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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THAM GIA TRANH TỤNG 

QUỐC TẾ - TỐ TỤNG TẠI TÒA ÁN ANH 

Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Lê Quỳnh Chi1 

 

 

I. MỞ ĐẦU 

1. Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, việc các pháp nhân, cá nhân và ngay cả 

Chính phủ Việt Nam phải tham gia vào quá trình tố tụng tại tòa án nước ngoài là không thể 

tránh khỏi và sẽ ngày càng phổ biến. Thứ nhất, trong các giao dịch kinh doanh thương mại 

thông thường với đối tác nước ngoài thì việc lựa chọn tòa án nước ngoài trong hợp đồng là 

phổ biến. Điều đó dẫn đến thẩm quyền riêng biệt của tòa án được chọn. Thứ hai, đối với 

rất nhiều giao dịch có sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước hoặc các khoản vay 

thương mại phát triển cơ sở hạ tầng có bảo lãnh của Chính phủ Việt Nam, nếu có tranh 

chấp xảy ra thì thông thường phía nước ngoài sẽ không khởi kiện ra tòa án Việt Nam mà 

trực tiếp khởi kiện ở tòa án nước ngoài và sau đó tiến hành phong tỏa tài sản của Chính 

phủ Việt Nam, doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước của Việt Nam ở nước ngoài nhằm 

đảm bảo cho việc thi hành án về sau đối với các tài sản đó. Việt nam chưa tham gia công 

ước Washington 1965 về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID) nên các vụ kiện do 

các nhà đầu tư nước ngoài chống lại Chính phủ Việt nam đều được tiến hành tại Trọng tài 

quốc tế theo Quy tắc trọng tài UNCITRAL. Theo đó Tòa án quốc gia nơi tiến hành tố tụng 

trọng tài (Seat of arbitration) có thẩm quyền tài phán xem xét hủy bỏ phán quyết trọng tài 

đầu tư. Thêm vào đó, khi có bản án của tòa án nước ngoài hoặc phán quyết của trọng tài 

nước ngoài, bên nước ngoài có thể sẽ không mang bản án, phán quyết đó về Việt Nam thi 

hành mà tìm cách thi hành ở bất cứ nơi nào có tài sản của phía Việt Nam hoặc của Chính 

                                                            
1 Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập - Thạc Sỹ Luật chuyên ngành Giải 

quyết tranh chấp quốc tế của Trường Luật Queen Mary, ĐHTH Luân Đôn là luật sư Việt nam có hơn 23 năm kinh 

nghiệm tranh tụng tại tòa án Việt nam và nước ngoài về hàng hải, thương mại và đầu tư quốc tế. Nguyễn Lê Quỳnh 

Chi, trợ lý luật sư là Thạc Sỹ Luật chuyên sâu về Tranh tụng thương mại quốc tế tại Đại học Leceister (Anh). Để biết 

thêm chi tiết xin vui lòng xem tại www.dzungsrt.com.  

http://www.dzungsrt.com/
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phủ Việt Nam nếu tranh chấp liên quan đến Chính phủ và các doanh nghiệp có vốn sở hữu 

nhà nước.  

2. Ở những trường hợp kể trên, các tàu bay, tàu biển mang cờ Việt Nam, tài khoản ngân hàng 

Việt Nam mở ở các ngân hàng lớn trên thế giới, tài sản của các doanh nghiệp Việt Nam 

đầu tư ở nước ngoài như Tập đoàn viễn thông quân đội, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt 

Nam và các doanh nghiệp khác đều có thể trở thành đối tượng mà phía nước ngoài nhắm 

đến để xử lý khoản nợ của phía Việt Nam. Trên thực tế, nguy cơ đó đã xảy ra như trong vụ 

tranh chấp của Vietnam Airlines ở tòa án Ý, mặc dù bản án do tòa án Ý ban hành nhưng 

bản án hoàn toàn không cần phải được thực hiện ở Ý hay Việt Nam mà tài khoản của 

Vietnam Airlines ở Pháp lại bị phong tỏa để đảm bảo cho việc thi hành án hoặc tài khoản 

của một ngân hàng thương mại quốc doanh hàng đầu của Việt nam bị phong tỏa ở nước 

ngoài liên quan đến một vụ kiện ở Tòa án nước ngoài về các khoản nợ cũ trước đây của 

Chính phủ Việt nam khi Việt nam vẫn còn trong tình trạng bị bao vây, cấm vận tài chính, 

vv. 

3. Từ thực tiễn trên,  việc trang bị các kiến thức cơ bản về tranh tụng tại tòa án nước ngoài, 

nhất là các nước thường xuyên có quan hệ kinh doanh thương mại và đầu tư với Việt Nam 

là rất qua trọng và cần thiết. Hệ thống tòa án của các nước trên thế giới có nhiều khác biệt, 

nhất là giữa các nước thuộc hệ thống thông luật (common law) và dân luật (civil law). Sự 

khác biệt của hệ thống tòa án, từ cách thức tổ chức, vận hành và xét xử dẫn đến nhiều bỡ 

ngỡ cho các đương sự Việt nam khi tham gia tố tụng ở tòa án nước ngoài.   

4. Trong bài viết này, tác giả sẽ đề cập đến một số vấn đề pháp lý cơ bản cần lưu ý đối với 

các pháp nhân, cá nhân Việt Nam khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh, bởi đây là một nước 

theo hệ thống thông luật điển hình, có nhiều điểm khác biệt với các nước theo hệ thống dân 

luật tương tự Việt Nam, đồng thời có nhiều ảnh hưởng đến các tòa án theo hệ thống thông 

luật khác như Australia, Singapore hay Hongkong, đều là các quốc gia có quan hệ thương 

mại và đầu tư chặt chẽ với Việt Nam. Bài viết sẽ không đi sâu phân tích về các thủ tục tố 

tụng cụ thể tại tòa án Anh mà chỉ đề cập đến một số điểm khác biệt, đồng thời cảnh báo 

những nguy cơ mà cá nhân, pháp nhân và ngay cả Chính phủ Việt Nam có thể gặp phải tại 

tòa án Anh nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc.  
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II. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN CẦN LƯU Ý 

1. Phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án Anh  

Thẩm quyền in personam 

1. Thẩm quyền đối nhân (in personam) là thẩm quyền của tòa đối với cá nhân, pháp nhân là 

đương sự trong vụ án, tương tự như luật Việt Nam. Nguyên tắc cơ bản đầu tiên để xác định 

thẩm quyền của tòa án Anh là bị đơn có nơi cư trú (đối với cá nhân) hoặc trụ sở (đối với 

pháp nhân) tại Anh. Đây là quy định của Quy tắc Brussels I2 về thẩm quyền, công nhận và 

thi hành bản án về dân sự và thương mại của Liên minh Châu Âu.3 Điều đó có nghĩa là nếu 

bị đơn cư trú hoặc có trụ sở tại Anh thì tòa án Anh sẽ không chấp nhận lập luận của bị đơn 

rằng tòa án khác có thẩm quyền giải quyết vụ việc.4 Như vậy, nếu Nguyên đơn Việt Nam 

khởi kiện bị đơn có trụ sở hoặc cư trú ở Anh thì nhiều khả năng sẽ phải khởi kiện tại tòa 

án Anh, trừ khi các bên có thỏa thuận khác hoặc có cơ sở để khởi kiện ở một tòa án khác 

thuận tiện hơn. Tuy nhiên, Quy tắc Brussels I cũng đưa ra một số trường hợp thẩm quyền 

riêng biệt của tòa án trong một số tình huống cụ thể, bất chấp nơi cư trú của bị đơn.5 

                                                            
2 Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of 

judgments in civil and commercial matters <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33054>. 
3 Điều 2 Quy tắc Brussels I 

1. Subject to this Regulation, persons domiciled in a Member State shall, whatever their nationality, be sued in the 

courts of that Member State. 
4 Stephenson Harwood, ‘When Will the English Court Has Jurisdiction over a Dispute’ 

<http://www.shlegal.com/news-insights/when-will-the-english-courts-have-jurisdiction-over-a-dispute> 
5 Điều 22 Quy tắc Brussels I 

The following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile: 

1. in proceedings which have as their object rights in rem in immovable property or tenancies of immovable  

However, in proceedings which have as their object tenancies of immovable property concluded for temporary private 

use for a maximum period of six consecutive months, the courts of the Member State in which the defendant is 

domiciled shall also have jurisdiction, provided that the tenant is a natural person and that the landlord and the tenant 

are domiciled in the same Member State; 

2. in proceedings which have as their object the validity of the constitution, the nullity or the dissolution of companies 

or other legal persons or associations of natural or legal persons, or of the validity of the decisions of their organs, the 

courts of the Member State in which the company, legal person or association has its seat. In order to determine that 

seat, the court shall apply its rules of private international law; 

3. in proceedings which have as their object the validity of entries in public registers, the courts of the Member State 

in which the register is kept; 

4. in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights 

required to be deposited or registered, the courts of the Member State in which the deposit or registration has been 

applied for, has taken place or is under the terms of a Community instrument or an international convention deemed 

to have taken place. 

Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the Grant of European 

Patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each Member State shall have exclusive jurisdiction, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33054
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2. Ngoài quy định trên, thẩm quyền của tòa án Anh còn có thể được xác lập dựa trên một số 

nguyên tắc khác. Cụ thể, đối với vụ kiện đối nhân (in personam), tòa án Anh sẽ có thẩm 

quyền trong ba (03) trường hợp mà không phụ thuộc vào nơi cư trú hoặc trụ sở của bị đơn, 

đó là trường hợp (i) bị đơn đồng ý với thẩm quyền của tòa án Anh, (ii) văn bản tố tụng có 

thể được tống đạt cho bị đơn trên lãnh thổ Anh và (iii) tòa cho phép nguyên đơn tống đạt 

văn bản tố tụng ra nước ngoài đối với bị đơn ở nước ngoài.6  

i. Thỏa thuận về thẩm quyền (Jurisdiction agreement) 

3. Đầu tiên, bị đơn đã đồng ý với thẩm quyền của tòa án Anh. Sự đồng ý này thể hiện trong 

thỏa thuận về thẩm quyền của các bên, kể cả trong quan hệ hợp đồng lẫn ngoài hợp đồng. 

Nếu như đối với quan hệ ngoài hợp đồng, các bên chỉ có thể thỏa thuận sau khi tranh chấp 

xảy ra và vào thời điểm đó, việc đạt được thỏa thuận tương đối khó khăn thì trong quan hệ 

hợp đồng, ngay từ giai đoạn ký kết các bên đã có lựa chọn thẩm quyền tài phán. Nếu các 

bên lựa chọn tòa án Anh thì tòa án Anh có thẩm quyền bất chấp các yếu tố khác.7 

4. Anh là một thành viên của Công ước Hague năm 2005 về thỏa thuận lựa chọn tòa án.8 Theo 

Công ước nói trên, một khi các bên đã có lựa chọn tòa án bằng văn bản hoặc thể hiện dưới 

các hình thức tương đương9 thì các nước thành viên buộc phải tôn trọng lựa chọn đó và 

không được thụ lý giải quyết vụ việc trái với thỏa thuận.10 Nói cách khác, tòa án của nước 

                                                            
regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for 

that State; 

5. in proceedings concerned with the enforcement of judgments, the courts of the Member State in which the judgment 

has been or is to be enforced. 
6 Jonathan Hill, International Commercial Disputes in English Court (2005, Hart Publishing) 5.  
7 Powell Duffryn Plc v Petereit [1992] ECR I-1745, 1774. 
8 Công ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn tòa án <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-

text/?cid=98>.  
9 Điều 3 Công ước Hague 2005 

Exclusive choice of court agreements 

c) an exclusive choice of court agreement must be concluded or documented - 

i)  in writing; or  

ii) by any other means of communication which renders information accessible so as to be usable for subsequent 

reference; 
10 Điều 6 Công ước Hague 2005 

Obligations of a court not chosen 

A court of a Contracting State other than that of the chosen court shall suspend or dismiss proceedings to which an 

exclusive choice of court agreement applies unless - 

a) the agreement is null and void under the law of the State of the chosen court;  

b) a party lacked the capacity to conclude the agreement under the law of the State of the court seised;  

c) giving effect to the agreement would lead to a manifest injustice or would be manifestly contrary to the public 

policy of the State of the court seised;  

d) for exceptional reasons beyond the control of the parties, the agreement cannot reasonably be performed; or  

