội dung cần 
tiếp tục nghiên cứu, bao gồm: 

Thứ nhất, xây dựng khái niệm “hợp đồng theo mẫu” đặt trong mối liên hệ với các 
khái niệm có liên quan như “hợp đồng gia nhập”, “điều kiện giao dịch chung”; xây 
dựng các khái niệm “kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh 
với người tiêu dùng”; “pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa 
tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng”. 

Thứ hai, xác định hình thức của hợp đồng theo mẫu; làm rõ đặc điểm của các 
khái niệm được đề cập trong đề tài; làm rõ phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu 
trong giao dịch giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng; nội dung pháp luật về 
kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu 
dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến việc ban hành và thực hiện pháp luật về kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu. 

Thứ ba, làm rõ sự cần thiết phải kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá 
nhân kinh doanh với người tiêu dùng bằng pháp luật. 
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Thứ tư, phân tích, đánh giá tổng thể pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu 
trong giao dịch giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng trong các quy định của 
BLDS, Luật BVQLNTD, các văn bản hướng dẫn thi hành và một số Luật chuyên 
ngành như Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam…. 

Thứ năm, đánh giá thực tiễn kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa 
chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng tại các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng, tòa án và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng; chỉ ra những kết quả tích cực, những hạn chế, vướng mắc và xác định 
nguyên nhân của các hạn chế, vướng mắc đó. 

Thứ sáu, trên cơ sở thực trạng pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng, đặt trong mối liên hệ với các 
yếu tố ảnh hưởng đến việc ban hành và thực hiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu, Luận án xây dựng các giải pháp hoàn thiện pháp luật và các giải pháp nâng 
cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa 
chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng. 

3. Cơ sở lý thuyết, giả thuyết nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu 

3.1. Cơ sở lý thuyết 

Để thực hiện đề tài này, tác giả dựa vào một số lý thuyết về sự kiểm soát của 
pháp luật đối với hợp đồng theo mẫu trong giao dịch tiêu dùng như sau: 

Thứ nhất, lý thuyết hợp đồng cổ điển. 

Lý thuyết hợp đồng cổ điển phương Tây bắt nguồn từ đầu thế kỷ XIX ở Anh vào 
thời kỳ diễn ra cuộc cách mạng chuyển đổi kinh tế và chính trị.75 Theo đó, một mặt, 
các bên được quyền tự mình theo đuổi lợi ích từ quan hệ hợp đồng thông qua việc tự 
do chọn đối tác, tự do quyết định có giao kết hợp đồng hay không và tự do thiết kế, 
thoả thuận điều khoản ràng buộc các bên. Mặt khác, tự do hợp đồng còn được nhấn 
mạnh ở khía cạnh loại trừ sự can thiệp của Nhà nước vào nội dung hợp đồng.  

Việc nghiên cứu lý thuyết hợp đồng cổ điển cho thấy áp dụng lý thuyết hợp đồng 
nghiêm ngặt vào các hợp đồng theo mẫu đã kéo theo những bất công nghiêm trọng và 
không những làm dấy lên sự phản ứng từ bên gia nhập hợp đồng mà còn từ chính 
những người được giao quyền thực thi công lý. Điều này cho thấy sự thất bại của học 
thuyết hợp đồng cổ điển trong việc cung cấp một khuôn khổ hiệu quả để giải quyết 
những vấn đề phát sinh từ các điều khoản theo mẫu, từ đó làm tiền đề để nghiên cứu 

 
75 Xem Pound (1909), “Liberty of Contract” 18 Yale Law Journal, 455-457; Smith (1776), Wealth of Nations.  
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các lý thuyết hiện đại. 

Thứ hai, lý thuyết về luật hợp đồng điều tiết thị trường (Market-Rational 
Contract Law).76 

Theo khái niệm luật hợp đồng điều tiết thị trường,77 quyền tự do hợp đồng rất 
quan trọng để đạt được hiệu quả Pareto78 chứ không phải vì giá trị riêng của nó. Nói 
cách khác, tự do hợp đồng được coi là một công cụ để cả hai bên tăng cường sự giàu 
có của họ. Trong thị trường hoàn hảo, thỏa thuận hợp đồng tự do cần được thực thi vì 
nó sẽ làm cho cả hai bên tốt hơn: các bên có được thứ có giá trị với họ hơn những gì 
họ bỏ ra cho bên kia.79 Tuy nhiên, người ta nhận ra rằng lý tưởng về thị trường hoàn 
hảo này trên thực tế không thể luôn luôn đạt được và do đó sự tự do của hợp đồng 
được thay thế bằng các quy định làm công cụ khắc phục các thất bại thị trường. 

Cụ thể, trái ngược với lý tưởng không điều tiết (non-instrumentalist ideal) của 
luật hợp đồng cổ điển, luật hợp đồng điều tiết thị trường có chức năng điều tiết hữu ích 
để khắc phục sự cản trở chi phí giao dịch và khắc phục sự cố thị trường.80 Điều thực 
sự quan trọng đối với khái niệm luật hợp đồng điều tiết thị trường là liệu phúc lợi xã 
hội có được tăng lên bằng cách thực thi các hợp đồng theo mẫu hay không, hoặc liệu 
thông qua các điều khoản theo mẫu, rủi ro liên quan có được phân bổ hiệu quả cho bên 
có thể chịu rủi ro đó với chi phí tối thiểu hay không.81 Nếu các hợp đồng theo mẫu có 
thể tạo ra hiệu quả Pareto giúp các bên tốt hơn và không ai tệ hơn, các bên tham gia 
một hợp đồng hoàn hảo như vậy chỉ yêu cầu nhà nước thực thi trung thành thỏa thuận 
của họ. Tuy nhiên, nếu không phải là trường hợp này, sự can thiệp pháp lý có thể phù 
hợp trong phạm vi sửa chữa đầy đủ những thất bại của thị trường liên quan đến các 
điều khoản theo mẫu trong hợp đồng tiêu dùng. Cách tiếp cận của luật hợp đồng điều 
tiết thị trường giải quyết các thất bại thị trường đã được phân tích ở trên do hiệu quả 
Pareto không đạt được theo mô hình tự do hợp đồng cổ điển. 

Thứ ba, lý thuyết về luật hợp đồng tự do - xã hội (Social-Liberal Contract 

 
76 Do Giang Nam (2017), tlđd, p. 25-27. 
77 Thomas Wilhelmsson (2004), “Varieties of Welfarism in European Contract Law” 10(6) European Law 
Journal, p. 712. 
78 Hiệu quả Pareto tiếng Anh là “Pareto efficiency”. Đây là trạng thái mà người ta không thể cải thiện lợi ích của 
một nhóm người nào đó (làm cho họ trở nên khá giả hơn) mà lại không làm thiệt hại đến những người còn lại. 
Xem thêm: “Hiệu quả Pareto (Pareto efficiency) là gì?”, https://vietnambiz.vn/hieu-qua-pareto-pareto-efficiency-
la-gi-20190914170247594.htm, ngày truy cập: 20/7/2022. 
79 Anthony T. Kronman and Richard A. Posner (1979), Introduction in Anthony Kronman and Richard A. 
Posner (eds), The Economics of Contract Law (Little Brown and Co., 1979), p. 1-29.  
80 Ronald H. Coase (1960), “The Problem of Social Cost” 3 Journal of Law and Economics, p. 1; Robert D. 
Cooter (1991), “Coase Theorem” in John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman (eds), The World of 
Economics (Palgrave Macmillan, 1991), p. 51-57. 
81 Ronald H. Coase, tlđd; Robert D. Cooter, tlđd. 

https://vietnambiz.vn/hieu-qua-pareto-pareto-efficiency-la-gi-20190914170247594.htm
https://vietnambiz.vn/hieu-qua-pareto-pareto-efficiency-la-gi-20190914170247594.htm
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Law).82 

Bên cạnh góc độ điều tiết pháp luật nhằm khắc phục thất bại thị trường, pháp luật 
còn cần kiểm soát hợp đồng theo mẫu để khắc phục sự bất bình đẳng về quyền lực 
đàm phán và ngăn ngừa khả năng thương nhân thiết kế giao dịch của họ theo cách khai 
thác có hệ thống khuynh hướng nhận thức của người tiêu dùng từ sự bất bình đẳng về 
quyền lực đàm phán. 

Theo khái niệm luật hợp đồng tự do - xã hội, luật hợp đồng không nên chỉ được 
coi là một công cụ kỹ thuật mà còn là một công cụ chính trị để cân bằng giữa một mặt 
là tạo điều kiện tự do hợp đồng và mặt kia là đảm bảo công bằng cho bên yếu thế và dễ 
bị tổn thương.83 Theo đó, trong khi quyền tự chủ của các bên vẫn là một giá trị trung 
tâm - đó là lý do tại sao luật hợp đồng là tự do - các giá trị khác, chẳng hạn như cái gọi 
là công bằng xã hội,84 hợp tác hoặc đoàn kết nên được coi là các giá trị cơ bản đồng 
tồn tại để định hình luật hợp đồng - và đó là lý do tại sao luật hợp đồng là xã hội.85 
Tuy nhiên, cần phải xác định rõ ràng rằng cách tiếp cận xã hội không nên được coi là 
sự thay thế hoàn toàn, mà là " sự điều chỉnh bổ sung của cách tiếp cận tự do".86 Cách 
tiếp cận tự do - xã hội ủng hộ rằng luật hợp đồng nên đạt đến sự cân bằng giữa quyền 
tự chủ của các bên và trật tự, đoàn kết xã hội,87 giữa tự do hợp đồng và bảo vệ bên yếu 
hơn88. 

Theo cách tiếp cận tự do - xã hội, một trong những thiếu sót chính của cách tiếp 
cận tự do là nó chỉ liên quan đến tự do hợp đồng một cách hình thức chứ không tính 
đến tự do hợp đồng một cách thực chất.89 Điều này phần lớn phụ thuộc vào những 
ràng buộc xã hội hiện có khiến một bên ít tự do đáng kể so với bên kia.90 Do đó, luật 

 
82 Do Giang Nam (2017), tlđd, p. 27-28. 
83 Brigitta Lurger (2005), “The Future of European Contract Law between Freedom of Contract, Social Justice, 
and Market Rationality” 1(4) European Review of Contract Law, p. 442, 447. 
84 Study Group on Social Justice in European Private Law (2004), “Social Justice in European Contract Law: A 
Manifesto” 10(6) European Law Journal, p. 653. 
85 Brigitta Lurger (2004), “The “Social” Side of Contract Law and the New Principle of Regard and Fairness” in 
Authur Hartkamp et al. (eds), Towards A European Civil Code (3rd fully revised and expanded edn, Kluwer Law 
International 2004), p. 273; Brigitta Lurger (2011), “Old and New Insights for the Protection of Consumers in 
European Private Law in the Global Economic Crisis” in Roger Brownsword et al., The Foundations of 
European Private Law, (Oxford: Hart Publishing 2011), p. 89. 
86 Florian Rodl, tlđd, p. 57, 60. 
87 Chantal Mak (2008), Fundamental Rights in European Contract Law: A Comparison of the Impact of 
Fundamental Rights on Contractual Relationships in Germany, the Netherlands, Italy and England, Vol 12 
(Kluwer Law International), p. 178. 
88 Ewoud Hondius (2004), tlđd, p. 245. 
89 Stefan Grundmann (2005), “European Contract Law (S) of What Colour?” 1(2) European Review of Contract 
Law, p. 184; Colombi Ciacchi, “Freedom of Contract as Freedom from Unconscionable Contracts” in M Kelly, J 
Devenney and L Fox O’Mahony (2010), Unconscionability in European Private Financial Transactions: 
Protecting the Vulnerable (Cambridge University Press 2010), p. 7-25; O Cherednychenko (2007), Fundamental 
Rights, Contract Law and the Protection of the Weaker Party (Sellier), p. 10-11. 
90 Stefan Grundmann, tlđd; Colombi Ciacchi, tlđd. 
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hợp đồng, trong một số trường hợp, thực sự được sử dụng để củng cố ý chí áp bức của 
bên mạnh mẽ hơn, thay vì tạo điều kiện trao đổi công bằng giữa các bên. Vì vậy, để 
tránh nguy cơ thống trị thông qua hợp đồng, mô hình tự do hợp đồng chính thức phải 
được thay thế bằng một khuôn khổ quyền hạn theo luật định hoặc được thay thế bằng 
một khái niệm bình đẳng thực chất hơn.91 

Theo đó, khái niệm hiện đại về luật hợp đồng phải công nhận thực tế là các bên 
tham gia thị trường với tư cách là người tiêu dùng có thể không có vị trí thương lượng 
bình đẳng so với thương nhân.92 Giả định của luật hợp đồng cổ điển mà các bên tham 
gia vào thị trường cùng trên một vị trí bình đẳng phải được đảo ngược để phản ánh sự 
chênh lệch về sức mạnh kinh tế, kiến thức và chuyên môn giữa các bên. Khái niệm tự 
do - xã hội ủng hộ rằng luật hợp đồng phải đưa ra các biện pháp pháp lý để khắc phục 
sự mất cân bằng trong quan hệ hợp đồng với bên thường yếu hơn như người tiêu dùng. 

Thứ tư, học thuyết “bất bình đẳng về quyền lực đàm phán”  

Học thuyết “bất bình đẳng về quyền lực đàm phán” được các Tòa án Châu Âu 
tiếp cận từ những năm 1970 nhằm nỗ lực khắc phục các bất cập trong việc áp dụng lý 
thuyết hợp đồng nghiêm ngặt.93 Học thuyết này đã được viện dẫn thành công trong cả 
vụ Clifford Davis Management Ltd. kiện W.E.A. Records94 và Macaulay kiện 
Schroeder Publishing Co. Ltd.95 Trong vụ Clifford Davis Management Ltd. kiện 
W.E.A. Records, hai nhạc sĩ đã ký một hợp đồng theo mẫu dài mà theo đó họ trao độc 
quyền bản quyền phát hành âm nhạc phạm vi toàn cầu cho nguyên đơn - nhà xuất bản 
âm nhạc và cũng là người quản lý của họ. Hợp đồng ràng buộc các nhạc sĩ trong thời 
gian 05 (năm) năm và có thể được gia hạn trong thời gian 10 (mười) năm tùy theo lựa 
chọn của nguyên đơn. Hợp đồng, một văn bản pháp lý phức tạp được xây dựng bởi các 
luật sư, đã được ký kết bởi các bên trong khi các nhạc sĩ không được người quản lý 
của họ - người đứng ở vị trí đặc biệt có sức mạnh đàm phán so với các nhạc sĩ, giải 
thích đầy đủ.96 

Theo học thuyết này, tòa án phủ nhận hợp đồng nêu trên cũng như bất kỳ hợp 
đồng nào mà một bên sử dụng "quyền lực đàm phán vượt trội của mình" để áp đặt một 

 
91 Hugh Collins (2003), The Law of Contract (Cambridge University Press), p. 31. 
92 Ewoud Hondius, tlđd, p.245. 
93 George Gluck (1979), “Standard Form Contracts: The Contract Theory Reconsidered”, The 
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 28, No. 1, p. 77, 78. 
94 Clifford Davis Management Ltd. v. W.E.A. Records et al. (1975) 1 W.L.R 61 (C.A.) n. 29. 
95 Macaulay v. Schroeder Publishing Co. Ltd (1974) 1 W.L.R. 1308 (H.L) n. 29. 
96 Clifford Davis Management Ltd. v. W.E.A. Records, tlđd, p. 65.  
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hợp đồng không công bằng với bên kia.97 Một bên được xem là thực hiện một quyền 
lực đàm phán vượt trội nếu họ có thể nói: "Nếu bạn muốn mua bất kỳ hàng hóa hoặc 
dịch vụ nào, bạn cần chấp nhận hoặc từ chối giao dịch (Take it or leave it)".98 

Thứ năm, lý thuyết về cách tiếp cận theo định hướng công bằng.  

Từ lâu, khái niệm công bằng và thiện chí đã nhận được sự chú ý đáng kể của giới 
học thuật. Các cuộc thảo luận đã trải qua nhiều chủ đề khác nhau. Ví dụ, các nhà bình 
luận đã xem xét bản chất của các chính sách và triết lý cơ bản liên kết với vấn đề công 
bằng và thiện chí;99 ý nghĩa cụ thể hơn của các khái niệm như công bằng và thiện chí 
trong các bối cảnh giáo lý khác nhau;100 việc pháp luật công nhận các nguyên tắc 
chung về công bằng và thiện chí có phải là một điều tích cực không101… 

Với cách tiếp cận hợp đồng theo định hướng tự do (freedom-oriented approach), 
việc xác lập hợp đồng về cơ bản là trên tinh thần tự chủ, không theo bối cảnh và mang 
tính trừu tượng.102 Cụ thể, theo cách tiếp cận này, việc tự do ký hợp đồng tùy thuộc 
hoàn toàn vào phán đoán, khả năng của bản thân các bên trong quan hệ hợp đồng. 
Định hướng này ít chú ý đến bối cảnh tức là ít chú ý đến các hạn chế có thể ảnh hưởng 
đến người tiêu dùng trong thực tế, đồng thời không quan tâm đến những cách mà lợi 
ích thực chất của người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các bên trong 
quan hệ hợp đồng được xem là người "trừu tượng" (“abstract” person).103 Họ được 
nhìn nhận một cách trừu tượng từ tất cả các yếu tố trên thực tế có thể ảnh hưởng đến 
khả năng theo đuổi và bảo vệ lợi ích của họ đến những cách mà lợi ích của họ có thể bị 
ảnh hưởng. Như đã đề cập trên đây, cách nhìn nhận theo quan điểm tự do này có nhiều 
điểm không phù hợp với mối quan hệ hợp đồng theo mẫu giữa doanh nghiệp và người 
tiêu dùng. 

Ngược lại, một cách tiếp cận công bằng đặt mối quan hệ hợp đồng của người tiêu 

 
97 Clifford Davis Management Ltd. v. W.E.A. Records, tlđd, 64; in Macaulay v. Schroeder Publishing Co. Ltd, 
tlđd, p. 1315. 
98 Macaulay v. Schroeder Publishing Co. Ltd, tlđd, p. 1316. 
99 Xem: T. Wilhelmsson (1995), Social Contract Law and European Integration, Dartmouth; R. Brownsword, G. 
Howells and T. Wilhelmsson (1991), Welfarism in Contract Law, Dartmouth, 1994; J. Cartwright, Unequal 
Bargaining, Oxford; R. Brownsword, N. Hird and G. Howells (1999), Good Faith in Contract: Concept and 
Context, Dartmouth; H. Collins (2003), The Law of Contract, 4th edn, Butterworths, Chs 2, 12 and 13 
(Cambridge University Press); J. Wightman (1996), Contract: A Critical Commentary, Pluto Press. 
100 Xem: R. Brownsword, N. Hird and G. Howells, tlđd, n. 1; C. Willett (ed.), Aspects of Fairness in Contract, 
Blackstone, 1996, n.1; J. Beatson and D. Friedman (eds), Good Faith and Fault in European Contract Law, 
Oxford, 1995, n. 1; and A. Forte (1999), Good Faith in Contract and Property Law, Hart, n. 1. 
101 Xem: R. Brownsword, N. Hird and G. Howells, tlđd, n. 1; A. Forte, tlđd, n.1. 
102 Chris Willett, sđd, p. 32. 
103 T. Wilhelmsson (1992), “Critical Studies in Private Law, Dartmouth”, Ch. 4; T. Wilhelmsson (1995), tlđd, p. 
29-31. 
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dùng trong bối cảnh cụ thể và không trừu tượng như cách tiếp cận định hướng tự do.104 
Như Wilhelmsson mô tả, đây là cách tiếp cận "định hướng con người" (“person-
oriented”) đối với các hợp đồng.105 Định hướng này nhìn nhận các bên không phải là 
người trừu tượng mà tập trung vào đặc điểm của họ với tư cách là người tiêu dùng và 
thương nhân.106 Định hướng này quan tâm đến các cách thức mà lợi ích vật chất, tài 
sản, xã hội và kinh tế của các bên bị ảnh hưởng bởi các điều khoản thực chất. Nó cũng 
quan tâm tới các yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng của các bên trong việc bảo vệ 
lợi ích của họ trong quá trình xác lập hợp đồng. Người tiêu dùng được coi là bên yếu 
hơn. Một số điều khoản nội dung được coi là tiềm ẩn khả năng gây tổn hại đặc biệt đến 
lợi ích của người tiêu dùng. Quy trình ký kết hợp đồng và điều kiện thị trường rộng 
lớn hơn được coi là gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc bảo vệ lợi ích của họ 
(dựa trên các vấn đề thiếu minh bạch, thiếu sự lựa chọn thay thế và sức mạnh thương 
lượng yếu của người tiêu dùng như được đề cập ở trên). Tính đến các yếu tố này, mục 
tiêu đặt ra là cân bằng một cách công bằng lợi ích của các bên. Thông thường điều này 
có nghĩa là bảo vệ lợi ích của bên được nhìn nhận là "yếu hơn", tức là người tiêu 
dùng.107 

Theo nghĩa rộng, mô hình này có thể được nhìn nhận trong mối liên hệ với công 
bằng xã hội hoặc "chủ nghĩa  phúc lợi” (“welfarism"). Theo đó, mục tiêu bảo vệ lợi ích 
của bên "yếu hơn" (người tiêu dùng) có nhiều điểm tương đồng với các giá trị của nhà 
nước phúc lợi.108  

Tóm lại, do sự thiếu hụt của luật hợp đồng cổ điển trong việc giải quyết các vấn 
đề của hợp đồng theo mẫu, đã đến lúc thay thế khái niệm cổ điển về luật hợp đồng, 
hoàn toàn dựa trên lý tưởng tự do hợp đồng, bằng các khái niệm mới về luật hợp đồng 
mang tính điều tiết, phản ánh tốt hơn thực tiễn hợp đồng trong thời đại thông tin cũng 
như bắt kịp những phát hiện mới của khoa học hành vi liên quan đến sự hành xử cảm 
tính của người tiêu dùng. Từ các vấn đề làm nền tảng đặt ra nhu cầu kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu bằng pháp luật đã được trình bày, đặc biệt là vấn đề thất bại thị trường 
và bất bình đẳng về quyền lực đàm phán, có hai khung pháp lý về luật hợp đồng tương 
thích để giải quyết các vấn đề đã nêu là luật hợp đồng điều tiết thị trường và luật hợp 
đồng tự do - xã hội.  

 
104 Chris Willett, sđd, p. 33. 
105 T. Wilhelmsson (1995), tlđd.  
106 T. Wilhelmsson (1995), tlđd. 
107 Chris Willett, sđd, p. 33. 
108 R. Brownswords, G. Howells and T. Wilhelmsson (1994), Welfarism in Contract Law, Dartmouth; H. Collins 
(2004), tlđd, p. 9; Xem thêm thảo luận mở rộng về khái niệm “người tiêu dùng - chủ nghĩa tư bản phúc lợi” trong 
luật hợp đồng: J. Adams and R. Brownsword (2004), Understanding Contract Law, Sweet and Maxwell, 4th 
edm, Ch. 8.  
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Trong đó, theo khung luật hợp đồng điều tiết thị trường, sự can thiệp pháp lý vào 
quan hệ hợp đồng phù hợp trong phạm vi khắc phục thất bại thị trường liên quan đến 
các điều khoản mẫu trong hợp đồng tiêu dùng do hiệu quả Pareto không đạt được theo 
mô hình tự do hợp đồng cổ điển. Theo khung luật hợp đồng tự do - xã hội, như được 
củng cố thêm bởi thực tiễn áp dụng học thuyết bất bình đẳng về quyền lực đàm phán 
và cách tiếp cận theo định hướng công bằng, cần đưa ra các biện pháp pháp lý khắc 
phục sự mất cân bằng trong quan hệ hợp đồng với bên thường yếu hơn như người tiêu 
dùng, đồng thời cũng là để bảo vệ các giá trị của nhà nước phúc lợi. 

Luận án vận dụng xuyên suốt 05 (năm) cơ sở lý thuyết nêu trên để luận giải các 
vấn đề khác nhau trong nội dung Luận án. Trong số các lý thuyết này, học thuyết “bất 
bình đẳng về quyền lực đàm phán” là lý thuyết là chủ đạo, làm nền tảng xuyên suốt 
cho toàn bộ quá trình nghiên cứu của đề tài. 

3.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết của việc nghiên cứu đề tài 

Luận án đặt ra và giải quyết các câu hỏi nghiên cứu trong mối liên hệ với các giả 
thuyết nghiên cứu như sau: 

Thứ nhất, về góc độ lý luận: 

Câu hỏi nghiên cứu: Hợp đồng theo mẫu là gì và vì sao hợp đồng theo mẫu lại 
được sử dụng là công cụ để giao kết hợp đồng trong môi trường kinh doanh hiện đại? 
Vì sao việc kiểm soát bằng pháp luật đối với hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa 
tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng lại là cần thiết? 

Giả thuyết nghiên cứu đối với vấn đề trên: Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng với 
các điều khoản soạn sẵn trong các hợp đồng mà một bên không được quyền thương 
lượng, soạn thảo và đàm phán các nội dung đó để sửa đổi, bổ sung. Hợp đồng theo 
mẫu mang trong mình nhiều lợi ích cho hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân 
kinh doanh lẫn người tiêu dùng, đặc biệt phù hợp với nhu cầu về tốc độ giao dịch 
nhanh, theo đó được sử dụng là công cụ để giao kết hợp đồng trong môi trường kinh 
doanh hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích, việc sử dụng hợp đồng theo mẫu có thể 
phát sinh nhiều vấn đề tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại đến quyền lợi người tiêu dùng với 
số lượng lớn nên cần vai trò kiểm soát của pháp luật và nhà nước.  

Thứ hai, về góc độ thực tiễn pháp luật và thực trạng thực hiện: 

Câu hỏi nghiên cứu: Pháp luật Việt Nam về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng như thế nào và việc 
thực hiện pháp luật có bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng?  
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Giả thuyết nghiên cứu đối với vấn đề trên: các văn bản pháp luật có liên quan, 
nhất là Luật BVQLNTD 2010 đã quy định khá đầy đủ các quy định kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng. 
Mặc dù vậy, thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu 
cũng phát sinh nhiều vấn đề cả lý luận và thực tiễn cần được quan tâm giải quyết thấu 
đáo, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh thương mại điện tử và kinh tế số ở nước ta 
hiện nay. Phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong pháp luật Việt Nam hiện 
nay được tác giả đánh giá là phù hợp với tình hình xã hội hiện tại. Tuy nhiên, khi tiếng 
nói yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mạnh mẽ hơn, ý thức tuân thủ pháp luật 
của tổ chức, cá nhân kinh doanh nâng cao và sự vận hành của hệ thống tư pháp đơn 
giản và hiệu quả hơn thì phương thức can thiệp bằng công cụ hành chính như hiện nay 
sẽ đứng trước yêu cầu cần thay đổi.  

Thứ ba, về góc độ đề xuất, kiến nghị: 

Câu hỏi nghiên cứu: Các yêu cầu và giải pháp nào đặt ra đối với việc hoàn thiện 
pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật? 

Giả thuyết nghiên cứu đối với vấn đề trên: Các yêu cầu cần thiết đặt ra đối với 
việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật là thể chế hóa 
đường lối, chính sách của Đảng; xác định người tiêu dùng là bên yếu thế cần được bảo 
vệ; học tập kinh nghiệm nước ngoài có chọn lọc nhằm hài hòa hóa pháp luật trong 
nước trên tiến trình hội nhập quốc tế. Về giải pháp, có các giải pháp trước mắt để đáp 
ứng các yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của đất nước thời điểm hiện tại và 
cả giải pháp lâu dài để bắt kịp xu hướng lập pháp của thế giới. Các giải pháp sẽ tập 
trung toàn diện từ vấn đề xác định đối tượng kiểm soát, phạm vi kiểm soát và phương 
thức kiểm soát. Cụ thể hơn, đối với phương thức kiểm soát, trước mắt có thể giữ 
nguyên mô hình kiểm soát hợp đồng theo mẫu hiện tại nhưng cần bổ sung các phương 
thức bổ trợ nhằm tăng cường tính minh bạch và tạo điều kiện cho các đối tượng liên 
quan tham gia vào quá trình ra phán quyết của cơ quan hành chính. Trong tương lai, 
cần nghiên cứu để chuyển chức năng phán xét về tính hiệu lực của điều khoản mẫu về 
cho cơ quan tư pháp. 
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KẾT LUẬN PHẦN TỔNG QUAN 

 

Bảo vệ người tiêu dùng nói chung và kiểm soát hợp đồng theo mẫu nói riêng là 
vấn đề thu hút được sự quan tâm của các học giả. Có thể thấy, các công trình khoa học 
trong và ngoài nước đã xây dựng các tri thức khoa học, cung cấp những cơ sở lý luận 
và thực tiễn ở mức độ nhất định cho việc triển khai nghiên cứu đề tài này. Theo đó, 
các công trình đã làm sáng tỏ nguồn gốc và chức năng của hợp đồng theo mẫu; sự cần 
thiết kiểm soát hợp đồng theo mẫu bằng pháp luật; lịch sử hình thành pháp luật về hợp 
đồng theo mẫu và phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu. Đồng thời, các công 
trình nghiên cứu đã phác họa quá trình hình thành và phát triển pháp luật về bảo vệ 
quyền lợi nói chung, trong đó có vấn đề kiểm soát hợp đồng theo mẫu, trong đó có 
công trình đi sâu phân tích một số khía cạnh về thực trạng pháp luật. Thực tiễn kiểm 
soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người 
tiêu dùng, một số bất cập, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục bước đầu 
được đề cập đến trong một số công trình nghiên cứu. 

Tuy nhiên, hiện nay các công trình chỉ đề cập tới từng khía cạnh của đề tài ở 
những mức độ khác nhau mà chưa có công trình nào nghiên cứu trực tiếp và tổng thể 
về “Pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân 
kinh doanh với người tiêu dùng ở Việt Nam”. Rất ít các công trình nghiên cứu ở phạm 
vi tổng thể pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá 
nhân kinh doanh với người tiêu dùng ở Việt Nam từ các vấn đề lý luận đến thực tiễn. 
Đồng thời, có nội dung còn được quan điểm khác nhau như khái niệm “hợp đồng theo 
mẫu”; có vấn đề chưa được nghiên cứu tổng thể chẳng hạn như sự cần thiết phải kiểm 
soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng bằng 
pháp luật; sự phù hợp của phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu hiện nay đặt 
trong ngắn hạn và dài hạn...  

Trên cơ sở hệ thống các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, Luận án chỉ 
rõ các vấn đề có liên quan đến đề tài mà luận án kế thừa và tiếp tục phát triển, những 
vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau và những vấn đề chưa được đề cập mà luận án cần 
tập trung giải quyết. 
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PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, 
KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG THEO MẪU VÀ PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT 

HỢP ĐỒNG THEO MẪU TRONG GIAO DỊCH GIỮA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
KINH DOANH VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG  

1.1. Những vấn đề lý luận về hợp đồng theo mẫu và kiểm soát hợp đồng theo mẫu 
trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

1.1.1. Khái quát về hợp đồng theo mẫu 

Hợp đồng theo mẫu là một trong những cách dịch của các thuật ngữ tiếng Anh: 
“standard form contracts”, “form contracts”, “standard contracts” hay “standardized 
contracts”.109 Ngoài ra, còn có những cách dịch khác như hợp đồng mẫu chuẩn, hợp 
đồng mẫu, hợp đồng tiêu chuẩn. Tác giả chọn cách dịch quen thuộc là hợp đồng theo 
mẫu để sử dụng trong nghiên cứu của mình.  

Bên cạnh thuật ngữ hợp đồng theo mẫu, các nền pháp luật khác nhau như Nga, 
Đức, Đài Loan còn đề cập tới một số thuật ngữ gần gũi như hợp đồng gia nhập 
(adhesion contracts, affiliation contract), điều kiện thương mại chung/điều kiện giao 
dịch chung/điều khoản kinh doanh mẫu/ điều khoản và điều kiện mẫu (sau đây gọi 
chung là “điều kiện giao dịch chung”) (standard business terms, standard terms and 
conditions, general trading conditions). Để có cách nhìn đầy đủ về hợp đồng theo 
mẫu, tại mục khái niệm, tác giả tìm hiểu hợp đồng theo mẫu trong mối liên hệ với 
những thuật ngữ nêu trên nhằm xác định phạm vi nghiên cứu về hợp đồng theo mẫu. 

1.1.1.1. Khái niệm hợp đồng theo mẫu 

Theo từ điển Deluxe Black’s Law Dictionary, hợp đồng theo mẫu là dạng hợp 
đồng in sẵn có chứa các điều khoản đã định, được sử dụng nhiều lần bởi một doanh 
nghiệp hoặc trong một ngành cụ thể và chỉ có thể bổ sung hoặc sửa đổi nhỏ để đáp ứng 
tình huống cụ thể. Hợp đồng theo mẫu có lợi cho bên soạn thảo, vì vậy chúng có thể 
tương tự như các hợp đồng gia nhập.110 Hợp đồng gia nhập, cũng theo từ điển Deluxe 
Black’s Law Dictionary, là dạng hợp đồng theo mẫu do một bên soạn thảo, được sử 
dụng để ký kết với bên khác có vị trí yếu hơn, chẳng hạn như người tiêu dùng, người 
gia nhập vào hợp đồng với rất ít sự lựa chọn về điều khoản.111 

Qua định nghĩa này, có thể thấy hợp đồng theo mẫu được hình thành từ sự kết 

 
109  Ở Việt Nam, thuật ngữ hợp đồng theo mẫu chính thức bắt đầu được ghi nhận tại Điều 407 BLDS 1995. 
110 Deluxe Black’s Law Dictionary (1990), Deluxe Tenth Edition, West Publishing Co, p. 397. 
111 Deluxe Black’s Law Dictionary (1990), Deluxe Tenth Edition, West Publishing Co, p. 390. 
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hợp của các yếu tố: (i) tính mẫu hay tính soạn sẵn và (ii) tính chấp nhận (ít sự lựa chọn 
về điều khoản). Trong đó, người bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ đề nghị giao kết hợp 
đồng với người tiêu dùng thông qua các điều khoản soạn sẵn; bên người tiêu dùng khi 
lựa chọn chấp nhận lời đề nghị giao kết sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận toàn bộ nội 
dung dự thảo hợp đồng đã được đề nghị. Như vậy, trong khi đối với hình thức giao kết 
hợp đồng truyền thống, các bên sẽ cùng nhau thương lượng, đàm phán để đi đến thống 
nhất ý chí về từng điều khoản cụ thể của hợp đồng, thì đối với hợp đồng theo mẫu, sự 
thống nhất ý chí chỉ nằm ở quyết định có tham gia hay không tham gia giao dịch của 
người tiêu dùng. Sự thống nhất ý chí về quyết định tham gia giao dịch đồng nghĩa với 
sự thống nhất ý chí về nội dung điều khoản hợp đồng.    

Tên gọi hợp đồng theo mẫu bắt nguồn từ nguồn gốc ra đời của loại hợp đồng 
này. Việc xuất hiện khả năng sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang tính 
đại trà, hàng loạt và liên tục cho vô số các khách hàng từ cuộc cách mạng công nghiệp 
thế kỉ XIX đã đặt ra vấn đề “tiêu chuẩn hoá” điều khoản của hợp đồng mua bán và đã 
cho ra đời một loại hợp đồng “tiêu chuẩn hóa” hay “hợp đồng theo mẫu” như một lẽ 
tất yếu không thể tránh khỏi.112 Như vậy, ban đầu tên gọi hợp đồng theo mẫu ra đời từ 
góc độ là hợp đồng với những điều khoản được soạn sẵn và mang tính tiêu chuẩn hóa. 

Tiếp đến, xét từ thực tế xác lập giao dịch dựa trên các điều khoản soạn sẵn và 
mang tính tiêu chuẩn này, học giả Kessler phát hiện trên thực tế hợp đồng theo mẫu 
được soạn thảo bởi công ty kinh doanh và được sử dụng trong mọi thương vụ cho cùng 
một sản phẩm hoặc dịch vụ và bên còn lại thường không có khả năng đàm phán thay 
đổi nội dung mà chỉ có khả năng chấp thuận hoặc từ chối điều khoản.113 Từ đó, ông 
xác định các hợp đồng theo mẫu thường là hợp đồng gia nhập114 do chính yếu tố chấp 
nhận này trên thực tế. Như vậy, tính chấp nhận được bổ sung thêm vào đặc tính của 
hợp đồng theo mẫu như một lẽ tự nhiên từ chính thực tiễn hình thành giao dịch trên cơ 
sở loại hợp đồng này. 

Phản ánh các đặc tính nêu trên, thuật ngữ “hợp đồng theo mẫu” được tìm thấy 
trong pháp luật nhiều quốc gia trên thế giới với những cách định nghĩa khác nhau 
nhưng về cơ bản đều thể hiện chung bản chất. 

Tại Hoa Kỳ, hợp đồng theo mẫu (thuật ngữ trong bản tiếng Anh là “form 
contract”) được định nghĩa trong Luật Công bằng trong giao dịch tiêu dùng Mỹ là một 

 
112 Pausnitz (1937), “The standardization of Commercial Contracts in English and Continental law” reviewed by 
Llewellyn (1939) 52 Harv. L. Rev., p. 700; Llewellyn (1931), “What Price Contract-an Essay in perspective” 40 
Yale L. J., p. 704; Issacs (1917), “The standardizing of Contracts” 27 Yale L. J., p. 34;  
113 Friedrich Kessler, tlđd, p. 632. 
114 Friedrich Kessler, tlđd, p. 632. 
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hợp đồng với các điều khoản mẫu (standardized terms) được sử dụng bởi một người 
bán hoặc cho thuê hàng hóa hoặc dịch vụ của người đó; và áp dụng đối với một người 
mà trong đó người này không có cơ hội thực chất để đàm phán về các điều khoản mẫu 
đó.115 

Do không có cơ hội thực chất để đàm phán, có thể hiểu phía bên được đề nghị 
giao kết hợp đồng phải chấp nhận các điều khoản mẫu do doanh nghiệp đưa ra trong 
trường hợp muốn giao kết hợp đồng. Như vậy, tương tự như định nghĩa tại Từ điển 
Deluxe Black’s Law, Luật Công bằng trong giao dịch tiêu dùng Mỹ cũng xác định hai 
yếu tố cấu thành hợp đồng theo mẫu: yếu tố mẫu (điều khoản mẫu)/yếu tố soạn sẵn và 
yếu tố chấp nhận.  

Tại Úc, Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc không đưa ra định nghĩa cụ thể 
mà xác định hợp đồng theo mẫu dựa trên các yếu tố:116 một bên có tất cả hoặc hầu hết 
quyền thương lượng - phía bên kia không có cơ hội hiệu quả để thương lượng - dẫn tới 
hệ quả là họ được yêu cầu giao kết hợp đồng soạn sẵn trên cơ sở chấp nhận hoặc từ 
chối (“take it or leave it”) vào một giao dịch mang tính mẫu không tính đến các đặc 
điểm cụ thể của bên kia hoặc của giao dịch (trừ một số nội dung đặc định của giao dịch 
đã được loại trừ khỏi phạm vi mẫu như giá cả hàng hóa, mô tả hàng hóa). Nói cách 
khác, có thể thấy, mặc dù không đưa ra định nghĩa nhưng Luật Cạnh tranh và Người 
tiêu dùng Úc cũng xoay quanh các yếu tố: đặc tính soạn sẵn/ tính mẫu - đặc tính chấp 
nhận (do sự bất bình đẳng về quyền lực thương lượng) để xác định hợp đồng theo 
mẫu. 

Tương tự, tính “đơn phương soạn thảo để giao kết với người tiêu dùng” trong 
định nghĩa về hợp đồng theo mẫu (standard contracts) và điều khoản và điều kiện mẫu 
(standard terms and conditions) tại khoản 7 và khoản 9 Điều 2 Luật Bảo vệ người tiêu 
dùng Đài Loan117 cũng hàm ý nội dung hợp đồng được hình thành trên cơ sở không có 
sự thương lượng cụ thể với khách hàng.  

Ở Việt Nam, khái niệm hợp đồng theo mẫu lần đầu tiên được quy định tại BLDS 
năm 1995. Theo đó, hợp đồng theo mẫu là: “Hợp đồng gồm những điều khoản do một 
bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lí; nếu bên được đề 
nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà 

 
115 Mục 2.3 Luật Công bằng trong giao dịch tiêu dùng Mỹ. Xem bản tiếng Anh tại: 
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/5111/text, ngày truy cập: 20/03/2021.    
116 Xem Mục 27 Phần 2-3- Điều khoản hợp đồng không công bằng bản tiếng Anh tại: 
https://www.legislation.gov.au/Latest/C2018C00437, ngày truy cập: 20/03/2021. 
117 Xem bản tiếng Anh tại: https://luatcanhtranhvabaovenguoitieudung.wordpress.com/2011/06/01/taiwan-
consumer-protection-law/, ngày truy cập: 20/03/2021. 

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/5111/text
https://www.legislation.gov.au/Latest/C2018C00437
https://luatcanhtranhvabaovenguoitieudung.wordpress.com/2011/06/01/taiwan-consumer-protection-law/
https://luatcanhtranhvabaovenguoitieudung.wordpress.com/2011/06/01/taiwan-consumer-protection-law/
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bên đề nghị đã đưa ra”.118 Với tư cách là bộ luật tư, điều chỉnh mọi mối quan hệ dân 
sự giữa các bên, định nghĩa về hợp đồng theo mẫu nêu trên không thay đổi trong 
BLDS năm 2005 và BLDS năm 2015.119 Như vậy, theo các quy định này, hợp đồng 
theo mẫu có thể hiểu là loại văn bản bao gồm tất cả điều khoản do bên đề nghị soạn 
thảo và bên được đề nghị chỉ có thể trả lời chấp nhận hoặc không chấp nhận các điều 
khoản này mà không được đưa ra bất cứ sự sửa đổi hoặc yêu cầu sửa đổi nào khác. 

Với tư cách là một khái niệm chuyên biệt thể hiện mối quan hệ tiêu dùng giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng (là bên chiếm số đông và thường là bên 
yếu thế hơn), Luật BVQLNTD năm 2010 cũng đưa ra định nghĩa hợp đồng theo mẫu. 
Cụ thể, “hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu dùng”.120 Định nghĩa này trong Luật 
BVQLNTD Việt Nam cũng nhấn mạnh tính chất đơn phương ban hành của hợp đồng 
theo mẫu. 

Từ các cách tiếp cận nêu trên, bước đầu có thể xác định hợp đồng theo mẫu là 
hợp đồng mà các điều khoản của nó được soạn trước bởi thương nhân để áp dụng cho 
bên còn lại (mà cụ thể là người tiêu dùng) và bên còn lại thường không có khả năng 
đàm phán thay đổi nội dung mà chỉ có khả năng chấp thuận điều khoản nếu muốn 
tham gia giao dịch.  

Trên cơ sở các yếu tố cấu thành được xác định ở trên, có thể thấy một số khái 
niệm có tính tương đồng với hợp đồng theo mẫu được sử dụng trên thế giới, cụ thể: 

Thứ nhất, khái niệm hợp đồng gia nhập. 

Liên bang Nga đưa ra định nghĩa về hợp đồng gia nhập (thuật ngữ trong bản 
tiếng Anh là “contract of affiliation”) tại Điều 428 Bộ luật Dân sự: “Hợp đồng gia 
nhập là hợp đồng mà các điều khoản của nó đã được xác định bởi một trong các bên 
trong các biểu mẫu hoặc trong dạng tiêu chuẩn khác và chỉ có thể được chấp thuận 
bởi bên khác không bằng con đường nào khác là chấp nhận toàn bộ hợp đồng đã được 
đề nghị”121 

Theo đó, mặc dù sử dụng tên gọi khác nhưng hợp đồng gia nhập trong pháp luật 
Liên bang Nga có các đặc tính tương đồng với hợp đồng theo mẫu. Bên cạnh đó, như 

 
118 Điều 406 BLDS năm 1995. 
119 Điều 407 BLDS năm 2005 và Điều 405 BLDS năm 2015. 
120 Khoản 4 Điều 3 Luật BVQLNTD. Tương tự BLDS, khái niệm này trong Luật BVQLNTD chưa chính xác vì 
không thể khằng định hợp đồng theo mẫu là hợp đồng khi mà nó chỉ bao gồm các điều khoản do một bên xác 
định. 
121 Xem bản tiếng Anh tại: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/WTACCRUS58_LEG_360.pdf, 
ngày truy cập: 20/03/2021. 
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nội dung Kessler đã nghiên cứu nêu trên, ông phát hiện hợp đồng theo mẫu thường là 
hợp đồng gia nhập (do đặc tính chấp nhận hợp đồng theo mẫu từ phía bên được đề 
nghị trong thực tiễn hình thành giao dịch). Từ đó, có thể thấy khái niệm hợp đồng theo 
mẫu và hợp đồng gia nhập tương đồng với nhau.  

Thứ hai, khái niệm điều kiện giao dịch chung. 

Tại Đức, điều kiện giao dịch chung (thuật ngữ trong bản tiếng Anh là “standard 
business terms”) được xác định tại khoản 1 Điều 305 Bộ luật Dân sự.122 Theo cách 
định nghĩa này, có thể thấy điều kiện giao dịch chung trong luật Đức cũng chứa đựng 
các yếu tố: tính soạn sẵn và tính chấp nhận (thể hiện ở việc một bên đưa ra cho bên kia 
và các bên không thương lượng chi tiết về các nội dung này). Quy định này cũng chỉ 
rõ việc các điều khoản này là một phần nằm độc lập bên ngoài bản hợp đồng các bên 
ký kết hay nằm trong chính bản thân bản hợp đồng đó với quy mô bao nhiêu, kiểu và 
cỡ chữ trình bày và hợp đồng có hình thức nào không quan trọng và không phải là tiêu 
chí để xem xét tính mẫu của các điều kiện này. Như vậy, các hình thức chứa đựng điều 
kiện giao dịch chung không phải là nội dung quyết định bản chất của loại hình này. 

Cùng cách tiếp cận với Bộ luật Dân sự Đức, Bộ nguyên tắc UNIDROIT về Hợp 
đồng Thương mại quốc tế và Luật Hợp đồng của Trung Quốc cũng đưa ra định nghĩa 
về điều khoản mẫu (standard terms/ standard clauses). Theo đó, khoản 2 Điều 2.1.19 
Bộ nguyên tắc UNIDROIT quy định: “Điều khoản mẫu là điều khoản được chuẩn bị 
từ trước cho việc sử dụng chung và nhiều lần bởi một bên và thực sự được sử dụng 
không trên cơ sở đàm phán với bên kia”123 và Điều 39 Luật Hợp đồng Trung Quốc quy 
định: “Điều khoản mẫu là các điều khoản được một bên chuẩn bị trước để sử dụng 
nhiều lần và không phải là kết quả của việc thương lượng với bên kia trong quá trình 
giao kết hợp đồng”.124 

Như vậy, xét về bản chất, điều kiện giao dịch chung/ điều khoản mẫu và hợp 
đồng theo mẫu cùng chỉ những nội dung hợp đồng được xác lập trên cơ sở một bên 
soạn thảo trước và áp dụng với bên kia không trên cơ sở đàm phán về nội dung điều 
khoản.  

Cũng theo Bình luận số 2 của Điều 2.1.19 của Bộ nguyên tắc UNIDROIT về Hợp 
đồng Thương mại quốc tế, yếu tố quyết định không phải là hình thức trong đó các điều 

 
122 Xem bản tiếng Anh tại: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html#gl_p0915, ngày truy 
cập: 20/03/2021. 
123Xem bản tiếng Anh tại: 
https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf, ngày 
truy cập: 20/03/2021. 
124 Xem bản tiếng Anh tại: http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-
02/12/content_21908031.htm, ngày truy cập: 20/03/2021. 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html#gl_p0915
https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf
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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.125 

Nói cách khác, có thể thấy điểm tương đồng giữa hợp đồng theo mẫu và điều 
kiện giao dịch chung (là tính soạn thảo trước và áp dụng với bên kia không trên cơ sở 
đàm phán về nội dung điều khoản) chính là yếu tố quyết định của hợp đồng theo mẫu 
và điều kiện giao dịch chung. Trên cơ sở đó, có thể thấy đây là hai khái niệm tương 
đồng về bản chất. 

Mặc dù vậy, giữa hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung vẫn tồn tại sự 
khác biệt nhất định, trong đó hợp đồng theo mẫu chỉ là một trong các hình thức bộc lộ/ 
thể hiện của điều kiện giao dịch chung, có thể xem là mức độ tinh hoa của điều kiện 
giao dịch chung. Trong trường hợp điều kiện giao dịch chung bao gồm các điều khoản 
cấu thành một bản hợp đồng hoàn chỉnh có thể dùng để xác lập giao dịch giữa hai bên 
thì điều kiện giao dịch chung được bộc lộ dưới dạng là hợp đồng theo mẫu. Tuy nhiên, 
nhiều trường hợp điều kiện giao dịch chung không được thể hiện dưới dạng hợp đồng 
theo mẫu mà: (i) đứng độc lập làm một tài liệu riêng biệt của thương nhân, được niêm 
yết/ công bố công khai ở nhiều địa điểm, theo các hình thức khác nhau từ vật chất (như 
các dạng văn bản được in ấn) đến phi vật chất như các thông điệp điện tử... (chẳng hạn 
như tấm “Phiếu bảo hành” đứng một cách độc lập, chưa cấu thành hợp đồng giữa hai 
bên cũng như chưa hướng đến một đối tượng đề nghị giao kết nhất định nào cả); hoặc 
(ii) là một phần trong bản hợp đồng bên cạnh các điều khoản được thương lượng độc lập 
(là dạng hợp đồng thương lượng giữa hai bên có sử dụng các điều kiện giao dịch chung).  

Từ những phân tích và trong phạm vi của Luận án này, NCS đưa ra khái niệm: 
Hợp đồng theo mẫu là văn bản với những điều khoản được soạn sẵn, có hình thức thể 
hiện khác nhau, được đưa ra bởi một bên và nếu được chấp thuận bởi phía bên kia thì 
chấp nhận toàn bộ mà không thể sửa đổi được nội dung của hợp đồng theo mẫu đã 
được bên đưa ra soạn sẵn. 

 
125 Xem bản tiếng Anh tại: 
https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf, ngày 
truy cập: 20/03/2021. 

https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf
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Do hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung có điểm giao thoa, nghiên 
cứu về hợp đồng theo mẫu không tách biệt với nghiên cứu về điều kiện giao dịch 
chung. Trong phạm vi giao thoa đó, điều kiện giao dịch chung cũng là đối tượng khi 
nghiên cứu về hợp đồng theo mẫu.  

1.1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng theo mẫu 

Từ những định nghĩa cụ thể cũng như các phân tích nêu trên, có thể khái quát đặc 
điểm của hợp đồng theo mẫu như sau: 

Thứ nhất, việc hình thành điều khoản hợp đồng theo mẫu mang tính chất ý chí 
đơn phương của một bên. 

Đây có thể coi là đặc điểm nổi bật nhất của hợp đồng theo mẫu. Tính chất đơn 
phương của việc hình thành điều khoản hợp đồng theo mẫu được thể hiện ở chỗ các 
điều khoản này không phải là kết quả của quá trình thương lượng giữa các bên trong 
quan hệ hợp đồng mà xuất phát từ ý chí một chiều của bên đề nghị giao kết hợp đồng, 
do bên đề nghị soạn thảo trước và sử dụng trong quá trình giao dịch. Các điều khoản 
hợp đồng này được ban hành một cách đơn phương mà không có bất kỳ thỏa thuận nào 
giữa thương nhân và người tiêu dùng. Vì vậy, hợp đồng theo mẫu thường thể hiện ý 
chí một chiều và áp đặt của thương nhân, thường vì mục tiêu dành phần thuận lợi, an 
toàn pháp lý cho mình và đẩy rủi ro, bất lợi cho người tiêu dùng bằng các điều khoản 
có thể vi phạm pháp luật hoặc thiếu công bằng, thiếu lành mạnh hay thiếu đạo đức.  

Trong khi đó, nhiều trường hợp người tiêu dùng không nhận thức được đầy đủ sự 
tồn tại của các điều khoản hợp đồng theo mẫu nhưng chúng lại hiển nhiên trở thành 
một phần của hợp đồng khi người tiêu dùng tham gia quan hệ tiêu dùng (như đối với 
các điều kiện giao dịch chung tồn tại độc lập bên ngoài bản hợp đồng hai bên ký kết 
với nhau). Ngay cả khi ý thức được sự tồn tại này, bên được đề nghị giao kết thường ở 
vào vị thế không có khả năng đàm phán để thay đổi nội dung dự thảo hợp đồng mà chỉ 
có thể chấp nhận toàn bộ hoặc từ chối xác lập giao dịch. Trong nhiều trường hợp, họ 
dường như còn không có khả năng từ chối xác lập giao dịch bởi thiếu lựa chọn thay 
thế (ví dụ không có nhà cung cấp khác hoặc các nhà cung cấp đều đưa ra dự thảo hợp 
đồng tương tự nhau). Theo đó, có thể thấy, ở những góc độ khác nhau, quyền tự do 
hợp đồng của bên được đề nghị bị hạn chế. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa hợp 
đồng theo mẫu so với hình thức xác lập hợp đồng truyền thống và là cơ sở quan trọng 
để pháp luật can thiệp vào quan hệ hợp đồng giữa các bên vốn được cho là hình thành 
trên nguyên tắc tự do ý chí. 

Thứ hai, hợp đồng theo mẫu có thể được xem là một dạng đề nghị giao kết hợp 
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đồng đặc thù.  

Tính “đặc thù” thể hiện ở việc lời đề nghị giao kết hợp đồng này không hướng 
đến một chủ thể cụ thể, không phản ánh các đặc điểm cụ thể trong từng giao dịch 
(chẳng hạn như giá cả, số lượng hàng hóa, địa điểm giao hàng…) mà là các nội dung 
mẫu, được “tiêu chuẩn hóa”. Đối với phương thức giao kết hợp đồng truyền thống, bên 
đề nghị giao kết cần xác định trước đối tượng, nhu cầu và các đặc điểm riêng trong 
từng giao dịch làm cơ sở hình thành nội dung chào hàng. Hợp đồng được giao kết với 
từng đối tượng theo các cách thức khác nhau và các quyền, nghĩa vụ cũng có thể khác 
nhau trên cơ sở thương lượng, thỏa thuận giữa thương nhân và người tiêu dùng. Tuy 
nhiên, khi sử dụng hợp đồng theo mẫu, các điều khoản được soạn thảo trước ngay cả 
khi chủ thể kinh doanh chưa xác định đối tượng khách hàng và chưa gửi đi lời đề nghị 
giao kết hợp đồng tới một đối tượng cụ thể. Từ thực tiễn hoạt động của mình và các 
doanh nghiệp khác trên thị trường, tổ chức, cá nhân kinh doanh đúc kết kinh nghiệm 
và soạn thảo trước các bộ tài liệu mẫu, như hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, hợp 
đồng cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, điều lệ vận chuyển hành khách bằng đường 
hàng không…để sử dụng đại trà khi có khách hàng. 

Thứ ba, hợp đồng theo mẫu áp dụng phần lớn cho người tiêu dùng.  

Mục đích của thương nhân khi soạn thảo hợp đồng theo mẫu là để tạo điều kiện 
thuận lợi cho họ trong quá trình giao dịch với người tiêu dùng. Bởi vậy, người tiêu 
dùng là đối tượng chủ yếu của hợp đồng theo mẫu. Tổ chức, cá nhân kinh doanh khi 
soạn thảo hợp đồng theo mẫu không hướng đến các đối tượng khác như các nhà cung 
cấp nguyên vật liệu, phụ kiện, các khách hàng lớn mà chủ yếu để áp dụng cho đối 
tượng là người tiêu dùng nhỏ lẻ. Điều này xuất phát từ thực tiễn kinh doanh của 
thương nhân khi số lượng người tiêu dùng của họ quá lớn, không cho phép sử dụng 
các hình thức giao kết hợp đồng truyền thống dựa trên nguyên tắc tự do, tự nguyện. Về 
phương diện này, hợp đồng theo mẫu đã, đang và sẽ tiếp tục là công cụ quan trọng để 
cải tiến và hợp lý hóa phương thức bán hàng hiện đại, được minh chứng bằng sự ứng 
dụng hoàn toàn hợp đồng theo mẫu trong thương mại điện tử ngày nay. 

Thứ tư, hợp đồng theo mẫu áp dụng cho nhiều người tiêu dùng và được sử dụng 
nhiều lần.  

Hợp đồng theo mẫu mà thương nhân soạn thảo không hướng đến một người tiêu 
dùng hay một trường hợp nào cụ thể mà nó như một “luật” riêng mà thương nhân áp 
dụng cho nhiều người tiêu dùng và sử dụng lâu dài. Việc sử dụng cho nhiều người tiêu 
dùng và nhiều lần xuất phát từ lịch sử hình thành và quá trình phát triển của loại hình 
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này và bắt nguồn từ chính những lợi ích của việc tiêu chuẩn hóa điều khoản hợp đồng 
mang lại. Doanh nghiệp cần thiết kế sẵn hợp đồng để đáp ứng khả năng sản xuất và 
cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang tính đại trà, hàng loạt và liên tục, đồng thời để 
tiết kiệm chi phí soạn thảo, thương lượng và kiểm soát rủi ro phát sinh từ những cuộc 
đàm phán riêng lẻ. Các nội dung “tiêu chuẩn hóa” này được đúc kết từ quá trình tích 
lũy kinh nghiệm kinh doanh lâu dài của chính bản thân doanh nghiệp hoặc các doanh 
nghiệp khác trên thị trường nên mang tính ổn định cao để áp dụng cho nhiều lần và 
nhiều người mà dường như không có sự phân biệt nào giữa các người tiêu dùng với 
nhau. 

Thứ năm, phương thức xác lập, tính công khai về nội dung và điều kiện có hiệu 
lực của hợp đồng theo mẫu có sự khác biệt nhất định so với hợp đồng thông thường. 

Về phương thức xác lập, xuất phát từ đặc điểm thứ nhất về tính đơn phương của 
hợp đồng theo mẫu, khác với hợp đồng thông thường được hình thành trên cơ sở 
thương lượng, thỏa thuận trực tiếp của các bên về nội dung điều khoản, hợp đồng theo 
mẫu được xác lập thông qua sự chấp nhận của bên được đề nghị đối với những điều 
khoản mẫu do một bên đưa ra. Đối với điều kiện giao dịch chung, sự chấp nhận giao 
kết hợp đồng được coi là chấp nhận các điều kiện giao dịch chung đi kèm. Sự chấp 
nhận này là chấp nhận “cả gói”, hay chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu 
mà bên đề nghị đã đưa ra trên cơ sở “chấp nhận hoặc từ bỏ” (“take it or leave it”, tức là 
nếu không chấp nhận các điều khoản soạn sẵn thì không mua được hàng hóa, dịch vụ) 
mà rất hiếm hoặc hầu như không có sự thương lượng, đàm phán về nội dung hợp đồng. 

Về tính công khai nội dung hợp đồng, đối với mối quan hệ hợp đồng thông 
thường, nội dung hợp đồng chỉ cần được trao đổi trong phạm vi các chủ thể hợp đồng 
đã được xác định sẵn. Trong khi đó, đối với hợp đồng theo mẫu, các nội dung này phải 
được công khai để bên được đề nghị được biết trong một thời gian hợp lý trước khi xác 
lập giao dịch. Xuất phát từ các đặc điểm đã nêu về hợp đồng theo mẫu (ví dụ như tính 
đơn phương soạn thảo điều khoản mẫu, tính đặc thù của lời đề nghị giao kết hợp 
đồng, tính chấp nhận của bên được đề nghị giao kết...), tính công khai về nội dung của 
hợp đồng theo mẫu không còn là nghĩa vụ đơn thuần của tổ chức, cá nhân kinh doanh 
mà trở thành một đặc điểm gắn liền với bản chất pháp lý của hợp đồng theo mẫu. 

Về điều kiện có hiệu lực, hiệu lực của hợp đồng thông thường được xác định theo 
sự thương lượng trực tiếp của các bên. Tuy nhiên, do tính chất đơn phương soạn thảo 
và đặc tính chấp nhận của bên gia nhập hợp đồng theo mẫu, các điều khoản mẫu 
không đương nhiên trở thành một phần của hợp đồng cũng như không phải điều khoản 
mẫu nào cũng có hiệu lực với bên gia nhập ngay cả khi các bên đã giao kết hợp đồng. 
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Vì tính công khai về nội dung là một đặc điểm gắn liền với bản chất pháp lý của điều 
khoản mẫu, các dạng điều khoản được công bố để áp dụng chung cho bên được đề 
nghị giao kết hợp đồng chỉ có hiệu lực trong trường hợp đã được công khai để bên xác 
lập giao dịch được biết. Bên cạnh đó, ngay cả khi quan hệ hợp đồng đã hình thành, 
tính hiệu lực về mặt nội dung của các điều khoản mẫu vẫn được đặt ra và thông thường 
các điều khoản không công bằng sẽ được xác định là điều khoản không có hiệu lực và 
bên gia nhập có thể yêu cầu tòa án tuyên vô hiệu toàn bộ hoặc một phần hợp đồng dựa 
trên tính công bằng của các điều khoản này.  

1.1.1.3. Hình thức hợp đồng theo mẫu 

Về hình thức thể hiện, hợp đồng theo mẫu có thể có các dạng cơ bản sau:  

Thứ nhất, dạng văn bản với toàn bộ các điều khoản soạn sẵn được sử dụng để ký 
kết giữa các bên (dạng hợp đồng có hình thức ký kết truyền thống), ví dụ như: dự thảo 
hợp đồng mua bán căn hộ chung cư được sử dụng để ký giữa chủ đầu tư A và người 
mua B. Đây là hình thức văn bản dạng giấy in, trong đó toàn bộ các điều khoản ràng 
buộc quyền và nghĩa vụ của các bên đều nằm trong bản dự thảo hợp đồng và được sử 
dụng để ký giữa hai bên;  

Thứ hai, dạng các quy định, quy tắc, điều kiện giao dịch mẫu được dẫn chiếu, 
công bố và áp dụng cho bên mua hàng, sử dụng dịch vụ (được trở thành một bộ phận 
của hợp đồng khi đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định), không có văn bản chung 
được ký kết giữa hai bên. Ví dụ như:  

(i) trong trường hợp mua vé máy bay của hãng hàng không X, hợp đồng theo 
mẫu là toàn bộ các nội dung giao dịch được thể hiện thông qua điều lệ vận chuyển 
hành khách bằng đường hàng không cùng các điều khoản kinh doanh mẫu khác như 
chính sách bảo mật, chính sách thanh toán, chính sách hoàn hủy vé...được đăng tải/ 
công bố công khai trên trang thông tin điện tử và các quầy giao dịch của hãng hàng 
không X;  

(ii) trong trường hợp mua hàng thông qua hình thức thương mại điện tử giữa sàn 
thương mại điện tử Y và khách hàng Z, hợp đồng theo mẫu là toàn bộ các điều kiện và 
điều khoản bán hàng đăng tải công khai trên sàn thương mại Y. Thương nhân có thể 
đưa ra các điều khoản soạn sẵn dưới dạng các hộp văn bản cuộn (scrollable textbox), 
yêu cầu người dùng nhấp chuột vào biểu tượng “Tôi đồng ý” để thể hiện sự đồng ý của 
họ hoặc tại một siêu liên kết (hyper) thường nằm ở cuối màn hình và người dùng có 
thể đồng ý chỉ bằng cách duyệt trang web.  

(iii) trong trường hợp mua bảo hiểm nhân thọ của công ty bảo hiểm nhân thọ M, 
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hợp đồng theo mẫu là toàn bộ các văn bản được sử dụng để cấu thành giao dịch giữa 
hai bên, bao gồm:  

+ Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (được sử dụng để cho khách hàng ký và gửi doanh 
nghiệp bảo hểm); 

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm (do doanh nghiệp bảo hiểm phát hành cho khách hàng); 

+ Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn (do 
doanh nghiệp bảo hiểm soạn thảo và áp dụng chung cho khách hàng); 

+ Tài liệu minh họa bán hàng (do doanh nghiệp bảo hiểm soạn thảo để khách 
hàng nghiên cứu sản phẩm). 

Với dạng hợp đồng theo mẫu này, giao dịch được xác lập thông qua việc một bên 
đưa ra các điều khoản giao dịch chung và bên kia chấp nhận. Cụ thể: Doanh nghiệp 
bảo hiểm M ban hành Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm, các tài liệu minh họa 
bán hàng để bên mua xem xét. Nếu muốn mua bảo hiểm, bên mua ký vào hồ sơ yêu 
cầu bảo hiểm nộp cho doanh nghiệp bảo hiểm. Trong trường hợp đồng ý cấp bảo hiểm, 
quan hệ hợp đồng được chính thức xác lập thông qua giấy chứng nhận bảo hiểm do 
doanh nghiệp bảo hiểm M phát hành cho bên mua. Toàn bộ các tài liệu nêu trên sẽ cấu 
thành bộ hợp đồng bảo hiểm ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên trong suốt quá 
trình thực hiện.  

Ở hình thức này, các bên không cùng ký kết vào một bản hợp đồng chung như 
trường hợp thứ nhất. Doanh nghiệp sử dụng điều kiện giao dịch chung như “Điều lệ 
vận chuyển hành khách bằng đường hàng không”, “Các điều kiện và điều khoản bán 
hàng”, “Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm”… làm cơ sở để thống nhất ý chí giao 
dịch.  

Thứ ba, dạng hỗn hợp giữa văn bản in truyền thống để hai bên cùng ký kết và các 
điều kiện giao dịch chung độc lập đính kèm, ví dụ như:  

(i) Trong trường hợp mua máy tính giữa công ty điện tử C và khách hàng D, hợp 
đồng theo mẫu bao gồm bản hợp đồng được công ty C soạn trước để đưa cho khách 
hàng D ký và tấm Phiếu bảo hành máy tính do công ty điện tử C phát hành và gửi kèm 
trong thùng hàng hóa.  

(ii) Trong trường hợp cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình trả tiền giữa 
Công ty viễn thông K với khách hàng Z, hợp đồng theo mẫu bao gồm: bản hợp đồng 
cung cấp và sử dụng dịch vụ và bản điều khoản/điều khoản và điều kiện của hợp đồng. 
Trong đó, tài liệu có tên “Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ” sẽ được dùng để hai 
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bên ký kết. Tài liệu mang tên “Điều khoản/điều khoản và điều kiện của hợp đồng” là 
các quy định về cung cấp và sử dụng dịch vụ do doanh nghiệp đưa ra một cách độc 
lập, đính kèm hợp đồng cho khách hàng tại thời điểm giao kết hợp đồng nhưng hai bên 
không phải ký kết tài liệu này.  

Trong các trường hợp này, tấm “Phiếu bảo hành” hay tài liệu mang tên “Điều 
khoản/điều khoản và điều kiện của hợp đồng” nếu được xác định độc lập thì chính là 
điều kiện giao dịch chung, nếu đặt trong tổng thể giao dịch thì là một phần trong hợp 
đồng theo mẫu giữa hai bên. 

Trong các hình thức thể hiện nêu trên, hợp đồng theo mẫu (và các bộ phận cấu 
thành hợp đồng theo mẫu) có thể tồn tại dưới hình thức vật chất (physical) truyền 
thống là dạng văn bản được in ấn. Bên cạnh đó, sự phát triển của Internet đã đưa tới 
nhiều cách thức thể hiện mới cho hợp đồng theo mẫu qua các thông điệp điện tử như 
nội dung chú thích chạy trên màn hình, nội dung điện tử hiện ra cho khách hàng 
nghiên cứu và ấn “Tôi đồng ý” trước khi quyết định mua hàng hay nội dung được thể 
hiện tại một siêu liên kết (hyper) thường nằm ở cuối màn hình và người dùng có thể 
đồng ý chỉ bằng cách duyệt trang web...  

Tóm lại, về hình thức, hợp đồng theo mẫu được thể hiện ở các dạng cơ bản: (i) 
dạng văn bản với toàn bộ các điều khoản soạn sẵn được sử dụng để ký kết giữa các 
bên (dạng hợp đồng có hình thức ký kết truyền thống); (ii) dạng các điều kiện giao 
dịch chung được dẫn chiếu, công bố và áp dụng cho bên mua hàng, sử dụng dịch vụ 
(được trở thành một bộ phận của hợp đồng khi đáp ứng các điều kiện pháp luật quy 
định), không có văn bản chung được ký kết giữa hai bên và (iii) dạng hỗn hợp giữa 
văn bản in truyền thống để hai bên cùng ký kết và các điều khoản giao dịch chung độc 
lập đính kèm. Hợp đồng theo mẫu có thể tồn tại dưới dạng vật chất, cũng có thể dưới 
dạng các thông điệp điện tử. 

1.1.1.4. Nguồn gốc và chức năng của hợp đồng theo mẫu 

a) Nguồn gốc của hợp đồng theo mẫu 

Hợp đồng theo mẫu ra đời từ cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XIX với sự xuất 
hiện của nền sản xuất và cung cấp hàng hoá đại trà (mass production).126 Việc xuất 
hiện khả năng sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang tính đại trà, hàng loạt 
và liên tục cho vô số các khách hàng từ cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XIX đã đặt 
ra vấn đề “tiêu chuẩn hoá” điều khoản của hợp đồng mua bán. Theo đó, hợp đồng theo 

 
126 Phillip Hellwege (2012), “Standard Contract Terms” in Jurgen Basedow, Klaus J.Hopt, and Reinhard 
Zimmermann, “The Max Planck Encyclopedia of European Private Law”, Vol 2. Oxford University Press, p. 
1588. 
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mẫu được xem là sự phát triển tự nhiên và bổ sung cho sản phẩm được sản xuất hàng 
loạt.127  

Phổ biến đầu tiên trong lĩnh vực vận tải, bảo hiểm và thị trường tài chính, cho 
đến nay, hợp đồng theo mẫu hầu như thay thế thoả thuận được hình thành từ các điều 
khoản được thương lượng riêng để điều chỉnh giao dịch trong tất cả lĩnh vực kinh 
doanh khác.128  

Ngày nay, trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sự phát triển của 
Internet và thương mại điện tử càng làm gia tăng vai trò của hợp đồng theo mẫu. Môi 
trường hợp đồng điện tử cung cấp cho các thương nhân thêm nhiều cơ hội để đưa ra 
các điều khoản và điều kiện của họ theo nhiều cách khác so với hình thức dùng bản in 
sẵn. Với cách thức giao kết hợp đồng dạng nhấp chuột (click-wrap), thương nhân có 
thể đưa ra các điều khoản dưới dạng các hộp văn bản cuộn (scrollable textbox), yêu 
cầu người dùng nhấp chuột vào biểu tượng “Tôi đồng ý” để thể hiện sự đồng ý của họ. 
Trong khi đó, với cái gọi là thỏa thuận duyệt gói (browse-wrap), các điều khoản và 
điều kiện được thể hiện tại một siêu liên kết (hyper) thường nằm ở cuối màn hình và 
người dùng có thể đồng ý chỉ bằng cách duyệt trang web. Không tính đến sự khác 
nhau về hình thức, cả hai loại này có điểm chung cốt lõi với hợp đồng theo mẫu bản in 
sẵn ở chỗ cả hai bộ điều khoản này đều được doanh nghiệp đơn phương soạn thảo và 
được đưa ra cho người tiêu dùng trên cơ sở “take it or leave it”.  

b) Chức năng của hợp đồng theo mẫu 

Hợp đồng theo mẫu thể hiện nỗ lực của nhà cung cấp trong việc lập kế hoạch cho 
các tình huống cuối cùng của giao dịch, chẳng hạn như tranh chấp về phương thức 
giao hàng hay chất lượng hàng hóa, trách nhiệm tài chính và việc chấm dứt hợp 
đồng.129 Do đây thực sự là các điều khoản mẫu, tức là chúng được sử dụng cho tất cả 
các giao dịch thuộc loại đó mà một công ty cụ thể tham gia với người tiêu dùng, công 
ty không cần dành thời gian cho các cuộc đàm phán cá nhân với từng người tiêu dùng 
về phạm vi vấn đề và tình huống được điều chỉnh.130  

Các nhà kinh tế thường lập luận lợi ích của hợp đồng theo mẫu dưới góc độ tiêu 
chuẩn hoá hợp đồng có thể làm giảm chi phí giao dịch.131 Việc áp dụng các điều khoản 

 
127 Friedrich Kessler, tlđd, p. 630-631; Llewellyn (1939), Book Review, 52 Harv. L.R. 700, p. 701-702. 
128 Slawson (1971), tlđd , p. 529. Trong bài báo này, ông ước tính trên 99% tất cả các giao dịch ngày nay được 
thương lượng thông qua hợp đồng theo mẫu. 
129 Chris Willett (2007), tlđd, p. 16. 
130 Chris Willett, tlđd, p. 16. 
131 Clayton P. Gillette,  tlđd; Avery W. Katz, “Standard Form Contracts” in Peter Newman (e.d), The New 
Palgrave Dictionary of Economics and the Law vol. 3 (Palgrave Macmillan 1998), p. 502-05. 
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theo mẫu cho vô số giao dịch có thể dẫn đến giảm chi phí kí kết hợp đồng, bao gồm 
không chỉ chi phí đàm phán mà còn cả chi phí soạn thảo hợp đồng.132 Đặc biệt, việc 
giảm các chi phí này mang lại lợi ích không chỉ cho những người soạn thảo mà còn 
cho cả đối tác vì về lí thuyết, nó có thể cho phép các nhà soạn thảo đưa ra giá thấp 
hơn.133  

Bên cạnh đó, hợp đồng theo mẫu là phương tiện cần thiết để các doanh nghiệp 
kiểm soát đại lí trong các giao dịch mang tính đại trà.134 Các hợp đồng theo mẫu được 
áp dụng để giảm chi phí đại lí bằng cách không cho phép các đại lí được phép đồng ý 
với bất kì sửa đổi nào đối với các điều khoản hợp đồng ban đầu.135 Bên cạnh đó, hợp 
đồng theo mẫu là một phương tiện để các nhà cung cấp củng cố thêm tính pháp lí của 
giao dịch bên cạnh các quy tắc mặc định do pháp luật quy định, theo đó xác lập chiến 
lược quản lí rủi ro của họ.136 

1.1.2. Kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh 
doanh với người tiêu dùng 

1.1.2.1. Khái niệm kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với 
người tiêu dùng 

Theo nghĩa chung, kiểm soát được hiểu là xem xét một hành vi có làm theo đúng 
quy tắc, kỷ luật hay pháp luật không137 hoặc xem xét để phát hiện, ngăn chặn những gì 
trái quy định138, bao gồm các hoạt động theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động; phát 
hiện sai lệch vi phạm và áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm tối thiểu hóa sai lệch vi 
phạm đảm bảo thực hiện mục tiêu139.  

