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LỜI NÓI ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sự phát triển ngày một đa dạng và phức tạp của các quan hệ KDTM có YTNN đòi 

hỏi cần thiết phải có một khung pháp luật đầy đủ, phù hợp để từ đó góp phần tạo môi 

trường pháp lý và môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, 

đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên 

tranh chấp, bảo vệ lợi ích quốc gia và quan trọng hơn là góp phần nâng cao chất lượng 

của TA VN trong GQTC KDTM có YTNN, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của 

TAVN nói riêng và năng lực cạnh tranh của quốc gia để VN hội nhập toàn diện và 

chuyên sâu hơn trong giai đoạn mới.  

Trong những năm gần đây, mặc dù với khung pháp luật tương đối đầy đủ về GQTC 

KDTM có YTNN nhưng thực tiễn áp dụng lại cho thấy TA và các bên tranh chấp tại 

VN đã và đang gặp nhiều khó khăn, mà một trong những nguyên nhân chính là do 

những bất cập trong các quy định của pháp luật về vấn đề này. Thậm chí, không ít các 

quy định liên quan đến việc xác định thẩm quyền của TA trong việc GQTC KDTM có 

YTNN, cũng như việc xác định luật áp dụng khi giải quyết loại hình tranh chấp này còn 

chưa đầy đủ và mang tính lạc hậu hơn so với các quy định có liên quan không chỉ của 

các nước phát triển như EU, Hoa Kỳ, Singapore... mà của cả các nước có nền kinh tế 

đang phát triển, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi hoặc có vị trí địa lý, lịch sử 

tương tự VN như Trung Quốc
1
. Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề giải quyết tranh chấp 

KDTM có YTNN tại TAVN và đặt nó trong mối quan hệ có so sánh với giải quyết 

tranh chấp KDTM có YTNN tại TA các nước này là rất cần thiết.   

Bên cạnh đó, khi triển khai thực hiện BLDS 2015 và BLTTDS 2015 đã cho thấy 

những mâu thuẫn trong các quy định của các văn bản này về GQTC KDTM có YTNN 

với các luật chuyên ngành như LTM 2005, LĐT 2014, BLHH 2015... Đặc biệt, những 

yêu cầu cơ bản liên quan đến GQTC KDTM có YTNN tại TA vẫn chưa được luật hoá, 

như nguyên tắc tự định đoạt trong các quan hệ pháp luật “tư”, cụ thể như quyền lựa 

chọn TA và các điều kiện hiệu lực của thoả thuận lựa chọn TA và thoả thuận lựa chọn 

pháp luật áp dụng cho quan hệ KDTM có YTNN phát sinh trong HĐ lẫn ngoài HĐ... 

Nhiều nội dung quy định mới trong cả hai bộ luật trên cũng cần được làm rõ cơ sở lý 

luận và thực tiễn cho sự tồn tại của chúng trong bối cảnh VN hiện nay. 

Ngoài ra, việc thiết lập một mô hình tài phán chuyên trách về KDTM có YTNN 

đang trở thành xu hướng tại nhiều nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ, 

Singapore… Điều đó, rõ ràng mang tính cấp thiết cho VN trong bối cảnh các tranh chấp 

                                                
1
 Dựa theo tài liệu giới thiệu về Trung Quốc trên website của Ngân hàng thế giới - World Bank, Trung Quốc vẫn 

được xếp vào nhóm các quốc gia đang phát triển. Nguồn: http://www.worldbank.org/en/country/china/overview 

(truy cập ngày 01/10/2017). 

http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
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KDTM có YTNN ngày càng gia tăng về số lượng và phức tạp về tính chất, trong khi 

đội ngũ thẩm phán vẫn được đào tạo theo công thức chung, ít chú trọng đến tính đặc thù 

và những yêu cầu khác biệt khi GQTC KDTM có YTNN nên dẫn đến những ảnh hưởng 

tiêu cực về thời gian GQTC cũng như về chất lượng của phán quyết. Mặc dù đây là vấn 

đề liên quan đến thể chế về GQTC tại TA nhưng nếu không được giải quyết với những 

giải pháp hữu hiệu về cải cách thể chế nhằm nâng cao năng lực canh tranh của TAVN 

trong GQTC KDTM có YTNN thì sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đến thu hút đầu tư 

nước ngoài, từ đó sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển của nền kinh tế đất nước.  

Hơn nữa, thực tiễn GQTC KDTM có YTNN trong thời gian qua đã cho thấy hầu 

như TA VN gần như không áp dụng pháp luật nước ngoài cho quá trình xét xử các 

tranh chấp KDTM có YTNN. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có 

vấn đề liên quan đến các cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn giải thích và áp dụng các 

điều khoản của pháp luật có liên quan thường theo xu hướng tăng cường thẩm quyền 

cho TA VN cũng như hướng đến việc áp dụng pháp luật VN. Điều này ít nhiều cũng 

ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cho nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện các hoạt động 

đầu tư, KDTM với các DN VN. 