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98
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không được lựa chọn sẽ hoàn toàn không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, trừ một số 

trường hợp đặc biệt liên quan đến giá trị pháp lý của thỏa thuận thẩm quyền, năng lực ký 

kết của người tham gia thỏa thuận hay trật tự công. Thẩm quyền riêng biệt giải quyết tranh 

chấp thuộc về tòa án của nước được lựa chọn, trừ khi thỏa thuận thẩm quyền vô hiệu theo 

pháp luật của nước đó.11 

5. Hiện nay mặc dù Bộ luật Tố tụng dân sự (“BLTTDS”) năm 2015 có đưa ra quy định về 

việc tòa án phải trả lại đơn hoặc đình chỉ vụ kiện nếu các bên đã có thỏa thuận về thẩm 

quyền,12 vẫn chưa có quy định cụ thể nào về thỏa thuận chọn tòa án như hình thức, hiệu 

lực, trường hợp vô hiệu như đối với thỏa thuận trọng tài theo Luật Trọng tài thương mại 

2010 (“LTTTM”).   

ii. Xác lập thẩm quyền qua việc tống đạt cho bị đơn trên lãnh thổ Anh 

6. Thứ hai, tòa án Anh có thẩm quyền đối với bị đơn khi các văn bản tố tụng được tống đạt 

hợp lệ đến bị đơn trên lãnh thổ Anh.13 Nếu bị đơn không có mặt ở Anh nhưng đã chỉ định 

luật sư thay mặt bị đơn nhận tống đạt thì tòa vẫn xem như đã tống đạt cho bị đơn trên lãnh 

thổ Anh.14 Đây là điểm rất đáng chú ý mà phía Việt Nam khi tham gia ký kết các hợp đồng 

có thỏa thuận về thẩm quyền thường bỏ qua. Nhiều hợp đồng thường thể hiện sự đồng 

thuận của các bên về cách thức tống đạt văn bản tố tụng và địa chỉ tống đạt ở tòa án có 

thẩm quyền. Do đó, kể cả khi bị đơn ở Việt Nam không hề nhận được tống đạt nào mà chỉ 

có luật sư ở Anh được chỉ định của họ nhận được tống đạt thì vẫn có thể xác định thẩm 

                                                            
e) the chosen court has decided not to hear the case. 
11 Điều 5 Công ước Hague 2005 

Jurisdiction of the chosen court 

(1)  The court or courts of a Contracting State designated in an exclusive choice of court agreement shall have 

jurisdiction to decide a dispute to which the agreement applies, unless the agreement is null and void under the law of 

that State. 
12 Điều 472. Trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu hoặc đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong 

trường hợp đã có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận lựa chọn Tòa án nước ngoài hoặc đã có Tòa án nước ngoài, Trọng 

tài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài giải quyết hoặc đương sự được hưởng quyền miễn trừ tư pháp 
13 Carrick v Hancock [1895] 12 TLR; Maharanee of Baroda v Wildenstein [1972] 2 QB 283. 
14 Điều 6.7 CPR 

(1) Solicitor within the jurisdiction: Subject to rule 6.5(1), where – 

(a) the defendant has given in writing the business address within the jurisdiction of a solicitor as an address at which 

the defendant may be served with the claim form; or 

(b) a solicitor acting for the defendant has notified the claimant in writing that the solicitor is instructed by the 

defendant to accept service of the claim form on behalf of the defendant at a business address within the jurisdiction, 

the claim form must be served at the business address of that solicitor. 
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quyền của tòa án Anh dựa trên việc tống đạt thành công trên lãnh thổ Anh. Phía Việt Nam 

sau đó không thể phán đối thẩm quyền của tòa án Anh nữa.  

iii. Lệnh của tòa án cho phép tống đạt ra nước ngoài 

7. Thứ ba, tòa án Anh có thể có thẩm quyền đối với bị đơn nước ngoài bằng cách cho phép 

nguyên đơn trực tiếp tống đạt đơn khởi kiện đến bị đơn mà không phải là Tòa án tiến hành 

tống đạt như ở Việt nam. Khi có vụ kiện ở tòa án Anh mà bị đơn không có nơi cư trú ở 

Vương quốc Anh hoặc một trong các thành viên của EU, nguyên đơn sẽ phải được sự cho 

phép của tòa để tống đạt đơn khởi kiện và các văn bản tố tụng khác ra nước ngoài cho bị 

đơn.15 Để được cho phép, nguyên đơn phải giải trình với tòa rằng nguyên đơn và bị đơn có 

một tranh chấp cần được tòa án giải quyết, nguyên đơn có một vụ kiện có khả năng thắng, 

tòa án Anh là tòa án có thẩm quyền và là tòa án thích hợp nhất để giải quyết vụ việc (forum 

conveniens).16 Ngoài ra, nguyên đơn còn phải đáp ứng được các điều kiện khác do Luật Tố 

tụng dân sự của Anh quy định.17 Như vậy, với việc cho phép nguyên đơn tống đạt tài liệu 

tố tụng ra nước ngoài, tòa án Anh đã xác định mình có thẩm quyền giải quyết tranh chấp 

được yêu cầu.  

8. Theo luật Anh, việc tống đạt cho bị đơn là một doanh nghiệp thường được coi là hợp lệ khi 

những người đứng đầu doanh nghiệp đó như giám đốc, thủ quỹ, quản lý nhận được văn 

bản tống đạt. 18 Pháp luật Anh không có yêu cầu phải tống đạt trực tiếp cho người đại diện 

theo pháp luật của một công ty, tổ chức như yêu cầu của luật Việt Nam. Trong một số 

trường hợp, nếu được tòa cho phép, thậm chí nguyên đơn không cần tống đạt trực tiếp đến 

                                                            
15 Điều 6.36 CPR 

In any proceedings to which rule 6.32 or 6.33 does not apply, the claimant may serve a claim form out of the 

jurisdiction with the permission of the court if any of the grounds set out in paragraph 3.1 of Practice Direction 6B 

apply. 
16 Seaconsar Far East Ltd v Bank Markazi Jomhouri Islami Iran [1994] 1 AC 438; Spiliada Maritime Corporation v 

Cansulex Ltd [1987] AC 460. 
17 Điều 6.37 CPR 

(1) An application for permission under rule 6.36 must set out – 

(a) which ground in paragraph 3.1 of Practice Direction 6B is relied on; 

(b) that the claimant believes that the claim has a reasonable prospect of success; and 

(c) the defendant’s address or, if not known, in what place the defendant is, or is likely, to be found. 
18 Practice Direction 6A 

6.2  Each of the following persons is a person holding a senior position – 

(1) in respect of a registered company or corporation, a director, the treasurer, the secretary of the company or 

corporation, the chief executive, a manager or other officer of the company or corporation; and 

(2) in respect of a corporation which is not a registered company, in addition to any of the persons set out in sub-

paragraph (1), the mayor, the chairman, the president, a town clerk or similar officer of the corporation. 



9 
 

những người đứng đầu doanh nghiệp bị đơn tại nước ngoài mà có thể thông qua một cách 

thức khác tới một địa điểm khác.19   

9. Khi tòa án Anh cho phép nguyên đơn tống đạt đơn khởi kiện ra nước ngoài, trong quyết 

định của mình, tòa án sẽ quy định cụ thể cả về thời hạn để bị đơn có xác nhận về việc đã 

nhận tống đạt cũng như nộp bản tự bảo vệ và các văn bản trả lời khác nếu có.20 Sau khi văn 

bản tố tụng đã được tống đạt hợp lệ, nếu bị đơn không nộp bản xác nhận việc đã nhận được 

văn bản tố tụng hoặc không nộp bản tự bảo vệ thì bị đơn không thể phản đối việc tòa án 

cho phép tống đạt ra nước ngoài và thẩm quyền của tòa trước khi tòa tiến hành xét xử nội 

dung vụ việc.21 Trong trường hợp đó, tòa án hoàn toàn có thẩm quyền ra bản án vắng mặt 

bị đơn.22 Bản án vẫn có hiệu lực thi hành. Việc bị đơn im lặng không đồng nghĩa với việc 

tòa án phải đình chỉ giải quyết vụ án. Bản án của tòa án Anh có thể được thi hành ở nhiều 

quốc gia trên thế giới chứ không nhất định phải thi hành ở Việt Nam. Bên thắng kiện có 

thể yêu cầu thi hành ở Anh hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có tài sản của phía Việt Nam và 

có khả năng thi hành bản án đó, nhất là các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.23 

                                                            
19 Điều 6.15 CPR 

(1) Where it appears to the court that there is a good reason to authorise service by a method or at a place not otherwise 

permitted by this Part, the court may make an order permitting service by an alternative method or at an alternative 

place. 

Trevor C Hartley,  International Commercial Litigation- Text, Cases and Materials on Private International Law (4th 

ed, CUP, 2012) 97. 
20 Điều 6.37 CPR 

(5) Where the court gives permission to serve a claim form out of the jurisdiction – 

(a) it will specify the periods within which the defendant may – 

(i) file an acknowledgment of service; 

(ii) file or serve an admission; 

(iii) file a defence; or 

(iv) file any other response or document required by a rule in another Part, any other enactment or a practice direction; 

and 

(b) it may – 

(i) give directions about the method of service; and 

(ii) give permission for other documents in the proceedings to be served out of the jurisdiction. 
21 Trevor C Hartley (n 19) 97, Phần 11 CPR. 
22 Điều 12.3 CPR 

(1) The claimant may obtain judgment in default of an acknowledgment of service only if – 

(a) the defendant has not filed an acknowledgment of service or a defence to the claim (or any part of the claim); and 

(b) the relevant time for doing so has expired. 

(2) Judgment in default of defence may be obtained only – 

(a) where an acknowledgement of service has been filed but a defence has not been filed; 

(b) in a counterclaim made under rule 20.4, where a defence has not been filed, 

and, in either case, the relevant time limit for doing so has expired. 
23 Bản án của tòa án Anh có thể thi hành tại các quốc gia thành viên Quy tắc Brussels I <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33054> thuộc Liên minh Châu Âu và kể các các quốc gia khác tham gia các 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33054
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10. Quy định trên về thẩm quyền của tòa án Anh có nghĩa là bị đơn Việt Nam vẫn có thể bị 

kiện ở tòa án Anh mặc dù không cư trú ở Anh và không có trụ sở ở Anh. Như vậy, một khi 

đã tham gia vào các giao dịch thương mại và đầu tư quốc tế, phía Việt Nam cần phải thận 

trọng và chú ý đến các quy định có thể sẽ áp dụng đối với mình mà không còn có thể trông 

chờ hoàn toàn vào sự bảo hộ của tòa án Việt Nam hay đinh ninh rằng phía nước ngoài chỉ 

có thể khởi kiện mình ở Việt Nam. Nếu muốn phản đối thẩm quyền của tòa án Anh thì bên 

Việt Nam phải tham gia tố tụng, trình bày các chứng cứ và luận điểm của mình để tòa án 

Anh đình chỉ giải quyết vụ án.  

11. Tòa án Anh còn có thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến quốc gia,24 miễn là 

quốc gia đó được công nhận theo công pháp quốc tế và luật pháp Anh25 và dĩ nhiên còn 

tùy thuộc vào các trường hợp miễn trừ quốc gia. Quan điểm hiện nay là nếu một vùng lãnh 

thổ được Bộ Ngoại giao Anh thừa nhận là một quốc gia thì tòa án Anh sẽ xem đó là quốc 

gia với năng lực tố tụng dân sự để tham gia tố tụng tại đây.26  

12. Tuy vậy, việc một quốc gia được thừa nhận trong công pháp quốc tế không quyết định 

được vấn đề ai sẽ là người có quyền đại diện cho quốc gia tham gia vào quá trình tố tụng.27 

Thông thường, tòa án sẽ tự quyết định xem liệu một tổ chức, cơ quan có được xem như là 

chính phủ đại diện cho một quốc gia cụ thể hay không.28 Vì vậy, khi một cơ quan, tổ chức 

nhà nước đại diện cho Việt Nam khởi kiện hoặc bị kiện ở tòa án Anh, cơ quan tổ chức đó 

sẽ phải được tòa án Anh xem xét liệu có đủ tư cách đại diện để tham gia tố tụng hay không.  