Trên cơ sở cách hiểu chung, việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu có thể hiểu là 
việc xem xét, đánh giá các hành vi của chủ thể kinh doanh trong việc sử dụng hợp 
đồng theo mẫu với người tiêu dùng, bao gồm các giai đoạn từ trước khi xác lập hợp 
đồng, trong quá trình áp dụng hợp đồng và giải quyết tranh chấp về sau. Từ đó, phát 
hiện các hành vi có nguy cơ đi ngược với các quy tắc đã được xác lập, gây tổn hại đến 

 
132 Aristides N. Hatzis, “An Offer You Cannot Negotiate: Some Thoughts on the Economics of Standard Form 
Consumer Contracts” in Hugh Collins (2008), Standard Contract Terms in Europe: A Basis for and a Challenge 
to European Contract Law, Wolters Kluwer Law 2008, p. 43. 
133 Chris Willett, tlđd, 16; Friedrich Kessler, tlđd, p. 632. 
134 Todd D. Rakoff, tlđd, p. 1173, 1223. 
135 Về chi phí đại lí và cách giảm thiểu chi phí này, xem: Michael C. Jensen and William H. Meckling (1976), 
“Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure” (1976) 3(4) Journal of 
Financial Economics, p. 305, 308. 
136 Phillip Hellwege (2015), tlđd, p. 129, 130; James R. Maxeiner, tlđd, p. 109, 110. 
137 Từ điển tiếng Việt (2013), NXB Từ điển Bách Khoa, tr. 903. 
138 Từ điển tiếng Việt (2015), NXB Đà Nẵng, tr. 685. 
139 Lê Hương (2014), “Quản lý hành chính nhà nước”, Thư viện chia sẻ tài liệu tại địa chỉ: http://tailieu.tv/tai-
lieu/quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-chuong-6-kiemsoat-doi-voi-hanh-chinh-nha-nuoc-23121/ ngày truy cập 
30/2/2021. 

http://tailieu.tv/tai-lieu/quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-chuong-6-kiemsoat-doi-voi-hanh-chinh-nha-nuoc-23121/
http://tailieu.tv/tai-lieu/quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc-chuong-6-kiemsoat-doi-voi-hanh-chinh-nha-nuoc-23121/
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lợi ích hợp pháp của cá nhân người tiêu dùng cụ thể cũng như trật tự thị trường và xã 
hội nói chung; đồng thời áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn ngừa rủi ro, sửa 
chữa sai lệch, khắc phục thiệt hại có thể và đã phát sinh từ việc lạm dụng hợp đồng 
theo mẫu. 

Ngắn gọn hơn, có thể hiểu, kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng là việc phát hiện, ngăn ngừa, loại bỏ và 
xử lý các hành vi lạm dụng mặt trái của hợp đồng theo mẫu gây tác động tiêu cực lên 
lợi ích của người tiêu dùng, của thị trường, xã hội và nhà nước. 

Bên cạnh kiểm soát trong nội bộ doanh nghiệp, có những biện pháp kiểm soát 
khác thông qua vai trò của bên thứ ba như kiểm soát bằng công cụ hành chính, kiểm 
soát thông qua phương thức khởi kiện, kiểm soát thông qua vai trò giám sát và phản 
biện của xã hội…. Việc kiểm soát có thể được xác lập trước khi giao dịch hình thành 
cũng như trong quá trình áp dụng với người tiêu dùng và cả quá trình giải quyết tranh 
chấp về sau. 

Chủ thể tham gia vào quá trình kiểm soát hợp đồng theo mẫu có thể là cơ quan 
quản lý nhà nước nói chung hoặc các cơ quan quản lý được phân quyền riêng về bảo 
vệ người tiêu dùng; có thể là các cơ quan tài phán như tòa án hoặc là cả xã hội thông 
qua vai trò giám sát, phản biện. Đối tượng bị kiểm soát là chủ thể kinh doanh sử dụng 
hợp đồng theo mẫu trong giao dịch với người tiêu dùng. Khách thể bị kiểm soát là hợp 
đồng theo mẫu được sử dụng trong giao dịch với người tiêu dùng.  

1.1.2.2. Đặc điểm của kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh 
với người tiêu dùng 

Thứ nhất, kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với 
người tiêu dùng là việc kiểm soát được pháp luật quy định với chủ thể có quyền kiểm 
soát là nhà nước. Việc kiểm soát thể hiện thái độ của nhà nước trong việc điều chỉnh 
mối quan hệ giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng được xác lập thông 
qua hợp đồng theo mẫu.  

Bản chất mối quan hệ giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng là 
mối quan hệ hợp đồng, được xác lập dựa trên sự tự do thỏa thuận, tự do ý chí. Nói 
cách khác, quan hệ giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng là quan hệ 
dân sự. Tuy nhiên, trong “mối quan hệ dân sự” đặc biệt này luôn tồn tại sự bất cân 
bằng giữa một chủ thể mạnh thế (tổ chức, cá nhân kinh doanh) và một chủ thể yếu thế 
(người tiêu dùng).140 Do tính chất xã hội của quan hệ tiêu dùng, người tiêu dùng khó 

 
140 Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nxb Công an nhân dân 2014, tr. 92. 
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có thể có cơ hội được tự do, bình đẳng vì họ phải tham gia vào mối quan hệ với đặc 
tính truyền kiếp là “thông tin bất cân xứng”.141 Do đó, Nhà nước đã can thiệp bằng 
cách đưa ra các quy định về kiểm soát hợp theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh 
với người tiêu dùng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với tư cách là “bên yếu thế” 
trong mối quan hệ này. 

Thứ hai, việc kiểm soát hướng đến đối tượng hợp đồng theo mẫu được sử dụng 
trong mối quan hệ với người tiêu dùng.  

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của mình, thương nhân phát sinh 
nhiều mối quan hệ với các chủ thể khác như cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội 
ngành nghề hoặc các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy 
nhiên, không phải mọi khách hàng/ đối tác của tổ chức, cá nhân kinh doanh đều là 
người tiêu dùng. Theo Điều 3 Luật BVQLNTD Việt Nam, “người tiêu dùng là người 
mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia 
đình, tổ chức”. Chỉ trong mối quan hệ với đối tượng người tiêu dùng này, việc kiểm 
soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người 
tiêu dùng mới diễn ra. 

Thứ ba, việc kiểm soát có xu hướng bất lợi đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh 
và tùy thuộc vào hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh mà có chế tài hoặc 
rủi ro pháp lý khác nhau. 

Việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh 
doanh với người tiêu dùng đặt ra các trách nhiệm mang tính bắt buộc đối với tổ chức, 
cá nhân kinh doanh, là nghĩa vụ mà tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đúng 
và đầy đủ trong quá trình soạn thảo và áp dụng hợp đồng theo mẫu với người tiêu 
dùng. Đó có thể là những yêu cầu về hình thức, nội dung đối với bản thân hợp đồng 
theo mẫu mà thương nhân phải tuân thủ, cũng có thể là các thủ tục hành chính mà 
thương nhân phải hoàn thành trước khi sử dụng hợp đồng theo mẫu để giao kết với 
người tiêu dùng. Trong trường hợp vi phạm, không những tổ chức, cá nhân kinh doanh 
phải đối mặt với các chế tài xử lý, mà hợp đồng theo mẫu cũng đứng trước các rủi ro 
về pháp lý, ví dụ như bị vô hiệu một phần hoặc toàn phần trong những trường hợp nhất 
định.      

1.1.2.3. Sự cần thiết phải kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh 
doanh với người tiêu dùng 

Việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người 

 
141 Nguyễn Như Phát (2010), tlđd, tr. 28. 
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tiêu dùng xuất phát từ các lý do sau: 

a) Việc sử dụng hợp đồng theo mẫu phát sinh nhiều vấn đề đối với quyền lợi 
người tiêu dùng 

Trước hết, việc kiểm soát kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân 
kinh doanh với người tiêu dùng xuất phát từ chính các hạn chế của việc sử dụng hợp 
đồng theo mẫu. 

Mặc dù trở thành một phần không thể thiếu trong nền kinh tế hiện đại, sự hình 
thành và phát triển của hợp đồng theo mẫu cũng mang tính hai mặt. Bên cạnh lợi ích, 
hợp đồng theo mẫu mang trong mình hai hạn chế cơ bản: (i) thiếu sự đồng thuận thực 
chất và (ii) phía bên gia nhập hợp đồng bị áp đặt các điều khoản bất lợi một chiều.142 

Thứ nhất, thiếu sự đồng thuận thực chất.  

Vấn đề chính phát sinh từ hợp đồng theo mẫu là thiếu sự đồng thuận thực chất và 
có ý nghĩa của bên gia nhập đối với các điều khoản được ấn định trong hợp đồng. Sự 
đồng ý của bên gia nhập đối với các nội dung ràng buộc quyền và nghĩa vụ của họ 
được xem là sự đồng thuận có “chất lượng thấp” (low quality) và là điều đáng ngờ.143 
Điều này xuất phát từ ba lý do. Thứ nhất, bên gia nhập có thể không biết đến sự tồn tại 
của hợp đồng theo mẫu. Thứ hai, quan trọng hơn, xuất phát từ một thực tiễn phổ biến 
là bên gia nhập có thể ký hợp đồng mà không dành thời gian và sự chú tâm để hiểu nội 
dung (hiện tượng ký mà không đọc (“signing - without - reading” phenomenon)). Thứ 
ba, doanh nghiệp cố tình hạn chế khả năng tiếp cận của người tiêu dùng thông qua các 
hình thức tinh vi. 

Đầu tiên, trên cả thị trường truyền thống lẫn hiện đại, người tiêu dùng có thể 
hoàn toàn không hề biết đến hợp đồng theo mẫu mà mình đã giao kết.  

Đối với thị trường truyền thống, trong một vài lĩnh vực như dịch vụ vận tải, bên 
cạnh các điều khoản về giá cả được in trên vé, quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng 
thực chất được điều chỉnh trong các tài liệu riêng biệt thông thường được biết đến như 
là điều kiện giao dịch chung và được dán tại ga tàu hoặc các trạm xe buýt. Người tiêu 
dùng không chỉ không thể tác động vào các điều kiện và điều khoản chung này mà 
thực sự đa số họ còn không biết việc họ có thể bị ràng buộc bởi các điều khoản đó trên 
thực tế.  

Trong xã hội hiện đại, với việc phát triển của thương mại điện tử trên nền tảng 

 
142 Do Giang Nam (2017), tlđd, p. 17. 
143 Friedrich Kessler, tlđd, 629; Slawson, tlđd, p. 529; Margaret Radin (2012), Boilerplate: The Fine Print, 
Vanishing Rights, and the Rule of Law, Princeton University Press.   
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Internet, hình thức giao kết hợp đồng dưới dạng “thanh toán trước, điều khoản sau” trở 
nên thịnh hành. Theo đó, khách hàng không thể đọc điều khoản mẫu vào thời điểm xác 
lập quan hệ hợp đồng mà chỉ đọc khi đã diễn ra việc mua bán vào thời điểm điều 
khoản được chuyển đến cùng hàng hóa, ví dụ như các điều khoản bảo hành luôn được 
đặt bên trong hộp đựng sản phẩm hoặc hợp đồng nhượng quyền/li xăng (licensing 
agreement) luôn được cuộn lại bên trong gói phần mềm.144  

Ngay cả trong trường hợp người tiêu dùng thực sự ấn nút “Tôi đồng ý” trên mẫu 
biểu điện tử hoặc ký vào hợp đồng theo mẫu bản giấy, phần lớn người tiêu dùng không 
đọc điều kiện mẫu trước khi họ thể hiện sự đồng ý bằng cách bấm vào nút “đồng ý”/ 
ký tên vào hợp đồng. Thậm chí đối với một số người tiêu dùng có đọc, liệu họ có hoàn 
toàn hiểu hết nội dung không cũng là điều đáng ngờ.  

Gần đây, cảm nhận trực giác trong một thời gian dài về hiện tượng “ký mà không 
đọc” đã được chứng minh qua các cuộc nghiên cứu thực nghiệm. Các cuộc nghiên cứu 
này chỉ ra rằng chỉ có một số ít người bận tâm đọc những hợp đồng họ ký và thậm chí 
số người dành đủ thời gian để hiểu nội dung của điều khoản hợp đồng còn ít hơn.145 
Bởi không đọc hợp đồng theo mẫu, người tiêu dùng đồng ý điều khoản mẫu mà không 
hiểu về các ngụ ý pháp lý của chúng.   

Bên cạnh đó, ngay cả đối với những người tiêu dùng có chủ ý nghiên cứu hợp 
đồng theo mẫu, việc nhận thức được đầy đủ nội dung hợp đồng, đặc biệt là các điều 
khoản bất lợi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhiều doanh nghiệp cố tình hạn chế 
khả năng tiếp cận của người tiêu dùng thông qua các hình thức tinh vi, như: trình bày 
bằng cỡ chữ nhỏ và giãn cách dòng hẹp; màu mực và nền giấy không tương phản 
khiến một số nội dung bị che khuất; sử dụng thuật ngữ chuyên ngành, soạn thảo điều 
khoản không thống nhất, không rõ ràng, có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau gây 
khó hiểu hoặc nhầm lẫn; trình bày dài khiến người tiêu dùng không kịp hoặc không đủ 
“kiên nhẫn” để đọc hết hợp đồng. 

Thứ hai, các điều khoản mẫu mất cân bằng về quyền lợi cho người tiêu dùng.  

Ngoài chất lượng của sự đồng thuận (thiếu sự đồng thuận thực chất), vấn đề tiếp 
theo phát sinh từ hợp đồng theo mẫu liên quan trực tiếp đến chất lượng của chính nội 
dung hợp đồng. Như Michael Trebilcock - một học giả kinh tế và pháp luật có tiếng đã 

 
144 Batya Goodman (1999), Honey, I Shrink-Wrapped the Consumer: The Shrink-Wrap Agreeement as An 
Adhesion Contract, 21 Cardozo L. Rev., p.319. 
145 M. Elshout, M. Elsen, J. Leenheer, M. Loos and J. Luzak (2016), Study on Consumers’ Attitudes Towards 
Terms and Conditions (T&Cs), 
<http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/behavioural_research/docs/terms_and_conditions_final_rep
ort_en.pdf>, truy cập ngày 25/03/2021. 
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nói: “hợp đồng theo mẫu chịu ấn tượng xấu từ cả giới nghiên cứu lẫn lập pháp trong 
nhiều năm”, các nghiên cứu kinh tế cho thấy sự phổ biến tràn lan một cách rõ ràng của 
các điều khoản bất công trong hợp đồng tiêu dùng theo mẫu.146 

Thường được miêu tả như là “pháp luật tư” hay “hợp đồng gia nhập”,147 hợp 
đồng theo mẫu được biết đến như là công cụ để doanh nghiệp áp đặt có chủ ý các điều 
khoản bất lợi một chiều lên bên không soạn thảo. Như đã đề cập ở trên, một trong 
những lợi thế chính của hợp đồng theo mẫu là cho phép thương nhân củng cố thêm 
tính pháp lí của giao dịch bên cạnh các quy tắc mặc định do pháp luật quy định. Tuy 
nhiên, một điều được công nhận rộng rãi là những người soạn thảo hợp đồng theo mẫu 
không chỉ sử dụng chúng trong giới hạn bảo vệ lợi ích hợp pháp của họ, mà còn ngăn 
cản đối tác có được các quyền mà họ xứng đáng hoặc ít nhất là tạo ra các hợp đồng 
cực kỳ bất lợi cho đối tác.  

Sự bất lợi này có thể đến từ dạng điều khoản giới hạn các quyền khắc phục thiệt 
hại thực chất của người tiêu dùng hay giới hạn quyền tố tụng đáng lẽ bên gia nhập có 
thể có. Ví dụ: điều khoản hạn chế quyền hợp pháp của người tiêu dùng ngay cả trong 
trường hợp việc họ tử vong hoặc bị thương là kết quả của các hành động hoặc thiếu sót 
của nhà cung cấp. Bên cạnh đó, một số điều khoản khác có tác dụng hạn chế quyền tố 
tụng hợp pháp của người tiêu dùng như điều khoản hạn chế quyền khởi kiện của họ. 

Đây còn có thể là điều khoản cho phép nhà cung cấp đơn phương thay đổi các 
điều khoản của hợp đồng. Nhờ dạng điều khoản trao quyền này, thương nhân được 
phép xây dựng các quy tắc riêng phù hợp nhất với lợi ích của chính họ và đặt quyền 
của người tiêu dùng dưới sự thương xót của thương nhân. Tương tự, nhiều điều khoản 
quy định chế tài xử lí vi phạm áp dụng với chủ thể kinh doanh thấp hơn nhiều so với 
chế tài áp dụng đối với người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, vấn đề về chất lượng hợp đồng theo mẫu không phải không liên 
quan đến các điều khoản giá cả như mọi người thường nghĩ. Trong nhiều trường hợp, 
các nhà giao dịch sử dụng có chiến lược các hợp đồng theo mẫu để thu hút người tiêu 
dùng vào một giao dịch tưởng chừng hấp dẫn nhưng có cấu trúc giá rất phức tạp. Các 
nhà giao dịch cạnh tranh với nhau và thu hút người tiêu dùng với mức giá trả trước rất 
thấp, hấp dẫn, nhưng kiếm lợi nhuận ở việc tăng phí về sau và ở các chi phí bổ sung 
khác. 

 
146  Iain Ramsay, tlđd, p.160.  
147 Friedrich Kessler, tlđd, p. 629; Todd D. Rakoff (1983), tlđd, p. 1173; Andrew Burgess (1986), “Consumer 
Adhesion Contracts and Unfair Terms: A Critiqie of Current Theory and a Suggestion” 15(4) Anglo-American 
Law Review, p. 255. 
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Ngoài ra, nhiều hợp đồng theo mẫu còn không đảm bảo tính minh bạch ví dụ: (i) 
không quy định rõ ràng, cụ thể các vấn đề cơ bản như giá, giải quyết khiếu nại; (ii) sử 
dụng nhiều cụm từ không rõ ràng như “mức giá hợp lí”, “theo quy định của bên bán”, 
“nếu thấy cần thiết”... Điều này dẫn tới việc quyền lợi cho người tiêu dùng không 
được đảm bảo trong quá trình nhận cung cấp hàng hoá, dịch vụ cũng như giải quyết 
tranh chấp phát sinh. 

Theo đó, nếu luật hợp đồng không trực tiếp quan tâm và giải quyết những vấn đề 
hạn chế này, hợp đồng theo mẫu sẽ thực sự trở thành công cụ để thương nhân (bên 
mạnh hơn) bóc lột người tiêu dùng. 

b) Pháp luật hợp đồng truyền thống không đủ để giải quyết các vấn đề phát sinh 
từ hợp đồng theo mẫu. 

Trước các vấn đề phát sinh từ hợp đồng theo mẫu được phân tích ở trên, pháp 
luật hợp đồng truyền thống với tiền đề cơ bản và nguyên tắc nền tảng là tự do hợp 
đồng148 dường như chưa đủ để giải quyết các thách thức này.  

Lý thuyết hợp đồng cổ điển phương Tây bắt nguồn từ đầu thế kỷ XIX ở Anh vào 
thời kỳ diễn ra cuộc cách mạng chuyển đổi kinh tế và chính trị.149 Theo đó, một mặt, 
các bên được quyền tự mình theo đuổi lợi ích từ quan hệ hợp đồng thông qua việc tự 
do chọn đối tác, tự do quyết định có giao kết hợp đồng hay không và tự do thiết kế, 
thoả thuận điều khoản ràng buộc các bên. Mặt khác, tự do hợp đồng còn được nhấn 
mạnh ở khía cạnh loại trừ sự can thiệp của Nhà nước vào nội dung hợp đồng.  

Các nguyên tắc hợp đồng nêu trên phát huy hiệu quả khi các hợp đồng được 
thương lượng riêng lẻ. Tuy nhiên, sự ra đời và phổ biến của hợp đồng theo mẫu, đặc 
biệt trên thị trường tiêu dùng, đã làm biến đổi căn bản các giả thiết nền tảng của luật 
hợp đồng cổ điển và khiến các cơ sở quan trọng đằng sau quyền tự do hợp đồng bị 
thách thức cơ bản.  

Về góc độ các giả thiết nền tảng của luật hợp đồng cổ điển: Lý thuyết luật hợp 
đồng cổ điển phương Tây được xây dựng dựa trên hai giả thiết cơ bản phản ánh thực 
tiễn giao kết hợp đồng vào thế kỷ thứ 19.150 Giả thiết thứ nhất là việc các bên tham gia 
quan hệ hợp đồng được cho là có năng lực đàm phán và ký kết hợp đồng ngang bằng 
nhau (“equal bargaining power” assumption). Giả thiết thứ hai là việc xem quá trình 
xác lập hợp đồng là quá trình đàm phán, thương lượng; trong đó, các bên có cơ hội 

 
148 Xem Pound, tlđd, p. 455-457; Smith (1776), Wealth of Nations.  
149 Xem Pound, tlđd, p. 455-457; Smith (1776), tlđd.  
150 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), 
p. 107. 
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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 trong quá 
trình hình thành hợp đồng sẽ tự động dẫn tới công bằng về nội dung. 

Trong khi đó, môi trường giao kết hợp đồng theo mẫu trái với giả thiết quá trình 
xác lập hợp đồng là quá trình đàm phán, thương lượng, trong đó các bên có cơ hội mặc 
cả với nhau về từng điều khoản hợp đồng. Thứ hai, trái với giải thiết các bên tham gia 
quan hệ hợp đồng được cho là có năng lực đàm phán và ký kết hợp đồng ngang bằng 
nhau, điều khoản mẫu được sử dụng chủ yếu trong quan hệ tiêu dùng; trong đó, tồn tại 
sự bất cân xứng về năng lực đàm phán và ký kết hợp đồng giữa thương nhân và bên 
yếu thế hơn là người tiêu dùng. Do đó, chúng ta có quyền hoài nghi rằng, liệu châm 
ngôn “qui dit contratuel, dit juste” của luật hợp đồng có còn hợp lý và phù hợp với 
thực tiễn giao kết hợp đồng ngày nay hay không.151  

Về góc độ các cơ sở quan trọng đằng sau quyền tự do hợp đồng: về nguyên tắc, 
khi xem xét liệu hợp đồng có hiệu lực giữa các bên hay không, Toà án sẽ đánh giá 
trong quá trình thoả thuận liệu hai bên đã thực sự đạt được sự thống nhất ý chí hay 
chưa, thay vì việc đánh giá xem liệu các kết quả của sự thoả thuận đó có công bằng và 
hợp lý hay không.152 Quá trình hình thành hợp đồng bị chi phối bởi các yếu tố: mức độ 
minh bạch của điều khoản, mức độ sẵn có của các lựa chọn (lựa chọn nhà cung cấp 
thay thế hoặc lựa chọn điều khoản thay thế) và sức mạnh thương lượng.153 Các yếu tố 
này càng được đảm bảo thì chất lượng thỏa thuận của các bên càng cao.  

Trong khi đó, trong quá trình giao kết hợp đồng thông qua hình thức theo mẫu, 
người mua có thể phải đối mặt với các vấn đề thiếu minh bạch, thiếu các điều 
khoản/nhà cung cấp thay thế và các vấn đề thương lượng khác như nhà giao dịch từ 
chối thương lượng hoặc - nếu thương lượng diễn ra - người mua thường ở vị trí thương 
lượng yếu hơn.154  

Rõ ràng, với những gì người tiêu dùng có thể phải đối mặt từ quá trình hình 
thành giao dịch theo mẫu như vậy, việc kỳ vọng các điều khoản thực chất của hợp 
đồng không tác động bất công lên người tiêu dùng là điều khó khả thi.  

Như vậy, hai chức năng của pháp luật hợp đồng khi đó là thiết lập các phương 
thức hữu hiệu để đảm bảo quá trình giao kết hợp đồng và hỗ trợ thực thi các cam kết 

 
151 Đỗ Giang Nam (2020), “Từ công bằng thủ tục đến công bằng nội dung: Thành tựu và thách thức của chế định 
kiểm soát điều khoản mẫu trong pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 06 (406), tháng 3/2020, 
tr. 16.  
152 P.S Atiyah (1995), An Introduction to the Law of Contract, 5th edn (Clarendon Press, Oxford), p. 282. 
153 Chris Willett, tlđd, p. 22-26. 
154 Chris Willett, tlđd, p. 25-26. 
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thỏa thuận đạt được dựa trên sự tự do ý chí của các bên đều bị bối cảnh mới về sự ra 
đời và hình thành hợp đồng theo mẫu thách thức. Nói cách khác, lý thuyết hợp đồng cổ 
điển với cách tiếp cận theo định hướng tự do dựa trên tiền đề của mô hình đàm phán 
riêng lẻ giữa hai chủ thể có năng lực ngang nhau về mặt logic là không đủ để giải 
quyết các hạn chế phát sinh từ việc sử dụng hợp đồng theo mẫu trong giao dịch với 
người mua, từ đó đặt ra nhu cầu cần Nhà nước kiểm soát quan hệ hợp đồng tiêu dùng 
theo mẫu. 

c) Mối quan hệ giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh mang trong 
mình đặc tính truyền kiếp là “thông tin bất cân xứng”155, tiềm ẩn rủi ro gây ra thất bại 
thị trường. 

Bất cân xứng thông tin thường xảy ra khi hai bên hợp đồng có quyền và khả năng 
tiếp cận khác nhau về thông tin sản phẩm: một bên được thông báo đầy đủ, trong khi 
bên kia được thông báo không đầy đủ. Vì hợp đồng theo mẫu có thể được sử dụng lặp 
đi lặp lại cho nhiều giao dịch khác nhau, bên ban hành hợp đồng theo mẫu có thể phân 
tán chi phí đầu tư cho việc soạn thảo hợp đồng. Trong khi đó, các chi phí thu thập 
thông tin (bao gồm cả chi phí để hiểu các quyền và rủi ro phát sinh từ hợp đồng theo 
mẫu) từ phía người mua một lần thường cao đến mức vượt quá lợi ích tiềm năng thu 
được từ giao dịch đó.156 Kết quả là, người mua có thể bị cái gọi là sự thờ ơ hợp lý, về 
cơ bản có nghĩa là họ lựa chọn hợp lý để không lãng phí thời gian và công sức trong 
việc có được thông tin về các điều khoản mẫu.157 Vì nguyên nhân đó, luôn tồn tại sự 
bất cân xứng về thông tin giữa bên ban hành hợp đồng theo mẫu và bên đối tác.158  

Bên cạnh đó, do sự thờ ơ hợp lý của người tiêu dùng, bên cung cấp hợp đồng 
theo mẫu cũng không có động lực cạnh tranh để thiết kế điều khoản mẫu tốt hơn, hấp 
dẫn hơn đối với người tiêu dùng. Các doanh nghiệp khác, ban đầu cung cấp các điều 
khoản mẫu tương đối tốt, chứng kiến hiện tượng đó, sẽ dần dần loại bỏ điều khoản 
công bằng, thay vào đó là điều khoản bất công cho người tiêu dùng. Tình trạng này 
nếu kéo dài sẽ mở rộng ra toàn bộ thị trường, dẫn đến sự “thất bại của thị trường” theo 
một hiện tượng mà George Arthur Akerlof - kinh tế gia đoạt giải Nobel năm 2001 - gọi 

 
155 Nguyễn Như Phát, tlđd, tr. 28. 
156 Gilian K. Hadfield, Robert Howse and Michael J. Trebilcock (1998), “Information - based Principles For 
Rethinking Consumer Protection Policy” 21 Journal of Consumer Policy 131; Peter Alces (2007) “Guerrilla 
Terms” 56 Emory Law Journal, p. 1511, 1529-30. 
157 Xem chi tiết tại: Michael I. Meyerson (1989), “Efficient Consumer Form Contract: Law and Economics 
Meets the Real World” Ga. L. Rev., p. 583, 596-599; Robert A. Hillman and Jeffrey J. Rachlinski (2002), tlđd, p. 
429, 435-437. 
158 Xem thêm Schäfer, Hans-Bernd, and Patrick C. Leyens (2010), “Judicial control of standard terms and 
European private law”, Economic Analysis of the DCFR -The Work of the Economic Impact Group within the 
CoPECL Network of Excellence, Munich: Sellier European Law Publishers, p. 97-119, 103. 
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là “market for lemons”,159 trong đó chất lượng điều khoản mẫu ngày càng giảm đi theo 
hướng bất lợi cho người tiêu dùng.160  

Trong số các yếu tố đảm bảo thị trường hoạt động tối ưu và hợp đồng hoàn 
hảo,161 thông tin hoàn hảo và người ra quyết định hợp lý là các yếu tố mang tầm quan 
trọng cơ bản liên quan đến chất lượng của các điều khoản mẫu dưới góc độ hoạch định 
chính sách bảo vệ người tiêu dùng. Theo đó, thông tin bất cân xứng và sự thờ ơ hợp lý 
của người tiêu dùng nêu trên tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới thất bại thị trường, từ đó ảnh 
hưởng trực tiếp đến chất lượng hợp đồng theo mẫu.  

Trong khi đó, các thất bại này lại không thể giải quyết được bằng các cơ chế tự 
phục hồi. Chẳng hạn, đối với cơ chế hiểu biết tiêu dùng của các cá nhân với nhau, một 
số học giả tin rằng hiểu biết tiêu dùng của các cá nhân với nhau thông qua các hoạt 
động đánh giá và phân loại sẽ khuyến khích các điều khoản mẫu chất lượng cao.162 
Tuy nhiên, vì người tiêu dùng mang sự thờ ơ hợp lý như đề cập ở trên, không có khả 
năng họ muốn thẩm định các doanh nghiệp để biết thông tin liên quan và cần thiết. 

Tiếp đến, với cơ chế danh tiếng của người bán hàng, cơ chế này dự kiến sẽ đảm 
bảo thương nhân đối xử với khách hàng của mình một cách hợp lý trong dài hạn, bất 
kể các điều khoản theo mẫu một chiều như thế nào. Tuy nhiên, mặc dù trên thực tế cơ 
chế danh tiếng có thể đảm bảo rằng một số công ty lớn và đáng tin cậy không viện dẫn 
các điều khoản khó khăn nhất đối với khách hàng hiểu biết của họ, nhưng sự phụ thuộc 
hoàn toàn vào một cơ chế như vậy sẽ đặt lợi ích hợp pháp của khách hàng trung bình 
vào lòng thương xót của các nhà giao dịch cơ hội.163 

Bên cạnh đó, với cơ chế “người tiêu dùng am hiểu thiểu số” (“minority informed 
consumer”), học thuyết này cho thấy rằng một tỷ lệ cận biên người mua am hiểu - 
những người sẵn sàng đọc các điều khoản mẫu là đủ động lực lợi nhuận cho người bán 
trong việc cung cấp các điều khoản hợp đồng hiệu quả.164 Theo Trebilcock và Dewees, 

 
159 Xem George Akerlof (1970), “The Market of Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, 84 
QJ Econ, p. 488. 
160 Xem M. Schillig (2008), “Inequality of Bargaining Power Versus Market for Lemons: Legal Paradigm 
Change and the Court of Justice’s Jurisprudence on Directive 93/13 on Unfair Contract Terms”, Eur. Law Rev., 
p. 336-358. 
161 Về các yếu tố đảm bảo thị trường hoạt động tối ưu và hợp đồng hoàn hảo, xem thêm: Robert Cooter and 
Thomas Ulen (2016), Law and Economics (6th edn, Addison-Wesley 2016) 294-99 [Chapter 8 on An Economic 
Theory of Contract Law]; IDC Ramsay (1984), Rationales for Intervention in the Consumer Marketplace, p. 15-
24. 
162 Thomas Wein, “Information Problems and Market Failure: The Perspective of Economics” in Stefan 
Grundmann, Wolfgang Kerber and Stephen Weatherill (2001), Party Autonomy and the Role of Information in 
the Internal Market (Walter de Gruyter 2001), p. 80. 
163 Do Giang Nam (2017), tlđd, p. 32.  
164 Alan Schwartz and Louis L. Wilde (1978), “Intervening in Markets on the Basis of Imperfect Imformation: A 
Legal and Economic Analysis” 127 U. Pa. L. Rev., p. 630; Alan Schwartz and Louis L. Wilde (1983), “Imperfect 
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hoặc Schwartz và Wilde, tỉ lệ cận biên này cần tối thiểu tương ứng là 10% hoặc 33% 
của tất cả người tiêu dùng.165 Tuy nhiên, một số phát hiện thực nghiệm đã liên tục chỉ 
ra rằng tỷ lệ người mua đọc hợp đồng theo mẫu ở một số loại thị trường thấp hơn 
nhiều so với những con số dự kiến đó.166 Kết quả nghiên cứu của Marrota-Wurgler, 
Yannis Bakos và David Trossen cho thấy chỉ một hoặc hai trên mỗi 1000 người mua 
sắm (0,2%) truy cập để xem điều khoản mẫu, trong đó, rất ít người dành khoảng 1 phút 
để đọc, với con số trung bình là 32 giây.167 Theo đó, ngay cả khi học thuyết này có cơ 
sở dưới góc độ kinh tế, đây cũng không phải là một giải pháp khả thi trên thực tế. 

Từ các phân tích trên có thể thấy, giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người 
tiêu dùng tồn tại quan hệ “bất cân xứng về mặt thông tin”, kéo theo đó là các hệ quả cụ 
thể đối với người tiêu dùng từ cả góc độ người tiêu dùng không để tâm nghiên cứu 
điều khoản mẫu đến việc chất lượng của các điều khoản mẫu cùng nhau đi xuống. Do 
các hệ quả này không thể tự khắc phục bằng cơ chế thị trường, dựa vào lý thuyết về 
luật hợp đồng điều tiết thị trường (Market-Rational Contract Law),168 theo đó bắt buộc 
phải xem xét đến sự can thiệp hợp lý từ phía nhà nước.  

d) Người tiêu dùng là bên yếu thế trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân kinh 
doanh. 

Từ trước giai đoạn hình thành hợp đồng, thương nhân đã sẵn có thế mạnh để có 
thể tự mình áp đặt các điều khoản soạn trước của họ gây bất lợi cho người mua, mà 
đặc biệt là người tiêu dùng. Ngoài vấn đề bất cân xứng về mặt thông tin và các hệ lụy 
như đã được phân tích tại mục c) nêu trên, nhìn chung, sự yếu thế của người tiêu dùng 
trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân kinh doanh đến từ các khía cạnh: 

Thứ nhất, yếu thế về sức mạnh kinh tế, đặc biệt là trong cấu trúc thị trường thiếu 
cạnh tranh. 

Về vấn đề này, ngay từ những năm 1940, F. Kessler đã nhận định rằng sức mạnh 
kinh tế vượt trội của các công ty là nguồn gốc chính có thể dẫn đến việc áp đặt hợp 

 
Information in Markets for Contract Terms: The Examples of Warranties and Security Interests” 69 Virginia 
Law Review, p. 1387. 
165 Michael J. Trebilcock, “An Economic Approach to the Doctrine of Unconscionability” in Barry J. Reiter and 
“Intervening in Markets on the Basis of Imperfect Information: A Legal and Economic Analysis” (1979) 127(3) 
University of Pennsylvania Law Review, p. 630. 
166 Xem thêm tại: M. Elshout, M. Elsen, J. Leenheer, M. Loss and J. Luzak, Study on Consumers’ Attitudes 
Towards Terms and Conditions (T&Cs) (2016), 
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/behavioural_research/docs/terms_and_conditions_final_repor
t_en.pdf truy cập ngày 20/5/2021. 
167 Yannis Bakos, Florencia Marotta-Wurgler and David R. Trossen, tlđd, p.1; Bakos, Marotta-Wurgler & 
Trossen, tlđd, p.19-22. 
168 Xem nội dung cụ thể của lý thuyết này tại Mục 3.1 Phần tổng quan về tình hình nghiên cứu.  

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/behavioural_research/docs/terms_and_conditions_final_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/behavioural_research/docs/terms_and_conditions_final_report_en.pdf
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đồng.169 Vị thế độc quyền của các công ty cho phép họ đưa ra thế “chấp nhận hoặc từ 
bỏ” (“take it or leave it”) đối với người tiêu dùng mà họ không làm khác được vì 
không có sẵn sự lựa chọn thứ hai. Ngay cả trong trường hợp không có sự độc quyền, 
việc các công ty đều đưa ra các điều khoản giống nhau đã dẫn tới tình trạng người 
được đề nghị hầu như không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận hợp đồng.   

Bên cạnh đó, vị thế thương lượng của các cá nhân có thể trở nên suy yếu hơn do 
thiếu sự lựa chọn hiệu quả trên thị trường hàng hóa hoặc dịch vụ để đáp ứng nhu cầu 
cần thiết hàng ngày của họ. Khi phải đối mặt với sự lựa chọn giữa hàng hóa hoặc dịch 
vụ thiết yếu và việc từ chối các hợp đồng đã được soạn sẵn, người mua có rất ít lựa 
chọn ngoài việc chấp nhận các hợp đồng này. 

Thứ hai, yếu thế về kiến thức. 

Ngoài chênh lệch về sức mạnh kinh tế, người mua thường kém kiến thức hơn 
thương nhân về các thuộc tính của sản phẩm. Do các nhà cung cấp là những người 
thực hiện giao dịch lặp đi lặp lại trong lĩnh vực của họ, họ có động lực rõ ràng để luôn 
cập nhật kiến thức kỹ thuật và xây dựng chuyên môn của mình. Người mua hàng hóa, 
dịch vụ, do không được trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, cũng như do những 
hạn chế trong hiểu biết về chuyên môn, kỹ thuật, thường không hiểu được đầy đủ như 
nhà sản xuất về tính năng, công dụng, chất lượng, các rủi ro liên quan đến quá trình 
tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.170  

Thứ ba, yếu thế về tâm lý do chịu sự chi phối của khuynh hướng nhận thức 
(“cognitive biases”). 

Theo giả định cổ điển của lý thuyết lựa chọn hợp lý (rational choice theory), 
người tiêu dùng là những người tham gia hợp đồng hợp lý nên có thể tiếp nhận tất cả 
thông tin có sẵn, xử lý đầy đủ thông tin đó và chuyển chúng thành quyết định hợp lý 
để tối đa hóa nhu cầu lợi ích của họ.171 Tuy nhiên, những giả định này đã bị thách thức 
nghiêm trọng bởi những phát hiện từ khoa học kinh tế học hành vi, trong đó xác định 
rõ lý trí của con người chịu nhiều hạn chế và tác động khác nhau thường được gọi là 
khuynh hướng nhận thức.172 Kết quả là, người tiêu dùng bị ngăn cản một cách có hệ 
thống trong việc đưa ra các quyết định lựa chọn hợp lý liên quan đến hợp đồng trong 
mối quan hệ với các thương nhân đầy tinh vi.  

 
169 Kessler, tlđd, p. 640. 
170 N. Gregory Mankiw (2012), “Principles of Microeconomics”, 6th ed. (Mason, OH. South-Western), p. 468. 
171 Richard A. Posner (1998), “Rational Choice, Behavioral Economics, and the Law” 50 Stanford Law Review. 
p. 1551. 
172 Richard H. Thaler (2015), tlđd; Daniel Kahneman, tlđd; Amos Tversky and Daniel Kahneman (1986), 
“Rational Choice and the Framing of Decisions” 59 Journal of Business Law (Supp) S25; Cass Sunstein (1997), 
“Behavioral Analysis of Law” 64 University of Chicago Law Review. p. 1175. 
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Kinh tế học hành vi đã trở thành một nguồn có ảnh hưởng để hoạch định chính 
sách và luật người tiêu dùng.173 Phản biện chính của nghiên cứu hành vi là nhiều giả 
định cơ bản trong các mô hình kinh tế tiêu chuẩn không dựa trên cách mọi người thực 
sự đưa ra quyết định kinh tế, và do đó chúng dẫn đến một lý thuyết tệ hơn lý thuyết 
dựa trên các giả định đúng hơn về hành vi.174  

Trong số các phát hiện của kinh tế học hành vi, có ba mô hình liên quan trực tiếp 
đến hợp đồng theo mẫu có vai trò giải thích lý do tại sao kiểm soát các điều khoản 
không công bằng bằng pháp luật là đặc biệt cần thiết để áp dụng cho mô hình hợp 
đồng không thương lượng thay vì mô hình hợp đồng thương lượng.  

Mô hình đầu tiên liên quan các hiện tượng tâm lý như hiệu ứng chi phí chìm 
(sunk cost effect) hoặc khuynh hướng xác nhận (the confirmation bias).  

Đầu tiên, cái gọi là hiệu ứng chi phí chìm được thể hiện ở việc “có nhiều xu 
hướng tiếp tục nỗ lực sau khi đã đầu tư tiền bạc, công sức hoặc thời gian”.175 Chuyển 
hiệu ứng này sang ngữ cảnh hợp đồng theo mẫu, có ý kiến cho rằng một khi các cá 
nhân đã đầu tư thời gian và công sức vào việc lựa chọn một sản phẩm, họ không muốn 
lãng phí thời gian xem xét các hợp đồng theo mẫu khi chúng thường được đưa ra vào 
giai đoạn cuối của quá trình mua sắm.176  

Tiếp đến, cái gọi là khuynh hướng xác nhận đề cập đến việc "ưu tiên những 
thông tin phù hợp với giả thuyết hơn là thông tin phản đối nó."177 Theo đó, một khi 
người tiêu dùng hình thành ý kiến tích cực về một sản phẩm và vì thế quyết định tham 
gia vào một giao dịch, anh ta sẽ tìm kiếm thông tin củng cố niềm tin sẵn có của mình, 
và sau đó tiếp cận và xử lý thông tin anh ta gặp theo hướng hỗ trợ quyết định này.178 
Nó giải thích tại sao ngay cả những người tiêu dùng đã đọc hợp đồng theo mẫu cũng 
không có khả năng đánh giá nội dung đó một cách hợp lý.179  

Tất cả những khuynh hướng về hành vi này đều có liên quan đến một đặc điểm 
khác biệt của hợp đồng tiêu dùng là các thương nhân thường xuyên đưa ra các điều 

 
173 Iain Ramsay, tlđd, p.71 -84; 162-164; Shmuel Becher and Esther Unger-Aviram, tlđd, p. 199, 214. 
174 R Weber and R Dawes, Behavioural Economics in The Handbook of Economic Sociology (2nd edn), p. 91. 
175 Hal R. Arkes and Catherine Blumer (1985), “The Psychology of Sunk Cost” 35(1) Organizational Behavior 
and Human Decision Processes, p.124. 
176 Avery Katz, “The Strategic Structure of Offer and Acceptance: Game Theory and the Law of Contract 
Formation”(1990) 89(2) Michigan Law Review, p. 289-90. 
177 Scott Plous (1993), The Psychology of Judgement and Decision Making (Mcgraw-Hill Book Company), p. 
233. 
178 Scott Plous, tlđd, p. 238-239. 
179 “Bởi vì người tiêu dùng thường chỉ tiếp cận với các điều khoản theo mẫu sau khi họ đã quyết định mua hàng 
hóa hoặc dịch vụ, họ sẽ tiếp cận các điều khoản soạn sẵn theo cách củng cố mong muốn hoàn thành giao dịch 
của họ”. Xem: Robert A. Hillman and Jeffery J. Rachlinski, tlđd, p.429, 453. 
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khoản soạn sẵn để người tiêu dùng chấp nhận sau một thời gian mua sắm kéo dài.180 Ở 
giai đoạn này, các kiểu hành vi như trên có thể ngăn cản đáng kể người tiêu dùng trong 
việc so sánh các vấn đề liên quan đến giao dịch. Do đó, đánh giá của người tiêu dùng 
về các hợp đồng theo mẫu bị bóp méo và sự sẵn lòng của họ để đọc hợp đồng và hành 
động theo những gì họ thấy có thể bị suy giảm. 

Thứ hai, vấn đề quá tải thông tin. Khái niệm "quá tải thông tin" được sử dụng để 
mô tả quan sát thực nghiệm rằng mọi người có khả năng hạn chế trong việc xử lý 
thông tin mới tiếp nhận và do đó có thể bị choáng ngợp bởi một loạt các lựa chọn.181 
Về khía cạnh đó, từ góc độ nhận thức, nhiều thông tin hơn không phải lúc nào cũng tốt 
hơn và trong nhiều bối cảnh mang tính quyết định, thông tin thừa có thể gây ra hậu quả 
tiêu cực.182  

Các nghiên cứu cho thấy rằng số lượng thuộc tính và lựa chọn sản phẩm mà 
người tiêu dùng phải đối mặt tăng lên sẽ làm giảm chất lượng ra quyết định của người 
tiêu dùng183 và các cá nhân không thể xử lý đồng thời hơn bảy thông tin quan trọng.184 
Việc người tiêu dùng bị choáng ngợp bởi lượng thông tin dồi dào đồng nghĩa với việc 
người tiêu dùng chỉ tập trung được vào một số nội dung hạn chế liên quan đến giá cả 
và các thuộc tính “nổi bật” khác.185 Ngoài các điều khoản chính như vậy, người tiêu 
dùng bỏ qua các điều khoản không nổi bật.186 

Thứ ba, lạc quan quá mức và tự tin thái quá. 

Các nghiên cứu thực nghiệm lặp đi lặp lại chỉ ra rằng các cá nhân quá lạc quan và 
tự tin. Người tiêu dùng lạc quan và tự tin quá mức và có thể đánh giá thấp một số rủi 
ro nhất định (chẳng hạn như khả năng họ vi phạm nghĩa vụ187 hoặc họ cho rằng sự cố 
sẽ không xảy ra với mình188), từ đó dẫn tới việc không để tâm nghiên cứu điều khoản 
trong các hợp đồng theo mẫu. Bên cạnh đó, các cá nhân có thể đánh giá quá cao việc 
sử dụng dịch vụ trong tương lai của họ như câu lạc bộ sức khỏe189 hoặc đánh giá thấp 

 
180 Iain Ramsay, tlđd, p.57. 
181 David M. Grether, Alan Schwartz and Louis L. Wilde (1985), “The Irrelevance of Information Overload: An 
Analysis of Search and Disclosure” 59 S. Cal. L. Rev.. p. 2777, 2778. 
182 Davis, Charles E., and Elizabeth B. Davis (1996), “Information Load and Consistency of Decisions”, 
Phychological Reports 79.1, p. 279-288, 279. 
183 Iain Ramsay, tlđd, p. 75. 
184 GA Miller (1956) “The magical number seven, plus or minus two: some limits on our capacity for processing 
information” 63 Psychological Review, p. 81.  
185 Russell Korobkin, tlđd, p. 1203, 1220. 
186 Russell Korobkin, tlđd. 
187 Iain Ramsay, tlđd, p. 73. 
188 Iain Ramsay, tlđd, p. 162-164. 
189 Xem thêm: Della Vigna, S and Malmendier, U (2006) “Paying Not to go the Gym” 96 American Economic 
Review, p. 695. 
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mức độ vay trong tương lai của họ trên thẻ tín dụng190 và do đó ký kết hợp đồng không 
tối ưu.  

Đáng kể hơn, với thực tế là người tiêu dùng bị ảnh hưởng một cách có hệ thống 
bởi những khuynh hướng nhận thức này, những người bán hàng sành sỏi đã phản ứng 
một cách có chiến lược để khai thác những thành kiến đó. Nghiên cứu của Ausubel và 
Oren Bar Gill trên các loại hợp đồng tiêu dùng chính như thẻ tín dụng, thế chấp và 
điện thoại di động cho thấy thông qua việc áp dụng hai chiến lược liên quan đến việc 
trì hoãn chi phí và tính phức tạp, người bán khai thác một cách có hệ thống những 
khuynh hướng và nhận thức sai lầm của khách hàng.191 Những người bán sành sỏi có 
xu hướng giảm thiểu chi phí trả trước của sản phẩm hoặc thậm chí cung cấp một khoản 
tiền thưởng cao hơn để thu hút người tiêu dùng, nhưng vẫn giữ được lợi nhuận với chi 
phí phụ trợ cao. Bên cạnh đó, sự phức tạp của các điều khoản hợp đồng sẽ buộc người 
tiêu dùng phải dựa vào các điều khoản nổi bật để đưa ra quyết định. Kết quả là, người 
tiêu dùng bị dụ dỗ chú ý đến các khoản phí trả trước hấp dẫn nổi bật, và do đó có thể dẫn 
đến các thỏa thuận không hiệu quả.  

Như vậy, ngoài các yếu tố cố hữu về vị trí yếu thế của người tiêu dùng là chênh 
lệch về sức mạnh kinh tế và chênh lệch về kiến thức vốn đã trở nên nổi tiếng từ lâu, có 
thể nói rằng các cuộc tranh luận hiện đại hướng đến việc biện minh cho việc kiểm soát 
hợp đồng tiêu dùng có thể trở nên sâu sắc hơn đáng kể bởi các cuộc thảo luận về tác 
động của những hiểu biết từ kinh tế học hành vi về khả năng đưa ra quyết định hợp lý 
của người tiêu dùng. Những phát hiện này củng cố đáng kể quan điểm lý luận truyền 
thống dựa trên cơ sở sức mạnh thương lượng không bình đẳng giữa người tiêu dùng và 
thương nhân, đồng thời cho thấy xu hướng hành động của bên bán trong việc khai thác 
có hệ thống khuynh hướng nhận thức này của người tiêu dùng nhằm khiến họ xác lập 
những giao dịch không tối ưu. Sự bất bình đẳng về quyền lực đàm phán đã cản trở bên 
yếu thế hơn có cơ hội đạt được nội dung hợp đồng công bằng. Theo đó, luật pháp cần 
can thiệp để đảm bảo bên mạnh hơn không được sử dụng các hợp đồng làm công cụ 
hữu hiệu trong việc lạm dụng bên yếu hơn. Nói cách khác, lý do đằng sau việc kiểm 
soát các điều khoản hợp đồng theo mẫu bằng pháp luật là sự bảo vệ đối với một nhóm 
người được xác định yếu hơn so với các đối tác hợp đồng của họ về sức mạnh kinh tế, 
xã hội và tâm lý.  

 
190 Xem thêm: Ausubel, L (1991) “The Failure of Competition in the Credit Card Market” 81 American 
Economic Review, p. 50; Ausubel, L (1997) “Credit Card Defaults, Credit Card Profits, and Bankruptcy” 71 
American Bankruptcy Law Journal, p. 249. 
191 Ausubel (1991-1997), tlđd; Oren Bar-Gill (2012), “Seduction by Contract: Law, Economics, and Psychology 
in Consumer Markets”, Oxford University Press. 
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Tóm lại, qua nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu, có thể thấy các thách thức của hợp đồng theo mẫu đã khiến lý thuyết về hợp đồng 
cổ điển không còn phù hợp để điều chỉnh mô hình này. Trong khi đó, các vấn đề về 
hợp đồng theo mẫu liên tục được phát hiện dưới các góc nhìn như thông tin bất cân 
xứng hay bất bình đẳng về quyền lực thương lượng. Không những thế, các ấn tượng 
trực quan trước đây về khả năng bên mạnh hơn lợi dụng bên yếu hơn ngày càng được 
khẳng định mạnh mẽ bởi những phát hiện từ nghiên cứu thực nghiệm và được giải 
thích một cách thuyết phục bằng những hiểu biết mới từ khoa học hành vi. Dựa trên lý 
thuyết về luật hợp đồng tự do - xã hội (Social-Liberal Contract Law), học thuyết “bất 
bình đẳng về quyền lực đàm phán” và lý thuyết về cách tiếp cận theo định hướng công 
bằng,192 có thể thấy sự kết hợp của các yếu tố này tạo thành nền tảng vững chắc để 
minh chứng cho sự cần thiết phải kiểm soát hợp đồng theo mẫu bằng pháp luật, hay 
nói cách khác là để pháp luật chuyển chúng thành các giá trị pháp lý của luật hợp 
đồng. 

1.1.2.4. Phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh 
với người tiêu dùng 

Đối với hợp đồng cổ điển, phương thức kiểm soát tư pháp đã được thiết lập sẵn. 
Luật pháp nhiều quốc gia quy định người tiêu dùng có thể khởi kiện ra Tòa án để 
tuyên bố hợp đồng theo mẫu vô hiệu. Tuy nhiên, tương tự sự thiếu hụt của lý thuyết 
hợp đồng truyền thống trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ việc sử dụng hợp 
đồng theo mẫu, vấn đề đặt ra là liệu phương thức kiểm soát theo phương thức thực thi 
pháp luật tư truyền thống có phải là phương tiện hiệu quả để đảm bảo công lý cho mô 
hình hợp đồng theo mẫu hay không khi phương thức này hoàn toàn phụ thuộc vào một 
người yêu cầu bồi thường cá nhân trước tòa án để thách thức điều khoản không công 
bằng được áp dụng chung cho vô số giao dịch. Với những hạn chế cố hữu về kiến thức 
pháp lý và/hoặc năng lực tài chính ảnh hưởng tới người tiêu dùng, việc mong đợi vụ 
kiện cá nhân đủ hiệu quả để ngăn cản điều khoản mẫu không công bằng là điều khó 
khả thi.  

Theo đó, pháp luật có thể khắc phục thiếu hụt của phương thức kiện tụng truyền 
thống bằng một số tùy chọn khác cung cấp phương thức cụ thể và trực tiếp nhằm tạo 
điều kiện cho việc hình thành các điều khoản mẫu hiệu quả hoặc ngăn ngừa các điều 
khoản mẫu không hiệu quả. 

Lựa chọn đầu tiên là phương thức kiểm soát bằng các thiết chế xã hội. Các thiết 
chế xã hội (chẳng hạn như hiệp hội người tiêu dùng) có thể đại diện cho người tiêu 

 
192 Xem nội dung cụ thể của các lý thuyết này tại Mục 3.1 Phần tổng quan về tình hình nghiên cứu. 
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dùng tiến hành các cuộc thương lượng tập thể với  thương nhân, trong đó cả hai bên, 
những người đại diện cho lợi ích tập thể của người tiêu dùng và thương nhân tương 
ứng, sẽ đàm phán thực chất để hình thành các hợp đồng tập thể của các bên. Bên cạnh 
đó, các thiết chế xã hội còn có thể đại diện cho người tiêu dùng để thực hiện các vụ 
khởi kiện tập thể hoặc báo cáo nội dung vi phạm để cơ quan bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng sử dụng các công cụ hành chính nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Lựa chọn thứ hai được gọi là phương thức hành chính, cụ thể là phương thức phê 
duyệt trước. Theo đó một bên độc lập, lý tưởng là cơ quan nhà nước, sẽ xem xét các 
điều khoản mẫu và chỉ những điều khoản công bằng và hiệu quả mới được phép sử 
dụng trên thị trường.  

Các phương thức đàm phán hoặc phê duyệt trước dường như là tối ưu từ cả cách 
tiếp cận của lý thuyết về luật hợp đồng điều tiết thị trường (Market-Rational Contract 
Law) và lý thuyết về luật hợp đồng tự do - xã hội (Social-Liberal Contract Law). Tuy 
nhiên, pháp luật cần đánh giá tính khả thi của các phương thức này khi đặt trong bối 
cảnh các hợp đồng theo mẫu ngày càng phổ biến trong thời đại công nghệ thông tin 
hiện nay. Bên cạnh đó, cần xác định được giới hạn kiểm soát và cách thức can thiệp 
nhằm tránh rơi vào chủ nghĩa thống trị quá mức đối với quyền tự chủ của thương nhân. 

Như vậy có thể thấy, việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân 
kinh doanh với người tiêu dùng có thể được triển khai qua ba phương thức: một là 
kiểm soát bằng phương thức tư pháp; hai là kiểm soát bằng phương thức hành chính và 
ba là kiểm soát bởi các thiết chế xã hội. 

1.2. Pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá 
nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

1.2.1.1. Khái niệm pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

Như đã phân tích ở trên, việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch tiêu 
dùng là cần thiết nhằm bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ trật tự xã hội và khắc phục các 
thất bại thị trường. Thị trường có cơ chế tự điều chỉnh nhưng trong mối quan hệ tiêu 
dùng, các nghiên cứu cho thấy tính thiếu khả thi trong các cơ chế tự phục hồi của thị 
trường. Bên cạnh đó, vấn đề bất bình đẳng về quyền thương lượng xuất phát từ những 
vấn đề cố hữu, khó thay đổi trong mối tương quan hai phía, đồng thời thương nhân có 
xu hướng khai thác có chủ ý khuynh hướng nhận thức của người tiêu dùng nhằm thiết 
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kế các giao dịch bất lợi cho phía gia nhập hợp đồng. Do đó, nhà nước, với tư cách là 
một chủ thể của quyền lực công, bằng bàn tay hữu hình, cần can thiệp đúng lúc và ở 
mức độ phù hợp để đảm bảo khắc phục các mặt hạn chế của hợp đồng theo mẫu.  

Nhà nước thực hiện việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu của doanh nghiệp chính là 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với thị trường và nền kinh tế. Bằng các cách 
thức, công cụ khác nhau, nhà nước phát hiện, nhận diện các doanh nghiệp có sử dụng 
hợp đồng theo mẫu với người tiêu dùng, từ đó giám sát và thực hiện các biện pháp tác 
động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến hành vi của doanh nghiệp theo hướng ngăn 
cản họ thực hiện các hành vi không công bằng, gây tác động tiêu cực cho lợi ích người 
tiêu dùng, cho thị trường và xâm phạm đến lợi ích chung của nền kinh tế. 

Trên cơ sở khái niệm về kiểm soát hợp đồng theo mẫu đã nêu, có thể hiểu: pháp 
luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh 
với người tiêu dùng là tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều 
chỉnh mối quan hệ giao kết hợp đồng giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu 
dùng có sử dụng hợp đồng theo mẫu nhằm bảo đảm sự bình đẳng và cân bằng về 
quyền lợi giữa hai bên.  

Pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu là một bộ phận quan trọng của pháp 
luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nguồn cơ bản của pháp luật về kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu chính là đạo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các quốc gia. 
Tùy mỗi nước, vấn đề này được điều chỉnh ngay trong luật về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng hoặc sẽ được quy định thành một luật riêng về các điều kiện và điều khoản 
mẫu. Ngoài ra, tùy thuộc vào đặc điểm riêng của mỗi hệ thống pháp luật mà nguồn của 
pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu còn là các văn bản pháp luật quốc gia khác 
liên quan (chẳng hạn như luật hợp đồng hay các luật chuyên ngành), thực tiễn xét xử 
(án lệ), các học thuyết pháp lý… 

1.2.1.2. Đặc điểm của pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa 
tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

Thứ nhất, pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh 
doanh với người tiêu dùng là loại pháp luật mang tính can thiệp vào quyền tự do của 
các nhà cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

Trong hệ thống các văn bản pháp luật tại Việt Nam, do quan hệ tiêu dùng là một 
loại quan hệ thực hiện trên cơ sở hợp đồng mua bán không vì mục đích kinh doanh 
(bán lại) nên không phải là quan hệ thương mại, không được điều chỉnh bởi Luật 
Thương mại mà chỉ có thể là quan hệ dân sự được điều chỉnh bởi Bộ luật Dân sự với 
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nguyên tắc nền tảng là tự do thỏa thuận.  

Tuy nhiên, với đặc tính truyền kiếp là “thông tin bất cân xứng” trong mối quan 
hệ tiêu dùng nói chung193 và những hạn chế về khả năng mặc cả trong mối quan hệ với 
các nhà cung cấp độc quyền nói riêng, người tiêu dùng khó có cơ hội được tự do, bình 
đẳng. Theo đó pháp luật bảo vệ người tiêu dùng nói chung và pháp luật về kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu trong quan hệ tiêu dùng nói riêng là công cụ hỗ trợ từ bên ngoài 
quan hệ dân sự để khắc phục những lỗ hổng về khả năng tự do và bình đẳng của người 
tiêu dùng trong quan hệ với nhà cung cấp để quan hệ dân sự này có thể trở lại với đúng 
nguyên tắc của nó. 

Trên tinh thần đó, pháp luật bảo vệ người tiêu dùng nói chung và pháp luật về 
kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong quan hệ tiêu dùng nói riêng là loại pháp luật mang 
tính can thiệp vào quyền tự do (do không nhận thức được quy luật) của các nhà cung 
cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và như thế, không có sự tự do và bình đẳng trong 
quan hệ pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng. Bên cạnh đó, trong khi các lĩnh vực pháp 
luật khác (như cạnh tranh, dân sự, hình sự…) bảo vệ người tiêu dùng theo phương 
thức can thiệp vào hành vi của doanh nghiệp thông qua những hạn chế hoặc cấm đoán 
hành vi thì pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu (với tính cách là một chế định 
độc lập) xuất hiện cả ở phía người tiêu dùng thông qua việc tạo cho người tiêu dùng 
khả năng và cơ hội thuận lợi hơn trong cơ chế điều chỉnh của pháp luật quan hệ mua 
bán (theo luật dân sự) mà một chủ thể pháp luật dân sự thông thường không có được. 

Thứ hai, pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh 
doanh với người tiêu dùng là chế định đặc thù và ngoại lệ của nguyên tắc dân sự truyền 
thống nhưng không làm đổ vỡ nền tảng của pháp luật dân sự. 

Do là loại pháp luật can thiệp vào quyền tự do của các nhà cung cấp sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ, pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân 
kinh doanh với người tiêu dùng mang tính đặc thù và ngoại lệ của nguyên tắc dân sự 
truyền thống vốn được xây dựng trên cơ sở tự do thỏa thuận giữa các bên. Nếu trong 
xã hội chỉ tồn tại quan hệ dân sự thông thường mà vắng bóng quan hệ tiêu dùng bất 
cân xứng, hiển nhiên các bên đều chỉ cần đến sự điều chỉnh của pháp luật dân sự 
truyền thống với những nguyên tắc pháp lý truyền thống. 

Tuy nhiên, các cuộc cách mạng công nghiệp xuất hiện kéo theo nền sản xuất 
hàng hóa và cung ứng dịch vụ đại trà, dẫn đến sự ra đời của những người cung cấp 
chuyên nghiệp và quan hệ tiêu dùng thông qua hợp đồng theo mẫu nhất định phải xuất 

 
193 Nguyễn Như Phát (2010), tlđd, tr. 28. 
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hiện trong xã hội hiện đại. Do bản thân quan hệ tiêu dùng luôn tiềm ẩn ngoại lệ của 
nguyên tắc dân sự truyền thống nên việc thiết kế pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng phải tính đến việc thực thi 
những ngoại lệ trong quan hệ dân sự về nội dung và hình thức.194 Không những thế, 
việc áp dụng những ngoại lệ của cơ chế áp dụng pháp luật dân sự đối với người tiêu 
dùng cũng xuất phát từ nhu cầu nội tại của chính hiện tượng pháp luật để thiết lập sự 
công bằng pháp lý trên thực tế.195 Điều này là bởi bản thân pháp luật cũng ẩn chứa 
trong mình sự bất công bằng do phải dùng cùng một thước đo để áp dụng cho mọi hiện 
tượng cụ thể khác nhau trên thực tế. Vì vậy, việc áp dụng những ngoại lệ này cũng là 
để thiết lập sự công bằng pháp lý trên thực tế. 

Từ những điều trên đây cho thấy, việc áp dụng những hiện tượng điều chỉnh pháp 
luật mang tính đặc thù và ngoại lệ trong pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu 
giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng là nhu cầu khách quan mà không 
chỉ là nhân đạo và điều này không làm đổ vỡ nền tảng của pháp luật dân sự. Điều này 
khẳng định được bởi lẽ: (i) không có nguyên tắc nào là không có ngoại lệ mà ngoại lệ 
này như được luận giải như trên và (ii) khi áp dụng những ngoại lệ pháp lý (về nội 
dung và hình thức trong cơ chế dân sự) thì những ngoại lệ này một mặt chỉ áp dụng 
trong quan hệ tiêu dùng và đối với người tiêu dùng, mặt khác, những vấn đề khác 
thuộc về pháp luật nội dung và hình thức trong lĩnh vực dân sự và những lĩnh vực pháp 
luật khác (như đất đai, tài chính…) mà không được phát triển để trở thành “ngoại lệ” 
thì giữ nguyên giá trị điều chỉnh quan hệ tiêu dùng.196 

Thứ ba, pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh 
doanh với người tiêu dùng được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật 
khác nhau. 

Khác với các lĩnh vực khác, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói chung và kiểm 
soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng có nội 
hàm rất rộng, liên quan đến hầu hết lĩnh vực của nền kinh tế. Do đó, quan hệ hợp đồng 
giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh và tiêu dùng được điều chỉnh trong nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật khác nhau ở từng ngành, lĩnh vực. Ngoài các quy định của luật 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, vấn đề kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, 
cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng còn được quy định trong các văn bản khác 
như Luật Viễn thông, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật 

 
194 Nguyễn Như Phát (2010), tlđd, tr. 29. 
195 Nguyễn Như Phát (2010), tlđd, tr. 29. 
196 Nguyễn Như Phát (2010), tlđd, tr. 30. 
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Nhà ở, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam… Chính vì vậy, pháp luật về kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng, hiểu theo 
nghĩa phổ quát là một hệ thống pháp luật có liên quan đến nhau mà các quy định riêng 
về kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 
trong đạo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chỉ có giá trị tiên phong.197 

1.2.2. Nội dung pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

Nhìn chung, nội dung pháp luật về kiểm soát bao gồm các vấn đề chính: (i) xác 
định đối tượng cần kiểm soát; (ii) xác lập phạm vi kiểm soát và (iii) thiết lập phương 
thức kiểm soát. Trên cơ sở đó, pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch 
giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng bao gồm các nhóm quy định chính sau: 

1.2.2.1. Đối tượng kiểm soát  

Để xác định đối tượng kiểm soát, đầu tiên không thể thiếu việc xác định chính 
xác các khái niệm liên quan như: “hợp đồng theo mẫu”, “người tiêu dùng”, “tổ chức, 
cá nhân kinh doanh” nhằm đưa ra một ranh giới rõ ràng cho việc kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu.  

Tiếp đến, pháp luật xác định loại hợp đồng theo mẫu thuộc đối tượng áp dụng 
các công cụ pháp lý, ví dụ việc kiểm soát có áp dụng cho tất cả hợp đồng theo mẫu 
trong mọi lĩnh vực hay không hay chỉ áp dụng đối với một số lĩnh vực nhất định. Ngay 
cả trường hợp kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong tất cả các lĩnh vực, việc kiểm soát 
được thực hiện đồng đều hay có sự phân cấp mức độ kiểm soát theo nhóm hàng hóa, 
dịch vụ giao dịch.  

Bên cạnh loại hợp đồng, pháp luật xác định loại điều khoản nào trong hợp đồng 
theo mẫu thuộc đối tượng kiểm soát. Điều khoản hợp đồng có thể được chia thành hai 
loại: điều khoản cốt lõi (core) và điều khoản không cốt lõi (none-core). 

Về nguyên tắc, người tiêu dùng được xác định có khả năng tập trung vào các điều 
khoản cốt lõi: mô tả hàng hóa hoặc dịch vụ, mức giá, thời điểm và địa điểm cụ thể 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ.198 Họ sẽ hiểu những gì được cung cấp dựa trên những nội 
dung cốt lõi này và có thể so sánh với hàng hóa, dịch vụ của các nhà giao dịch khác. 
Theo đó, các nhà giao dịch sẽ tập trung vào các vấn đề cốt lõi để tạo ra thế mạnh cạnh 
tranh. Trong bối cảnh người tiêu dùng ít để tâm đọc hợp đồng theo mẫu và các điều 
khoản chính thức thiếu sự minh bạch với người tiêu dùng, các nhà giao dịch có rất ít 

 
197 Nguyễn Như Phát (2010), tlđd, tr. 30. 
198 Chris Willett, tlđd, p. 24. 
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hoặc không có động lực cạnh tranh về các vấn đề phụ trợ mà các điều khoản không cốt 
lõi giải quyết. Trong khi đó, họ lại có động lực sử dụng các điều khoản không cốt lõi 
này để chuyển rủi ro cho người tiêu dùng như một phương tiện bù đắp chi phí liên 
quan đến các điều khoản cốt lõi được thiết kế hấp dẫn đối với người tiêu dùng.199 Vì 
vậy, các điều khoản không cốt lõi có khả năng không công bằng đối với người tiêu 
dùng hơn và ít khả năng người tiêu dùng sẽ cân nhắc những điều khoản này giữa các 
nhà giao dịch khác nhau. Theo đó, hiển nhiên các điều khoản không cốt lõi sẽ là đối 
tượng kiểm soát của pháp luật. 

Trong khi đó, với điều khoản cốt lõi lại khác. Như đã nói, người tiêu dùng sẽ tập 
trung vào các điều khoản cốt lõi, theo đó họ buộc phải biết về các nội dung này. Bên 
cạnh đó, việc kiểm soát các điều khoản cốt lõi (như giá cả) sẽ ảnh hưởng đến tự do hợp 
đồng và nguyên lý cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Bởi vậy, về logic, một khi các 
điều khoản giá được soạn thảo minh bạch và người tiêu dùng đã đồng ý với thông báo 
của thương nhân, pháp luật nên tránh đặt câu hỏi về các nội dung này. Theo cách tiếp 
cận này, pháp luật không đặt ra vấn đề kiểm soát đối với các điều khoản cốt lõi. 

Tuy nhiên, như phát hiện của kinh tế học hành vi, thương nhân có thể cố ý thiết 
kế cấu trúc giá phức tạp để hấp dẫn người tiêu dùng thông qua việc đưa ra mức giá trả 
trước thấp nhưng thu lợi ở việc tăng phí về sau kèm chi phí bổ sung cao. Do đó, mặc 
dù có thể có sự khác nhau về mức độ bất công giữa điều khoản cốt lõi và điều khoản 
không cốt lõi, vẫn cần công cụ pháp lý để ngăn chặn thương nhân hình thành bất kỳ 
hành vi thao túng nào. 

1.2.2.2. Phạm vi kiểm soát 

Phạm vi kiểm soát có thể được xác định trên cơ sở các vấn đề phát sinh từ việc 
sử dụng hợp đồng theo mẫu theo yếu tố giai đoạn của mối quan hệ hợp đồng.  

Đầu tiên là giai đoạn hoàn toàn trước khi giao kết hợp đồng. Khi đó vấn đề là 
cuộc đàm phán có thể thất bại hoặc đi theo hướng bất lợi cho người tiêu dùng do bất 
bình đẳng về quyền lực thương lượng và/hoặc quyết định tham gia vào cuộc đàm phán 
trên cơ sở bất cân xứng thông tin. Vậy trong giai đoạn này, pháp luật xác định nghĩa 
vụ của chủ thể kinh doanh trong việc cung cấp thông tin cho người tiêu dùng, đồng 
thời đặt ra các yêu cầu về tính minh bạch của điều khoản mẫu nhằm đảm bảo khả năng 
tiếp cận thông tin cho người tiêu dùng. 

 
199 H. Heale, the Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts, in J. Beatson and D. Friedmann, Good Faith 
and Fault in Contract Law, 232 at 233; V.P. Goldberg, Institutional Change and the Quasi-Invisible Hand, 17 J 
Law & Econ 461, p. 483 et seq. and M.J. Trebilcock, An Economic Approach to the Doctrine of 
Unconscionability; B.J. Reiter and J. Swann, (eds), Studies in Contract Law (1980), p. 379. 
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Vấn đề thứ hai có thể phát sinh là trong tình huống hợp đồng đã được ký kết, 
nhưng giao kết trong hoàn cảnh và/hoặc với các điều khoản mà theo một cách nào đó 
có thể được cho là đi ngược lại sự công bằng hoặc thiện chí. Được nói đến phổ biến 
trong bối cảnh này là vấn đề công bằng "thủ tục" (procedural fairness), tức là sự công 
bằng trong quá trình dẫn đến thỏa thuận; và công bằng "thực chất" (substantive 
fairness), đề cập đến công bằng trong việc phân chia các quyền và nghĩa vụ thực chất 
theo hợp đồng.  

Thứ ba là vấn đề phát sinh từ điều khoản không rõ ràng, dễ hiểu trong hợp đồng 
theo mẫu. Để giải quyết vấn đề này, pháp luật đặt ra quy tắc giải thích hợp đồng với 
mục tiêu mang lại kết quả cân bằng lợi ích các bên một cách công bằng và/hoặc yêu 
cầu các bên hành động một cách công bằng hoặc thiện chí. 

Từ các vấn đề phát sinh trong việc sử dụng hợp đồng theo mẫu và phạm vi điều 
chỉnh tương ứng đã nêu, có thể phân chia phạm vi kiểm soát thành kiểm soát về hình 
thức và kiểm soát về nội dung, trong đó: 

(i) Kiểm soát về hình thức là kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành 
giao dịch, bao gồm kiểm soát nghĩa vụ của thương nhân trong việc cung cấp hợp đồng 
theo mẫu cho người tiêu dùng trước khi giao kết, kiểm soát tính minh bạch của điều 
khoản mẫu và thiết lập nguyên tắc giải thích điều khoản mẫu trong trường hợp không 
đáp ứng yêu cầu minh bạch. 

(ii) Kiểm soát về nội dung bao gồm kiểm soát tính hiệu lực của điều khoản mẫu 
bất công đối với người tiêu dùng và kiểm soát nội dung điều khoản mẫu theo các tiêu 
chí khác tùy pháp luật mỗi quốc gia. 

