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Tóm tắt: Hợp đồng thông minh (smart contract) - một trong những thành tựu mới nhất của việc ứng 

dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) được mong đợi là có khả năng tạo ra cuộc cách mạng về 

phương thức giao kết và thực hiện hợp đồng trong nền kinh tế số. Với hai đặc trưng cơ bản là được viết 

bằng ngôn ngữ máy tính hoạt động trên nền tảng chuỗi khối và tự thực hiện giao dịch, hợp đồng thông 

minh thể hiện tính ưu việt vượt trội trong việc thực hiện một số loại giao dịch trên môi trường số. Tuy 

nhiên, dưới góc nhìn của pháp luật hợp đồng truyền thống, bài viết chỉ ra rằng hợp đồng thông minh vẫn 

hoạt động dựa trên nguyên tắc thống nhất ý chí và vẫn cần sự phán quyết của toà án trong nhiều trường 

hợp. Bên cạnh đó, hợp đồng thông minh cũng không đủ đột phá để thay thế hoàn toàn hợp đồng 

truyền thống trong mọi lĩnh vực đời sống vì nhiều lí do, đặc biệt là bởi hợp đồng thông minh thiếu sự 

linh hoạt. Mặc dù vậy, cùng với sự phát triển của công nghệ chuỗi khối, cần có thêm những nghiên 

cứu tiếp theo để làm rõ ảnh hưởng của hợp đồng thông minh tới pháp luật hợp đồng truyền thống. 

Từ khoá: Công nghệ chuỗi khối; hợp đồng thông minh; luật hợp đồng; tự thực thi hợp đồng 
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IDENTIFYING THE LEGAL DIMENSION OF SMART CONTRACT UNDER THE LIGHT OF 

VIETNAMESE CONTRACT LAW 

Abstract: Smart contracts - one of the newest applications of blockchain technology - has been 

expected to be a revolution in forming and executing contracts in the digital economy. As being defined 

by two basic elements (i) a software program written in computer language, which runs on blockchain 

technology; and (ii) automatically self-executed transactions, smart contracts have advantages in 

executing numerous transactions in digital environment. However, under the light of traditional 

contract law, this article indicates that smart contracts still base on mutual consent and need to be 

judged by the court in various cases. Besides, smart contracts have yet become a breakthrough to 

replace traditional contracts in all areas of life due to, inter alia, their lack of flexibility. Nevertheless, 

together with the development of the blockchain technology, further studies should be conducted in 

order to clarify the impact of smart contracts on the traditional contract law.  
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