Thẩm quyền in rem 

13. Ngoài thẩm quyền đối nhân (in personam) như đã trình bày trên đây, tòa án Anh còn có 

thể xác lập thẩm quyền trên cơ sở đối vật (in rem). Đây là một khái niệm pháp lý hoàn toàn 

không xuất hiện trong luật tố tụng dân sự của Việt Nam, vì vậy sẽ tương đối khó hiểu khi 

bên Việt Nam tham gia tranh tụng tại tòa án Anh trong trường hợp này. Thẩm quyền đối 

                                                            
điều ước quốc tế về công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài với Anh như Công ước Hague 2005 về thỏa thuận 

lựa chọn tòa án <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98>. 
24 Republic of Somalia v Woodhouse Drake and Carey (Suisse) SA [1993] QB 54. 
25 GUR Corporation v Trust Bank of Afraca Ltd [1987] QB 559. 
26 Jonathan Hill (n 6) 21. 
27 Jonathan Hill (n 6) 23. 
28 Ibid. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98
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vật sẽ xác định dựa vào vật (tài sản) tranh chấp, thay vì dựa vào một đối tượng cá nhân hay 

pháp nhân nào.29  

14. Trường hợp này điển hình như được áp dụng đối với tài sản là tàu biển.30 Vụ kiện sẽ nhằm 

vào con tàu và trách nhiệm của con tàu đó chứ không nhằm vào chủ tàu. Điều này có nghĩa 

là vụ kiện gắn liền với tài sản là con tàu, cho dù tàu có được chuyển quyền sở hữu hay 

không. Do đó, kể cả khi chủ tàu không ở Anh và tòa án Anh không có thẩm quyền in 

personam thì tòa vẫn có thể có thẩm quyền giải quyết tranh chấp vì con tàu đang ở trong 

vùng biển của Anh. Khi vụ kiện thuộc thẩm quyền in rem của tòa án Anh, nguyên đơn có 

quyền yêu cầu bắt giữ tàu. Mục đích của việc xác lập thẩm quyền này là nhằm đảm bảo 

việc thi hành bản án của nguyên đơn đối với tài sản đang có ở Anh.31  

2. Các thủ tục tiền tố tụng 

15. Luật Việt Nam không đưa ra yêu cầu nào đối với những việc các bên buộc phải thực hiện 

trước khi khởi kiện ra tòa án. Cụ thể, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 cũng như Bộ luật 

Tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 không hề có quy định các bên bắt 

buộc phải thực hiện một số thủ tục nhất định, chẳng hạn như đàm phán, thương lượng, 

vv… trước khi chính thức khởi kiện tại Tòa án. Việc không tiến hành đàm phán, thương 

lượng, kể cả khi hợp đồng có quy định, cũng không được xem là cơ sở để tòa án từ chối 

thụ lý hay đình chỉ giải quyết vụ án.  

16. Tuy nhiên, luật tố tụng Anh lại có quy định hoàn toàn khác. Tại tòa án Anh, các bên được 

yêu cầu phải thực hiện những thủ tục tiền tố tụng nhất định trước khi khởi kiện. Các thủ 

tục này được ghi nhận tại các Quyết nghị (Protocols) và được xem là Phụ lục của Luật Tố 

tụng Anh (Civil Procedure Rules).32 Các bên phải xem xét những ảnh hưởng mà các hành 

vi trong giai đoạn tiền tố tụng của họ có thể gây ra. Điều này là cần thiết đối với tất cả các 

loại tranh chấp tại tòa án Anh. Các bên sẽ phải tuân thủ với những Quyết nghị cụ thể liên 

quan trực tiếp đến loại tranh chấp của mình.33 Trong trường hợp không có Quyết nghị nào 

                                                            
29 Bryan A Garner (ed), Black’s Law Dictionary (8th ed, Thomson West, 2004) 809.  
30 Điều 20 Senior Courts Act 1981 

Admiralty jurisdiction of High Court. 
31 Jonathan Hill (n 6) 326. 
32 Xem thêm về các Quyết nghị tại trang web <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/protocol> 
33 Có 13 Quyết nghị dành cho 13 loại tranh chấp cụ thể, bao gồm các tranh chấp về xây dựng, thương tích cá nhân, 

tổn hại danh dự… Xem thêm tại trang web <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/protocol> 
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dành riêng cho một tranh chấp cụ thể, các bên cần phải tuân thủ quy định trong Hướng dẫn 

về Thủ tục tiền tố tụng và các Quyết nghị (PDPACP) là quy tắc chung cho các vụ tranh 

chấp.34  

17. Trong một số trường hợp nhất định, các bên có thể không bị yêu cầu phải thực hiện thủ tục 

tiền tố tụng. Có thể kể đến các trường hợp như:35 

a. Việc thông báo trước cho bên kia về việc nộp đơn tại tòa án có thể làm mục đích 

của việc nộp đơn không đạt được, chẳng hạn như trường hợp yêu cầu tòa án phong 

tỏa tài khoản của bên có nghĩa vụ. 

b. Việc khởi kiện được giới hạn trong một thời hiệu cụ thể. Nếu thực hiện các thủ tục 

tiền tố tụng thì có khả năng thời hiệu khởi kiện sẽ không còn và bị đơn có thể dựa 

vào lập luận về thời hiệu để phản bác lại yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

c. Một trường hợp khác là khi có căn cứ để cho rằng phía bị đơn có thể khởi kiện tại 

một tòa án khác, trái với thỏa thuận về thẩm quyền tài phán các bên đã có trước đó. 

18. Nếu nguyên đơn cần thiết phải tiến hành khởi kiện mà không thực hiện thủ tục tiền tố tụng 

trước đó, nguyên đơn phải làm rõ lý do trong các văn bản gửi cho bị đơn sau khi khởi kiện. 

Nếu không thực hiện những điều trên, bị đơn có thể yêu cầu tạm đình chỉ hoặc đình chỉ 

quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa để đảm bảo các thủ tục tiền tố tụng được thực hiện 

theo PDPACP. Trên thực tế, tòa án Anh đã từng ra quyết định đình chỉ vụ kiện trên cơ sở 

vụ kiện được bắt đầu trước khi nguyên đơn thực hiện thủ tục tiền tố tụng.36 Điều này rất 

đáng lưu ý đặc biệt là khi bên Việt Nam là bên khởi kiện. Việc đình chỉ vụ kiện sẽ ảnh 

hưởng rất lớn đến quá trình giải quyết tranh chấp và gây phát sinh nhiều chi phí không 

đáng có.  

19. Trừ các trường hợp loại trừ như trên, trước khi nộp đơn khởi kiện, các bên phải trao đổi 

thông tin để:37 

a. Xác định vị trí pháp lý của các bên tranh chấp;  

b. Quyết định về cách thức giải quyết tranh chấp; 

                                                            
34 Điều 2 PDPACP 

This Practice Direction applies to disputes where no pre-action protocol approved by the Master of the Rolls applies.  

Practice Direction- Preaction Conduct and Protocols <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-

rules/civil/rules/pd_pre-action_conduct> 
35 Ashurst, Quick Guides to Pre-action Conduct in the English courts <https://www.ashurst.com/publication-

item.aspx?id_Content=5620> 
36 Cundall-Johnson & Partners v Whipps Cross University Hospital NHS Trust [2007] EWHC 2178 (TCC).  
37 Điều 3 PDPACP 
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c. Nỗ lực giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện; 

d. Cân nhắc việc sử dụng một phương thức giải quyết tranh chấp khác (ADR); 

e. Hỗ trợ quá trình tố tụng; và 

f. Giảm thiểu chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp. 

20. Mặc dù các thủ tục tiền tố tụng được nhắc đến với tính chất “khuyến nghị”,38 trên thực tế 

các tòa án Anh đều yêu cầu các bên thực hiện những thủ tục này.39 Lý do là bởi những thủ 

tục trên sẽ giúp xác định rõ và thu hẹp phạm vi tranh chấp, cả về những tình tiết của vụ 

việc và quan điểm pháp lý; từ đó sẽ tạo điều kiện để quá trình tố tụng chính thức được diễn 

ra nhanh chóng hơn và tiết kiệm chi phí hơn, không chỉ cho các đương sự mà còn cho cả 

tòa án. Hơn thế nữa, trong quá trình tiền tố tụng, các bên được yêu cầu phải nỗ lực xem xét 

đến khả năng giải quyết vụ việc trước khi tiến hành khởi kiện, vì khởi kiện tại tòa án được 

xem là phương án giải quyết tranh chấp cuối cùng.40 Thậm chí sau khi đã khởi kiện, tòa án 

vẫn khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp ngoài tòa án.  

21. Sau khi đơn khởi kiện đã được nộp, tòa án sẽ xem xét liệu các bên đã nỗ lực thực hiện các 

thủ tục tiền tố tụng chưa. Kết luận của tòa sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của tòa về quản 

lý vụ kiện (case management) và chi phí tố tụng. Thông thường tòa án sẽ bỏ qua những lỗi 

nhỏ về mặt kỹ thuật hoặc các vi phạm không đáng kể. Tuy nhiên, một đương sự sẽ được 

coi là không thực hiện thủ tục tiền tố tụng khi: 

a. Không cung cấp các thông tin cần thiết để đạt được các mục tiêu được quy định tại 

Điều 3 PDAPCP; 

b. Không hành động trong một thời hạn cụ thể theo các quy định của Quyết nghị hoặc 

một thời gian hợp lý; 

                                                            
38 Điều 6 PDPACP 

Where there is a relevant pre-action protocol, the parties should comply with that protocol before commencing 

proceedings. Where there is no relevant pre-action protocol, the parties should exchange correspondence and 

information to comply with the objectives in paragraph 3, bearing in mind that compliance should be proportionate. 
39 Điều 1 PDPACP 

Pre-action protocols explain the conduct and set out the steps the court would normally expect parties to take before 

commencing proceedings for particular types of civil claims. They are approved by the Master of the Rolls and are 

annexed to the Civil Procedure Rules (CPR). (The current pre-action protocols are listed in paragraph 18.) 

Điều 13 PDPACP 

If a dispute proceeds to litigation, the court will expect the parties to have complied with a relevant pre-action protocol 

or this Practice Direction […] 
40 Điều 8 PDPACP 

Litigation should be a last resort. As part of a relevant pre-action protocol or this Practice Direction, the parties should 

consider whether negotiation or some other form of ADR might enable them to settle their dispute without 

commencing proceedings. 
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c. Từ chối sử dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ADR) hoặc 

không trả lời các đề nghị sử dụng biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án của 

các đương sự khác mà không có lý do chính đáng. 

22. Việc vi phạm quy định về thủ tục tiền tố tụng sẽ ảnh hưởng lớn đến phán quyết của tòa về 

chi phí tố tụng.41Khác với quy định của luật tố tụng dân sự Việt Nam yêu cầu bên thua kiện 

chịu toàn bộ án phí và thường không phải chịu phí luật sư, tòa án Anh cho phép bên thắng 

kiện yêu cầu bên thua kiện chi trả không những án phí mà còn cả phí luật sư của bên thắng. 

Đáng chú ý là chi phí tố tụng ở tòa án Anh rất đắt đỏ. Nếu không thể thu hồi chi phí pháp 

lý từ bên thua kiện thì bên thắng kiện sẽ mất mát rất lớn. Nếu có vi phạm về thủ tục tiền tố 

tụng thì bên thắng kiện sẽ mất một phần hoặc toàn bộ quyền lợi trên theo phán quyết của 

tòa án, bởi tòa có quyền: 

a. Yêu cầu bên vi phạm chi trả toàn bộ chi phí tố tụng hoặc một phần chi phí của các 

đương sự khác; 

b. Yêu cầu bên vi phạm chi trả các chi phí tố tụng trên cơ sở bồi thường; 

c. Nếu bên vi phạm là nguyên đơn và được tuyên một khoản tiền theo bản án của tòa 

thì tòa có quyền tước quyền hưởng lãi suất trên khoản tiền đó của nguyên đơn trong 

một thời gian nhất định, hoặc ấn định một mức lãi suất thấp hơn mức mà nguyên 

đơn có thể được hưởng nếu không vi phạm. 

d. Nếu bên vi phạm là bị đơn và nguyên đơn được tuyên một khoản tiền theo bản án 

của tòa thì tòa có quyền tuyên một mức lãi suất cao hơn mức lãi suất nguyên đơn 

được hưởng nếu không có vi phạm của bị đơn trong một thời gian nhất định.  