1.2.2.3. Phương thức kiểm soát 

Như đã nói, việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh 
với người tiêu dùng có thể được triển khai qua ba phương thức: kiểm soát bằng 
phương thức tư pháp; kiểm soát bằng phương thức hành chính và kiểm soát bởi các 
thiết chế xã hội. Bên cạnh phương thức tư pháp truyền thống, hai phương thức còn lại 
có thể được triển khai có chọn lọc hoặc được triển khai đồng bộ tùy cách tiếp cận của 
pháp luật từng đất nước. Trong hai phương thức này, việc kiểm soát bằng phương thức 
hành chính có thể chỉ được áp dụng trong một số lĩnh vực nhất định, hoặc được áp 
dụng cho tất cả các lĩnh vực nhưng với phương thức và thủ tục hành chính khác nhau. 
Phương thức kiểm soát bởi các thiết kế xã hội có thể được pháp luật ghi nhận như 
phương thức khởi kiện tập thể, cũng có thể là các hoạt động chủ động từ phía các tổ 
chức xã hội như việc đàm phán tập thể giữa hiệp hội người tiêu dùng và tổ chức 
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thương nhân, trong đó cả hai bên, những người đại diện cho lợi ích tập thể của người 
tiêu dùng và thương nhân tương ứng, sẽ đàm phán thực chất để hình thành các hợp 
đồng tập thể của các bên. 

Bên cạnh đó, thông thường, một phương thức kiểm soát hiệu quả đòi hỏi phải có 
chế tài xử lý tương xứng trong trường hợp không tuân thủ khuôn khổ pháp lý đã thiết 
lập. Nói cách khác, bên cạnh việc thiết kế khung nghĩa vụ hiệu quả nhằm kiểm soát 
hành vi của các chủ thể có liên quan, pháp luật quy định hệ quả pháp lý của hành vi 
không tuân thủ nghĩa vụ cũng là điều rất quan trọng nhằm đảm bảo phát huy vai trò 
của pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trên thực tế. 

Trong trường hợp này, pháp luật cần thiết kế biện pháp có thể cân bằng lợi ích 
của các bên một cách công bằng hay không cho phép các bên hành xử ngược lại yêu 
cầu thiện chí. Tương ứng với phương thức kiểm soát tư pháp và phương thức kiểm 
soát hành chính, pháp luật đặt ra chế tài tuyên bố vô hiệu đối với một phần hoặc toàn 
bộ hợp đồng theo mẫu cũng như các chế tài xử lý vi phạm hành chính nhằm trừng 
phạt, răn đe các hành vi vi phạm cũng như giúp khôi phục lại thiệt hại phát sinh. 

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ban hành và thực hiện pháp luật về kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu 
dùng 

Thứ nhất, văn hoá pháp luật, tập quán kinh doanh và ý thức pháp luật của người 
tiêu dùng. 

Pháp luật mỗi quốc gia trước hết bị ảnh hưởng bởi văn hoá pháp luật, tập quán 
kinh doanh và ý thức pháp luật của người tiêu dùng mỗi nước.  

Văn hóa pháp luật với hệ thống các giá trị phản ánh truyền thống và lối sống theo 
pháp luật của một dân tộc, quốc gia, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo 
và nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của xã hội, đồng thời là nền tảng 
thiết lập nên hệ thống các giá trị pháp luật.200 Việt Nam là một quốc gia ở phương 
Đông - nơi thường coi trọng các giá trị của đạo đức, tập quán trong điều chỉnh hành vi 
và quản lý xã hội. Những sắc thái riêng trong văn hóa pháp luật Việt Nam in đậm dấu 
ấn của mối quan hệ giữa lệ làng với phép nước, giữa truyền thống tự trị với cách thức 
quản lý tập trung thống nhất.201 Có thể thấy, mối quan hệ giữa một bên là tình và một 
bên là lý ghi dấu trong văn hóa pháp luật ở Việt Nam và ảnh hưởng tới cả việc lập 

 
200 Hoàng Thị Kim Quế, Lê Thị Phương Nga (2021), “Nâng cao văn hóa pháp luật để xây dựng con người Việt 
Nam phát triển toàn diện”, đường link: http://mod.gov.vn/wps/portal/, ngày truy cập: 20/9/2022. 
201 Lâm Bá Hòa (2015), “Quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt 
Nam, số 3 (88) - 2015, tr. 99. 

http://mod.gov.vn/wps/portal/
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pháp cũng như việc đưa pháp luật vào cuộc sống. 

Trong việc lập pháp, biểu hiện của quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt 
Nam xưa cũng như nay được minh chứng trong các quy định pháp luật hiện hành, 
chẳng hạn: “Trường hợp các bên không có thoả thuận và pháp luật không quy định thì 
có thể áp dụng tập quán nhưng tập quán áp dụng không được trái với các nguyên tắc 
cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này”202; hay “Việc xác 
lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự phải bảo đảm giữ gìn bản sắc dân 
tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết, 
tương thân, tương ái, mỗi người vì cộng đồng, cộng đồng vì mỗi người và các giá trị 
đạo đức cao đẹp của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam”203 Việc coi 
trọng tình người trong văn hóa pháp luật Việt Nam không chỉ đơn thuần là biểu hiện 
của tính nhân đạo, mà còn thể hiện bản sắc văn hóa, nhân văn rất đặc trưng của người 
Việt Nam. Theo đó, trong quá trình xây dựng pháp luật (bao gồm cả pháp luật về kiểm 
soát hợp đồng theo mẫu trong trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với 
người tiêu dùng), cần cân nhắc góc độ văn hóa pháp luật của Việt Nam để tránh đưa ra 
các quy định mang tính trọng lý đơn thuần.  

Về tập quán kinh doanh, tự cấp tự túc là đặc trưng kinh tế căn bản của xã hội 
nông nghiệp mà Việt Nam là một điển hình. Thương mại làng xã nhỏ lẻ, manh mún đã 
để lại dấu ấn tương đối đậm nét trong tập quán mua bán của người Việt ngay cả trong 
thời đại kinh tế thị trường hiện nay.204 Cùng với sự hình thành nền kinh tế thị trường, 
nguyên tắc khách hàng là thượng đế được du nhập vào Việt Nam nhưng đến nay vẫn 
chưa hoàn toàn phổ biến.205 Một thời gian dài sống trong cơ chế tập trung bao cấp, 
hàng hoá thiếu thốn đã hình thành nên tâm lí coi trọng người bán hơn người mua. Mặt 
khác, thói quen chèn ép người mua vẫn còn rơi rớt như một sản phẩm tâm lí của làng 
xã tự trị. Hệ quả là, phía người bán có xu hướng khai thác thế mạnh của mình trong 
giao dịch với người tiêu dùng trong khi người tiêu dùng vẫn mang nặng tâm lý ngại 
lên tiếng, ngại thắc mắc hay đưa ra yêu cầu đối với người bán. Tôn trọng khách hàng, 
thực hiện chế độ hậu bán hàng hay kinh doanh bền vững là nguyên tắc thương mại 
hiện đại nhưng cả người bán và người mua ở Việt Nam dường như vẫn đang trong giai 
đoạn làm quen và thích ứng. 

Về phía người tiêu dùng, với dấu ấn văn hoá - lịch sử của một cộng đồng dân cư 
 

202 Điều 3 BLDS 2015. 
203 Điều 7 BLDS 2015. 
204 Nguyễn Thị Suối Linh (2019), “Một số tập quán thương mại của người Việt từ góc nhìn văn hoá”, đường 
link: https://thanhdiavietnamhoc.com/mot-so-tap-quan-thuong-mai-cua-nguoi-viet-tu-goc-nhin-van-hoa/, ngày 
truy cập: 25/9/2022. 
205 Nguyễn Thị Suối Linh, tlđd.  

https://thanhdiavietnamhoc.com/mot-so-tap-quan-thuong-mai-cua-nguoi-viet-tu-goc-nhin-van-hoa/
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sinh tồn trong môi trường làng xã đóng kín lấy nghề nông làm hoạt động kinh tế chủ 
đạo, tính cộng đồng và duy tình chi phối nhiều mối quan hệ, kể cả quan hệ mua bán. 
Người Việt thiên về định tính mà không thiên về định lượng, do vậy, họ có xu hướng 
coi nhẹ sự chính xác, sòng phẳng trong mua bán mà hướng tới cái lỏng lẻo, xuề xòa.206 
Trong khi người tiêu dùng nói chung mang sẵn trong mình sự yếu thế về tâm lý do 
chịu chi phối của khuynh hướng nhận thức (“cognitive biases”)207 thì lối sống cộng đồng 
và duy tình này của người Việt dẫn tới tính cảm tính trong các quyết định tiêu dùng của 
người Việt thậm chí còn rõ nét hơn. 

Bên cạnh đó, cũng với dấu ấn văn hoá - lịch sử trên, khi mối quan hệ của người 
dân bó hẹp trong một phạm vi mang tính xóm làng, họ tộc, huyết thống , lòng tin trở 
thành thước đo trong các mối quan hệ hàng ngày. Những mâu thuẫn liên quan đến 
khiếu kiện, tranh chấp giữa người trong làng với nhau được giải quyết bằng cách hòa 
giải theo phương châm đặt cái tình lên trên cái lý, chủ yếu xử theo lệ làng và ít dùng 
đến luật nước sao cho thấu tình đạt lý.208  

Những nét văn hóa - lịch sử này tác động lên ý thức pháp luật của người dân nói 
chung và người tiêu dùng nói riêng. Tính quần cư trong xã hội nông nghiệp Việt Nam 
từ lâu đời dẫn tới mặt trái là sự cục bộ địa phương, sống theo “lệ làng” là chủ yếu...209 
Cùng với lối sống duy tình, các đặc điểm này góp phần gây nên sức ì lớn, thậm chí gây 
cản trở đối với việc đưa pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.  

Như vậy, có thể thấy, mặc dù cuộc sống hiện đại đã khác biệt và có nhiều bước 
tiến mới so với lối sống quần cư, nông nghiệp trước đây, những dấu ấn văn hóa - lịch 
sử của dân tộc vẫn còn đó trong văn hóa pháp luật, trong tập quán kinh doanh hay ý 
thức pháp luật của người tiêu dùng Việt. Theo đó, việc xây dựng và thực hiện pháp 
luật nói chung và pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng nói riêng vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng các 
góc độ này để đảm bảo tính khả thi và sức sống của quy định pháp luật.  

Thứ hai, pháp luật quốc tế. 

Tiếp nối tiến trình lịch sử ở trên, trong 25 năm qua, Việt Nam đã chuyển từ nền 
kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Sự chuyển đổi này 
gắn liền với quá trình thay đổi đáng kể theo hướng hiện đại hóa hệ thống pháp luật 
Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển của luật hợp đồng. Kể từ năm 1986 khi bắt đầu thời 

 
206 Nguyễn Thị Suối Linh, tlđd. 
207 Xem thêm Mục 1.1.2.2 Chương I. 
208 Lâm Bá Hòa, tlđd, tr. 95-96. 
209 Lâm Bá Hòa, tlđd, tr. 99. 



74 
 

 

kỳ Đổi mới, những thay đổi trong chính sách kinh tế được kết hợp với chương trình cải 
cách pháp luật đầy tham vọng. Để đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế thị trường và 
tạo điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, có nhiều ý kiến đòi hỏi phải thay đổi hoàn toàn 
từ “quản lý quan liêu sang điều hành quốc gia bằng pháp luật”.210 Hiểu rõ sự cần thiết 
phải có một khung pháp lý mới đảm bảo sự vận hành của nền kinh tế thị trường, Việt 
Nam đã quyết định vay mượn có chọn lọc các giải pháp pháp lý của phương Tây để 
hiện đại hóa luật tư ở Việt Nam thay vì chờ đợi hàng thập kỷ để loại bỏ các quy tắc 
pháp luật hiện đại từ thực tiễn nội bộ.211 

Bên cạnh đó, quá trình toàn cầu hóa khiến các đất nước trên thế giới xích lại gần 
nhau trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả pháp luật. Nó đòi hỏi mỗi quốc gia phải hài hòa 
các vấn đề của quốc gia mình cho tương thích với chuẩn mực chung đang được hầu hết 
các đất nước trên thế giới thừa nhận, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của mỗi 
quốc gia.  

Tham gia toàn cầu hóa, tiến hành hội nhập, các nước phải chấp nhận hệ thống 
luật pháp, các định chế của các tổ chức và các quốc gia mà mỗi nước ký hiệp định 
thương mại song phương. Đó là luật chơi chung được thể hiện trong những điều ước 
quốc tế phức tạp. Đây cũng là một thách thức đối với các nước trong quá trình chủ 
động hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, đặt ra yêu cầu mỗi nước phải từng bước 
hoàn thiện hệ thống luật pháp cho phù hợp.  

Ngoài ra, trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh 
tế quốc tế, khung pháp lý để phát triển các loại thị trường tiếp tục được xây dựng và 
hoàn thiện. Đó cũng là tiền đề để thúc đẩy nhanh các giao lưu thương mại kéo theo sự 
xâm chiếm của hợp đồng theo mẫu từ các tập đoàn, các doanh nghiệp nước ngoài vào 
các nước đang phát triển như Việt Nam. Vì lẽ đó việc xây dựng các quy định về hợp 
đồng theo mẫu nói riêng cũng cần phải tính đến sự hài hoà giữa pháp luật trong nước và 
pháp luật quốc tế. 

Thứ ba, vị thế của người tiêu dùng và tính đặc thù của quan hệ pháp luật về bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng so với pháp luật dân sự truyền thống. 

Gắn liền với yếu tố kinh tế thị trường trong thời đại toàn cầu hóa đã được đề cập 
ở trên, nền kinh tế này cần phải đảm bảo các quy tắc pháp lý của nó, bao gồm tính 
minh bạch, không thiên vị và có thể dự đoán được.212 Khuôn khổ pháp lý gắn với sự 

 
210 Carol V. Rose (1998), “The “New” Law and Development Movement in the Post-Cold War Era: A Vietnam 
Case Study”, Law and Society Review, p. 93, 99. 
211 Do Giang Nam, tlđd, p. 46. 
212 Lan Cao (2000), “Reflections on Market Reform in Post-War, Post-Embargo Vietnam”, 22 Whittier L. Rev., 
p. 1029, 1029. 
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phát triển của nền kinh tế thị trường cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện 
quyền tự do ý chí để tối đa hóa lợi ích cá nhân. Đặc biệt, luật tư được cải cách để tạo 
điều kiện hiện thực hóa ý chí tư và giảm khả năng can thiệp tùy tiện của nhà nước.213 
Cũng từ đó, trên thế giới, thông thường luật gốc về hợp đồng (chẳng hạn như BLDS) 
điều chỉnh các nguyên tắc chung về hợp đồng dựa trên nền tảng tự do ý chí, trung 
thực, thiện chí.  

Đặt trong mối quan hệ tổng thể, việc xây dựng pháp luật cần có sự thống nhất, 
không mâu thuẫn, không trùng lặp, chồng chéo trong mỗi chế định pháp luật và giữa 
các quy định pháp luật với nhau. Pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao 
dịch tiêu dùng là một bộ phận trong hệ thống. Tuy nhiên, như đã trình bày về đặc điểm 
của nhánh pháp luật này,214 đây là chế định đặc thù và ngoại lệ của nguyên tắc dân sự 
truyền thống do là loại pháp luật mang tính can thiệp vào quyền tự do của các nhà 
cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Mặc dù vậy, tính đặc thù và ngoại lệ này không 
làm đổ vỡ nền tảng của pháp luật dân sự truyền thống như đã được luận chứng ở trên.  

Vì vậy, trong quá trình ban hành pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng, cần tính tới yếu tố đặc thù của 
quan hệ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng so với pháp luật dân sự truyền 
thống. Tính đặc thù này cần xuất phát từ cách tiếp cận người tiêu dùng là bên có vị trí 
yếu thế so với tổ chức, cá nhân kinh doanh và việc pháp luật về kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu trao cho họ những cơ hội tốt hơn so với pháp luật dân sự truyền thống là 
phương thức giảm bớt sự bất cân bằng, dần dần đưa mối quan hệ này về cán cân bình 
đẳng vốn là bản chất của quan hệ dân sự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
213 Do Giang Nam, tlđd, p. 48. 
214 Xem Mục 1.2.1.2 Chương 1. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương 1 làm rõ các vấn đề khái quát về hợp đồng theo mẫu, kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu và pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng. Từ kết quả nghiên cứu, có thể hiểu hợp 
đồng theo mẫu là hợp đồng do một bên soạn sẵn và bên kia chấp nhận nội dung đã đưa 
ra. Hợp đồng theo mẫu tương đồng với hợp đồng gia nhập và có sự giao thoa với điều 
kiện kinh doanh mẫu (hay còn gọi là điều kiện giao dịch chung).  

Bên cạnh những lợi ích to lớn lý giải cho sự ra đời và phát triển của hợp đồng 
theo mẫu trong xã hội hiện đại, việc sử dụng hợp đồng theo mẫu bộc lộ hai hạn chế cốt 
lõi liên quan đến việc thiếu sự đồng thuận thực chất và chứa đựng các điều khoản mất 
cân bằng về quyền lợi cho bên gia nhập hợp đồng. Trước thách thức của hợp đồng 
theo mẫu, các giả thiết nền tảng của luật hợp đồng cổ điển và các cơ sở quan trọng 
đằng sau quyền tự do hợp đồng bị biến đổi căn bản. Bên cạnh đó, các yếu tố đến từ bất 
cân xứng về mặt thông tin và thất bại thị trường, bất bình đẳng về quyền lực thương 
lượng và các phát hiện mới từ kinh tế học hành vi về cách hành xử cảm tính của người 
tiêu dùng đã tổng hòa lại thành cơ sở khoa học lý giải cho sự can thiệp của nhà nước 
vào các mối quan hệ hợp đồng theo mẫu. 

Trên cơ sở khung lý thuyết đã xác định, các nội dung pháp luật về kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu trong giao dịch tiêu dùng được xác định lần lượt theo bốn nhóm vấn đề 
lớn. Loại hợp đồng và loại điều khoản trong hợp đồng theo mẫu được sử dụng để xác 
định đối tượng kiểm soát. Từ các giai đoạn của mối quan hệ hợp đồng, vấn đề phạm vi 
kiểm soát có thể được phân chia thành kiểm soát về hình thức và kiểm soát về nội 
dung. Về phương thức kiểm soát, pháp luật đặt ra các phương thức bổ sung như 
phương thức thương lượng tập thể hoặc phương thức kiểm soát hành chính bên cạnh 
phương thức tư pháp truyền thống. Cuối cùng, pháp luật quy định hệ quả pháp lý của 
hành vi không tuân thủ nghĩa vụ nhằm đảm bảo phát huy vai trò của pháp luật về kiểm 
soát hợp đồng theo mẫu trên thực tế. 
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG 
THEO MẪU TRONG GIAO DỊCH GIỮA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH 

DOANH VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI VIỆT NAM VÀ                             
THỰC TIỄN THỰC HIỆN 

Trước năm 2010, tại Việt Nam, khái niệm và một số quy định về hợp đồng theo 
mẫu đã được đưa vào BLDS năm 1995, tiếp sau đó là BLDS năm 2005. Các điều 
khoản này trong BLDS được xây dựng dựa trên nguyên tắc nền tảng của luật hợp đồng 
cổ điển là nguyên tắc tự do hợp đồng. Theo đó, nhà nước thông thường không can 
thiệp trực tiếp vào nội dung của hợp đồng mà kì vọng với kết quả của quá trình tự do 
thương lượng và thoả thuận giữa các bên có địa vị pháp lí bình đẳng, các điều khoản 
của hợp đồng là kết quả công bằng cho các bên.215  

Tuy nhiên, vào những năm 2000, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Việt 
Nam phải đối mặt với những diễn biến mới trong việc quyền và lợi ích hợp pháp của 
người tiêu dùng bị xâm hại. Trong đó, nổi lên là tình trạng tổ chức, cá nhân sử dụng 
các hợp đồng theo mẫu mang ý chí đơn phương, áp đặt quyền lợi của mình lên người 
tiêu dùng, đặt ra nhu cầu phải có các quy định đặc thù về vai trò kiểm soát của nhà 
nước để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử dụng hợp đồng 
theo mẫu. 

Bởi vậy, vào năm 2010, để đảm bảo sự công bằng trong giao dịch dân sự giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng phát sinh trên cơ sở hợp đồng theo mẫu 
do tổ chức, cá nhân soạn sẵn, Luật BVQLNTD đã ra đời và đặt ra quy định về kiểm 
soát hợp đồng theo mẫu nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây chính nguồn cơ 
bản của pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch tiêu dùng tại Việt 
Nam. 

Năm 2015, BLDS 2005 được thay thế bằng BLDS 2015, trong đó sửa đổi một số 
vấn đề liên quan đến hợp đồng theo mẫu và quy định các nội dung mới về điều kiện 
giao dịch chung. Vấn đề về hợp đồng theo mẫu cũng được quy định trong một số văn 
bản pháp luật trong các lĩnh vực đặc thù như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động 
sản, Luật viễn thông, Luật Hàng không, Luật Kinh doanh bảo hiểm…. Như vậy, ngoài 
nguồn cơ bản Luật BVQLNTD 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, hợp đồng 
theo mẫu nói chung còn được điều chỉnh bởi quy định của BLDS và một số văn bản 
pháp luật chuyên ngành khác.  

Từ các nguồn pháp luật nêu trên, nội dung chính về kiểm soát hợp đồng theo mẫu 
 

215 Xem chi tiết về nguyên tắc tự do hợp đồng tại: Atiyah (1979), The Rise and Fall of Freedom of Contract, 
Oxford University Press. 
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trong giao dịch tiêu dùng tại Việt Nam bao gồm các vấn đề sau: 

2.1. Quy định về đối tượng kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

2.1.1. Xác định hợp đồng theo mẫu thuộc đối tượng kiểm soát 

Ở Việt Nam, khái niệm hợp đồng theo mẫu lần đầu tiên được quy định tại BLDS 
năm 1995. Theo đó, hợp đồng theo mẫu là: “Hợp đồng gồm những điều khoản do một 
bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lí; nếu bên được đề 
nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà 
bên đề nghị đã đưa ra”.216 Với tư cách là bộ luật tư, điều chỉnh mọi mối quan hệ dân 
sự giữa các bên, định nghĩa về hợp đồng theo mẫu nêu trên không thay đổi trong 
BLDS năm 2005 và BLDS năm 2015.217 Như vậy, theo các quy định này, hợp đồng 
theo mẫu có thể hiểu là loại hợp đồng mà tất cả điều khoản của hợp đồng đều do bên 
đề nghị soạn thảo. Tức là bên được đề nghị chỉ có thể trả lời chấp nhận hoặc không 
chấp nhận mà không được đưa ra bất cứ sự sửa đổi hoặc yêu cầu sửa đổi nào khác. 
Việc chấp nhận những điều khoản này có thể khiến bên được đề nghị giao kết hợp 
đồng gặp phải những bất lợi nhất định, nên bản thân họ phải cân nhắc rất kĩ trước khi 
quyết định có giao kết hay không giao kết hợp đồng.218 

Với tư cách là một khái niệm chuyên biệt thể hiện mối quan hệ tiêu dùng giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng (là bên chiếm số đông và thường là bên 
yếu thế hơn), Luật BVQLNTD năm 2010 cũng đưa ra định nghĩa hợp đồng theo mẫu. 
Cụ thể, “hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, 
dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu dùng”.219 Đây là cách quy định đơn 
giản, dễ hiểu, hướng tới việc tiếp cận thuận lợi cho mọi thành phần trong xã hội, đặc 
biệt phù hợp với các trình độ nhận thức khác nhau của người tiêu dùng cũng như trình 
độ pháp quyền khác nhau của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Khác với quy định trong 
BLDS, khái niệm hợp đồng theo mẫu trong Luật BVQLNTD mới chỉ đề cập đến bên 
soạn thảo (tức là tính soạn sẵn) mà không đề cập đến ý chí của bên còn lại (tức là tính 
chấp nhận). 

Bên cạnh đó, mặc dù cả BLDS và Luật BVQLNTD đều quy định “hợp đồng theo 
mẫu là hợp đồng....”, tuy nhiên xét trong tổng thể các quy định có liên quan (chẳng 

 
216 Điều 406 BLDS năm 1995. 
217 Điều 407 BLDS năm 2005 và Điều 405 BLDS năm 2015. 
218 Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Diệu Loan, tlđd, tr. 60. 
219 Khoản 4 Điều 3 Luật BVQLNTD. 
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hạn Điều 405 BLDS220 về nghĩa vụ phải công khai hợp đồng theo mẫu, Điều 19 Luật 
BVQLNTD221 về nghĩa vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu), “hợp đồng theo mẫu” 
trong cả hai định nghĩa này thực chất là dự thảo hợp đồng do một bên soạn trước chứ 
không phải theo nghĩa hợp đồng theo quy định tại Điều 385 BLDS222 (tức là quan hệ 
hợp đồng đã được xác lập). Theo đó, cách quy định “hợp đồng theo mẫu là hợp 
đồng....” trong cả hai văn bản pháp luật này là chưa chính xác. 

Ngoài khái niệm hợp đồng theo mẫu, BLDS năm 2015 và Luật BVQLNTD còn 
đưa ra khái niệm điều kiện giao dịch chung. Theo quy định tại khoản 1 Điều 406 
BLDS, “điều kiện giao dịch chung là những điều khoản ổn định do một bên công bố 
để áp dụng chung cho bên được đề nghị giao kết hợp đồng; nếu bên được đề nghị 
chấp nhận giao kết hợp đồng thì coi như chấp nhận các điều khoản này”. Theo quy 
định tại khoản 5 Điều 3 Luật BVQLNTD năm 2010, “điều kiện giao dịch chung là 
những quy định, quy tắc bán hàng, cung ứng dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ công bố và áp dụng đối với người tiêu dùng”.  

Như vậy, trong pháp luật Việt Nam song song tồn tại hai khái niệm là “hợp đồng 
theo mẫu” và “điều kiện giao dịch chung”. Xét trong mối quan hệ với người tiêu dùng, 
có thể thấy đây đều là tài liệu do tổ chức, cá nhân kinh doanh soạn thảo để xác lập giao 
dịch với người tiêu dùng. Cũng theo cách định nghĩa này, điểm khác biệt chính giữa 
“hợp đồng theo mẫu” và “điều kiện giao dịch chung” nằm ở hình thức tồn tại. Cụ thể, 
trong khi hợp đồng theo mẫu thường là chính bản thân bản hợp đồng (“được soạn thảo 
để giao dịch”) thì điều kiện giao dịch chung lại thường nằm trong một tài liệu độc lập 
và được dẫn chiếu bởi hợp đồng (“được công bố để áp dụng”; “chấp nhận giao kết 
hợp đồng thì coi như chấp nhận các điều khoản này”).  

Thuật ngữ “điều kiện giao dịch chung” trong pháp luật Việt Nam được cho là 
tương đồng với các khái niệm “điều kiện kinh doanh mẫu”, “điều kiện thương mại 
chung” hay “điều kiện và điều khoản mẫu” được dùng phổ biến trong pháp luật nước 
ngoài.223 Theo đó, tương tự mối quan hệ giữa hợp đồng theo mẫu và điều kiện kinh 
doanh mẫu/điều kiện thương mại chung/điều kiện và điều khoản mẫu trong pháp luật 

 
220 Điều 405 BLDS quy định: Hợp đồng theo mẫu phải công khai để bên được đề nghị biết hoặc phải biết về 
những nội dung của hợp đồng”; 
221 Điều 19 Luật BVQLNTD quy định: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng 
hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. 
222 Điều 385 BLDS quy định: “Hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt 
quyền, nghĩa vụ dân sự”. 
223 Nguyễn Thị Hằng Nga (2016), Luận án Tiến sĩ Luật học “Pháp luật về điều kiện thương mại chung- Những 
vấn đề lý luận và thực tiễn”, Trường Đại học Luật Hà Nội, 30, 31. Xem thêm phân tích và các dẫn chiếu cụ thể 
về “điều kiện kinh doanh mẫu”, “điều kiện và điều khoản mẫu”, “điều kiện mẫu” tại Mục I.1 Chuyên đề 1. 
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nước ngoài, hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong pháp luật Việt 
Nam cũng có bản chất tương đồng,224 đồng thời sự khác biệt về hình thức tồn tại của 
hai loại hình này không phải là yếu tố quyết định.225  

Trong khi đó, do có sự phân biệt giữa hai khái niệm hợp đồng theo mẫu và điều 
kiện giao dịch chung, trong Luật BVQLNTD có một số quy định áp dụng riêng cho 
hợp đồng theo mẫu và một số quy định áp dụng riêng cho điều kiện giao dịch chung. 
Ví dụ: 1) quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có trách nhiệm dành thời gian hợp 
lí để người tiêu dùng nghiên cứu hợp đồng theo mẫu226 nhưng đối với điều kiện giao 
dịch chung tổ chức, cá nhân kinh doanh lại chỉ cần công khai những điều kiện giao 
dịch chung đó; 2) quy định nguyên tắc giải thích hợp đồng theo hướng có lợi cho 
người tiêu dùng,227 hợp đồng phải đảm bảo tính rõ ràng, dễ hiểu228 nhưng lại không 
quy định tương tự đối với điều kiện giao dịch chung.  

Những điểm khác biệt này có thể gây khó khăn cho các cơ quan bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng trong quá trình thực thi, đặc biệt là trong quá trình giải quyết yêu cầu 
của người tiêu dùng và quá trình thanh, kiểm tra, xử lí vi phạm hành chính. Đơn cử 
trường hợp: mặc dù đã xác định được trong các điều khoản mẫu do ngân hàng đưa ra 
có nhiều nội dung không rõ ràng, dễ hiểu hoặc có thể hiểu theo một số cách khác nhau, 
dẫn tới rủi ro không đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, tuy nhiên lại cần phải xác 
định đây là hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung để xác định hệ quả pháp 
lí tương ứng. Có trường hợp chỉ có thể xử lí được nếu là hợp đồng theo mẫu (hoặc là 
điều kiện giao dịch chung đính kèm thành một phần không tách rời của hợp đồng theo 
mẫu) và không xử lí được nếu là điều kiện giao dịch chung độc lập.  

Từ đó, việc sử dụng đồng thời nhưng không điều chỉnh thống nhất hai khái niệm 
có thể dẫn tới việc không đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng người tiêu dùng bị xâm 
phạm cũng như không bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh (vì hệ quả pháp 
lí phụ thuộc vào hình thức xác lập giao dịch mặc dù nội dung giao dịch giống nhau). 

2.1.2. Xác định người tiêu dùng thuộc đối tượng được ưu tiên bảo vệ 

Luật BVQLNTD Việt Nam quy định: “người tiêu dùng là người mua, sử dụng 
hàng hoá, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, tổ 

 
224 Xem thêm: Mục I.2 Chuyên đề 1. 
225 Xem thêm: Bình luận số 2 Điều 2.1.19 của Bộ nguyên tắc UNIDROIT về Hợp đồng Thương mại quốc tế, bản 
tiếng Anh tại: 
https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf, ngày 
truy cập: 20/03/2021. 
226 Khoản 1 Điều 17 Luật BVQLNTD. 
227 Điều 15 Luật BVQLNTD. 
228 Khoản 2 Điều 14 Luật BVQLNTD. 

https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf
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chức”.229  

Theo quy định này, có thể thấy: 

- Chủ thể có thể là người tiêu dùng: cả cá nhân và tổ chức, trong đó tổ chức mua 
hàng hóa, dịch vụ không trực tiếp kiếm lời cũng được xác định là người tiêu dùng. 

- Cơ sở phát sinh quan hệ tiêu dùng: là “mua, sử dụng”. 

- Mục đích của giao dịch tiêu dùng: nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng, 
không nhằm mục đích kinh doanh kiếm lời.  

Về phạm vi đối tượng người tiêu dùng, khác với Việt Nam, nhiều quốc gia trên 
thế giới chỉ quy định người tiêu dùng là cá nhân (nature person/ individual) ví dụ Điều 
2.b Chỉ thị 93/13/EEC,230 Mục 23 (3) Phần 2-3 Điều khoản hợp đồng không công bằng 
Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc231. Pháp luật của các quốc gia này giới hạn đối 
tượng người tiêu dùng cần được bảo vệ chỉ trong phạm vi cá nhân mà không hướng tới 
bảo vệ đối tượng pháp nhân do pháp nhân có vị thế và các điều kiện tốt hơn cá nhân, ví 
dụ có bộ máy tổ chức, tiềm lực kinh tế, kiến thức chuyên môn...  

Tại Việt Nam, việc xác định phạm vi người tiêu dùng bao gồm cả cá nhân và tổ 
chức trong Luật BVQLNTD 2010 xuất phát từ quan điểm không phân biệt cá nhân hay 
tổ chức mà cần bảo vệ bên có “vị trí yếu thế” nói chung.232 “Vị trí yếu thế” ngoài vấn 
đề tài chính còn là sự mất cân bằng về thông tin, tính chuyên nghiệp. Do đó, Luật 
BVQLNTD 2010 hướng tới việc bảo vệ cả cá nhân và tổ chức.  

Về phạm vi mục đích giao dịch, Luật BVQLNTD xác định người tiêu dùng thông 
qua mục đích trực tiếp của giao dịch là “tiêu dùng, sinh hoạt”. Bên cạnh cách xác định 
theo mục đích trực tiếp của giao dịch, pháp luật một số nước còn đưa ra cách xác định 
người tiêu dùng theo mục đích loại trừ, ví dụ “cho các mục đích ngoài thương mại, 
kinh doanh hoặc nghề nghiệp của mình”233 hoặc “ngoại trừ thương gia mua hàng hóa 
hoặc dịch vụ cho mục đích kinh doanh của mình”.234 Theo cách tiếp cận này của Luật 
BVQLNTD Việt Nam, các bên liên quan như cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan giải 
quyết tranh chấp… khi xác định tư cách người tiêu dùng cần làm rõ được “mục đích 
tiêu dùng, sinh hoạt” trong quan hệ giao dịch. 

 
229 Khoản 1, Điều 3 Luật BVQLNTD. 
230 Xem bản tiếng Anh tại: https://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/cqlr-c-p-40.1/latest/cqlr-c-p-40.1.html, ngày 
truy cập: 20/08/2021. 
231 Xem bản tiếng Anh tại: https://www.legislation.gov.au/Latest/C2018C00437, ngày truy cập: 20/03/2021. 
232 Chính Phủ (2010), Bản thuyết minh chi tiết về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (đính kèm Tờ 
trình số 45/TTr-CP ngày 04 tháng 5 năm 2010), tr. 2. 
233 Điều 2.b. Chỉ thị 93/13/EEC, tlđd.  
234 Mục 1.e Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng Québec, xem bản tiếng Anh tại: 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/p-40.1,  ngày truy cập: 20/6/2021. 

https://www.canlii.org/en/qc/laws/stat/cqlr-c-p-40.1/latest/cqlr-c-p-40.1.html
https://www.legislation.gov.au/Latest/C2018C00437
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/p-40.1
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Xuất phát từ quan điểm không phân biệt cá nhân hay tổ chức mà cần bảo vệ bên 
có “vị trí yếu thế” nói chung, việc bảo vệ các tổ chức với tư cách người tiêu dùng trong 
bối cảnh ra đời Luật BVQLNTD năm 2010 được đánh giá là cần thiết.235 Mặc dù vậy, 
cách định nghĩa này của Việt Nam hiện có những điểm mờ như sau: 

Thứ nhất, về đối tượng người tiêu dùng. Về nguyên tắc, cách quy định trong luật 
Việt Nam sẽ giúp bảo vệ được nhóm đối tượng rộng lớn hơn, phù hợp với đặc thù về 
“vị trí yếu thế” của tổ chức trong điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam hiện tại. Đổi lại, 
do phạm vi rộng, Việt Nam phải đối mặt với khó khăn trong việc xác định chính xác đối 
tượng cần bảo vệ nếu không quy định thực sự cụ thể về mục đích giao dịch.  

Thứ hai, về mục đích sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Trong khi đã tiếp cận phạm vi 
người tiêu dùng theo góc độ rộng, Luật BVQLNTD Việt Nam lại định hình người tiêu 
dùng theo một mục đích khá chung là “tiêu dùng, sinh hoạt”. Cách quy định này có hai 
điểm chưa rõ:  

(i) Đối với các giao dịch có mục đích hỗn hợp thì xác định ra sao? (Ví dụ một cá 
nhân mua xe máy vừa để dùng, vừa để kinh doanh);  

(ii) Mục đích “tiêu dùng, sinh hoạt” của tổ chức được xác định như thế nào? Ví 
dụ: đối với giao dịch mua nước uống đóng chai hàng ngày cho công nhân trong nhà 
máy thì tổ chức đó có được xác định là người tiêu dùng không? Rõ ràng, tổ chức 
không phải là thực thể có thể tiêu dùng hay thụ hưởng hàng hóa, dịch vụ mà là những 
cá nhân trong tổ chức đó. Hơn nữa, các chi phí này được hoạch toán vào chi phí kinh 
doanh của doanh nghiệp. Vậy cần xác định các cá nhân trong tổ chức đó là người tiêu 
dùng hay tổ chức đó là người tiêu dùng? Những điều này chưa được làm sáng tỏ theo 
quy định trong Luật BVQLNTD Việt Nam. 

Thứ ba, về cơ sở phát sinh quan hệ tiêu dùng. Có cách hiểu cho rằng “mua, sử 
dụng”, tức là “mua và sử dụng”. Theo đó, người tiêu dùng phải có quan hệ hợp đồng 
với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Những người thuê hàng hóa để sử dụng hoặc người 
được cho, tặng hàng hóa, dịch vụ để sử dụng không được coi là người tiêu dùng. Cũng 
có ý kiến khác cho rằng “mua, sử dụng” tức là “mua và/hoặc sử dụng”. Người tiêu 
dùng có thể xác lập thông qua hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ (mua) và/hoặc xác 
lập trên cơ sở có hoạt động sử dụng hàng hóa, dịch vụ (sử dụng), thậm chí không sử 
dụng hàng hóa, dịch vụ. Như vậy, cách dùng dấu “,” trong cụm từ “mua, sử dụng” 
đang dẫn tới các cách hiểu và cách xác định đối tượng người tiêu dùng khác nhau. 

 
235 Chính Phủ (2010), Tờ trình số 45/TTr-CP ngày 04 tháng 5 năm 2010 về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng, tr. 2. 
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2.1.3. Xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng kiểm soát 

Khác với nhiều nước trên thế giới có chủ thể kinh doanh chủ yếu là thương nhân, 
Việt Nam dùng khái niệm “tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ” để xác 
định bên bán/ cung ứng dịch vụ trong mối quan hệ tiêu dùng. Theo định nghĩa tại 
khoản 2 Điều 3 Luật BVQLNTD, tổ chức, cá nhân kinh doanh là “tổ chức, cá nhân 
thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến 
tiêu thụ hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi, bao 
gồm: a) thương nhân theo quy định của Luật Thương mại; và b) cá nhân hoạt động 
thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh.”  

Định nghĩa này bao trùm phạm vi điều chỉnh rộng lớn của Luật BVQLNTD lên 
hầu hết quan hệ thị trường giữa người tiêu dùng và thương nhân ở Việt Nam. Ngoài 
yếu tố duy nhất là mục đích sinh lợi, Luật không giới hạn hoạt động của bên cung cấp 
ở bất kỳ công đoạn nào của quá trình đầu tư cũng như không giới hạn ở pháp nhân hay 
thể nhân. Với phạm vi này, Luật BVQLNTD kỳ vọng có thể bảo vệ được phạm vi 
người tiêu dùng rộng lớn trong xã hội, bao gồm cả những giao dịch với thương gia tại 
các chợ truyền thống vốn được đánh giá là nơi diễn ra các giao dịch tiêu dùng phổ biến 
của Việt Nam.236  

Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong Luật BVQLNTD chỉ bao gồm các 
nhà cung cấp “vì lợi nhuận”. Vì vậy các tổ chức hay các hoạt động không nhằm mục 
đích sinh lời, sẽ không chịu sự điều chỉnh của Luật BVQLNTD. Điều này dẫn tới hai 
bất cập chính sau:  

Thứ nhất, hạn chế phạm vi điều chỉnh của Luật BVQLNTD 

Theo định nghĩa hiện nay của Luật, mối quan hệ cung cấp hàng hóa, dịch vụ nếu 
không nhằm “mục đích sinh lời” sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 
BVQLNTD. Ví dụ, theo tuyên bố của Vinschool, đây là hệ thống giáo dục không vì lợi 
nhuận.237 Như vậy, xác định theo Luật BVQLND, mối quan hệ giữa Vinschool và bên 
nhận cung cấp dịch vụ (tức là các gia đình có con theo học tại Vinschool) có thể không 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật BVQLNTD. Trong khi đó, các gia đình có con theo 
học tại Vinshool là những chủ thể nhận cung ứng dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh 
hoạt của gia đình (tức là con cái của họ) nên có thể được xác định là người tiêu dùng 
theo định nghĩa tại khoản 1 Điều 3 Luật BVQLNTD .238 Thế nhưng nếu quyền lợi của 

 
236 Chính Phủ (2010), Bản thuyết minh chi tiết về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tlđd, tr. 2. 
237 https://vinschool.edu.vn/gioi-thieu/ve-he-thong-giao-duc-vinshool/. 
238 “Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, 
gia đình, tổ chức” 
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phụ huynh (bên nhận cung ứng dịch vụ) trong trường hợp này không được đảm bảo, 
họ không có sự bảo vệ công bằng như những người tiêu dùng trong mối quan hệ với tổ 
chức, cá nhân kinh doanh do mối quan hệ này không thuộc đối tượng điều chỉnh của 
Luật BVQLNTD. 

Thứ hai, khó khăn cho người tiêu dùng trong việc chứng minh tư cách “tổ chức, 
cá nhân kinh doanh”. 

Trong khi Luật BVQLNTD căn cứ vào “mục đích sinh lời” để xác định tư cách 
“tổ chức, cá nhân kinh doanh”, Luật lại không điều chỉnh việc làm thế nào và ai phải 
chịu trách nhiệm chứng minh ý định thu lợi nhuận của thương nhân. Nếu các tòa án 
tuân thủ nghiêm ngặt cách diễn giải tại khoản 2 Điều 3 Luật BVQLNTD, người tiêu 
dùng sẽ gặp khó khăn trong việc chứng minh một yếu tố chủ quan như mục đích tìm 
kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp, đặc biệt trong trường hợp doanh nghiệp cố tình thao 
túng thông qua việc chuyển lợi nhuận trong một nhóm công ty.239 

2.1.4. Xác định lĩnh vực và nội dung thuộc đối tượng kiểm soát  

Xét về lĩnh vực, việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 
trong pháp luật Việt Nam có thể chia thành hai nhóm, bao gồm: (i) kiểm soát các hàng 
hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo 
Danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành240 và (ii) kiểm soát các hàng hóa, dịch 
vụ khác không thuộc phạm vi phải đăng ký.241 Theo đó, có thể nói, hiện nay cơ quan 
quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng có quyền can thiệp vào mọi hợp đồng theo 
mẫu được sử dụng để xác lập giao dịch với người tiêu dùng.  

Xét về nội dung, việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong Luật BVQLNTD áp 
dụng cho tất cả mọi loại điều khoản theo mẫu, bao gồm cả các điều khoản cốt lõi 
(core) và không cốt lõi (non-core).242 Khác với một số quốc gia như Úc là nước loại 
trừ chủ thể chính (như “định nghĩa vấn đề chính của hợp đồng” hay “ấn định giá trả 
trước phải thanh toán theo hợp đồng”)243 ra khỏi đối tượng kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu, Luật BVQLNTD Việt Nam không đặt ra sự phân biệt hay loại trừ đối tượng kiểm 
soát nào về mặt nội dung, bao gồm cả các vấn đề cốt lõi như giá cả.  

 
239 Do Giang Nam (2017), tlđd, p. 88. 
240 Điều 19 Luật BVQLNTD, Điều 7 đến Điều 15 Nghị định 99/2011/NĐ-CP; Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg; 
Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg; Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg. 
241 Điều 16 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. 
242 Về nguyên tắc, người tiêu dùng có khả năng tập trung vào các nguyên tắc cơ bản và nội dung cốt lõi: hàng 
hóa hoặc dịch vụ thuộc một loại nhất định (với các mô tả hoặc trình bày cơ bản), ở một mức giá nhất định, có lẽ 
(tùy thuộc vào loại hợp đồng) sẽ được cung cấp tại một thời điểm và địa điểm cụ thể. Xem thêm tại: Chris 
Willett, tlđd, p. 24. 
243 Mục 26 Phần Phần 2-3 Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, tlđd. 
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Đối với các điều khoản cốt lõi, theo quan điểm của kinh tế học hành vi, thương 
nhân có thể có chiến lược khai thác khuynh hướng nhận thức người tiêu dùng nhằm 
xác lập các giao dịch tối ưu cho mình, chẳng hạn thiết kế cấu trúc giá phức tạp thông 
qua việc đưa ra mức giá trả trước thấp nhưng thu lợi ở việc tăng phí về sau kèm chi phí 
bổ sung cao nhằm hấp dẫn người tiêu dùng.244 Vì vậy, công cụ pháp lý hướng tới việc 
điều chỉnh mọi chủ thể nội dung trong hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 
là cần thiết dưới góc độ văn hóa pháp luật, tập quán kinh doanh và ý thức pháp luật của 
người tiêu dùng Việt Nam để có thể ngăn chặn thương nhân hình thành bất kỳ hành vi 
thao túng nào. 

2.2. Quy định về phạm vi kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

2.2.1. Kiểm soát về hình thức 

Thách thức đầu tiên nảy sinh trong việc áp dụng các điều khoản mẫu liên quan 
đến ý chí đích thực của người tiêu dùng khi họ gia nhập vào các hợp đồng vốn được 
soạn sẵn bởi thương nhân.245 Việc thiếu khả năng thương lượng và thoả thuận có thể 
dẫn đến việc một bên không nhận thức được sự tồn tại hay nội dung của điều khoản 
mẫu do một bên đơn phương đưa ra. Bên cạnh đó, gắn liền với hiện tượng phổ biến là 
do tính phức tạp, đa dạng, phổ biến của hợp đồng theo mẫu trong đời sống, người tiêu 
dùng thường ký nhưng không đọc hợp đồng theo mẫu (signing-without-reading 
phenomenon).246 Cả hai trường hợp này đều có thể dẫn đến tình trạng bất công trong 
quá trình giao kết hợp đồng.  

Vì vậy, để đảm bảo tính công bằng trong quan hệ hợp đồng, đầu tiên cần đặt ra 
vấn đề kiểm soát giai đoạn trước khi hình thành giao dịch (giai đoạn thủ tục), trong đó 
hướng tới các biện pháp kiểm soát dựa trên việc điều chỉnh thông tin doanh nghiệp cần 
truyền tải tới người tiêu dùng. Theo cách tiếp cận định hướng công bằng (fairness-
oriented approach),247 công bằng về mặt thủ tục (procedural fairness)248 được thực 

 
244 Oren Bar-Gill and Elizabeth Warren (2008), “Making Credit Safer”, 157 University of Pennsylvania Law 
Review, p. 1; Oren Bar-Gill (2009), “The Law, Economics and Psychology of Subprime Mortgage Contracts”, 
94(5) Cornell Law Review, p. 1073; Oren Bar-Gill and Rebecca Stone (2012), “Pricing Misperceptions: 
Explaining Pricing Structure in the Cell Phone Service Market” 9(3) Journal of Empirical Legal Studies, p. 430. 
245 Đỗ Giang Nam (2020), tlđd. 
246 De Geest, Gerrit (2015), “Signing Without Reading” in Encyclopedia of Law and Economics: Basic Areas of 
Law, Springer. 
247 Xem Wilhelmsson, T. (1993), “Control of unfair contract terms and social values: EC and Nordic 
approaches” 16.3 Journal of Consumer Policy, p. 435; Willett, C (2007), tlđd; Wilhelmsson T and Willett C, 
“Unfair terms and standard form contracts” G. Howells, I. Ramsay, T. Wilhelmsson and D. Kraft 
(2010), Handbook of Research on International Consumer Law (Edward Elgar Publishing 2010), p. 158. 
248 Công bằng thủ tục quan tâm đến hoàn cảnh, quy trình, thủ tục các bên giao kết hợp đồng. Nó đặt câu hỏi liệu 
các bên có được trao cơ hội để biết, để hiểu và để đánh giá được hậu quả pháp lý trước khi thể hiện ý chí giao kết 
hợp đồng hay không. Xem: Willett C (2007), tlđd, p. 55. 
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hiện theo hai góc độ sau:  

(i) Bên soạn thảo hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phải áp dụng các 
biện pháp cần thiết và hợp lý để bên gia nhập có cơ hội nhận biết được các điều khoản đó; 

(ii) Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phải được soạn thảo và trình 
bày theo ngôn ngữ và thể thức đơn giản mà người tiêu dùng bình thường có thể hiểu 
được ý nghĩa pháp lý. 

Trong pháp luật Việt Nam, hai nội dung nêu trên được thể hiện qua nghĩa vụ của 
thương nhân trong việc cung cấp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho 
người tiêu dùng, các yêu cầu về tính minh bạch của điều khoản mẫu và nguyên tắc giải 
thích hợp đồng trong trường hợp yêu cầu về tính minh bạch không được đảm bảo, cụ thể: 

2.2.1.1. Nghĩa vụ của thương nhân trong việc cung cấp điều khoản mẫu cho người tiêu 
dùng 

Điều khoản mẫu do một bên đơn phương ban hành không đương nhiên làm phát 
sinh quyền và nghĩa vụ hợp đồng ràng buộc bên đối tác. Theo các quy tắc chung liên 
quan đến việc xác lập hợp đồng, để chuyển từ trạng thái điều khoản mẫu chỉ do một 
bên soạn thảo sang hợp đồng hình thành giữa hai bên, các điều khoản này phải được 
bên kia đồng ý.249 Tuy nhiên, thực tế trong rất nhiều tình huống, người tiêu dùng mặc 
dù chấp nhận lời đề nghị, nhưng 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 được trình bày dưới dạng thức mà bên được đề nghị 
bình thường không thể ngờ tới.250 

Pháp luật Việt Nam đã bước đầu xây dựng cơ chế để đảm bảo cho bên giao kết 
có cơ hội được tiếp cận và tìm hiểu nội dung của các điều khoản mẫu trước khi thể 
hiện ý chí chấp nhận hợp đồng. Theo khoản 6 Điều 12 Luật BVQLNTD Việt Nam, tổ 
chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu 
dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch. Cụ thể 
hơn, đối với hợp đồng theo mẫu, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải 
công khai251 và dành thời gian hợp lý để người tiêu dùng nghiên cứu trước khi giao 
kết.252 Đối với điều kiện giao dịch chung, Điều 18 Luật BVQLNTD quy định tổ chức, 
cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải thông báo công khai trước khi giao dịch 
với người tiêu dùng và phải niêm yết ở nơi thuận lợi tại địa điểm giao dịch để người 

 
249 Ngô Huy Cương (2010), “Bàn về khái niệm và các điều kiện của chấp nhận giao kết hợp đồng theo Bộ luật 
Dân sự 2005”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 01/2010, tr. 7; Nguyễn Như Phát (2003),tlđd, tr. 42, 44. 
250 Đỗ Giang Nam (2020), tlđd. 
251 Khoản 1 Điều 405 BLDS. 
252 Khoản 1 Điều 17 Luật BVQLNTD. 
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tiêu dùng có thể nhận biết. Bên cạnh quy định tại Luật BVQLNTD, một số pháp luật 
chuyên ngành của Việt Nam cũng quy định nghĩa vụ tương tự đối với thương nhân, ví 
dụ Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về thương 
mại điện tử.253  

Nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm công khai điều kiện giao dịch 
chung, khoản 2 Điều 406 BLDS còn quy định rõ “điều kiện giao dịch chung chỉ có 
hiệu lực với bên xác lập giao dịch trong trường hợp điều kiện giao dịch này đã được 
công khai để bên xác lập giao dịch biết hoặc phải biết về điều kiện đó”. Nói cách khác, 
việc công khai không chỉ là nghĩa vụ đơn thuần mà còn là điều kiện để điều kiện giao 
dịch chung trở thành một phần của hợp đồng và ràng buộc bên còn lại. 

Những quy định về nghĩa vụ cung cấp điều khoản mẫu cho người tiêu dùng của 
tổ chức, cá nhân kinh doanh trong Luật BVQLNTD bước đầu tạo điều kiện để người 
tiêu dùng nhận thức được sự tồn tại và ràng buộc pháp lý của các điều khoản mẫu khi 
tham gia giao dịch. Tuy nhiên, điểm mờ của pháp luật nằm ở chỗ: trong trường hợp 
doanh nghiệp không tuân thủ trách nhiệm cung cấp hợp đồng theo mẫu cho người tiêu 
dùng và giao dịch đã được xác lập, hậu quả pháp lý sẽ như thế nào? Điều 406 BLDS 
chỉ quy định: “điều kiện giao dịch chung chỉ có hiệu lực với bên xác lập giao dịch 
trong trường hợp điều kiện giao dịch này đã được công khai để bên xác lập giao dịch 
biết hoặc phải biết về điều kiện đó”. Tuy nhiên, đối với hợp đồng theo mẫu mà người 
tiêu dùng chưa được dành thời gian nghiên cứu, cơ chế tương tự chưa được đặt ra.  

Bên cạnh đó, sẽ xử lý như thế nào với trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện 
nghĩa vụ cung cấp/công khai điều khoản mẫu nhưng lại có chiến lược khai thác 
khuynh hướng tâm lý khách hàng khiến cho họ từ bỏ quyền nghiên cứu trước? Trường 
hợp này có thể xác định doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ cung cấp thông tin 
không hay pháp luật cần có biện pháp để ngăn chặn và khắc phục hậu quả của các 
hành vi thương mại tinh vi như vậy?  

Những điểm không rõ này trong Luật BVQLNTD đã dẫn đến quyết định bất lợi 
cho người tiêu dùng trong quá trình giao dịch. Đơn cử, trong vụ án tranh chấp hợp 
đồng sở hữu kỳ nghỉ tại Bản án sơ thẩm số 54/2018/DS-ST ngày 16/11/2018 của Tòa 
án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về vụ án dân sự “Tranh chấp hợp 
đồng dịch vụ” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Long T và ông Nguyễn Hoàng S với 
bị đơn là Công ty TNHH Khu du lịch V,254 nguyên đơn cho rằng do thời gian eo hẹp 

 
253 Điểm d khoản 2 Điều 28, Khoản 1 Điều 32 Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 05 năm 
2013 về thương mại điện tử. 
254 https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/an-le/34924/an-le-so-42-2021-al-ve-quyen-lua-chon-toa-an-giai-quyet-
tranh-chap-cua-nguoi-tieu-dung-trong-truong-hop-hop-dong-theo-mau-co-thoa-thuan-trong-tai.  

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/an-le/34924/an-le-so-42-2021-al-ve-quyen-lua-chon-toa-an-giai-quyet-tranh-chap-cua-nguoi-tieu-dung-trong-truong-hop-hop-dong-theo-mau-co-thoa-thuan-trong-tai
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/an-le/34924/an-le-so-42-2021-al-ve-quyen-lua-chon-toa-an-giai-quyet-tranh-chap-cua-nguoi-tieu-dung-trong-truong-hop-hop-dong-theo-mau-co-thoa-thuan-trong-tai
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nên họ không đọc kỹ hợp đồng theo mẫu, dẫn tới ký kết vào bản hợp đồng có những 
điều khoản không hợp lý. Theo đó, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên bố hợp 
đồng vô hiệu. Trong vụ án này, Tòa án nhận định “việc dành thời gian nghiên cứu hợp 
đồng là quyền của người tiêu dùng, việc nguyên đơn không sử dụng quyền này là xem 
như từ bỏ quyền của mình”.255 Trên cơ sở pháp luật hiện hành, Tòa án tuyên bố không 
có quy định về việc nếu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không dành 
thời gian hợp lý để người tiêu dùng nghiên cứu hợp đồng thì hợp đồng sẽ vô hiệu, vì 
thế, hợp đồng phát sinh hiệu lực.  

Tuy nhiên, trên thực tế, quyết định không đọc hợp đồng không phải lúc nào cũng 
đến từ quyết định duy lý của người tiêu dùng. Bên cạnh vụ kiện nêu trên, qua một số 
khiếu nại cũng về hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ được gửi lên Cục CT&BVNTD,256 có thể 
thấy trong một số trường hợp, doanh nghiệp cố ý thiết kế phương án tiếp cận khách 
hàng với mục đích chốt giao dịch nhanh chóng khiến họ sao nhãng hoặc từ bỏ việc 
nghiên cứu trước hợp đồng theo mẫu, ví dụ: gây áp lực về thời gian, không gian, 
nguồn lực (nhiều nhân viên tư vấn cùng lúc, thậm chí cả lãnh đạo doanh nghiệp thuyết 
phục); cung cấp thông tin nhiều và dồn dập; đưa ra các chương trình khuyến mãi mà 
doanh nghiệp quảng cáo là đặc biệt, hấp dẫn, nhân một sự kiện nào đó... chỉ áp dụng 
trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ như “ký kết hợp đồng ngay hôm nay thì 
mới được hưởng ưu đãi này”); đưa ra nhiều thông tin để tạo dựng sự tin tưởng với 
khách hàng gây nhầm lẫn, nhiễu thông tin, lợi dụng lòng tin của khách hàng khiến cho 
họ không chú ý nhiều đến nội dung hợp đồng… 

Dưới góc độ kinh tế học hành vi, trong trường hợp này doanh nghiệp đã khai thác 
một cách có hệ thống những khuynh hướng có thể dự đoán được của khách hàng để 
đưa ra chiến lược xác lập giao dịch nhanh chóng. Những khuynh hướng này được dự 
đoán dựa trên các hiện tượng tâm lý như hiệu ứng chi phí chìm (sunk cost effect), vấn 
đề quá tải thông tin, lạc quan quá mức và tự tin thái quá từ phía người tiêu dùng.257  

Như vậy, mặc dù công cụ pháp lý dựa trên việc điều chỉnh trách nhiệm cung cấp 
thông tin của doanh nghiệp đã được thiết lập cả trong BLDS lẫn Luật BVQLNTD 
nhằm khắc phục sự bất cân xứng về mặt thông tin dưới góc độ lập luận thất bại thị 
trường như đã phân tích nhưng chưa đủ để giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh, chẳng 
hạn trường hợp nêu trên. Theo đó, kỹ thuật kiểm soát hình thức trong trường hợp này 
cần tiếp tục được cải thiện để đáp ứng các vấn đề phát sinh từ những chiến lược kinh 

 
255 Mục 41, phần Nhận định của Tòa án, Bản án sơ thẩm số 54/2018/DS-ST, tlđd. 
256 Đơn khiếu nại của khách hàng ký hợp đồng Sở hữu kỳ nghỉ gửi Cục CT&BVQLNTD các ngày 28/4/2020; 
15/9/2020; 23/7/2021…. Hồ sơ lưu trữ tại Cục CT&BVQLNTD. 
257 Xem thêm: Mục 1.1.2.2 (d). 
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doanh tinh vi của doanh nghiệp. 

2.2.1.2. Yêu cầu về tính minh bạch của điều khoản mẫu 

Bên cạnh việc quy định trách nhiệm cung cấp điều khoản mẫu nhằm đảm bảo 
khả năng nhận thức sự tồn tại của chúng cho người tiêu dùng, Luật BVQLNTD còn 
đặt ra các yêu cầu về tính minh bạch để đảm bảo người tiêu dùng có thể tiếp cận đầy 
đủ và hiểu được ý nghĩa pháp lý của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, 
bao gồm: ngôn ngữ bằng tiếng Việt;258 cỡ chữ tối thiểu là 12, nền giấy và màu mực 
phải tương phản259 và ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu.260 

Yêu cầu về tính rõ ràng, dễ hiểu của điều khoản mẫu được 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 (hướng tới hài hòa hóa luật tư ở châu Âu) với 
tiêu đề “Sự minh bạch của các điều khoản hợp đồng mẫu” quy định rằng “các điều 
khoản mẫu phải được soạn thảo và trình bày bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu” 
(plain and intelligible language).261 Đây cũng là một trong những yêu cầu được quy 
định tại Luật Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc;262 Điều 5 Chỉ thị 
93/13/EEC263 hay Điều 64.3 và Điều 68 Đạo luật Quyền lợi người tiêu dùng Anh.264 
Triết lý của quy định này nhằm hướng tới tạo cơ hội cho người tiêu dùng có thể nhận 
thức đầy đủ và chính xác được nội dung các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các điều 
khoản mẫu và qua đó đưa ra các lựa chọn duy lý trong việc quyết định giao kết hay 
không giao kết hợp đồng.265 

Trên thực tế, nhiều trường hợp điều khoản mẫu được trình bày trên nền văn bản 
có cỡ chữ in nhỏ hoặc nền giấy và màu mực không tương phản nhau, ảnh hưởng đến 
khả năng tiếp cận văn bản của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, dựa trên thế mạnh về mặt 
thông tin, nhiều trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh soạn thảo điều khoản mẫu một 
cách phức tạp, sử dụng những thuật ngữ chuyên môn khó hiểu hoặc chuyển tải nội 
dung từ tiếng nước ngoài nhưng ngôn ngữ không được Việt hóa. Trong khi đó, đối 
tượng người tiêu dùng có trình độ nhận thức, hiểu biết, thậm chí thể chất khác nhau 
trong xã hội. Chính vì vậy, tính minh bạch là tiêu chí bắt buộc để đảm bảo người tiêu 

 
258 Khoản 1 Điều 7 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. 
259 Khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. 
260 Điều 14 Luật BVQLNTD, Điều 7 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. 
261 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, p.658. 
262 Điều 24.3 Luật Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc, tlđd. 
263 Điều 5 Chỉ thị 93/13/EEC, tlđd. 
264 Xem bản tiếng Anh tại: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents, ngày truy cập: 20/7/2021. 
265 Đỗ Giang Nam (2015), tlđd, p. 33-40. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents
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dùng tiếp cận đầy đủ và hiểu được nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung trước khi quyết định tham gia giao dịch. 

Từ thực tiễn kiểm soát hợp đồng theo mẫu tại cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng,266 có thể minh họa một số điều khoản chưa đáp ứng yêu cầu về tính rõ ràng, dễ 
hiểu như sau: 

Stt Minh họa điều khoản chưa tuân thủ 

1 “Khách hàng có nghĩa vụ trả các khoản phí, chi phí được ngân hàng quy định 
trong từng thời kỳ phù hợp với quy định của pháp luật” (Hợp đồng mở tài 
khoản, hợp đồng thẻ ghi nợ nội địa, hợp đồng vay vốn). 

Quy định này không đảm bảo được khả năng tiếp cận thông tin của khách 
hàng trong việc tìm hiểu các loại phí, chi phí mà mình phải gánh chịu trước 
khi quyết định ký kết hợp đồng. Trong khi đó, đối với hợp đồng vay vốn, phí 
trả nợ trước hạn hay các khoản phạt vi phạm hợp đồng là những thông tin 
quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định vay vốn của người tiêu dùng.  

2 “Ngân hàng được quyền thay đổi lãi suất bằng một thông báo gửi tới khách 
hàng 30 ngày trước ngày áp dụng”/ “Ngân hàng được quyền thay đổi lãi suất 
theo quyết định của ngân hàng”. 

Điều khoản này đặt khách hàng vào trạng thái bị động, thậm chí là rủi ro khi 
không lường được thời gian hay biên độ điều chỉnh lãi suất.  

Ngoài các yếu tố quy định trong Luật BVQLNTD như tính rõ ràng, dễ hiểu của 
ngôn ngữ, cỡ chữ, tính tương phản giữa nền giấy và màu mực…, tính minh bạch của 
điều khoản mẫu còn bị tác động bởi các yêu cầu khác như tính rõ ràng của thiết kế, bố 
cục; tính dễ đọc, dễ theo dõi, trình bày khoa học, logic của toàn bộ văn bản. Đồng thời, 
một số tiêu chí như cỡ chữ 12 hay nền giấy, màu mực tương phản chỉ phù hợp với hợp 
đồng bản giấy, không phù hợp với các hợp đồng giao kết bằng phương thức điện tử. 
Theo đó, các yêu cầu hiện nay chưa hoàn toàn chặt chẽ để kiểm soát tính minh bạch 
của điều khoản mẫu. 

Bên cạnh đó, ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, Luật BVQLNTD không đề 
cập đến bất kỳ hậu quả cụ thể nào của việc các doanh nghiệp không tuân thủ yêu cầu 
về tính minh bạch. Trong khi đó, xác lập hợp đồng trên cơ sở thiếu minh bạch chính là 

 
266 Bộ Công Thương (2018), Báo cáo rà soát, đánh giá thực tiễn triển khai Quyết định số 35/2015/Qđ-Ttg của 
Thủ tướng Chính phủ về một số lĩnh vực tín dụng, ngân hàng ngày 01 tháng 5 năm 2018 (đính kèm Tờ trình về 
việc sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg số 3637/TTr-BCT, ngày 09 tháng 5 năm 2018). 
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thiếu công bằng về thủ tục giao kết hợp đồng và tiềm ẩn rủi ro trong việc thiếu công 
bằng về nội dung. Theo đó, pháp luật không nên chỉ dừng lại ở các yêu cầu chặt chẽ về 
tính minh bạch mà còn cần đưa ra hệ quả pháp lý tương xứng tầm quan trọng của yêu 
cầu này. 

2.2.1.3. Nguyên tắc giải thích hợp đồng 

Khi hợp đồng theo mẫu được xác lập, có rất nhiều trường hợp điều khoản hợp 
đồng cần được giải thích để làm rõ nội hàm của điều khoản đó. Nền tảng lí thuyết cho 
việc xây dựng cơ chế pháp lí để điều chỉnh hoạt động giải thích hợp đồng theo mẫu 
dựa trên cơ sở việc giao kết hợp đồng theo mẫu luôn tạo ra sự bất cân bằng giữa bên 
đưa ra hợp đồng theo mẫu và bên chấp nhận hợp đồng theo mẫu. Chính vì vậy, việc 
xây dựng cơ chế giải thích hợp đồng theo mẫu là nhằm kiểm soát và tạo ra sự công 
bằng cho bên đưa ra hợp đồng theo mẫu và bên chấp nhận hợp đồng theo mẫu.267 

Khoản 2 Điều 405 BLDS chỉ rõ “trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản 
không rõ ràng thì bên đưa ra hợp đồng theo mẫu phải chịu bất lợi khi giải thích điều 
khoản đó”. Điều chỉnh riêng trong quan hệ tiêu dùng, Điều 15 Luật BVQLNTD cũng 
quy định “trong trường hợp hiểu khác nhau về nội dung hợp đồng thì tổ chức, cá nhân 
có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giải thích theo hướng có lợi cho người tiêu dùng”. 

Cách tiếp cận về giải thích điều khoản mẫu này của pháp luật Việt Nam cũng 
được thừa nhận rộng rãi trong hệ thống pháp luật các nước và dựa trên học thuyết cổ 
điển “contra proferentem”, theo đó, khi điều khoản có nội dung không rõ ràng, thì nên 
được ưu tiên giải thích theo hướng ngược lại với lợi ích của bên soạn thảo ra điều 
khoản đó.268 Nguyên tắc giải thích hợp đồng theo hướng có lợi cho người tiêu dùng 
cũng được tổng hợp thành thông lệ tốt về bảo vệ người tiêu dùng trên thế giới trong 
một số lĩnh vực, ví dụ như tài chính, trong đó thể hiện: “Sự mơ hồ trong các điều 
khoản và điều kiện hợp đồng nên được hiểu có lợi cho người tiêu dùng”.269 

2.2.2. Kiểm soát về nội dung 

Bên cạnh thách thức đầu tiên liên quan đến “chất lượng” đồng thuận của bên gia 
nhập hợp đồng, thách thức thứ hai của việc sử dụng điều khoản mẫu đến từ “chất 
lượng” nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Mặc dù kiểm soát 

 
267 Hà Thị Thúy, tlđd, p. 52. 
268 Xem thêm Boardman, Michelle E. (2006), “Contra Proferentem: The Allure of Ambiguous 
Boilerplate”, Michigan Law Review, p. 1105-1128; Horton, David (2009), “Flipping the Script: Contra 
Proferentem and Standard Form Contracts”,  U. Colo. L. Rev. 80, p. 431. 
269 The World Bank (2017), “Good Practices for Financial Consumer Protection”, first edition published 2012, 
second edition published 2017, p. 34, đường dẫn:  
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28996/122011-PUBLIC-GoodPractices-
WebFinal.pdf?sequence=5&isAllowed=y,  ngày truy cập 20/06/2021. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28996/122011-PUBLIC-GoodPractices-WebFinal.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28996/122011-PUBLIC-GoodPractices-WebFinal.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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hình thức là công cụ quan trọng để giúp người tiêu dùng nhận biết cũng như hiểu rõ 
hơn về các điều khoản mẫu, bản thân việc kiểm soát hình thức không đủ hiệu lực để 
loại bỏ các điều khoản bất công - điều khoản tạo ra sự bất cân xứng thái quá về quyền 
và nghĩa vụ giữa các bên.  

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, người tiêu dùng thông thường đưa ra sự 
lựa chọn là không đọc các điều khoản mẫu ngay cả khi chúng được soạn thảo và trình 
bày theo cách đơn giản bởi lẽ các điều kiện giao dịch chung đã trở nên quá phổ biến 
trong đời sống hàng ngày.270 Thêm vào đó, ngay cả số ít người tiêu dùng đọc các điều 
khoản đó, họ cũng thường không thực sự hiểu được hệ quả pháp lý ẩn đằng sau chúng 
bởi thiếu kiến thức pháp lý và sự đầu tư kinh tế để tìm hiểu nội dung hoặc đánh giá 
được các rủi ro tiềm ẩn.271 Vì vậy, việc mong đợi người tiêu dùng đọc, hiểu và đưa ra 
lựa chọn duy lý của họ là không thực tế. Từ đó, pháp luật cần đặt ra cơ chế cho phép 
kiểm soát trực tiếp nội dung để giải quyết thách thức thứ hai đến từ chất lượng điều 
khoản mẫu. 

Hiện nay, cơ chế kiểm soát nội dung trong pháp luật Việt Nam được thể hiện qua 
các quy định kiểm soát tính hiệu lực của điều khoản mẫu tại Điều 405, 406 BLDS và 
Điều 16 Luật BVQLNTD, cụ thể:  

Theo Khoản 3 Điều 405 và khoản 3 Điều 406 BLDS, trường hợp hợp đồng theo 
mẫu/ điều kiện giao dịch chung có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp 
đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung, tăng trách nhiệm hoặc loại bỏ quyền lợi 
chính đáng của bên kia thì điều khoản/ quy định này không có hiệu lực, trừ trường hợp 
có thỏa thuận khác. Đây là dạng “điều khoản miễn trừ” (exemption clauses) hoặc “điều 
khoản loại trừ” (exclusion clauses)272 và thường có thể được tìm thấy trong các hợp 
đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại thị trường Việt Nam.273 Với quy định 
hiện nay, BLDS chỉ tập trung vào điều khoản miễn trừ và việc kiểm soát điều khoản 
miễn trừ này áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng dân sự bao gồm hợp đồng giữa 
doanh nghiệp, hợp đồng giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng như hợp đồng 
giữa người tiêu dùng. 

 
270 Trong một nghiên cứu khảo sát 48154 lượt người tiêu dùng giao kết hợp đồng theo mẫu trên thị trường lixang 
phần mềm ở Mỹ, Marrota-Wurgler chỉ ra rằng chỉ 0.2% người dùng đọc điều khoản mẫu trong đó. Trong đó, rất 
ít người dành khoảng 1 phút để đọc, với con số trung bình là 32 giây. Xem thêm: Yannis Bakos, Florencia 
Marotta-Wurgler and David R. Trossen, tlđd, p. 1.  
271 Shmuel Becher and Esther Unger-Aviram, tlđd, p. 199, 214; Russell Korobkin, tlđd, p. 1203, 1220. 
272 Một điều khoản miễn trừ/ loại trừ trách nhiệm được định nghĩa là “một điều khoản, trong hợp đồng hay trong 
thông báo, miễn trừ hay hạn chế trách nhiệm theo luật định của một bên”. Yates, D. (1982), “Exclusion Clauses 
in Contracts (2nd Edition)”, Sweet & Maxwell, p. 1. 
273 Lê Nết (2008), “Góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) về điều khoản miễn trừ trách nhiệm và hạn chế 
quyền lợi trong hợp đồng”, https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/02/10/, truy cập ngày 20/08/2021. 

https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2008/02/10/
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Điều chỉnh riêng mối quan hệ riêng giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng, 
quy mô các điều khoản không có hiệu lực trong Luật BVQLNTD rộng hơn nhiều so 
với BLDS. Điều 16 Luật BVQLNTD đưa ra một danh sách cụ thể gồm chín loại điều 
khoản, bao gồm cả điều khoản miễn trừ,274 được coi là không hiệu lực.275 Xét về bản 
chất pháp lý, các điều khoản nằm trong danh mục này được xác định là không có hiệu 
lực trong mọi trường hợp.  

Về nguyên tắc, các quy tắc rõ ràng dưới dạng danh sách cụ thể có tác dụng tạo 
nên cơ chế kiểm soát điều khoản mẫu nhanh chóng và hiệu quả, giảm chi phí tiếp cận 
cho người tiêu dùng hay giúp người ban hành điều khoản mẫu có thể tự kiểm soát tính 
công bằng của các điều khoản do mình đưa ra;276 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.277 Do đó, lợi thế cốt lõi của danh sách cụ thể trong 
Luật BVQLNTD là tạo ra tính xác định, cho phép tất cả các bên hiểu những gì cấu 
thành các điều khoản bất hợp pháp. 

