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GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

QUỐC TẾ

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRANH 
TỤNG QUỐC TẾ TẠI TÒA ÁN 

NƯỚC NGOÀI

LS. Nguyễn Mạnh Dũng
Giám đốc Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập
Thành viên HĐKH Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC)
Viện Trọng tài London (CIArb) - Ủy ban trọng tài IBA

TP Hồ Chí Minh, 20-21/12/2016

MỤC ĐÍCH

• Trang bị một số kiến thức cơ bản về tranh tụng

quốc tế

• Tìm hiểu về một số đặc điểm nổi bật của việc

tranh tụng tại tòa án các nước thông luật, đặc

biệt là tòa án Anh.

• Tìm hiểu những điểm cần lưu ý khi tham gia

tranh tụng tại các quốc gia thông luật như

Singapore, Hồng Kong, Úc và Mỹ.

PHẦN 1 

CÁC VẤN ĐỀ

CHUNG
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CÁC QUỐC GIA ĐỨNG ĐẦU VỀ ĐẦU TƯ 

VỚI TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2015 (%)
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Trung Quốc Hoa Kỳ Hàn Quốc Nhật Bản Đài Loan Thái Lan Singapore Malaysia Đức

TỔNG KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU (TỶ USD)

MỘT SỐ LƯU Ý KHI THAM GIA TRANH 

TỤNG TẠI TÒA ÁN COMMON LAW 

ĐIỂN HÌNH- TÒA ÁN ANH

1. Thẩm quyền

2. Thủ tục tiền tố tụng

3. Quản lý vụ kiện

4. Chứng cứ

5. Chứng cứ luật nước ngoài

6. Lệnh cấm khởi kiện

7. Tội chống lại lệnh của tòa án- Contempt of court

8. Lệnh phong tỏa tài khoản toàn cầu

9. “Without prejudice”

10. Privileged

11. Thi hành án

12. Vai trò của luật sư
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1. THẨM QUYỀN

A. Thẩm quyền in personam

(i) Theo Công ước Brussels;

(ii) Theo thỏa thuận của đương sự;

(iii)Khi văn bản tố tụng có thể được tống đạt đến

đương sự trên lãnh thổ Anh;

Án lệ 1. Saab v Saudi American Bank [1999] 4 

All ER 321.

1. THẨM QUYỀN (TIẾP)

(iv) Khi tòa án cho phép tống đạt đến đương sự ở 

nước ngoài.

Án lệ 2. Spilada Maritime Corporation v

Cansulex Ltd [1987] AC 460.

B. Thẩm quyền in rem: (theo Điều 20 Senior Courts

Act 1981)

Án lệ 3. The Hollandia [1983] 1 A.C. 565

2. THỦ TỤC TIỀN TỐ TỤNG

• Các bên phải trao đổi đầy đủ thông tin để:

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

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

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.

(Điều 3 PDPACP- Hướng dẫn về thủ tục tiền tố tụng và Quyết nghị)
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2. THỦ TỤC TIỀN TỐ TỤNG 

(TIẾP)

• Các bên bắt buộc phải thực hiện trước khi khởi
kiện, trừ một số trường hợp hạn chế.

• Việc không thực hiện thủ tục tiền tố tụng có thể
dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm:

(i) Đình chỉ vụ kiện;

(ii) Chi trả toàn bộ hoặc một phần chi phí tố tụng
cho đối phương;

(iii)Nhận bản án bất lợi.

(Điều 16 PDPACP)

2. THỦ TỤC TIỀN TỐ TỤNG 

(TIẾP)

Án lệ 4.

• Cundall-Johnson & Partners v Whipps Cross 

University Hospital NHS Trust [2007] EWHC

2178 (TCC). 

3. QUẢN LÝ VỤ KIỆN

• Tòa án đưa ra chỉ thị về các bước đương sự cần
phải thực hiện và thời hạn tố tụng liên quan.

• Đương sự phải tuyệt đối tuân thủ chỉ thị của tòa.

• Nếu không tuân thủ, tòa án có thể quyết định:

(i) Đình chỉ vụ án;

(ii) Buộc đương sự chịu chi phí tố tụng của đối
phương;

(iii)Buộc đương sự trả một khoản tiền phạt;

(iv)Các chế tài luật định khác.

(Điều 3 CPR)
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4. CHỨNG CỨ

• Nghĩa vụ chứng minh hoàn toàn thuộc về các
đương sự.

• Tòa án đưa ra danh sách các tài liệu cần công
bố và tiêu chuẩn của việc công bố.

• Các bên buộc phải công bố cả chứng cứ có lợi
lẫn bất lợi cho mình, lập luận chỉ được dựa
trên chứng cứ đã công bố.

• Bất cứ bên nào cũng được yêu cầu tòa kiểm tra
chéo chứng cứ của bên kia.

4. CHỨNG CỨ (TIẾP)

Án lệ 5.

• Al Fayed v The Commissioner of Police of the 

Metropolis [2001] EWCA Civ 780.

Án lệ 6.

• Digicel (St Lucia) Ltd v Cable & Wireless plc 

[2008] EWHC 2522 (Ch).