23. Như vậy, đối với bên Việt Nam, dù với tư cách nguyên đơn hay bị đơn thì việc hợp tác với 

đương sự bên kia từ những giai đoạn đầu tiên trước khi tiến hành quá trình tố tụng chính 

                                                            
41  Điều 16 PDPACP 

The court will consider the effect of any non-compliance when deciding whether to impose any sanctions which may 

include— 

(a) an order that the party at fault pays the costs of the proceedings, or part of the costs of the other party or parties; 

(b) an order that the party at fault pay those costs on an indemnity basis; 

(c) if the party at fault is a claimant who has been awarded a sum of money, an order depriving that party of interest 

on that sum for a specified period, and/or awarding interest at a lower rate than would otherwise have been awarded; 

(d) if the party at fault is a defendant, and the claimant has been awarded a sum of money, an order awarding interest 

on that sum for a specified period at a higher rate, (not exceeding 10% above base rate), than the rate which would 

otherwise have been awarded. 

Webb Resolutions Limited v Waller Needham & Green (a firm) [2012] EWHC 3529 (Ch); Nicole Chapman v Tameside 

Hospital NHS Foundation Trust [2016]; McGlinn v Waltham Contractors [2005] 3 All ER 1126. 
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thức là hết sức cần thiết, để đảm bảo rằng tòa án sẽ không căn cứ vào các vi phạm trong 

quá trình tiền tố tụng để đưa ra bản án bất lợi cho phía Việt Nam. Việc phớt lờ hoặc bỏ qua 

các yêu cầu trao đổi thông tin hay nỗ lực giải quyết tranh chấp ngoài tòa án sẽ không đồng 

nghĩa với việc phía nước ngoài từ bỏ việc khởi kiện hoặc không làm phát sinh nghĩa vụ 

pháp lý sau đó của phía Việt Nam. Đây là điểm khác biệt rất lớn trong quá trình tố tụng tại 

tòa án Anh với tòa án Việt Nam mà các đương sự Việt Nam khi tham gia tranh tụng tại tòa 

án Anh cần hết sức chú ý.  

3. Quản lý vụ kiện (case management)  

24. BLTTDS của Việt Nam đưa ra một số thủ tục như thời hạn nộp bản ý kiến của bị đơn,42 

thời hạn khiếu nại đối với quyết định trả lại đơn khởi kiện dành cho người khởi kiện43 

nhưng lại không có bất kỳ một chế tài nào áp dụng nếu những đối tượng trên vi phạm thời 

hạn luật định. Ngược lại, tòa án Anh có thẩm quyền rất lớn trong việc quản lý vụ kiện, có 

quyền đưa ra thời hạn ngắn hơn hoặc dài hơn cho các đương sự phải thực hiện một nghĩa 

vụ nhất định, yêu cầu đương sự tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn và lệnh của tòa. Việc 

không tuân thủ của đương sự sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.  

25. Ngay từ giai đoạn đầu, tòa án có quyền từ chối thụ lý đối với đơn khởi kiện hoặc đơn phản 

tố nếu đương sự không tuân thủ các lệnh của tòa hoặc các thủ tục tố tụng luật định.44 Trong 

trường hợp phải nộp các phí do tòa yêu cầu nhưng nguyên đơn không nộp, vụ kiện có thể 

bị đình chỉ hoặc nguyên đơn sẽ phải chịu các chi phí phát sinh trong quá trình tố tụng của 

bị đơn.45 Tòa còn có quyền buộc đương sự phải trả một khoản tiền do vi phạm thời hạn và 

thủ tục tố tụng.46 Ngoài ra, các điều luật cụ thể sẽ đưa ra các chế tài riêng được áp dụng 

trực tiếp lên đương sự trừ khi đương sự được tòa cho phép miễn tuân thủ điều luật đó.47 

                                                            
42 Điều 199 BLTTDS. 
43 Điều 194 BLTTDS. 
44 Điều 3.4 CPR 

(2) The court may strike out(GL) a statement of case if it appears to the court – 

(c) that there has been a failure to comply with a rule, practice direction or court order. 
45 Điều 3.7 CPR 

(6) If the claimant does not pay the fee by the date specified in the notice – 

(a) the claim will automatically be struck out without further order of the court; and 

(b) the claimant will be liable for the costs which the defendant has incurred unless the court orders otherwise. 
46 Điều 3.1 CPR 

(5) The court may order a party to pay a sum of money into court if that party has, without good reason, failed to 

comply with a rule, practice direction or a relevant pre-action protocol. 
47 Điều 3.8 CPR 
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26. Từ đó có thể thấy, khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh, đương sự Việt Nam không thể giữ 

tư duy như khi tham gia tố tụng ở Việt Nam. Mọi chỉ dẫn, quy tắc, thủ tục tố tụng phải 

được tuân thủ một cách chặt chẽ, trừ khi có lý do chính đáng cho việc không tuân thủ và 

phải được giải trình trước tòa. Thậm chí, trong một số trường hợp, lý do đó phải được tòa 

chấp nhận trước. Việc không tuân thủ sẽ chỉ dẫn đến kết luận của tòa rằng phía Việt Nam 

không tôn trọng tòa, đưa đến những lệnh trừng phạt và quan trọng hơn, là dẫn đến nguy cơ 

thua kiện hoặc kể cả thắng kiện cũng không đạt được lợi ích kinh tế mong muốn. Với chi 

phí tham gia tố tụng rất cao ở tòa án Anh, những kết quả không khả quan như trên là bất 

lợi rất lớn và gánh nặng cho phía Việt Nam. 

4. Luật áp dụng (Applicable law) 

27. Với tư cách là một thành viên của Quy tắc Rome I48 về luật áp dụng cho hợp đồng và Quy 

tắc Rome II49 về luật áp dụng cho quan hệ ngoài hợp đồng (Tort), tòa án Anh có nghĩa vụ 

tuân thủ các quy định của hai Quy tắc trên. Hai Quy tắc được áp dụng không chỉ ở Anh mà 

còn ở tòa án các nước thành viên Liên minh châu Âu đối với bất cứ vụ việc nào các tòa án 

này có thẩm quyền, không giới hạn các bên tham gia có phải đến từ một nước thành viên 

Liên minh hay không và không giới hạn luật pháp được dẫn chiếu có phải là luật của một 

nước thành viên hay không.  

Quyền tự do thỏa thuận 

28. Theo đó, các tòa án thành viên phải tôn trọng sự thỏa thuận của các bên về luật áp dụng 

giải quyết tranh chấp.50 Nguyên tắc tự do lựa chọn luật áp dụng đối với hợp đồng được 

                                                            
(1) Where a party has failed to comply with a rule, practice direction or court order, any sanction for failure to comply 

imposed by the rule, practice direction or court order has effect unless the party in default applies for and obtains relief 

from the sanction. 

Baker v Hallam Estates Ltd and another [2013] EWHC 2668 (QB); Fred Perry (Holdings) Ltd v Brands Plaza Trading 

Ltd [2012] EWCA Civ 224. 
48 Regulation no 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the Law Applicable to 

Contractual Obligations < http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593>.  
49 Regulation no 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the Law Applicable to 

Non-contractual Obligations < http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:EN:PDF>.  
50 Điều 3 Quy tắc Rome I 

Freedom of choice 

1. A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice shall be made expressly or clearly 

demonstrated by the terms of the contract or the circumstances of the case. By their choice the parties can select the 

law applicable to the whole or to part only of the contract. 

Điều 14 Quy tắc Rome II 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:EN:PDF
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phát triển từ thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20 tại Anh.51 Nguyên tắc này đã trở nên ngày càng phổ 

biến, không chỉ với quan hệ pháp luật theo hợp đồng mà còn cả với quan hệ pháp luật ngoài 

hợp đồng và được nhiều hệ thống luật quốc gia cũng như điều ước quốc tế ghi nhận, trong 

đó có cả Bộ luật Dân sự 2015 (“BLDS”) của Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 

tới đây. 

Luật áp dụng đối với hợp đồng khi không có lựa chọn luật 

29. Trong trường hợp không có thỏa thuận, tòa án Anh sẽ sử dụng các quy tắc xung đột luật 

được quy định trong hai Quy tắc trên để quyết định luật áp dụng trong quá trình tố tụng 

của mình. Đối với quan hệ hợp đồng, Quy tắc Rome I đưa ra các quy tắc xác định cụ thể 

đối với một số loại hợp đồng thường gặp, ví dụ pháp luật của nước nơi người bán cư trú 

đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, pháp luật của nước nơi ngươi cung cấp dịch vụ cư trú 

đối với hợp đồng dịch vụ. Điều 683 BLDS cũng có cách quy định tương tự đối với một số 

hợp đồng nhưng lại xác định đó là “nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng”.  Lẽ ra, 

Điều 683 trên có thể tiếp thu hướng giải quyết của Quy tắc Rome I và quy định cụ thể các 

trường hợp xác định luật áp dụng mà không cần phải sử dụng ngay tới khái niệm “nước có 

mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng”. Như vậy, điều luật sẽ dễ hiểu và giúp tránh được 

các vấn đề phức tạp phát sinh trên thực tế do quy định của Luật Dân sự Việt nam không 

tương thích với các quốc gia áp dụng Quy tắc Rome I, bao gồm Anh và toàn bộ các quốc 

gia thuộc liên minh Châu Âu khác mà Việt Nam đang có mối quan hệ hợp tác ngày càng 

sâu rộng trên nhiều mặt. Ngoài ra, phạm vi quy định các hợp đồng thông dụng theo Điều 

683 của Bộ luật dân sự Việt nam tương đối hẹp. Quy tắc Rome I đặt ra 8 trường hợp chung 

tại Điều 4 và 4 trường hợp đặc biệt tại các Điều từ 5 đến 8. Trong khi đó, Điều 683 chỉ quy 

định năm loại hợp đồng thông dụng.  

30. Khi không rơi vào các loại hợp đồng được liệt kê tại Điều 4.1 Quy tắc Rome I, tòa án sẽ 

được hướng dẫn dựa vào “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng” để chọn luật áp dụng. Theo 

Quy tắc Rome I, “nước có mối liên hệ gắn bó nhất” chỉ được coi là tiêu chí xem xét nếu 

                                                            
Freedom of choice 

1.   The parties may agree to submit non-contractual obligations to the law of their choice: 

(a) by an agreement entered into after the event giving rise to the damage occurred; or 

(b) where all the parties are pursuing a commercial activity, also by an agreement freely negotiated before the event 

giving rise to the damage occurred. 
51 Dicey and Albert Venn Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws (15th ed, Sweet & Maxwell, 2012) 1538. 
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rõ ràng là hợp đồng có quan hệ gắn bó với nước đó hơn hoặc trong trường hợp không thể 

xác định được luật áp dụng dựa trên các loại hợp đồng đã được quy định sẵn hay dựa trên 

tiêu chí “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng”. Trên thực tế, “nghĩa vụ đặc trưng của hợp 

đồng” thường khó xác định được rõ ràng đối với các hợp đồng phức tạp có tính chất quốc 

tế và bị nhiều học giả nhận định là dẫn tới một hệ quả không công bằng khi pháp luật áp 

dụng luôn là pháp luật của nước nơi người thực hiện nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng 

thường trú. Mặc dù vậy, “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng” vẫn được coi là một bước 

tiến đáng hoan nghênh nhằm làm rõ khái niệm đầy trừu tượng “nước có mối liên hệ gắn 

bó nhất với hợp đồng” và thường dễ xác định hơn khái niệm này.52 Thế nhưng rất tiếc đến 

thời điểm này, BLDS mới của Việt nam vẫn không hề đề cập đến “nghĩa vụ đặc trưng của 

hợp đồng” như là một yếu tố quan trọng khi xem xét luật áp dụng đối với hợp đồng. Từ 

những phân tích trên, có thể thấy ngay sự chênh lệch và hạn chế trong quy định của Điều 

683 BLDS khi so sánh với Quy tắc Rome I, mặc dù BLDS ra đời sau gần 10 năm. 

31. Ngoài những trường hợp ở khoản 2 Điều 683, BLDS hoàn toàn không có quy định nào 

hướng dẫn cách xác định “nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng”. Đây là một 

thiếu sót dẫn đến việc thiếu cơ sở pháp lý để áp dụng trong thực tiễn xét xử. Trong khi đó, 

từ thực tiễn xét xử ở tòa án Anh, một số yếu tố thường được tòa xem xét đến để xác định 

nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng bao gồm:53 

a. Nước nơi các bên thường trú đối với cá nhân và nơi thành lập đối với pháp nhân; 

b. Ngôn ngữ hợp đồng; 

c. Mẫu hợp đồng (ví dụ như hợp đồng được soạn theo mẫu của nước nào); 

d. Nước tàu mang cờ; 

e. Nơi kí kết hợp đồng; 

f. Nơi thực hiện hợp đồng.  