Có thể tìm thấy sự tương đồng giữa danh sách cụ thể trong Luật BVQLNTD Việt 
Nam với nhiều quốc gia, khu vực, chẳng hạn: Cộng đồng Châu Âu đưa ra một Phụ lục 
chỉ dẫn các trường hợp điều khoản có thể bị coi là không công bằng trong Chỉ thị 
93/13/EEC để các quốc gia trong Cộng đồng nội luật hóa;278 Úc đưa ra danh sách ví dụ 
về các điều khoản không công bằng trong Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng;279 Hàn 

 
274 Bao gồm các điểm a, b, g Khoản 1 Điều 16 Luật BVQLNTD. 
275 Danh sách các điều khoản không có hiệu lực theo Điều 16 Luật BVQLNTD bao gồm: 
a) Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng theo quy định của pháp luật. 
b) Hạn chế, loại trừ quyền khiếu nại, khởi kiện của người tiêu dùng. 
c) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh đơn phương thay đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 
d) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đơn phương xác định người tiêu dùng không thực 
hiện một hoặc một số nghĩa vụ. 
đ) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ quy định hoặc thay đổi giá tại thời điểm giao hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ. 
e) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ giải thích hợp đồng trong trường hợp điều khoản của 
hợp đồng được hiểu khác nhau. 
g) Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch 
vụ thông qua bên thứ ba. 
h) Bắt buộc người tiêu dùng phải tuân thủ các nghĩa vụ ngay cả khi tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch 
vụ không hoàn thành nghĩa vụ của mình. 
i) Cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chuyển giao quyền, nghĩa vụ cho bên thứ ba mà 
không được người tiêu dùng đồng ý. 
276 Geraint Howells (1999), “Good Faith in Consumer Contracting” in Roger Brownsword, Norma J Hird & 
Geraint Howells (eds) Good Faith in Contract: Concept and Context, p. 91, 98; Tjakie Naudé (2007), “The Use 
of Black and Grey Lists in Unfair Contract Terms Legislation in Comparative Perspective”, 124 South African 
Law Journal, p. 130-31. 
277 Giorgio de Nova (1995), “Italian Contract Law and the European Directive on Unfair Terms in Consumer 
Contracts” 3 European Review of Private Law, p. 221, 230; Hugh Beale (2004), “Unfair terms in contracts: 
Proposals for reform in the UK” 27 Journal of Consumer Policy, p. 289, 304. 
278 Phụ lục Chỉ thị 93/13/EEC, tlđd. 
279 Mục 25 Phần 2-3 Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, tlđd. 
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Quốc quy định các trường hợp điều khoản và điều kiện vô hiệu trong Đạo luật quy 
định về các điều khoản và điều kiện.280 Có thể nói, dấu ấn kinh nghiệm quốc tế được 
thể hiện rõ nét trong 09 trường hợp điều khoản mẫu không có hiệu lực tại Điều 16 
Luật BVQLNTD Việt Nam. Việc không công nhận hiệu lực của các điều khoản và 
điều kiện mẫu không công bằng từ pháp luật các quốc gia cũng được tổng hợp thành 
thông lệ tốt về bảo vệ người tiêu dùng trên thế giới trong một số lĩnh vực, ví dụ như 
Thông lệ tốt về bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực tài chính do Ngân hàng Thế giới 
phát hành 2007 có nêu: “Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính nên bị cấm sử dụng bất 
kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào không công bằng trong hợp đồng tiêu dùng. Các 
điều khoản và điều kiện đó, nếu được sử dụng, sẽ vô hiệu và không thể thi hành về mặt 
pháp lý.”281 

Từ thực tiễn kiểm soát hợp đồng theo mẫu tại cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng,282 có thể minh họa một số điều khoản không có hiệu lực theo Điều 16 Luật 
BVQLNTD như sau: 

Trường hợp không có 
hiệu lực 

Điều khoản minh họa 

Cho phép tổ chức, cá nhân kinh 
doanh chuyển giao hoặc chuyển 
nhượng quyền và nghĩa vụ trong 
hợp đồng cho bên thứ ba mà 
không cần người tiêu dùng đồng 
ý (điểm i khoản 1 Điều 16). 

“Ngân hàng có toàn quyền chuyển giao hoặc 
chuyển nhượng cho bên thứ ba thực hiện toàn bộ 
hoặc một phần các quyền, quyền lợi và nghĩa vụ 
của ngân hàng theo quy định trong bản hợp đồng 
này” (Hợp đồng cho vay tiêu dùng). 

Với điều khoản này, ngân hàng được chuyển 
nhượng toàn bộ hoặc một phần các quyền, quyền 
lợi và nghĩa vụ của ngân hàng cho bên thứ ba 
một cách không giới hạn (bao gồm cả phạm vi 
công việc chuyển nhượng cũng như phạm vi chủ 
thể là bên thứ ba), chẳng hạn như nghĩa vụ giải 
ngân khoản vay hoặc quyền thu hồi khoản nợ của 
người tiêu dùng. Điều này đẩy rủi ro sang cho 
người tiêu dùng khi bên nhận chuyển nhượng là 

 
280 Điều 7 đến Điều 13 Chương II. Các điều khoản không công bằng trong điều khoản và điều kiện, xem bản 
tiếng Anh tại: https://www.kca.go.kr/eng/sub.do?menukey=6010, ngày truy cập 20/06/2021. 
281 The World Bank, tlđd, p. 34. 
282 Bộ Công Thương (2018), Báo cáo rà soát, đánh giá thực tiễn triển khai Quyết định số 35/2015/Qđ-Ttg của 
Thủ tướng Chính phủ về một số lĩnh vực tín dụng, ngân hàng ngày 01 tháng 5 năm 2018, tlđd. 

https://www.kca.go.kr/eng/sub.do?menukey=6010
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bên không đủ năng lực thực hiện nghĩa vụ hợp 
đồng hoặc thực hiện các quyền được chuyển giao 
một cách không phù hợp, chẳng hạn: giải ngân 
khoản vay chậm trễ hoặc thu hồi nợ theo cách 
của các tổ chức tín dụng đen. 

Loại trừ trách nhiệm của tổ chức, 
cá nhân kinh doanh theo quy 
định pháp luật (điểm a khoản 1 
Điều 16). 

“Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với 
các giao dịch phát sinh từ thẻ trong trường hợp 
thẻ bị giả mạo, lợi dụng…” (Hợp đồng mở thẻ 
ghi nợ nội địa).   

Trường hợp này đã loại trừ mọi trách nhiệm của 
ngân hàng trong trường hợp thẻ bị giả mạo, lợi 
dụng. Trong khi đó, có những trường hợp việc 
thẻ bị giả mạo, lợi dụng có thể đến từ các rủi ro 
về bảo mật trong hệ thống điện tử của ngân hàng 
hoặc từ lỗi (sơ suất hoặc cố ý) của các nhân viên 
ngân hàng. 

Cho phép tổ chức, cá nhân kinh 
doanh đơn phương thay đổi điều 
kiện của hợp đồng theo mẫu, 
điều kiện giao dịch chung (điểm 
c khoản 1 Điều 16). 

 

Ví dụ: “Chủ đầu tư, theo toàn quyền quyết định 
của mình, có thể thực hiện các thay đổi trong 
thiết kế nội thất của căn hộ so với các chi tiết nêu 
tại hợp đồng này” (Hợp đồng mua bán căn hộ 
chung cư). 

Thiết kế nội thất căn hộ là một trong các tiêu chí 
cơ bản mà người tiêu dùng xem xét khi chọn mua 
căn hộ chung cư, đồng thời là cơ sở để so sánh với 
các sản phẩm khác trên thị trường. Việc cho phép 
chủ đầu tư có toàn quyền quyết định thay đổi thiết 
kế có thể khiến sản phẩm bàn giao cho người tiêu 
dùng trái ý chí ban đầu của họ, dẫn tới mục tiêu 
hợp đồng không được. 

Bắt buộc người tiêu dùng phải 
tuân thủ các nghĩa vụ ngay cả 
khi tổ chức, cá nhân kinh doanh 
hàng hoá, dịch vụ không hoàn 
thành nghĩa vụ của mình (điểm h 

Ví dụ: “Bên Mua đồng ý không được từ chối 
nhận bàn giao căn hộ vì lý do có khiếm khuyết. 
Các khiếm khuyết đó sẽ được giải quyết theo quy 
định về bảo hành” (Hợp đồng mua bán căn hộ 
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khoản 1 Điều 16). 

 

chung cư). 

Điều khoản này bắt buộc bên mua phải nhận bàn 
giao trong khi bên bán không hoàn thành nghĩa 
vụ đảm bảo chất lượng căn hộ theo quy định tại 
khoản 2 Điều 279 BLDS 2015 (“Khi vật phải 
giao là vật đặc định thì bên có nghĩa vụ phải giao 
đúng vật đó và đúng tình trạng như đã cam kết”). 
Theo quy định này của BLDS 2015, trước tiên 
bên bán có trách nhiệm bàn giao căn hộ đúng với 
tình trạng các bên thỏa thuận trong hợp đồng. 
Nếu không đúng, bên mua có quyền từ chối nhận 
bàn giao và bên bán phải thực hiện việc sửa chữa, 
hoàn thiện và bàn giao lại. Nếu bên bán không 
sửa chữa và bàn giao kịp thời hạn đã quy định 
trong hợp đồng, bên mua có quyền chấm dứt hợp 
đồng theo điều khoản về xử lý vi phạm.  

Về nguyên tắc, cách thiết kế các điều khoản không có hiệu lực cụ thể tại Điều 16 
Luật BVQLNTD 2010 có tác dụng tạo nên cơ chế kiểm soát điều khoản mẫu nhanh 
chóng và hiệu quả, giảm chi phí tiếp cận cho người tiêu dùng hay giúp người ban hành 
điều khoản mẫu có thể tự kiểm soát tính công bằng của các điều khoản do mình đưa 
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. Tuy nhiên, 
cách quy định này bộc lộ hai bất cập: 

 Thứ nhất, bên cạnh ưu điểm nổi trội là tính xác định, việc sử dụng cách tiếp cận 
cấm đoán hoàn toàn như Điều 16 LBVQLNTD có hạn chế là sự thiếu linh hoạt, cứng 
nhắc, không cho phép tính toán đến hoàn cảnh, lĩnh vực kinh doanh đặc thù của từng 
loại thị trường. Ví dụ: 

- Điểm đ, Khoản 1 Điều 16 Luật BVQLNTD quy định điều khoản 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 là không có hiệu lực. Tuy nhiên, đối với các 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 trường ví dụ hợp đồng viễn thông việc yêu cầu thương nhân phải liên hệ 
và đàm phán lại với từng khách hàng để sửa đổi hợp đồng rất khó khả thi và chưa thực 
sự phù hợp thực tiễn và nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.  
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- Điểm i khoản 1 Điều 16 Luật BVQLNTD quy định điều khoản cho phép tổ chức, 
cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chuyển giao quyền, nghĩa vụ cho bên thứ ba mà 
không được người tiêu dùng đồng ý là không có hiệu lực. Tuy nhiên, đối với những giao 
dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; chuyển nhượng dự án, việc yêu cầu doanh nghiệp 
phải có sự đồng ý của nguời tiêu dùng khi chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng 
cho bên thứ ba cũng khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn vì sự phản đối của một số 
nhỏ cá nhân có thể khiến doanh nghiệp phải ngừng toàn bộ giao dịch.  

Đồng thời, quy định này tại Luật BVQLNTD cũng chưa thống nhất với quy định 
tại một số pháp luật chuyên ngành, ví dụ: Khoản 2, Điều 365 BLDS (việc chuyển giao 
quyền yêu cầu không cần có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ); Điều 48 Luật Kinh doanh 
bất động sản 2014 (đưa ra các điều kiện cụ thể để chuyển nhượng dự án bất động sản). 

Theo đó, cần thiết sửa đổi để đảm bảo phù hợp với thực tiễn và các văn bản pháp 
luật hiện hành có liên quan. 

Thứ hai, thiếu quy định chung mang tính khái quát để định hình chuẩn mực kiểm 
soát tính bất công của các điều khoản mẫu. Trong khi đó, phương pháp tiếp cận theo 
danh sách các điều khoản không có hiệu lực/không công bằng cụ thể vốn có nhược 
điểm là tính toàn diện. Bởi đã được liệt kê cụ thể, thương nhân luôn có thể tìm cách 
phá vỡ quy tắc bằng cách tạo các điều khoản khác nhau có chức năng tương đương với 
các điều khoản bị cấm. Bên cạnh đó, danh mục các điều khoản không có hiệu lực tại 
Điều 16 Luật BVQLNTD không thể bao quát tất cả các dạng điều khoản bất công trên 
thị trường, đơn cử như những trường hợp quy định về chế tài xử lý vi phạm giữa các 
bên theo hướng không cân bằng, tương xứng, trong đó Bên mua luôn là bên phải chịu 
chế tài xử lý vi phạm nặng hơn.  

Ví dụ điều khoản sau: "Trong trường hợp Bên mua chậm thanh toán quá 60 ngày 
kể từ ngày đến hạn, Bên bán có quyền chấm dứt hợp đồng và bên mua bị phạt 20% giá 
trị căn hộ. Trong trường hợp Bên bán chậm bàn giao căn hộ quá 180 ngày kể từ ngày 
đến hạn, Bên mua có quyền chấm dứt hợp đồng và bên bán bị phạt 8% giá trị căn hộ/ 
hoặc 8% số tiền bên mua đã nộp".283 

Theo đó, Bên mua phải chịu chế tài xử lý nặng hơn Bên bán trong trường hợp vi 
phạm. Điều khoản này thể hiện rõ nét sự bất cân xứng giữa quyền lợi của Bên mua và 
Bên bán, tuy nhiên lại chưa được điều chỉnh trong Điều 16 Luật BVQLNTD.  

 
283 Dạng điều khoản về xử lý vi phạm nghĩa vụ thanh toán của Bên Mua và vi phạm nghĩa vụ bàn giao của Bên 
Bán trong một số hợp đồng mua bán căn hộ chung cư. 
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2.3. Quy định về phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

Một phương thức kiểm soát hiệu quả đối với các điều khoản không công bằng 
trong bất kỳ hệ thống pháp luật nào đòi hỏi sự kết hợp của các điều khoản nội dung 
được thiết kế tốt và các quy tắc thủ tục mà doanh nghiệp và đối tượng liên quan phải 
tuân thủ để thực hiện các nghĩa vụ luật định. Nói cách khác, ngoài thiết lập quyền của 
người tiêu dùng đối với các điều khoản công bằng, việc thiết kế hệ thống thực thi hiệu 
quả để hiện thực hóa các quyền này là điều rất quan trọng.  

Tại Việt Nam, việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 
trong quan hệ tiêu dùng được thực hiện thông qua ba phương thức: (i) phương thức 
hành chính; (ii) phương thức tư pháp và (iii) phương thức kiểm soát bằng các thiết chế 
xã hội. 

2.3.1. Phương thức hành chính 

2.3.1.1. Chủ thể kiểm soát 

Về bản chất, phương thức hành chính trong Luật BVQLNTD thực chất là sự trao 
quyền can thiệp trực tiếp vào nội dung hợp đồng cho cơ quan hành chính nhằm kì 
vọng giải quyết được các thách thức của hợp đồng theo mẫu đối với lí thuyết truyền 
thống về hợp đồng284 vốn được xây dựng dựa trên ý niệm: hợp đồng là kết quả của sự 
thoả thuận (mặc cả) giữa các bên.285 

Đối với phương thức này, Luật BVQLNTD và các văn bản hướng dẫn thi hành 
phân quyền cho 2 cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,286 
bao gồm Sở Công Thương (kiểm soát hợp đồng theo mẫu áp dụng trong phạm vi tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương) và Bộ Công Thương (cụ thể là Cục CT&BVNTD, 
kiểm soát hợp đồng theo mẫu áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi 
từ hai tỉnh trở lên).  

Bên cạnh đó, pháp luật có quy định riêng về một số loại hợp đồng theo mẫu chịu 
sự kiểm soát bởi cả các cơ quan chuyên ngành như Quy tắc, điều khoản bảo hiểm nhân 
thọ, bảo hiểm sức khỏe chịu sự quản lý (dưới hình thức phê chuẩn) của Bộ Tài 
chính,287 Điều lệ vận chuyển hành khách đường hàng không chịu sự quản lý (dưới 

 
284 Xem thêm Mục 1.1.2.2 (b). 
285 Thomas Wilhelmsson, “Standard Form Conditions” in Arthur S. Hartkamp (2011), Towards a European Civil 
Code, Kluwer Law, p. 571 - 586. 
286 Điều 9, Điều 16 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. 
287 Khoản 3 Điều 39 Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định: “Các sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, 
bảo hiểm sức khỏe phải được Bộ Tài chính phê chuẩn trước khi triển khai”. 
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hình thức đăng ký) của Bộ Giao thông vận tải.288 

2.3.1.2. Cách thức, phạm vi và quy trình kiểm soát 

Để thực hiện phương thức kiểm soát hành chính, Luật BVQLNTD và các văn 
bản hướng dẫn thi hành xác lập hai cách thức kiểm soát, bao gồm: (i) tiền kiểm và (ii) 
hậu kiểm. 

Phương thức tiền kiểm là phương thức phê duyệt hợp đồng theo mẫu thuộc phạm 
vi phải đăng ký trước khi tổ chức, cá nhân sử dụng để giao kết với người tiêu dùng. 
Đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu thuộc 
Danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành, nhà nước yêu cầu đăng ký với cơ quan 
quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thẩm quyền và chỉ được sử 
dụng để giao kết với người tiêu dùng khi hoàn thành nghĩa vụ đăng ký.289 

Về phạm vi đăng ký, theo các Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg; Quyết định số 
35/2015/QĐ-TTg; Quyết định số 38/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 25/2019/QĐ-
TTg, đến nay có 09 hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải 
đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, bao gồm: 

- Cung cấp điện sinh hoạt; 

- Cung cấp nước sinh hoạt; 

- Truyền hình trả tiền; 

- Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất; 

- Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông 
tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước);  

- Dịch vụ truy nhập internet; 

- Vận chuyển hành khách đường hàng không; 

- Vận chuyển hành khách đường sắt; 

- Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung 
cư cung cấp. 

Về thủ tục đăng ký, Mục 1 Chương III Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định cụ 
thể về việc nộp hồ sơ của doanh nghiệp và việc trả kết quả của cơ quan quản lý nhà 

 
288 Điều 111 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 quy định: “Hãng hàng không có trách nhiệm ban 
hành Điều lệ vận chuyển và đăng ký với Bộ Giao thông vận tải”. 
289 Khoản 1, Điều 19 Luật BVQLNTD; Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 14 Nghị định 
99/2011/NĐ-CP. 
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nước, bao gồm thành phần hồ sơ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký;290 thời hạn và nội 
dung thông báo kết quả cho doanh nghiệp;291 công khai kết quả đăng ký sau khi hoàn 
thành thủ tục;292 nghĩa vụ đăng ký lại (Điều 15 Nghị định 99/2011/NĐ-CP). Bên cạnh 
quy định của pháp luật, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp trung ương (Cục 
CT&BVNTD) và cấp địa phương (Sở Công Thương) một số tỉnh, thành trên cả nước 
còn xây dựng và ban hành Quy trình đăng ký hợp đồng theo mẫu cũng như các mẫu 
văn bản được sử dụng trong quá trình xử lý hồ sơ.293 Bên cạnh thủ tục đăng ký, Cục 
CT&BVNTD còn thực hiện việc thẩm định hồ sơ bảo hiểm nhân thọ do Cục Quản lý, 
giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính làm đầu mối một cửa tiếp nhận từ doanh nghiệp và 
chuyển sang theo Quy chế phối hợp số 4330/QCPH/BTC-BCT.294 

Phương thức hậu kiểm là phương thức kiểm tra những hợp đồng theo mẫu không 
thuộc phạm vi phải đăng ký trong quá trình tổ chức, cá nhân áp dụng những hợp đồng 
theo mẫu này với người tiêu dùng. Đối với các hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh 
mục thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng thực hiện việc kiểm soát thông qua quyền yêu cầu tổ chức, 
cá nhân kinh doanh phải sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng và nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng (Khoản 1 Điều 16 Nghị 
định 99/2011/NĐ-CP). Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải sửa đổi, hủy bỏ 
nội dung vi phạm và thông báo cho người tiêu dùng đã giao kết hợp đồng (Khoản 3 
Điều 16 Nghị định 99/2011/NĐ-CP). 

Theo hai cách thức kiểm soát hiện nay, hai cấp cơ quan bảo vệ người tiêu dùng 
tại trung ương và địa phương được giao quyền kiểm soát tất cả các loại hợp đồng theo 
mẫu, điều kiện giao dịch chung. Trong cả hai cách thức kiểm soát này, cơ quan bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng đều được trang bị tất cả các quy tắc pháp lý sẵn có trong 
Luật BVQLNTD và BLDS để đảm bảo cả kiểm soát hình thức lẫn nội dung đối với 
các điều khoản mẫu. Dựa vào các tài liệu hiện có liên quan đến việc soạn thảo Luật 
BVQLNTD, vẫn chưa rõ phương thức hành chính này có nguồn gốc nước ngoài hay 

 
290 Điều 10 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. 
291 Khoản 1 Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. 
292 Khoản 2 Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. 
293 Tham khảo thêm Quy trình đăng ký tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tại địa chỉ: 
http://vcca.gov.vn/?page=consumer&do=detail&id=9cf19b5a-4c5f-4f45-bb45-77a37b652317. 
294 Quy chế phối hợp số 4330/QCPH/BTC-BCT giữa Bộ Công Thương và Bộ Tài chính ngày 31 tháng 3 năm 
2017 về việc phê chuẩn sản phẩm, đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với sản phẩm bảo 
hiểm nhân thọ. 

http://vcca.gov.vn/?page=consumer&do=detail&id=9cf19b5a-4c5f-4f45-bb45-77a37b652317
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không. Tuy nhiên, một số điều khoản trong Luật BVQLNTD Đài Loan295 liên quan 
đến vai trò của Chính phủ Trung ương trong việc xem xét các hợp đồng theo mẫu là 
một nguồn để Việt Nam có cơ sở thiết kế phương thức tiền kiểm tại khoản 1 Điều 19 
Luật BVQLNTD.296  

Xét cụ thể, phương thức tiền kiểm là mức độ kiểm soát cao nhất, được thiết kế để 
áp dụng cho một số lĩnh vực nhất định tiềm ẩn mức độ mất công bằng cao nhất cho 
người tiêu dùng. Hình thức hậu kiểm được thiết kế như một phương thức bao trùm với 
mục đích lập pháp là tạo ra công cụ pháp lý cho phép cơ quan hành chính can thiệp 
vào mọi lĩnh đời sống xã hội tùy thực tế phát sinh các vấn đề cần nhà nước quản lý. 
Giá trị cốt lõi của phương thức kiểm soát hành chính là ngăn ngừa việc hình thành các 
giao dịch bất công cho phạm vi rộng lớn người tiêu dùng là đối tượng áp dụng hợp 
đồng theo mẫu từ doanh nghiệp, từ đó giảm thiểu chi phí cũng như rủi ro thất bại cho 
người tiêu dùng trong quá trình theo đuổi biện pháp giải quyết tranh chấp cá nhân, 
đồng thời giữ bình ổn chung cho xã hội.  

Với mục tiêu đó, việc thiết lập phương thức hành chính để kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu có thể xem là một nỗ lực có tầm quan trọng đáng kể của các nhà lập pháp 
Việt Nam vào năm 2010 nhằm nhằm ứng phó với mặt trái của hiện tượng tiêu chuẩn 
hóa hợp đồng.  

Triển khai các phương thức này, về tiền kiểm, tính từ năm 2012 đến 09/2021, 
Cục CT&BVNTD đã tiếp nhận và xử lý gần 5.000 hồ sơ đăng ký và thẩm định297, 
trong đó: tiếp nhận chính thức hơn 4.400 bộ hồ sơ đăng ký, thẩm định gần 500 bộ hồ 
sơ bảo hiểm nhân thọ theo Quy chế phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. 
Từ năm 2012 đến 2016, số lượng hồ sơ đăng ký tăng theo các năm. Đặc biệt sau thời 
điểm Quyết định 35/2015/QĐ-TTg (sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg) có 
hiệu lực, năm 2016 số lượng hồ sơ đăng ký lên đến 1.342 hồ sơ, tăng gấp hơn 12 lần 
so với năm 2012 với sự góp mặt của hai lĩnh vực mới được bổ sung là ngân hàng (bao 
gồm nhóm dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ nội địa, mở và sử dụng dịch vụ tài khoản 
thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân), vay vốn cá nhân (nhằm mục đích tiêu 
dùng) và bảo hiểm nhân thọ.  

 
295 Điều 17 Luật BVQLNTD Đài Loan, xem bản tiếng Anh tại:  
https://luatcanhtranhvabaovenguoitieudung.wordpress.com/2011/06/01/taiwan-consumer-protection-law/, ngày 
truy cập: 20/03/2021. 
296 Nguyen Van Cuong (2011), tlđd, tr. 231, 232. 
297 Cục CT&BVNTD (2021), “Kết quả đạt được trong thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giai đoạn 2011-2021”, 
https://vcca.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=535dbdb6-fe55-4006-97af-8e8c6fe1bddf, ngày truy 
cập: 30/10/2021.  

https://luatcanhtranhvabaovenguoitieudung.wordpress.com/2011/06/01/taiwan-consumer-protection-law/
https://vcca.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=535dbdb6-fe55-4006-97af-8e8c6fe1bddf
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Về cơ cấu lĩnh vực đăng ký tại Cục CT&BVNTD, số lượng hồ sơ lớn nhất thuộc 
lĩnh vực ngân hàng với gần 1.700 hồ sơ; lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư, các dịch 
vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp với hơn 1.400 hồ sơ; lĩnh vực 
bảo hiểm nhân thọ với hơn 1.390 hồ sơ; lĩnh vực dịch vụ viễn thông (bao gồm dịch vụ 
điện thoại cố định mặt đất; dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả 
sau); dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước); dịch vụ truy 
nhập internet) và truyền hình trả tiền hơn 300 hồ sơ. Các lĩnh vực khác (bao gồm cung 
cấp điện sinh hoạt; cung cấp nước sinh hoạt; vận chuyển hành khách đường sắt; vận 
chuyển hành khách đường hàng không) có số lượng hồ sơ đăng ký thấp nhất, chỉ 
khoảng hơn 100 hồ sơ.298 

Số lượng và cơ cấu giữa hồ sơ theo lĩnh vực qua các năm được thể hiện như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 1: Số lượng và cơ cấu hồ sơ đăng ký và thẩm định tại Cục Cạnh tranh và 
Bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2012- 09/2021 theo lĩnh vực299 

Về kết quả xử lý hồ sơ, từ năm 2014, Cục CT&BVNTD đã đi sâu tương tác với 
doanh nghiệp về mặt nội dung hồ sơ đăng ký. Thời điểm này trở đi, thông báo kết quả 
xử lý hồ sơ của Cục CT&BVNTD được soạn thảo theo hướng chi tiết hóa từng nội 
dung chưa phù hợp quy định pháp luật kèm theo yêu cầu sửa đổi cụ thể và gợi ý hướng 
hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong việc tự hoàn thiện 
hồ sơ. Tuy nhiên, trong tổng số gần 5.000 hồ sơ nộp vào, tỉ lệ các doanh nghiệp đã 
hoàn thành thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vẫn ở mức 
tương đối thấp, chỉ khoảng hơn 30% và trong những năm gần đây đang có xu hướng 

 
298 Cục CT&BVNTD (2021), “Kết quả đạt được trong thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giai đoạn 2011-2021”, tlđd. 
299 Giai đoạn 2015-2019 có thêm lĩnh vực tài chính, ngân hàng (bao gồm: phát hành thẻ ghi nợ nội địa; mở và sử 
dụng dịch vụ tài khoản thanh toán (áp dụng cho khách hàng cá nhân) và bảo hiểm nhân thọ trong danh mục phải 
đăng ký theo Quyết định 35/2015/QĐ-TTg. 
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giảm dần (năm 2019 đạt hơn 50%, năm 2020 giảm xuống chỉ còn hơn 34%, 9 tháng 
đầu năm 2021 chỉ đạt khoảng 27%).300 

Về thời hạn xử lý hồ sơ, trong số gần 5.000 hồ sơ đăng ký và thẩm định nêu trên, 
100% hồ sơ đã được Cục CT&BVNTD trả kết quả đăng ký đúng hạn và đúng trình tự 
thủ tục theo quy định. Đặc biệt, những năm gần đây tỉ lệ hồ sơ đăng ký được Cục 
CT&BVNTD xử lý và trả kết quả sớm hơn thời hạn quy định ngày càng gia tăng. 
Trong 9 tháng đầu năm 2021, số lượng hồ sơ đăng ký được Cục CT&BVNTD xử lý và 
trả kết quả sớm hơn thời hạn quy định đã tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm 2020 
(từ 57% lên 80%).301 

Về thủ tục công khai hồ sơ được thông qua, Cục CT&BVNTD đăng tải toàn bộ 
các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã hoàn thành nghĩa vụ đăng ký 
trên trang thông tin điện tử của Cục tại địa chỉ http://hdm.vcca.gov.vn/?page=hdm. 
Việc làm này vừa tuân thủ theo đúng quy định pháp luật,302 vừa tạo điều kiện để các 
doanh nghiệp tham khảo, người tiêu dùng giám sát và tạo kênh kết nối thông tin với 
hoạt động của các Sở Công Thương trên cả nước. 

Về phương thức đăng ký hồ sơ, bên cạnh ba nhóm phương thức là (1) gửi trực 
tiếp; (2) gửi bằng bưu điện; hoặc (3) gửi bằng phương tiện điện tử được triển khai 
ngay từ đầu, từ cuối năm 2017, Bộ Công Thương mở thêm cổng dịch vụ công trực 
tuyến (mức độ 4)303 để tiếp nhận và trả hồ sơ đăng ký. Trong hai năm gần đây, khoảng 
80% hồ sơ đăng ký được thực hiện theo phương thức này. Với dịch vụ công trực tuyến 
(mức độ 4), thủ tục nộp hồ sơ của doanh nghiệp, xử lý và trả kết quả hồ sơ của Cục 
CT&BVNTD đều được thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường mạng trực tuyến. 

Tại các Sở Công Thương, số lượng hồ sơ HĐTM, ĐKGDC được tiếp nhận, xử lý 
và hoàn thành nghĩa vụ đăng ký tại các địa phương có sự chuyển biến tích cực qua các 
năm. Cụ thể, từ năm 2012 đến 2020, số lượng hồ sơ đăng ký/đăng ký lại hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của doanh nghiệp tại các Sở Công Thương là 
khoảng 3.800 hồ sơ; số lượng hồ sơ đăng ký tăng dần qua các năm, nhất là từ năm 
2015 đến hết 2017.304  

Về cơ cấu lĩnh vực, hồ sơ đăng ký HĐTM, ĐKGDC tại Sở Công Thương chủ 
yếu thuộc nhóm lĩnh vực nước sinh hoạt; điện sinh hoạt; nhóm lĩnh vực viễn thông và 

 
300 Cục CT&BVNTD (2021), tlđd. 
301 Cục CT&BVNTD (2021), “Kết quả đạt được trong thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giai đoạn 2011-2021”, tlđd. 
302 Khoản 2 Điều 14 NĐ 99/2011/NĐ-CP. 
303 https://dichvucong.moit.gov.vn/TTHCOnlineDetail.aspx?DocId=8. 
304 Cục CT&BVNTD (2021), “Kết quả đạt được trong thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giai đoạn 2011-2021”, tlđd. 

http://hdm.vcca.gov.vn/?page=hdm
https://dichvucong.moit.gov.vn/TTHCOnlineDetail.aspx?DocId=8
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mua bán căn hộ chung cư.  

 
Biểu đồ 2: Cơ cấu hồ sơ đăng ký tại Sở Công Thương trên cả nước  

giai đoạn 2012- 2020 theo lĩnh vực 

Theo báo cáo gửi về Cục CT&BVNTD giai đoạn 2012-2017,305 100% hồ sơ 
được các Sở Công Thương xử lý và trả kết quả đúng thời hạn luật định. Thậm chí, 
nhiều địa phương còn nỗ lực rút ngắn thời hạn trả kết quả xử lý hồ sơ xuống còn 5-10 
ngày làm việc.306 Đây là những địa phương có số lượng hồ sơ đăng ký điều khoản mẫu 
ít, và/hoặc tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như cung cấp điện sinh hoạt; cung cấp 
nước sinh hoạt - là những lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành đã có ban hành mẫu 
hợp đồng áp dụng chung và nội dung hợp đồng đơn giản, ngắn gọn. Ngoài ra, lượng 
hồ sơ của doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ đăng ký trong giai đoạn này đạt tỉ lệ 
cao với khoảng 83% trong tổng số hồ sơ nộp đăng ký tại các Sở.307 

Từ thực tiễn kiểm soát, có thể thấy phương thức tiền kiểm đã giúp loại bỏ hàng 
loạt điều khoản vi phạm trong hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đặc biệt 
là các điều khoản không có hiệu lực theo danh sách cụ thể tại Điều 16 Luật 
BVQLNTD. Việc loại bỏ điều khoản vi phạm được thực hiện trên nhiều lĩnh vực quan 
trọng của đời sống xã hội có số lượng lớn người tiêu dùng như mua bán căn hộ chung 
cư, viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ... Nhìn từ phương diện này, giá trị của 
phương thức đăng ký đã bước đầu chuyển được từ góc độ lý thuyết thành hiệu quả 
thực tế trong việc ngăn ngừa hình thành giao dịch bất công cho phạm vi rộng lớn 

 
305 Phòng Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (2018), “Báo cáo công tác kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu, điều kiện giao dịch chung của các địa phương từ 2012 đến hết 2017” ngày 28 tháng 6 năm 2018. Hồ sơ lưu 
tại Cục CT&BVNTD. 
306 Theo: Phòng Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (2018), tlđd, tr.3, trong đó: Sở Công Thương: Hà 
Nam (7 ngày làm việc); Đà Nẵng (10 ngày làm việc). 
307 Phòng Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (2018), tlđd, tr.2. 
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người tiêu dùng. Qua đó, góp phần giảm thiểu tranh chấp giữa các bên trong quá trình 
thực hiện hợp đồng. 

Về hậu kiểm, từ cuối năm 2013 đến năm 2015, Cục CT&BVNTD đã triển khai 
kiểm soát đối với một số hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đang được sử 
dụng để xác lập giao dịch với người tiêu dùng trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm 
nhân thọ thông qua phương pháp thu thập tài liệu cũng như tổ chức buổi làm việc với 
một số doanh nghiệp. Riêng năm 2019, Cục CT&BVNTD đã thực hiện nghiên cứu 
chuyên đề về “Giám sát thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong 
việc áp dụng HĐTM/ĐKGDC đối với lĩnh vực thương mại điện tử”. Đây có thể coi là 
chuyên đề đầu tiên do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đối với lĩnh vực có 
sử dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nhưng không phải đăng ký 
theo quy định của pháp luật. Ở địa phương, một số Sở Công Thương đã kết hợp lồng 
ghép hoạt động này trong các đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc có chỉ đạo, đề nghị các lực 
lượng như quản lý thị trường quản lý, kiểm soát đối với các điều khoản mẫu không 
thuộc diện phải đăng ký theo từng vụ việc phát sinh.308 

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết yêu cầu của người tiêu dùng, đối với những 
tranh chấp từ các lĩnh vực có sử dụng điều khoản mẫu không phải đăng ký như bảo 
hiểm phi nhân thọ, căn hộ khách sạn, văn phòng để ở... Cục CT&BVNTD tiếp nhận, rà 
soát, đánh giá các nội dung điều khoản và yêu cầu các doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung 
nếu có những điều khoản không phù hợp với pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng.  

Trong quá trình triển khai tại Việt Nam, phương thức hành chính ghi nhận hai xu 
hướng quan điểm đối lập về vai trò tiền kiểm của cơ quan nhà nước. Xu hướng đầu 
tiên là ủng hộ việc mở rộng phương thức phê duyệt hiện hành, theo đó các hợp đồng 
theo mẫu phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét trước khi sử dụng trên thị 
trường.309 Xu hướng thứ hai cho rằng việc mở rộng thủ tục đăng ký là không cần thiết 
và đi ngược lại chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính của Nhà nước.310 Mặc dù 
thừa nhận các vấn đề của hợp đồng theo mẫu, xu hướng thứ hai kết luận rằng các bên 
có khả năng tự bảo vệ mình khỏi các điều khoản bất công miễn là họ được cung cấp 
đầy đủ thông tin; đồng thời, phương thức phê duyệt trước chỉ hữu ích trong việc bảo 
vệ người tiêu dùng trên thị trường độc quyền, nơi có rất ít nhà cung cấp, đặc biệt khi 
họ thường là các doanh nghiệp nhà nước. 

 
308 Phòng Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (2018), tlđd. 
309 Xu hướng mở rộng phạm vi đăng ký được ghi nhận trong Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 
02/2012/QĐ-TTg, trong đó bổ sung ba loại hang hóa, dịch vụ vào phạm vi đăng ký.  
310 Dương Hồng Phương, tlđd.  
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Với sự phát triển trong lịch sử luật hợp đồng Việt Nam, không khó để giải thích 
sự nghi ngờ của các học giả chính thống về bất kỳ sự can thiệp nào mang tính quyền 
lực nhà nước vào môi trường hợp đồng. Chủ nghĩa thống trị quá mức trong nền kinh tế 
kế hoạch tập trung quá ám ảnh khiến họ khó chấp nhận bất kỳ quy tắc thực chất nào 
khác ngoài các giải pháp dựa trên thông tin trong việc giải quyết các vấn đề của các 
điều khoản mẫu trong hợp đồng tiêu dùng.311 Tuy nhiên, những hiểu biết từ kinh tế 
học hành vi dường như cho thấy rằng phiên bản chính thức của mô hình tự do hợp 
đồng, dựa trên giả định các bên có năng lực và lý trí cao, không phản ánh chính xác 
quá trình ra quyết định của người tiêu dùng. Hiệu quả của các giải pháp dựa trên thông 
tin - phương tiện ít can thiệp vào các mối quan hệ hợp đồng nhất - bị thách thức bởi 
thực tế là người tiêu dùng, bất kể được cung cấp thông tin đầy đủ, không đọc và không 
thể hiểu đầy đủ điều khoản mẫu để có thể đưa ra quyết định hợp lý. Theo đó, việc bổ 
sung phương thức tiền kiểm nói riêng và phương thức kiểm soát hành chính nói chung 
là cần thiết để giải quyết những vấn đề mà các giải pháp kiểm soát hình thức không có 
khả năng xử lý. 

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực mang lại cho người tiêu dùng nói riêng và xã 
hội nói chung, phương thức can thiệp bằng cơ quan hành pháp bộc lộ một số bất cập 
như sau:  

Trước tiên, để thực hiện chức năng tiền kiểm một cách phù hợp, trình độ chuyên 
môn cao tương ứng với các lĩnh vực thị trường khác nhau là điều kiện tiên quyết. Hơn 
nữa, liên quan đến thiết kế thể chế, các quy tắc thủ tục minh bạch được áp dụng trong 
quá trình xem xét điều khoản mẫu là rất quan trọng để đảm bảo rằng các doanh nghiệp 
có đủ quyền tiếp cận công lý. Tuy nhiên, cả hai yêu cầu trên đều chưa được đáp ứng 
một cách thỏa đáng trong cơ chế hành chính Việt Nam hiện hành. 

Đầu tiên có thể thấy, bài toán về số lượng lớn hồ sơ đăng ký cũng như tính 
chuyên môn cao trong đánh giá chất lượng điều khoản mẫu đặt ra yêu cầu cơ quan tiếp 
nhận và xử lý hồ sơ đăng ký phải có nguồn nhân lực lớn là chuyên gia từ nhiều lĩnh 
vực khác nhau để xem xét hồ sơ cũng như thực hiện thường xuyên các cuộc điều tra, 
khảo sát, nghiên cứu hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung lưu hành trên thị 
trường. Nếu không, việc xem xét thông qua cơ chế hành chính sẽ sớm trở nên hời hợt, 
cứng nhắc và phiến diện.  

Trên thực tế, ở cấp Trung ương, Cục CT&BVQLNTD chỉ có 6 cán bộ thực hiện 
nhiệm vụ kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đồng thời cùng 

 
311 Do Giang Nam (2017), tlđd, p. 4. 
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thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như: xây 
dựng văn bản pháp luật, thực hiện các đề tài khoa học, đề án nghiên cứu, tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng; tiến 
hành thanh, kiểm tra và các hoạt động liên quan khác. Ở cấp địa phương, 100% các Sở 
Công thương không có cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Trong khi đó, ước tính với dân số khoảng 100 triệu người, mỗi người dân là một người 
tiêu dùng, thì số lượng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được ký kết giữa 
doanh nghiệp và người tiêu dùng là một con số vô cùng lớn.  

Đứng trước yêu cầu kiểm soát như vậy từ xã hội, việc chỉ có khoảng 6 cán bộ ở 
cấp Trung ương và chưa đến 1 cán bộ ở mỗi Sở Công thương trên cả nước là sự thiếu 
nguồn lực trầm trọng. Việc thiếu nguồn lực như vậy cũng có nghĩa các cơ quan bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng chưa có khả năng thực hiện các chức năng kiểm soát hành 
chính của mình một cách thích hợp. Không những vậy, thiếu nguồn lực dẫn tới quá 
trình này tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt pháp lý cho cơ quan xử lý hồ sơ, doanh nghiệp 
cũng như người tiêu dùng từ việc bỏ sót các điều khoản vi phạm hoặc chưa có cách 
đánh giá thống nhất về điều khoản vi phạm trong hồ sơ đăng ký.  

Bên cạnh nguồn lực, sự thiếu rõ ràng về thủ tục áp dụng gây khó khăn cho việc 
đảm bảo rằng các chủ thể của phương thức hành chính không lạm quyền để gây rắc rối 
cho doanh nghiệp.312 Theo quy định hiện hành, quá trình xử lý hồ sơ đăng ký của 
doanh nghiệp nặng về tính chủ quan, một chiều, theo kiểu “án tại hồ sơ”. Phương thức 
hiện tại chưa tạo điều kiện cho các chủ thể kinh doanh cũng như người tiêu dùng tham 
gia vào quá trình ban hành quyết định hành chính ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi 
của mình. Điều này dẫn tới có thể có những quyết định chưa phù hợp với thực tiễn 
kinh doanh của doanh nghiệp hoặc chưa bao trùm hết các tình huống quyền lợi người 
tiêu dùng có thể bị xâm phạm trên thực tế. Phương thức một chiều như vậy tiềm ẩn 
nguy cơ dẫn đến chủ nghĩa thống trị quá mức của bàn tay nhà nước vào quyền tự do kinh 
doanh của doanh nghiệp cũng như quyền tự quyết của người tiêu dùng.  

Từ đó, nhiều câu hỏi quan trọng liên quan đến vấn đề trình tự công bằng (due 
process)313 phải được làm rõ thêm, như: (i) liệu cơ quan hành chính có cung cấp một 
phiên điều trần công bằng cho thương nhân có hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung không được thông qua trước khi ban hành quyết định hay không (ii) liệu các 
doanh nghiệp có hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung không được thông qua 
có quyền thực hiện hành vi pháp lý để chống lại quyết định của cơ quan hành chính 

 
312 Do Giang Nam, tlđd, tr. 118. 
313 Xem thêm: Bùi Tiến Đạt (2021), Nguyên tắc trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con 
người, NXB Chính trị Quốc gia sự thật. 
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hay không? Các vấn đề được nêu ra đã dẫn đến mối quan tâm hợp lý trong cộng đồng 
doanh nghiệp về việc liệu quyền hạn tuyệt đối trao cho các cơ quan hành chính trong 
trường hợp này có thể tạo thành nguồn gốc của tham nhũng và sự thiếu công bằng hay 
không vì họ vừa là người xét xử vừa là một bên tranh chấp.314 

Ngoài ra, liên quan đến phương thức tiền kiểm, người ta có thể lập luận rằng việc 
đăng ký là hợp lý vì nó hỗ trợ người tiêu dùng loại bỏ các điều khoản không công bằng 
khỏi thị trường. Tuy nhiên, một hệ quả tiêu cực của cơ chế tiền kiểm là các doanh 
nghiệp có thể chuyển chi phí hành chính sang cho người tiêu dùng bằng cách tăng giá.  

Bên cạnh đó, khi các điều khoản mẫu được phê chuẩn, nó sẽ tạo ra giả định rằng 
các điều khoản này hoàn toàn công bằng vì cơ quan có thẩm quyền đã xem xét. Trong 
bối cảnh bình thường, việc người tiêu dùng ký nhưng không đọc hợp đồng theo mẫu 
đã là một hiện tượng phổ biến (signing-without-reading phenomenon). Vốn đã mang 
trong mình “sự thờ ơ hợp lý”315, với việc hợp đồng theo mẫu được cơ quan nhà nước 
chấp nhận đăng ký, người tiêu dùng càng có xu hướng trở nên chủ quan hơn và có thể 
ký kết những hợp đồng bị bỏ sót điều khoản vi phạm từ sự chủ quan đó. 

Mặt khác, kết quả chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu của cơ quan nhà nước 
có thể lại khiến người tiêu dùng gặp rào cản nhiều hơn khi đưa ra yêu cầu trước tòa án. 
Ví dụ trong vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán căn hộ giữa nguyên đơn là bà Đào 
Thị Oanh và bị đơn là Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt,316 nguyên 
đơn kiến nghị cơ quan quản lý có thẩm quyền (cụ thể là Cục CT&BVQLNTD) thay 
đổi hợp đồng mẫu317 nhưng không được Tòa án chấp nhận với nhận định “hợp đồng 
mua bán căn hộ của Công ty Ngôi Sao Việt đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận 
có nghĩa nội dung hợp đồng đảm bảo đúng theo quy định pháp luật”318. Như vậy, kết 
quả xử lý hồ sơ của các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lại trở thành cơ sở để 
Tòa án từ chối xem xét yêu cầu của người tiêu dùng. 

Bên cạnh những vướng mắc chung, từng phương thức kiểm soát hành chính riêng 
lẻ cũng bộc lộ một số bất cập nhất định, cụ thể: 

Trước hết, đối với phương thức tiền kiểm. 

Danh sách hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, 
điều kiện giao dịch chung được gọi là hàng hóa, dịch vụ “thiết yếu”. Tuy nhiên, Luật 
không đưa ra tiêu chí về tính “thiết yếu” để xác định đối tượng thuộc danh mục cần 

 
314 Do Giang Nam, tlđd, tr. 118. 
315 Xem thêm tại Mục 1.1.2.2 Luận án này. 
316 Bản án sơ thẩm số 59/2020/DS-ST, tlđd. 
317 Bản án sơ thẩm số 59/2020/DS-ST, tlđd, tr. 6. 
318 Bản án sơ thẩm số 59/2020/DS-ST, tlđd, tr. 22. 
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đăng ký mà trao quyền này cho Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào nhu cầu bảo vệ người 
tiêu dùng trong từng thời kỳ.319 Từ khoảng trống này, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo 
hồ sơ ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đã dựa trên thực tiễn từng thời kỳ để 
xác định các tiêu chí khác nhau. Cụ thể: 

- Tại thời điểm xây dựng Quyết định 02/2012/QĐ-TTg, danh mục hàng hóa, dịch 
vụ thiết yếu được xây dựng dựa trên 3 căn cứ: (i) hàng hóa, dịch vụ đang được được 
các tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng hình thức hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung khi giao kết với người tiêu dùng; (ii) hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu 
tiêu dùng hàng ngày, thường xuyên của nhiều người tiêu dùng; (iii) hàng hóa, dịch vụ 
do một hoặc một nhóm doanh nghiệp có vị trí độc quyền hoặc doanh nghiệp có vị trí 
thống lĩnh thị trường cung cấp.320 

- Tại thời điểm xây dựng Quyết định 35/2015/QĐ-TTg, danh mục hàng hóa, dịch 
vụ thiết yếu được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí chính: (i) hàng hóa, dịch vụ đang được 
các tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng hình thức hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung khi giao kết với người tiêu dùng; (ii) hàng hóa, dịch vụ được cung cấp liên 
tục, tác động trực tiếp, lâu dài tới nhiều người tiêu dùng; (iii) hàng hóa, dịch vụ mà qua 
rà soát phát hiện nhiều nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật bảo vệ người tiêu 
dùng.321 

Theo đó, có thể thấy sự khác biệt nhất định giữa các tiêu chí này qua các thời kỳ. 
Do tên gọi “thiết yếu” và tính thiếu xác định của danh mục này, thực tiễn quá trình 
soạn thảo Quyết định 35/2015/QĐ-TTg đã gặp ý kiến trái chiều từ một số cơ quan, đơn 
vị.322  

Các ý kiến trái chiều vẫn tiếp tục được nêu ra trong quá trình thực thi Quyết định 
35/2015/QĐ-TTg. Một số ý kiến cho rằng Danh mục hiện nay chưa bao quát đầy đủ tất 
cả các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tồn tại trên thị trường,323 chưa có một số hàng hóa 
hoặc dịch vụ quan trọng cho cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng như hợp đồng 
điều trị y tế, các dịch vụ vận tải cá nhân khác (đặc biệt là vận tải xe buýt), hợp đồng 

 
319 Điều 2 Quyết định 02/2012/QĐ-TTg. 
320 Bộ Công Thương (2011), Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 11094a/TTr-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2011 về 
việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng 
ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 
321 Bộ Công Thương (2015), Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 6492/TTr-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc 
ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 
322 Chẳng hạn: Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cho rằng ngân hàng, bảo hiểm không phải là 
dịch vụ thiết yếu. Ý kiến được tổng hợp tại: Bản “Giải trình ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, đối tượng có liên 
quan”, tr. 19, 23, tài liệu đính kèm Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 6492/TTr-BCT, tlđd. 
323 Nguyễn Thị Hằng Nga, tlđd, tr. 85. 
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bưu chính;324 dịch vụ thẻ ATM, dịch vụ bảo hiểm bắt buộc, hợp đồng vận chuyển hành 
khách đường ôtô, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo hiểm.325 

Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng một số hàng hóa, dịch vụ nằm trong Danh 
mục này mặc dù “hợp tình” nhưng chưa “hợp lý” vì đây không phải là các hàng hóa, 
dịch vụ “thiết yếu” (theo nghĩa thiết yếu là “không thể thiếu”) ví dụ như dịch vụ truy 
nhập internet, mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu 
chung cư cung cấp.326 Theo đó, tác giả này cho rằng việc ban hành danh mục tiền kiểm 
cần căn cứ vào tình hình thực tế với các điều kiện của nền kinh tế Việt Nam hơn là 
tính “thiết yếu” hay “không thiết yếu” của hàng hóa, dịch vụ.327 

Vì vậy, vấn đề ở đây không chỉ là các tiêu chí để xác định tính “thiết yếu” mà 
còn là vấn đề có nên dựa vào tính “thiết yếu” để xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ 
phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung hay không. Để tránh các 
tranh cãi từ góc độ chuyên gia cũng như phản ứng từ phía doanh nghiệp, Luật 
BVQLNTD cần làm rõ tiêu chí để xây dựng danh mục thuộc phương thức tiền kiểm 
một cách rõ ràng. 

Bên cạnh bất cập về tính thiết yếu, việc không thu phí trong thủ tục tiếp nhận và 
xử lí hồ sơ đăng kí khiến nhiều doanh nghiệp chưa có ý thức khi soạn thảo và chỉnh 
sửa hợp đồng. Đơn cử như tại Cục CT&BVNTD, hầu hết hồ sơ đăng kí lần đầu đều 
chứa đựng điều khoản chưa tuân thủ pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tỉ lệ 
trung bình hồ sơ không được chấp nhận qua các năm khoảng trên 60%. Ví dụ  trong 
lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thời điểm 2015-2016, thống kê cho thấy phần lớn hồ sơ 
đăng ký tại Cục CT&BVNTD trong giai đoạn này chưa được chấp nhận ngay lần đầu 
(chiếm khoảng 90% năm 2015; 70% năm 2016) mà phải nộp lại hồ sơ đăng ký đến lần 
thứ 2, thứ 3 mới được chấp nhận.328 Thực trạng này đang tạo thêm gánh nặng công 
việc cho cơ quan bảo vệ người tiêu dùng bởi nếu nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, ước 
tính lượng hồ sơ nộp vào từ doanh nghiệp có thể giảm đáng kể.  

Tiếp đến, đối với phương thức hậu kiểm. 

Trái với phương thức đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, 
pháp luật không quy định thủ tục cụ thể đối với phương thức hậu kiểm. Nghị định 
99/2011/NĐ-CP chỉ quy định nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc sửa 

 
324 Do Giang Nam (2017), tlđd, p. 110. 
325 Nguyễn Công Đại, tlđd, tr. 82. 
326 Nguyễn Công Đại, tlđd, tr. 145, 146. 
327 Nguyễn Công Đại, tlđd, tr. 145, 146. 
328 Bộ Công Thương (2019), Báo cáo rà soát, đánh giá thực tiễn triển khai Quyết định số 35/2015/Qđ-TTg của 
Thủ Tướng Chính Phủ về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tr. 16, đường dẫn: http://vibonline.com.vn/du_thao/du-
thao-quyet-dinh-sua-doi-quyet-dinh-352015qd-ttg-ve-dang-ky-hop-dong-mau, ngày truy cập: 10/12/2020. 
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đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm và thông báo cho người tiêu dùng đã giao kết hợp đồng 
trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan có 
thẩm quyền. 

Tương tự như phương thức tiền kiểm, dưới góc độ quy định pháp luật, có thể 
thấy phương thức hậu kiểm cũng là một quá trình ra quyết định hành chính một chiều, 
không trao quyền cho các chủ thể liên quan được tham gia vào quá trình ra quyết định 
của cơ quan hành chính. Bên cạnh đó, thời gian mười (10) ngày để doanh nghiệp thực 
hiện toàn bộ việc sửa đổi, hủy bỏ nội dung vi phạm và thông báo cho người tiêu dùng 
đã giao kết hợp đồng cũng thiếu tính thực tiễn và khả thi. Dường như ở đây có sự đánh 
đồng mức độ các điều khoản mẫu vi phạm cần sửa đổi, hủy bỏ cũng như đánh đồng 
các lĩnh vực, quy mô doanh nghiệp và quy mô khách hàng với nhau. Bên cạnh đó, 
pháp luật đặt ra nghĩa vụ tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thông báo cho người tiêu 
dùng đã giao kết hợp đồng nhằm mục đích gì, nếu khách hàng yêu cầu ký kết lại hoặc 
hủy bỏ hợp đồng đã ký kết thì doanh nghiệp có bắt buộc phải tuân thủ không? Vấn đề 
này hiện vẫn còn bỏ lửng trong luật. 

2.3.1.3. Hậu quả pháp lý 

Trong mối quan hệ pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, ngoài tính hiệu 
lực của các điều khoản/ hợp đồng theo mẫu đã được phân tích ở trên, cần bàn đến hậu 
quả pháp lý đặt ra cho quyết định hành chính (cụ thể là thông báo chấp nhận đăng ký, 
thông báo không chấp nhận đăng ký - gọi chung là “thông báo xử lý hồ sơ”) và cho 
chính bản hợp đồng theo mẫu đã được chấp nhận đăng ký. Liệu rằng quyết định chấp 
nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu của các cơ quan hành chính có phải là sự bảo đảm 
tuyệt đối cho tính tuân thủ pháp luật của bản hợp đồng theo mẫu mà doanh nghiệp đã 
nộp? Liệu rằng có rủi ro pháp lý nào xẩy ra đối với cơ quan ra quyết định chấp nhận/ 
không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu của doanh nghiệp? 

Trong vụ án tranh chấp về hợp đồng mua bán căn hộ giữa nguyên đơn là bà Đào 
Thị Oanh và bị đơn là Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt,329 nguyên 
đơn cho rằng điều khoản về thời hạn bàn giao trong hợp đồng đã ký kết giữa hai bên 
(hợp đồng theo mẫu) không rõ ràng, dẫn đến nguyên đơn và bị đơn có cách hiểu khác 
nhau về xử lý vi phạm.330 Theo đó, trong đơn khởi kiện, bên cạnh các yêu cầu đòi 
quyền lợi trực tiếp, nguyên đơn còn kiến nghị cơ quan quản lý có thẩm quyền (cụ thể 
là Cục CT&BVQLNTD) thay đổi hợp đồng theo mẫu331 nhưng không được Tòa án 

 
329 Bản án sơ thẩm số 59/2020/DS-ST của Tòa án nhân dân quận Đống Đa ngày 03 tháng 12 năm 2020. 
330 Bản án sơ thẩm số 59/2020/DS-ST, tr. 3-5. 
331 Bản án sơ thẩm số 59/2020/DS-ST, tr. 6. 
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chấp nhận với nhận định “hợp đồng mua bán căn hộ của Công ty Ngôi Sao Việt đã 
được cơ quan có thẩm quyền công nhận có nghĩa nội dung hợp đồng đảm bảo đúng 
theo quy định pháp luật”332 Như vậy, xét trong bối cảnh của các vụ án dân sự, Tòa án 
có xu hướng công nhận kết quả xử lý hồ sơ của các cơ quan bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng và thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu dường như là sự đảm 
bảo về tính pháp lý của hợp đồng theo mẫu cho doanh nghiệp trong quá trình kinh 
doanh. 

Tuy nhiên, với tư cách là một quyết định hành chính, thông báo xử lý hồ sơ đăng 
ký hợp đồng theo mẫu của cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thể phải đối 
mặt với khiếu nại của công dân theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. Cụ thể: khi có 
căn cứ cho rằng thông báo xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu trái pháp luật, xâm 
phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người tiêu dùng khiếu nại lần 
đầu đến người đã ra quyết định hành chính (Lãnh đạo Cục CT&BVNTD hoặc Lãnh 
đạo Sở Công Thương đã ra quyết định hành chính)/ khiếu nại lần hai đến thủ trưởng 
cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu (Bộ trưởng Bộ 
Công Thương hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).333 Theo thủ tục này, quyết 
định hành chính (các thông báo xử lý hồ sơ đăng ký) có thể bị hủy bỏ một phần hay 
toàn bộ theo quyết định của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.334 

Trong trường hợp (i) không muốn thực hiện theo thủ tục khiếu nại hoặc (ii) 
không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hoặc (iii) đã hết thời hạn mà khiếu 
nại không được giải quyết, người tiêu dùng có quyền khởi kiện quyết định hành chính 
ra Tòa án theo Luật tố tụng hành chính 2015.335 Lúc này, người ra quyết định thông 
báo xử lý hồ sơ đăng ký, các thông báo xử lý hồ sơ đăng ký có thể chịu các hậu quả 
pháp lý sau từ phán quyết của Hội đồng xét xử336: 

- Quyết định hành chính trái pháp luật bị hủy một phần hoặc toàn bộ;  

- Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước bị buộc bồi 
thường thiệt hại theo quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và 
pháp luật về tố tụng hành chính; bị buộc khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân bị xâm phạm do quyết định hành chính; đồng thời bị xem xét 
trách nhiệm bởi các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. 

Như vậy, các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng đứng trước rủi ro 
 

332 Bản án sơ thẩm số 59/2020/DS-ST, tr. 22. 
333 Xem Điều 7 Luật Khiếu nại 2011. 
334 Điều 31 Luật Khiếu nại 2011. 
335 Xem Điều 7 Luật Khiếu nại 2011. 
336 Xem các Điều 7, 193, 329 Luật tố tụng hành chính 2015. 
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về các hậu quả pháp lý có thể phát sinh trong trường hợp ban hành các thông báo xử lý 
hồ sơ đăng ký trái pháp luật. Bên cạnh đó, thông báo chấp nhận đăng ký hợp đồng theo 
mẫu của cơ quan nhà nước có thể bị hủy nên đây không phải là sự bảo đảm tuyệt đối 
cho tính hợp pháp của các giao dịch sử dụng hợp đồng theo mẫu. Người tiêu dùng 
hoàn toàn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện và yêu cầu nhà nước bồi thường thiệt hại 
khi cho rằng thông báo chấp nhận hồ sơ đăng ký của cơ quan nhà nước dẫn đến việc 
họ xác lập giao dịch có nội dung trái pháp luật và gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp 
của người tiêu dùng.  

Nhìn từ góc độ rủi ro cho cơ quan nhà nước, rõ ràng trong trường hợp này, mặc 
dù doanh nghiệp là bên soạn thảo hợp đồng theo mẫu nhưng các rủi ro pháp lý cao 
nhất lại xuất hiện ở phía cơ quan nhà nước ra quyết định hành chính. Với phương thức 
tiền kiểm, doanh nghiệp dường như đã, một cách vô tình hoặc có chủ đích, chuyển 
được toàn bộ rủi ro pháp lý từ các điều khoản do mình soạn thảo sang cho cơ quan nhà 
nước về bảo vệ người tiêu dùng. Trong khi đó, với các chuẩn mực kiểm soát về hình 
thức và nội dung mang tính định tính, với quy trình và giới hạn thời gian xử lý hồ sơ 
đăng ký được xác lập trong Luật BVQLNTD, với nguồn lực còn hạn chế trong các cơ 
quan bảo vệ người tiêu dùng, thì vẫn luôn tiềm ẩn các rủi ro rất lớn cho cơ quan nhà 
nước từ việc bỏ sót điều khoản vi phạm.  

Bên cạnh đó, nhìn từ góc độ rủi ro cho người tiêu dùng, các hậu quả pháp lý nêu 
trên chỉ xẩy ra khi người tiêu dùng tiến hành khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định hành 
chính theo thủ tục của Luật Khiếu nại hoặc Luật Tố tụng hành chính. Còn trong vụ án 
dân sự thông thường, như đã dẫn chứng ở trên, Tòa án có xu hướng công nhận quyết 
định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bởi vậy, nếu người tiêu dùng không 
biết sử dụng các công cụ hành chính thì các thông báo chấp nhận hồ sơ đăng ký của cơ 
quan có thẩm quyền vẫn có thể xem là một sự bảo hộ cho doanh nghiệp, dẫn đến kẽ hở 
có thể có các quyết định hành chính chưa thực sự đảm bảo sự khách quan trong việc 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

Cả hai góc độ trên đặt ra yêu cầu cần có các nguồn lực hoặc phương thức khác hỗ 
trợ từ bên ngoài cho phương thức hành chính, vừa để nâng cao trách nhiệm của chủ thể 
nộp hồ sơ đăng ký, tăng tính an toàn về mặt pháp lý cho các quyết định hành chính của cơ 
quan có thẩm quyền và cũng để đảm bảo tính khách quan cho quá trình xét duyệt hồ sơ.  

2.3.1.4. Chế tài xử lý vi phạm  

Chế tài xử lý vi phạm liên quan đến việc giao kết, thực hiện hợp đồng theo mẫu, 
điều kiện giao dịch chung trong giao dịch tiêu dùng bao gồm xử lý vi phạm hành 
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chính337 và xử lý giao dịch dân sự vô hiệu trong trường hợp không tuân thủ nghĩa vụ 
đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.338 Việc xử lý giao dịch dân sự 
vô hiệu đối với hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được thực hiện theo 
pháp luật dân sự và tố tụng dân sự truyền thống. Đối với vi phạm hành chính, chế tài 
xử lý được áp dụng đối với 4 nhóm vi phạm sau: 

(i) Hành vi vi phạm về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.339 
Các hành vi này chỉ bị phạt tiền với mức từ 40 đến 60 triệu đồng hoặc từ 60 đến 100 
triệu đồng tùy hành vi vi phạm và gấp đôi nếu vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 
2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. 

(ii) Hành vi vi phạm về hình thức hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung.340 Đối với những hành vi vi phạm này, bên cạnh mức phạt tiền từ 10 đến 20 
triệu đồng, doanh nghiệp vi phạm còn bị buộc khắc phục hậu quả bằng cách sửa đổi 
nội dung vi phạm của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo đúng quy 
định. 

(iii) Hành vi vi phạm về thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung.341 Các hành vi này chỉ bị phạt tiền với mức từ 20 đến 40 triệu đồng hoặc từ 40 
đến 60 triệu đồng tùy hành vi vi phạm. 

(iv) Hành vi vi phạm về giao kết hợp đồng, điều kiện giao dịch chung với người 
tiêu dùng có điều khoản không có hiệu lực.342 Đối với những hành vi vi phạm này, bên 
cạnh mức phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng hoặc từ 40 đến 60 triệu đồng tùy hành vi vi 
phạm, gấp đôi nếu vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trở lên, doanh nghiệp vi phạm còn bị buộc khắc phục hậu quả bằng cách buộc 
nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. 

Trên thực tiễn, công tác kiểm tra doanh nghiệp được Cục CT&BVNTD bắt đầu 
triển khai từ năm 2013. Để hậu kiểm và đánh giá việc tuân thủ pháp luật liên quan đến 
hợp đồng theo mẫu, Cục CT&BVNTD đã thực hiện/ phối hợp với các đơn vị có liên 
quan kiểm tra 93 doanh nghiệp (16 doanh nghiệp năm 2013; 53 doanh nghiệp năm 
2014 bao gồm 22 doanh nghiệp phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường (trước đây 
là Cục Quản lý thị trường); 21 doanh nghiệp năm 2015; 02 doanh nghiệp năm 2019; 
01 doanh nghiệp năm 2020) và thanh tra 05 doanh nghiệp (02 doanh nghiệp năm 2019; 

 
337 Điều 48 đến 52 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. 
338 Các Điều 117, 119, 122 BLDS 2015. 
339 Điều 49 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. 
340 Điều 50 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. 
341 Điều 51 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. 
342 Điều 51 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. 
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03 doanh nghiệp năm 2020), xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 310 triệu đồng 
đối với các hành vi liên quan đến HĐTM, ĐKGDC.343 

Tại các Sở Công Thương, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành 
chính về điều khoản mẫu cũng được triển khai hàng năm, đặc biệt là đối với các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực điện, nước sinh hoạt, điển hình như Hà Giang; Hải Dương; Tiền 
Giang (thành lập đoàn kiểm tra năm 2015, 2016, 2017 và 2018), v.v.344 Riêng năm 
2014, tổng số doanh nghiệp được Sở kiểm tra là 623 doanh nghiệp với tỷ lệ kiểm tra 
theo lĩnh vực như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3: Cơ cấu lĩnh vực thanh, kiểm tra tại  
Sở Công Thương trên cả nước 2014 

Một số Sở đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính như An Giang, Đà Nẵng, 
Vũng Tàu với mức phạt từ 10 đến 80 triệu đồng.  

Như vậy bước đầu đã có cơ sở để xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi 
về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đồng thời việc thanh, kiểm tra đã 
được thực hiện. Tuy nhiên, các chế tài xử lý vi phạm hành chính hiện nay chưa đủ tính 
răn đe và chưa đủ sức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thể hiện ở hai góc độ: 

Một là, mức phạt tiền thấp. Ngay cả đối với những loại hành vi vi phạm nghiêm 
trọng nhất như (i) không đăng ký/ không đăng ký lại và (ii) giao kết hợp đồng, điều 
kiện giao dịch chung với người tiêu dùng có điều khoản không có hiệu lực thì mức 
phạt tiền tối đa tương ứng cũng chỉ dừng ở mức 100 triệu và 60 triệu và gấp đôi nếu 
hành vi vi phạm trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. Mức 
phạt này không thể so sánh với lợi nhuận mà các tổ chức, cá nhân kinh doanh thu về từ 

 
343 Cục CT&BVNTD (2021), “Kết quả đạt được trong thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giai đoạn 2011-2021”, tlđd. 
344 Cục CT&BVNTD (2021), “Kết quả đạt được trong thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung giai đoạn 2011-2021”, tlđd. 
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việc chủ động ký kết hợp đồng bất chấp các quy định pháp luật về thủ tục đăng ký 
cũng như nội dung điều khoản mẫu, đặc biệt là với một số lượng lớn người tiêu dùng.  

Hai là, thiếu hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả có ý 
nghĩa thiết thực đối với việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, điều quan trọng nhất là khắc phục được 
hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trước khi gây hậu quả trên 
thực tế cho người tiêu dùng. Ví dụ đối với giao kết hợp đồng, điều kiện giao dịch 
chung với người tiêu dùng có điều khoản không có hiệu lực, điều quan trọng là cần 
yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh loại bỏ điều khoản không có hiệu lực đó; đối với 
hành vi không đăng ký/ không đăng ký lại, cần yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh 
đăng ký và ký kết lại với người tiêu dùng nếu hợp đồng đã ký chưa phù hợp quy định 
pháp luật…  

Tuy nhiên, hình thức xử phạt hiện nay chủ yếu mới dừng ở mức phạt tiền hoặc có 
quy định biện pháp khắc phục hậu quả nhưng vẫn mang nặng nghĩa vụ đối với nhà 
nước (như buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm). 
Dưới góc độ tác động trực tiếp, những hình thức/ biện pháp này chưa thực sự hướng 
tới việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như chưa phát huy được tác dụng của 
biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Do hệ quả của hành vi vi phạm bị đóng khung 
trong các mức xử lý hành chính, nếu muốn được bảo vệ trước những thiệt hại cụ thể do 
giao kết điều khoản mẫu không tuân thủ các phương thức kiểm soát hình thức và nội 
dung, người tiêu dùng vẫn cần khởi kiện ra cơ quan giải quyết tranh chấp theo phương 
thức tư pháp. 

2.3.2. Phương thức tư pháp 

2.3.2.1. Chủ thể  

Chủ thể tiến hành phương thức tư pháp là hệ thống các tòa án xét xử vụ việc dân 
sự theo thủ tục tố tụng dân sự thông thường. 

2.3.2.2. Phạm vi 

Bên cạnh các tranh chấp liên quan đến việc thực hiện hợp đồng trong giao dịch 
tiêu dùng, theo Luật BVQLNTD, các trường hợp được liệt kê tại Điều 16 không có 
hiệu lực và pháp luật dân sự sẽ được áp dụng để tuyên bố và xử lý điều khoản mẫu 
không có hiệu lực.345 Do đó, người tiêu dùng bị ảnh hưởng bất lợi có thể khởi kiện ra 
tòa án có thẩm quyền để yêu cầu tuyên vô hiệu những điều khoản này trong hợp đồng. 

 
345 Khoản 2 Điều 16 Luật BVQLNTD. 
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Việc xử lý hậu quả pháp lý của hợp đồng có chứa điều khoản vô hiệu được tòa án thực 
hiện theo pháp luật dân sự và tố tụng dân sự truyền thống. Mục đích của phương thức 
này là để loại bỏ điều khoản không hiệu lực ra khỏi hợp đồng, từ đó khắc phục tình 
trạng bất lợi mà điều khoản đó gây ra cho người tiêu dùng. 

Bên cạnh đó, một điểm mới của BLDS 2015 so với BLDS 2005 về vấn đề giao 
dịch dân sự vô hiệu là BLDS 2015 đã đưa nghĩa vụ đăng ký trở thành một trong những 
điều kiện về hình thức để giao dịch dân sự có hiệu lực.346 Theo đó, bên cạnh biện pháp 
xử lý vi phạm hành chính, người tiêu dùng có thể khởi kiện và yêu cầu tòa án tuyên vô 
hiệu hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được áp dụng với người tiêu dùng 
nhưng chưa hoàn thành việc đăng ký. Thẩm quyền tuyên vô hiệu thuộc về Tòa án theo 
thủ tục tố tụng dân sự thông thường.  

Việc tuyên bố các giao dịch/ điều khoản mẫu đã giao kết vô hiệu ảnh hưởng trực 
tiếp tới lợi nhuận của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và khôi phục được thiệt hại phát 
sinh cho người tiêu dùng. Vì vậy, về lý thuyết, quy định này giúp tăng cường tính răn 
đe cũng như nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Phương thức 
này trong pháp luật Việt Nam còn là sự tiếp nối của phương thức kiểm soát hành 
chính, nhằm giải quyết bài toán hậu quả pháp lý cho từng giao dịch cụ thể trong trường 
doanh nghiệp không chấp hành các nghĩa vụ hành chính đã được thiết lập để kiểm soát 
điều khoản mẫu.   

2.3.2.3. Quy trình  

Trong khi việc xử lý hậu quả pháp lý của hợp đồng có chứa điều khoản vô hiệu 
và thẩm quyền tuyên vô hiệu được xác định theo thủ tục tố tụng dân sự thông thường, 
quy trình xét xử vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có một số điểm 
khác biệt về quy trình so với vụ án dân sự thông thường347 xuất phát từ tính đặc thù 
của quan hệ pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, cụ thể như sau: 

- Về thẩm quyền của tòa án khi có thỏa thuận trọng tài thể hiện trong hợp đồng 
theo mẫu giao kết giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng: Luật 
BVQLNTD quy định trường hợp điều khoản trọng tài do tổ chức, cá nhân kinh doanh 
đưa vào hợp đồng theo mẫu thì khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng là cá nhân có 
quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác.348 

 
346 Điều 117, 122 và 129 BLDS. 
347 Điều 38; Điều 41 đến 43 Luật BVQLNTD. 
348 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật này được thể hiện qua Án lệ số 42/2021/AL được Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 23/02/2021và được công bố theo Quyết định 
42/QĐ-CA ngày 12/3/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về quyền lựa chọn Tòa án giải 
quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài, 



118 
 

 

- Về thủ tục xét xử, Luật BVQLNTD đề ra thủ tục đơn giản để giải quyết vụ án 
dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi có đủ các điều kiện: cá nhân là người 
tiêu dùng khởi kiện; tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người 
tiêu dùng bị khởi kiện; vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng; giá trị giao dịch dưới 100 
triệu đồng.349 Bên cạnh đó, Bộ luật Tố tụng Dân sự cũng quy định thủ tục rút gọn để 
áp dụng cho vụ án dân sự nói chung khi có đủ các điều kiện: vụ án có tình tiết đơn 
giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương sự đã thừa nhận nghĩa vụ; tài liệu, chứng cứ 
đầy đủ, bảo đảm đủ căn cứ để giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, 
chứng cứ; các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng.350 

- Về nghĩa vụ chứng minh, Luật BVQLNTD quy định đảo ngược nghĩa vụ chứng 
minh trong việc xác định lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong vụ án dân sự về 
bảo vệ người tiêu dùng. Người tiêu dùng có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng 
minh trong vụ án dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của 
pháp luật về tố tụng dân sự, trừ việc chứng minh lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh. 
Tổ chức, cá nhân kinh doanh có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt 
hại và Toà án quyết định bên có lỗi trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng. 

- Về vấn đề án phí, lệ phí Tòa án đối với vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng, vấn đề này được thực hiện theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa 
án. Tuy nhiên, người tiêu dùng khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của mình không phải nộp tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Toà án. 

Nhìn chung, Luật BVQLNTD đã thiết kế các quy định tiến bộ nhằm đáp ứng tính 
đặc thù trong quan hệ giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng, đặc biệt là 
quy định về thủ tục đơn giản trong Luật BVQLNTD và thủ tục rút gọn trong Bộ luật 
Tố tụng Dân sự. Đây là điểm tiến bộ nhằm khắc phục hạn chế của thủ tục tố tụng dân 
sự thông thường vì quá phức tạp và tốn kém, không phù hợp với việc giải quyết các 
tranh chấp vốn nhỏ lẻ của người tiêu dùng.351  

Tuy nhiên, thủ tục đơn giản/ rút gọn trong hai văn bản pháp luật này không tương 
thích, dẫn đến: thủ tục đơn giản trong Luật BVQLNTD phù hợp với giao dịch nhỏ lẻ, 
phát sinh thường xuyên của quan hệ tiêu dùng thì không có cơ sở áp dụng do không 

 
đường dẫn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/an-le/34924/an-le-so-42-2021-al-ve-quyen-lua-chon-
toa-an-giai-quyet-tranh-chap-cua-nguoi-tieu-dung-trong-truong-hop-hop-dong-theo-mau-co-thoa-
thuan-trong-tai, ngày truy cập: 20/7/2022.  
349 Khoản 2 Điều 41 Luật BVQLNTD. 
350 Khoản 1 Điều 317. 
351 Nguyễn Như Phát (2010), tlđd, tr. 33. 