5. CHỨNG CỨ LUẬT NƯỚC NGOÀI

• Đương sự có nghĩa vụ cung cấp nội dung luật
nước ngoài.

• Luật nước ngoài chỉ xem là một sự kiện pháp
lý ở tòa án Anh

• Nội dung luật nước ngoài phải được thể hiện
qua chứng cứ dưới dạng ý kiến chuyên gia giải
thích về cách hiểu và áp dụng luật nước ngoài.

Án lệ 7. Bumper Development Corpn v Comr. of
Police [1991] 1 WLR 1362, 1368
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6. LỆNH CẤM KHỞI KIỆN

(ANTI-SUIT INJUNCTION)

• Tòa án có quyền ra lệnh cấm bị đơn khởi kiện

tại bất kỳ thẩm quyền tài phán nào khác.

• Nếu bị đơn vẫn tiếp tục khởi kiện ra thẩm

quyền tài phán khác, sẽ chịu các chế tài do

không tuân thủ lệnh của tòa án Anh.

• Án lệ 8. Fort Dodge Animal Health Ltd v Azko

Nobel NV [1998] FSR 222, 246.

7. TỘI CHỐNG LẠI LỆNH CỦA 

TÒA ÁN- CONTEMPT OF COURT

• Các lệnh/yêu cầu của tòa phải được tuyệt đối tuân thủ.

• Người nào không tuân thủ sẽ được xem là phạm tội
chống lại lệnh của tòa án và chịu các hình phạt tương
xứng, bao gồm:

(i) Quản chế/phạt tù

(ii) Tịch thu tài sản;

(iii) Phạt tiền.

Án lệ 9. Attorney-General v MGN Ltd [2002] EWHC 907

8. LỆNH PHONG TỎA TÀI KHOẢN TOÀN 

CẦU (WORLDWIDE FREEZING ORDER)

Tòa án Anh có quyền ra lệnh phong tỏa tài khoản

toàn cầu đối với bị đơn để hỗ trợ thi hành phán

quyết trọng tài và bản án của tòa

Án lệ 10. Dadourian Group Int. Inc. v Simms & 

Ors [2006] All ER (D) 143 (Apr)
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9. WITHOUT PREJUDICE

• Mục đích là khuyến khích các bên đạt được thỏa thuận mà
không phải thông qua tố tụng

• Chỉ được dùng khi có tranh chấp và áp dụng đối với các đề
nghị giải quyết tranh chấp

• Văn bản được bảo vệ với cụm từ “without prejudice” sẽ:

- Không được dùng làm chứng cứ ở tòa;

- Không được xem là đề nghị cuối cùng có giá trị ràng buộc
của người đưa ra đề nghị;

- Không được xem là tiền lệ.

Án lệ 11. Unilver Plc v The Procter and Gamble Company
[2001] 1 All ER 783

10. PRIVILEGED

• Thông tin chỉ một bên đương sự trong vụ việc

có được, ví dụ như trao đổi của đương sự với

luật sư của mình.

• Không bị bắt buộc phải công bố như một

chứng cứ.

11. THI HÀNH ÁN QUỐC TẾ

• Bản án của tòa án Anh tuyên phía Việt Nam thua

kiện không nhất thiết phải được thi hành ở Anh

hoặc Việt Nam.

• Bản án có thể được thi hành tại quốc gia khác

theo Quy tắc Brussels của Liên minh Châu Âu

hoặc Công ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa

chọn tòa án.

• Tài sản của phía Việt Nam ở các quốc gia khác có

thể bị phong tỏa, bắt giữ để đảm bảo thi hành án.
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11. THI HÀNH ÁN QUỐC TẾ 

(TIẾP)

• Án lệ 12.

Liberati v Vietnam Airlines 

Vietnam Airlines bị nguyên đơn khởi kiện ở tòa
án Roma, Ý nhưng đã không tham gia tố tụng.
Tòa Roma đã ra phán quyết buộc Vietnam
Airlines bồi thường.

Ủy ban đòi nợ và tịch biên Pháp đã phong tỏa tài
khoản của Vietnam Airlines tại Pháp để thanh
toán theo phán quyết của tòa án Roma.

12. VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ 

• Vai trò của luật sư tranh tụng Việt Nam

(i) Lựa chọn luật sư nước ngoài thích hợp;

(ii) Điều phối hoạt động tranh tụng;

(iii)Đưa ra chỉ dẫn phù hợp cho luật sư nước ngoài;

(iv)Chuẩn bị các bản ý kiến;

(v) Chuẩn bị chứng cứ, người làm chứng; lựa chọn
chuyên gia;

(vi)Cung cấp chứng cứ luật Việt Nam và ý kiến
chuyên gia về pháp luật.

12. VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ 

(TIẾP) 

• Vai trò của luật sư tranh tụng nước ngoài

(i) Tư vấn về các vấn đề pháp lý trong quá trình

tranh tụng tại tòa án nước ngoài;

(ii) Soạn thảo các văn bản tố tụng;

(iii) Làm việc với tòa án và cơ quan chức năng

nước ngoài;

(iv) Trực tiếp tham gia tranh tụng.
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DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LUẬT 

HÀNG ĐẦU VỀ TRANH TỤNG THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ (Ở ANH)

• Allen & Overy LLP

• Clifford Chance LLP

• Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

• Herbert Smith Freehills LLP

• Hogan Lovells International LLP

• Linklaters LLP

• Slaughter and May

PHẦN 2

CÁC THỦ TỤC

TỐ TỤNG CỤ THỂ

1. CÁC BƯỚC TỐ TỤNG TẠI TÒA 

ÁN ĐIỂN HÌNH- TÒA ÁN ANH

• Thủ tục tiền tố tụng

• Bắt đầu thủ tục tố tụng- đơn khởi kiện

• Thông báo của bị đơn về việc nhận tống đạt

• Bản tự bảo vệ của bị đơn

• Ý kiến của nguyên đơn về bản tự bảo vệ

• Phiên họp về quản lý vụ kiện

• Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

• Công bố chứng cứ- kiểm tra chéo chứng cứ

• Phiên tòa giải quyết tranh chấp

• Kháng cáo- phúc thẩm

• Thi hành án
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2. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

QUỐC TẾ TẠI TÒA ÁN SINGAPORE (SICC) 

• Tòa án thương mại quốc tế Singapore SICC, trực thuộc
Tòa cấp cao Singapore.

• Cung cấp một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu
quả khi các bên không muốn sử dụng trọng tài.

• Chỉ giải quyết các tranh chấp có tính thương mại quốc
tế.

• Có các thẩm phán đến từ các nước có hệ thống pháp
luật khác nhau.

Án lệ 13. BCBC Singapore Pte Ltd and another v PT
Bayan Resources TBK and another [2016] SGHC(I) 01

3. CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT TRANH 

CHẤP Ở TÒA ÁN SINGAPORE

• Không có quy định về thủ tục tiền tố tụng cho vụ án
thương mại

• Bắt đầu thủ tục tố tụng

• Bị đơn nộp bản ghi nhớ nếu muốn phản đối vụ kiện của
nguyên đơn

• Phiên họp sơ bộ

• Cung cấp chứng cứ

• Phiên tòa

• Kháng cáo

• Thi hành án

• Chi phí

4. CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT TRANH 

CHẤP Ở TÒA ÁN HÀN QUỐC

• Không có quy định về thủ tục tiền tố tụng

• Bắt đầu thủ tục tố tụng- Đơn khởi kiện

• Các bên nộp giải trình bằng văn bản

• Phiên tòa sơ bộ

• Yêu cầu cung cấp chứng cứ

• Xem xét chứng cứ

• Phiên tòa

• Kháng cáo

• Thi hành án

• Chi phí tố tụng
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5. CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT TRANH 

CHẤP Ở TÒA ÁN HONG KONG

• Không có quy định về thủ tục tiền tố tụng

• Bắt đầu thủ tục tố tụng- Đơn khởi kiện

• Bản tự bảo vệ của bị đơn

• Bản ý kiến trả lời của nguyên đơn

• Nếu nguyên đơn là cá nhân, tổ chức nước ngoài thì phải nộp một
khoản đặt cọc cho tòa

• Hòa giải

• Cung cấp chứng cứ- kiểm tra chéo chứng cứ

• Phiên họp quản lý vụ kiện

• Phiên tòa

• Kháng cáo

• Thi hành án

• Chi phí

6. CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Ở TÒA ÁN MỸ- TÒA ÁN BANG NEW YORK

• Thủ tục tiền tố tụng- Thông báo trước khi khởi kiện

• Bắt đầu thủ tục tố tụng- Đơn khởi kiện

• Nguyên đơn tống đạt đơn khởi kiện đến bị đơn

• Tòa mở phiên họp để đưa ra thời hạn tố tụng

• Bị đơn đưa ra ý kiến/phản tố

• Nguyên đơn trả lời ý kiến của bị đơn

• Công bố chứng cứ

• Phiên tòa

• Kháng cáo

• Thi hành án

• Chi phí

7. CÁC BƯỚC GIẢI QUYẾT 

TRANH CHẤP Ở TÒA ÁN ÚC

• Thủ tục tiền tố tụng

• Bắt đầu thủ tục tố tụng- Đơn khởi kiện

• Bản tự bảo vệ

• Công bố chứng cứ

• Phiên họp sơ bộ

• Phiên tòa

• Kháng cáo

• Thi hành án

• Chi phí
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập

Dzungsrt & Associates LLC
A Boutique Shipping and ADR Law Firm

Hanoi Office Unit 6, 11th floor, HAREC Building, 

No. 4A Lang Ha Street, Ba Đinh District, Ha Noi city.

Tel. (84-4) 3772 6970 / Fax. (84-4) 3772 6971

Saigon office Unit 1605, 16th Floor, 

Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh city

Tel. (84-8) 3822 0076/ Fax. (84-4) 3772 6971

Email. dzung.nguyen@dzungsrt.com

Web. www.dzungsrt.com

mailto:dzung.nguyen@dzungsrt.com
http://www.dzungsrt.com/