                                                            
52 Brooke Adele Marshall, ‘Reconsidering the Proper Law of the Contract’ Melbourne Journal of International Law 

Vol 13 <http://www.law.unimelb.edu.au/files/dmfile/downloadf33a1.pdf>. 
53 Amin Rasheed Shipping Corp v Kuwait Insurance Co [1984] A.C. 50, 61; Whitworth Street Estates (Manchester) 

Ltd v James Miller and Partners Ltd [1970] A.C. 583, 611; Coast Lines Ltd v Hudig & Veder Chartering NV [1972] 

2 Q.B. 34, 46; Navigation Co. v. Shand [1865] 3 Moo. P.C.C.N.S. 272, 291-292; In re Missouri Steamship Co. [1889] 

42 Ch.D. 321, 337. 
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Luật áp dụng đối với quan hệ ngoài hợp đồng khi không có lựa chọn luật 

32. Trong trường hợp các bên không có lựa chọn pháp luật áp dụng cho quan hệ ngoài hợp 

đồng của mình, Điều 687 BLDS của Việt nam quy định rằng luật áp dụng sẽ là luật của 

nước “nơi phát sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại”. Quy định này tương tự như Quy 

tắc Rome II, đó là Quy tắc Rome II cũng ưu tiên áp dụng pháp luật của nơi phát sinh hậu 

quả của hành vi gây thiệt hại, là cách tiếp cận được xem là đã cân bằng được lợi ích của 

các bên và có tính chắc chắn hơn so với việc sử dụng nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt 

hại.54 Việc quy định quy phạm xung đột luật trong trường hợp các bên không có thỏa thuận 

lựa chọn luật áp dụng là cần thiết. Tuy nhiên, Điều 687 không xác định “hậu quả của hành 

vi gây thiệt hại” là những gì cũng như làm cách nào xác định được nước nơi hậu quả đó 

phát sinh. Theo Quy tắc Rome II, thiệt hại sẽ bao gồm tất cả những hậu quả phát sinh từ 

hành vi gây thiệt hại.55 Việc xác định nước nơi phát sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại 

sẽ hoàn toàn độc lập với việc hành vi gây thiệt hại xảy ra ở nước nào hay những hệ quả 

gián tiếp của hành vi đó có thể xảy ra ở nước nào. Như vậy, theo Quy tắc Rome II, thiệt 

hại được xác định phải là hệ quả trực tiếp của hành vi gây thiệt hại.  

33. Điều 687 BLDS còn đề cập đến trường hợp nếu các bên đều có nơi cư trú hoặc nơi thành 

lập ở cùng một nước thì pháp luật của nước đó được áp dụng chứ không phải pháp luật của 

nước do các bên chọn hay pháp luật của nước do quy phạm xung đột luật khác dẫn chiếu 

đến. Quy tắc Rome II cũng đề cập đến trường hợp này như là một ngoại lệ của nguyên tắc 

áp dụng pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại. Tuy nhiên, đây 

không phải là ngoại lệ của trường hợp các bên có thỏa thuận chọn luật. Như vậy, thứ tự ưu 

tiên áp dụng luật theo Quy tắc Rome II sẽ là sự lựa chọn của các bên, nếu các bên không 

có lựa chọn sẽ áp dụng luật của nước nơi phát sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại trừ 

khi các bên đều có nơi cứ trú hoặc thành lập ở cùng một nước (trừ một số quan hệ ngoài 

hợp đồng đặc biệt được quy định trong các điều khoản riêng của Quy tắc Rome II). Trong 

khi đó, Điều 687 BLDS lại có cách hiểu khác khi sắp xếp thứ tự ưu tiên sẽ là pháp luật 

                                                            
54 Rome II Regulation, Recital 16 “Uniform rules should enhance the foreseeability of court decisions and ensure a 

reasonable balance between the interests of the person claimed to be liable and the person who has sustained damage. 

A connection with the country where the direct damage occurred (lex loci damni) strikes a fair balance between the 

interests of the person claimed to be liable and the person sustaining the damage, and also reflects the modern approach 

to civil liability and the development of systems of strict liability” < http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:EN:PDF>. 
55 Rome II Regulation, Article 2 “For the purposes of this Regulation, damage shall cover anyconsequence arising out 

of tort/delict, unjust enrichment, negotiorum gestio or culpa in contrahendo”. 
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nước nơi các bên có cùng nơi cư trú hoặc thành lập rồi mới đến pháp luật do các bên lựa 

chọn, đến pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại và cuối cùng 

là nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại.  

34. Theo Quy tắc Rome II, ngay cả khi tất cả các yếu tố liên quan đến vụ việc tại thời điểm 

xảy ra hành vi gây thiệt hại (không loại trừ yếu tố nơi cư trú hay nơi thành lập của các bên) 

nằm ở một nước khác so với nước được các bên lựa chọn pháp luật áp dụng thì sự lựa chọn 

của các bên vẫn được tôn trọng. Quy tắc Rome II chỉ giới hạn rằng việc lựa chọn pháp luật 

điều chỉnh của các bên không làm ảnh hưởng đến việc áp dụng một số quy định có tính 

nguyên tắc của nước nơi có tất cả các yếu tố liên quan nói trên mà không hề bỏ qua thỏa 

thuận lựa chọn luật áp dụng của các bên.56 Như đã đề cập ở phần trên, các bên trong quan 

hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có quyền chọn pháp luật phù hợp nhất để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nếu họ nhận thấy luật của nước nơi các bên cùng cư 

trú hoặc thành lập là phù hợp họ sẽ chọn pháp luật nước đó. Ngược lại, họ có quyền chọn 

luật pháp một nước khác, nhất là khi nước được chọn có mối quan hệ mật thiết với hành vi 

gây thiệt hại và hậu quả của hành vi đó hơn là nước các bên cùng cư trú hoặc thành lập. 

Trường hợp áp dụng luật của nước nơi các bên cùng cư trú hoặc thành lập chỉ nên được 

xem là ngoại lệ đối với nguyên tắc áp dụng pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả của 

hành vi gây thiệt hại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên trong quá trình giải 

quyết tranh chấp.  

Loại trừ áp dụng pháp luật nước ngoài 

35. Theo Quy tắc Rome I và Rome II cũng như theo truyền thống pháp luật và thực tiễn xét xử 

ở tòa án Anh, tòa sẽ không áp dụng hoặc công nhận các quyền, năng lực, quan hệ pháp luật 

xác lập theo luật nước ngoài nếu như việc áp dụng hoặc công nhận đó mâu thuẫn với trật 

tự công cơ bản của pháp luật Anh.57 Quy tắc Rome I và Rome II đề cập đến trật tự công 

lần lượt tại Điều 21 và 26, với yêu cầu rằng việc áp dụng pháp luật nước ngoài theo Quy 

tắc này sẽ không vi phạm nghiêm trọng và rõ ràng trật tự công của nước có thẩm quyền tài 

                                                            
56 Rome II Regulation, Article 14.2 “Where all the elements relevant to the situation at the time when the event giving 

rise to the damage occurs are located in a country other than the country whose law has been chosen, the choice of the 

parties shall not prejudice the application of provisions of the law of that other country which cannot be derogated 

from by agreement”. 
57 Kahn- Freund, Selected Writings (1978), Ch.9, Public Policy (1953), Ch.5; Samartano and Morse, Public Policy in 

Transnational Relationships (1992); Paulsen and Sovern (1956) 56 Col. L. R. 969. 
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phán.58 Điều đó có nghĩa là mặc dù theo thỏa thuận của các bên hoặc theo các quy tắc về 

xung đột luật, luật nước ngoài được áp dụng để giải quyết tranh chấp nhưng nếu việc áp 

dụng pháp luật nước ngoài trái với trật tự công của Anh, tòa án sẽ áp dụng luật Anh thay 

vì luật nước ngoài.59  

36. Tại nhiều nước khác, trật tự công cũng được xem là một trong những lý do quan trọng được 

sử dụng để loại trừ những trường hợp áp dụng pháp luật nước ngoài thông thường.60 Chức 

năng chính của trật tự công là bảo vệ những giá trị cơ bản của pháp luật nước có thẩm 

quyền tài phán chống lại những hệ quả không thể chấp nhận được từ sự áp dụng pháp luật 

nước ngoài.61 Ở châu Âu, trật tự công là trường hợp ngoại lệ để từ chối áp dụng pháp luật 

nước ngoài.62 Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, tòa án chỉ được sử dụng căn cứ này khi việc 

áp dụng luật nước ngoài vi phạm nghiêm trọng và rõ ràng trật tự công của nước sở tại. Quy 

định như vậy là để tránh trường hợp các tòa án áp dụng tùy tiện trật tự công để từ chối việc 

áp dụng pháp luật nước ngoài mà chỉ áp dụng pháp luật nội địa trong các tranh chấp có yếu 

tố nước ngoài.  

5. Chứng cứ  

Nghĩa vụ chứng minh (Burden of proof) 

37. Ở tòa án Anh, nghĩa vụ chứng minh hoàn toàn thuộc về các đương sự.Vai trò của thẩm 

phán giải quyết vụ án tại tòa án Anh đối với vấn đề chứng cứ hoàn toàn khác ở tòa án Việt 

Nam. Tòa án có quyền đưa ra yêu cầu về những vấn đề cần được cung cấp chứng cứ, bản 

chất của các chứng cứ được yêu cầu, cách thức chứng cứ được trình trước tòa.63 Khác với 

                                                            
58 Dicey and Albert Venn, Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws (15th ed, Sweet & Maxwell, 2012) 1538.  
59 Vervaeke v Smith [1983] 1 A.C. 145, 164. 
60 PM North and JJ Fawcett, Chesire and North’s Private International Law (13th ed, OUP, 2004) 584. 
61 Directorate General for Internal Policies- Policy Department C: Citizen’s Rights and Constitutional Affairs, 

‘Interpretation of the Public Policy Exception as referred to in EU Instruments of Private International and Procedural 

Law’ 2011 <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453189/IPOL-

JURI_ET%282011%29453189_EN.pdf> . 
62  ECJ Case C-145/86 Hoffmann v Krieg [1988] ECR 645. 
63 Điều 32.1 CPR 

(1) The court may control the evidence by giving directions as to – 

(a) the issues on which it requires evidence; 

(b) the nature of the evidence which it requires to decide those issues; and 

(c) the way in which the evidence is to be placed before the court. 

(2) The court may use its power under this rule to exclude evidence that would otherwise be admissible. 

(3) The court may limit cross-examination(GL). 
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tòa án Việt Nam, tòa án Anh sẽ không tự mình thu thập chứng cứ cho các đương sự, mặc 

dù tòa có thể hỗ trợ các đương sự bằng cách cho áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm 

thời như ban hành lệnh tìm kiếm để buộc một bên cho phép bên kia vào nơi cư trú/làm việc 

của mình để tìm chứng cứ.64 Như vậy, luật tố tụng Anh trao cho các bên hoàn toàn quyền 

chủ động cũng như nghĩa vụ trong việc thu thập và cung cấp chứng cứ cho tòa án giải quyết 

tranh chấp. Vì vấn đề chứng cứ rất quan trọng và phức tạp nên thông thường, các đương 

sự không thể biết cách thu thập và cung cấp chứng cứ một cách hiệu quả, đúng luật nếu 

không có sự trợ giúp pháp lý chuyên nghiệp. 