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/an-le/34924/an-le-so-42-2021-al-ve-quyen-lua-chon-toa-an-giai-quyet-tranh-chap-cua-nguoi-tieu-dung-trong-truong-hop-hop-dong-theo-mau-co-thoa-thuan-trong-tai
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/an-le/34924/an-le-so-42-2021-al-ve-quyen-lua-chon-toa-an-giai-quyet-tranh-chap-cua-nguoi-tieu-dung-trong-truong-hop-hop-dong-theo-mau-co-thoa-thuan-trong-tai
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/an-le/34924/an-le-so-42-2021-al-ve-quyen-lua-chon-toa-an-giai-quyet-tranh-chap-cua-nguoi-tieu-dung-trong-truong-hop-hop-dong-theo-mau-co-thoa-thuan-trong-tai
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được ghi nhận trong Bộ luật Tố tụng Dân sự, còn thủ tục rút gọn đã được ghi nhận 
trong Bộ luật Tố tụng Dân sự nhưng không phù hợp với mục tiêu xét xử vụ việc nhỏ lẻ 
trong quan hệ tiêu dùng. Từ bất cập này, đến nay chưa có bất kỳ vụ án dân sự tiêu 
dùng nào được xét xử theo thủ tục đơn giản/ rút gọn. 

Từ đó, người tiêu dùng vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi theo đuổi thủ tục tố tụng 
thông thường. Trên thực tế, rất ít vụ việc dân sự liên quan đến hợp đồng theo mẫu, 
điều kiện giao dịch chung được người tiêu dùng đưa ra trước tòa án tại Việt Nam.352 
Với sự xuất hiện tràn lan các điều khoản bất công trong hợp đồng theo mẫu, điều này 
cho thấy cơ chế tư pháp vẫn chưa phải là một kênh hiệu quả trong việc kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng. 

Có thể thấy người tiêu dùng vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi theo đuổi thủ tục tố 
tụng truyền thống vì một số vướng mắc từ thực tiễn như sau: 

Thứ nhất, tính bất công thực chất của giao dịch chưa được xem xét triệt để. 

Đơn cử, trong vụ án tranh chấp hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ tại Bản án sơ thẩm số 
54/2018/DS-ST ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Long T và ông Nguyễn 
Hoàng S với bị đơn là Công ty TNHH Khu du lịch V, nguyên đơn cho rằng do thời 
gian eo hẹp nên họ không đọc kỹ hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, dẫn 
tới ký kết vào bản hợp đồng có những điều khoản không hợp lý. Theo đó, nguyên đơn 
khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Trong vụ án này, Tòa án nhận 
định “việc dành thời gian nghiên cứu hợp đồng là quyền của người tiêu dùng, việc 
nguyên đơn không sử dụng quyền này là xem như từ bỏ quyền của mình”.353 Trên cơ 
sở pháp luật hiện hành, Tòa án tuyên bố không có quy định về việc nếu tổ chức, cá 
nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không dành thời gian hợp lý để người tiêu dùng 
nghiên cứu hợp đồng thì hợp đồng sẽ vô hiệu, vì thế, hợp đồng phát sinh hiệu lực.  

Trong khi đó, do xuất phát từ thực tiễn phổ biến là người tiêu dùng ký hợp đồng 
mà không dành thời gian và sự chú tâm để hiểu nội dung (hiện tượng ký mà không đọc 
(“signing - without - reading” phenomenon)), BLDS và Luật BVQLNTD đã đặt ra 
nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trong việc dành thời gian hợp lý cho 
người tiêu dùng nghiên cứu hợp đồng theo mẫu. Vì vậy, việc “dành thời gian hợp lý” 
cần được đánh giá dưới góc độ doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ này trên thực tế 
như thế nào, chẳng hạn: hợp đồng theo mẫu được doanh nghiệp đưa ra cho người tiêu 

 
352 Do Giang Nam (2017), tlđd, p. 108. 
353 Mục 41, phần Nhận định của Tòa án, Bản án sơ thẩm số 54/2018/DS-ST ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Tòa 
án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 
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dùng tiếp cận vào giai đoạn nào của quá trình giao dịch, doanh nghiệp có thực hiện 
chiến lược khai thác khuynh hướng hành vi của người tiêu dùng (như việc cung cấp 
thông tin quá tải) để người tiêu dùng không để tâm hoặc bỏ qua việc nghiên cứu hợp 
đồng hay không… Với nhận định “việc dành thời gian nghiên cứu hợp đồng là quyền 
của người tiêu dùng, việc nguyên đơn không sử dụng quyền này là xem như từ bỏ 
quyền của mình” nêu trên, Tòa án đã hoàn toàn không xem xét việc thực hiện nghĩa vụ 
cung cấp “thời gian hợp lý” của doanh nghiệp trên thực tế. 

Hơn nữa, trong đơn khởi kiện, nguyên đơn có đề cập đến tình tiết “khi xem kỹ lại 
hợp đồng đã giao kết thì thấy có những điều khoản của hợp đồng không hợp lý” và về 
lý thuyết, những nội dung không hợp lý được nguyên đơn nhắc đến có thể là những 
điều khoản không có hiệu lực quy định tại Điều 16 Luật BVQLNTD. Tuy nhiên, tình 
tiết này không được Tòa án xem xét. Đồng thời, mặc dù Tòa án nhận định “Các bên đã 
giao kết hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận, nội dung 
không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực 
hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng và là căn cứ để giải quyết 
tranh chấp”,354 tuy nhiên, Tòa án không xem xét đến tính hiệu lực của điều khoản theo 
quy định tại Điều 16 Luật BVQLNTD.  

Như vậy có thể thấy, mặc dù pháp luật đã trang bị công cụ pháp lý chống lại điều 
khoản bất công, trên thực tế Tòa án sẽ hành xử theo đúng trình tự tố tụng dân sự thông 
thường và không có ngoại lệ cho quan hệ tiêu dùng ngay cả khi người tiêu dùng mang 
sẵn trong mình sự yếu thế về trình độ, nhận thức và cho dù bất công trong giao dịch đã 
thực sự diễn ra.  

Thứ hai, việc áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào trong 
công tác xét xử chưa thống nhất. 

Chẳng hạn trong việc áp dụng nguyên tắc giải thích hợp đồng theo hướng có lợi 
cho người tiêu dùng, đơn cử trong Bản án dân sự phúc thẩm số 313/2016/DS-PT ngày 
16 tháng 3 năm 2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vụ án tranh 
chấp hợp đồng bảo hiểm giữa nguyên đơn là ông Đặng Văn L với bị đơn là Công ty 
TNHH bảo hiểm nhân thọ C,355 Tòa án đã căn cứ vào nguyên tắc giải thích hợp đồng 
theo hướng có lợi cho bên không đưa ra hợp đồng (có lợi cho người mua bảo hiểm).356 
Đồng thời, việc áp dụng nguyên tắc này đã trở thành một trong các nội dung tại án lệ 
số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong 

 
354 Mục 14, phần Nhận định của Tòa án, Bản án sơ thẩm số 54/2018/DS-ST, tlđd. 
355 Mục 14, phần Nhận định của Tòa án, Bản án dân sự phúc thẩm số 313/2016/DS-PT ngày 16 tháng 3 năm 
2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm.   
356 Mục 5-8, 13 phần Nhận định của Tòa án, Bản án dân sự phúc thẩm số 313/2016/DS-PT, tlđd. 
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hợp đồng bảo hiểm nhân thọ được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông 
qua ngày 17 tháng 10 năm 2018 và được công bố theo Quyết định số 269/QĐ-CA ngày 
06 tháng 11 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.  

Tuy nhiên, nguyên tắc này đã không được Tòa án căn cứ để xét xử trong vụ án 
khác. Cụ thể, theo Bản án sơ thẩm số 59/2020/DS-ST của Tòa án nhân dân quận Đống 
Đa ngày 03 tháng 12 năm 2020 về tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ giữa nguyên 
đơn là bà Đào Thị Oanh và bị đơn là Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao 
Việt, mặc dù nguyên đơn đề nghị Tòa án áp dụng BLDS và Luật BVQLNTD để giải 
thích hợp đồng mua bán theo hướng có lợi cho nguyên đơn và Tòa án đã nhận định 
“tranh chấp giữa các bên phát sinh do không có quan điểm thống nhất về “ngày bàn 
giao căn hộ theo thông báo” được quy định trong hợp đồng mua bán căn hộ…”,357 
Tòa án lại giải thích điều khoản theo cách hiểu của bị đơn mà không áp dụng nguyên 
tắc này để giải thích theo cách hiểu của nguyên đơn (cách hiểu có lợi cho người tiêu 
dùng). 

Bên cạnh đó, trong vụ án tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã nêu, điều 
đáng nói là Tòa án chỉ căn cứ vào nguyên tắc được xác lập trong BKDS và Luật Kinh 
doanh bảo hiểm mà không đề cập đến căn cứ này tại Điều 15 Luật BVQLNTD. Như 
vậy, việc căn cứ vào Luật BVQLNTD trong xét xử các vụ án dân sự liên quan đến 
người tiêu dùng chưa được thống nhất và chưa nhận được sự quan tâm ở một bộ phận 
tòa án.  

Thứ ba, nhiều quy định quan trọng của Luật BVQLNTD chưa được người tiêu 
dùng sử dụng để khởi kiện. 

Trong Luật BVQLNTD và các văn bản hướng dẫn thi hành, những nội dung sau 
đây liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền 
xem xét của Tòa án trên cơ sở khởi kiện của người tiêu dùng: 

- Xem xét tính hiệu lực của hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung về 
mặt nội dung theo Điều 16 Luật BVQLNTD. 

- Xem xét tính hiệu lực của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về mặt 
hình thức, bao gồm yêu cầu về việc lập thành văn bản đối với hợp đồng theo mẫu và 
điều kiện giao dịch chung358 và nghĩa vụ đăng ký đối với 09 hàng hóa, dịch vụ thuộc 
danh mục phải đăng ký theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (các Quyết định số 
02/2012/QĐ-TTg; 35/2015/QĐ-TTg; 38/2018/QĐ-TTg và 25/2019/QĐ-TTg). 

 
357 Bản án sơ thẩm số 59/2020/DS-ST, tlđd, tr. 16. 
358 Điều 7 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. 
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- Nguyên tắc giải thích hợp đồng theo hướng có lợi cho người tiêu dùng (Điều 15 
Luật BVQLNTD). 

Như vậy, với tính cách là một hệ thống bảo vệ công lý và lẽ phải, có chức năng 
giải thích và phát triển pháp luật, luật pháp đã trao cho các cơ quan Tòa án, thông qua 
hoạt động xét xử của mình, quyền can thiệp vào việc xem xét tính hợp lý và năng lực 
áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thông qua từng vụ án cụ thể.359 
Tuy nhiên, ngoài áp dụng nguyên tắc giải thích hợp đồng theo hướng có lợi cho người 
tiêu dùng, chưa ghi nhận yêu cầu khởi kiện của người tiêu dùng cũng như phán quyết 
của Tòa án về tính hiệu lực của hợp đồng và điều khoản. Như vậy, mặc dù BLDS và 
Luật BVQLNTD đã đặt ra cơ chế bảo vệ mạnh mẽ nhưng dường như người tiêu dùng 
vẫn chưa tiếp cận được quyền của mình, đồng thời Tòa án dường như cũng không có 
động thái gì để thúc đẩy hay hỗ trợ quá trình tiếp cận công lý của người tiêu dùng cho dù 
cơ sở pháp lý đã được đề ra trong luật. 

Thứ tư, việc thực hiện các quyền thủ tục trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng còn hình thức. 

Trên thực tế, vẫn còn tình trạng các bên đưa ra lập luận nhưng Tòa án không xem 
xét, phân tích để chấp nhận hay bác bỏ lập luận đó, mà chỉ đưa ra phán quyết theo 
quan điểm riêng của Tòa án. Trong nhiều trường hợp, Tòa án không giải thích vì sao 
đưa ra được phán quyết, mà chỉ viện dẫn điều luật áp dụng, như vậy việc tranh tụng 
của các bên sẽ chỉ mang tính hình thức nếu kết quả tranh tụng không được phản ánh 
trong bản án, quyết định. Nếu hiểu tranh tụng theo đúng nghĩa thì khi mỗi bên đưa ra 
chứng cứ, lập luận nào, Tòa án phải xem xét và quyết định chấp nhận hay bác bỏ 
chứng cứ, lập luận đó. Kể ra đối với lập luận thiếu thuyết phục, không có căn cứ, Tòa 
án cũng phải chỉ ra được lập luận đó có khiếm khuyết ở điểm nào. 

Chẳng hạn, trong vụ án tranh chấp hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ tại Bản án sơ thẩm 
số 54/2018/DS-ST nêu trên, nguyên đơn có đề cập đến tình tiết “khi xem kỹ lại hợp 
đồng đã giao kết thì thấy có những điều khoản của hợp đồng không hợp lý” nhưng 
trong Bản án không ghi nhận nhận định, đánh giá của Tòa án về ý kiến này. Tương tự, 
trong bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ tại Bản án sơ thẩm số 
59/2020/DS-ST đã đề cập, mặc dù Tòa án giải thích điều khoản hợp đồng theo cách 
hiểu của bị đơn trong khi nguyên đơn đề nghị Tòa án áp dụng Bộ luật Dân sự và Luật 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để giải thích hợp đồng mua bán theo hướng có lợi 
cho nguyên đơn nhưng lại không giải thích tại sao không chấp nhận đề nghị của 

 
359 Nguyễn Như Phát (2003), , tlđd, tr. 44. 
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nguyên đơn. 

2.3.3. Phương thức kiểm soát bởi các thiết chế xã hội 

2.3.3.1. Chủ thể 

Khi khởi kiện vụ án dân sự với tư cách cá nhân, người tiêu dùng phải đối mặt với 
nhiều thách thức như khởi kiện chủ thể nào trong chuỗi phân phối hàng hóa và cung 
ứng dịch vụ, khả năng chi trả cho các chi phí khởi kiện, trình tự, thủ tục giải quyết vụ 
án dân sự… cùng với tâm lý thụ động, ngại va chạm sau nhiều năm tháng của cơ chế 
quan liêu, bao cấp.360 Để khắc phục các thách thức đó, bên cạnh vai trò của cơ quan 
hành chính và cơ quan tư pháp, Luật BVQLNTD còn quy định vai trò của các tổ chức 
xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (trong đó có vai trò kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung).  

2.3.3.2. Phạm vi 

Cụ thể, ngoài phương thức khởi kiện tư nhân truyền thống, Luật BVQLNTD bổ 
sung phương thức đại diện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng cho tổ chức xã 
hội tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.361 Theo Điều 24 Nghị định 
99/2011/NĐ-CP, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được 
quyền tự mình khởi kiện vụ án bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì lợi ích công cộng 
khi có đủ bốn điều kiện: (i) được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật; (ii) 
có tôn chỉ, mục đích hoạt động vì quyền lợi của người tiêu dùng hoặc vì lợi ích công 
cộng liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng; (iii) có thời gian hoạt động tối thiểu là 
ba (03) năm tính từ ngày tổ chức xã hội được thành lập đến ngày tổ chức xã hội thực 
hiện quyền tự khởi kiện và (iv) có phạm vi hoạt động từ cấp tỉnh trở lên. 

Ưu thế vượt trội của phương thức này là giúp người tiêu dùng nhanh chóng tiếp 
cận công lý và loại bỏ những rào cản pháp lý để bảo vệ lợi ích của mình; đồng thời 
giúp người tiêu dùng có sức mạnh đáng kể trong quá trình đàm phán, thương lượng 
với thương nhân để giải quyết tranh chấp.362 Bên cạnh đó, việc tổ chức xã hội đại diện 
khởi kiện có thể giúp bảo vệ phạm vi người tiêu dùng rộng lớn là đối tượng áp dụng 
chung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung - điều mà phương thức khởi 
kiện cá nhân theo tố tụng dân sự truyền thống không thể thực hiện. 

2.3.3.3. Quy trình 

Khi tự mình khởi kiện vụ án bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì lợi ích công 

 
360 Bùi Nguyên Khánh, tlđd, p. 82. 
361 Điểm b khoản 1 Điều 28 Luật BVQLNTD. 
362 Bùi Nguyên Khánh, tlđd, p. 83. 
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cộng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có trách nhiệm thông 
báo công khai bằng hình thức phù hợp về việc khởi kiện và chịu trách nhiệm về thông 
tin do mình công bố, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tổ 
chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.363 Nội dung thông báo bao gồm thông tin 
về tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khởi kiện; tổ chức, cá 
nhân kinh doanh bị kiện; nội dung khởi kiện và thủ tục, thời hạn đăng ký tham gia vụ 
án. Tòa án có trách nhiệm niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án thông tin về việc thụ lý 
vụ án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý theo quy định của pháp luật tố 
tụng dân sự. 

Bên cạnh đó, khi tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng, tổ chức xã hội tham gia 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải đảm bảo quyền tham gia vụ án của những người 
tiêu dùng có liên quan đến vụ án và chịu các chi phí phát sinh trong quá trình khởi 
kiện.364 Đồng thời, trường hợp tổ chức xã hội đã thực hiện việc khởi kiện, các tổ chức 
xã hội liên quan có quyền và nghĩa vụ phối hợp với tổ chức xã hội đã khởi kiện để thu 
thập chứng cứ, cung cấp thông tin và các hoạt động khác liên quan đến quá trình tố 
tụng.365 

Kết thúc quá trình khởi kiện, bản án, quyết định của Toà án giải quyết vụ án dân 
sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện được niêm yết 
công khai tại trụ sở Toà án và công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng 
bằng hình thức thích hợp.366 Đồng thời, tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng khởi kiện vì lợi ích công cộng được thực hiện theo bản án, quyết định của 
Tòa án.367 

Có thể thấy, phương thức trao quyền cho các thiết chế xã hội để đại diện người 
tiêu dùng khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng là một phương thức có 
ưu thế vượt trội trong việc giúp người tiêu dùng nhanh chóng tiếp cận công lý và loại 
bỏ rào cản pháp lý để bảo vệ lợi ích của mình; đồng thời giúp người tiêu dùng có sức 
mạnh đáng kể trong quá trình đàm phán, thương lượng với thương nhân để giải quyết 
tranh chấp.  

Mặc dù vậy, quy định pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện pháp luật liên quan 
đến phương thức này còn những hạn chế nhất định như sau: 

 
363 Điều 44 Luật BVQLNTD và Điều 25 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. 
364 Điều 25 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. 
365 Điều 26 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. 
366 Điều 45 Luật BVQLNTD. 
367 Điều 46 Luật BVQLNTD. 
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Từ góc độ pháp luật, Luật BVQLNTD mới chỉ dừng lại ở việc trao quyền mà 
chưa quy định các phương thức và sự hỗ trợ cần thiết để các thiết chế xã hội triển khai 
hoạt động này.  

Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra là các thiết chế xã hội lấy chi phí nào để thu 
thập thông tin, nghiên cứu, đánh giá vụ việc; chi phí nào để thuê tư vấn pháp lý trong 
trường hợp thiếu chuyên môn, kỹ năng so với tổ chức, cá nhân kinh doanh; chi phí nào 
để trang trải quá trình theo đuổi vụ kiện; chi phí nào để đóng án phí trong trường hợp 
thua kiện…. Ngay cả trong trường hợp thắng kiện, các thiết chế có được trích lại một 
phần tiền bồi thường thiệt hại để trang trải chi phí khởi kiện bỏ ra hay không, hay đối 
với trường hợp không xác định được đối tượng người tiêu dùng được bồi thường cụ 
thể, liệu tổ chức xã hội khởi kiện có được nhận và sử dụng khoản tiền bồi thường thiệt 
hại vào mục đích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tổ chức này không. Sự 
thiếu vắng quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề này vô hình trung đã đặt các 
thiết chế xã hội vào đúng vị trí yếu thế của cá nhân người tiêu dùng riêng lẻ trong mối 
tương quan với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Do đó, phương thức khởi kiện này hiện 
nay dường như vẫn chỉ mang tính nguyên tắc. 

Trên thực tế, trong các thiết chế xã hội, Hội Bảo vệ người tiêu dùng (Hội 
BVQLNTD) là chủ thể chính, có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam. Nghiên cứu hoạt động của các Hội này trên cả 
nước, có thể thấy nhìn chung hiệu quả hoạt động của các tổ chức này còn tương đối 
khiêm tốn,368 thậm chí việc khởi kiện vụ án dân sự vì quyền lợi người tiêu dùng còn 
chưa được triển khai. 

Lý giải điều này, hiện nay cả nước có 55/63 Hội BVQLNTD cấp tỉnh nhưng đều 
đang đối diện với nhiều khó khăn về nguồn lực hoạt động (kinh phí, trụ sở, phương 
tiện làm việc và nhân lực). Trong tổng số 55 Hội cấp tỉnh, chỉ có 7 Hội được công 
nhận hội đặc thù và được hỗ trợ kinh phí hoạt động, 8 Hội được thực hiện nhiệm vụ cơ 
quan nhà nước giao và được hỗ trợ một phần kinh phí. 40 Hội cấp tỉnh còn lại và Hội 
BVQLNTD Việt Nam tự lo kinh phí hoạt động.369 Đặc thù của Hội BVQLNTD là 
không chỉ bảo vệ quyền lợi hội viên mà còn bảo vệ quyền lợi cho tất cả người tiêu 
dùng. Trong khi đó, Hội hầu như không thể thu hội phí cũng như thu phí khi tổ chức 

 
368 Đoàn Quang Đông (2020), “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội 
tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”, Đề tài khoa học cấp Bộ mã số 146.2020.ĐT.BO/HĐKHCN, Bộ 
Công Thương, tr. 96-97. 
369 Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (2021), “Đề tài đề xuất cơ chế hỗ trợ 
hoạt động Hội bảo vệ người tiêu dùng”, tài liệu trình bày tại Hội thảo "Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi 
công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" do Cục CT&BVQLNTD tổ chức ngày 12 tháng 11 năm 2021 tại Hà 
Nội, tr. 4-5. 
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các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, hướng dẫn tiêu dùng, tư 
vấn giải quyết khiếu nại, kéo theo khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực. Hầu hết các 
Hội phải thuê, mượn trụ sở, nơi tiếp công dân, thiếu phương tiện làm việc. Bên cạnh 
đó, Hội hoạt động được phần lớn là nhờ sự hy sinh, cống hiến, hoạt động không lương 
của lớp cán bộ đã nghỉ hưu. Không có kinh phí trả lương nên khó phát triển nguồn 
nhân lực trẻ, có trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu mới.370 

Do các thiếu hụt nêu trên, trên thực tế Hội cũng mang trong mình đặc điểm của 
một bên yếu thế trong quan hệ với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Cho dù Hội có những 
hội viên có chuyên môn, hiểu biết thì hạn chế về khả năng chi trả cho các chi phí khởi 
kiện như chi phí tạm ứng án phí, phí trưng cầu giám định, phí luật sư, thậm chí là khả 
năng thua kiện… vẫn luôn là rào cản vô cùng lớn để các Hội nói riêng và các tổ chức 
xã hội khác nói chung hiện thực hóa vai trò đại diện khởi kiện của mình. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
370 Nguyễn Mạnh Hùng, tlđd, tr. 5-6. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Qua việc nghiên cứu tổng thể các quy định pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu trong giao dịch tiêu dùng tại Việt Nam, có thể thấy sự tương thích đáng kể trong 
cách tiếp cận và thiết kế cơ chế bảo vệ người tiêu dùng của các nhà làm luật Việt Nam 
với nhiều khu vực, quốc gia trên thế giới trước.  

Về cơ bản, Việt Nam xây dựng các biện pháp dựa trên thông tin để đảm bảo khả 
năng tiếp cận và nhận thức đầy đủ nội dung điều khoản mẫu cho người tiêu dùng, bao 
gồm nghĩa vụ cung cấp điều khoản mẫu cho người tiêu dùng trước khi xác lập giao 
dịch, các yêu cầu về tính minh bạch của điều khoản mẫu cũng như nguyên tắc giải 
thích điều khoản hợp đồng theo hướng có lợi cho người tiêu dùng. Đồng thời, không 
chỉ kiểm soát về hình thức, Việt Nam đã bước đầu xây dựng phương thức kiểm soát về 
nội dung thông qua danh sách các điều khoản được xác định là đương nhiên không có 
hiệu lực nếu được dùng để giao kết với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhận thức được 
phương thức kiện tụng truyền thống chỉ phát huy hiệu quả trong từng vụ kiện riêng lẻ, 
đồng thời phụ thuộc vào vai trò chủ động của cá nhân người tiêu dùng, Việt Nam đã 
thiết kế phương thức kiểm soát hành chính nhằm ngăn ngừa các rủi ro có thể phát sinh 
cho người tiêu dùng trước khi giao dịch được hình thành. Bên cạnh việc tôn trọng giá 
trị tự do hợp đồng trong BLDS, những bước đi đầu tiên này trong Luật BVQLNTD 
đánh dấu nhận thức về tầm quan trọng cũng như nỗ lực không nhỏ của các nhà lập 
pháp Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức phát sinh từ hợp đồng theo mẫu.   

Bên cạnh giá trị đạt được, pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này bộc lộ một số 
hạn chế và vướng mắc dưới góc độ luật so sánh và mối liên hệ với các nền tảng lý 
thuyết đã nghiên cứu. Có thể thấy, Việt Nam thiếu các quy định thực sự chặt chẽ và 
thống nhất trong việc nhận diện đối tượng “người tiêu dùng”, “tổ chức, cá nhân kinh 
doanh” và “hợp đồng theo mẫu”. Về các quy định kiểm soát hình thức, có thể thấy giải 
pháp của Việt Nam hiện nay có giá trị trong việc định hình hành vi kinh doanh công 
bằng cho doanh nghiệp nhưng chưa ngăn cản được các chiến lực kinh doanh tinh vi 
của doanh nghiệp trong việc khai thác khuynh hướng nhận thức người tiêu dùng nhằm 
khiến họ từ bỏ quyền được tiếp cận và nhận thức thông tin. Về các quy định kiểm soát 
nội dung, Việt Nam thiết kế được một danh mục cấm mang tính xác định, có hiệu quả 
áp dụng cao nhưng một mặt còn cứng nhắc, mặt khác chưa đủ để bao quát hết các tình 
huống bất công đến từ điều khoản mẫu trên thị trường. Bên cạnh đó, phương thức hành 
chính mặc dù là một nỗ lực đáng ghi nhận và phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội 
hiện tại, rủi ro từ chủ nghĩa thống trị quá mức luôn hiện hữu khi các chủ thể liên quan 
chưa được tham gia vào quá trình ra quyết định của cơ quan hành chính. Cùng với đó, 
chế tài xử lý vi phạm hành chính chưa đủ mạnh để tạo thành một cơ chế đủ sức răn đe 
nhằm thay đổi hành vi và mục đích kinh doanh vì lợi nhuận của doanh nghiệp. 
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Bên cạnh quy định pháp luật, quá trình tìm hiểu thực tiễn triển khai cho thấy, 
Nhà nước và các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thẩm quyền đã nỗ lực 
và thực hiện được nhiều kết quả, góp phần không nhỏ trong việc cải thiện đáng kể tình 
trạng xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng thông qua hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung so với thời gian trước khi Luật BVQLNTD ra đời. Tuy nhiên, bên 
cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu, điều kiện giao dịch chung trên thực tế vẫn còn tồn tại một số vướng mắc, hạn chế 
dẫn đến nhiều kết quả chưa được như mong đợi, đặc biệt là về phương thức hậu kiểm, 
việc xử lý vi phạm hành chính, thủ tục xét xử đơn giản/ rút gọn ở Tòa án và vai trò đại 
diện khởi kiện của thiết chế xã hội. Đồng thời, với xu hướng phát triển trong nước và 
quốc tế như hiện nay, trong tương lai, phương thức hiện hành sẽ đối mặt với những 
yêu cầu thay đổi của chính xã hội. 

Những thực trạng nêu trên về quy định pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện 
kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch tiêu dùng tại Việt Nam đặt ra nhu cầu 
hoàn thiện tổng thể và kịp thời hệ thống pháp lý và hệ thống thực thi, nhất là trong bối 
cảnh các giao dịch mang tính hàng loạt phát triển mạnh mẽ trong cuộc cách mạng 4.0 
hiện nay. 
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CHƯƠNG 3. YÊU CẦU, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HỢP 

ĐỒNG THEO MẪU TRONG GIAO DỊCH GIỮA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH 
DOANH VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI VIỆT NAM 

 

Có thể thấy, sau gần 12 năm thực thi, các quy định tại Luật BVQLNTD đã góp 
phần thay đổi mạnh mẽ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có vai trò 
của quy định pháp luật cũng như việc thực hiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu. Tuy nhiên, trước nhu cầu cấp thiết về thể chế hóa quan điểm chủ trương của 
Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Hiến pháp 2013; để phù hợp với sự 
thay đổi của bối cảnh kinh tế - xã hội, xu hướng hội nhập quốc tế; trên cơ sở nhận diện 
những hạn chế, bất cập sau 12 năm ban hành, Chính phủ đã trình Quốc hội Luật 
BVQLNTD (sửa đổi) (sau đây gọi là “Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi)”).371 Ngày 
02 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thảo luận tại Tổ và 
ngày 10 tháng 11 năm 2022, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật 
BVQLNTD (sửa đổi) với tổng số 148 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến tại Tổ và 
23 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại Hội trường.372 

Đánh giá về các quy định liên quan đến hợp đồng theo mẫu trong Luật 
BVQLNTD 2010, Chính phủ nhận định các quy định này chưa thực sự chặt chẽ, đầy 
đủ, rõ ràng, đặc biệt là trong bối cảnh thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 khi sự 
phát triển không ngừng của Internet càng làm gia tăng vai trò của hợp đồng theo mẫu, 
điều kiện giao dịch chung; một số quy định còn thiếu tính linh hoạt, không cho phép 
tính toán đến hoàn cảnh, lĩnh vực kinh doanh đặc thù của từng loại thị trường.373 Từ 
đó, trong dự thảo 5 Luật BVQLNTD (sửa đổi) trình Quốc hội, một số vấn đề lớn liên 
quan đến kiểm soát hợp đồng theo mẫu đã được đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau:374 

- Bỏ khái niệm hợp đồng theo mẫu để áp dụng thống nhất theo định nghĩa trong 
BLDS 2015; 

- Bổ sung hành vi cấm liên quan đến việc quy định các điều khoản không có hiệu 
lực trong hợp đồng theo mẫu để tạo cơ sở pháp lý cho việc tuyên bố vô hiệu theo cơ 

 
371 Chính phủ (2022), Tờ trình Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) số 347/TTr-CP ngày 26 
tháng 9 năm 2022, tr. 1. 
372 Tổng Thư ký Quốc hội (2022), Báo cáo số 1832/BC-TTKQH của Tổng thư ký Quốc hội ngày 28 tháng 11 
năm 2022 tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ và Hội trường về dự án Luật BVQLNTD 
(sửa đổi). 
373 Chính phủ (2022), Tờ trình số 347/TTr-CP, tlđd, tr. 2. 
374 Chính phủ (2022), Tờ trình số 347/TTr-CP, tlđd, tr. 12; Dự thảo 5 Luật BVQLNTD (sửa đổi); Bảng so sánh 
và thuyết minh nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BVQLNTD đính kèm Tờ trình số 347/TTr-CP. 
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chế tố tụng dân sự; 

- Bổ sung quy định về các nội dung cơ bản của hợp đồng theo mẫu nhằm cụ thể 
hóa các nội dung cần thiết phải được quy định cụ thể trong hợp đồng theo mẫu. Nội 
dung bổ sung này giúp doanh nghiệp có cơ sở pháp lý khi xây dựng hợp đồng, đảm 
bảo tính tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tốt hơn và đáp ứng yêu 
cầu đặt ra của thực tiễn thực thi pháp luật; 

- Bổ sung nguyên tắc chung để xác định tính hiệu lực của điều khoản mẫu do các 
trường hợp quy định tại Điều 16 Luật BVQLNTD 2010 không thể bao quát hết các 
trường hợp không công bằng giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng trên 
thị trường; sửa đổi, bổ sung các trường hợp điều khoản của hợp đồng theo mẫu không 
có hiệu lực để phù hợp với sự thay đổi linh hoạt của đời sống kinh tế, chẳng hạn thay 
đổi giá hoặc thay đổi điều kiện giao dịch chung đối với trường hợp cung cấp dịch vụ 
liên tục; 

- Sửa đổi căn cứ xác định phạm vi phải đăng ký hợp đồng theo mẫu từ hàng hóa, 
dịch vụ “thiết yếu” thành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ “có số lượng lớn người tiêu 
dùng mua, sử dụng thường xuyên, liên tục, có tác động trực tiếp, lâu dài tới người tiêu 
dùng”; 

- Các nội dung khác: ngoài các nội dung trên, Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa 
đổi): (i) sửa đổi một số điều khoản để điều chỉnh thống nhất giữa hợp đồng theo mẫu 
với điều kiện giao dịch chung, chẳng hạn các yêu cầu về hình thức, ngôn ngữ đối với 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; (ii) quy định cụ thể hơn về trách nhiệm 
công khai hợp đồng theo mẫu, đồng thời (iii) bổ sung trách nhiệm của cơ quan quản lý 
ngành, lĩnh vực trong việc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng về kiểm soát hợp đồng theo mẫu. 

Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật trước mắt được trình bày trong Chương 3 
này đã được thể chế trong Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi) nêu trên và cơ bản nhận 
được sự đồng tình của các Đại biểu Quốc hội.375 Tuy nhiên, xét về lâu dài, pháp luật 
về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch tiêu dùng tại Việt Nam vẫn tiếp tục 
cần được hoàn thiện để phù hợp xu hướng quốc tế trong tương lai. Bên cạnh đó, để 
pháp luật phát huy tối đa hiệu quả điều chỉnh, cần song hành đề ra các giải pháp nâng 
cao hiệu quả thực hiện. 

 
375 Một số ý kiến góp ý cụ thể được trình bày tại Mục 3.1 dưới đây. 
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3.1. Yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi 
pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân 
kinh doanh với người tiêu dùng tại Việt Nam 

Bên cạnh các yếu tố ảnh hưởng đến việc ban hành và thực thi pháp luật về kiểm 
soát hợp đồng theo mẫu đã nêu tại Mục 1.2.3 Chương 1, việc sửa đổi các quy định 
pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu 
trong giao dịch tiêu dùng tại Việt Nam cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

3.1.1. Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng 

Tại Việt Nam, việc Đảng đề ra đường lối, chủ trương, đồng thời lãnh đạo cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền thể chế hóa thành pháp luật là nội dung cốt lõi trong phương 
thức lãnh đạo Nhà nước của Đảng thời kỳ đổi mới.376 Thể chế hóa đường lối, chủ 
trương của Đảng là cơ chế chính trị - pháp lý bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, là 
phương thức xây dựng pháp luật của Nhà nước, được Quốc hội, Chính phủ và chính 
quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện qua hai giai đoạn “nhà nước hóa”, “cụ thể hóa”, 
bằng các chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật, các hình thức văn bản pháp luật. 
Theo đó, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước là định hướng quan trọng hàng 
đầu trong việc xây dựng bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào, trong đó có pháp luật 
về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa chủ thể kinh doanh với người 
tiêu dùng. 

Xét về hoạt động xây dựng pháp luật nói chung, trong điều kiện Đảng lãnh đạo 
Nhà nước và lãnh đạo toàn diện mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, 
Đảng phải lãnh đạo công tác xây dựng pháp luật.377 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra đường lối, chủ trương về xây dựng pháp luật: 
“Đẩy mạnh việc hoàn thiện, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, hiện 
đại, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, có sức cạnh tranh quốc tế, 
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh trong 
điều kiện mới”.378  

Xét riêng về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ năm 2019, Ban Bí 

 
376 Lê Văn Hòe, Lê Thị Diệu Hoa (2017), “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn thể chế hóa đường lối, chủ trương 
của Đảng thành pháp luật”, Tạp chí Lý luận Chính trị số 11-2017, đường link: 
http://www.lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/2466-mot-so-van-de-ly-luan-thuc-tien-
the-che-hoa-duong-loi-chu-truong-cua-dang-thanh-phap-luat.html, ngày truy cập: 10/3/2022.   
377 Trương Hồ Hải, Nguyễn Xuân Thắng (2021), Giáo trình Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, Nxb. Lý luận 
Chính trị, tr. 368. 
378 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia 
Sự thật, H.2021, t.I, tr.51. 

http://www.lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/2466-mot-so-van-de-ly-luan-thuc-tien-the-che-hoa-duong-loi-chu-truong-cua-dang-thanh-phap-luat.html
http://www.lyluanchinhtri.vn/home/index.php/nguyen-cuu-ly-luan/item/2466-mot-so-van-de-ly-luan-thuc-tien-the-che-hoa-duong-loi-chu-truong-cua-dang-thanh-phap-luat.html
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thư đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 về tăng cường sự 
lãnh đạo của đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền 
lợi của người tiêu dùng, trong đó nhận định: “Trong những năm qua, công tác bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 
nhân dân quan tâm hơn và đạt được một số kết quả bước đầu, song vẫn còn nhiều hạn 
chế, yếu kém. Quyền lợi cơ bản của người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm nghiêm trọng, 
đe dọa đến sức khỏe, an toàn và tính mạng của người tiêu dùng. Nếu tình trạng này 
không sớm được khắc phục, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân 
dân, mà còn suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng, hiệu quả của nền 
kinh tế và để lại hậu quả nặng nề cho xã hội, đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, 
Nhà nước”. 

Trên cơ sở đó, Ban Bí thư đề ra sáu nhóm giải pháp yêu cầu các cấp ủy, tổ chức 
đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện nghiêm túc, có 
hiệu quả để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, 
nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bao gồm:  

(i) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên 
phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;  

(ii) Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng 
lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;  

(iii) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật 
liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;  

(iv) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ 
người tiêu dùng;  

(v) Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng; và 

(iv) Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ 
người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế. 

Theo đó, việc đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu 
quả thực thi pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch tiêu dùng tại 
Việt Nam trước tiên cần bám sát vào các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước 
nêu trên nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội - chính trị của đất nước 
trong từng thời kỳ. 
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3.1.2. Xác định người tiêu dùng là bên yếu thế cần được bảo vệ 

Tại Việt Nam, một trong các quan điểm chỉ đạo, định hướng xây dựng Luật 
BVQLNTD 2010 là “coi người tiêu dùng có vị trí yếu thế trong quan hệ với nhà sản 
xuất kinh doanh” (tại Tờ trình Chính phủ)379 hay “đảm bảo sự cân bằng trong giao 
dịch dân sự giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh” (tại Tờ trình Quốc 
hội).380 Cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp cận người tiêu dùng luôn là bên thiếu 
thông tin, đặc biệt là các thông tin và kiến thức liên quan đến đặc tính kỹ thuật của sản 
phẩm; ít có cơ hội đàm phán, thương lượng trong quan hệ với tổ chức, cá nhân kinh 
doanh. Do đó, nếu để các bên tự do vô hạn thì hợp đồng sẽ trở thành phương tiện để 
bên mạnh hơn lấn át bên yếu thế hơn và gây thiệt hại lớn tới lợi ích chung của xã hội. 
Vì vậy, pháp luật cần có các quy định đặc thù để đảm bảo sự cân bằng trong các quan 
hệ này, qua đó góp phần ổn định trật tự xã hội, bảo vệ lợi ích chung của xã hội. Định 
hướng này của cơ quan chủ trì soạn thảo được củng cố bởi quan điểm chung của các 
học giả Việt Nam rằng việc bảo vệ bên yếu hơn là một nguyên tắc trọng tâm để biện 
minh cho việc kiểm soát các điều khoản theo mẫu bằng pháp luật.381 

Có thể tìm thấy sự tương đồng này trong định hướng tiếp cận của Việt Nam với 
nhiều quốc gia. Trên thế giới, luật pháp nhiều nước được thiết lập với mục tiêu tương 
tự là bảo vệ người tiêu dùng chống lại sự lạm dụng quyền thương lượng vượt trội của 
người bán hàng hóa hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Trọng tâm của các chương trình bảo 
vệ người tiêu dùng này là giả định được thừa nhận chung rằng người tiêu dùng là bên 
yếu thế hơn trong hợp đồng nên cần được bảo vệ. Chẳng hạn, ở châu Âu, Tòa án Công 
lý của Liên minh Châu Âu giải thích lý do đằng sau Chỉ thị 93/13/EEC về bảo vệ 
người tiêu dùng - những người yếu hơn thương nhân về cả sức mạnh thương lượng và 
trình độ kiến thức: 

"Hệ thống bảo vệ được đưa ra bởi Chỉ thị dựa trên ý tưởng rằng người tiêu dùng 
đang ở vị trí yếu so với người bán hoặc nhà cung cấp, liên quan đến cả sức mạnh 
thương lượng và trình độ hiểu biết của anh ta. Điều này dẫn đến việc người tiêu dùng 
đồng ý với các điều khoản được soạn thảo trước bởi người bán hoặc nhà cung cấp mà 
không thể ảnh hưởng đến nội dung của các điều khoản đó.”382 Do đó, chương trình 
công bằng trong Chỉ thị 93/13/EEC được xây dựng trên cơ sở “lý thuyết lạm dụng” 

 
379 Bộ Công Thương (2010), Tờ trình Chính phủ về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 2640/TTr-
BCT của Bộ Công Thương ngày 18  tháng 3 năm 2010, tr. 5. 
380 Chính phủ (2010), Tờ trình Quốc hội về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 45/TTr-CP của 
Chính phủ ngày 04 tháng 5 năm 2010, tr. 5. 
381 Nguyễn Như Phát (2003), tlđd, tr. 42, 44; Nguyễn Như Phát (2010), tlđd, tr. 29; Tăng Văn Nghĩa, tlđd, tr. 27-
28; Bùi Nguyên Khánh, tlđd, tr. 79. 
382 Joined Cases C-240/98 to C-244/98 Océano Grupo Editorial and Salvat Editores [2000] ECR I-4941, para. 
25. 



134 
 

 

nhằm mục đích điều chỉnh các vấn đề phát sinh từ sức mạnh thương lượng bất bình 
đẳng giữa người tiêu dùng và người bán hoặc nhà cung cấp.  

Qua nghiên cứu các vấn đề lý luận tại Chương 1, có thể thấy sự yếu thế của 
người tiêu dùng bao gồm các khía cạnh sau: 

Thứ nhất, yếu thế hơn do chênh lệch về sức mạnh kinh tế, đặc biệt là trong cấu 
trúc thị trường thiếu cạnh tranh. Sức mạnh kinh tế vượt trội của các công ty là nguồn 
gốc chính có thể dẫn đến việc áp đặt hợp đồng.383 Do thiếu sự lựa chọn (thiếu lựa chọn 
về đơn vị cung cấp thay thế trong lĩnh vực độc quyền hoặc thiếu lựa chọn về hợp đồng 
theo mẫu thay thế do các công ty đều đưa ra các điều khoản giống nhau), người tiêu 
dùng ở vào thế buộc phải “chấp nhận hoặc từ bỏ” (“take it or leave it”) mà không làm 
khác được vì không có sẵn sự lựa chọn thứ hai. Đặc biệt, khi phải đối mặt với sự lựa 
chọn giữa hàng hóa hoặc dịch vụ thiết yếu và việc từ chối các hợp đồng đã được soạn 
sẵn, người mua có rất ít lựa chọn ngoài việc chấp nhận các hợp đồng này. 

Thứ hai, yếu thế hơn do chênh lệch về kiến thức. Ngoài chênh lệch về sức mạnh 
kinh tế, người mua thường kém kiến thức hơn thương nhân về các thuộc tính của sản 
phẩm. Do các nhà cung cấp là những người thực hiện giao dịch lặp đi lặp lại trong lĩnh 
vực của họ, họ có động lực rõ ràng để luôn cập nhật kiến thức kỹ thuật và xây dựng 
chuyên môn của mình.  

Thứ ba, yếu thế hơn do bất cân xứng về mặt thông tin. Do tính chất xã hội của 
quan hệ tiêu dùng, người tiêu dùng luôn phải tham gia vào mối quan hệ với đặc tính 
truyền kiếp là “bất cân xứng về mặt thông tin”.384 Sự bất cân xứng thông tin này không 
những dẫn đến việc người tiêu dùng là bên yếu thế, mà từ đó người mua thường rơi 
vào tâm lý thờ ơ, bỏ mặc, không quan tâm nghiên cứu các điều khoản theo mẫu. Điều 
này lại làm mất đi động lực của bên cung cấp trong việc thiết kế điều khoản mẫu tốt 
hơn, hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng, dẫn tới “thất bại của thị trường” theo một 
hiện tượng mà George Arthur Akerlof - kinh tế gia đoạt giải Nobel năm 2001 - gọi là 
“market for lemons”,385 trong đó chất lượng điều khoản mẫu ngày càng giảm đi theo 
hướng bất lợi cho người tiêu dùng.386 

Thứ tư, yếu thế hơn do các khuynh hướng nhận thức (“cognitive biases”) từ phía 
người tiêu dùng. Theo phát hiện của kinh tế học hành vi, lý trí của con người chịu 
nhiều hạn chế và tác động khác nhau (thường được gọi là khuynh hướng nhận thức), 

 
383 Kessler F, tlđd, , p. 640. 
384 Nguyễn Như Phát (2010), tlđd, tr. 28. 
385 Xem George Akerlof, tlđd, p. 488. 
386 Xem M. Schillig, tlđd, p. 336-358. 
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dẫn đến việc người tiêu dùng bị ngăn cản một cách có hệ thống trong việc đưa ra các 
quyết định lựa chọn hợp lý liên quan đến hợp đồng trong mối quan hệ với các thương 
nhân đầy tinh vi. Với thực tế đó, những người bán hàng sành sỏi đã phản ứng một cách 
chiến lược để khai thác những thành kiến của người tiêu dùng nhằm xác lập các giao 
dịch không tối ưu cho người mua và đẩy sự yếu thế của người tiêu dùng lên cao thêm 
một bậc.  

Như vậy, yêu cầu then chốt trong hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu tại Việt Nam chính là xác định người tiêu dùng có vị trí yếu thế trong quan 
hệ với chủ thể kinh doanh, từ đó việc thiết kế cơ chế kiểm soát cần hướng đến mục 
tiêu khắc phục bốn khía cạnh yếu thế cụ thể nêu trên của người tiêu dùng. Trong lĩnh 
vực hợp đồng theo mẫu, quyền tự do hợp đồng đã mất đi vị trí là mô hình trung tâm 
của hệ thống pháp luật và nguyên tắc bảo vệ bên yếu thế ngày càng có vai trò trong 
việc định hình hệ thống lập pháp. 

3.1.3. Học tập kinh nghiệm nước ngoài có chọn lọc nhằm hài hòa hóa pháp luật 
trong nước trên tiến trình hội nhập quốc tế 

Trên thực tế, quá trình tham gia Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA), Diễn 
đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), quan hệ thương mại với Liên 
minh Châu Âu EU, khu vực tự do Bắc Mỹ NAFTA, thực hiện Hiệp định thương mại 
Việt - Mỹ, là thành viên tổ chức thương mại thế giới WTO… cho thấy Việt Nam gặp 
rào cản lớn về luật pháp do hệ thống luật pháp nước ta còn nhiều khác biệt so với 
những định chế của các tổ chức kinh tế, các quốc gia nói trên.387 Tham gia toàn cầu 
hóa, tiến trình hội nhập, chúng ta phải chấp nhận hệ thống luật pháp, các định chế của 
các tổ chức và các quốc gia mà chúng ta ký hiệp định thương mại song phương. Đây là 
thách thức không nhỏ đối với Việt Nam trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế thế 
giới và khu vực.  

Hiện nay, cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã tham gia đàm 
phán và ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) như FTA Việt Nam - Hàn 
Quốc (Hiệp định VKFTA, hiệu lực từ 20 tháng 12 năm 2015); FTA giữa Việt Nam và 
Liên minh kinh tế Á-Âu (Hiệp định VN-EAEU FTA, hiệu lực từ 05 tháng 10 năm 
2016), các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (Hiệp định CPTPP, có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14 tháng 01 năm 
2019), FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA, có hiệu lực từ 
ngày 01 tháng 8 năm 2020), FTA giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ai-len 
(Hiệp định UKVFTA, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2021)… Trong nhiều hiệp 

 
387 Nguyễn Thị Hằng Nga, tlđd, tr. 119. 
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định nêu trên đã có những nội dung thể hiện các cam kết về chính sách bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng ở Việt Nam. Ví dụ như tại Chương 16 (Chính sách về Cạnh tranh) 
của Hiệp định CP TPP có quy định tại Điều 16.6 về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
Các quy định trong các điều ước quốc tế đều có cam kết trong việc hoàn thiện thể chế 
chính sách, tăng cường hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin giữa các cơ quan, tổ 
chức về bảo vệ người tiêu dùng.  

Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, các thể chế thị trường 
ở Việt Nam cũng từng bước được hình thành. Chính phủ đã chủ trương xoá bỏ cơ chế 
tập trung, bao cấp, nhấn mạnh quan hệ hàng hoá - tiền tệ, tập trung vào các biện pháp 
quản lý kinh tế, thành lập hàng loạt các tổ chức tài chính, ngân hàng, hình thành các thị 
trường cơ bản như thị trường tiền tệ, thị trường lao động, thị trường hàng hoá, thị 
trường đất đai…388 Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập 
kinh tế quốc tế, khung pháp lý để phát triển các loại thị trường tiếp tục được xây dựng 
và hoàn thiện. Đó cũng là tiền đề để thúc đẩy nhanh các giao lưu thương mại kéo theo 
sự du nhập của hợp đồng theo mẫu từ các tập đoàn, các doanh nghiệp nước ngoài vào 
Việt Nam. Với quy mô áp dụng xuyên quốc gia của các điều khoản mẫu, việc kiểm 
soát giờ đây không còn là bài toán được đặt trong phạm vi biên giới một đất nước và 
chỉ với người tiêu dùng của đất nước đó mà cần có sự điều chỉnh pháp luật để đảm bảo 
sự hài hòa trên một thị trường tiêu dùng chung phi biên giới. 

Từ đó, trong quá trình hoàn thiện hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu tại Việt Nam, cần nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế để 
đảm bảo tính hài hòa pháp luật trong quá trình thực thi các điều ước quốc tế cũng như 
đáp ứng quá trình hội nhập ngày một nhanh chóng trong thời đại Cách mạng 4.0 hiện nay. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch 
giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng tại Việt Nam 

Qua việc nghiên cứu tổng thể các quy định pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu trong giao dịch tiêu dùng tại Việt Nam, có thể thấy sự tương thích đáng kể trong 
cách tiếp cận và thiết kế cơ chế bảo vệ người tiêu dùng của các nhà làm luật Việt Nam 
với nhiều khu vực, quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh điểm tương đồng và giá 
trị đạt được, pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này cũng bộc lộ một số hạn chế và 
vướng mắc dưới góc độ luật so sánh và mối liên hệ với các nền tảng lý thuyết đã 
nghiên cứu. Để khắc phục bất cập nhằm nâng cao hơn nữa giá trị pháp lý của phương 
thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu, Việt Nam có thể hoàn thiện các quy định pháp luật 

 
388 Nguyễn Thị Hằng Nga, tlđd, tr. 119. 
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hiện hành trên cơ sở các yêu cầu đã nêu với các nhóm vấn đề như sau: 

3.2.1. Hoàn thiện quy định về đối tượng kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao 
dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

3.2.1.1. Xác định hợp đồng theo mẫu thuộc đối tượng kiểm soát 

Thực hiện quy định về đảm bảo tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật 
trong hệ thống pháp luật,389 Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi) đã bỏ định nghĩa về 
“hợp đồng theo mẫu”, “điều kiện giao dịch chung” tại khoản 5 và 6 Điều 3 Luật 
BVQLNTD 2010 để thực hiện thống nhất theo định nghĩa tại khoản 1 Điều 405 và 
khoản 1 Điều 406 BLDS 2015. Trong tổng số 148 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý 
kiến tại Tổ và 23 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu tại Hội trường, không có đại biểu 
Quốc hội nào phản đối nội dung sửa đổi này. 

Tuy nhiên, hiện nay BLDS và Luật BVQLNTD cùng sử dụng khái niệm hợp 
đồng theo mẫu nhưng thực chất có sự khác nhau, thậm chí cả hai khái niệm này chưa 
chính xác khi quy định “hợp đồng theo mẫu là hợp đồng...” trong khi thực chất đây chỉ 
là bản dự thảo các điều khoản mẫu. Mặt khác, BLDS và Luật BVQLNTD song song 
sử dụng khái niệm hợp đồng theo mẫu và khái niệm điều kiện giao dịch chung nhưng 
đều có cùng bản chất trong mối quan hệ với người tiêu dùng như đã phân tích.  

Vì vậy, để có những điều chỉnh giống nhau nhằm xây dựng đầy đủ phạm vi bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong BLDS và dự thảo Luật BVQLNTD cần xây dựng 
một khái niệm chung bao trùm cả hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung, 
chẳng hạn khái niệm “điều khoản mẫu”. Tên gọi “điều khoản mẫu” (mà không phải là 
“hợp đồng theo mẫu”) phù hợp với định hướng của BLDS và Luật BVQLNTD trong 
việc kiểm soát các điều khoản soạn sẵn ngay từ khi chúng được soạn thảo (tức là trước 
khi khi giao dịch/ mối quan hệ hợp đồng được hình thành). 

Ngoài việc thống nhất thành một khái niệm, nội hàm khái niệm này cần lột tả 
được đầy đủ bản chất soạn thảo một chiều của các điều khoản soạn sẵn và đặc tính 
chấp nhận từ phía người tiêu dùng. Việt Nam có thể tham khảo một trong các phương 
án sau: 

Cách thứ nhất, xây dựng định nghĩa ngắn gọn dựa trên bản chất của điều khoản 
mẫu, ví dụ tham khảo: 

- Khoản 2 Điều 2.1.19 Bộ nguyên tắc UNIDROIT quy định: “Điều khoản mẫu là 
điều khoản được chuẩn bị từ trước cho việc sử dụng chung và nhiều lần bởi một bên 

 
389 Khoản 1 Điều 5 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015. 
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và thực sự được sử dụng không trên cơ sở đàm phán với bên kia”;390 

- Điều 39 Luật Hợp đồng Trung Quốc: “Điều khoản mẫu là các điều khoản được 
một bên chuẩn bị trước để sử dụng nhiều lần và không phải là kết quả của việc thương 
lượng với bên kia trong quá trình giao kết hợp đồng”.391 

-  Khoản 1 Điều 305 Bộ luật Dân sự Đức: “Điều khoản giao dịch chung là tất cả 
các điều khoản hợp đồng được soạn thảo trước cho nhiều hơn 02 hợp đồng mà một 
bên giao kết hợp đồng (người sử dụng) đưa ra cho bên kia khi giao kết. Không quan 
trọng là các điều khoản có tạo thành một phần riêng nằm ngoài hợp đồng hay là một 
phần của chính văn kiện hợp đồng, quy mô bao nhiêu, kiểu và cỡ chữ trình bày và hợp 
đồng có hình thức nào.”392  

Theo đó, Việt Nam có thể tham khảo các khái niệm nêu trên để xây dựng định 
nghĩa “điều khoản mẫu” theo hướng: Điều khoản mẫu là tất cả các điều khoản hợp 
đồng được tổ chức, cá nhân kinh doanh soạn thảo trước để giao kết hợp đồng không 
trên cơ sở thương lượng với bên người tiêu dùng. Các điều khoản này có thể là một 
phần riêng nằm ngoài hợp đồng hoặc là một phần của chính bản hợp đồng. Bên cạnh 
đó, pháp luật Việt Nam cũng có thể quy định rõ “các điều khoản hợp đồng không trở 
thành điều khoản mẫu nếu như chúng đã được các bên đàm phán đến từng chi tiết” 
như khoản 1 Điều 305 Bộ luật Dân sự Đức để phân biệt giữa điều khoản mẫu và các 
điều khoản hình thành trên cơ sở thương lượng trực tiếp giữa các bên. 

Cách thứ hai, liệt kê các yếu tố cụ thể để cơ quan có thẩm quyền xác định theo 
từng trường hợp với sự chứng minh ngược lại của chủ thể kinh doanh, ví dụ tham khảo 
Mục 27 Phần 2-3- Điều khoản hợp đồng không công bằng Luật Cạnh tranh và Người 
tiêu dùng Úc393, Việt Nam có thể đề ra những yếu tố tối thiểu như sau để xác định một 
hợp đồng có phải là hợp đồng theo mẫu hay không: 

- Người tiêu dùng thực sự có quyền thương lượng liên quan đến giao dịch hay 
không (thể hiện qua việc: người tiêu dùng có được tiếp cận trước hợp đồng một thời 
gian hợp lý hay không, có cơ hội thực sự để thương lượng hay không). 

- Hợp đồng có được chủ thể kinh doanh soạn thảo trước các cuộc thảo luận liên 
quan đến giao dịch hay không? 

 
390Xem bản tiếng Anh tại: 
https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf, ngày 
truy cập: 20/03/2021. 
391 Xem bản tiếng Anh tại: http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-
02/12/content_21908031.htm, ngày truy cập: 20/03/2021. 
392 Khoản 1 Điều 305 Bộ luật Dân sự Đức. Xem bản tiếng Anh tại: https://www.gesetze-im-
internet.de/englisch_bgb/index.html#gl_p0915, ngày truy cập: 20/03/2021. 
393 Xem bản tiếng Anh tại: https://www.legislation.gov.au/Latest/C2018C00437, ngày truy cập: 20/03/2021. 

https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-e.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html#gl_p0915
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html#gl_p0915
https://www.legislation.gov.au/Latest/C2018C00437
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- Chủ thể kinh doanh có yêu cầu người tiêu dùng phải đồng ý toàn bộ nội dung 
soạn sẵn nếu muốn mua hàng hóa, dịch vụ hay không? 

- Các điều khoản của hợp đồng có tính đến các đặc điểm cụ thể của bên người 
tiêu dùng hoặc giao dịch cụ thể hay không? 

Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam có thể kết hợp hai cách thức trên theo hướng 
vừa có điều khoản định nghĩa chung, vừa có điều khoản quy định về các yếu tố cấu 
thành cụ thể. Điều khoản định nghĩa chung giúp doanh nghiệp tự xác định trường hợp 
nào cần phải đăng ký mẫu với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng 
(trong trường hợp vẫn áp dụng phương thức tiền kiểm như hiện nay). Điều khoản về 
các yếu tố cấu thành cụ thể được áp dụng cho cơ quan giải quyết tranh chấp trong 
trường hợp cần xác định từng hợp đồng tranh chấp cụ thể có phải là hợp đồng theo 
mẫu hay không. 

3.2.1.2. Xác định người tiêu dùng thuộc đối tượng được chú ý bảo vệ 

Như đã phân tích, việc xác định phạm vi người tiêu dùng bao gồm cả cá nhân và 
tổ chức trong Luật BVQLNTD xuất phát từ quan điểm không phân biệt cá nhân hay tổ 
chức mà cần bảo vệ bên có “vị trí yếu thế” nói chung. Tuy nhiên, cách định nghĩa này 
của Việt Nam hiện có những điểm chưa rõ ràng như sau: 

Thứ nhất, về đối tượng người tiêu dùng. Do quy định đối tượng bao gồm cả cá 
nhân và tổ chức, Việt Nam phải đối mặt với khó khăn trong việc xác định chính xác 
đối tượng cần bảo vệ nếu không quy định thực sự cụ thể về mục đích giao dịch.  

Thứ hai, về mục đích sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Với mục đích khá chung là 
“tiêu dùng, sinh hoạt”, có hai điểm chưa rõ là (i) đối với các giao dịch có mục đích hỗn 
hợp thì xác định ra sao? (Ví dụ một cá nhân mua xe máy vừa để dùng, vừa để kinh 
doanh); (ii) Mục đích “tiêu dùng, sinh hoạt” của tổ chức được xác định như thế nào?  

Liên quan đến những điểm hạn chế nêu trên, pháp luật một số nước có cách giải 
quyết như sau:  

Cách thứ nhất, xác định thông qua mục đích chính của giao dịch. Chẳng hạn, tại 
Úc, Mục 23 (3) Phần 2-3 Điều khoản hợp đồng không công bằng Luật Cạnh tranh và 
Người tiêu dùng Úc quy định: 

“Một hợp đồng tiêu dùng là một hợp đồng về: 

(a) việc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ; hoặc 

(b) việc mua bán hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

cho một cá nhân mà việc mua hàng hóa, dịch vụ hoặc lợi ích có được là hoàn 
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toàn hoặc chủ yếu nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình 
hoặc cho tiêu dùng.”394 

Cách định nghĩa này giải quyết được điểm mờ của pháp luật Việt Nam đối với 
những trường hợp có mục đích hỗn hợp như trường hợp mua xe vừa để sử dụng, vừa 
để kinh doanh. Theo đó, Việt Nam có thể tham khảo điều khoản này để quy định theo 
hướng nếu hàng hóa, dịch vụ đó được “hoàn toàn hoặc chủ yếu” dùng vào mục đích sử 
dụng của cá nhân hoặc gia đình/ hộ gia đình hoặc cho mục đích tiêu dùng thì người đó 
được xác định là người tiêu dùng. Ngược lại, nếu hàng hóa, dịch vụ đó vừa để sử 
dụng, vừa để kinh doanh (ví dụ như lượng thời gian sử dụng tương đương nhau), thì 
người đó không phải là người tiêu dùng. 

Cách thứ hai, xác định thông qua việc loại trừ các mục đích ngoài tiêu dùng. Ví 
dụ tại Châu Âu, Điều 2(b) Chỉ thị 93/13/EEC về Điều khoản không công bằng trong 
hợp đồng tiêu dùng của Châu Âu quy định: “Người tiêu dùng” có nghĩa là bất kỳ cá 
nhân nào, trong các hợp đồng được đề cập trong Chỉ thị này, đang hành động cho các 
mục đích ngoài thương mại, kinh doanh hoặc nghề nghiệp của mình”.395 Chỉ thị này 
của Châu Âu giới hạn rõ không chỉ mục đích thương mại, kinh doanh mà cả mục đích 
nghề nghiệp (ví dụ đối với trường hợp tổ chức mua nước uống cho công nhân như nêu 
tại mục 3.1.b trên đây) đều bị loại trừ khỏi đối tượng người tiêu dùng.  

Theo đó, để phù hợp với đặc thù về “vị trí yếu thế” của tổ chức trong điều kiện 
kinh tế - xã hội Việt Nam hiện tại, phạm vi người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam 
có thể bao gồm cả cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, cần giới hạn rõ mục đích sử dụng, ví 
dụ như theo mục đích chính của giao dịch hoặc theo phương pháp loại trừ như đã đề 
cập ở trên để khắc phục các điểm mờ trong luật.  

Thứ ba, về cơ sở phát sinh quan hệ tiêu dùng. Với cách hiểu “mua, sử dụng”, tức 
là “mua và sử dụng”, các đối tượng thuê hàng hóa để sử dụng hoặc người được cho, 
tặng hàng hóa, dịch vụ để sử dụng không được coi là người tiêu dùng. Trong khi đó, 
đây cũng là nhóm đối tượng cần được bảo vệ do có thể chịu các tác động tiêu cực 
trong quá trình sử dụng hàng hóa, dịch vụ, chẳng hạn: trẻ con bị ngộ độc thực phẩm. 
Vì vậy, trong trường hợp này, cần xác định cơ sở phát sinh quan hệ tiêu dùng là một 
hoặc cả hai hành vi “mua”, “sử dụng”, tức là “mua và/hoặc sử dụng”. Để làm rõ cơ sở 
này, có thể sửa đổi cụm từ “mua, sử dụng” thành “mua hoặc sử dụng” cho rõ nghĩa. 

Liên quan đến các giải pháp nêu trên, đề xuất về xác định mục đích sử dụng hàng 
hóa, dịch vụ thông qua việc loại trừ các mục đích ngoài tiêu dùng và việc làm rõ cơ sở 

 
394 Xem bản tiếng Anh tại: https://www.legislation.gov.au/Latest/C2018C00437, ngày truy cập: 20/03/2021. 
395 Xem bản tiếng Anh tại: https://www.legislation.gov.au/Latest/C2018C00437, ngày truy cập: 20/03/2021. 

https://www.legislation.gov.au/Latest/C2018C00437
https://www.legislation.gov.au/Latest/C2018C00437
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phát sinh quan hệ tiêu dùng là “mua hoặc sử dụng” đã được thể chế trong dự thảo Luật 
và nhận được sự đồng thuận của các đại biểu Quốc hội. Cụ thể, khoản 1 Điều 3 Dự 
thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi) quy định: “Người tiêu dùng là cá nhân mua hoặc sử 
dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia 
đình và không vì mục đích thương mại”.  

3.2.1.3. Xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng kiểm soát  

Định nghĩa về “tổ chức, cá nhân kinh doanh” được giữ nguyên từ Luật 
BVQLNTD đến Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi). Tuy nhiên, xét từ khía cạnh căn 
cứ vào “mục đích sinh lời” để xác định “tổ chức, cá nhân kinh doanh”, định nghĩa này 
dường như ít tương đồng với khái niệm “thương nhân” ở một số khu vực tài phán nước 
ngoài mà từ đó nhiều ý tưởng pháp lý đã được các nhà soạn thảo Luật BVQLNTD vay 
mượn.396 Ví dụ: Điều 3 Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng của Québec quy định: “Pháp 
nhân phi lợi nhuận không thể viện dẫn trạng thái phi lợi nhuận của họ để tránh việc 
áp dụng Đạo luật này”. Điều 4 Đạo luật này cũng nêu rõ: “Chính phủ và các cơ quan 
ban ngành của chính phủ phải tuân theo việc áp dụng Đạo luật này.”397 Ở các nước 
Châu Âu, khái niệm “thương nhân” trong luật tiêu dùng thường được định nghĩa rộng 
hơn khái niệm thương nhân “vì lợi nhuận”. 398 

Để khắc phục hạn chế trong cách xác định “tổ chức, cá nhân kinh doanh” dựa 
vào mục đích giao dịch như trong Luật BVQLNTD hiện nay, Việt Nam có thể tham 
khảo kinh nghiệm quốc tế được dẫn chiếu ở trên để bỏ mục đích “sinh lời” ra khỏi 
định nghĩa về “tổ chức, cá nhân kinh doanh”. Với mục đích hướng tới việc bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng, Luật nên căn cứ vào đối tượng người tiêu dùng để xác định 
phạm vi bảo vệ. Theo đó, mọi hợp đồng về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được 
ký kết giữa một bên là người tiêu dùng và bên kia là nhà cung cấp đều thuộc đối tượng 
điều chỉnh của Luật BVQLNTD. 

3.2.2. Hoàn thiện quy định về phạm vi kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch 
giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

3.2.2.1. Hoàn thiện quy định kiểm soát về hình thức 

Thứ nhất, về nghĩa vụ của thương nhân trong việc cung cấp điều khoản mẫu cho 
người tiêu dùng.  

 
396 Nguyen Van Cuong (2011), tlđd, p. 219. 
397 Xem bản tiếng Anh tại: http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/p-40.1,  ngày truy cập: 20/6/2021. 
398 Xem Hans Schulte-Nölke, Hội thảo Luật Người tiêu dùng EC - Phân tích so sánh, Ủy ban Châu Âu, 2008, p. 
732, đường dẫn: Europa http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumer_law_compendium_comp 
so_analysis_e n_final.pdf, truy cập ngày 20/06/2021. 

http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumer_law_compendium_comp%20so_analysis_e%20n_final.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumer_law_compendium_comp%20so_analysis_e%20n_final.pdf
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Như đã nói, mặc dù công cụ pháp lý dựa trên việc điều chỉnh trách nhiệm cung 
cấp thông tin của doanh nghiệp đã được thiết lập cả trong BLDS lẫn Luật BVQLNTD 
nhưng mới đủ để giải quyết các trường hợp giao kết hợp đồng theo mẫu trong trường 
hợp thông thường. Đối với những hoàn cảnh rủi ro hơn, pháp luật cần thiết kế cơ chế 
trách nhiệm cung cấp thông tin về điều khoản mẫu chặt chẽ hơn để điều chỉnh hành vi 
doanh nghiệp.  

Mặc dù trách nhiệm cung cấp điều khoản mẫu nói riêng trong các hoàn cảnh đặc 
thù chưa được điều chỉnh trong luật nhưng tại thời điểm xây dựng Luật BVQLNTD và 
các văn bản hướng dẫn thi hành, các nhà lập pháp đã có ý thức xây dựng công cụ đặc 
biệt hơn để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói chung trong những hoàn cảnh doanh 
nghiệp có thể khai thác vị trí yếu thế của người tiêu dùng, thể hiện ở các quy định tại 
Nghị định 99/2011/NĐ-CP về hợp đồng giao kết từ xa399 và hợp đồng bán hàng tận 
cửa.400 Đối với hai loại hợp đồng này, pháp luật đưa ra các quy định tăng cường trách 
nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp, đồng thời xây dựng cơ chế chấm dứt hợp 
đồng cho người tiêu dùng trong một khoảng thời gian nhất định nếu doanh nghiệp 
không tuân thủ trách nhiệm cung cấp thông tin. 

Tương tự, đối với những hoàn cảnh rủi ro hơn cho việc giao kết hợp đồng theo 
mẫu do doanh nghiệp tạo ra, pháp luật cần ràng buộc thêm các nghĩa vụ khác đối với 
doanh nghiệp hoặc bổ sung thêm quyền cho người tiêu dùng bên cạnh trách nhiệm 
cung cấp điều khoản mẫu đơn thuần như hiện nay, cụ thể: 

Trên cơ sở tham khảo cách tiếp cận về hợp đồng từ xa và hợp đồng bán hàng tận 
cửa, có thể xác định hoàn cảnh rủi ro cần có sự điều chỉnh đặc thù của pháp luật bao 
gồm các yếu tố: (i) bên bán hàng chủ động tiếp cận người tiêu dùng để mời chào mua 
bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; (ii) địa điểm giao dịch không phải là địa điểm kinh 
doanh của doanh nghiệp và (iii) người tiêu dùng hầu như không có cơ hội thực tế và 
thời gian để tìm hiểu và kiểm chứng thông tin chào hàng cũng như dự thảo hợp đồng 
theo mẫu của doanh nghiệp. Đây là tình huống doanh nghiệp có thể thiết kế nhiều kịch 
bản tinh vi nhằm khai thác thế bị động và lối hành xử cảm tính của người tiêu dùng để 
xác lập giao dịch. Bởi vậy, sự bất cân xứng về thông tin vốn đã tồn tại trong hoàn cảnh 
bình thường thì nay lại càng bị khắc sâu thêm khiến người tiêu dùng đã yếu thế trở nên 
càng yếu thế.  

 
399 Khoản 1 Điều 3 và Điều 17 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, trong đó hợp đồng giao kết từ xa là hợp đồng được 
ký kết giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thông qua phương tiện điện tử 
hoặc điện thoại. 
400 Khoản 3 Điều 3 và Điều 19 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, trong đó bán hàng tận cửa là trường hợp tổ chức, cá 
nhân kinh doanh thực hiện việc bán hàng hóa tại nơi ở, nơi làm việc của người tiêu dùng. 
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Trường hợp xác lập giao dịch trong các hoàn cảnh rủi ro về mặt thông tin như 
vậy, cũng tương tự cơ chế đặt ra đối với bán hàng tận cửa và bán hàng từ xa, các nhà 
lập pháp có thể xây dựng cơ chế chấm dứt hợp đồng cho người tiêu dùng trong một 
khoảng thời gian nhất định và không phải mất bất kỳ khoản đặt cọc hay chi phí, giá trị 
hợp đồng nào đã thanh toán. 

Các giải pháp nêu trên đã được thể chế trong Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi) 
thông qua việc: (i) bổ sung khái niệm mới về “Bán hàng không tại địa điểm giao dịch 
thường xuyên”401 và (ii) bổ sung điều khoản riêng về “Trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân kinh doanh trong hoạt động bán hàng không tại địa điểm giao dịch thường 
xuyên”402 để có sự điều chỉnh đặc thù  trong hoàn cảnh người tiêu dùng gặp rủi ro hơn 
như đã phân tích ở trên.  

Cũng liên quan đến việc hoàn thiện quy định pháp luật về nghĩa vụ của thương 
nhân trong việc cung cấp điều khoản mẫu cho người tiêu dùng, có 04 ý kiến đại biểu 
Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 đề nghị làm rõ quy định về “thời gian hợp lý” liên quan đến 
việc cung cấp trước hợp đồng theo mẫu để người tiêu dùng nghiên cứu.403 Tuy nhiên, 
do tính chất đa dạng của các hợp đồng theo mẫu (ví dụ: độ dài số trang, độ phức tạp 
của điều khoản, mức độ phổ biến… của các hợp đồng theo mẫu khác nhau), theo đó, 
theo quan điểm của nghiên cứu sinh, rất khó để có một chuẩn mực chung về “thời gian 
hợp lý” cụ thể áp dụng chung cho mọi loại hợp đồng theo mẫu thuộc nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Pháp luật chuyên ngành có thể căn cứ vào nguyên tắc này trong Luật 
BVQLNTD để quy định cụ thể phù hợp với đặc thù trong từng lĩnh vực.  

Thứ hai, về tính minh bạch của điều khoản. 