Công bố chứng cứ (Disclosure) 

38. Khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh, các bên sẽ phải công bố chứng cứ, tài liệu mình có, 

bằng cách cho biết tài liệu đó tồn tại hoặc đã từng tồn tại.65 Việc công bố tài liệu phải được 

thực hiện theo trình tự luật định. Tòa án sẽ ra lệnh yêu cầu các bên phải công bố chứng cứ, 

trong đó đưa ra tiêu chuẩn về việc công bố. Tiêu chuẩn này có thể được tòa án điều chỉnh, 

hoặc các bên có thể thỏa thuận về giới hạn và phân chia tiêu chuẩn đó. Mỗi bên phải gửi 

cho bên kia danh sách các tài liệu được công bố.66 Thông thường, các bên không những 

phải công bố các chứng cứ có lợi cho mình, mà cả các chứng cứ có lợi cho đối phương và 

các tài liệu khác mà các quy tắc tố tụng bắt buộc phải công bố.67 Đây là một điểm khác biệt 

đáng chú ý so với quá trình tố tụng tại tòa án Việt Nam. Nếu ở Việt Nam các đương sự 

                                                            
64 Điều 25.1 CPR 

(1) The court may grant the following interim remedies – 

(h) an order (referred to as a ‘search order’) under section 7 of the Civil Procedure Act 19972 (order requiring a party 

to admit another party to premises for the purpose of preserving evidence etc.); 

(i) an order under section 33 of the Supreme Court Act 19813 or section 52 of the County Courts Act 19844 (order 

for disclosure of documents or inspection of property before a claim has been made); 

(j) an order under section 34 of the Supreme Court Act 19815 or section 53 of the County Courts Act 19846 (order in 

certain proceedings for disclosure of documents or inspection of property against a non-party);  
65 Điều 31.2 CPR 

A party discloses a document by stating that the document exists or has existed. 
66 Điều 31.10 CPR 

(2) Each party must make and serve on every other party, a list of documents in the relevant practice form. 
67 Điều 31.6 CPR 

Standard disclosure requires a party to disclose only– 

(a) the documents on which he relies; and 

(b) the documents which – 

(i) adversely affect his own case; 

(ii) adversely affect another party’s case; or 

(iii) support another party’s case; and 

(c) the documents which he is required to disclose by a relevant practice direction. 
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không có nghĩa vụ phải công bố chứng cứ, nhất là chứng cứ bất lợi cho mình thì ở tòa án 

Anh, đương sự không thể giấu giếm chứng cứ mà phải công bố tất cả theo hướng dẫn của 

luật và của tòa án. 

39. Các bên đương sự không thể đơn giản trình bày trước tòa rằng mình không thể công bố 

chứng cứ, tài liệu theo yêu cầu của tòa hay của đương sự khác mà phải thể hiện việc mình 

đã cố gắng tìm kiếm một cách hợp lý các chứng cứ được yêu cầu công bố.68 Tài liệu có thể 

là bất cứ hình thức nào mà thông tin được lưu trữ. Khác với luật Việt Nam, luật Anh không 

có yêu cầu về việc tài liệu phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực.  

40. Lập luận của các bên phải được dựa trên các tài liệu mà mình có thể công bố. Những gian 

dối trong công bố tài liệu có thể dẫn đến việc đương sự bị khởi kiện ở một vụ án khác để 

chịu trách nhiệm về sự gian dối của mình.69  

Kiểm tra chéo (Cross Examination) 

41. Đây là một quy định hoàn toàn không có trong pháp luật tố tụng dân sự của Việt Nam. 

BLTTDS mới có đưa ra quy định về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai 

chứng cứ và hòa giải tại Điều 210. Tuy nhiên, mục đích của phiên họp này chỉ là tòa án 

xác định lại yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, công khai các chứng cứ đã được giao nộp, 

hỏi đương sự có bổ sung chứng cứ không, có yêu cầu tòa thu thập chứng cứ không. Điều 

210 không quy định các bên được quyền kiểm tra chéo chứng cứ do bên kia cung cấp. 

Ngoài ra, theo khoản 4 Điều 96 BLTTDS70 thì sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử, 

đương sự vẫn có quyền giao nộp chứng cứ cho tòa.  

                                                            
68 Điều 31.7 CPR 

(1) When giving standard disclosure, a party is required to make a reasonable search for documents falling within rule 

31.6(b) or (c). 
69 Điều 31.23 CPR 

(1) Proceedings for contempt of court may be brought against a person if he makes, or causes to be made, a false 

disclosure statement, without an honest belief in its truth. 
70 Điều 96 BLTTDS 

4. Thời hạn giao nộp tài liệu, chứng cứ do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc ấn định nhưng không được 

vượt quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm, thời hạn chuẩn bị giải quyết việc dân sự theo quy định của Bộ 

luật này. 

Trường hợp sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở phiên họp giải quyết việc 

dân sự, đương sự mới cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ mà Tòa án đã yêu cầu giao nộp nhưng đương sự không 

giao nộp được vì có lý do chính đáng thì đương sự phải chứng minh lý do của việc chậm giao nộp tài liệu, chứng cứ 

đó. Đối với tài liệu, chứng cứ mà trước đó Tòa án không yêu cầu đương sự giao nộp hoặc tài liệu, chứng cứ mà đương 

sự không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ việc theo thủ tục sơ thẩm thì đương sự có quyền giao nộp, trình 

bày tại phiên tòa sơ thẩm, phiên họp giải quyết việc dân sự hoặc các giai đoạn tố tụng tiếp theo của việc giải quyết vụ 

việc dân sự. 
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42. Ngược lại, tại tòa án Anh, bên có liên quan có quyền yêu cầu kiểm tra chứng cứ được bên 

kia công bố, trừ một số trường hợp đặc biệt.71 Tại phiên tòa, nếu chứng cứ được thể hiện 

dưới dạng văn bản, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu tòa được kiểm tra chéo người đưa 

ra chứng cứ. Nếu được tòa cho phép kiểm tra chéo mà người đưa ra chứng cứ không có 

mặt tại tòa thì chứng cứ đó có thể không được tòa chấp nhận sử dụng. Việc cung cấp chứng 

cứ giả cũng sẽ khiến đương sự chịu trách nhiệm pháp lý trước tòa.72 Quan trọng hơn, chứng 

cứ không thể được xuất trình tại phiên tòa mà phải được công bố từ trước theo quy định về 

việc công bố chứng cứ như đã đề cập trên đây.  

 

43. Như vậy, khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh, phía Việt Nam phải tự mình chủ động tìm 

kiếm, thu thập và trình lên tòa những tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ kiện mà không 

thể yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ. Việc che giấu tài liệu nằm trong phạm vi kiểm soát 

của mình có thể cung cấp hay gian dối trong việc công bố tài liệu hay cung cấp chứng cứ 

giả đều là những sai phạm nghiêm trọng và có thể chịu trách nhiệm pháp lý trước tòa án 

Anh.  

6. Chứng cứ luật nước ngoài (Proof of foreign law) 

44. Vấn đề chứng mình việc áp dụng pháp luật nước ngoài, mà có thể là luật Việt Nam tại tòa 

án Anh khi bên Việt Nam tham gia tranh tụng tại đây là hết sức quan trọng, bởi vấn đề này 

rất mới trong pháp luật Việt Nam và không có nhiều thực tiễn tại tòa. Bên Việt nam cần 

hiểu rằng, ở Anh, khi tòa án quyết định rằng luật nước ngoài sẽ được áp dụng, tòa sẽ xem 

xét chứng cứ do các đương sự cung cấp về cách giải thích và áp dụng luật nước ngoài và 

xem liệu luật nước ngoài có thật sự điều chỉnh nội dung của tranh chấp hay không.73 Hay 

                                                            
71 Điều 31.3 CPR 

(1) A party to whom a document has been disclosed has a right to inspect that document except where – 

(a) the document is no longer in the control of the party who disclosed it; 

(b) the party disclosing the document has a right or a duty to withhold inspection of it; 

(c) paragraph (2) applies; or 

(d) rule 78.26 applies. 
72 Điều 32.14 CPR 

(1) Proceedings for contempt of court may be brought against a person if he makes, or causes to be made, a false 

statement in a document verified by a statement of truth without an honest belief in its truth. 
73 Applying foreign law in English courts, Lexis PSL Personal Injury 01 May 2015 

<http://www.mishcon.com/assets/managed/docs/downloads/doc_2862/Applying_foreign_law_in_English_courts'.pd

f>.  

http://www.mishcon.com/assets/managed/docs/downloads/doc_2862/Applying_foreign_law_in_English_courts'.pdf
http://www.mishcon.com/assets/managed/docs/downloads/doc_2862/Applying_foreign_law_in_English_courts'.pdf
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nói cách khác, một khi đã xác định được bằng các quy phạm xung đột luật rằng luật nước 

ngoài được áp dụng, nội dung của luật nước ngoài phải được thể hiện qua chứng cứ.74 Nếu 

nội dung của luật nước ngoài không được trình bày trước tòa hoặc được trình bày nhưng 

không thuyết phục thẩm phán không có nghĩa vụ phải tìm hiểu về luật nước ngoài75 và tòa 

án sẽ áp dụng luật Anh để giải quyết vụ việc,76 với giả định rằng luật nước ngoài có quy 

định tương tự như luật Anh.77 Ngoài ra, nếu các đương sự không cung cấp chứng cứ về 

luật nước ngoài, điều đó có nghĩa rằng việc áp dụng luật nước ngoài không mang lại lợi 

ích gì hay khác biệt gì cho các đương sự và họ không buộc phải thực hiện điều này khi 

không đạt được lợi ích nhất định.78 Luật Anh sẽ được áp dụng trong trường hợp đó. 

45. Lý do cho điều này là bởi thẩm phán Anh thường không hiểu và không buộc phải hiểu về 

nội dung của pháp luật nước ngoài79 và luật nước ngoài thường được xem tương đương với 

các sự kiện pháp lý khác trong vụ kiện.80 Vì tòa án Anh không buộc phải hiểu biết về nội 

dung luật nước ngoài nên nội dung đó phải được giải trình cụ thể bởi các đương sự nếu 

đương sự muốn áp dụng luật nước ngoài. Điều này khác với quy định của luật Việt Nam 

khi xem luật nước ngoài là luật áp dụng cho nội dung vụ việc thay vì chỉ là sự kiện pháp 

lý. 

46. Tại tòa án Anh, chứng cứ về pháp luật nước ngoài phải được thể hiện dưới dạng ý kiến của 

chuyên gia (affidavit)81 chứ không phải đơn giản là trình lên cho tòa văn bản ghi điều luật 

nước ngoài có liên quan.82 Chuyên gia có nghĩa vụ phải đưa ra giải thích về pháp luật nước 

ngoài cũng như cách áp dụng pháp luật nước ngoài trong vụ kiện cụ thể.83 Tòa án sẽ căn 

cứ vào cách giải thích đó để áp dụng luật nước ngoài cho phù hợp.  

47. Quy định trên tại tòa án Anh rõ ràng hơn  nhiều so với Điều 481 BLTTDS84 mới về xác 

định và cung cấp pháp luật nước ngoài. Theo đó, nghĩa vụ cung cấp pháp luật nước ngoài 

                                                            
74 Richard Fentiman, Foreign Law in English Court- Pleading, Proof and Choice of Law (OUP, 1998) 23. 
75 Duchess Di Sora v Phillips [1983] 10 HL Cas 624. 
76 Bumper Development Corpn v Comr. of Police [1991] 1 WLR 1362, 1368. 
77 Richard Fentiman (n 74) 4. 
78 Trevor C Hartley (n 19) 520. 
79 Earl Nelson v. Lord Bridport [1846] 50 E.R. 215.  
80 Richard Fentiman (n 74) 4. 
81 Lazard Brothers & Co v Midland Bank Ltd [1933] AC 289. 
82 The Sussex Peerage [1844] 11 Cl. & Fin. 85, 8 Eng. Rep. 1034; Buerger v New York Life Assurance Co [1927] 96 

LJKB 930. 
83 H. Lauterpacht (ed), Annual Digest and Reports of Public International Law Cases (Butterworth & Co, 1951) 16. 
84 Điều 481. Xác định và cung cấp pháp luật nước ngoài để Tòa án áp dụng trong việc giải quyết vụ việc dân sự có 

yếu tố nước ngoài 
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cũng thuộc về đương sự. Trong trường hợp không thống nhất được hay không cung cấp 

được, tòa sẽ yêu cầu một số cơ quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, cơ quan đại diện 

ngoại giao ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn về luật nước ngoài cung cấp 

thông tin về pháp luật nước ngoài đó. Tuy nhiên, Điều 481 trên chưa đưa ra được cách thức 

cụ thể của việc cung cấp nội dung pháp luật nước ngoài, như việc cung cấp này được thực 

hiện dưới hình thức nào, bằng ý kiến chuyên gia trên văn bản hay lời khai của chuyên gia 

tại tòa, hay chỉ cần cung cấp văn bản luật nước ngoài là đủ. Kể cả khi có ý kiến chuyên gia 

thì luật cũng không bắt buộc thẩm phán phải căn cứ vào cách giải thích của chuyên gia để 

giải quyết vụ việc. Điều này sẽ tạo khoảng trống cho thẩm phán giải thích và áp dụng luật 

nước ngoài theo cách hiểu của mình.  