Tính minh bạch của điều khoản là một trong các yếu tố đảm bảo công bằng về 
thủ tục. Để đạt được mục đích công bằng, Luật BVQLNTD và các văn bản hướng dẫn 
thi hành đã đưa ra yêu cầu tương đối cụ thể nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận thuận lợi, 
đầy đủ cho người tiêu dùng như cỡ chữ tối thiểu; ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu; màu mực 
và nền giấy tương phản. Tuy nhiên, pháp luật chưa đặt ra các yêu cầu về tính rõ ràng 
trong thiết kế, bố cục; tính dễ đọc, dễ theo dõi, trình bày khoa học, logic của toàn bộ 
văn bản. Đồng thời, hậu quả pháp lý trong trường hợp tính công bằng về thủ tục không 
được đảm bảo cũng chưa được đề cập rõ. 

Để xử lý cho vướng mắc đang gặp phải, Việt Nam có thể tìm thấy cách xử lý 
trong pháp luật nước ngoài, chẳng hạn Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc và Bộ 

 
401 Điểm c Khoản 7 Điều 3 Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi). 
402 Điều 47 Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi). 
403 Tổng Thư ký Quốc hội (2022), tlđd, tr. 16. 
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luật Dân sự Đức, cụ thể như sau: 

Về các tiêu chí xác định tính minh bạch, Mục 24 (3) Phần 2-3 về Điều khoản hợp 
đồng không công bằng quy định: 

“Một điều khoản là minh bạch nếu điều khoản đó: 

(a) được diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản hợp lý; và 

(b) dễ đọc; và 

(c) được trình bày rõ ràng; và 

(d) luôn có hiệu lực với bất kỳ bên nào bị tác động bởi điều khoản”.404 

Theo đó, Việt Nam có thể tham khảo để bổ sung thêm các yêu cầu “dễ đọc” và 
“trình bày rõ ràng” nhằm đảm bảo tính minh bạch của hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung về cả hình thức lẫn ngôn ngữ hợp đồng. Hai tiêu chí này không những 
bổ sung cho khoảng trống về hợp đồng bản giấy trong pháp luật Việt Nam mà còn phù 
hợp với cả hợp đồng giao kết điện tử.  

Giải pháp này hiện được thể chế một phần trong Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa 
đổi) tại Điều 23 thông qua việc quy định: “Ngôn ngữ, hình thức của hợp đồng giao kết 
với người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp bằng văn bản phải 
được thể hiện rõ ràng, dễ hiểu”. Trên cơ sở yêu cầu về “hình thức” trong dự thảo Luật, 
các tiêu chí cụ thể về tính “dễ đọc” và “trình bày rõ ràng” như được đề xuất trên đây 
có thể được quy định tại văn bản hướng dẫn thi hành Luật để đảm bảo tính cụ thể và 
khả thi trong việc thực hiện quy định pháp luật. 

Tại kỳ họp thứ 4, một ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không sử dụng cụm từ 
“hình thức”.405 Tuy nhiên, như đã phân tích, tính không rõ ràng về “hình thức” cũng là 
nguyên nhân chính và phổ biến trong việc người tiêu dùng bị hạn chế khả năng tiếp 
cận các điều khoản mẫu, chẳng hạn như việc thiết kế, bố cục không rõ ràng, sử dụng 
cơ chữ quá nhỏ dẫn đến khó đọc, khó theo dõi... Theo đó, theo quan điểm của nghiên 
cứu sinh, cần thiết phải giữ yêu cầu về “hình thức” bên cạnh yêu cầu về “ngôn ngữ” 
trong Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi). Đây cũng là cách quy định được sử dụng tại 
nhiều nước trên thế giới, chẳng hạn Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc đã dẫn 
chứng ở trên. 

Bên cạnh đó, về hậu quả pháp lý đối với các điều khoản không minh bạch, Mục 
23 (1) và 24 (2) Phần 2-3 về Điều khoản hợp đồng không công bằng trong Luật Cạnh 

 
404 Mục 24 (3) Phần 2-3, Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, tlđd. 
405 Tổng Thư ký Quốc hội (2022), tlđd, tr. 16. 
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tranh và Người tiêu dùng 2010 của Úc quy định: (i) mức độ minh bạch của điều khoản 
là một tiêu chí mà tòa án có thể tính đến trong việc xác định xem một điều khoản của 
hợp đồng có không công bằng hay không và (ii) điều khoản không công bằng trong 
hợp đồng theo mẫu là vô hiệu.  

Tương tự, Điều 307 Bộ luật Dân sự Đức cũng quy định: “Những quy định trong 
các điều khoản kinh doanh mẫu không có hiệu lực nếu trái với yêu cầu về tính trung 
thực và thiện chí, chúng gây bất lợi một cách phi lý cho đối tác hợp đồng của người sử 
dụng. Sự bất lợi đến mức phi lý cũng có thể nảy sinh từ quy định không rõ ràng và 
không dễ hiểu”. Như vậy, tương tự Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc, quy định 
không rõ ràng, dễ hiểu cũng là một trong những yếu tố được xem xét khi xác định tính 
hiệu lực của điều khoản kinh doanh mẫu tại Đức. 

Theo cách tiếp cận của nhiều quốc gia trên thế giới, ví dụ như Đức và Úc nêu 
trên, việc thiếu công bằng về mặt thủ tục có khả năng gây ra những hệ quả đáng kể 
như gây ra sự bất lợi đến mức phi lý cho bên mua và là một trong những nguyên nhân 
khiến điều khoản trở nên không công bằng, từ đó các cần xem đây cũng là một trong 
những cơ sở xác định tính hiệu lực của hợp đồng theo mẫu và điều khoản kinh doanh 
mẫu. 

Pháp luật Việt Nam hiện mới chỉ dừng ở mức độ kiểm soát ban đầu là đề ra các 
yêu cầu về tính minh bạch. Trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia phát 
triển, về lâu dài, Việt Nam có thể nâng mức độ kiểm soát tính minh bạch theo hướng 
xác định hậu quả pháp lý tương ứng với mức độ bất lợi mà điều khoản không minh 
bạch gây ra cho bên mua. Trong đó, minh bạch là một trong những cơ sở để xem xét 
liệu điều khoản mẫu có công bằng hay không và giao cho Tòa án thẩm quyền xem xét, 
đánh giá tính hiệu lực của các điều khoản không công từ cả góc độ minh bạch. 

Ngoài ra, có thể nói thêm rằng, việc hoàn thiện quy định kiểm soát về hình thức 
nhận được sự đồng thuận cao của đại biểu Quốc hội khi chỉ có một đại biểu có ý kiến bỏ 
tiêu chí về “hình thức” nêu trên (không có thêm đại biểu phản đối). Ngoài ra, có 02 ý 
kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định để người tiêu dùng tiếp cận đầy đủ các nội 
dung trong hợp đồng, tránh việc “gài” những nội dung bất lợi cho người tiêu dùng.406 

3.2.2.2. Hoàn thiện quy định kiểm soát về nội dung 

Như đã phân tích, việc thiếu vắng một quy định chung về điều khoản không công 
bằng/ không có hiệu lực đồng nghĩa với việc thiếu vắng một công cụ quan trọng để 
thiết lập chuẩn mực về tính công bằng trong pháp luật hợp đồng Việt Nam, cũng như 

 
406 Tổng Thư ký Quốc hội (2022), tlđd, tr. 16. 
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đảm bảo tính linh hoạt của phương thức kiểm soát trước sự thay đổi nhanh chóng của 
đời sống kinh tế - xã hội cũng như chiến lược thiết kế điều khoản tinh vi của các chủ 
thể kinh doanh. Bên cạnh đó, danh mục điều khoản không có hiệu lực tại Điều 16 cũng 
cần hoàn thiện để đảm bảo tính thực tiễn hơn. Để khắc phục được những bất cập này, 
trước hết cần quy định một điều khoản chung về các trường hợp không công bằng/ 
không có hiệu lực, sau đó hoàn thiện danh mục cụ thể. 

Về điều khoản chung, cần thiết kế dưới dạng đưa ra các tiêu chí đánh giá khi nào 
một điều khoản được coi là không công bằng/ không có hiệu lực, ví dụ tham khảo:  

- Điều 3(1), Chỉ thị 93/13/EEC của Uỷ ban châu Âu: “Một điều khoản không 
được hai bên thoả thuận sẽ được coi là bất công 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 theo hợp đồng gây bất lợi cho người tiêu dùng”.407 

- Mục 62.4 (Yêu cầu các điều khoản hợp đồng và thông báo phải công bằng) Phần II 
(Điều khoản không công bằng) Đạo luật quyền người tiêu dùng 2015 của Anh: 

“Một điều khoản được coi là không công bằng nếu trái với yêu cầu về thiện chí, 
điều đó gây ra sự mất cân bằng đáng kể về quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp 
đồng gây bất lợi cho người tiêu dùng”. 

Theo đó, luật Việt Nam có thể xây dựng định nghĩa về điều khoản không công 
bằng bao gồm 03 tiêu chí: (i) trái với nguyên tắc thiện chí theo quy định của pháp luật 
dân sự; (ii) mất cân bằng về quyền và nghĩa vụ của các bên và (iii) gây bất lợi cho 
người tiêu dùng. 

Giải pháp về điều khoản chung nêu trên đã được ghi nhận tại khoản 1 Điều 25 
Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi). Mặc dù có 01 ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp 
thứ 4 cho rằng chưa xác định rõ thế nào là nguyên tắc thiện chí theo quy định của pháp 
luật dân sự nên sẽ khó áp dụng quy định này trong thực tế,408 tuy nhiên thiện chí là 
một trong các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, được quy định trong BLDS và 
được xác định bởi cơ cơ quan giải quyết tranh chấp. Theo đó, xuất phát từ tầm quan 
trọng cũng như tính cơ bản của nguyên tắc này, theo quan điểm của nghiên cứu sinh, 
việc diễn giải cụ thể trong Luật BVQLNTD là không cần thiết. 

Lợi thế lớn nhất của điều khoản chung này là tính linh hoạt giúp thích nghi với sự 
thay đổi của đời sống kinh tế - xã hội và giúp tạo ra công cụ kiểm soát chung để ngăn 
chặn thương nhân thiết kế các điều khoản có chức năng tương đương với các điều 

 
407 Điều 3(1), Chỉ thị 93/13/EEC, tlđd. 
408 Tổng Thư ký Quốc hội (2022), tlđd, tr. 16. 
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khoản bị cấm trong danh mục cụ thể. Tuy nhiên, do các quy tắc pháp lý phải đảm bảo 
tính xác định nên vẫn cần hoàn thiện một danh mục chỉ dẫn mở về các điều khoản 
không công bằng.  

Danh mục này có thể xây dựng từ việc hoàn thiện 9 trường hợp được quy định tại 
Điều 16 Luật BVQLNTD hiện nay, ví dụ: điểm (đ) và (i) khoản 1 Điều 16 cần bổ sung 
theo hướng chỉ không có hiệu lực khi chủ thể kinh doanh đơn phương thay đổi giá/ 
chuyển giao quyền, nghĩa vụ cho bên thứ 3 mà không cho phép người tiêu dùng đơn 
phương chấm dứt hợp đồng hoặc bắt người tiêu dùng gánh chịu những hệ quả pháp lý 
bất lợi từ việc chấm dứt này.  

Bên cạnh đó, cần cân nhắc bổ sung thêm một số trường hợp không có hiệu lực 
khác như: (i) quy định chế tài nặng hơn đối với người tiêu dùng do sự vi phạm hoặc 
chấm dứt hợp đồng hoặc (ii) cho phép tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
gia hạn hợp đồng đã thỏa thuận với người tiêu dùng mà không quy định trách nhiệm 
thông báo trước hoặc không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn gia hạn hay chấm 
dứt hợp đồng. 

Giải pháp về việc hoàn thiện các trường hợp không có hiệu lực cụ thể được thể 
chế tại khoản 2 Điều 25 Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi), bao gồm việc sửa đổi 04 
(bốn) trường hợp409 và bổ sung thêm 06 (sáu) trường hợp410, nâng tổng số trường hợp 
không có hiệu lực từ 09 (chín) trong Luật BVQLNTD 2010 lên thành 15 trường hợp 
trong Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi). 

Ngoài ra, về thẩm quyền, Luật BVQLNTD Việt Nam có thể giao cho cơ quan 
hành chính quyền xác định các trường hợp không công bằng/ không có hiệu lực trong 
các hồ sơ đăng ký theo danh mục cụ thể đã được xác định trong luật trong giai đoạn 
vẫn duy trì sự kiểm soát bằng phương thức này. Đồng thời, có thể dựa trên kinh 
nghiệm của Chỉ thị 93/13/EEC và Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc để thiết lập 
một điều khoản chung cho phép toà án có thể can thiệp vào các tranh chấp cụ thể nằm 
ngoài phạm vi danh mục các điều khoản được coi là không công bằng/ không có hiệu 
lực có sẵn trong luật; trao cho Tòa án thẩm quyền giải thích các khái niệm chung để 
thiết lập các tiêu chí đánh giá cụ thể hơn hoặc bổ sung các trường hợp không có hiệu 
lực mới thông qua các án lệ. 

 
409 Thể hiện tại các điểm a, c, h, l khoản 2 Điều 25 Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi). 
410 Thể hiện tại các điểm d, g, m, n, o, p khoản 2 Điều 25 Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi). 
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3.2.3. Hoàn thiện quy định về phương thức kiểm soát  

3.2.3.1. Hoàn thiện phương thức hành chính 

a) Mô hình kiểm soát 

Đối với hợp đồng cổ điển, phương thức kiểm soát tư pháp đã được thiết lập sẵn. 
Tuy nhiên, tương tự sự thiếu hụt của lý thuyết hợp đồng truyền thống trong việc giải 
quyết các vấn đề phát sinh từ việc sử dụng hợp đồng theo mẫu, vấn đề đặt ra là liệu 
phương thức kiểm soát theo phương thức thực thi pháp luật tư truyền thống có phải là 
phương tiện hiệu quả để đảm bảo công lý cho mô hình hợp đồng theo mẫu hay không 
khi phương thức này hoàn toàn phụ thuộc vào một cá nhân yêu cầu bồi thường trước 
tòa án để chống lại điều khoản không công bằng được áp dụng chung cho vô số giao 
dịch. Với những hạn chế cố hữu về kiến thức pháp lý và/ hoặc năng lực tài chính, việc 
mong đợi vụ kiện cá nhân đủ hiệu quả để ngăn cản điều khoản mẫu không công bằng 
là điều khó khả thi.  

Theo đó, pháp luật có thể khắc phục thiếu hụt của phương thức kiện tụng truyền 
thống bằng phương thức hành chính nêu trên (mà trung tâm là phương thức tiền kiểm), 
nhằm cung cấp phương tiện cụ thể và trực tiếp để ngăn ngừa việc hình thành các điều 
khoản theo mẫu không hiệu quả. Theo đó một bên độc lập, lý tưởng là cơ quan nhà 
nước, sẽ xem xét các điều khoản theo mẫu và chỉ những điều khoản công bằng và hiệu 
quả mới được phép sử dụng trên thị trường. Từ cơ sở lý thuyết về cách tiếp cận khắc 
phục thất bại thị trường và cách tiếp cận tự do - xã hội như đã phân tích tại phần Tổng 
quan, phương thức tiền kiểm (phương thức hành chính) dường như là tối ưu từ cả hai 
cách tiếp cận này. Cụ thể, theo cách tiếp cận của lý thuyết Luật hợp đồng điều tiết thị 
trường (market-rational contract law), do lý tưởng về thị trường hoàn hảo trên thực tế 
không thể luôn luôn đạt được, theo đó sự can thiệp pháp lý của Nhà nước được nhìn 
nhận là phù hợp trong phạm vi sửa chữa đầy đủ những thất bại của thị trường liên quan 
đến các điều khoản mẫu trong hợp đồng tiêu dùng.411 Bên cạnh góc độ điều tiết pháp 
luật nhằm khắc phục thất bại thị trường, theo cách tiếp cận của lý thuyết Luật hợp 
đồng tự do - xã hội (Social-Liberal Contract Law), pháp luật còn cần kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu để khắc phục sự bất bình đẳng về quyền lực đàm phán và ngăn ngừa 
khả năng thương nhân thiết kế giao dịch của họ theo cách khai thác có hệ thống 
khuynh hướng nhận thức của người tiêu dùng từ sự bất bình đẳng về quyền lực đàm 
phán.412 

Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh các hợp đồng theo mẫu ngày càng phổ biến 
 

411 Xem thêm Mục 3.1 Phần Tổng quan.  
412 Xem thêm Mục 3.1 Phần Tổng quan. 
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trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, nhu cầu phát triển nhanh chóng của nền 
kinh tế cộng thêm việc thiếu hụt nguồn lực để triển khai phương thức tiền kiểm từ khối 
cơ quan hành pháp dẫn tới việc pháp luật cần đánh giá lại tính khả thi của phương thức 
này. Bên cạnh đó, phương thức hành chính cũng đối mặt với thách thức trong việc xác 
định giới hạn kiểm soát và cách thức can thiệp nhằm tránh rơi vào chủ nghĩa thống trị 
quá mức đối với quyền tự chủ của thương nhân. 

Tại Việt Nam, phương thức kiểm soát bằng cơ quan hành pháp (đặc biệt là thủ 
tục đăng ký hợp đồng theo mẫu) theo Luật BVQLNTD Việt Nam trong những năm 
qua đã phát huy vai trò tích cực trong việc ngăn ngừa rủi ro cho người tiêu dùng ký kết 
hợp đồng theo mẫu với chủ thể kinh doanh. Xét trong bối cảnh kinh tế-xã hội Việt 
Nam hiện tại, đây vẫn là một phương thức phù hợp. Tại kỳ họp thứ 4, các đại biểu 
Quốc hội cũng có ý kiến cần quy định kiểm soát chặt chẽ hơn về hợp đồng theo mẫu vì 
theo giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, hiện nay vi phạm về 
hợp đồng theo mẫu là rất nhiều.413 

Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị và kết quả tích cực mang lại cho người tiêu 
dùng và xã hội, phương thức can thiệp hành chính của Việt Nam tiềm ẩn những hạn 
chế nhất định như (i) quá trình xử lý hồ sơ đăng ký một chiều, theo kiểu “án tại hồ sơ” 
có thể dẫn tới việc can thiệp thái quá từ Nhà nước hoặc (ii) rủi ro từ việc bỏ sót các 
điều khoản vi phạm hoặc chưa có cách xác định thống nhất về điều khoản vi phạm. 
Theo đó, để khắc phục các bất cập hiện tại và theo kịp xu hướng lập pháp của các quốc 
gia có nền kinh tế phát triển hơn, mô hình kiểm soát này có thể phát triển thêm từng 
bước như sau: 

Thứ nhất, về phương thức kiểm soát cụ thể: 

Giai đoạn hiện tại, cần hoàn thiện phương thức hành chính để phát huy vai trò 
của mô hình này trong bối cảnh hiện tại. Theo đó, đối với phương thức tiền kiểm, cần 
bổ sung quy định thu phí đối với thủ tục tiếp nhận và xử lí hồ sơ đăng kí hợp đồng 
theo mẫu. Khi phải nộp phí, doanh nghiệp sẽ buộc phải gia tăng trách nhiệm trong việc 
soạn thảo cũng như chấp hành hướng dẫn của cơ quan xử lí hồ sơ. Đối với phương 
thức hậu kiểm, cần quy định cụ thể thời gian, thủ tục thực hiện, đồng thời sửa đổi lại 
thời gian doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà 
nước để đảm bảo tính khả thi. 

Bên cạnh đó, có thể khắc phục hạn chế của hình thức kiểm soát “án tại hồ sơ” 
hiện nay bằng cách tham khảo cơ chế điều trần được thiết kế tại một số quốc gia trên 

 
413 Tổng Thư ký Quốc hội (2022), tlđd, tr. 15. 
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thế giới. Chẳng hạn, tại Hàn Quốc, Điều 22 Đạo luật quy định về Điều khoản và Điều 
kiện 2018 Hàn Quốc414 quy định trước khi cân nhắc xem các Điều khoản và Điều kiện 
của hợp đồng có vi phạm Đạo luật này hay không, Ủy ban Thương mại Công bằng 
phải thông báo cho doanh nhân liên quan hoặc những người đã tham gia vào giao dịch 
biết. Những người được thông báo có thể tham dự phiên điều trần của Ủy ban Thương 
mại Công bằng và nêu ý kiến của mình hoặc nộp các tài liệu cần thiết. Đồng thời, Ủy 
ban Thương mại Công bằng có thể yêu cầu cơ quan hành chính liên quan nêu ý kiến 
của mình trước khi bắt đầu ra phán quyết.  

Tổ chức phiên điều trần cũng được pháp luật quốc tế tiếp cận dưới góc độ trình 
tự công bằng thủ tục (procedural due process). Chẳng hạn, tại Hoa Kỳ, yêu cầu về quy 
trình tố tụng đúng được diễn giải là đòi hỏi một phiên điều trần tranh biện chính thức - 
được gọi là phiên điều trần về bằng chứng - trước khi đưa ra các quyết định hành chính 
có tác động bất lợi tới các cá nhân.415 Trong đó, việc được cơ quan giải thích cơ sở đưa 
ra quyết định của họ là một biện pháp quan trọng để đảm bảo rằng cơ quan tuân thủ 
luật pháp, trong phạm vi quyền tự quyết rộng rãi dựa trên sự việc, chính sách và thậm 
chí cả trên các vấn đề pháp lý.416 

Tham khảo cơ chế và lý thuyết này, pháp luật Việt Nam có thể bổ sung quy định 
về việc tổ chức các phiên điều trần trước khi cơ quan hành chính ra quyết định, trong 
đó có sự tham gia của doanh nghiệp, đại diện hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 
người tiêu dùng hiểu biết trong lĩnh vực đó. Cơ quan nhà nước đóng vai trò chủ trì, 
lắng nghe ý kiến, lập luận của các bên đại diện cho quyền lợi của mình trước khi đưa 
ra quyết định về kết quả xử lý hồ sơ. Việc tổ chức phiên điều trần tranh biện chính 
thức trước khi ra các quyết định hành chính bất lợi đến tổ chức, cá nhân kinh doanh 
giúp hạn chế tính chủ quan của quyết định hành chính, qua đó hạn chế sự phản ứng 
của các đối tượng bị tác động.  

Ngoài ra, để giải quyết điểm mờ gây nhiều tranh cãi về tính “thiết yếu” trong 
danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung, Việt Nam cần quy định nguyên tắc để xác định phạm vi danh mục này. Dựa 
vào sự cần thiết phải kiểm soát hợp đồng theo mẫu,417 mức độ kiểm soát cao nhất theo 
phương thức hành chính cần được ưu tiên áp dụng cho những lĩnh vực có mức độ rủi 
ro đối với quyền lợi người tiêu dùng cao nhất theo từng thời kỳ, không nên xét theo 

 
414 Xem bản tiếng Anh tại: https://www.kca.go.kr/eng/sub.do?menukey=6010, ngày truy cập 20/06/2021.  
415 Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Bích Thảo, Bùi Tiến Đạt trong: Bùi Tiến Đạt (chủ biên) (2021), Nguyên tắc 
trình tự pháp luật công bằng, hợp lý và vai trò bảo vệ quyền con người, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, tr. 29. 
416 Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Bích Thảo, Bùi Tiến Đạt (tlđd), tr. 30. 
417 Xem thêm: Mục 1.1.2.2. 

https://www.kca.go.kr/eng/sub.do?menukey=6010
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góc độ “thiết yếu” với nghĩa “thiết yếu là rất cần thiết, không thể thiếu được”.418 Từ 
đó, Luật nên bỏ từ “thiết yếu”, đồng thời quy định rõ các tiêu chí xác định phạm vi 
danh mục dựa trên mức độ rủi ro, chẳng hạn như: 

(i) hàng hóa, dịch vụ do một hoặc một nhóm doanh nghiệp có vị trí độc quyền 
hoặc doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường cung cấp; hoặc 

(ii) hàng hóa, dịch vụ được cung cấp liên tục, tác động trực tiếp, lâu dài tới nhiều 
người tiêu dùng; và 

(iii) hàng hóa, dịch vụ mà qua rà soát phát hiện nhiều nội dung chưa phù hợp quy 
định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng. 

Các tiêu chí này cũng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng trong việc rà soát thường xuyên về thực tế áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung, tránh tình trạng đánh giá, đề xuất mang tính chủ quan hay áp đặt 
khiên cưỡng.    

Giải pháp về xây dựng danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo 
mẫu nêu trên đã được thể chế tại khoản 1 Điều 28 Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi). 
Việc duy trì danh mục này cũng như việc xây dựng các tiêu chí cụ thể để xác định 
danh mục nhận được sự đồng thuận của các đại biểu Quốc hội. Bên cạnh việc không 
có các ý kiến phản đối, còn có 01 ý kiến đề nghị bổ sung quy định về căn cứ và công 
khai các căn cứ khi có thay đổi, thay đổi danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp 
đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;419 01 ý kiến đề nghị cân nhắc căn cứ ban 
hành Danh mục nhằm đảm bảo không bỏ sót hàng hóa, dịch vụ cần kiểm soát.420 
Những ý kiến này củng cố thêm vai trò của phương thức kiểm soát hành chính (đặc 
biệt là tiền kiểm) đối với hợp đồng theo mẫu trong giai đoạn hiện tại. 

Về lâu dài, quá trình nghiên cứu pháp luật và thực tiễn của nhiều quốc gia cho 
thấy, xu hướng chung của thế giới là giảm dần sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt 
động của các chủ thể kinh doanh và chức năng này được giao cho Tòa án. Các cơ quan 
hành pháp đóng vai trò đại diện cho người tiêu dùng khởi kiện ra Tòa án để đưa ra các 
yêu cầu như tuyên bố hợp đồng theo mẫu vô hiệu do có các điều khoản bất bình 
đẳng/không có hiệu lực.  

Chẳng hạn tại Úc, Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng421 quy định rõ: chỉ có Tòa 
án có thẩm quyền xác định một hợp đồng có phải là “hợp đồng tiêu dùng”, “hợp đồng 

 
418 Từ điển Tiếng Việt (2001), Viện Ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng. 
419 Tổng Thư ký Quốc hội (2022), tlđd, tr. 15. 
420 Tổng Thư ký Quốc hội (2022), tlđd, tr. 16. 
421 Xem bản tiếng Anh tại: https://www.legislation.gov.au/Latest/C2018C00437, ngày truy cập: 20/03/2021. 

https://www.legislation.gov.au/Latest/C2018C00437
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theo mẫu” hay không và một điều khoản hợp đồng có phải là “điều khoản không công 
bằng” hay không. Luật này cho phép các cơ quan quản lý bảo vệ người tiêu dùng của 
Khối thịnh vượng chung, Tiểu bang và Lãnh thổ đưa vụ việc ra tòa (bao gồm: Cơ quan 
người tiêu dùng và Cạnh tranh Úc (ACCC) chịu trách nhiệm thực thi Luật ở cấp Khối 
thịnh vượng chung; các cơ quan tiêu dùng khác nhau của Tiểu bang và Lãnh thổ là: 
NSW Fair Trading; Consumer Affairs Victoria; Queensland Office of Fair Trading; 
WA Department of Commerce - Consumer Protection; SA Office of Consumer and 
Business Affairs; Consumer Affairs and Fair Trading Tasmania; ACT Office of 
Regulatory Services và NT Consumer Affairs).  

Trong nhiều vụ việc thực tế, quan điểm của ACCC không phải lúc nào cũng được 
Tòa án chấp nhận, chẳng hạn vụ việc về TPG Internet cung cấp dịch vụ internet tại nhà 
cho người tiêu dùng Úc422 hay vụ việc Employsure cung cấp hợp đồng tư vấn lao động 
cho người tiêu dùng và chủ doanh nghiệp.423 Tại các vụ việc này, Tòa án phản bác các 
lập luận của ACCC trong việc cho rằng các hợp đồng theo mẫu trên chứa đựng điều 
khoản không công bằng. Cụ thể: 

Trong vụ TPG Internet cung cấp dịch vụ internet gia đình cho người tiêu dùng 
Úc, ACCC đã cáo buộc rằng một điều khoản trong một số gói dịch vụ di động, điện 
thoại gia đình và internet của TPG không công bằng vì người tiêu dùng đã bị tính phí 
“thanh toán trước” là 20 đô la để chi trả cho việc sử dụng ngoài gói dịch vụ của họ 
nhưng vì số dư này đã bị cộng tròn lên khi nó ở dưới mức 10 đô la, có nghĩa là người 
tiêu dùng không thể sử dụng 10 đô la còn lại của khoản “thanh toán trước” của họ một 
cách hiệu quả. Tuy nhiên, Tòa án Liên bang Úc lập luận rằng các điều khoản trong hợp 
đồng của TPG không phải là không công bằng vì: (i) Người tiêu dùng đáng lẽ phải 
nhận thức được khi đọc hợp đồng rằng họ sẽ bị thiệt từ 10 đô la đến 20 đô la do việc 
họ hủy gói dịch vụ, (ii) Điều khoản không tạo ra sự mất cân bằng đáng kể giữa quyền 
và nghĩa vụ của các bên vì điều khoản đã giúp giảm chi phí tổng thể của gói dịch vụ 
của người tiêu dùng, và (iii) Điều khoản này là cần thiết hợp lý để bảo vệ lợi ích hợp 
pháp của TPG bằng cách giảm thiểu số nợ của khách hàng và bằng cách cho phép TPG 
áp dụng một mô hình kinh doanh sáng tạo hơn để cung cấp các gói điện thoại giá rẻ 
cho người tiêu dùng. 

Theo đó, có thể thấy việc giao thẩm quyền xem xét cho Tòa án còn nhằm hạn chế 
 

422 Tham khảo vụ việc ACCC v TPG Internet Pty Ltd [2019] FCA 1677 cụ thể tại: 
https://www.timebase.com.au/news/2018/AT04957-article.html, ngày truy cập: 20/03/2021. 
423 Tham khảo vụ việc ACCC v Employsure Pty Ltd [2020] FCA 1409  cụ thể tại: 
https://www.qlsproctor.com.au/2020/11/accc-appeals-court-decision-on-employsure-google-
ads/#:~:text=In%20Australian%20Competition%20and%20Consumer%20Commission%20v%20Employsure,w
as%2C%20or%20was%20affiliated%20with%2C%20a%20government%20agency, ngày truy cập: 20/03/2021. 

https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/single/2020/2020fca1409
https://www.qlsproctor.com.au/2020/11/accc-appeals-court-decision-on-employsure-google-ads/#:%7E:text=In%20Australian%20Competition%20and%20Consumer%20Commission%20v%20Employsure,was%2C%20or%20was%20affiliated%20with%2C%20a%20government%20agency
https://www.qlsproctor.com.au/2020/11/accc-appeals-court-decision-on-employsure-google-ads/#:%7E:text=In%20Australian%20Competition%20and%20Consumer%20Commission%20v%20Employsure,was%2C%20or%20was%20affiliated%20with%2C%20a%20government%20agency
https://www.qlsproctor.com.au/2020/11/accc-appeals-court-decision-on-employsure-google-ads/#:%7E:text=In%20Australian%20Competition%20and%20Consumer%20Commission%20v%20Employsure,was%2C%20or%20was%20affiliated%20with%2C%20a%20government%20agency
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các can thiệp thái quá của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng vào quyền tự chủ kinh 
doanh của doanh nghiệp. 

Thứ hai, về phương thức kiểm soát chung: 

Không phụ thuộc việc kiểm soát bởi cơ quan hành chính được triển khai theo 
phương thức tiền kiểm tại giai đoạn hiện tại hay chuyển sang phương thức đại diện 
khởi kiện trong tương lai, kinh nghiệm quốc tế cho thấy vai trò giám sát chất lượng điều 
khoản mẫu của cơ quan nhà nước vẫn cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. 

Chẳng hạn, theo Thông lệ tốt về bảo vệ người tiêu dùng tài chính,424 cần triển 
khai việc giám sát để hạn chế điều khoản và điều kiện không công bằng, đặc biệt là ở 
các quốc gia nơi người tiêu dùng không có biện pháp hữu hiệu để tự bảo vệ mình khi 
đã giao kết hợp đồng có điều khoản không công bằng. Trên khắp thế giới, các giám sát 
viên ở Bolivia, Malaysia, Mexico, Pakistan, Peru và Bồ Đào Nha liên tục phân tích 
hợp đồng ký với người tiêu dùng với mục đích xác định các điều khoản lạm dụng. 
Nhóm Dịch vụ Tài chính Kỹ thuật số Tập trung ITU-T khuyến nghị các cơ quan chức 
năng xem xét hợp đồng ký với người tiêu dùng “một cách thường xuyên, chẳng hạn 
như sáu tháng một lần và khi được thông báo bởi các khiếu nại của người tiêu dùng” 
(ITU, 2017). Các cơ quan chức năng có thể sử dụng các công nghệ mới về phân tích 
dữ liệu để giảm thời gian cho công việc này. Phương thức này phù hợp với những 
quốc gia có nhiều nguồn lực trong công tác kiểm soát điều khoản mẫu. 

Trong trường hợp nguồn lực hạn chế hơn, một số nước áp dụng phương thức 
phân tích chọn lọc trước, trong đó cơ quan chức năng phân tích các loại hợp đồng tiêu 
dùng được chọn và thực hiện hành động chống lại nhà cung cấp dịch vụ dựa trên các 
phân tích đó (được thực hiện ở Úc, Braxin, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ).425 

Ví dụ, tại Úc, Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) đã phân tích sáu hợp 
đồng được sử dụng bởi Ngân hàng Bendigo và Adelaide và khởi kiện chúng ra Tòa án 
Liên bang Úc.426 Trong trường hợp này, Tòa án tuyên bố rằng, khi xem xét toàn bộ 
hợp đồng, một số điều khoản trong sáu hợp đồng được sử dụng bởi Bendigo và 
Adelaide Bank là không công bằng và bị tuyên vô hiệu ngay từ đầu. Tòa cũng ra lệnh 
thay thế các điều khoản không công bằng bằng các điều khoản công bằng mới. Đồng 
thời, Ngân hàng Bendigo và Adelaide đã cam kết không sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ 
điều khoản ngầm nào theo cách không công bằng hoặc khiến bất kỳ khách hàng nào bị 

 
424 The World Bank, tlđd, p. 34. 
425 The World Bank, tlđd. 
426 Vụ kiện Bendigo và Adelaide Bank:  https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-
releases/20-123mr-court-declares-bendigo-and-adelaide-bank-contract-terms-unfair/, ngày truy cập: 10/10/2021. 

https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-123mr-court-declares-bendigo-and-adelaide-bank-contract-terms-unfair/
https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-123mr-court-declares-bendigo-and-adelaide-bank-contract-terms-unfair/
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mất mát hoặc thiệt hại. 

Liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan hành chính ở Úc, Đạo luật Cạnh 
tranh và Người tiêu dùng Úc 2010 cho phép các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng đưa 
vụ việc ra Tòa án. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền khác như ASIC được 
quyền đưa vụ việc ra Tòa án để xử lý các điều khoản không công bằng trong các lĩnh 
vực mình quản lý. 

Theo đó, trước hết, với nguồn lực khiêm tốn, Việt Nam có thể tham khảo các 
thông lệ tốt như vậy để xây dựng phương thức đại diện cho người tiêu dùng khởi kiện 
các điều khoản mẫu dựa trên phân tích của cơ quan có thẩm quyền. Theo phương thức 
này, các cơ quan hành chính (bao gồm các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và các cơ 
quan có thẩm quyền khác) lựa chọn và phân tích các loại hợp đồng ký với người tiêu 
dùng và đại diện cho người tiêu dùng để yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng theo mẫu 
là vô hiệu toàn phần hoặc từng phần. 

Ngoài hai phương thức trên đây, một số quốc gia, bao gồm Mexico, Ba Lan và 
Tây Ban Nha, còn xây dựng Sổ tay hợp đồng tiêu dùng tài chính, trong đó liệt kê các 
điều khoản được coi là lạm dụng hoặc bị cấm. Trên cơ sở đó, người tiêu dùng có thể 
sử dụng Sổ tay này để xác định liệu các điều khoản của hợp đồng mà họ sắp ký hoặc 
đã ký có bao gồm các điều khoản lạm dụng hoặc bị cấm hay không.427 Thông lệ tốt 
này cũng rất phù hợp với các nước có nguồn lực hạn chế như Việt Nam.  

Từ đây, Việt Nam có thể tham khảo và lựa chọn, phân tích các loại hợp đồng tiêu 
dùng, sau đó dần dần xây dựng và công khai Sổ tay hợp đồng tiêu dùng/ Quy tắc ứng 
xử trong các lĩnh vực với các điều khoản được coi là không công bằng hoặc bị cấm. 
Nhiệm vụ này có thể do cơ quan hành chính tự thực hiện hoặc giao cho Hội 
BVQLNTD thực hiện với sự phê duyệt của cơ quan hành chính trước khi công bố. 
Giải pháp này có thể giúp nâng cao năng lực của cán bộ bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng các cấp; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong kết quả xử lý hồ sơ về mặt 
nội dung tại các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời là cơ sở để doanh nghiệp 
tham khảo trong quá trình xây dựng điều khoản mẫu cũng như là công cụ giúp trao 
quyền cho người tiêu dùng. 

Sổ tay hợp đồng tiêu dùng/ Quy tắc ứng xử này có đối tượng, phạm vi áp dụng 
trên diện rộng, cần có đầy đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn và tính ổn định lâu dài. Vì vậy, 
để ban hành được các tài liệu này, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cần phối hợp với 
các cơ quan quản lý chuyên ngành về các nội dung chuyên ngành chứa đựng trong các 

 
427 The World Bank, tlđd. 
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hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với từng lĩnh vực. Đặc biêt, việc 
tham vấn ý kiến của các Hội BVQLNTD, các chuyên gia pháp lý và nhóm người tiêu 
dùng am hiểu là điều rất cần thiết. 

b) Chế tài xử lý vi phạm hành chính. 

Các chế tài xử lý vi phạm hành chính hiện nay chưa đủ tính răn đe và chưa đủ 
sức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở hai góc độ: 

- Mức phạt tiền thấp so với lợi nhuận mà các tổ chức, cá nhân kinh doanh thu về 
từ việc chủ động ký kết hợp đồng bất chấp các quy định pháp luật về thủ tục đăng ký 
cũng như nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đặc biệt là với một số 
lượng lớn người tiêu dùng; 

- Thiếu hình thức xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả có ý nghĩa 
thực chất trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Vì vậy, để nâng cao tinh thần chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh 
doanh, trước mắt cần hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm hành chính theo hai hướng: 

Thứ nhất, xem xét yếu tố số lượng người tiêu dùng bị xâm phạm quyền lợi để 
quyết định mức độ xử lý. Theo đó, nâng mức phạt tiền như hiện nay lên thành nhiều 
mức khác nhau tương ứng với quy mô của hành vi vi phạm. Ví dụ: áp dụng mức phạt 
tiền từ 60 đến 100 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký và áp dụng hợp đồng theo 
mẫu, điều kiện giao dịch chung không đăng ký với dưới 50 người tiêu dùng; từ 50 đến 
200 người tiêu dùng áp dụng mức phạt từ 100 đến 200 triệu đồng … 

Thứ hai, bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả hoặc hình thức xử phạt bổ sung 
hướng tới việc khôi phục quyền lợi của người tiêu dùng. Ví dụ: buộc ký kết lại hợp 
đồng với người tiêu dùng theo mẫu được cơ quan nhà nước chấp nhận đối với hành vi 
không đăng ký; buộc loại bỏ các điều khoản không có hiệu lực và đền bù những thiệt 
hại phát sinh đối với người tiêu dùng từ việc phải thực hiện những điều khoản không 
có hiệu lực trong hợp đồng; bổ sung hình thức đình chỉ hoạt động ký kết hợp đồng với 
người tiêu dùng trong một thời gian nhất định khi có tình tiết tăng nặng như tiếp tục 
thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm 
dứt hành vi đó. 

3.2.3.2. Hoàn thiện phương thức tư pháp 

Theo trình tự do luật tố tụng dân sự quy định, các bên trong quan hệ pháp luật 
dân sự, bao gồm tổ chức, cá nhân và cả các cơ quan nhà nước, có quyền khởi kiện 
người khác về hành vi xâm phạm quyền dân sự của mình nhằm yêu cầu tòa án áp dụng 
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các chế tài, các biện pháp khắc phục để ngăn chặn hành vi xâm phạm, khôi phục 
quyền lợi cho họ. Tuy nhiên, như đã đề cập, các quy định pháp luật về tố tụng dân sự 
quá phức tạp và tốn kém, không phù hợp với việc giải quyết các tranh chấp vốn nhỏ lẻ 
của người tiêu dùng.428 Xuất phát từ thực tiễn này, thủ tục đơn giản đã được đề ra 
trong Luật BVQLNTD và thủ tục rút gọn đã được quy định trong Bộ luật Tố tụng Dân 
sự. Cụ thể, khoản 1 Điều 317 Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định: 

“1. Tòa án giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Vụ án có tình tiết đơn giản, quan hệ pháp luật rõ ràng, đương sự đã thừa nhận 
nghĩa vụ; tài liệu, chứng cứ đầy đủ, bảo đảm đủ căn cứ để giải quyết vụ án và Tòa án 
không phải thu thập tài liệu, chứng cứ; 

b) Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng; 

c) Không có đương sự cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài, trừ 
trường hợp đương sự ở nước ngoài và đương sự ở Việt Nam có thỏa thuận đề nghị Tòa 
án giải quyết theo thủ tục rút gọn hoặc các đương sự đã xuất trình được chứng cứ về 
quyền sở hữu hợp pháp tài sản và có thỏa thuận thống nhất về việc xử lý tài sản”.  

Với các điều kiện để được giải quyết theo thủ tục rút gọn tại Khoản 1 Điều 317 
Bộ luật Tố tụng Dân sự nêu trên, dường như vai trò của Tòa án trong các vụ án như 
vậy chỉ là để ra phán quyết công nhận sự đồng thuận của các bên khi “đương sự đã 
thừa nhận nghĩa vụ; tài liệu, chứng cứ đầy đủ, bảo đảm đủ căn cứ để giải quyết vụ án 
và Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ”. Như vậy, có thể thấy mục đích của 
thủ tục rút gọn trong Bộ luật Tố tụng Dân sự là để giảm bớt thủ tục cho những vụ án 
đã có kết quả rõ ràng.  

Trong khi đó, khoản 2 Điều 41 Luật BVQLNTD quy định về thủ tục đơn giản 
như sau:  

“Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được giải quyết theo thủ tục 
đơn giản quy định trong pháp luật về tố tụng dân sự khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Cá nhân là người tiêu dùng khởi kiện; tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp 
hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng bị khởi kiện; 

b) Vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng; 

c) Giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng”. 

Với các tiêu chí như “vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng; giá trị giao dịch dưới 
100 triệu đồng”, thủ tục đơn giản trong Luật BVQLNTD hướng đến việc giải quyết 

 
428 Nguyễn Như Phát (2010), tlđd, tr. 33. 
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các tranh chấp nhỏ lẻ trong quan hệ tiêu dùng nhằm xóa bỏ các rào cản về khả năng 
tiếp cận công lý cho bên yếu thế và đáp ứng nhu cầu thực tiễn về số lượng giao dịch 
tiêu dùng chứ không phải rút gọn do các yếu tố chứng cứ trong quá trình xử án cơ bản 
đã được đáp ứng. 

Như vậy có thể thấy, thủ tục đơn giản trong Luật BVQLNTD và thủ tục rút gọn 
trong Bộ luật Tố tụng Dân sự không tương thích, dẫn đến: thủ tục đơn giản trong Luật 
BVQLNTD phù hợp với giao dịch nhỏ lẻ, phát sinh thường xuyên của quan hệ tiêu 
dùng thì không có cơ sở áp dụng do không được ghi nhận trong Bộ luật Tố tụng Dân 
sự (thiếu cơ sở triển khai), còn thủ tục rút gọn đã được ghi nhận trong Bộ luật Tố tụng 
Dân sự (có cơ sở triển khai) nhưng không phù hợp với mục tiêu xét xử vụ việc nhỏ lẻ 
trong quan hệ tiêu dùng. Từ bất cập này, đến nay chưa có bất kỳ vụ án dân sự tiêu 
dùng nào được xét xử theo thủ tục đơn giản lẫn thủ tục rút gọn, dẫn đến không có gì 
thay đổi về thực chất trong việc hỗ trợ người tiêu dùng khắc phục khó khăn trên con 
đường tiếp cận công lý.  

Theo đó, để giải quyết các hạn chế trong việc thực thi phương thức tư pháp và 
phát huy ý nghĩa của thủ tục đơn giản/ rút gọn trong giao dịch tiêu dùng, cần quy định 
thủ tục đơn giản áp dụng riêng cho các vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng trong Bộ luật Tố tụng Dân sự và thiết lập các điều kiện riêng cho việc xét xử các 
vụ án tiêu dùng, chẳng hạn bao gồm:  

“a) Cá nhân là người tiêu dùng khởi kiện; tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp 
hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng bị khởi kiện; 

b) Vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng; 

c) Giá trị giao dịch dưới 200 triệu đồng”. 

Đối với điều kiện về giá trị giao dịch, đề xuất nâng mức giá trị giao dịch từ “dưới 
100 triệu đồng” trong Luật BVQLNTD hiện hành lên thành “dưới 200 triệu đồng” do 
mức thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm hiện tại tăng gấp hai lần so với thời 
điểm ra đời của Luật BVQLNTD (năm 2010 là 1.318 USD/người và năm 2020 là 
2.786 USD/người, gấp 2 lần năm 2010).429  

3.2.3.3. Hoàn thiện phương thức kiểm soát bởi các thiết chế xã hội 

Để khắc phục thiếu hụt của phương thức kiện tụng truyền thống về khả năng tiếp 
cận công lý cho người tiêu dùng cũng như các giới hạn của phương thức hành chính 
trong việc can thiệp vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, pháp luật cần 

 
429 Chuyên trang Số liệu kinh tế, bài viết “GDP bình quân đầu người của Việt Nam”, nguồn: 
https://solieukinhte.com/gdp-binh-quan-dau-nguoi-cua-viet-nam/, ngày truy cập: 20/10/2021.  

https://solieukinhte.com/gdp-binh-quan-dau-nguoi-cua-viet-nam/
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thiết lập tùy chọn bổ sung khác để kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung với mục tiêu trung tâm là: (i) tạo điều kiện cho việc giảm dần sự can thiệp của 
Nhà nước vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh và (ii) hỗ trợ người tiêu dùng 
khắc phục các rào cản của phương thức khởi kiện riêng lẻ nhằm tiếp cận hiệu quả 
phương thức tư pháp.  

Để thực hiện mục tiêu này, cần hoàn thiện phương thức kiểm soát bởi các thiết 
chế xã hội theo hướng trao quyền cho các tổ chức này và xây dựng phương thức phối 
hợp chặt chẽ với các cơ quan hành pháp, thể hiện dưới ba góc độ: 

Thứ nhất, trao quyền giám sát chất lượng điều khoản hợp đồng theo mẫu, điều 
kiện giao dịch chung của tổ chức, cá nhân kinh doanh cho các thiết chế xã hội tham gia 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để thực hiện trao quyền, Nhà nước xây dựng một hệ 
thống chứng nhận chất lượng điều khoản mẫu theo các tiêu chí đánh giá cụ thể và giao 
cho một số thiết chế xã hội đáp ứng tiêu chuẩn nhất định vai trò giám sát dựa trên hệ 
thống này.  

Như tại Singapore, một trong những tổ chức hoạt động năng động và hiệu quả 
trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng là Hiệp hội người tiêu dùng Singapore - CASE. 
Thành lập từ năm 1971, CASE là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, hoạt động 
hướng tới bảo vệ người tiêu dùng thông qua các chương trình đào tạo và cung cấp 
thông tin, thúc đẩy môi trường, thực hành thương mại công bằng và đạo đức. Nhằm 
xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì hình ảnh 
thương hiệu và giúp đỡ người tiêu dùng trong việc tiêu dùng thông minh, từ năm 1999 
CASE đã đưa vào hoạt động hệ thống chứng nhận CASETrust. Đây là hệ thống chứng 
nhận uy tín dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực ngành hàng 
nhất định, đáp ứng và duy trì được các tiêu chí do Chương trình đưa ra (phần lớn là 
các tiêu chí về chính sách thông tin, chính sách chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu 
nại, tổ chức cán bộ…). Đây chính là tiêu chuẩn thực tế của Singapore dành cho các 
công ty muốn chứng minh cam kết của họ về giao dịch công bằng và minh bạch cho 
người tiêu dùng. Hiện nay chứng nhận này được cấp cho các doanh nghiệp trong lĩnh 
vực giáo dục, du lịch, website, kinh doanh ôtô, spa và chăm sóc sức khỏe.430 

Tương tự, Việt Nam có thể xây dựng bộ tiêu chí đánh giá này cho từng lĩnh vực 
cụ thể. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong trường 
hợp này đóng vai trò xây dựng và vận hành hệ thống thông qua việc đào tạo, đánh giá 
và giám sát các thiết chế xã hội đủ điều kiện tham gia. Các thiết chế xã hội được đào 

 
430 https://www.casetrust.org.sg/, ngày truy cập: 08/3/2022.  

https://www.casetrust.org.sg/
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tạo và được cấp kinh phí cho hoạt động này, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát của 
cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng và hiệu quả hoạt động của mình. Hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đáp ứng các tiêu chí đánh giá sẽ được cấp chứng 
nhận và trở thành biểu tượng chứng nhận chất lượng điều khoản trong quá trình giao 
dịch với người tiêu dùng.  

Song song với quá trình giám sát, các thiết chế xã hội tham gia bảo vệ người tiêu 
dùng và tổ chức thương nhân, những người đại diện cho lợi ích tập thể của người tiêu 
dùng và thương nhân tương ứng, có thể thương lượng và đàm phán thực chất để hình 
thành các hợp đồng tập thể có chất lượng giữa các bên.  

Vai trò giám sát chất lượng điều khoản mẫu của các thiết chế xã hội theo phương 
án nêu trên là sự bổ trợ cần thiết cho phương thức kiểm soát hành chính ở giai đoạn về 
lâu dài, khi mà Việt Nam đã giảm dần sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động của 
các chủ thể kinh doanh và các cơ quan hành pháp chỉ đóng vai trò đại diện cho người 
tiêu dùng khởi kiện ra Tòa án để đưa ra các yêu cầu như tuyên bố hợp đồng theo mẫu 
vô hiệu do có các điều khoản bất bình đẳng/không có hiệu lực. Lựa chọn bổ trợ này kế 
thừa được ý nghĩa của phương thức hành chính hiện tại trong việc ngăn ngừa hình 
thành các điều khoản mẫu không công bằng, đồng thời giảm bớt tính chất áp đặt hành 
chính (nguy cơ của chủ nghĩa thống trị quá mức) mà các chủ thể kinh doanh đang phải 
đối mặt từ phương thức hành chính hiện tại.  

Thứ hai, trao quyền cho các thiết chế xã hội trong việc đề nghị cơ quan bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hủy bỏ hoặc sửa đổi 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. 

Hiện nay, theo khoản 2 Điều 19 Luật BVQLNTD, cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tự mình hoặc theo đề nghị của người 
tiêu dùng, yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hủy bỏ hoặc sửa đổi 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong trường hợp phát hiện hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng. Theo đó, 
ngoài cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, người tiêu dùng là chủ thể duy nhất 
có quyền đề nghị cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa 
đổi nội dung vi phạm.  

Quy định này dường như đã bỏ sót vai trò quan trọng của các thiết chế xã hội 
trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong khi đó, với nguồn nhân 
lực hạn chế, cơ quan quản lý nhà nước khó triển khai việc kiểm tra, giám sát thường 
xuyên để phát hiện hành vi vi phạm. Về phía người tiêu dùng, với đặc tính cố hữu là 
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việc ngại lên tiếng, dễ dàng khoan dung với sai phạm, số lượng các vụ việc vi phạm 
quyền lợi người tiêu dùng được phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền thấp hơn rất 
nhiều so với vụ việc xẩy ra trên thực tế. Vì vậy, song song với việc bổ sung vai trò 
giám sát chất lượng điều khoản mẫu cho các thiết chế xã hội như được đề xuất trên 
đây, pháp luật đồng thời cần bổ sung quyền của chủ thể này trong việc đề nghị cơ quan 
quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh 
doanh hủy bỏ hoặc sửa đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có điều 
khoản vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng.  

Vai trò này của thiết chế xã hội cũng phù hợp kinh nghiệm của nhiều quốc gia 
trên thế giới. Chẳng hạn, tại Nhật Bản, Hội Bảo vệ người tiêu dùng là tổ chức được 
quyền yêu cầu lệnh cấm một cách thích hợp để bảo vệ lợi ích của toàn thể người tiêu 
dùng. Nhiệm vụ của Hội Bảo vệ người tiêu dùng là yêu cầu lệnh cấm khi phát hiện ra 
các hành vi bất hợp pháp của chủ thể kinh doanh vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng nhằm đình chỉ, ngăn chặn các hành vi này. Khi các hành vi nói trên 
gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì Hội Bảo vệ người tiêu dùng xem xét toàn bộ vụ 
việc và đàm phán, hòa giải ngoài tòa án nhằm cải thiện nghiệp vụ kinh doanh của chủ 
thể kinh doanh. Đồng thời, Hội này có thể gửi thông tin cho Tổng cục người tiêu dùng 
Nhật Bản công bố nhằm cảnh báo, ngăn ngừa sự việc tương tự.431 

Như vậy, trong quá trình giám sát, một mặt, các thiết chế xã hội thực hiện việc 
cấp chứng nhận cho hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đáp ứng các tiêu 
chí đánh giá, mặt khác, chủ thể này được quyền đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hủy bỏ hoặc sửa 
đổi hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có điều khoản vi phạm. Với mạng 
lưới rộng khắp và với chức năng giám sát được giao, các thiết chế xã hội sẽ trở thành 
lực lượng quan trọng trong việc cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm giúp cơ quan 
quản lý nhà nước tiến hành các biện pháp tiếp theo như thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm 
hành chính hoặc khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Thứ ba, hoàn thiện phương thức khởi kiện tập thể. 

Khi khởi kiện vụ án dân sự với tư cách cá nhân, người tiêu dùng phải đối mặt với 
nhiều thách thức như khởi kiện chủ thể nào trong chuỗi phân phối hàng hóa và cung 
ứng dịch vụ, khả năng chi trả cho các chi phí khởi kiện, trình tự, thủ tục giải quyết vụ 
án dân sự…cùng với tâm lý thụ động, ngại va chạm sau nhiều năm tháng của phương 
thức quan liêu, bao cấp.432 Để khắc phục các thách thức đó, bên cạnh phương thức 

 
431 Đoàn Quang Đông, tlđd, tr. 36. 
432 Bùi Nguyên Khánh (2010), tlđd, tr. 82. 
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khởi kiện tư nhân truyền thống, Luật BVQLNTD bổ sung phương thức đại diện hoặc 
tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng cho tổ chức xã hội tham gia hoạt động bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng (Điểm b khoản 1 Điều 28 Luật BVQLNTD).  

Tuy nhiên, do các quy định pháp luật chưa hoàn thiện và nguồn lực của các tổ 
chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng còn nhiều hạn chế mà trên thực tế 
phương thức này hầu như chưa được triển khai. Về mặt pháp luật, các quy định hiện 
hành trong Luật BVQLNTD chưa khả thi để các tổ chức xã hội thực hiện vai trò đại 
diện người tiêu dùng khởi kiện, ví dụ quy định tổ chức xã hội phải chịu các chi phí 
phát sinh trong quá trình khởi kiện như tạm ứng án phí, án phí, phí thuê luật sư, tiền 
giám định. Trong trường hợp thua kiện tổ chức xã hội phải bồi thường, nhưng thắng 
kiện cũng không có phương thức, chính sách cho tổ chức xã hội…. Với những bất cập 
hiện nay, cần sửa đổi các quy định trong Luật BVQLNTD theo hướng miễn tạm ứng 
án phí cho các tổ chức xã hội đại diện người tiêu dùng khởi kiện; đồng thời trong 
trường hợp thắng kiện và không xác định được đối tượng thụ hướng, cần cho phép tổ 
chức xã hội sử dụng khoản tiền đó cho mục đích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng tại Việt 
Nam 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng thực hiện kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch tiêu dùng tại Việt Nam433 và các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện pháp luật 
như văn hóa pháp luật, tập quán kinh doanh và ý thức pháp luật của người tiêu 
dùng,434 việc nâng cao hiệu quả thực thi có thể được thực hiện thông qua các giải pháp 
sau: 

3.3.1. Nâng cao năng lực thực hiện pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền liên 
quan 

Việc nâng cao năng lực thực hiện pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền liên 
quan có thể được thực hiện thông qua các giải pháp sau: 

3.3.1.1. Kiện toàn tổ chức cho cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Trung ương 
và địa phương 

a) Tại cấp Trung ương 

Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 18-NQ/TW: “thực hiện nguyên tắc 
một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực 

 
433 Xem thêm các nội dung này tại Mục 2.3 Chương 2. 
434 Xem thêm các nội dung này tại Mục 1.2.3 Chương 1. 
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hiện và chịu trách nhiệm chính…”, Bộ Công Thương đã và đang báo cáo Bộ Chính trị, 
Chính phủ xây dựng mô hình tổ chức tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia.  

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về cạnh tranh, tố tụng cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia là cơ quan thực hiện đa chức năng, nhiệm vụ với các lĩnh vực quản lý 
nhà nước đa dạng nhưng có sự liên kết chặt chẽ và tương hỗ. Với những chức năng, 
nhiệm vụ trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cùng lúc tổ chức triển khai, thực thi 02 
luật chuyên ngành: Luật Cạnh tranh, Luật BVQLNTD và các quy định pháp luật về 
quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.  

Đặt trong tổng thể chung về nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cần 
nâng cao năng lực thực thi phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung trong mối quan hệ với việc nâng cao vị thế của cơ quan bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. Theo đó, trên cơ sở đề xuất về việc kiện toàn tổ chức cơ quan quản lý 
nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương thuộc Ủy ban Cạnh tranh 
Quốc gia, đề xuất cần tập trung nâng cao năng lực tổ chức, thực thi như sau: 

Thứ nhất, cần sửa đổi Luật BVQLNTD và các văn bản pháp luật có liên quan 
theo hướng quy định cụ thể hơn vị trí, thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương và đặc biệt thẩm quyền trong việc thực hiện 
chức năng kiểm soát điều khoản mẫu trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong đó, giao 
cho cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cấp trung ương chức năng rà soát thị trường để 
định kỳ phân cấp mức độ kiểm soát nhằm hoạch định chính sách phù hợp.  

Thứ hai, bổ sung nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, 
trên cơ sở vị trí việc làm để thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng 
cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.  

Thứ ba, đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm cho hoạt động quản lý 
nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cơ quan trung ương trên nguyên tắc 
cơ bản đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch công tác hàng năm và các vụ việc 
phát sinh. Trong đó, cần phân bổ nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động thu thập, khảo 
sát, đánh giá để phân cấp mức độ kiểm soát đối với việc sử dụng hợp đồng theo mẫu, 
điều kiện giao dịch chung trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Thứ tư, xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và 
các bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người 
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tiêu dùng; đảm bảo nguyên tắc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, 
tăng cường tính chủ động, phối kết hợp trong việc thực thi chính sách bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng của các bên liên quan. Trong lĩnh vực hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung, việc phối hợp triển khai đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp 
thông tin, đôn đốc thực hiện, phối hợp giám sát và xử lý vi phạm. 

b) Tại cấp địa phương 

Lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã thực hiện 
phân cấp quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương từ rất sớm, điều này xuất 
phát và phản ánh đúng bản chất của hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng, cần quản lý ở cấp độ sâu và rộng, mang tính chất toàn diện.  

Do đó, cần tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực tổ chức, thực hiện của hệ 
thống cơ quan lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương, cũng 
như xây dựng nền tảng cho các địa phương tăng cường tính chủ động trong công tác 
quản lý, có thể tập trung vào những nội dung sau: 

Thứ nhất, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp thực thi; xây dựng 
cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực ở 
đồng cấp để tạo cơ chế đồng thuận, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương. 

Thứ hai, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương theo hướng 
chuyên nghiệp hóa trên nền tảng thực thi nhiệm vụ kiêm nhiệm. Định hướng lâu dài, 
cần xây dựng đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương, tùy thuộc vào tình hình thực tiễn của các địa 
phương để bố trí nguồn lực cho phù hợp. 

3.3.1.2. Nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ xử lý hồ sơ 

Để đảm bảo tính đồng bộ trong công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung trên cả nước, cần xem xét việc đồng bộ từ quy trình đến nguồn lực xử 
lý công việc, trong đó năng lực cụ thể của từng cán bộ đóng vai trò không nhỏ. Trong 
khi đó, kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung là vấn đề phức tạp, 
đòi hỏi các cán bộ xử lý phải có kiến thức chuyên sâu không chỉ về pháp lý, kỹ năng 
soạn thảo hợp đồng mà còn bao gồm cả những kiến thức về thực tiễn kinh doanh của 
doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Những kiến thức về thực 
tiễn kinh doanh đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong việc xem xét, đánh giá 
hồ sơ để đảm bảo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền không xa rời đời sống. 
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Vì vậy, không những cần nâng cao mà còn cần đồng đều hóa năng lực, trình độ 
của cán bộ xử lý hồ sơ từ trung ương đến địa phương qua việc triển khai đồng bộ các 
biện pháp: 

- Phối hợp với các tổ chức quốc tế, các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
nước ngoài có hoạt động kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 
nhằm tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn về các kỹ năng liên quan cho cán bộ của Việt 
Nam; 

- Hàng năm, Cục CT&BVQLNTD tổ chức các lớp tấp huấn, nâng cao nghiệp vụ 
cho các cán bộ xử lý hồ sơ, đặc biệt là cán bộ địa phương. Để đạt hiệu quả và tính ứng 
dụng cao, cần thu thập thông tin cụ thể và thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với 
từng Sở theo đặc thù về: (i) nhu cầu, (ii) khó khăn vướng mắc và (iii) thực tế về các 
lĩnh vực hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đăng ký/thông báo tại Sở. Đặc 
biệt, cần đổi mới phương thức tập huấn, chẳng hạn: xây dựng các bài giảng trực tuyến, 
các bộ tài liệu tập huấn, các clip tuyên truyền để không những giảng trực tiếp tại các 
buổi tập huấn mà còn là tư liệu nghiên cứu và phổ biến lại kiến thức ở các Sở Công 
Thương. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tiết ngành như Bộ Tài chính, Bộ Xây 
dựng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin - Truyền thông để nghiên cứu, tìm hiểu, 
nâng cao các kiến thức pháp lý chuyên ngành; 

- Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Cục CT&BVQLNTD và các Sở 
Công Thương thông qua nhiều hình thức như tham khảo kinh nghiệm từ các hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã được chấp nhận và đăng tải, công văn, điện 
thoại, thư điện tử, trao đổi tại các buổi tập huấn, hội thảo…. Quan trọng hơn, kết quả 
xử lý hồ sơ đăng ký tại Cục CT&BVQLNTD cần được gửi cho Sở Công Thương nơi 
doanh nghiệp triển khai dự án bất động sản (đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung 
cư) hoặc nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính (đối với những ngành nghề khác) và 
ngược lại để vừa tăng cường học hỏi kinh nghiệm, vừa cung cấp thông tin xuyên suốt 
nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp không được chấp nhận hồ sơ ở Cục thì lại đăng ký 
tại Sở và ngược lại. 

- Tổ chức các buổi làm việc với doanh nghiệp, người tiêu dùng và các hội bảo vệ 
người tiêu dùng để lắng nghe thực tiễn kinh doanh; các khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung; thực tiễn các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng và thực tế 
quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm. Từ đó, cơ quan nhà nước đúc rút ra kinh 
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nghiệm hoặc những điều cần lưu ý khi xử lý hồ sơ. 

3.3.1.3. Tăng cường hợp tác quốc tế 

Cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam chính thức được thành lập 
được khoảng 15 năm. So với các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong khu 
vực và trên thế giới, Việt Nam nằm trong nhóm cơ quan “non trẻ”. Do đó, để học tập 
kinh nghiệm của các nước, Việt Nam cần tăng cường mối quan hệ hợp tác với nhiều 
cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quốc tế và tham gia tích cực vào các diễn 
đàn quốc tế về pháp luật và chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như ASEAN, 
ACCP, ICPEN v.v…, đặc biệt là kinh nghiệm về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều 
kiện giao dịch chung của các nước có nền kinh tế phát triển hơn như Hàn Quốc, Úc. 

Bên cạnh đó, việc tham gia chặt chẽ vào các hoạt động bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng của khu vực ASEAN cũng rất quan trọng trong việc giúp Việt Nam thụ 
hưởng các sáng kiến của khu vực, chẳng hạn sáng kiến về chỉ số trao quyền cho người 
tiêu dùng được thực hiện năm 2020.435 Chỉ số trao quyền cho người tiêu dùng ASEAN 
(ACEI) là một sáng kiến chính trong Kế hoạch hành động chiến lược ASEAN về bảo 
vệ người tiêu dùng (ASAPCP) 2016-2025, nhằm đánh giá mức độ nhận thức và kiến 
thức của người tiêu dùng trên tất cả các quốc gia thành viên ASEAN (AMS), cũng như 
nhận thức của họ về một số vấn đề bao gồm các quyền cơ bản của người tiêu dùng và 
các mối quan tâm quan trọng liên quan đến các lĩnh vực hoặc sản phẩm cụ thể. ACEI 
nhằm tạo cơ sở bằng chứng cho việc phát triển các chính sách bảo vệ người tiêu dùng 
phù hợp cũng như việc thực thi luật hiệu quả ở mỗi AMS và trên toàn khu vực. 

Theo đó, bên cạnh các đặc điểm riêng mang tính quốc gia, Việt Nam có thể tham 
khảo chỉ số này cũng như các sáng kiến khác của khu vực và thế giới để hoạch định 
chính sách và pháp luật bảo vệ người tiêu dùng nhằm đảm bảo cơ sở lý luận và có tính 
thực tiễn cao. 

3.3.2. Nâng cao chất lượng thực hiện phương thức tư pháp 

Hiện nay, tinh thần về đảm bảo những quyền thủ tục được ủng hộ rộng rãi và 
được ví như một giá trị phổ quát trong chủ nghĩa hiến pháp hiện đại.436 Quyền được 
hưởng những thủ tục công bằng là công cụ bảo vệ người dân khi giao tiếp với cơ quan 
hành pháp và tư pháp.437 Có thể thấy, các quyền thủ tục công bằng ngày nay không chỉ 

 
435 Asean (2020), “The Report of ASEAN Consumer Empowerment Index 2020”,  đường dẫn: 
https://aseanconsumer.org/read-news-the-first-asean-consumer-empowerment-index-launched , ngày truy cập: 
20/10/2021. 
436 Richard Vogler (2012), “Due Process in Michel Rosenfeld and András Sajó”, The Oxford Handbook of 
Comparative Constitutional Law, Oxford Univesity Press. 
437 Richard Vogler, tlđd. 
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được bàn luận rộng rãi trong lĩnh vực tố tụng hình sự mà còn sang cả lĩnh vực tố tụng 
dân sự.438 Trong đó, với các vụ án dân sự về bảo vệ người tiêu dùng, người tiêu dùng 
vẫn là bên yếu thế do sự hạn chế về kiến thức pháp lý và khả năng tranh biện trong quá 
trình tố tụng. Việc tiếp cận các thủ tục công bằng được quy định trong Bộ luật Tố tụng 
Dân sự của người dân nói chung và người tiêu dùng nói riêng vẫn còn hạn chế. 

Chẳng hạn đối với quyền tranh biện, thẩm phán trong tố tụng dân sự Việt Nam 
hiện nay đóng vai trò lớn và chủ động, được coi là “người tiến hành tố tụng”, có thể tự 
mình thu thập chứng cứ, xét hỏi tại phiên tòa, vai trò của đương sự chỉ được coi là 
“người tham gia tố tụng”, tức là ở vị thế phụ, thấp hơn, mờ nhạt hơn nhiều so với vai 
trò của thẩm phán.439 Thẩm phán có thể tự mình hành động và ra các quyết định không 
phụ thuộc vào yêu cầu của các bên (ex officio).440 Tranh tụng thường chỉ được thực 
hiện ở những vụ án có luật sư tham gia, hoặc những vụ án đương sự có trình độ pháp 
luật nhất định. Với hạn chế về trình độ hiểu biết pháp luật cũng như điều kiện kinh tế 
để thuê luật sư, người tiêu dùng trong các vụ án dân sự chưa thực hiện quyền tranh 
biện nhiều. 

Hạn chế trong việc tiếp cận các thủ tục công bằng là một trong các nguyên nhân 
cơ bản dẫn tới vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa nhiều cũng như 
chất lượng bản án chưa cao. Từ góc độ tiếp cận này, việc nâng cao chất lượng thực 
hiện phương thức tư pháp gắn liền với việc cải thiện chất lượng tiếp cận các thủ tục 
công bằng cho người tiêu dùng trong quá trình tố tụng và có thể được thực hiện thông 
qua các giải pháp như sau:  

Thứ nhất, đảm bảo các quyền thủ tục công bằng một cách hữu hiệu trên thực tế. 

Ở Việt Nam, các nguyên tắc cơ bản được ghi nhận trong Hiến pháp và Bộ luật Tố 
tụng Dân sự 2015 nhìn chung khá tương đồng với các giá trị phổ biến của nhân loại về 
các quyền thủ tục công bằng,441 chẳng hạn như: nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm 
nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nguyên tắc quyền yêu cầu tòa án 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; nguyên tắc xét xử kịp thời, công bằng, công khai; 
nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử; nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và 
trước tòa án... 

Việc ghi nhận đầy đủ các quyền thủ tục công bằng đã là một thành công, một tiến 
bộ của pháp luật tố tụng dân sự, nhưng việc thực thi các quyền này một cách hữu hiệu 

 
438 Xem thêm về trình tự pháp luật công bằng tại: Bùi Tiến Đạt (2021), tlđd. 
439 TS. Nguyễn Bích Thảo, TS. Nguyễn Văn Quân trong Bùi Tiến Đạt (2021), tlđd, tr. 286-287. 
440 C.H. Van Rhee & Alan Uzelac (2012): Truth and Efficiency in Civil Litigation: Fundamental Aspects of Fact-
Finding and Evidence-Taking in a Comparative Context, Intersentia, p. 5-6. 
441 TS. Nguyễn Bích Thảo, TS. Nguyễn Văn Quân trong Bùi Tiến Đạt (2021),  tlđd, tr. 277. 
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trên thực tế còn có ý nghĩa quan trọng lớn hơn. Điều cốt yếu nhất để bảo đảm các 
quyền thủ tục công bằng là một nền tư pháp độc lập, liêm chính, với những cán bộ tòa 
án "phụng công, thủ pháp, chí công vô tư", được tuyển chọn kỹ lưỡng, khắt khe và 
chịu trách nhiệm giải trình. Việc ứng dụng các công nghệ hiện đại sẽ góp phần tăng 
cường tiếp cận công lý, hạn chế tình trạng sai sót, chậm trễ, nhũng nhiễu trong hoạt 
động tư pháp, đồng thời sẽ giảm bớt gánh nặng, áp lực cho tòa án, bảo đảm tốt hơn các 
quyền thủ tục công bằng. 

Thứ hai, ứng dụng công nghệ số trong tố tụng dân sự. 

Ứng dụng công nghệ số là một giải pháp nhằm tăng hiệu quả thực thi quyền yêu 
cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình (quyền tiếp cận tòa án) của 
người tiêu dùng Việt Nam vốn e ngại kiện tụng, đồng thời đáp ứng nhu cầu xét xử các 
vụ án dân sự tiêu dùng nhỏ lẻ diễn ra thường xuyên, liên tục.  

Với công nghệ số, có thể xem xét bổ sung việc áp dụng công nghệ hội nghị 
truyền hình trong việc thu thập chứng cứ, thẩm tra lời khai của người làm chứng và 
tiến hành một số phiên họp của tòa án, đồng thời mở rộng nội hàm của nguyên tắc "xét 
xử trực tiếp, bằng lời nói" bao gồm cả xét xử thông qua truyền dẫn tín hiệu trực tiếp. 
Tống đạt điện tử có thể không chỉ thông qua kênh chính thức của tòa án mà có thể qua 
email, mạng xã hội để đạt hiệu quả tống đạt cao nhất, trên cơ sở nghiên cứu kinh 
nghiệm các nước đi trước về các điều kiện để tống đạt qua mạng xã hội được coi là 
tống đạt hợp lệ. Đồng thời, Việt Nam có thể nghiên cứu kinh nghiệm các nước để từng 
bước xây dựng tòa án điện tử, tòa án trực tuyến, cung cấp thêm một lựa chọn cho 
người tiêu dùng trong việc giải quyết tranh chấp tại tòa án. 

3.3.3. Nâng cao năng lực cho các thiết chế xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng 

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là vấn đề không chỉ của riêng cơ quan, đơn vị 
hay quốc gia nào. Thương mại càng phát triển thì các giao dịch liên quan đến thương 
mại càng gia tăng, kéo theo quan hệ giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp càng trở 
nên phức tạp, dễ phát sinh tranh chấp hoặc hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. 
Ở các nước trong khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung, người tiêu dùng có 
nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau để tìm đến khi có nhu cầu được bảo vệ quyền lợi 
trong các giao dịch. Bên cạnh vai trò của cơ quan hành chính hay cơ quan giải quyết 
tranh chấp, các thiết chế xã hội với mạng lưới rộng khắp đóng vai trò quan trọng trong 
phong trào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong khi đó, ngay cả với chủ thể chính, 
có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt 
Nam hiện nay là các Hội Bảo vệ người tiêu dùng (Hội BVQLNTD) trên cả nước thì 
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hoạt động của thiết chế xã hội này vẫn vô cùng hạn chế.  

Trên thế giới, hiệu quả hoạt động của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
nhiều quốc gia không thể thiếu sự đóng góp đáng kể của các thiết chế xã hội. 

Chẳng hạn, tại Nhật Bản có nhiều Hội Bảo vệ người tiêu dùng hoạt động tích cực 
và được đông đảo người tiêu dùng biết đến như Trung tâm quốc gia về các vấn đề 
người tiêu dùng (NCAC), Trung tâm người tiêu dùng xuyên biên giới Nhật Bản (CCJ), 
Trung tâm thông tin người tiêu dùng Tokyo... 