7. Biện pháp khẩn cấp tạm thời 

48. Trong quá trình tố tụng, tòa án Anh có thẩm quyền ban hành nhiều biện pháp khẩn cấp tạm 

thời có ảnh hưởng rất lớn đến các đương sự. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời ở tòa án Anh 

có thể chia thành ba nhóm.85 Thứ nhất, một số biện pháp được sử dụng để giữ nguyên hiện 

trạng vụ việc chờ giải quyết của tòa. Ví dụ như chủ đầu tư có thể yêu cầu tòa ra lệnh cấm 

nhà thầu dừng việc thi công trong quá trình tranh chấp.86 Thứ hai, tòa có thể ra quyết định 

để đảm bảo việc thi hành phán quyết của tòa bằng việc cấm bị đơn chuyển dịch tài sản 

                                                            
Trường hợp Tòa án Việt Nam áp dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo 

quy định của luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì trách nhiệm 

xác định và cung cấp pháp luật nước ngoài được thực hiện như sau: 

1. Trường hợp đương sự được quyền lựa chọn pháp luật áp dụng là pháp luật nước ngoài và đã lựa chọn áp dụng pháp 

luật nước ngoài đó thì có nghĩa vụ cung cấp pháp luật nước ngoài đó cho Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự. Các 

đương sự chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của pháp luật nước ngoài đã cung cấp. 

Trường hợp các đương sự không thống nhất được với nhau về pháp luật nước ngoài hoặc trong trường hợp cần thiết, 

Tòa án yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ ngoại giao, cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 

hoặc thông qua Bộ ngoại giao đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam cung cấp pháp luật 

nước ngoài; 

2. Trường hợp luật của Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên quy định 

phải áp dụng pháp luật nước ngoài thì đương sự có quyền cung cấp pháp luật nước ngoài cho Tòa án hoặc Tòa án yêu 

cầu Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài cung 

cấp pháp luật nước ngoài; 

3. Tòa án có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn về pháp luật nước ngoài cung cấp thông tin về pháp 

luật nước ngoài; 

4. Hết thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Tòa án yêu cầu cung cấp pháp luật nước ngoài theo quy định tại Điều này mà 

không có kết quả thì Tòa án áp dụng pháp luật của Việt Nam để giải quyết vụ việc dân sự đó. 
85 Jonathan Hill (n 6) 315. 
86 Channel Tunnel Group Ltd v Balfour Beatty Construction Ltd [1993] AC 334. 
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trong thời gian chờ phán quyết.  Có thể kể đến Mareva Injunction-87 biện pháp phong tỏa 

tài sản của đương sự để đương sự không thể chuyển dịch tài sản đó ra khỏi thẩm quyền tài 

phán của tòa. Thứ ba, biện pháp khẩn cấp tạm thời được ban hành để hỗ trợ việc điều tra, 

thu thập chứng cứ, như Anton Pillers-88 lệnh của tòa cho phép một bên tiến hành tìm kiếm 

và thu thập chứng cứ tại nơi cư trú hoặc trụ sở của bên kia mà không cần báo trước. Ngoài 

ra, tòa án Anh còn có thể ban hành lệnh cấm đương sự khởi kiện (anti suit injunction) ở 

các thẩm quyền tài phán khác khi vụ án đang được tòa án Anh thụ lý giải quyết.89 

Biện pháp phong tỏa tài sản (Freezing order) 

49. Đối với biện pháp phong tỏa tài sản, thông thường, tòa án Anh chỉ ban hành các lệnh liên 

quan đến tài sản có tại Anh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt mà trên thực tế 

đã xảy ra, tòa án Anh đã đưa ra lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng có phạm vi trên toàn 

thế giới.90 Tòa án Anh cũng có thể ban hành biện pháp khẩn cấp tạm thời để hỗ trợ trọng 

tài nước ngoài và quá trình tố tụng tại tòa án nước ngoài.  

50. Năm 2014, Quy tắc EAPO của EU có hiệu lực, theo đó tạo ra cơ chế để người được thi 

hành có thể yêu cầu phong tỏa tài khoản của người bị thi hành ở bất cứ ngân hàng nào tại 

châu Âu.91 Mặc dù Vương quốc Anh không tham gia Quy tắc trên nhưng các ngân hàng 

của Vương quốc Anh có tài khoản hoặc có hoạt động ở các quốc gia thành viên Quy tắc 

vẫn phải chịu sự ràng buộc của Quy tắc. Như vậy, nếu như phía Việt Nam bị khởi kiện ở 

tòa án Anh, phía nước ngoài có thể yêu cầu phong tỏa tài khoản của phía Việt Nam ở Anh 

hoặc bất kỳ nước châu Âu nào tham gia Quy tắc EAPO, hoặc thậm chí ở bất kỳ quốc gia 

nào khác nơi lệnh phong tỏa tài khoản trên phạm vi toàn thế giới của tòa án Anh có thể 

được thi hành.  

51. Với phạm vi rộng lớn như trên, tài sản hay tài khoản của phía Việt Nam ở nước ngoài hoàn 

toàn có thể bị phong tỏa, nhất là trong những vụ kiện liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, 

hay bảo lãnh của Chính phủ. Khi đó, các tàu bay, tàu biển treo cờ Việt Nam hoạt động ở 

Anh hoặc tài khoản của các ngân hàng thương mại có vốn sở hữu nhà nước mở tại Anh 

                                                            
87 Mareva Compania Naviera SA v International Bulkcarriers SA [1980] 1 All ER 213. 
88 Anton Piller KG v Naufacturing Processes Ltd [1976] Ch 55. 
89 Jonathan Hill (n 6) 349. 
90 Vitol SA v Morley [2015] EWHC 613 QB. 
91 Regulation (EU) No 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a 

European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial 

matters <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0655>. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0655
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hay các quốc gia khác nơi lệnh của tòa án Anh có thể được thực thi sẽ trở thành mục tiêu 

bị yêu cầu phong tỏa. Việc phong tỏa tài sản có thể được tiến hành trong quá trình tố tụng 

hoặc sau khi có bản án để đảm bảo cho việc thi hành án. Với quá trình toàn cầu hóa và giao 

lưu thương mại mạnh mẽ hiện nay, bên Việt Nam, nhất là các tổng công ty, tập đoàn lớn, 

doanh nghiệp nhà nước và Chính phủ không thể kiểm soát hết các tài sản của mình để các 

tài sản đó không xuất hiện ở những nước có thể bị phong tỏa. Cũng xin nói thêm rằng, với 

việc Chính phủ Việt Nam hoàn toàn có thể bị khởi kiện ở tòa án Anh, việc phong tỏa tài 

sản thuộc về Chính phủ tại Anh và các quốc gia khác là hoàn toàn có thể xảy ra.  

Lệnh tìm kiếm (Search order) 

52. Trong nhiều trường hợp, có nguy cơ bị đơn sẽ thủ tiêu hoặc phá hủy chứng cứ bất lợi cho 

mình trong vụ án.92 Vì vậy, để bảo vệ chứng cứ,93 tòa án sẽ ra lệnh tìm kiếm cho phép bất 

cứ một người nào được chỉ định (thông thường là nguyên đơn hoặc luật sư đại diện của 

nguyên đơn) có quyền tiến hành tìm kiếm chứng cứ tại nơi cư trú hoặc làm việc của bị đơn 

trên lãnh thổ Anh và xứ Wales.94 Người được chỉ định có thể tiến hành tìm kiếm, điều tra, 

thu thập bản sao, ảnh, mẫu vật.95 

53. Tòa án có thể ra lệnh tìm kiếm mà không cần thông báo trước cho bị đơn.96 Bị đơn buộc 

phải đồng ý cho người được chỉ định vào nơi cư trú, làm việc của bị đơn để tìm kiếm và 

thu thập bất cứ chứng cứ nào như tài liệu hay các tài sản khác. Thông thường, lệnh tìm 

kiếm sẽ được thực hiện bởi hoặc dưới sự giám sát của luật sư trung lập, thường là một luật 

sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và quen thuộc với cách thực thi lệnh tìm kiếm.97 

                                                            
92 Jonathan Hill (n 6) 324. 
93 Điều 7.1 Civil Procedure Act 1997 

(1)The court may make an order under this section for the purpose of securing, in the case of any existing or proposed 

proceedings in the court— 

(a)the preservation of evidence which is or may be relevant, or 

(b)the preservation of property which is or may be the subject-matter of the proceedings or as to which any question 

arises or may arise in the proceedings. 
94 Điều 7.8 Civil Procedure Act 1997 

(3)Such an order may direct any person to permit any person described in the order, or secure that any person so 

described is permitted— 

(a)to enter premises in England and Wales, and 

(b)while on the premises, to take in accordance with the terms of the order any of the following steps. 
95 Điều 7.4 Civil Procedure Act 1997 

(4)Those steps are— 

(a)to carry out a search for or inspection of anything described in the order, and 

(b)to make or obtain a copy, photograph, sample or other record of anything so described. 
96 CPR Practice Direction 25A đoạn 4. 
97 CPR Practice Direction 25A đoạn 7,8. 



29 
 

Mặc dù tòa sẽ không ban hành lệnh tìm kiếm trừ khi nguyên đơn chứng minh được mình 

có một vụ kiện có khả năng thắng cao và đưa ra được chứng cứ rằng bị đơn có khả năng 

tiêu hủy chứng cứ tại nơi cư trú hoặc làm việc của mình, nhưng một khi lệnh này được ban 

hành, nó sẽ có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến bị đơn.  

Lệnh cấm khởi kiện (Anti- suit injunction) 

54. Tòa án Anh không thể trực tiếp giới hạn thẩm quyền của tòa nước khác. Tuy nhiên, tòa 

Anh có thể gián tiếp ảnh hưởng đến quá trình tố tụng ở nước ngoài bằng việc ban hành 

lệnh yêu cầu bị đơn buộc hoặc không được thực hiện một hành vi nhất định, trong đó có 

việc khởi kiện ở tòa án khác. Về mặt lý thuyết, lệnh cấm khởi kiện không ảnh hưởng đến 

thẩm quyền của tòa án quốc gia khác vì nó có giá trị áp dụng đối với một đối tượng cụ thể 

là bị đơn trong vụ kiện tại tòa Anh chứ không phải trực tiếp lên tòa án nước ngoài.98 Lệnh 

này có thể ban hành để bảo vệ quá trình tố tụng tại tòa án Anh hoặc tại trọng tài Anh.99 

55. Như vậy, khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh hoặc trọng tài Anh, bên Việt Nam không thể 

lại khởi kiện ở tòa án Việt Nam về cùng một nội dung đang được giải quyết ở Anh, hoặc 

thuộc thẩm quyền riêng biệt của tòa án hay trọng tài Anh dựa vào thỏa thuận trước đó của 

các bên tranh chấp. Phía Việt Nam cần nhận thức rõ điều này và tuân thủ luật pháp nước 

ngoài khi tham gia vào các quan hệ quốc tế, thay vì chỉ trông cậy vào sự bảo hộ của tòa án 

và luật pháp Việt Nam. Nếu phía Việt Nam vẫn tiếp tục khởi kiện và theo đuổi vụ kiện ở 

Việt Nam khi đã có lệnh cấm khởi kiện của tòa án Anh, phía Việt Nam sẽ bị coi là không 

tuân thủ lệnh của tòa và sẽ phải chịu các chế tài pháp lý như đã nêu ở Phần 3 trên đây. Tòa 

án Anh hoàn toàn có thể ra bản án bất lợi cho phía Việt Nam, đồng thời tiến hành phong 

tỏa tài sản và các biện pháp khác để thi hành bản án.   