Trung tâm quốc gia về các vấn đề người tiêu dùng (NCAC),442 với vai trò là cơ 
quan thực thi mang tính nòng cốt thực hiện các hoạt động về người tiêu dùng và sinh 
hoạt của người dân, kết nối người tiêu dùng, người dân, doanh nghiệp và chính quyền 
bằng các “thông tin chính xác”, hướng tới mục tiêu xã hội công bằng, lành mạnh và an 
toàn xã hội. Điều 25 Luật Cơ bản về người tiêu dùng của Nhật Bản quy định: Trung 
tâm quốc gia về các vấn đề người tiêu dùng đóng vai trò tích cực như là một cơ quan 
nòng cốt trong: i) thu thập và cung cấp thông tin về sinh hoạt tiêu dùng của người dân; 
ii) trung gian xử lý khiếu nại và tư vấn cho các khiếu nại liên quan phát sinh giữa 
doanh nghiệp và người tiêu dùng; iii) giải quyết bằng thỏa thuận về tranh chấp phát 
sinh giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng; iv) kiểm dịnh, kiểm tra đối với các sản 
phẩm liên quan đến khiếu nại từ người tiêu dùng; v) điều tra nghiên cứu về các dịch vụ 
và vi) nâng cao nhận thức và giáo dục đối với người tiêu dùng.  

Xuất phát từ những nhiệm vụ nêu trên, Trung tâm quốc gia về các vấn đề người 
tiêu dùng được cấp kinh phí theo ngân sách hàng năm phục vụ công tác vận hành. 
Điểm nổi bật trong hoạt động của Trung tâm là công tác tư vấn. Theo đó, công tác tư 
vấn chủ yếu của Trung tâm được thực hiện theo các vấn đề riêng biệt (vụ việc toàn 
quốc, vụ việc có tính chuyên môn cao, tư vấn từ nhân viên tư vấn của trung tâm với 
quy mô nhỏ,...). Ngoài ra, Trung tâm còn thiết lập hệ thống nhóm (Tư vấn Luật 
Thương mại đặc biệt, tài chính và bảo hiểm, thông tin và truyền thông) bằng cách 
chuyên môn hóa, cao độ hóa và trình độ cao. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ địa 
phương sử dụng đường dây nóng người tiêu dùng được chia thành: tư vấn dự phòng 
vào các ngày thường; tư vấn vào thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ; tư vấn sinh hoạt tiêu 
dùng buổi trưa; đầu số 110 về các sự cố chỉ định đặc biệt; tư vấn thông tin cá nhân; 
hộp thư tranh chấp người tiêu dùng.  

Trung tâm người tiêu dùng xuyên biên giới Nhật Bản (CCJ) được Tổng Cục 
người tiêu dùng thành lập vào tháng 11 năm 2011. Đây được coi là văn phòng tư vấn 

 
442 http://www.kokusen.go.jp, ngày truy cập: 08/3/2022.    
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nhanh dành cho người tiêu dùng gặp sự cố khi giao dịch với các doanh nghiệp nước 
ngoài hoặc khi mua hàng nước ngoài qua mạng. CCJ phối hợp với các cơ quan tư vấn 
người tiêu dùng ở nước ngoài, thúc đẩy các doanh nghiệp có các biện pháp đối ứng 
bằng cách truyền đạt các nội dung tư vấn cho doanh nghiệp đối tác ở nước ngoài, hỗ 
trợ giải quyết sự cố của các doanh nghiệp nước ngoài với người tiêu dùng Nhật Bản. 
Hiện tại, CJC thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan tại các nước khác nhau trên 
thế giới như Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Tây 
Ban Nha, Nga và 10 quốc gia Nam Phi.  

Trung tâm thông tin người tiêu dùng Tokyo thuộc Tổng Cục người tiêu dùng, 
Chủ tịch Trung tâm là Bộ trưởng phụ trách Tổng Cục người tiêu dùng, các công chức 
của trung tâm do Bộ trưởng sắp xếp, bổ nhiệm. Ngân sách của Trung tâm thông tin 
người tiêu dùng Tokyo là do Tổng Cục người tiêu dùng cấp. Nghiệp vụ chính của 
Trung tâm là thu thập, phân tích, cung cấp thông tin, tư vấn, giải đáp khiếu nại cho 
người tiêu dùng, tiến hành làm trung gian hòa giải và tổ chức giáo dục, tu nghiệp, cấp 
chứng chỉ cho các tư vấn viên trên toàn quốc. Trung tâm còn tiến hành kiểm tra, thử 
nghiệm sự an toàn của sản phẩm, qua đó đưa ra các khuyến nghị cho Tổng Cục người 
tiêu dùng và các Bộ có liên quan. 

Nhìn chung, trên đất nước Nhật Bản có hơn 10 Hội Bảo vệ người tiêu dùng được 
Chính phủ công nhận, được giao nhiệm vụ, và được cấp kinh phí hàng năm để hoạt 
động. 

 Tương tự, tại Hàn Quốc, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng giao 
một số nhiệm vụ như tư vấn hướng dẫn, tuyên truyền và giải quyết khiếu nại cho Hội 
Bảo vệ người tiêu dùng. Để thực hiện những nhiệm vụ trên, cơ quan bảo vệ người tiêu 
dùng Hàn Quốc hỗ trợ kinh phí cho các Hội để triển khai. 

Tại Singapore, Chính phủ không áp dụng việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của 
Hội như Nhật Bản hay Hàn Quốc tuy nhiên Hiệp hội được giao nhiệm vụ hòa giải và 
được thu phí hòa giải, phát hành các ấn phẩm, tạp chí tạo nguồn thu cho Hội. Chẳng 
hạn: Hiệp hội tiêu dùng Singapore (CASE) thu phí giải quyết khiếu nại căn cứ vào giá 
trị hòa giải, thấp nhất là 5 đôla Singapore cho giá trị khiếu nại dưới 5000 đôla Sing, và 
cao nhất là 400 đôla Sing cho giá trị hơn 40000 đôla Sing. Bên cạnh đó, CASE còn 
cho ra mắt tạp chí “Người tiêu dùng” phát hành định kỳ 4 số/năm. Tại đây, các thông 
tin, xu hướng mua sắm, tiêu dùng mới được cập nhật thường xuyên. Bên cạnh đó, 
người tiêu dùng sẽ được hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về một số vụ việc điển 
hình mà Hiệp hội tiếp nhận như một phương thức tuyên truyền về quyền lợi của người 
tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh cũng như các phương thức 
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người tiêu dùng có thể lựa chọn trong trường hợp muốn khiếu nại, phản ánh. Trong 
các năm 2015-2019, một số vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến, các 
sản phẩm liên quan đến giáo dục cho trẻ em, an toàn thực phẩm - dược phẩm, mua sắm 
tiêu dùng,… đều được thể hiện trong các số của tạp chí. Giai đoạn 2019-2020, do ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số vấn đề nổi bật như mua sắm trực tuyến, quảng 
cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng, cho vay tiêu dùng cũng được thể 
hiện dưới nhiều góc độ khác nhau trong tạp chí. Bên cạnh đó, người tiêu dùng có thể 
tìm kiếm các thông tin tư vấn liên quan đến quy trình, thủ tục gửi đơn khiếu nại, khiếu 
kiện trong trường hợp phát sinh tranh chấp.  

Từ kinh nghiệm một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam có thể triển khai một 
số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động của các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
nói riêng và các thiết chế xã hội nói chung (gọi chung là Hội) như sau: 

Trước hết Hội cần có kinh phí ổn định. Theo đó, hàng năm Nhà nước cần giao 
cho các thiết chế xã hội đáp ứng một số điều kiện nhất định thực hiện nhiệm vụ cơ 
quan nhà nước giao, trên cơ sở đó được Nhà nước hỗ trợ kinh phí và các điều kiện 
khác theo quy định của pháp luật. Song song với việc được giao kinh phí hoạt động, 
cần phát triển các tiêu chí rõ ràng, minh bạch để cơ quan quản lý nhà nước dựa vào đó 
xét duyệt các đề án, đề xuất của các đơn vị này, đồng thời xây dựng phương thức giải 
trình, báo cáo về việc sử dụng kinh phí như thế nào, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguồn lực. 

Bên cạnh đó, tại kỳ họp thứ 4, có 07 ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần xây 
dựng các quy định để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội bảo vệ 
người tiêu dùng bằng chính hoạt động của Hội.443 Xét một các tổng thể, con số 07 ý 
kiến đại biểu Quốc hội tập trung cho vấn đề này là một số lượng ý kiến tương đối lớn, 
thể hiện sự quan tâm của các đại biểu đối với hoạt động của các thiết chế xã hội. Theo 
đó, cần xây dựng một số nguyên tắc nhất định để cho phép Hội có nguồn thu, ví dụ thu 
hội phí hoặc thu phí tư vấn pháp lý, giải quyết khiếu nại, phí phát hành các ấn phẩm 
tiêu dùng hoặc những nguồn thu hợp pháp khác nhằm phục vụ ngược lại công tác bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các thiết chế xã hội có thể xem xét việc thu phí thành 
viên (cá nhân). Các thành viên sẽ được nhận các bản tin, tạp chí, hướng dẫn và các ấn 
phẩm khác của hội cũng như được tư vấn, giải quyết khiếu nại miễn phí. Nếu không 
phải thành viên thì các hoạt động như tư vấn có thể miễn phí, nhưng giải quyết khiếu 
nại và đọc ấn phẩm phải trả phí. Từ đó các thiết chế xã hội có nguồn thu cố định cho 
hội hoạt động mà vẫn phục vụ được cho người tiêu dùng trong toàn xã hội chứ không 

 
443 Tổng Thư ký Quốc hội (2022), tr. 21. 
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riêng gì thành viên. Tuy nhiên, khi đó cần đẩy mạnh công tác quảng bá để mời mọi 
người gia nhập thành thành viên của Hội. Hội cũng nên xem xét việc phát triển các gói 
thành viên khác nhau, theo ngưỡng dịch vụ và theo thời gian, v.v. 

Bên cạnh đó, các Hội cần tập trung hơn vào việc xây dựng một chiến lược phát 
triển trong trung và dài hạn, trong đó xác định rõ tầm nhìn, kế hoạch và phương pháp 
hoạt động, bao gồm cả dự toán về tài chính và nhân sự. Đây là cơ sở để các Hội hoạt 
động có đường hướng, chiến lược rõ ràng hơn, tránh bị động, rời rạc như hiện nay. 
Riêng về nhân sự, Hội nên xem xét cả việc thu hút những nhân sự có chuyên môn, ví 
dụ chuyên về quảng bá, tuyên truyền, chuyên về quản lý dự án, chuyên về huy động 
nguồn lực. Hội cũng nên tích cực mời thêm các chuyên gia các lĩnh vực cụ thể, người 
nổi tiếng tham gia với hội ở vai trò cố vấn, đại diện, đại sứ, v.v.. 

3.3.4. Nâng cao nhận thức, đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp và hiểu biết của 
người tiêu dùng  

Bên cạnh việc nâng cao khả năng thực hiện pháp luật cho khối cơ quan hành 
chính, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đơn giản hóa 
thủ tục tố tụng, điều quan trọng không kém là trang bị công cụ nhằm nâng cao nhận 
thức cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. 

3.3.4.1. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung và pháp luật về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

Với những lợi thế vốn có, sử dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 
là yêu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh dài hạn.444 Tuy 
nhiên, việc sử dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung bao giờ cũng kéo 
theo những mặt tiêu cực dưới giác độ bảo đảm công bằng tương đối quyền lợi của các 
bên.445 Bởi vậy, một mặt các doanh nghiệp cần tăng cường nhận thức về hợp đồng 
theo mẫu, điều kiện giao dịch chung để nâng cao hiệu quả kinh doanh và đổi mới 
phương thức bán hàng, cung ứng dịch vụ; mặt khác cần nâng cao nhận thức về các quy 
định pháp luật liên quan đến việc kiểm soát loại hình này nhằm tránh việc lạm dụng 
các nội dung soạn sẵn gây bất lợi cho khách hàng. Bên cạnh đó, việc không nắm rõ 
quy định pháp luật có thể khiến doanh nghiệp phải đối mặt với những hệ quả bất lợi 
khi người tiêu dùng biết sử dụng các công cụ pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình, 
chẳng hạn khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên vô hiệu điều khoản mẫu/ hợp đồng do 
không hoàn thành nghĩa vụ đăng ký hoặc có nội dung không có hiệu lực theo quy định. 
Theo đó, cần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về hợp đồng theo mẫu, điều kiện 

 
444 Tăng Văn Nghĩa, tlđd, tr. 28. 
445 Tăng Văn Nghĩa, tlđd,  tr. 28. 
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giao dịch chung và pháp luật về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

3.3.4.2. Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về quyền và các công cụ pháp lý bảo 
vệ quyền của người tiêu dùng 

Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng sẽ tạo cho người tiêu dùng những khả năng và 
cơ hội thuận lợi hơn trong cơ chế điều chỉnh của pháp luật quan hệ mua bán (theo 
BLDS) mà một chủ thể pháp luật dân sự thông thường sẽ không có được.446 Tuy 
nhiên, bản thân người tiêu dùng cũng phải phấn đấu để trở thành những “nhà tiêu dùng 
thông thái” và để biết liên kết, tự bảo vệ mình trước khi cần đến sự trợ giúp của pháp 
luật.447 Người tiêu dùng bao giờ cũng phải là người đầu tiên yêu cầu doanh nghiệp làm 
rõ trách nhiệm của họ trong hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung hoặc yêu 
cầu ký kết hợp đồng riêng biệt (individual contract) trong trường hợp có thể.448 

Để người tiêu dùng làm được điều này, vẫn cần các biện pháp hỗ trợ dựa trên 
thông tin nhằm giúp người tiêu dùng hiện thực hóa khả năng đưa ra các quyết định tiêu 
dùng “thông thái”. Người tiêu dùng cần được nhận thức đầy đủ trường hợp nào có thể 
chấp nhận điều khoản mẫu, trường hợp nào phải khiếu nại để đảm bảo quyền lợi và 
quyền bình đẳng tương đối của mình trong giao dịch. 

Ban hành Sổ tay hợp đồng tiêu dùng/ Quy tắc ứng xử trong các lĩnh vực nêu trên 
cũng là một trong những giải pháp giúp đạt được mục tiêu này thông qua việc cung 
cấp thông tin về những chuẩn mực công bằng để doanh nghiệp và người tiêu dùng 
cùng đối chiếu. Bên cạnh đó, các phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến 
thức tiêu dùng, kỹ năng khiếu nại, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại… cho cả hai bên 
cũng cần được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú.  

Ngoài ra, có thể áp dụng các giải pháp tăng cường tính nhận diện đối với các hợp 
đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã hoàn thành thủ tục đăng ký với cơ quan 
nhà nước, chẳng hạn yêu cầu hiển thị trên bản hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung doanh nghiệp ký kết với người tiêu dùng một số nội dung bắt buộc như: 

 “Hợp đồng này/điều kiện giao dịch chung này đã hoàn thành nghĩa vụ đăng ký tại 
…ngày…….theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và được 
đăng tải tại trang thông tin điện tử của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia / Sở Công Thương 
tỉnh………..;  

“Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc, khiếu nại liên quan đến hợp đồng này, 

 
446 Nguyễn Như Phát (2010), tlđd, tr. 29. 
447 Nguyễn Như Phát (2010), tlđd, tr. 29. 
448 Tăng Văn Nghĩa, tlđd, tr. 28. 
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khách hàng vui lòng liên hệ… (địa chỉ/điện thoại của doanh nghiệp) hoặc… (địa 
chỉ/điện thoại của cơ quan thông qua việc đăng ký) hoặc ………(địa chỉ/điện thoại của 
Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng địa phương)”. 

Thêm vào đó, mã/ biểu tượng về việc đã hoàn thành việc đăng ký (ví dụ như mã 
QR) để nhận diện bằng công nghệ. Mã/ biểu tượng này khi được quét trên các thiết bị 
điện tử sẽ dẫn tới bản hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã đực thông qua 
và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng. Mã này 
nhằm đảm bảo người tiêu dùng có thể kiểm chứng và so sánh bản gốc tại cơ quan nhà 
nước với bản doanh nghiệp sử dụng để giao kết với người tiêu dùng.   

Giải pháp tăng cường tính nhận diện đối với các hợp đồng theo mẫu, điều kiện 
giao dịch chung như trên sẽ khuyến khích doanh nghiệp tự giác đăng ký với cơ quan 
nhà nước như một cách thức nâng cao danh tiếng đối với người tiêu dùng. Đồng thời, 
giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận ra/ phân biệt hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung chưa đăng ký và hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung đã đăng 
ký, qua đó: (i) vừa có thêm thông tin cho người tiêu dùng cân nhắc, lựa chọn đơn vị 
cung cấp hàng hóa, dịch vụ; (ii) vừa dần hình thành ý thức quan tâm đến chất lượng 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung cho người tiêu dùng, đồng thời (iii) từ 
đó hướng tới việc người tiêu dùng gây sức ép ngược lại chủ thể kinh doanh buộc họ 
phải cải thiện chất lượng của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Kiểm soát hợp đồng theo mẫu là yêu cầu đặt ra trong điều kiện các giao dịch 
mang tính hàng loạt phát triển mạnh mẽ. Theo đó, để phát huy hơn nữa hiệu quả của 
chế định này, cần triển khai thực hiện một số nhóm giải pháp để khắc phục những bất 
cập, khó khăn hiện tại: 

Thứ nhất, không ngừng hoàn thiện quy định pháp luật, đặc biệt là việc hoàn thiện 
quy định về phương thức kiểm soát để vừa giải quyết bài toán nguồn lực hiện tại, vừa 
tăng hiệu quả kiểm soát; việc thiết kế thủ tục đơn giản/ rút gọn cho quan hệ tiêu dùng 
trong Bộ luật Dân sự hay việc hoàn thiện các cơ chế hỗ trợ hoạt động của tổ chức xã 
hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... 

Thứ hai, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường năng lực, hiệu quả thực thi 
pháp luật, đặc biệt là việc hoàn thiện bộ máy tổ chức, nguồn lực của Cục 
CT&BVQLNTD và Sở Công Thương, năng lực cho các thiết chế xã hội tham gia công 
tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh 
nghiệp, người tiêu dùng và toàn xã hội. 

Khác với những biện pháp bảo vệ người tiêu dùng thông qua khắc phục thiệt hại 
khi đã xẩy ra, việc kiểm soát tốt hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phù 
hợp với diễn biến của từng thời kỳ sẽ là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn rủi ro trước khi 
xẩy đến với người tiêu dùng, góp phần hạn chế thiệt hại phát sinh cho người tiêu dùng 
và chi phí khắc phục hậu quả của xã hội. Vì vậy, các quy định về hợp đồng theo mẫu 
cần phải được nhận thức đầy đủ để áp dụng một cách hiệu quả trong thực tiễn.  
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KẾT LUẬN 
 

Việc sử dụng cùng một hợp đồng theo mẫu cho nhiều giao dịch khác nhau đóng 
vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí và thời gian đàm phán, qua đó tăng hiệu quả 
kinh tế của việc giao kết hợp đồng. Chính vì lý do thiết thực này, hợp đồng theo mẫu 
đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại, đặc biệt là trong kỷ 
nguyên số với sự phát triển của thương mại điện tử hiện nay.  

Do người tiêu dùng là bên yếu thế, bất cân xứng về thông tin và bất bình đẳng 
về quyền lực đàm phán, việc sử dụng hợp đồng theo mẫu thường dẫn đến hệ quả là 
người tiêu dùng bị tước đoạt khả năng, động lực trong việc thương thảo nhằm đạt đến 
một điều khoản công bằng. Điều này dẫn đến sự cần thiết phải kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng. 

Đặt trong bối cảnh hiện nay, việc kiểm soát chặt chẽ hợp đồng theo mẫu là một 
xu thế phù hợp với thực tiễn đất nước và nhu cầu của người dân. Quá trình nghiên cứu 
quy định pháp luật và thực tiễn triển khai cho thấy, Nhà nước và các cơ quan bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng có thẩm quyền đã nỗ lực và thực hiện được nhiều kết quả, 
góp phần không nhỏ trong việc cải thiện đáng kể tình trạng xâm phạm quyền lợi người 
tiêu dùng thông qua hợp đồng theo mẫu so với thời gian trước khi Luật ra đời. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, pháp luật về kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu vẫn còn tồn tại một số vướng mắc, hạn chế dẫn đến nhiều kết quả chưa được 
như mong đợi, đặc biệt là về phạm vi kiểm soát, phương thức kiểm soát và nguồn lực 
triển khai. Đồng thời, với xu hướng phát triển trong nước và quốc tế như hiện nay, 
trong tương lai, phương thức hiện hành sẽ đối mặt với những yêu cầu thay đổi của 
chính xã hội. 

Theo đó, để phát huy hơn nữa hiệu quả của chế định này, cần triển khai thực 
hiện những hành động sau để khắc phục những bất cập, khó khăn hiện tại: 

Thứ nhất, không ngừng hoàn thiện quy định pháp luật, đặc biệt là việc hoàn 
thiện mô hình kiểm soát trước những yêu cầu mới của thực tiễn; sửa đổi phạm vi kiểm 
soát nhằm tạo cơ sở, nền tảng pháp lý đầy đủ cho cơ quan kiểm soát trước sự phát triển 
và biến đổi không ngừng của nền kinh tế - xã hội; hoàn thiện các cơ chế xử lý vi phạm 
hành chính để tăng cường sức răn đe và khôi phục quyền lợi bị xâm phạm cho người 
tiêu dùng... 

Thứ hai, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường năng lực, hiệu quả thực 
thi pháp luật, đặc biệt là việc hoàn thiện bộ máy tổ chức, nguồn lực của cơ quan bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng ở Trung ương và địa phương; nâng cao năng lực thực thi 
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phương thức tư pháp và phương thức kiểm soát bằng các thiết chế xã hội; nâng cao 
năng lực, trình độ của cán bộ xử lý hồ sơ và nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và 
người tiêu dùng. 

Khác với những biện pháp bảo vệ người tiêu dùng thông qua khắc phục thiệt 
hại khi đã xẩy ra, việc kiểm soát tốt hợp đồng theo mẫu phù hợp với diễn biến của 
từng thời kỳ sẽ là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn rủi ro trước khi xẩy đến với người 
tiêu dùng, góp phần hạn chế thiệt hại phát sinh cho người tiêu dùng và chi phí khắc 
phục hậu quả của xã hội. Vì vậy, chế định này cần nhận được sự quan tâm và quyết 
tâm triển khai hơn nữa của Nhà nước, các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 
sự ủng hộ, phối hợp của toàn xã hội.  
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, việc sử dụng hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng ngày càng trở nên phổ biến. Điều này 
không chỉ đúng với thời kỳ xuất hiện các hoạt động sản xuất hàng loạt từ thế kỷ 19 mà 
lại càng đúng trong bối cảnh phát triển kinh tế số hiện nay. Trong loại hình giao dịch 
có sử dụng hợp đồng theo mẫu này, như các nhà nghiên cứu khoa học pháp lý trong 
nước và quốc tế đã chỉ ra, bên cạnh những ích lợi không thể phủ nhận về sự tiện lợi và 
tiết kiệm nguồn lực cho nền kinh tế, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người tiêu 
dùng. Việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã 
được đặt ra ở nhiều quốc gia trên thế giới trong nhiều chục năm vừa qua. 

Với Việt Nam, từ Bộ luật Dân sự (sau đây gọi là BLDS) 1995, vấn đề này đã 
bước đầu được đề cập. Qua thời gian, các văn bản pháp luật, nhất là Luật Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng (sau đây gọi là Luật BVQLNTD) 2010, đã quy định khá đầy 
đủ các quy định có liên quan để giải quyết vấn đề này. Mặc dù vậy, thực tiễn áp dụng 
các quy định pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu cũng phát sinh nhiều vấn đề 
cả lý luận và thực tiễn cần được quan tâm giải quyết thấu đáo, nhất là trong bối cảnh 
phát triển mạnh thương mại điện tử và kinh tế số ở nước ta hiện nay. 

Vì những lý do nêu trên, nghiên cứu sinh lựa chọn chủ đề “Pháp luật về kiểm 
soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với 
người tiêu dùng tại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Luận án tiến sĩ. 

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án 

2.1. Mục đích nghiên cứu 

Bổ sung một số cơ sở lý thuyết về hợp đồng theo mẫu cũng như đưa ra các giải 
pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 
(sau đây gọi tắt là “giao dịch tiêu dùng”) tại Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Tổng quan và đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan đến học thuật và 
pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu; 

- Nghiên cứu và làm rõ vấn đề lý luận về hợp đồng theo mẫu, kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu và pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch tiêu dùng; 

- Phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về 
kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay; 

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp 
luật về lĩnh vực này ở Việt Nam.  

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của Luận án 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 
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- Các vấn đề lý luận liên quan đến hợp đồng theo mẫu và kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu trong giao dịch tiêu dùng; 

- Chính sách pháp luật liên quan đến kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao 
dịch tiêu dùng ở Việt Nam và thực tiễn thực hiện pháp luật về vấn đề này; 

- Kinh nghiệm pháp luật của một số nước về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch tiêu dùng.  

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về nội dung:  

Nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng, 
không nghiên cứu đối tượng hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa các chủ thể kinh 
doanh với nhau. 

- Phạm vi về không gian: Việt Nam, có đề cập đến kinh nghiệm các nước. 

- Phạm vi thời gian: từ 2010 (thời điểm Luật BVQLNTD Việt Nam ra đời) trở đi. 

4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở phương pháp luận 

- Vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa 
duy vật lịch sử; 

- Vận dụng quan điểm Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và 
pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về hợp đồng nói riêng. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phân tích lý luận và thực tiễn; phương pháp phân tích - tổng hợp, khái quát hóa; 
phương pháp thực tiễn (xã hội học pháp luật); phương pháp luật học so sánh...  

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án 

5.1. Ý nghĩa lý luận 

Là công trình nghiên cứu có giá trị tham khảo về những vấn đề lý luận và thực 
tiễn về hợp đồng theo mẫu, kiểm soát hợp đồng theo mẫu và pháp luật về kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu, có thể ứng dụng trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và xây 
dựng văn bản pháp luật; 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Là công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn về các giải pháp hoàn thiện pháp 
luật và nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu trong giao dịch tiêu dùng tại Việt Nam. Các đề xuất của Luận án có thể được cơ 
quan quản lý nhà nước tham khảo trong quá trình hoàn thiện pháp luật có liên quan, 
trong đó có Luật BVQLNTD và nâng cao năng lực thực hiện pháp luật.  
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6. Những điểm mới về khoa học của Luận án 

Thứ nhất, góp phần hoàn thiện đầy đủ hệ thống lý luận về hợp đồng theo mẫu và 
những vấn đề ứng dụng về hợp đồng theo mẫu trong thực tiễn; bổ sung thêm vào 
những vấn lý luận liên quan tới pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao 
dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng ở Việt Nam. 

Thứ hai, phân tích, luận giải việc can thiệp bằng pháp luật vào mối quan hệ tư 
giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng sao cho không trái nguyên tắc tự do hợp 
đồng.  

Thứ ba, đánh giá một cách toàn diện, có hệ thống và hết sức chi tiết thực trạng 
pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch tiêu dùng và thực tiễn thực 
hiện, chỉ ra những bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành cũng như thực tiễn thực 
hiện ở cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Thứ tư, đề xuất được các giải pháp cụ thể cho việc hoàn thiện pháp luật về kiểm 
soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng trước những diễn biến mới của nền kinh tế.  

7. Kết cấu Luận án 

Luận án kết cấu theo bố cục truyền thống với Chương 1 về lý luận, Chương 2 về 
thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện, Chương 3 về giải pháp. 

PHẦN TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1. Khái quát chung về tình hình nghiên cứu đề tài 

1.1. Các công trình nghiên cứu về hợp đồng theo mẫu 

Các công trình nghiên cứu về hợp đồng theo mẫu tập trung vào sự ra đời, phát 
triển và vai trò của hợp đồng theo mẫu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
và đời sống tiêu dùng của người dân. Bên cạnh các công trình nghiên cứu đối với hợp 
đồng bản giấy mang tính truyền thống, nhiều tác giả đã nghiên cứu về hợp đồng theo 
mẫu dạng điện tử. Ngoài ra các nghiên cứu mang tính thực nghiệm đã được thực hiện 
nhằm thu hẹp dần khoảng cách giữa các vấn đề lý thuyết dựa vào trực giác và niềm tin 
với các dữ liệu thực tế.  

1.2. Các công trình nghiên cứu về kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá 
nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

Nhiều tác giả đã nghiên cứu về nguồn gốc của việc kiểm soát cũng như các học 
thuyết, các cơ sở khoa học lý giải cho việc cần thiết phải kiểm soát hợp đồng theo mẫu 
giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng.  

1.3. Các công trình nghiên cứu pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

Nhiều tác giả đã tìm hiểu về nguồn gốc ra đời và phát triển của hợp đồng theo 
mẫu, đồng thời đặt nó trong mối liên hệ với sự hình thành và phát triển của các hệ 
thống pháp luật điều chỉnh loại hình này. Ở Việt Nam, trước và sau khi Luật 
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BVQLNTD 2010 ra đời, một số tác giả đã quan tâm, nghiên cứu về thực trạng pháp 
luật, thực tiễn thực hiện trong một số lĩnh vực, đồng thời nêu một số giải pháp khắc 
phục hạn chế của pháp luật hiện hành. 

2. Đánh giá tình hình nghiên cứu 

Qua các công trình nghiên cứu, Luận án xác định cụ thể những vấn đề Luận án 
kế thừa từ góc độ lý luận, thực tiễn và giải pháp; xác định những vấn đề chưa được 
nghiên cứu hoặc có nhiều quan điểm khác nhau và những vấn đề Luận án tiếp tục 
nghiên cứu. 

3. Cơ sở lý thuyết, giả thuyết nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu 

3.1. Cơ sở lý thuyết 

Để thực hiện đề tài này, tác giả dựa vào một số lý thuyết như lý thuyết hợp đồng 
cổ điển; lý thuyết về luật hợp đồng điều tiết thị trường; lý thuyết về luật hợp đồng tự 
do - xã hội; học thuyết bất bình đẳng về quyền lực đàm phán và lý thuyết về cách tiếp 
cận theo định hướng công bằng.  

3.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết của việc nghiên cứu đề tài 

Luận án đặt ra và giải quyết các câu hỏi nghiên cứu về lý luận; về luật thực định 
và về đề xuất, kiến nghị đặt trong mối liên hệ với các giả thuyết nghiên cứu tương ứng. 

PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, 

KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG THEO MẪU VÀ PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT 
HỢP ĐỒNG THEO MẪU TRONG GIAO DỊCH GIỮA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

KINH DOANH VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG  

1.1. Những vấn đề lý luận về hợp đồng theo mẫu và kiểm soát hợp đồng theo mẫu 
trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

1.1.1. Khái quát về hợp đồng theo mẫu 

1.1.1.1. Khái niệm hợp đồng theo mẫu 

Thông qua việc nghiên cứu: từ điển Deluxe Black’s Law Dictionary, nguồn gốc 
lịch sử của tên gọi, bài viết của một số nhà khoa học cũng như pháp luật quốc tế như 
Hoa Kỳ, Úc, Đài Loan, Việt Nam... có thể hiểu hợp đồng theo mẫu là văn bản với 
những điều khoản được soạn sẵn, có hình thức thể hiện khác nhau, được đưa ra bởi 
một bên và nếu được chấp thuận bởi phía bên kia thì chấp nhận toàn bộ mà không thể 
sửa đổi được nội dung của hợp đồng theo mẫu đã được bên đưa ra soạn sẵn. Đặt trong 
mối liên hệ với pháp luật quốc tế như Liên bang Nga, Đức, Trung Quốc... và nghiên 
cứu khoa học của các học giả, có thể thấy hợp đồng theo mẫu tương đồng với hợp đồng 
gia nhập và hợp đồng theo mẫu là một trong các hình thức thể hiện của điều kiện giao 
dịch chung. 

1.1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng theo mẫu 

Đặc điểm của hợp đồng theo mẫu bao gồm: tính đơn phương, tính đặc thù, áp 
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dụng phần lớn và với nhiều người tiêu dùng, đồng thời được sử dụng nhiều lần. 

1.1.1.3. Hình thức hợp đồng theo mẫu 

Hợp đồng theo mẫu được thể hiện ở các dạng cơ bản: (i) dạng in sẵn dùng để ký 
kết theo cách truyền thống; (ii) dạng các quy định, quy tắc, điều kiện mẫu được dẫn 
chiếu, công bố và áp dụng cho bên mua hàng, sử dụng dịch vụ, không có văn bản 
chung được ký kết giữa hai bên và (iii) dạng hỗn hợp giữa văn bản in truyền thống để 
hai bên cùng ký kết và các điều khoản giao dịch chung độc lập đính kèm. Hợp đồng 
theo mẫu có thể tồn tại dưới dạng vật chất, cũng có thể dưới dạng các thông điệp điện tử. 

1.1.1.4. Nguồn gốc và chức năng của hợp đồng theo mẫu 

Hợp đồng theo mẫu ra đời từ cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XIX với sự xuất 
hiện của nền sản xuất và cung cấp hàng hoá đại trà. Phổ biến đầu tiên trong lĩnh vực 
vận tải, bảo hiểm và thị trường tài chính, cho đến nay, hợp đồng theo mẫu hầu như 
thay thế các thoả thuận được hình thành từ các điều khoản được thương lượng riêng để 
điều chỉnh các giao dịch trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh khác. 

Hợp đồng theo mẫu mang trong mình các lợi ích không thể phủ nhận như: giúp 
giảm chi phí giao dịch; là phương tiện để các doanh nghiệp kiểm soát đại lí; là phương 
tiện để các nhà giao dịch củng cố thêm tính pháp lí của giao dịch. Các chức năng này 
giúp lý giải nguồn gốc ra đời và phát triển của hợp đồng theo mẫu trong đời sống hiện 
đại ngày nay. 

1.1.2. Kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh 
doanh với người tiêu dùng 

1.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân 
kinh doanh với người tiêu dùng 

a) Khái niệm kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với 
người tiêu dùng 

Trên cơ sở định nghĩa của từ điển cũng như nghiên cứu của các học giả, có thể 
hiểu kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh 
với người tiêu dùng là việc phát hiện, ngăn ngừa, loại bỏ và xử lý các hành vi lạm 
dụng mặt trái của hợp đồng theo mẫu gây tác động tiêu cực lên lợi ích của người tiêu 
dùng, của thị trường, xã hội và nhà nước. 

b) Đặc điểm của kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh 
với người tiêu dùng 

Đặc điểm của kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch tiêu dùng bao gồm: 
chủ thể có quyền kiểm soát là nhà nước; việc kiểm soát hướng đến đối tượng hợp đồng 
theo mẫu được sử dụng trong mối quan hệ với người tiêu dùng; việc kiểm soát có xu 
hướng bất lợi đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh và tùy thuộc vào hành vi vi phạm 
của tổ chức, cá nhân kinh doanh mà có chế tài hoặc rủi ro pháp lý khác nhau.  
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1.1.2.2. Sự cần thiết phải kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh 
doanh với người tiêu dùng 

Tính cần thiết trong việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân 
kinh doanh với người tiêu dùng xuất phát từ các lý do sau: 

Thứ nhất, việc sử dụng hợp đồng theo mẫu phát sinh nhiều vấn đề đối với quyền 
lợi người tiêu dùng. Bên cạnh lợi ích, hợp đồng theo mẫu mang trong mình hai hạn 
chế cơ bản là: (i) thiếu sự đồng thuận thực chất và (ii) phía bên gia nhập hợp đồng bị 
áp đặt các điều khoản bất lợi một chiều. 

Thứ hai, pháp luật hợp đồng truyền thống không đủ để giải quyết các vấn đề phát 
sinh từ hợp đồng theo mẫu. 

Thứ ba, mối quan hệ giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh mang 
trong mình đặc tính truyền kiếp là “thông tin bất cân xứng”, tiềm ẩn rủi ro gây ra thất 
bại thị trường. 

Thứ tư, người tiêu dùng là bên yếu thế trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân 
kinh doanh như: yếu thế về sức mạnh kinh tế, đặc biệt là trong cấu trúc thị trường thiếu 
cạnh tranh; yếu thế về kiến thức; yếu thế về tâm lý do chịu sự chi phối của khuynh 
hướng nhận thức. 

1.1.2.3. Phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh 
với người tiêu dùng 

Bao gồm ba phương thức: kiểm soát bằng phương thức tư pháp; kiểm soát bằng 
phương thức hành chính và kiểm soát bởi các thiết chế xã hội. 

1.2. Pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá 
nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch giữa chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng 

1.2.1.1. Khái niệm pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa chủ 
thể kinh doanh với người tiêu dùng 

Trên cơ sở khái niệm về kiểm soát hợp đồng theo mẫu đã nêu, có thể hiểu: pháp 
luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch tiêu dùng là tổng thể các quy 
phạm pháp luật do nhà nước ban hành điều chỉnh mối quan hệ giao kết hợp đồng giữa 
chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng có sử dụng hợp đồng theo mẫu nhằm bảo đảm 
sự bình đẳng và cân bằng về quyền lợi giữa hai bên. 

1.2.1.2. Đặc điểm của pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa 
chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng 

Đặc điểm của pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa 
chủ thể kinh doanh với người tiêu dùng bao gồm: là loại pháp luật mang tính can thiệp 
vào quyền tự do của các nhà cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; là chế định đặc 
thù và ngoại lệ của nguyên tắc dân sự truyền thống nhưng không làm đổ vỡ nền tảng của 
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pháp luật dân sự và được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. 

1.2.2. Nội dung pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

1.2.2.1. Đối tượng kiểm soát  

Để xác định đối tượng kiểm soát, cần xác định chính xác các khái niệm liên quan 
như: “hợp đồng theo mẫu”, “người tiêu dùng”, “tổ chức, cá nhân kinh doanh”; xác 
định loại hợp đồng theo mẫu thuộc đối tượng áp dụng các công cụ pháp lý; xác định 
loại điều khoản nào trong hợp đồng theo mẫu thuộc đối tượng kiểm soát.  

1.2.2.2. Phạm vi kiểm soát 

Từ các vấn đề phát sinh trong việc sử dụng hợp đồng theo mẫu và phạm vi điều 
chỉnh tương ứng đã nêu, có thể phân chia phạm vi kiểm soát thành kiểm soát về hình 
thức và kiểm soát về nội dung. 

1.2.2.3. Phương thức kiểm soát 

Kiểm soát bằng phương thức tư pháp; kiểm soát bằng phương thức hành chính và 
kiểm soát bởi các thiết chế xã hội. Bên cạnh phương thức tư pháp truyền thống, hai 
phương thức còn lại có thể được triển khai có chọn lọc hoặc được triển khai đồng bộ 
tùy cách tiếp cận của pháp luật từng đất nước. Bên cạnh đó, pháp luật quy định hệ quả 
pháp lý của hành vi không tuân thủ các nghĩa vụ liên quan.  

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc ban hành và thực hiện pháp luật về kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu 
dùng 

Việc ban hành và thực hiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao 
dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi các yếu 
tố: văn hoá pháp luật, tập quán kinh doanh và ý thức pháp luật của người tiêu dùng; 
pháp luật quốc tế; vị thế của người tiêu dùng và tính đặc thù của quan hệ pháp luật về 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng so với pháp luật dân sự truyền thống. 

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HỢP ĐỒNG 
THEO MẪU TRONG GIAO DỊCH GIỮA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH 

DOANH VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI VIỆT NAM VÀ  THỰC TIỄN THỰC 
HIỆN 

Trước năm 2010, tại Việt Nam, khái niệm và một số quy định về hợp đồng theo 
mẫu đã được đưa vào BLDS năm 1995, tiếp sau đó là BLDS năm 2005. Trước tình 
trạng tổ chức, cá nhân sử dụng các hợp đồng theo mẫu mang ý chí đơn phương, áp đặt 
quyền lợi của mình lên người tiêu dùng vào những năm 2010, chế định về kiểm soát 
hợp đồng theo mẫu Luật BVQLNTD ra đời nhằm đảm bảo sự công bằng trong giao 
dịch dân sự giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng phát sinh trên cơ sở 
hợp đồng theo mẫu do tổ chức, cá nhân soạn sẵn. Ngoài BLDS và Luật BVQLNTD, 
vấn đề về hợp đồng theo mẫu cũng được quy định trong một số văn bản pháp luật 
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trong các lĩnh vực đặc thù như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật viễn 
thông, Luật Hàng không, Luật Kinh doanh bảo hiểm….  

Từ các nguồn pháp luật nêu trên, nội dung chính về kiểm soát hợp đồng theo mẫu 
trong giao dịch tiêu dùng tại Việt Nam bao gồm các vấn đề sau: 

2.1. Quy định về đối tượng kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

2.1.1. Xác định hợp đồng theo mẫu thuộc đối tượng kiểm soát 

Khái niệm hợp đồng theo mẫu lần đầu tiên được quy định tại BLDS năm 1995 và 
không thay đổi trong BLDS năm 2005 và BLDS năm 2015. Với tư cách là một khái 
niệm chuyên biệt thể hiện mối quan hệ tiêu dùng, Luật BVQLNTD năm 2010 cũng 
đưa ra định nghĩa hợp đồng theo mẫu. Ngoài khái niệm hợp đồng theo mẫu, BLDS 
năm 2015 và Luật BVQLNTD còn đưa ra khái niệm điều kiện giao dịch chung. 

Mặc dù BLDS và Luật BVQLNTD cùng sử dụng khái niệm hợp đồng theo mẫu 
nhưng thực chất có sự khác nhau, thậm chí cả hai khái niệm này chưa chính xác khi 
quy định “hợp đồng theo mẫu là hợp đồng...” trong khi thực chất đây chỉ là bản dự 
thảo các điều khoản mẫu. Mặt khác, khái niệm hợp đồng theo mẫu và khái niệm điều 
kiện giao dịch chung chịu sự điều chỉnh khác biệt nhất định trong Luật BVQLNTD 
nhưng lại có cùng bản chất trong mối quan hệ với người tiêu dùng. Đây là những điều 
bất cập cần giải quyết trong Luật BVQLNTD.  

2.1.2. Xác định chủ thể là người tiêu dùng thuộc đối tượng được ưu tiên bảo vệ 

Việt Nam xác định phạm vi người tiêu dùng bao gồm cả cá nhân và tổ chức, 
được xác định trên cơ sở phát sinh quan hệ tiêu dùng là “mua, sử dụng” và với mục 
đích là nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng. Xuất phát từ quan điểm không 
phân biệt cá nhân hay tổ chức mà cần bảo vệ bên có “vị trí yếu thế” nói chung, việc 
bảo vệ các tổ chức với tư cách người tiêu dùng trong bối cảnh ra đời Luật BVQLNTD 
năm 2010 được đánh giá là cần thiết. Mặc dù vậy, cách định nghĩa này của Việt Nam 
hiện có những điểm mờ trong việc xác định đối tượng người tiêu dùng; mục đích sử 
dụng hàng hóa, dịch vụ và cơ sở phát sinh quan hệ tiêu dùng.  

2.1.3. Xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng kiểm soát 

Khác với nhiều nước trên thế giới có chủ thể kinh doanh chủ yếu là thương nhân, 
Việt Nam dùng khái niệm “tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ” để xác 
định bên bán/ cung ứng dịch vụ trong mối quan hệ tiêu dùng. Định nghĩa trong Luật 
BVQLNTD bao trùm phạm vi điều chỉnh rộng lớn của Luật lên hầu hết quan hệ thị 
trường giữa người tiêu dùng và thương nhân ở Việt Nam. Ngoài yếu tố duy nhất là 
mục đích sinh lợi, Luật không giới hạn hoạt động của bên cung cấp ở bất kỳ công đoạn 
nào của quá trình đầu tư cũng như không giới hạn ở pháp nhân hay thể nhân.  

Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong Luật BVQLNTD chỉ bao gồm các 
nhà cung cấp “vì lợi nhuận”. Vì vậy các tổ chức hay các hoạt động không nhằm mục 
đích sinh lời, sẽ không chịu sự điều chỉnh của Luật BVQLNTD. Điều này dẫn tới bất 
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cập trong việc hạn chế phạm vi điều chỉnh của Luật và gây khó khăn nhất định cho 
người tiêu dùng trong việc chứng minh tư cách “tổ chức, cá nhân kinh doanh”. 

2.1.4. Xác định lĩnh vực và nội dung thuộc đối tượng kiểm soát  

Xét về lĩnh vực, hiện nay cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng có 
quyền can thiệp vào mọi hợp đồng theo mẫu được sử dụng để xác lập giao dịch với 
người tiêu dùng. Xét về nội dung, việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong Luật 
BVQLNTD áp dụng cho tất cả mọi loại điều khoản theo mẫu, bao gồm cả các điều 
khoản cốt lõi (core) và không cốt lõi (non-core).  

2.2. Quy định về phạm vi kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ 
chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

2.2.1. Kiểm soát về hình thức 

Trong pháp luật Việt Nam, kiểm soát về hình thức được thể hiện qua nghĩa vụ 
của thương nhân trong việc cung cấp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 
cho người tiêu dùng, các yêu cầu về tính minh bạch của điều khoản mẫu và nguyên tắc 
giải thích hợp đồng trong trường hợp yêu cầu về tính minh bạch không được đảm bảo. 

2.2.1.1. Nghĩa vụ của thương nhân trong việc cung cấp điều khoản mẫu cho người tiêu 
dùng 

Luật BVQLNTD Việt Nam quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm 
thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung trước khi giao dịch; phải công khai và dành thời gian hợp lý để người tiêu 
dùng nghiên cứu hợp đồng theo mẫu trước khi giao kết; phải thông báo công khai điều 
kiện giao dịch chung trước khi giao dịch và phải niêm yết ở nơi thuận lợi tại địa điểm 
giao dịch để người tiêu dùng có thể nhận biết... Những quy định này bước đầu tạo điều 
kiện để người tiêu dùng nhận thức được sự tồn tại và ràng buộc pháp lý của các điều 
khoản mẫu khi tham gia giao dịch.  

Tuy nhiên, điểm mờ của pháp luật nằm ở chỗ: trong trường hợp doanh nghiệp 
không tuân thủ trách nhiệm cung cấp hợp đồng theo mẫu cho người tiêu dùng và giao 
dịch đã được xác lập, hậu quả pháp lý sẽ như thế nào? Sẽ xử lý như thế nào với trường 
hợp doanh nghiệp đã thực hiện nghĩa vụ cung cấp/ công khai điều khoản mẫu nhưng 
lại có chiến lược khai thác khuynh hướng tâm lý khách hàng khiến cho họ từ bỏ quyền 
nghiên cứu trước? Trường hợp này có thể xác định doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa 
vụ cung cấp thông tin không hay pháp luật cần có biện pháp để ngăn chặn và khắc 
phục hậu quả của các hành vi thương mại tinh vi như vậy?  

2.2.1.2. Yêu cầu về tính minh bạch của điều khoản mẫu 

Luật BVQLNTD đặt ra các yêu cầu về tính minh bạch để đảm bảo người tiêu 
dùng có thể tiếp cận đầy đủ và hiểu được ý nghĩa pháp lý của hợp đồng theo mẫu, điều 
kiện giao dịch chung, bao gồm: ngôn ngữ bằng tiếng Việt; cỡ chữ tối thiểu là 12, nền 
giấy và màu mực phải tương phản và ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu. Yêu cầu về tính rõ 
ràng, dễ hiểu của điều khoản mẫu được thừa nhận rộng rãi trên thế giới.  
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Tuy nhiên, ngoài các yếu tố quy định trong Luật BVQLNTD, tính minh bạch của 
điều khoản mẫu còn bị tác động bởi các yêu cầu khác như tính rõ ràng của thiết kế, bố 
cục; tính dễ đọc, dễ theo dõi, trình bày khoa học, logic của toàn bộ văn bản. Đồng thời, 
một số tiêu chí như cỡ chữ 12 hay nền giấy, màu mực tương phản chỉ phù hợp với hợp 
đồng bản giấy, không phù hợp với các hợp đồng giao kết bằng phương thức điện tử. 
Theo đó, các yêu cầu hiện nay chưa hoàn toàn chặt chẽ để kiểm soát tính minh bạch 
của điều khoản mẫu. Bên cạnh đó, ngoài việc xử lý vi phạm hành chính, Luật 
BVQLNTD không đề cập đến bất kỳ hậu quả cụ thể nào của việc các doanh nghiệp 
không tuân thủ yêu cầu về tính minh bạch.  

2.2.1.3. Nguyên tắc giải thích hợp đồng 

BLDS và Luật BVQLNTD xác lập nguyên tắc giải thích theo hướng có lợi cho 
người tiêu dùng trong trường hợp nội dung hợp đồng có cách hiểu khác nhau. Cách 
tiếp cận về giải thích điều khoản mẫu này của pháp luật Việt Nam cũng được thừa 
nhận rộng rãi trong hệ thống pháp luật các nước và dựa trên học thuyết cổ điển “contra 
proferentem”, đồng thời cũng được tổng hợp thành thông lệ tốt về bảo vệ người tiêu 
dùng trên thế giới trong một số lĩnh vực, ví dụ như tài chính. 

2.2.2. Kiểm soát về nội dung 

Bên cạnh thách thức đầu tiên liên quan đến “chất lượng” đồng thuận của bên gia 
nhập hợp đồng, thách thức thứ hai của việc sử dụng điều khoản mẫu đến từ “chất 
lượng” nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Mặc dù kiểm soát 
hình thức là công cụ quan trọng để giúp người tiêu dùng nhận biết cũng như hiểu rõ 
hơn về các điều khoản mẫu, bản thân việc kiểm soát hình thức không đủ hiệu lực để 
loại bỏ các điều khoản bất công - điều khoản tạo ra sự bất cân xứng thái quá về quyền 
và nghĩa vụ giữa các bên.  

Hiện nay, cơ chế kiểm soát nội dung trong pháp luật Việt Nam được thể hiện qua 
các quy định kiểm soát tính hiệu lực của điều khoản mẫu, bao gồm dạng điều khoản 
miễn trừ trong BLDS và chín loại điều khoản (bao gồm cả điều khoản miễn trừ) không 
hiệu lực trong Luật BVQLNTD. Lợi thế cốt lõi của danh sách cụ thể trong Luật 
BVQLNTD là tạo ra tính xác định, cho phép tất cả các bên hiểu những gì cấu thành 
các điều khoản bất hợp pháp. Có thể tìm thấy sự tương đồng giữa danh sách cụ thể 
trong Luật BVQLNTD Việt Nam với nhiều quốc gia, khu vực. 

Tuy nhiên, cách quy định này bộc lộ hai bất cập: 

 Thứ nhất, bên cạnh ưu điểm nổi trội là tính xác định, việc sử dụng cách tiếp cận 
cấm đoán hoàn toàn như Điều 16 LBVQLNTD có hạn chế là sự thiếu linh hoạt, cứng 
nhắc, không cho phép tính toán đến hoàn cảnh, lĩnh vực kinh doanh đặc thù của từng 
loại thị trường.  

Thứ hai, thiếu quy định chung mang tính khái quát để định hình chuẩn mực kiểm 
soát tính bất công của các điều khoản mẫu. Trong khi đó, danh mục các điều khoản 
không có hiệu lực tại Điều 16 Luật BVQLNTD không thể bao quát tất cả các dạng 
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điều khoản bất công trên thị trường. 

2.3. Quy định về phương thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa 
tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

Tại Việt Nam, việc kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 
trong quan hệ tiêu dùng được thực hiện thông qua ba phương thức: (i) phương thức 
hành chính; (ii) phương thức tư pháp và (iii) phương thức kiểm soát bằng các thiết chế 
xã hội. 

2.3.1. Phương thức hành chính 

2.3.1.1. Chủ thể kiểm soát 

Luật BVQLNTD và các văn bản hướng dẫn thi hành phân quyền kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu cho 2 cơ quan là Sở Công Thương (kiểm soát hợp đồng theo mẫu áp 
dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) và Bộ Công Thương (cụ 
thể là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Cục CT&BVNTD, kiểm soát hợp 
đồng theo mẫu áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở 
lên). Bên cạnh đó, pháp luật có quy định riêng về một số loại hợp đồng theo mẫu chịu 
sự kiểm soát bởi cả các cơ quan chuyên ngành như Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận 
tải. 

2.3.1.2. Cách thức, phạm vi và quy trình kiểm soát 

Để thực hiện phương thức kiểm soát hành chính, Luật BVQLNTD và các văn 
bản hướng dẫn thi hành xác lập hai cách thức kiểm soát, bao gồm: (i) tiền kiểm và (ii) 
hậu kiểm. 

Phương thức tiền kiểm hiện nay áp dụng đối 09 hàng hóa, dịch vụ thuộc danh 
mục thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo các thủ tục được quy định cụ thể 
tại Nghị định 99/2011/NĐ-CP. Phương thức hậu kiểm được áp dụng đối với các hàng 
hóa, dịch vụ còn lại. Theo hai cách thức kiểm soát này, hai cấp cơ quan bảo vệ người 
tiêu dùng tại trung ương và địa phương được giao quyền kiểm soát tất cả các loại hợp 
đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.  

Thực hiện quy định pháp luật, từ năm 2012 đến năm 2021, Cục CT&BVQLNTD 
xử lý gần 5.000, các Sở Công Thương trên cả nước xử lý hơn 3.800 hồ sơ theo phương 
thức tiền kiểm, trong số đó gần 70% được Cục CT&BVQLNTD yêu cầu chỉnh sửa, 
hoàn thiện. Ngoài ra, Cục CT&BVQLNTD đã triển khai hậu kiểm trong một số lĩnh 
vực như ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ, thương mại điện tử. Từ thực tiễn kiểm soát, có 
thể thấy phương thức tiền kiểm đã giúp loại bỏ hàng loạt điều khoản vi phạm trong 
hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đặc biệt là các điều khoản không có 
hiệu lực theo danh sách cụ thể tại Điều 16 Luật BVQLNTD. 

Giá trị cốt lõi của phương thức kiểm soát hành chính là ngăn ngừa việc hình 
thành các giao dịch bất công cho phạm vi rộng lớn người tiêu dùng là đối tượng áp 
dụng hợp đồng theo mẫu, từ đó giảm thiểu chi phí cũng như rủi ro thất bại cho người 
tiêu dùng trong quá trình theo đuổi biện pháp giải quyết tranh chấp cá nhân, đồng thời 
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giữ bình ổn chung cho xã hội. Với mục tiêu đó, việc thiết lập phương thức hành chính 
để kiểm soát hợp đồng theo mẫu có thể xem là một nỗ lực có tầm quan trọng đáng kể 
của các nhà lập pháp Việt Nam vào năm 2010 nhằm nhằm ứng phó với mặt trái của 
hiện tượng tiêu chuẩn hóa hợp đồng.  

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực mang lại cho người tiêu dùng nói riêng và xã 
hội nói chung, phương thức can thiệp bằng cơ quan hành pháp bộc lộ một số bất cập như 
sau:  

Trước tiên, để thực hiện chức năng tiền kiểm một cách phù hợp, trình độ chuyên 
môn cao tương ứng với các lĩnh vực thị trường khác nhau là điều kiện tiên quyết. Hơn 
nữa, liên quan đến thiết kế thể chế, các quy tắc thủ tục minh bạch được áp dụng trong 
quá trình xem xét điều khoản mẫu là rất quan trọng để đảm bảo các doanh nghiệp có 
đủ quyền tiếp cận công lý. Tuy nhiên, cả hai yêu cầu trên đều chưa được đáp ứng một 
cách thỏa đáng trong cơ chế hành chính Việt Nam hiện hành do thiếu nguồn lực cũng 
như thiếu cơ chế để các bên tham gia vào quá trình ra quyết định của cơ quan hành 
chính. 

Ngoài ra, người ta có thể lập luận rằng việc đăng ký là hợp lý vì nó hỗ trợ người 
tiêu dùng loại bỏ các điều khoản không công bằng khỏi thị trường. Tuy nhiên, một hệ 
quả tiêu cực của cơ chế tiền kiểm là các doanh nghiệp có thể chuyển chi phí hành 
chính sang cho người tiêu dùng bằng cách tăng giá. Bên cạnh đó, khi các điều khoản 
mẫu được phê chuẩn, nó sẽ tạo ra giả định rằng các điều khoản này hoàn toàn công 
bằng vì cơ quan có thẩm quyền đã xem xét, khiến người tiêu dùng càng có xu hướng 
trở nên chủ quan hơn và có thể ký kết những hợp đồng bị bỏ sót điều khoản vi phạm từ 
sự chủ quan đó. Mặt khác, kết quả chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu của cơ quan 
nhà nước có thể khiến người tiêu dùng gặp rào cản nhiều hơn khi đưa ra các yêu cầu 
liên quan đến chất lượng điều khoản mẫu trước tòa án.  

Bên cạnh những vướng mắc chung, từng phương thức kiểm soát hành chính riêng 
lẻ cũng bộc lộ một số bất cập nhất định, cụ thể: 

Đối với phương thức tiền kiểm: bất cập đến từ tiêu chí “thiết yếu” để xác định 
đối tượng thuộc danh mục cần đăng ký và việc không thu phí trong thủ tục tiếp nhận 
và xử lí hồ sơ đăng kí. 

Đối với phương thức hậu kiểm: bất cập đến từ thiếu tính thực tiễn và khả thi 
trong thời gian yêu cầu doanh nghiệp thực hiện toàn bộ việc sửa đổi, hủy bỏ nội dung 
vi phạm; sự mơ hồ trong mục đích yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thông báo 
cho người tiêu dùng đã giao kết hợp đồng. 

2.3.1.3. Hậu quả pháp lý 

Với tư cách là một quyết định hành chính, thông báo xử lý hồ sơ đăng ký hợp 
đồng theo mẫu của cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thể phải đối mặt với 
khiếu nại của công dân theo quy định của Luật Khiếu nại 2011.  

Nhìn từ góc độ rủi ro cho cơ quan nhà nước, rõ ràng trong trường hợp này, mặc 
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dù doanh nghiệp là bên soạn thảo hợp đồng theo mẫu nhưng các rủi ro pháp lý cao 
nhất lại xuất hiện ở phía cơ quan nhà nước ra quyết định hành chính. Bên cạnh đó, 
nhìn từ góc độ rủi ro cho người tiêu dùng, các hậu quả pháp lý nêu trên chỉ xẩy ra khi 
người tiêu dùng tiến hành khiếu nại hoặc khởi kiện quyết định hành chính theo thủ tục 
của Luật Khiếu nại hoặc Luật Tố tụng hành chính. Bởi vậy, nếu người tiêu dùng không 
biết sử dụng các công cụ hành chính thì các thông báo chấp nhận hồ sơ đăng ký của cơ 
quan có thẩm quyền vẫn có thể xem là một sự bảo hộ cho doanh nghiệp, dẫn đến kẽ hở 
có thể có các quyết định hành chính chưa thực sự đảm bảo sự khách quan trong việc 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

Cả hai góc độ trên đặt ra yêu cầu cần có các nguồn lực hoặc phương thức khác hỗ 
trợ từ bên ngoài cho phương thức hành chính.  

2.3.1.4. Chế tài xử lý vi phạm  

Chế tài xử lý vi phạm liên quan đến việc giao kết, thực hiện hợp đồng theo mẫu, 
điều kiện giao dịch chung trong giao dịch tiêu dùng bao gồm xử lý vi phạm hành chính 
đối với 4 nhóm vi phạm và xử lý giao dịch dân sự vô hiệu trong trường hợp không 
tuân thủ nghĩa vụ đăng ký và hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung có chứa 
các điều khoản không có hiệu lực.  

Trên thực tiễn, các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cấp Trung ương đã tiến hành 
thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về hợp đồng theo mẫu từ năm 2013 với 
tổng số tiền 310 triệu đồng đối với các hành vi liên quan đến hợp đồng theo mẫu, điều 
kiện giao dịch chung. Tại các Sở Công Thương, chẳng hạn riêng năm 2014, tổng số 
doanh nghiệp được Sở kiểm tra là 623 doanh nghiệp và một số Sở đã tiến hành xử phạt 
vi phạm hành chính như An Giang, Đà Nẵng, Vũng Tàu với mức phạt từ 10 đến 80 
triệu đồng.  

Như vậy bước đầu đã có cơ sở để xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi 
về hợp đồng theo mẫu, đồng thời việc thanh, kiểm tra đã được thực hiện. Tuy nhiên, 
các chế tài xử lý vi phạm hành chính hiện nay chưa đủ tính răn đe và chưa đủ sức bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng, thể hiện ở (i) mức phạt tiền thấp và (ii) thiếu hình thức 
xử phạt bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả có ý nghĩa thiết thực đối với việc 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

2.3.2. Phương thức tư pháp 

2.3.2.1. Chủ thể  

Chủ thể của phương thức tư pháp là hệ thống các tòa án xét xử vụ án dân sự theo 
thủ tục tố tụng dân sự thông thường. 

2.3.2.2. Phạm vi 

Người tiêu dùng có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu tuyên vô 
hiệu đối với (i) những điều khoản không có hiệu lực được liệt kê tại Điều 16 Luật 
BVQLNTD và (ii) hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được áp dụng với 
người tiêu dùng nhưng chưa hoàn thành việc đăng ký.  
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2.3.2.3. Quy trình  

Theo quy định của Luật BVQLNTD, quy trình xét xử vụ án dân sự về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng có một số điểm khác biệt về quy trình so với vụ án dân sự 
thông thường xuất phát từ tính đặc thù của quan hệ pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, 
cụ thể như sau: 

- Về thẩm quyền của tòa án (hay lực của điều khoản trọng tài): trường hợp tổ 
chức, cá nhân kinh doanh đưa vào hợp đồng theo mẫu điều khoản cơ quan giải quyết 
tranh chấp là trọng tài thì người tiêu dùng có quyền lựa chọn phương thức tòa án để 
giải quyết. 

- Về thủ tục xét xử, Luật BVQLNTD đề ra thủ tục đơn giản để giải quyết vụ án 
dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Bộ luật Tố tụng Dân sự 
cũng quy định thủ tục rút gọn để áp dụng cho vụ án dân sự nói chung. 

- Về nghĩa vụ chứng minh, Luật BVQLNTD quy định đảo ngược nghĩa vụ chứng 
minh trong việc xác định lỗi của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong vụ án dân sự về 
bảo vệ người tiêu dùng.  

- Về tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án: người tiêu dùng được miễn tạm ứng. 

Đây là những quy định tiến bộ nhằm đáp ứng tính đặc thù trong quan hệ tiêu 
dùng, đặc biệt là quy định về thủ tục đơn giản trong Luật BVQLNTD và thủ tục rút 
gọn trong Bộ luật Tố tụng Dân sự. Tuy nhiên, thủ tục đơn giản/ rút gọn trong hai văn 
bản pháp luật này không tương thích và chưa phù hợp thực tiễn, dẫn đến chưa có bất 
kỳ vụ án dân sự tiêu dùng nào được xét xử theo hai thủ tục trên. 

Ngoài ra, người tiêu dùng vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi theo đuổi thủ tục tố tụng 
truyền thống vì một số vướng mắc, bao gồm: (i) tính bất công thực chất của giao dịch 
chưa được xem xét triệt để; (ii) việc áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng vào trong công tác xét xử chưa thống nhất; (iii) nhiều quy định quan trọng của 
Luật BVQLNTD chưa được người tiêu dùng sử dụng để khởi kiện và (iv) việc thực 
hiện các quyền thủ tục trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn 
hình thức. 

2.3.3. Phương thức kiểm soát bởi các thiết chế xã hội 

2.3.3.1. Chủ thể 

Bên cạnh cơ quan hành chính và cơ quan tòa án, Luật BVQLNTD còn quy định 
vai trò của các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (trong đó có 
vai trò kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung).  

2.3.3.2. Phạm vi 

Ngoài phương thức khởi kiện tư nhân truyền thống, Luật BVQLNTD bổ sung 
phương thức đại diện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng cho tổ chức xã hội 
tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
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2.3.3.3. Quy trình 

Một số nội dung chính được đặt ra về mặt quy trình đối với việc tự mình khởi 
kiện vụ án bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vì lợi ích công cộng của tổ chức xã hội 
tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là: (i) trách nhiệm công khai thông tin khởi 
kiện; (ii) quyền tham gia vụ án của những người tiêu dùng có liên quan và (iii) quyền 
và nghĩa vụ phối hợp của các tổ chức xã hội liên quan; (iv) việc niêm yết công khai 
bản án, quyết định của Toà án. 

Phương thức này giúp người tiêu dùng nhanh chóng tiếp cận công lý và loại bỏ 
rào cản pháp lý để bảo vệ lợi ích của mình. Tuy nhiên, quy định pháp luật cũng như 
thực tiễn thực hiện pháp luật còn những hạn chế nhất định như: (i) chưa quy định các 
phương thức và sự hỗ trợ cần thiết để các thiết chế xã hội triển khai hoạt động này và 
(ii) hiệu quả hoạt động của các tổ chức này còn tương đối khiêm tốn, thậm chí việc 
khởi kiện vụ án dân sự vì quyền lợi người tiêu dùng còn chưa được triển khai do 
nguồn lực có hạn. 

CHƯƠNG 3. YÊU CẦU, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HỢP 

ĐỒNG THEO MẪU TRONG GIAO DỊCH GIỮA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH 
DOANH VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI VIỆT NAM 

Sau gần 12 năm thực thi, hiện nay Chính phủ đã trình Quốc hội Luật BVQLNTD 
(sửa đổi) để khắc phục các bất cập của pháp luật, đặc biệt là trong bối cảnh thời đại 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Các nội dung đề xuất sửa đổi này phản ánh nhu cầu 
thực tế của cơ quan thực thi trong việc khắc phục các bất cập phát sinh, đồng thời đã 
giải quyết được những vướng mắc nổi trội của pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu tại Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, tuy nhiên phạm vi và mức độ sửa đổi còn 
tương đối thận trọng. Vì vậy, pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao 
dịch tiêu dùng tại Việt Nam vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp xu hướng lập 
pháp quốc tế song song với việc đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi. 

3.1. Yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 
thi pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá 
nhân kinh doanh với người tiêu dùng tại Việt Nam 

3.1.1. Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng 

Xét riêng về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, từ năm 2019, Ban Bí 
thư đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 về tăng cường sự 
lãnh đạo của đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền 
lợi của người tiêu dùng. 

3.1.2. Xác định người tiêu dùng là bên yếu thế cần được bảo vệ 

Yêu cầu then chốt trong hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu tại 
Việt Nam chính là xác định người tiêu dùng có vị trí yếu thế trong quan hệ với chủ thể 
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kinh doanh, từ đó việc thiết kế cơ chế kiểm soát cần hướng đến mục tiêu khắc phục 
các khía cạnh yếu thế cụ thể của người tiêu dùng. 

3.1.3. Học tập kinh nghiệm nước ngoài có chọn lọc nhằm hài hòa hóa pháp luật 
trong nước trên tiến trình hội nhập quốc tế 

Tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, hội nhập và từng bước hình thành các thể 
chế thị trường ở Việt Nam đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc kinh 
nghiệm quốc tế để đảm bảo tính hài hòa pháp luật trong quá trình thực thi các điều ước 
quốc tế cũng như đáp ứng quá trình hội nhập ngày một nhanh chóng của Việt Nam trong 
thời đại Cách mạng 4.0 hiện nay. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao 
dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng tại Việt Nam 

Qua việc nghiên cứu tổng thể các quy định pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu trong giao dịch tiêu dùng tại Việt Nam, có thể thấy sự tương thích đáng kể trong 
cách tiếp cận và thiết kế cơ chế bảo vệ người tiêu dùng của các nhà làm luật Việt Nam 
với nhiều khu vực, quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh điểm tương đồng và giá 
trị đạt được, pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này cũng bộc lộ một số hạn chế và 
vướng mắc dưới góc độ luật so sánh và mối liên hệ với các nền tảng lý thuyết đã 
nghiên cứu. Để khắc phục bất cập nhằm nâng cao hơn nữa giá trị pháp lý của phương 
thức kiểm soát hợp đồng theo mẫu, Việt Nam có thể hoàn thiện các quy định pháp luật 
hiện hành trên cơ sở các định hướng đã nêu với các nhóm vấn đề như sau: 

3.2.1. Hoàn thiện quy định về đối tượng kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao 
dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

3.2.1.1. Xác định hợp đồng theo mẫu thuộc đối tượng kiểm soát 
Để có những điều chỉnh giống nhau nhằm xây dựng đầy đủ phạm vi bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng, cần xây dựng một khái niệm chung bao trùm cả hợp đồng 
theo mẫu và điều kiện giao dịch chung, chẳng hạn khái niệm “điều khoản mẫu”. Tên 
gọi “điều khoản mẫu” (mà không phải là “hợp đồng theo mẫu”) phù hợp với định 
hướng của BLDS và Luật BVQLNTD trong việc kiểm soát các điều khoản soạn sẵn 
ngay từ khi chúng được soạn thảo (tức là trước khi khi giao dịch/ mối quan hệ hợp 
đồng được hình thành).  

Ngoài việc thống nhất thành một khái niệm, nội hàm khái niệm này cần lột tả 
được đầy đủ bản chất soạn thảo một chiều của các điều khoản soạn sẵn và đặc tính 
chấp nhận từ phía người tiêu dùng. Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm quốc tế 
như Đức, Trung Quốc, Úc... để xây dựng theo hướng vừa có điều khoản định nghĩa 
chung, vừa có điều khoản quy định về các yếu tố cấu thành cụ thể. Điều khoản định 
nghĩa chung giúp doanh nghiệp tự xác định trường hợp nào cần phải đăng ký mẫu với 
cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng (trong trường hợp vẫn áp dụng 
phương thức tiền kiểm như hiện nay). Điều khoản về các yếu tố cấu thành cụ thể được 
áp dụng cho cơ quan giải quyết tranh chấp trong trường hợp cần xác định từng hợp 
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đồng tranh chấp cụ thể có phải là hợp đồng theo mẫu hay không. 

3.2.1.2. Xác định người tiêu dùng thuộc đối tượng được chú ý bảo vệ 

Để phù hợp với đặc thù về “vị trí yếu thế” của tổ chức trong điều kiện kinh tế - 
xã hội Việt Nam hiện tại, phạm vi người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam có thể bao 
gồm cả cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, để khắc phục điểm mờ về đối tượng người tiêu 
dùng và mục đích sử dụng hàng hóa, dịch vụ, cần giới hạn rõ mục đích sử dụng trong 
Luật, ví dụ như: (i) theo mục đích chính của giao dịch như kinh nghiệm của Úc hoặc 
(ii) theo phương pháp loại trừ như kinh nghiệm của Châu Âu tại Chỉ thị 93/13/EEC. 
Bên cạnh đó, để làm rõ cơ sở phát sinh quan hệ tiêu dùng, có thể sửa đổi cụm từ “mua, 
sử dụng” thành “một trong hai hoặc cả hai hành vi mua và sử dụng” cho rõ nghĩa. 

3.2.1.3. Xác định tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng kiểm soát  

Để khắc phục hạn chế trong cách xác định “tổ chức, cá nhân kinh doanh” dựa 
vào mục đích giao dịch như trong Luật BVQLNTD hiện nay, Việt Nam có thể tham 
khảo kinh nghiệm quốc tế như của Québec để bỏ mục đích “sinh lời” ra khỏi định 
nghĩa về “tổ chức, cá nhân kinh doanh”. Theo đó, mọi hợp đồng về mua bán hàng hóa, 
cung ứng dịch vụ được ký kết giữa một bên là người tiêu dùng và bên kia là nhà cung 
cấp đều thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật BVQLNTD. 

3.2.2. Hoàn thiện quy định về phạm vi kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch 
giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 

3.2.2.1. Hoàn thiện quy định kiểm soát về hình thức 

Thứ nhất, về nghĩa vụ của thương nhân trong việc cung cấp điều khoản mẫu cho 
người tiêu dùng.  

Mặc dù công cụ pháp lý dựa trên việc điều chỉnh trách nhiệm cung cấp thông tin 
của doanh nghiệp đã được thiết lập cả trong BLDS lẫn Luật BVQLNTD nhưng mới đủ 
để giải quyết các trường hợp giao kết hợp đồng theo mẫu trong trường hợp thông 
thường. Đối với những hoàn cảnh rủi ro hơn (chẳng hạn: (i) bên bán hàng chủ động 
tiếp cận; (ii) địa điểm giao dịch không phải là địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp 
và (iii) người tiêu dùng hầu như không có cơ hội thực tế và thời gian để tìm hiểu và 
kiểm chứng thông tin), pháp luật cần thiết kế cơ chế trách nhiệm cung cấp thông tin về 
điều khoản mẫu chặt chẽ hơn để điều chỉnh hành vi doanh nghiệp, chẳng hạn xây dựng 
cơ chế chấm dứt hợp đồng cho người tiêu dùng trong một khoảng thời gian nhất định 
và người tiêu dùng không phải mất bất kỳ khoản đặt cọc hay chi phí, giá trị hợp đồng 
nào đã thanh toán. 

Thứ hai, về tính minh bạch của điều khoản. 

Pháp luật chưa đặt ra các yêu cầu về tính rõ ràng trong thiết kế, bố cục; tính dễ 
đọc, dễ theo dõi, trình bày khoa học, logic của toàn bộ văn bản. Đồng thời, hậu quả 
pháp lý trong trường hợp tính công bằng về thủ tục không được đảm bảo cũng chưa 
được đề cập rõ. 
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Để xử lý cho vướng mắc đang gặp phải, Việt Nam có thể tham khảo pháp luật Úc 
để bổ sung thêm các yêu cầu “dễ đọc” và “trình bày rõ ràng” nhằm đảm bảo tính minh 
bạch của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cả hình thức lẫn ngôn ngữ 
hợp đồng. Về hậu quả pháp lý đối với các điều khoản không minh bạch, về lâu dài, 
Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm Úc và Đức để nâng mức độ kiểm soát tính 
minh bạch theo hướng xác định hậu quả pháp lý tương ứng với mức độ bất lợi mà điều 
khoản không minh bạch gây ra cho bên mua. Trong đó, minh bạch là một trong những 
cơ sở để xem xét liệu điều khoản mẫu có công bằng hay không và giao cho Tòa án 
thẩm quyền xem xét, đánh giá tính hiệu lực của các điều khoản không công bằng từ cả 
góc độ minh bạch. 

3.2.2.2. Hoàn thiện quy định kiểm soát về nội dung 

Như đã phân tích, việc thiếu vắng một quy định chung về điều khoản không công 
bằng/ không có hiệu lực đồng nghĩa với việc thiếu vắng một công cụ quan trọng để 
thiết lập chuẩn mực về tính công bằng trong pháp luật hợp đồng Việt Nam, cũng như 
đảm bảo tính linh hoạt của phương thức kiểm soát trước sự thay đổi nhanh chóng của 
đời sống kinh tế - xã hội cũng như chiến lược thiết kế điều khoản tinh vi của các chủ 
thể kinh doanh. Bên cạnh đó, danh mục điều khoản không có hiệu lực tại Điều 16 cũng 
cần hoàn thiện để đảm bảo tính thực tiễn hơn. Để khắc phục được những bất cập này, 
trước hết cần quy định một điều khoản chung về các trường hợp không công bằng/ 
không có hiệu lực, sau đó hoàn thiện danh mục cụ thể. 

Về điều khoản chung, cần thiết kế dưới dạng đưa ra các tiêu chí đánh giá khi nào 
một điều khoản được coi là không công bằng/ không có hiệu lực, ví dụ tham khảo kinh 
nghiệm của Châu Âu thể hiện trong Chỉ thị 93/13/EEC và kinh nghiệm của Anh. Bên 
cạnh đó, do các quy tắc pháp lý phải đảm bảo tính xác định nên vẫn cần hoàn thiện 
một danh mục chỉ dẫn mở về các điều khoản không công bằng trên cơ sở hoàn thiện 9 
trường hợp được quy định tại Điều 16 Luật BVQLNTD hiện nay. 

Ngoài ra, về thẩm quyền, Luật BVQLNTD Việt Nam có thể giao cho cơ quan 
hành chính quyền xác định các trường hợp không công bằng/ không có hiệu lực trong 
các hồ sơ đăng ký theo danh mục cụ thể đã được xác định trong luật trong giai đoạn 
vẫn duy trì sự kiểm soát bằng phương thức hành chính. Đồng thời, có thể dựa trên kinh 
nghiệm của Chỉ thị 93/13/EEC và Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc để thiết lập 
một điều khoản chung cho phép toà án có thể can thiệp vào các tranh chấp cụ thể nằm 
ngoài phạm vi danh mục các điều khoản được coi là không công bằng/ không có hiệu 
lực có sẵn trong luật; trao cho Tòa án thẩm quyền giải thích các khái niệm chung để 
thiết lập các tiêu chí đánh giá cụ thể hơn hoặc bổ sung các trường hợp không có hiệu 
lực mới thông qua các án lệ. 

3.2.3. Hoàn thiện quy định về phương thức kiểm soát  

3.2.3.1. Hoàn thiện phương thức hành chính 

a) Mô hình kiểm soát 
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Từ cơ sở lý thuyết về cách tiếp cận khắc phục thất bại thị trường và cách tiếp cận 
tự do - xã hội như đã phân tích tại phần Tổng quan, phương thức tiền kiểm nói riêng 
và phương thức hành chính nói chung dường như là tối ưu từ cả hai cách tiếp cận này 
để kiểm soát hợp đồng theo mẫu. Tuy nhiên, khi đặt trong bối cảnh các hợp đồng theo 
mẫu ngày càng phổ biến trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, nhu cầu phát 
triển nhanh chóng của nền kinh tế cộng thêm việc thiếu hụt nguồn lực để triển khai 
phương thức tiền kiểm từ khối cơ quan hành pháp dẫn tới việc pháp luật cần đánh giá 
lại tính khả thi của phương thức này. Bên cạnh đó, phương thức hành chính cũng đối 
mặt với thách thức trong việc xác định giới hạn kiểm soát và cách thức can thiệp nhằm 
tránh rơi vào chủ nghĩa thống trị quá mức đối với quyền tự chủ của thương nhân. 

Tại Việt Nam, phương thức kiểm soát bằng cơ quan hành pháp (đặc biệt là thủ 
tục đăng ký hợp đồng theo mẫu) theo Luật BVQLNTD Việt Nam trong những năm 
qua đã phát huy vai trò tích cực trong việc ngăn ngừa rủi ro cho người tiêu dùng ký kết 
hợp đồng theo mẫu với chủ thể kinh doanh. Xét trong bối cảnh kinh tế-xã hội Việt 
Nam hiện tại, đây vẫn là một phương thức phù hợp. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị 
và kết quả tích cực mang lại cho người tiêu dùng và xã hội, để khắc phục các bất cập 
hiện tại và theo kịp xu hướng lập pháp của các quốc gia có nền kinh tế phát triển hơn, 
mô hình kiểm soát này có thể phát triển thêm từng bước như sau: 

Thứ nhất, về phương thức kiểm soát cụ thể: 

Giai đoạn hiện tại, cần hoàn thiện phương thức hành chính để phát huy vai trò 
của mô hình này trong bối cảnh hiện tại. Theo đó, đối với phương thức tiền kiểm, cần 
bổ sung quy định thu phí đối với thủ tục tiếp nhận và xử lí hồ sơ đăng kí hợp đồng 
theo mẫu. Bên cạnh đó, có thể khắc phục hạn chế của hình thức kiểm soát “án tại hồ 
sơ” hiện nay bằng cách tham khảo cơ chế điều trần trước khi cơ quan hành chính ra 
quyết định như được thiết kế tại một số quốc gia trên thế giới, chẳng hạn Hàn Quốc và 
Hoa Kỳ. 

Ngoài ra, để giải quyết điểm mờ gây nhiều tranh cãi về tính “thiết yếu” trong 
danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung, Việt Nam nên bỏ từ “thiết yếu”, đồng thời quy định rõ các tiêu chí xác định 
phạm vi danh mục dựa trên mức độ rủi ro. 

Về lâu dài, quá trình nghiên cứu pháp luật và thực tiễn của nhiều quốc gia cho 
thấy, Việt Nam có thể theo xu hướng chung của thế giới là giảm dần sự can thiệp của 
Nhà nước vào hoạt động của các chủ thể kinh doanh và chức năng này được giao cho 
Tòa án. Các cơ quan hành pháp đóng vai trò đại diện cho người tiêu dùng khởi kiện ra 
Tòa án để đưa ra các yêu cầu như tuyên bố hợp đồng theo mẫu vô hiệu do có các điều 
khoản bất bình đẳng/không có hiệu lực. Việc giao thẩm quyền xem xét cho Tòa án còn 
nhằm hạn chế các can thiệp thái quá của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng vào quyền tự 
chủ kinh doanh của doanh nghiệp. 
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Thứ hai, về phương thức kiểm soát chung: 

Không phụ thuộc việc kiểm soát bởi cơ quan hành chính được triển khai theo 
phương thức tiền kiểm tại giai đoạn hiện tại hay chuyển sang phương thức đại diện 
khởi kiện trong tương lai, kinh nghiệm quốc tế cho thấy vai trò giám sát chất lượng điều 
khoản mẫu của cơ quan nhà nước vẫn cần được thực hiện thường xuyên, liên tục.  

Trước hết, Việt Nam có thể tham khảo các thông lệ tốt hiện đang được triển khai 
tại nhiều quốc gia như Malaysia, Mexico, Bồ Đào Nha hoặc Úc, Braxin, Anh và Hoa 
Kỳ để lựa chọn và phân tích các loại hợp đồng ký với người tiêu dùng và đại diện cho 
người tiêu dùng để yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng theo mẫu là vô hiệu toàn phần 
hoặc từng phần.  

Ngoài ra, có thể học tập một số quốc gia như Mexico, Ba Lan và Tây Ban Nha để 
xây dựng Sổ tay hợp đồng tiêu dùng, trong đó liệt kê các điều khoản được coi là lạm 
dụng hoặc bị cấm. Trên cơ sở đó, người tiêu dùng có thể sử dụng Sổ tay này để xác 
định liệu các điều khoản của hợp đồng mà họ sắp ký hoặc đã ký có bao gồm các điều 
khoản lạm dụng hoặc bị cấm hay không. Nhiệm vụ này có thể do cơ quan hành chính 
tự thực hiện hoặc giao cho Hội BVQLNTD thực hiện với sự phê duyệt của cơ quan 
hành chính trước khi công bố.  

b) Chế tài xử lý vi phạm hành chính. 

Các chế tài xử lý vi phạm hành chính hiện nay chưa đủ tính răn đe và chưa đủ 
sức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở mức phạt tiền thấp và thiếu hình thức xử phạt 
bổ sung hoặc biện pháp khắc phục hậu quả có ý nghĩa thực chất trong việc bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. 

Vì vậy, trước mắt cần hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm hành chính theo hai 
hướng: (i) xem xét yếu tố số lượng người tiêu dùng bị xâm phạm quyền lợi để quyết 
định mức độ xử lý và (ii) bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả hoặc hình thức xử phạt 
bổ sung hướng tới việc khôi phục quyền lợi của người tiêu dùng, ví dụ: buộc ký kết lại 
hợp đồng hoặc buộc loại bỏ các điều khoản không có hiệu lực, đền bù thiệt hại phát 
sinh hoặc đình chỉ hoạt động ký kết hợp đồng trong một thời gian nhất định khi có tình 
tiết tăng nặng. 

3.2.3.2. Hoàn thiện phương thức tư pháp 

Có thể thấy, thủ tục đơn giản trong Luật BVQLNTD và thủ tục rút gọn trong Bộ 
luật Tố tụng Dân sự không tương thích, dẫn đến: thủ tục đơn giản trong Luật 
BVQLNTD phù hợp với giao dịch nhỏ lẻ, phát sinh thường xuyên của quan hệ tiêu 
dùng thì không có cơ sở áp dụng do không được ghi nhận trong Bộ luật Tố tụng Dân 
sự (thiếu cơ sở triển khai), còn thủ tục rút gọn đã được ghi nhận trong Bộ luật Tố tụng 
Dân sự (có cơ sở triển khai) nhưng không phù hợp với mục tiêu xét xử vụ việc nhỏ lẻ 
trong quan hệ tiêu dùng. Theo đó, để giải quyết các hạn chế trong việc thực thi phương 
thức tư pháp và phát huy ý nghĩa của thủ tục đơn giản/ rút gọn trong giao dịch tiêu 
dùng, cần quy định thủ tục đơn giản áp dụng riêng cho các vụ án dân sự về bảo vệ 
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quyền lợi người tiêu dùng trong Bộ luật Tố tụng Dân sự và thiết lập các điều kiện 
riêng cho việc xét xử các vụ án tiêu dùng. 

3.2.3.3. Hoàn thiện phương thức kiểm soát bởi các thiết chế xã hội 

Để khắc phục thiếu hụt của phương thức kiện tụng truyền thống về khả năng tiếp 
cận công lý cho người tiêu dùng cũng như các giới hạn của phương thức hành chính 
trong việc can thiệp vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp, pháp luật cần 
thiết lập tùy chọn bổ sung khác để kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung với mục tiêu trung tâm là: (i) tạo điều kiện cho việc giảm dần sự can thiệp của 
Nhà nước vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh và (ii) hỗ trợ người tiêu dùng 
khắc phục các rào cản của phương thức khởi kiện riêng lẻ nhằm tiếp cận hiệu quả 
phương thức tư pháp.  

Để thực hiện mục tiêu này, Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm quốc tế, 
chẳng hạn Singapore, Nhật Bản... để trao quyền cho các tổ chức xã hội tham gia bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng phương thức phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan 
này với các cơ quan hành pháp, thể hiện dưới ba góc độ: (i) trao quyền giám sát chất 
lượng điều khoản mẫu; (ii) trao quyền đề nghị cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh hủy bỏ hoặc sửa đổi điều khoản mẫu; (iii) 
hoàn thiện phương thức khởi kiện tập thể. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo 
mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng tại 
Việt Nam 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng thực hiện kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch tiêu dùng tại Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện pháp luật như 
văn hóa pháp luật, tập quán kinh doanh và ý thức pháp luật của người tiêu dùng, việc 
nâng cao hiệu quả thực thi có thể được thực hiện thông qua các giải pháp sau: 

3.3.1. Nâng cao năng lực thực hiện pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền liên 
quan 

Việc nâng cao năng lực thực hiện pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền liên 
quan có thể được thực hiện thông qua các giải pháp sau: 

3.3.1.1. Kiện toàn tổ chức cho cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Trung ương 
và địa phương 

a) Tại cấp Trung ương 

Thứ nhất, cần giao cho cơ quan bảo vệ người tiêu dùng cấp trung ương chức 
năng rà soát thị trường để định kỳ phân cấp mức độ kiểm soát nhằm hoạch định chính 
sách phù hợp.  

Thứ hai, bổ sung nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; 
tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.  

Thứ ba, đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm, trong đó, cần phân bổ 
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nguồn kinh phí cho hoạt động thu thập, khảo sát, đánh giá để phân cấp mức độ kiểm 
soát trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Thứ tư, xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và 
các bộ, ngành có liên quan. 

b) Tại cấp địa phương 

Thứ nhất, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp thực thi; xây dựng 
cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan đồng cấp để tạo cơ chế đồng thuận tại địa 
phương. 

Thứ hai, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại địa phương 
theo hướng chuyên nghiệp hóa. 

3.3.1.2. Nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ xử lý hồ sơ 

- Phối hợp với nước ngoài để tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn về các kỹ năng 
liên quan cho cán bộ của Việt Nam; 

- Tổ chức các lớp tấp huấn cho các cán bộ xử lý hồ sơ theo chương trình thiết kế 
riêng phù hợp với nhu cầu từng Sở. Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa 
Cục CT&BVQLNTD và các Sở Công Thương bằng nhiều hình thức. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tiết ngành như Bộ Tài chính, Bộ Xây 
dựng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin - Truyền thông để nghiên cứu, tìm hiểu, 
nâng cao các kiến thức pháp lý chuyên ngành; 

- Tổ chức các buổi làm việc với doanh nghiệp, người tiêu dùng và các hội bảo vệ 
người tiêu dùng để đúc rút ra kinh nghiệm hoặc những điều cần lưu ý khi xử lý hồ sơ. 

3.3.1.3. Tăng cường hợp tác quốc tế 

So với các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong khu vực và trên thế 
giới, Việt Nam nằm trong nhóm cơ quan “non trẻ”. Do đó, để học tập kinh nghiệm của 
các nước, Việt Nam cần tăng cường mối quan hệ hợp tác, đặc biệt là để học tập kinh 
nghiệm về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của các nước có 
nền kinh tế phát triển hơn như Hàn Quốc, Úc. Bên cạnh đó, cần tham gia chặt chẽ vào 
các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của khu vực ASEAN để thụ hưởng các 
sáng kiến của khu vực, chẳng hạn sáng kiến về chỉ số trao quyền cho người tiêu dùng 
được thực hiện năm 2020. 

3.3.2. Nâng cao chất lượng thực hiện phương thức tư pháp 

Hiện nay, tinh thần về đảm bảo những quyền thủ tục được ủng hộ rộng rãi và 
được ví như một giá trị phổ quát trong chủ nghĩa hiến pháp hiện đại. Hạn chế trong 
việc tiếp cận các thủ tục công bằng là một trong các nguyên nhân cơ bản dẫn tới vụ án 
dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa nhiều cũng như chất lượng bản án 
chưa cao. Từ góc độ tiếp cận này, việc nâng cao chất lượng thực hiện phương thức tư 
pháp gắn liền với việc cải thiện chất lượng tiếp cận các thủ tục công bằng cho người 
tiêu dùng trong quá trình tố tụng và có thể được thực hiện thông qua các giải pháp:  
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Thứ nhất, đảm bảo các quyền thủ tục công bằng một cách hữu hiệu trên thực tế. 

Điều cốt yếu nhất để bảo đảm các quyền thủ tục công bằng là một nền tư pháp 
độc lập, liêm chính. Việc ứng dụng các công nghệ hiện đại sẽ góp phần tăng cường 
tiếp cận công lý, hạn chế tình trạng sai sót, chậm trễ, nhũng nhiễu trong hoạt động tư 
pháp, đồng thời sẽ giảm bớt gánh nặng, áp lực cho tòa án, bảo đảm tốt hơn các quyền 
thủ tục công bằng. 

Thứ hai, ứng dụng công nghệ số trong tố tụng dân sự. 

Có thể xem xét bổ sung các hình thức áp dụng công nghệ số như: (i) hội nghị 
truyền hình trong việc thu thập chứng cứ, thẩm tra lời khai của người làm chứng và 
tiến hành một số phiên họp của tòa án; (ii) tống đạt điện tử và (iii) tòa án điện tử, tòa 
án trực tuyến. 

3.3.3. Nâng cao năng lực cho các thiết chế xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng 

Từ kinh nghiệm một số quốc gia trong khu vực như Singapore, Nhật Bản..., Việt 
Nam có thể triển khai một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động của các Hội Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng nói riêng và các thiết chế xã hội nói chung (gọi chung là 
Hội) như sau: 

- Giao thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước và được hỗ trợ kinh phí trên cơ sở các 
tiêu chí rõ ràng và trách nhiệm giải trình, báo cáo về việc sử dụng kinh phí. 

- Xây dựng một số nguyên tắc nhất định để cho phép Hội có nguồn thu, ví dụ thu 
hội phí hoặc thu phí tư vấn pháp lý, giải quyết khiếu nại, phí phát hành các ấn phẩm 
tiêu dùng. 

- Hội cần xây dựng chiến lược phát triển trong trung và dài hạn, trong đó xác 
định rõ tầm nhìn, kế hoạch và phương pháp hoạt động, bao gồm cả dự toán về tài 
chính và nhân sự.  

3.3.4. Nâng cao nhận thức, đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp và hiểu biết của 
người tiêu dùng  

3.3.4.1. Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao 
dịch chung và pháp luật về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. 

Một mặt các doanh nghiệp cần tăng cường nhận thức về hợp đồng theo mẫu, điều 
kiện giao dịch chung để nâng cao hiệu quả kinh doanh và đổi mới phương thức bán 
hàng, cung ứng dịch vụ; mặt khác cần nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật 
liên quan đến việc kiểm soát loại hình này nhằm tránh việc lạm dụng các nội dung 
soạn sẵn gây bất lợi cho khách hàng và tránh phải đối mặt với những hệ quả bất lợi khi 
người tiêu dùng biết sử dụng các công cụ pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình, 
chẳng hạn khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên vô hiệu điều khoản mẫu. 
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3.3.4.2. Nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về quyền và các công cụ pháp lý bảo 
vệ quyền của người tiêu dùng 

Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng tạo cho người tiêu dùng những khả năng và cơ 
hội thuận lợi hơn trong cơ chế điều chỉnh của pháp luật quan hệ mua bán (theo BLDS) 
mà một chủ thể pháp luật dân sự thông thường sẽ không có được. Tuy nhiên, bản thân 
người tiêu dùng cũng phải phấn đấu để trở thành những “nhà tiêu dùng thông thái” và 
để người tiêu dùng làm được điều này, vẫn cần các biện pháp hỗ trợ của Nhà nước dựa 
trên thông tin, chẳng hạn: 

- Ban hành Sổ tay hợp đồng tiêu dùng/ Quy tắc ứng xử trong các lĩnh vực tiêu 
dùng để cung cấp thông tin về những chuẩn mực công bằng. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức tiêu dùng, kỹ năng khiếu nại, tiếp 
nhận và giải quyết khiếu nại… với nhiều hình thức phong phú.  

- Tăng cường tính nhận diện đối với các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch 
chung đã hoàn thành thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước, chẳng hạn yêu cầu hiển thị 
trên bản hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung doanh nghiệp ký kết với người 
tiêu dùng một số nội dung bắt buộc và mã/ biểu tượng về việc đã hoàn thành việc đăng 
ký (ví dụ như mã QR) để nhận diện bằng công nghệ.  

KẾT LUẬN 

Đặt trong bối cảnh hiện nay, việc kiểm soát chặt chẽ hợp đồng theo mẫu là một 
xu thế phù hợp với thực tiễn đất nước và nhu cầu của người dân. Nhà nước và các cơ 
quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thẩm quyền đã nỗ lực và thực hiện được 
nhiều kết quả, góp phần không nhỏ trong việc cải thiện đáng kể tình trạng xâm phạm 
quyền lợi người tiêu dùng thông qua hợp đồng theo mẫu so với thời gian trước khi 
Luật ra đời. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, pháp luật về kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu vẫn còn tồn tại một số vướng mắc, hạn chế dẫn đến nhiều kết quả chưa được 
như mong đợi. Đồng thời, với xu hướng phát triển trong nước và quốc tế như hiện nay, 
trong tương lai, phương thức hiện hành sẽ đối mặt với những yêu cầu thay đổi của 
chính xã hội. Theo đó, để phát huy hơn nữa hiệu quả của chế định này, cần không 
ngừng hoàn thiện quy định pháp luật và cần triển khai đồng bộ các biện pháp tăng 
cường năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật.  

Khác với những biện pháp bảo vệ người tiêu dùng thông qua khắc phục thiệt 
hại khi đã xẩy ra, việc kiểm soát tốt hợp đồng theo mẫu phù hợp với diễn biến của 
từng thời kỳ sẽ là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn rủi ro trước khi xẩy đến với người 
tiêu dùng, góp phần hạn chế thiệt hại phát sinh cho người tiêu dùng và chi phí khắc 
phục hậu quả của xã hội. Vì vậy, chế định này cần nhận được sự quan tâm và quyết 
tâm triển khai hơn nữa của Nhà nước, các cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 
sự ủng hộ, phối hợp của toàn xã hội.  
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PREAMBLE 
1. Urgency of the topic 

In the modern market economy, the use of standard form contracts in business-
to-consumer transactions is becoming more and more common. This is not only true in 
the mass production period appeared in the 19th century, but even more so in the 
context of the current development of the digital economy. In this type of transaction 
using standard form contracts, as pointed out by domestic and international legal 
researchers, besides the undeniable benefits of convenience and saving resources for 
the economy, there are always potential risks for consumers. The control of standard 
form contracts to protect the consumer rights has been put in place in many countries 
around the world over the past decades. 

In Vietnam, from the Civil Code (hereinafter referred to as the CC) 1995, this 
issue was initially mentioned. Over time, legal documents, especially the Law on 
Consumer Protection (hereinafter referred to as the LoCP) 2010, have provided quite 
enough relevant regulations to solve this problem. However, the practice of applying 
legal provisions on controlling standard form contracts also raises many theoretical 
and practical problems that need to be thoroughly addressed, especially in the context 
of strong development of E-commerce and digital economy in our country today. 

For the reasons mentioned above, the PhD student chooses the topic "Law on 
control of standard form contracts in transactions between business organizations 
and individuals and consumers in Vietnam" as the research topic of the doctoral 
thesis. 
2. Purpose and research tasks of the Thesis 
2.1. Research purposes 

Supplementing some theoretical bases on standard form contracts as well as 
providing solutions to improve the law and improve the efficiency of law enforcement 
on control of standard form contracts in transactions between business organizations 
and individuals with consumers (hereinafter referred to as “consumer transactions”) in 
Vietnam. 
2.2. Research mission 

- Reviewing and evaluating scholarly and legal research works on the control of 
standard form contracts; 

- Researching and clarifing theoretical issues on standard form contracts, the 
control of standard form contracts and the law on standard form contract control in 
consumer transactions; 

- Analyzing and evaluating the current legal situation and practice of 
implementing the law on control of standard form contracts in consumer transactions 
in Vietnam today; 

- Proposing solutions to improve the law and improve the efficiency of law 
enforcement in this field in Vietnam. 
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3. Objects, research scope of the Thesis 
3.1. Research subjects 

- Theoretical issues related to standard form contracts and the control of standard 
form contracts in consumer transactions; 

- Legal policies related to the control of standard form contracst in consumer 
transactions in Vietnam and the practice of implementing the law on this issue; 

- Legal experiences of some countries on controlling standard form contracts in 
consumer transactions. 
3.2. Research scope 

- Content scope: 
Researching the legal status and practice of implementing the law on control of 

standard form contracts in transactions between business entities and consumers, not 
studying standard form contracts in transactions between business entities together. 

- Spatial scope: Vietnam, with reference to the experiences of other countries. 
- Scope of time: from 2010 (when the LoCP was born) onward. 

4. Methodological basis and research methods 
4.1. Methodological basis 

- Appling the methodology of dialectical materialism and historical materialism; 
- Applying Marxist-Leninist viewpoints, Ho Chi Minh's thought on the State and 

the law, the lines and policies of the Party and our State on building and perfecting the 
legal system in general, the law on  contracts in particular. 
4.2. Research Methods 

Method of analyzing theory and practice; method of analysis - synthesis, 
generalization; practical method (sociology of law); comparative jurisprudence 
method... 
5. Theoretical and practical significance of the Thesis 
5.1. Theoretical meaning 

It is a valuable reference study on theoretical and practical issues on standard 
form contracts, the control of standard form contracts and the law on controlling 
standard form contracts, which can be applied in researching, teaching and developing 
legal documents. 
5.2. Practical significance 

This is a research work with practical value on solutions to improve the law and 
improve the capacity and effectiveness of law enforcement on control of standard form 
contracts in consumer transactions in Vietnam. The Thesis's proposals can be 
consulted by state management agencies in the process of improving relevant laws, 
including the LoCP and improving the capacity to implement the law. 
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6. New scientific points of the Thesis 
Firstly, contributing to complete the theoretical system of standard form 

contracts and application of standard form contracts in practice; supplementing 
theoretical issues related to the law on control of standard form contracts in 
transactions between business organizations and individuals and consumers in 
Vietnam. 

Second, analyzing and interpretting the legal intervention in the private 
relationship between the business entities and the consumers so that it is not contrary 
to the principle of freedom of contract. 

Third, making a comprehensive, systematic and very detailed assessment of the 
legal situation on control of standard form contracts in consumer transactions and its 
implementation practices, pointting out the inadequacies of the current legal system as 
well as its implementation practices at state management agencies on consumer 
protection. 

Fourth, proposing specific solutions to improve the law on control of standard 
form contracts in consumer transactions which can meet the need of consumer 
protection in the face of new developments in the economy.  
7. Thesis structure 

The Thesis is structured in the traditional layout with Chapter 1 on theory, 
Chapter 2 on legal status and practical implementation, Chapter 3 on solutions. 

OVERVIEW OF RESEARCH SITUATION 
1. General overview of the topic research situation 
1.1. Research works on standard form contracts  

Research works on standard form contracts focus on the advent, growth and role 
of standard form contracts in business activities and consumer life. In addition to the 
studies on traditional paper-based standard form contracts, many authors have studied 
electric-based standard form contracts. Besides, empirical studies have been carried 
out to gradually close the gap between theoretical issues based on intuition and belief 
and actual data. 
1.2. Research works on the control of standard form contract between business 
organizations and individuals and consumers 

Many authors have studied the origin of control as well as theories and scientific 
bases explaining the need to control standard form contracts between business 
organizations and individuals and consumers. 
1.3. Legal research works on the control of standard form contracts in transactions 
between business organizations and individuals and consumers 

Many authors have studied the origin and development of the standard form 
contracts, and put it in connection with the formation and development of legal 
systems governing this type. In Vietnam, before and after the LoCP 2010 was born, a 
number of authors have paid attention to and researched on the current state of the law 
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and practical implementation in a number of fields and proposed some solutions to 
overcome the limitations of the legislation in force. 
2. Evaluation of the research situation 

Through the research works, the Thesis identifies specific problems on the 
perspective of theory, practice and solutions inherited; identifies issues that have not 
been studied or have different views and issues that the Thesis continues to research. 
3. Theoretical basis, research hypothesis and research questions 
3.1. Theoretical basis 

To implement this topic, the author relies on a number of theories such as 
classical contract theory; the theory of Market-Rational Contract Law; the theory of 
Social-Liberal Contract Law; unequal bargaining power theory and equity-oriented 
approach theory. 
3.2. Research questions and hypotheses of the research topic 

The Thesis poses and solves research questions about theory; practical law; 
proposals and recommendations placed in connection with the corresponding research 
hypotheses. 

RESEARCH RESULTS 
CHAPTER 1. THEORETICAL ISSUES ABOUT STANDARD FORM 

CONTRACTS, THE CONTROL OF STANDARD FORM CONTRACTS AND 
THE LAW ON CONTROLLING STANDARD FORM CONTRACTS 

BETWEEN BUSINESS ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS  
AND CONSUMERS 

1.1. Theoretical issues of standard form contracts and the control of standard 
form contracts in transactions between business organizations and individuals 
and consumers 
1.1.1. Overview on standard form contracts 

1.1.1.1. Concept of standard form contracts 
Through the study of: Deluxe Black's Law Dictionary, the historical origin of the 

name, the articles of some scientists as well as international laws such as the United 
States, Australia, Taiwan, Vietnam..., a standard form contract can be understood as a 
document which contains provisions drafted in advance, in different forms, given by 
one party and, if the offeree gives its reply of acceptance, he/she/it shall be considered 
having accepted the entire content of the standard form contract offered by the offeror 
without modification. Puting in connection with international laws such as the Russian 
Federation, Germany, China... and scientific research by scholars, it can be seen that 
the standard form contract is similar to the contract of affiliation and the standard form 
contract is one of the forms of  general terms of transaction. 

1.1.1.2. Features of the model contract 
The characteristics of the standard form contracts include: unilaterality, 
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specificity,  large application to many consumers, and used many times. 
1.1.1.3. Model contract form 
Standard form contracts are presented in the following major forms: (i) printed 

form used for signing in the traditional way; (ii) the form of regulations, rules and 
standard form conditions referenced, announced and applied to the purchaser and user 
of the service, without a document signed between the two parties and (iii) a 
combination of traditional printed documents for both parties to sign together and 
attached independent general transaction terms. Standard form contracts can exist in 
physical form, or in the form of electronic messages. 

1.1.1.4. Advent and function of the standard form contracts 
Standard form contracts were first introduced in the industrial revolution in XIX 

century with the mass production. Standard form contracts were used initially in 
transportation, insurance and finance; nowadays, these contracts have replaced most 
agreements formed by separately negotiated provisions to regulate transactions in 
other businesses. 

Standard form contracts carry undeniable benefits such as: helping to reduce 
transaction costs; is a means for enterprises to control their agents; is a means for 
traders to strengthen the legitimacy of their transactions. These functions help explain 
the advent and growth of standard form contracts in modern life today. 
1.1.2. Control of standard form contracts in transactions between business 
organizations and individuals and consumers 

1.1.2.1. Concept and characteristics of standard form contract control between 
business organizations and individuals and consumers 

a) The concept of controlling standard form contracts between business 
organizations and individuals and consumers 

Based on the definition of the dictionary as well as the research of scholars, it can 
be understood that the control of standard form contract in transactions between 
business organizations and individuals and consumers is the detection, prevention, 
elimination and handle of abuses of the negative side of the standard form contracts 
causing negative impacts on the interests of consumers, the market, society and the 
state. 

b) Characteristics of the control of standard form contracts between business 
organizations and individuals and consumers 

Features of the control of standard form contracts in consumer transactions are: 
control power belongs to the state; the subject controlled is the standard form contracts 
in transaction with the consumers; the control tends to be unfavorable to business 
organizations and individuals, and depending on the violations of business 
organizations and individuals, there are different sanctions or legal risks. 
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1.1.2.2. The necessity in controlling standard form contracts between business 
organizations and individuals and consumers 

The necessity in controlling standard form contracts between business organizations 
and individuals and consumers comes from the following reasons: 

Firstly, the use of standard form contracts raises many problems for consumers’ 
rights. Besides benefits, standard form contracts carry two major disadvantages: (i) lack of 
meaningful consent and (ii) the contracting party is subject to oppressive standard terms. 

Second, traditional contract law is not sufficient to deal with issues arising from 
standard form contracts. 

Third, the relationship between consumers and business organizations and 
individuals carries the traditional characteristic of "asymmetric information", potentially 
causing market failure. 

Fourth, consumers are the weak party in the relationship with business organizations 
and individuals, such as: weak in economic strength, especially in the uncompetitive 
market structure; knowledge weaknesses; psychological weaknesses due to the influence 
of cognitive bias. 

1.1.2.3. Method of controlling standard form contracts between business 
organizations and individuals and consumers 

Including three methods: judicial method, administrative methods and method of 
control by social institutions. 
1.2. Law on control of standard form contracts in transactions between business 
organizations and individuals and consumers 
1.2.1. Concept and characteristics of the law on control of standard form contracts 
in transactions between business entities and consumers  
1.2.1.1. Legal concepts on control of standard form contracts in transactions between 
business entities and consumers 

On the basis of the concept of model contract control mentioned above, it can be 
understood: the law on control of standard form contracts in consumer transactions is 
the sum total of legal regulations promulgated by the state governing the relationship 
between the parties. The system of entering into a contract between a business entity 
and a consumer using a model contract to ensure the equality and balance of interests 
between the two parties. 
1.2.1.2. Characteristics of the law on control of standard form contracts in 
transactions between business entities and consumers 

Characteristics of the law on control of standard form contracts in transactions 
between business entities and consumers include: is a type of law that interferes with 
the freedom of suppliers; is a special and exceptional institution of traditional civil 
principles but does not break the foundation of civil law and is governed by many 
different legal documents. 
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1.2.2. Legal content on control of standard form contracts in transactions between 
business organizations and individuals and consumers 

1.2.2.1. Control object 
In order to determine the object of control, it is necessary to accurately define 

related concepts such as: “standard form contracts”, “consumers”, “business 
organizations or individuals”; determine the type of standard form contract subject to 
application of legal tools; determine what type of terms in a standard form contract is 
subject to control. 

1.2.2.2. Control scope 
From the issues arising in the use of the standard form contracts and the 

corresponding scope of regulation mentioned above, the scope of control can be 
divided into control of form and control of content. 

1.2.2.3. Control method 
Control by judicial means; Control by administrative means and control by social 

institutions. Besides the traditional judicial method, the other two methods can be 
deployed selectively or synchronously depending on the legal approach of each 
country. In addition, the law provides for the legal consequences of non-compliance 
with related obligations. 
1.2.3. Factors affecting the promulgation and implementation of the law on control 
of standard form contracts in transactions between business organizations and 
individuals and consumers 

The promulgation and implementation of the law on control of standard form 
contracts in transactions between business organizations and individuals and consumers is 
affected by factors such as legal culture, business practices and legal consciousness of 
consumers; international laws; the position of consumers and the specificity of the 
relationship on consumer protection law compared to traditional civil law. 

CHAPTER 2. THE LEGAL SITUATION ON CONTROL OF STANDARD 
FORM CONTRACTS IN CONSUMER TRANSACTIONS AND 

IMPLEMENTATION PRACTICES 
Before 2010, in Vietnam, the concept and some provisions on standard form 

contracts were included in the Civil Code 1995, followed by the Civil Code 2005. 
Before the situation of organizations and individuals using standard form contracts 
carrying a unilateral will, imposing its rights on consumers in the 2010s, the regulation 
on standard form contracts in the LoCP was born to ensure fairness in civil 
transactions formed on standard form contracts drafted in advance between business 
organizations, individuals with consumers. In addition to the Civil Code and the LoCP, 
the issue of standard form contracts is also regulated in a number of legal documents 
in specific fields such as the Law on Housing, the Law on Real Estate Business, the 
Law on Telecommunications, the Law on Insurance Business …. 

From the above-mentioned legal sources, the main contents on control of 
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standard form contracts in consumer transactions in Vietnam includes the following 
issues: 
2.1. Regulations on control subjects of standard form contracts in transactions 
between business organizations and individuals and consumers 
2.1.1. Determining the standard form contract under control 

The concept of a standard form contract was first stipulated in the Civil Code 
1995 and remained unchanged in the Civil Code 2005 and the Civil Code 2015. As a 
specialized concept expressing the relationship of consumption, the LoCP 2010 also 
provides the definition of a standard form contract. In addition to the concept of a 
standard form contract, the Civil Code 2015 and the LoCP also introduce the concept 
of  general terms of transaction. 

Although the Civil Code and the LoCP both use the concept of a standard form 
contract, there are actually differences, even these two concepts are not accurate when 
stipulating that "a standard form contract is a contract..." while in fact, this is just a 
draft of the standard form terms. On the other hand, the concept of standard form 
contract and the concept of  general terms of transaction are governed with some 
certain differences in the LoCP but have the same nature in relation to consumers. 
These are the inadequacies that need to be resolved in the LoCP. 
2.1.2. Determining of consumers subject to priority protection 

Vietnam defines the scope of consumers including individuals and organizations, 
defined on the basis of arising the consumption relationship as "buying, using" and 
with the purpose of satisfying daily needs, consumption. Stemming from the point of 
view that does not discriminate between individuals or organizations but needs to 
protect the party with a "weak position" in general, the protection of organizations as 
consumers in the context of the 2010 LoCP was necessary. However, this definition of 
Vietnam currently has some unclear points in determining the consumers; the purpose 
of using goods and services and the basis of the consumption relationship. 
2.1.3. Determining business organizations and individuals under the control 

Unlike many countries in the world where business entities are mainly traders, 
Vietnam uses the concept of "organizations and individuals trading in goods and 
services" to identify the seller/service provider in relation to consumers. The definition 
in the LoCP covers a large scope of the Law on most of the market relations between 
consumers and traders in Vietnam. Apart from the sole element of profit-making 
purposes, the Law does not limit the supplier's activities at any stage of the investment 
process nor is it limited to legal or natural persons. 

However, business organizations and individuals in the LoCP only include “for-
profit” suppliers. Therefore, organizations or activities that are not for profit, will not 
be governed by the LoCP. This leads to an inadequacy in limiting the regulatory scope 
of the Law and makes certain difficulties for consumers in proving the status of 
“business organization or individual”. 
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2.1.4. Determining areas and content under control 
In terms of areas, the state management agency for consumer protection has the 

right to intervene in all standard form contracts used to form transactions with 
consumers. In terms of content, the LoCP controls all types of terms in the standard 
form contracts, including core and non-core terms. 
2.2. Regulations on the scope of controlling standard form contracts in 
transactions between business organizations and individuals and consumers 
2.2.1. Formal control 

In Vietnamese law, formal control is reflected in the obligations of traders to 
provide standard form contracts,  general terms of transaction for consumers, 
requirements on transparency of standard form terms and the principle of contract 
interpretation in the event that transparency requirements are not met. 

2.2.1.1. Obligations of traders to provide standard form terms to consumers 
The LoCP of Vietnam stipulates that business organizations and individuals are 

responsible for accurately and fully informing consumers of the standard form 
contracts and  general terms of transaction before the transaction; must make public 
and allow reasonable time for consumers to study the standard form contract before 
entering into it; must publicly announce the  general terms of transaction before the 
transaction and must be posted in a convenient place at the transaction place so that 
consumers can recognize... These regulations initially create favorable conditions for 
consumers to be aware of the existence and legal binding of the standard form terms 
when entering into transactions. 

However, the unclear points of the law are: in the event that a business fails to 
comply with its obligation to provide a standard form contract to consumers and the 
transaction has been formed, what will be the legal consequences? How to deal with 
the case that the business has fulfilled the obligation to provide/ publicize the standard 
form terms but has a strategy to exploit customer psychological tendencies to make 
them give up the right to study? Can this case determine whether the enterprise has 
fulfilled its obligation to provide information or does the law need to take measures to 
prevent and remedy the consequences of such sophisticated commercial acts? 

2.2.1.2. Requirements on transparency of standard form terms 
The LoCP sets forth transparency requirements to ensure that consumers can 

fully access and understand the legal meaning of the standard form contract,  general 
terms of transaction, including: language is Vietnamese; the font size of the text is at 
least 12, paper background and ink color must contrast and the contents are clear and 
understandable. Requirement on clarity and intelligibility of the standard form terms is 
widely recognized around the world. 

However, in addition to the factors specified in the LoCP, the transparency of the 
standard form terms is also affected by other requirements such as the clarity of the 
design and layout; legibility, easy to follow, scientific and logical presentation of the 
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entire text. Besides, some criteria such as the font size of the text is at least 12, paper 
background and ink color must contrast are only suitable for paper contracts, not for 
contracts concluded by electronic means. Accordingly, the current requirements are 
not completely strict to control the transparency of the standard form terms. Besides, 
in addition to handling administrative violations, the LoCP does not mention any 
specific consequences of businesses not complying with transparency requirements. 

2.2.1.3. Principles of contract interpretation 
The Civil Code and the LoCP establish the principle of contract interpretation in 

favor of consumers in case the contract contents have different interpretations. This 
approach to interpreting standard form terms of Vietnamese law is also widely 
recognized in the legal systems of other countries and is based on the classical theory 
of "contra proferentem", and is also synthesized into good practice on consumer 
protection around the world in some areas, such as finance. 
2.2.2. Content control 

Besides the first challenge related to the "quality" of the agreement of the party 
entering the contract, the second challenge of using the standard form terms comes 
from the "quality" of the content of the standard form contract,  general terms of 
transaction. While form control is an important tool to help consumers recognize and 
better understand standard form terms, form controls by themselves are not effective 
enough to eliminate unfair terms - which clause creates an undue asymmetry of rights 
and obligations between the parties. 

Currently, the content control in Vietnamese law is represented by regulations 
controlling the validity of standard form terms, including the type of exemption 
clauses in the Civil Code and nine types of clauses (including exemption clauses) is 
not valid in the LoCP. The core advantage of specific lists in the LoCP is to create 
determinism, allowing all parties to understand what constitutes illegal terms. 
Similarities can be found between the specific list in the LoCP of Vietnam and many 
countries and regions. 

However, this approach reveals two shortcomings: 
Firstly, besides the outstanding advantage of definiteness, the limitation of the 

completely prohibitive approach such as Article 16 of the LoCP is lacks of flexibility, 
rigidity, does not allow to take into account the specific business circumstances and 
fields of each type of market. 

Second, there is a lack of general rules to define the standard for controlling the 
unfairness of standard form terms. Meanwhile, the list of invalid provisions in Article 
16 of the LoCP cannot cover all types of unfair terms in the market. 
2.3. Regulations on methods of controlling standard form contracts in 
transactions between business organizations and individuals and consumers 

In Vietnam, the control of standard form contracts and  general terms of 
transaction in consumer relations is carried out through three methods: (i) 
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administrative methods; (ii) judicial method and (iii) method of control by social 
institutions. 
2.3.1. Administrative method 

2.3.1.1. Control subject 
The LoCP and its guiding documents decentralize right of controlling standard 

form contracts for two agencies including the Department of Industry and Trade 
(controlling standard form contracts applied within provinces and centrally-run cities) 
and the Ministry of Industry and Trade (specifically the Competition and Consumer 
Protection Authority - VCCA, controlling standard form contracts applied nationwide 
or applied to the scope of two or more provinces). In addition, the law has separate 
provisions on some types of standard form contracts that are controlled by specialized 
agencies such as the Ministry of Finance and the Ministry of Transport. 

2.3.1.2. Method, scope and process of control 
To implement the administrative control method, the LoCP and its guiding 

documents establish two control methods, including: (i) pre-inspection and (ii) post-
inspection. 

The current pre-inspection method applies to 09 fields of good and service on the 
essential list promulgated by the Prime Minister according to the procedures specified 
in Decree 99/2011/ND-CP. The post-inspection method is applied to the remaining 
fields of good and service. According to these two control methods, the two levels of 
consumer protection agencies at the central and local levels are assigned the right to 
control all types of standard form contracts and  general terms of transaction. 

Complying with legal regulations, from 2012 to 2021, VCCA processed nearly 
5,000, the Departments of Industry and Trade across the country handled more than 
3,800 dossiers by pre-inspection method, of which nearly 70% were requested to edit 
and complete by VCCA. In addition, VCCA has implemented post-inspection in a 
number of fields such as banking, life insurance and e-commerce. From the control 
practice, it can be seen that the pre-inspection method has helped eliminate a series of 
violating terms in the standard form contracts,  general terms of transaction, especially 
the invalid terms according to the specific list in Article 16 of the LoCP. 

The core value of the administrative control method is to prevent the formation 
of unfair transactions for a wide range of consumers who are entering party of standard 
form contracts, thereby minimizing costs and risks of failure for consumers in the 
process of pursuing individual dispute resolution, while maintaining general stability 
for society. With that goal, the establishment of an administrative method to control 
standard form contracts can be considered a significant effort by Vietnamese 
legislators in 2010 to deal with the negative side of the standardization of contract’s 
provisions. 

However, besides the positive side brought to consumers in particular and society 
in general, the method of intervention by administrative agencies reveals some 
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shortcomings as follows: 
First, in order to properly perform the pre- inspection, a high level of expertise 

corresponding to different market sectors is a prerequisite. Furthermore, with regard to 
institutional design, transparent procedural rules applied during the standard term 
review process are critical to ensuring businesses have adequate access to justice. 
However, both of the above requirements have not been satisfactorily met in the 
current Vietnamese administrative mechanism due to the lack of resources as well as 
the lack of a mechanism for the parties to participate in the decision-making process of 
the administrative agencies.  

Alternatively, it could be argued that registration is justified because it aids 
consumers in removing unfair terms from the marketplace. However, a negative 
consequence of the pre-inspection mechanism is that businesses can pass 
administrative costs on to consumers by raising prices. Besides, when standard terms 
are ratified, it will create the assumption that these terms are completely fair because 
the authorities have considered them, making consumers more inclined to become 
subjective and can sign contracts with some unfair terms omitted from that 
subjectivity. On the other hand, the government agency’s acceptance of a standard 
form contract registration may make it more difficult for consumers to bring their 
requirements regarding the quality of the standard form term before the courts. 

In addition to common problems, each administrative control method also reveals 
certain shortcomings, specifically: 

As for the pre-inspection method: the shortcoming comes from the "essential" 
criterion to determine the objects to be registered and the absence of provision on fees 
in the procedure of receiving and processing registration documents. 

As for the post-inspection method: the shortcoming comes from the lack of 
practicality and feasibility in related to the time required the enterprise to implement 
the amendment and cancellation of the infringing contents; the ambiguity in the 
purpose when requiring business organizations and individuals to notify consumers 
entered into contracts. 
2.3.1.3. Legal consequences 

As an administrative decision, the notice on result of processing contract 
registration dossiers of the consumer protection agency may face complaints from 
citizens under the provisions of the Law on Complaints 2011. 

From a risk perspective for the state agency, it is clear that in this case, although 
the enterprise is the party that drafts the standard form contracts, the highest legal risks 
appear on the side of the state agency making administrative decision. In addition, 
from the perspective of risks for consumers, the above-mentioned legal consequences 
only occur when consumers make complaints or initiate lawsuits against 
administrative decisions according to the procedures of the Law on Complaints or the 
Law on Administrative Procedure. Therefore, if consumers do not know how to use 
administrative tools, the registration acceptance of the competent authority can be 
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considered a protection for enterprises, leading to a risk that there may be 
administrative decisions that do not really ensure objectivity in protecting consumer 
interests. 

From both of the above perspectives, it is requires addition of resources or 
external support for the administrative method. 

2.3.1.4. Sanctions for handling violations 
Sanctions for handling violations related to the conclusion and performance of 

standard form contracts,  general terms of transaction in consumer transactions include 
handling of administrative violations for 4 groups of violations and handling of 
invalidity civil transactions in case of non-compliance with registration obligations and 
standard form contracts,  general terms of transaction containing unvalid provisions. 

In fact, the central-level consumer protection agencies have inspected, examined 
and handled violations of the law on standard form contracts since 2013 with a total 
amount of 310 million VND for acts of violation related to standard form contracts,  
general terms of transaction. At the Departments of Industry and Trade, for example, 
in 2014 alone, the total number of enterprises inspected by the Department was 623 
and some departments have sanctioned administrative violations such as An Giang, Da 
Nang, and Vung Tau with fines from 10 to 80 million dong. 

Thus, initially there was a basis to handle administrative violations related to 
standard form contracts, and the inspection and examination were also carried out. 
However, the current sanctions for handling administrative violations are not enough 
deterrent and not enough to protect consumers' interests, such as: (i) low fine levels 
and (ii) lack of additional sanctioning measures or remedial measures having practical 
significance for the protection of consumers' interests. 
2.3.2. Judicial method 

2.3.2.1. Subject 
The subject of the judicial method is the system of courts that hear civil cases 

according to ordinary civil procedures. 
2.3.2.2. Scope 
Consumers may file a lawsuit with a competent court to request an invalidation 

of (i) invalid provisions listed in Article 16 of the LoCP and (ii) standard form 
contracts,  general terms of transaction are applied to consumers but registration has 
not been completed. 

2.3.2.3. Procedure 
According to the provisions of the LoCP, the process of adjudicating a civil case 

on consumer protection has a number of procedural differences compared with a 
common civil case stemming from the specificity of the legal relationship on consumer 
protection laws, specifically as follows: 

- Regarding the jurisdiction of the court (or the force of the arbitration clause): in 
case a business organizations or individuals enters into a standard form contract the 
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provision of the method of arbitrator being dispute settlement agency, the consumer 
has the right to choose the method of court to resolve. 

- Regarding trial procedures, the LoCP sets out simple procedures to settle civil 
cases on consumer protection. In addition, the Civil Procedure Code also stipulates 
shortened procedures to be applied to civil cases in general. 

- Regarding the burden of proof, the LoCP reverses the burden of proof in 
determining the fault of business organizations and individuals in civil cases on 
consumer protection. 

- Regarding the advance of court costs and fees: consumers are exempted from 
advances. 

These are progressive regulations to meet the specificity of consumer relations, 
especially the provisions on simple procedures in the LoCP and shortened procedures 
in the Civil Procedure Code. However, the simplified/shortened procedures in these 
two legal documents are incompatible and not practical, leading to no consumer civil 
cases being tried according to the above two procedures. 

In addition, consumers continue to face difficulties in pursuing traditional 
proceedings because of a number of obstacles, including: (i) the substantive unfairness 
of the transaction has not been thoroughly considered; (ii) the application of the law on 
consumer protection to the trial is not consistent; (iii) many important provisions of the 
LoCP have not been used by consumers to initiate lawsuits and (iv) the exercise of 
procedural rights in civil cases on consumer protection is still formal. 
2.3.3. Modes of control by social institutions 

2.3.3.1. Subject 
In addition to administrative agencies and courts, the LoCP also stipulates the 

role of social organizations in protecting consumers' rights (including the role of 
controlling standard form contracts,  general terms of transaction). 

2.3.3.2. Scope 
In addition to the traditional private lawsuit method, the LoCP adds a method of 

representing or self-initiating lawsuits for the public interest for social organizations 
participating in consumer rights protection activities. 

2.3.3.3. Procedure 
Some of the main issues set forth in terms of the process for self-initiating a 

consumer protection case for the public interest of a social organization engaged in 
consumer protection are: (i) the responsibility to disclose information about the 
lawsuit; (ii) the right to participate in the case of the relevant consumers and (iii) the 
rights and obligations of cooperation of the relevant social organizations; (iv) the 
public posting of court judgments and decisions. 

This method helps consumers quickly access justice and removes legal barriers to 
protect their interests. However, the legal regulations as well as the practice of law 
implementation have certain limitations such as: (i) the necessary methods and support 
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for social institutions to implement this activity are not provided and (ii) the 
operational efficiency of these organizations is still relatively modest, even initiating a 
civil lawsuit for the benefit of consumers has not yet been implemented due to limited 
resources. 

CHAPTER 3. REQUIRES, SOLUTIONS TO COMPLETE LAW AND 
IMPROVE THE IMPLEMENTATION EFFICIENCY OF LAW ON 

CONTROLLING STANDARD FORM CONTRACTS IN TRANSACTIONS 
BETWEEN VIETNAM BUSINESS ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS 

WITH CONSUMERS IN VIETNAM 
After nearly 12 years of implementation, the Government has now submitted to 

the National Assembly the LOcp (amended) to overcome the inadequacies of the law, 
especially in the context of the 4th industrial revolution era. This proposed amendment 
reflects the actual needs of the enforcement agency in overcoming the arising 
inadequacies, and has also solved the outstanding problems of the law on control of 
standard form contracts in Vietnam in the current period, however, the scope and 
extent of revision are still relatively cautious. Therefore, the law on control of standard 
form contracts in consumer transactions in Vietnam still needs to continue to be 
improved to match international legislative trends in parallel with proposing solutions 
to improve the implementation efficiency. 
3.1. Requirements for perfecting the law and improving the efficiency of law 
enforcement on control of standard form contracts in transactions between 
business organizations and individuals and consumers in Vietnam 
3.1.1. Institutionalize the Party's lines and policies 

Regarding consumer protection activities, since 2019, the Secretariat has issued 
Directive No. 30-CT/TW dated January 22, 2019 on strengthening the Party's 
leadership and management responsibility of the government on the protection of the 
interests of consumers. 
3.1.2. Identifing consumers as a vulnerable party that needs to be protected 

The key requirement in perfecting the law on control of standard form contracts 
in Vietnam is to identify that consumers have a weak position in relation to business 
entities, from which the design of control mechanisms needs to overcome the specific 
aspects of consumer weakness. 
3.1.3. Studying foreign experiences selectively in order to harmonize domestic laws 
in the process of international integration 

Participating in the process of globalization, integration and gradually forming 
market institutions in Vietnam poses a requirement to study and selectively absorb 
international experiences to ensure legal harmony in the process of implementing 
international treaties as well as meeting the increasingly rapid integration process of 
Vietnam in the current 4.0 era. 
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3.2. Solutions to improve the law on control of standard form contracts in 
transactions between business organizations and individuals and consumers in 
Vietnam 

Through a comprehensive study of the legal provisions on control of standard 
form contracts in consumer transactions in Vietnam, it can be seen that there is a 
significant compatibility in the approach and design of consumer protection 
mechanism of Vietnamese legislators with many regions and countries around the 
world. However, besides similarities and values, Vietnamese law in this field also 
reveals some limitations and obstacles from the perspective of comparative law and 
the relationship with the theoretical foundations studied. In order to overcome the 
shortcomings in order to further improve the legal value of the standard form contract 
control method, Vietnam can perfect the current legal regulations on the basis of the 
orientations mentioned above with the following groups of issues: 
3.2.1. Completing regulations on subjects controlling standard form contracts in 
transactions between business organizations and individuals and consumers 

3.2.1.1. Determining the standard form contract subject to the control 
adjustments to fully develop the scope of consumer protection, it is necessary to 

develop a common concept that covers both standard form contracts and  general 
terms of transaction, such as the concept of “standard terms”. The name "standard 
terms" (but not "standard form contracts") is consistent with the orientation of the 
Civil Code and the LoCP in controlling the pre-written terms from the moment they 
are drafted (ie before the transaction/contractual relationship is formed). 

In addition to unifying into a concept, the content of this concept needs to fully 
describe the one-way drafting nature of the prepared terms and the acceptability 
characteristics from the consumer. Vietnam can refer to international experiences such 
as Germany, China, Australia... to build in the direction of having both general 
definitions and provisions on specific constituent elements. The general definition 
helps businesses determine for themselves which cases need to register standard forms 
with the state management agency in charge of consumer protection (in the case that 
the current pre-check method is still applied). The clause on specific elements is 
applicable to the dispute settlement body when it is necessary to determine whether a 
particular dispute contract is a standard form contract or not. 

3.2.1.2. Identifing consumers who are subject to be protected 
In line with the characteristics of the "weak position" of the organization in the 

current socio-economic conditions of Vietnam, the scope of consumers under 
Vietnamese law can include both individuals and organizations. However, in order to 
overcome the unclear point about indentification of the consumers and the purpose of 
using goods and services, it is necessary to clearly determine the use purposes in the 
Law, for example: (i) according to the main purpose of the transaction as the 
Australian experience or (ii) by the exclusionary method as the European experience in 
Directive 93/13/EEC. In addition, in order to clarify the basis of the consumption 
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relationship, the phrase "buying and using" can be modified to "either or both buying 
and using" for clarity. 

3.2.1.3. Identifing business organizations and individuals subject to control 
In order to overcome limitations in the way of defining "business organizations 

and individuals" based on transaction purposes as in the current LoCP, Vietnam can 
refer to international experiences such as Québec's to remove the “profit purpose” out 
of the definition of "business organization or individual". Accordingly, all contracts on 
purchase of goods and provision of services signed between a consumer and a supplier 
on the other are subject to the provisions of the LoCP. 
3.2.2. Completing regulations on the scope of control of standard form contracts in 
transactions between business organizations and individuals and consumers 

3.2.2.1. Completing regulations on form control 
First, relating to the enterprise's obligation to provide standard terms to 

consumers. 
Although the legal tool based on regulating the responsibility of providing 

information of enterprises has been established both in the Civil Code and the LoCP, it 
is sufficient to deal with the cases of entering into a standard form contract in ordinary 
cases. For more risky situations (for example: (i) the seller actively approaches; (ii) 
the transaction location is not the business location of the enterprise and (iii) the 
consumer hardly does not have practical opportunities and time to learn and verify 
information), the law needs to design a stricter accountability mechanism for providing 
information on standard terms to regulate corporate behavior, such as building 
mechanism to terminate the contract to the consumer for a certain period of time and 
the consumer does not have to lose any deposit or cost, the contract value has been 
paid. 

Second, relating to the transparency of the terms. 
The law has not yet set forth requirements for clarity in design and layout; 

legibility, easy to follow, scientific and logical presentation of the entire text. Also, the 
legal consequences in the case of procedural fairness are not guaranteed. 

To deal with the problem it is facing, Vietnam can refer to Australian law to add 
requirements that are "easily readable" and "clearly presented" to ensure the 
transparency of the standard form contracts,  general terms of transaction in both form 
and language of the contract. Regarding the legal consequences for non-transparent 
provisions, in the long run, Vietnam can refer to the experience of Australia and 
Germany to raise the level of transparency control in the direction of determining the 
legal consequences corresponding to the level of the disadvantage that the non-
transparent provision causes to the buyer. In particular, transparency is one of the 
bases to consider whether the standard terms is fair or not and assigns the Court the 
authority to consider and evaluate the validity of the unfair provisions from the 
perspective of transparency. 
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3.2.2.2. Completing the content control regulations 
As analyzed, the absence of a general provision on unfair/invalid terms means 

the absence of an important tool for setting standards of fairness in Vietnamese 
contract law, as well as ensuring the flexibility of the control method in the face of 
rapid changes in socio-economic life as well as sophisticated terms design strategies of 
business entities. In addition, the list of invalid provisions in Article 16 also needs to 
be completed to ensure more practicality. To overcome these inadequacies, firstly, it is 
necessary to prescribe a general provision on unfair/invalid cases, and then finalize the 
specific list. 

Relating to general terms, it should be designed in terms of giving criteria for 
judging when a provision is deemed unfair/invalid, for example referring to the 
European experience shown in Directive 93/13/EEC and British experience. In 
addition, because legal rules must ensure determinism, it is still necessary to complete 
an open list of instructions on unfair provisions on the basis of completing the 9 cases 
specified in Article 16 of the LoCP. 

In addition, in terms of authority, the LoCP of Vietnam may assign 
administrative agencies to determine cases of unfairness/ineffectiveness in registration 
dossiers according to specific categories identified in the law while still maintaining 
control by administrative means. At the same time, it is possible to draw on the 
experience of Directive 93/13/EEC and the Australian Competition and Consumer 
Law to establish a general provision allowing the courts to intervene in specific 
disputes that fall outside the scope of the list of provisions deemed unfair/impossible is 
available in the law; gives the Court the authority to interpret general concepts to 
establish more specific evaluation criteria or to add new invalid cases through case 
law. 
3.2.3. Completing regulations on control methods 
3.2.3.1. Completing administrative methods 
a) Control model 

From the theoretical basis of the approach to overcoming market failures and the 
liberal-social approach as analyzed in the Overview, the pre-check method in 
particular and the administrative method in general seem to be the best advantages 
from both of these approaches to standard form contract control. However, when 
placed in the context that standard form contracts are increasingly popular in the 
current information technology era, the needs of the rapid development of the 
economy combined with the lack of resources to implement the pre-check method 
from the administrative agencies leads to the need to re-evaluate the feasibility of this 
method by the law. In addition, the administrative method also faces the challenge of 
determining the limits of control and how to intervene to avoid falling into excessive 
domination over the autonomy of traders. 

In Vietnam, the method of control by administrative agencies (especially the 
standard form contract registration procedure) under the Vietnam LoCP in recent years 
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has played an active role in preventing risks to consumers enterring into a standard 
form contract with business entities. Considering the current socio-economic context 
of Vietnam, this is still an appropriate method. However, besides the positive values 
and results brought to consumers and society, in order to overcome current 
shortcomings and keep up with legislative trends of countries with more developed 
economies, this control model can be further developed step by step as follows: 

First, relating to the specific control method: 
At the present stage, it is necessary to perfect the administrative method to 

promote the role of this model in the current context. Accordingly, for the pre-
inspection method, it is necessary to supplement the regulations on fee for the 
procedures for receiving and processing standard form contract registration dossiers. 
In addition, the limitation of the current form of “judgment on file” control can be 
overcome by referring to the hearing mechanism before the administrative agency 
makes a decision as designed in some countries around the world, such as Korea and 
the United States. 

In addition, in order to solve the controversial unclear point about "essential" in 
the list of goods and services that must be registered standard form contracts and  
general terms of transaction, Vietnam should remove the word "essential" as well as 
specifying the criteria for determining the scope of the portfolio based on the level of 
risk. 

In the long term, the process of studying the laws and practices of many 
countries shows that Vietnam can follow the general trend of the world which is to 
gradually reduce the State's intervention in the activities of business entities and 
businesses. This function is assigned to the Court. Law enforcement agencies acting on 
behalf of consumers take legal action to the Court for claims such as declaring a 
standard form contract void due to their unfair/unenforceable provisions. The 
assignment of review authority to the Court also aims to limit the excessive 
interference of the consumer protection agency in the business autonomy of 
enterprises. 

Second, realating to the general control method: 
Regardless of whether the control by the administrative body is implemented 

under the pre-inspection method at the present stage or transferred to the representative 
mode of litigation in the future, international experience shows the role of supervision 
of standard term quality of state agencies still need to be done regularly and 
continuously. 

First of all, Vietnam can refer to the good practices currently being implemented 
in many countries such as Malaysia, Mexico, Portugal or Australia, Brazil, the UK and 
the United States to select and analyze the types of contracts signed with consumers 
and on behalf of consumers to ask the Court to declare the contract of use in whole or 
in part null and void. 

In addition, some countries such as Mexico, Poland and Spain can be studied to 
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develop a Handbook of Consumer Contracts, which lists terms that are considered 
abusive or prohibited. On that basis, consumers can use this Handbook to determine 
whether the terms of a contract they are expected to sign or have signed include 
abusive or prohibited terms. This task can be performed by the administrative agency 
itself or assigned to the Consumer Protection Association to perform with the approval 
of the administrative agency before publication. 
b) Sanctions for handling administrative violations. 

The current administrative sanctions are not deterrent enough and not enough to 
protect consumers' rights at low fines and lack of additional sanctions or meaningful 
remedial measures in protecting the rights of consumers. 

Therefore, in the present, it is necessary to improve the sanctions for handling 
administrative violations in two directions: (i) consider the number of consumers 
whose rights have been violated to decide the level of handling and (ii) supplement 
additional remedial or sanction aimed at restoring consumer rights, e.g. request to re-
sign or remove invalid provisions, compensate damages arising or suspend contract-
signing activities for a certain period of time when there are aggravating 
circumstances. 
3.2.3.2. Perfecting the judicial method 

It can be seen that the simple procedures in the LoCP and the shortened 
procedures in the Civil Procedure Code are not compatible, leading to: the simple 
procedures in the LoCP are suitable for small and frequently arising transactions of the 
consumer relationship has no legal basis for application because it is not provided in 
the Civil Procedure Code (lack of basis for implementation), while the shortened 
procedure has been provided in the Civil Procedure Code (has a basis for 
implementation) but not suitable for the purpose of adjudicating small cases in 
consumer relations. Accordingly, in order to solve the limitations in the enforcement 
of the judicial method and promote the meaning of the simplified/ shortened procedure 
in consumer transactions, it is necessary to stipulate a simple procedure that applies 
specifically to the cases on protecting consumer rights in the Civil Procedure Code and 
establishes separate conditions for the adjudication of consumer cases. 
3.2.3.3. Perfecting the method of control by social institutions 

To overcome the shortcomings of traditional litigation in terms of access to 
justice for consumers as well as the limitations of administrative methods in interfering 
with business autonomy of enterprises, the law needs to establish another additional 
option to control standard form contracts,  general terms of transaction with the central 
objective of: (i) facilitating the gradual reduction of State interference in the 
organization's operations, business individuals and (ii) assisting consumers to 
overcome the barriers of individual litigation in order to effectively access the judicial 
system. 

To achieve this goal, Vietnam can refer to international experiences, such as 
Singapore, Japan... to empower social organizations to participate in consumer 
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protection and to develop effective coordination mechanism between this agency and 
law enforcement agencies, reflected in three aspects: (i) empowering to monitor the 
quality of the standard terms; (ii) granting the right to request the consumer protection 
agency to request business organizations and individuals to cancel or amend the 
standard terms; (iii) perfecting the class action method. 
3.3. Solutions to improve the efficiency of law enforcement on control of standard 
form contracts in transactions between business organizations and individuals 
and consumers in Vietnam 

On the basis of studying the actual situation of implementing standard form 
contract control in consumer transactions in Vietnam and factors affecting law 
implementation such as legal culture, business practices and legal consciousness of 
consumers, enforcement improvement can be accomplished through the following 
solutions: 
3.3.1. Improving the law enforcement capacity of relevant competent authorities 

The enhancement of the law enforcement capacity of relevant authorities can be 
implemented through the following solutions: 
3.3.1.1. Strengthening the organization for central and local consumer rights protection 
agencies 
a) At the central level 

Firstly, it is necessary to assign the central consumer protection agency the 
function of reviewing the market to periodically decentralize the level of control in 
order to make appropriate policies. 

Second, supplementing human resources to ensure the full implementation of 
functions and tasks; strengthen training and retraining to improve qualifications, 
expertise and professionalism.  

Third, ensuring the annual state budget, in which, it is necessary to allocate funds 
for collection, survey and evaluation activities to decentralize control levels in many 
different fields. 

Fourth, developing and organizing the implementation of a coordination 
mechanism between the Ministry of Industry and Trade and relevant ministries and 
branches. 

b) At the local level 
Firstly, clearly defining the authority and responsibility of the enforcement 

levels; developing an effective coordination mechanism among agencies at the same 
level to create a consensus mechanism at the local level. 

Second, strengthening the training of local human resources in the direction of 
professionalism. 
3.3.1.2. Improving the capacity and qualifications of dossier processing staffs 

- Coordinating with foreign countries to organize short-term training courses on 
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relevant skills for Vietnamese officials; 
- Organizing training courses for staff to process documents according to a 

program designed specifically to suit the needs of each Department. Enhancing the 
exchange and sharing of experiences between the VCCA and Trade and the 
Departments of Industry and Trade in many forms. 

- Closely cooperating with regulatory agencies such as the Ministry of Finance, 
the Ministry of Construction, the State Bank, the Ministry of Information and 
Communications to research, learn and improve specialized legal knowledge; 

- Organizing working sessions with businesses, consumers and consumer 
protection associations to draw experiences when handling records. 
3.3.1.3. Strengthening international cooperation 

Compared to consumer rights protection agencies in the region and the world, 
Vietnam is in the group of "nascent" agencies. Therefore, in order to learn from the 
experiences of other countries, Vietnam needs to strengthen its cooperative 
relationship, especially to learn from the experience of controlling standard form 
contracts and  general terms of transaction of countries having economy developed 
more than Vietnam such as Korea, Australia. In addition, it is necessary to closely 
participate in consumer protection activities of the ASEAN region to benefit from 
regional initiatives, such as the initiative on the consumer empowerment index being 
implemented. 2020. 
3.3.2. Improving the quality of judicial method 

Today, the spirit of guaranteeing procedural rights is widely supported and is 
likened to a universal value in modern constitutionalism. Limited access to fair 
procedures is one of the main reasons leading to the low number of civil cases on 
consumer protection as well as the low quality of judgments. From this perspective, 
improving the quality of judicial practice is associated with improving the quality of 
access to fair procedures for consumers in the judicial process and can be 
accomplished through solutions: 

First, effectively ensuring fair procedural rights in practice. 
The key to ensuring due process rights is an independent, impartial judiciary. The 

application of modern technologies will contribute to increasing access to justice, 
limiting errors, delays and harassment in judicial activities, and will also reduce the 
burden and pressure on the courts, better guarantee of due process rights. 

Second, appling digital technology in civil proceedings. 
Additional forms of digital technology application may be considered, such as: 

(i) video conferencing in collecting evidence, verifying witness statements and 
conducting a number of court sessions; (ii) electronic service and (iii) electronic court, 
online court. 
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3.3.3. Capacity building for social institutions to participate in the protection of 
consumer rights 

From the experiences of some countries in the region such as Singapore, Japan..., 
Vietnam can implement a number of solutions to promote the activities of Consumer 
Protection Associations in particular and other society institutions in general 
(collectively referred to as the Association) as follows: 

- Assigned to perform the State's tasks and received financial support on the basis 
of clear criteria and accountability, reporting on the use of funds. 

- Developing certain principles to allow the Association to have a source of 
revenue, for example, collecting membership fees or fees for legal advice, complaint 
handling, distribution fees for consumer publications. 

- The association needs to develop a development strategy in the medium and 
long term, which clearly defines the vision, plan and method of operation, including 
financial and personnel estimates. 
3.3.4. Raising awareness, business ethics of businesses and consumers' 
understanding 
3.3.4.1. Raising awareness of enterprises about standard form contracts,  general terms 
of transaction and the law on standard form contracts and general trading conditions. 

On the one hand, businesses need to increase awareness of standard form 
contracts and  general terms of transaction to improve business efficiency and innovate 
sales methods; on the other hand, raise awareness of the legal provisions related to the 
control of this type in order to avoid the abuse of pre-drafted contents to the detriment 
of customers and avoid to face adverse consequences when consumers know how to 
use legal tools to protect their rights, such as filing a lawsuit to ask the Court to 
invalidate the standard terms. 
3.3.4.2. Raising consumer awareness about rights and legal tools to protect consumer 
rights 

Consumer protection legislation creates more favorable possibilities and 
opportunities for consumers in comparation with the mechanism of the Civil Code that 
an ordinary civil law subject will not have. However, consumers themselves must also 
strive to become "wise consumers", and for consumers to do this, they still need 
information-based support measures from the State, such as:  

- Issuing the Consumer Contracts Manual/Code of Conduct in the Consumer 
Sectors to provide information on fair standards. 

- Propagating and disseminating the law, consumer knowledge, complaint skills, 
receiving and resolving complaints... in various forms. 

- Strengthening the identification of standard form contracts,  general terms of 
transaction that have completed registration procedures with state agencies, such as the 
requirement to display on standard form contracts,  general terms of transaction 
businesses signing with consumers some required contents and a code/symbol of 
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having completed the registration (for example, a QR code) for identification by 
technology. 

CONCLUSION 
In the current context, strict control of standard form contracts is a suitable 

trend with the country's reality and people's needs. The State and competent consumer 
protection agencies have made great efforts and achieved many results, significantly 
contributing to significantly improving the situation of consumer rights infringement 
through standard form contracts compared to the time before the Law came into being. 

However, besides the achieved results, the law on control of standard form 
contracts still has some problems and limitations leading to many unsatisfactory 
results. Also, with the current domestic and international development trend, in the 
future, the current method will face the changing requirements of the society itself. 
Accordingly, in order to further promote the effectiveness of this regulation, it is 
necessary to constantly improve the legal regulations and to implement synchronously 
measures to strengthen the capacity and effectiveness of law enforcement. 

Different from measures to protect consumers through remedying damage when 
it has already occurred, a good control of a standard form contract in accordance with 
the developments of each period will be an effective tool to prevent risks before when 
it happens to consumers, contributing to limiting the damage incurred to consumers 
and the cost of overcoming the consequences of society. Therefore, this regulation 
needs to receive more attention and determination from the State, consumer protection 
agencies and the support and coordination of the whole society. 
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Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc kết quả nghiên cứu trước đây, đồng thời 
với quá trình nghiên cứu độc lập và nghiêm túc, luận án có những đóng góp mới 
về mặt khoa học như sau: 

Thứ nhất, từ những cách tiếp cận khác nhau về khái niệm hợp đồng theo 
mẫu của các nhà nghiên cứu và pháp luật hiện hành, luận án xây dựng thành một 
khái niệm thống nhất bao quát đầy đủ các dấu hiệu cũng như các hình thức biểu 
hiện phổ biến của hình thức này. Đồng thời, luận án làm rõ thêm hệ thống phạm 
trù, khái niệm có liên quan tới pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong 
giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng ở Việt Nam. 

Thứ hai, trên cơ sở nghiên cứu các học thuyết kinh tế và học thuyết pháp 
lý, luận án phân tích cơ sở khoa học của việc can thiệp bằng pháp luật vào mối 
quan hệ tư giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng sao cho không 
trái nguyên tắc tự do hợp đồng.  

Thứ ba, luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên đánh giá một cách toàn 
diện, có hệ thống và hết sức chi tiết thực trạng pháp luật về kiểm soát hợp đồng 
theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng 
và thực tiễn thực hiện, chỉ ra những bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành 
cũng như thực tiễn thực hiện ở cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. 

Thứ tư, luận án đề xuất được các giải pháp cụ thể cho việc hoàn thiện 
pháp luật về kiểm soát hợp đồng theo mẫu trong giao dịch giữa tổ chức, cá nhân 
kinh doanh với người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng trước những diễn biến mới của nền kinh tế. 
 

      Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022 
Xác nhận của người hướng dẫn             Nghiên cứu sinh 
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On the basis of inheritance of previous research results, with independent 
and careful research process, the thesis has new scientific contributions as 
follows: 

Firstly, contributing to complete the theoretical system of standard form 
contracts and application of standard form contracts in practice; supplementing 
theoretical issues related to the law on control of standard form contracts in 
transactions between business organizations and individuals and consumers in 
Vietnam. 

Second, analyzing and interpretting the legal intervention in the private 
relationship between the business entities and the consumers so that it is not 
contrary to the principle of freedom of contract. 

Third, making a comprehensive, systematic and very detailed assessment of 
the legal situation on control of standard form contracts in consumer 
transactions and its implementation practices, pointting out the inadequacies of 
the current legal system as well as its implementation practices at state 
management agencies on consumer protection. 

Fourth, proposing specific solutions to improve the law on control of 
standard form contracts in consumer transactions which can meet the need of 
consumer protection in the face of new developments in the economy.  
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