8. Thi hành án 

56. Điều quan trọng nhất mà phía Việt Nam khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh cần hiểu đó là 

bản án có hiệu lực của tòa án Anh không chỉ có thể thi hành ở Anh, cũng không nhất thiết 

phải được tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành trên lãnh thổ Việt Nam. Điều đó có 

                                                            
98 Fort Dodge Animal Health Ltd v Azko Nobel NV [1998] FSR 222, 246. 
99 Glencore International AG v Exter Shipping Ltd [2002] 2 All ER (Comm) 1; Societe Nationale Industrielle 

Aerospatiale v Lee Kui Jak [1987] AC 871; South Carolina Insurance C v Assurantie Maatschappij “De Zeven 

Provincien” NV [1987] AC 24. 
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nghĩa là khi có tranh chấp, không phải phía Việt Nam di chuyển toàn bộ tài sản ra khỏi 

lãnh thổ Anh và sau đó tòa án Việt Nam không công nhận và cho thi hành bản án của toà 

án Anh thì phía Việt Nam sẽ không bị cưỡng chế thi hành và bản án trở nên vô giá trị trên 

thực tế.  

57. Nếu tòa án Anh có thẩm quyền dựa trên thỏa thuận của các bên thì bản án của tòa án Anh 

sẽ được thi hành dựa trên cơ sở Công ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn tòa án. Công 

ước này đưa ra một cơ chế để 30 quốc gia thành viên100 bao gồm phần lớn các nước Châu 

Âu, Mỹ, Singapore và một số nước khác công nhận và cho thi hành bản án của một quốc 

gia thành viên dựa trên thỏa thuận lựa chọn tòa án. Cơ chế này tương tự như Công ước 

New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài.101 Như vậy, 

bản án của tòa án Anh sẽ có thể được thi hành ở 29 quốc gia còn lại. Các quốc gia này đều 

là những nước có quan hệ đầu tư thương mại với Việt Nam. Vì thế, việc phía Việt Nam, 

nhất là Chính phủ hay doanh nghiệp nhà nước Việt Nam chuyển toàn bộ tài sản của mình 

ra khỏi 30 thẩm quyền tài phán này là hoàn toàn không khả thi. 

58. Ngoài cơ chế theo Công ước Hague 2005, bản án của tòa án Anh có thể được công nhận 

và cho thi hành ở các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu theo Quy tắc Brussels I.102 

Trong trường hợp đó, kể cả các bên không có thỏa thuận lựa chọn tòa án Anh nhưng tòa 

án Anh có thẩm quyền giải quyết vụ án và đã ra bản án có hiệu lực tại Anh thì bản án đó 

vẫn có thể được thi hành ở các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu khác. Thông 

thường, các quốc gia này đều tôn trọng bản án của tòa án nước ngoài và chỉ không công 

nhận khi có các cơ sở hợp lý theo quy định của Quy tắc Brussels I.  

59. Như đã đề cập ở Phần 7, tài sản của phía Việt Nam như tàu bay, tàu biển, tài khoản mở tại 

ngân hàng nước ngoài, ở Anh và những nước khác, hoàn toàn có thể bị phong tỏa để bảo 

đảm cho việc thi hành bản án. Vì thế, một khi đã tham gia tố tụng ở Anh, phía Việt Nam 

phải nỗ lực tham gia đến cùng để tránh các kết quả không mong muốn, ảnh hưởng rất lớn 

đến lợi ích kinh tế về sau. 

                                                            
100 <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=98>. 
101 <http://www.newyorkconvention.org/>. 
102 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0044&from=en>. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=98
http://www.newyorkconvention.org/
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9. Vai trò của luật sư 

60. Trong quá trình tranh tụng quốc tế tại các tòa án nước ngoài nói chung và tòa án Anh nói 

riêng, vai trò của luật sư là vô cùng quan trọng. Khi phía Việt Nam tham gia tố tụng, dù 

với tư cách nguyên đơn hay bị đơn thì cũng cần sự hỗ trợ của luật sư. Quá trình tố tụng tại 

Anh nhìn chung rất phức tạp, với nhiều thủ tục đặc trưng hoàn toàn khác biệt so với quá 

trình tố tụng tại Việt Nam. Bên Việt Nam sẽ không thể biết, hiểu rõ hay có kinh nghiệm về 

việc giải quyết các vấn đề thủ tục này. Một khi vi phạm thủ tục tố tụng hoặc không tuân 

thủ đúng lệnh của tòa, bên Việt Nam có thể bị xử phạt, chịu một bản án bất lợi hoặc thua 

kiện. Thêm nữa, bên Việt Nam không thể tự mình biện hộ trước tòa án Anh mà phải có sự 

giúp đỡ của luật sư tranh tụng chuyên nghiệp (Barrister). Bên cạnh đó việc giao tiếp, trao 

đổi giữa bên Việt Nam và luật sư nước ngoài sẽ gặp rất nhiều khó khăn do ngôn ngữ, tư 

duy pháp lý, thuật ngữ pháp lý nên còn cần sự hỗ trợ của luật sư giải quyết tranh chấp 

chuyên nghiệp của Việt Nam. Vai trò cụ thể của các luật sư Việt Nam và nước ngoài sẽ 

được trình bày cụ thể sau đây. 

Vai trò của luật sư tranh tụng Việt Nam 

61. Đầu tiên, luật sư Việt Nam sẽ tiếp cận hồ sơ vụ việc, nghiên cứu, phân loại và sắp xếp hồ 

sơ để tìm ra các hãng luật nước ngoài phù hợp đại diện cho bên Việt Nam trong tranh chấp 

tại tòa án Anh. Chỉ có các luật sư chuyên nghiệp mới nắm rõ thế mạnh của các hãng luật 

khác nhau, thậm chí là các luật sư nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực tranh chấp đang cần 

giải quyết. Vì vậy, sự tư vấn của luật sư Việt Nam từ giai đoạn đầu tiên là hết sức cần thiết, 

đảm bảo việc lựa chọn luật sư đại diện trước tòa án Anh phù hợp cả về chất lượng lẫn hiệu 

quả kinh tế.  

62. Trong các tranh chấp thương mại thông thường hay tranh chấp đầu tư liên quan đến Chính 

phủ Việt Nam, vai trò của luật sư Việt Nam còn thể hiện qua việc kết nối công việc giữa 

luật sư nước ngoài với đội ngũ chuyên gia của phía Việt Nam, thảo luận chiến lược tranh 

tụng và tìm ra tiếng nói chung giữa các bên. Rất nhiều thuật ngữ pháp lý và khái niệm pháp 

lý của luật Anh không có trong luật Việt Nam và ngược lại. Vì vậy, cần có luật sư Việt 

Nam am hiểu về cả hai hệ thống pháp luật điều phối công việc chung, đảm bảo công việc 

vận hành theo tiêu chuẩn chung của luật sư chuyên nghiệp. 
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63. Để tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả làm việc, luật sư Việt Nam sẽ đưa ra 

những chỉ dẫn cụ thể cho luật sư Anh tham gia tố tụng trực tiếp, các vấn đề cần giải quyết, 

các câu hỏi cần trả lời để yêu cầu giải pháp cụ thể thay vì những tư vấn, chiến lược phức 

tạp, chung chung. Luật sư Việt Nam cũng sẽ phân loại và chuẩn bị tài liệu cho quá trình 

công bố chứng cứ tại tòa án Anh, nhất là các tài liệu tiếng Việt cần được dịch thuật phù 

hợp, đảm bảo đúng nội dung pháp lý.  

64. Ngoài ra, nếu vụ việc áp dụng luật Việt Nam, luật sư Việt Nam sẽ hỗ trợ trong việc chứng 

minh luật Việt Nam bằng ý kiến chuyên gia (affidavit of expert witness). Luật sư Việt Nam 

còn tham gia vào quá trình soạn thảo các ý kiến pháp lý, bản ghi nhớ, thỏa thuận, phản tố 

tại tòa án Anh, dựa trên các tình tiết sự việc và hiểu biết về pháp luật Việt Nam.  

Vai trò của luật sư Anh 

65. Khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh, việc có sự hỗ trợ của luật sư Anh chuyên về tố tụng 

(Barrister) và hơn nữa là lĩnh vực tranh chấp cụ thể của vụ việc là vô cùng cần thiết. Như 

đã đề cập ở trên, sự khác biệt rõ rệt trong các thủ tục tố tụng tại tòa án Anh so với tòa Việt 

Nam cũng như sự phức tạp của luật và thực tiễn tố tụng Anh sẽ gây rất nhiều bối rối và bỡ 

ngỡ cho phía Việt Nam. Chẳng hạn, đối với thủ tục công bố tài liệu, luật sư Anh sẽ hỗ trợ 

đưa ra danh sách các tài liệu cần công bố theo yêu cầu của tòa. Ngoài ra, luật sư sẽ kiểm 

tra chéo tài liệu của đối phương và yêu cầu họ công khai tài liệu nếu cần thiết. Luật sư Anh 

cũng sẽ hướng dẫn việc cung cấp chứng cứ luật nước ngoài, nhận tống đạt và tống đạt tài 

liệu theo quy định của luật Anh nhằm giảm thời gian tố tụng.  

66. Việc soạn thảo các bản ý kiến và tranh tụng trực tiếp ở tòa phải do luật sư Anh thực hiện. 

Các lập luận pháp lý phải được thể hiện theo cách mà tòa án Anh có thể hiểu và có thể 

thuyết phục tòa đồng ý với mình, hay nói cách khác là bằng ngôn ngữ pháp lý của Anh. 

Ngoài ra, quan trọng hơn, chỉ có luật sư Anh mới có tư cách biện hộ trước tòa án Anh sau 

khi đã trải qua một quá trình đào tạo lâu dài, tương tự như luật sư Việt Nam trước tòa án 

Việt Nam. Luật sư Anh sẽ liên hệ trực tiếp với tòa để đảm bảo đương sự thực hiện đúng và 

đủ các yêu cầu của tòa.  

III. KẾT LUẬN 

67. Với xu thế hội nhập hiện nay, rất khó để các doanh nghiệp Việt Nam và cả Chính phủ Việt 

Nam có thể yên tâm trông cậy vào hệ thống tòa án quốc gia mà bỏ qua khả năng phải tham 
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gia tố tụng tại các thẩm quyền tài phán khác trên thế giới, bao gồm trọng tài và tòa án nước 

ngoài. Việc tham gia tố tụng ở nước ngoài không chỉ nên được xem là thách thức mà đây 

còn là cơ hội để bên Việt Nam thực sự hội nhập vào nền kinh tế cũng như pháp luật thế 

giới, hiểu được luật chơi ở các thị trường lớn với các đối tác lớn, cũng như từng bước có 

các nhận thức và sửa đổi pháp luật nội địa phù hợp với sự tiến bộ của pháp luật của các 

quốc gia phát triển.  

68. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ có thể trình bày một vài khác biệt cơ bản và nguy 

cơ rõ rệt mà phía Việt Nam có thể gặp phải khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh mà thiếu 

thông tin cũng như những hiểu biết cần thiết. Bài viết không thể đề cập đến toàn bộ các 

vấn đề quan trọng khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh, cũng như các thủ tục tố tụng cụ thể, 

là vấn đề mà chỉ có luật sư được hành nghề hợp pháp ở Anh có thể đưa ra tư vấn một cách 

chính xác và đầy đủ nhất. Tuy vậy, hy vọng qua bài viết này, các cá nhân, pháp nhân, cơ 

quan tổ chức của Việt Nam khi tham gia ký kết hợp đồng có yếu tố nước ngoài và tham 

gia tranh tụng tại tòa án nước ngoài, mà điển hình là tòa án Anh có thể phần nào tránh được 

những bỡ ngỡ và có cách hành xử phù hợp./. 
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