Trong bối cảnh như vậy, việc nghiên cứu một cách cụ thể, từ cả góc độ cơ sở lý 

luận cũng như thực tiễn, những vấn đề liên quan đến GQTC KDTM có YTNN bằng TA 

nhằm tìm ra những giải pháp để hoàn thiện pháp luật VN về GQTC KDTM có YTNN 

tại TAVN là rất cần thiết. Trong đó, việc luận giải cơ sở khoa học cho việc xây dựng 

pháp luật theo hướng vừa đảm việc tôn trọng quyền tự do của các bên, quyền và lợi ích 

hợp pháp của nguyên đơn, của bị đơn và vấn đề thực thi chủ quyền quốc gia được xem 

là vấn đề cần thiết cho việc hoàn thiện pháp luật VN về GQTC KDTM có YTNN hiện 

nay. Đây cũng chính là lý do để NCS lựa chọn vấn đề “Giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài tại Toà án Việt Nam” làm đề tài Luận án 

tiến sĩ luật học của mình. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Trên cơ sở luận giải để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến 

GQTC KDTM có YTNN tại TA nói chung, tại TA VN nói riêng và trên cơ sở nghiên 

cứu các quy định của pháp luật, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn GQTC tại TA một số 

nước cũng như phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng tại VN, Luận án chỉ 

ra những bất cập, những yếu kém trong việc giải quyết loại hình tranh chấp này ở TA 

VN trong thời gian qua và luận giải cho các giải pháp hoàn thiện pháp luật về GQTC 

KDTM có YTNN tại TA VN theo hướng đảm bảo sự cân bằng giữa việc tôn trọng 

quyền tự do của các bên tranh chấp với việc thực thi chủ quyền quốc gia, cũng như đáp 
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ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay của VN. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

 Để đạt được mục đích nêu trên, Luận án có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:  

- Hệ thống hóa những những vấn đề lý luận về tranh chấp KDTM có YTNN và làm 

rõ khái niệm, đặc điểm và các nguyên tắc của việc GQTC KDTM có YTNN tại TA VN; 

- Phân tích thực trạng nhằm chỉ ra những bất cập của pháp luật VN về GQTC 

KDTM có YTNN tại TA cũng như những khó khăn, vướng mắc và yếu kém trong quá 

trình thực thi, đặc biệt là vấn đề hướng đến việc mở rộng thẩm quyền của TA VN một 

cách không phù hợp cũng như luôn hướng đến việc áp dụng PL VN; 

- Nghiên cứu pháp luật và kinh nghiệm GQTC KDTM có YTNN tại TA của một số 

nước và khu vực có nền kinh tế phát triển như EU, Hoa Kỳ, Singapore và một số nước 

đang phát triển như Trung Quốc để rút ra một số kinh nghiệm cho VN; 

 - Luận giải cho những giải pháp và kiến nghị, được nêu trong Luận án, về việc sửa 

đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật VN về GQTC KDTM có 

YTNN tại TA cũng như giải pháp để TA VN giải quyết hiệu quả các tranh chấp KDTM 

có YTNN trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu.  

       Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề liên quan đến việc GQTC KDTM 

có YTNN tại TA VN. Đối tượng nghiên cứu của đề tài còn bao gồm cả việc phân tích 

có so sánh các quy định của pháp luật VN, của pháp luật một số nước và của một số 

ĐƯQT có liên quan về GQTC KDTM có YTNN tại TA. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Giải quyết tranh chấp KDTM có YTNN tại TA VN là vấn đề rất rộng, bao gồm 

những vấn đề về thẩm quyền của TA đối với tranh chấp; vấn đề về thủ tục và quy trình 

giải quyết tại TA; vấn đề áp dụng pháp luật để GQTC; vấn đề về cưỡng chế thi hành 

phán quyết của TA; vấn đề công nhận và cho thi hành phán quyết của TAVN ở nước 

ngoài cũng như việc công nhận và cho thi hành phán quyết của TA nước ngoài tại VN... 

Trong khuôn khổ của một Luận án tiến sĩ, đặc biệt là trong khuôn khổ của Luận án tiến 

sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế, phạm vi nghiên cứu của Luận án được giới hạn cụ thể 

như sau: 

- Về nội dung: Luận án nghiên cứu chủ yếu hai vấn đề: (i). Vấn đề xác định thẩm 

quyền của TA VN đối với tranh chấp KDTM có YTNN; (ii). Vấn đề xác định pháp luật 

áp dụng để GQTC KDTM có YTNN tại TA VN.  

Khi nghiên cứu hai vấn đề này, nội dung phân tích trong Luận án sẽ bao gồm cả 

vấn đề về thẩm quyền của TA cũng như vấn đề pháp luật áp dụng khi GQTC KDTM có 
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YTNN phát sinh từ HĐ và phát sinh ngoài HĐ. Liên quan đến việc xác định thẩm 

quyền của TA, do tính đặc thù của hoạt động KDTM là dựa trên nền tảng của nguyên 

tắc tự do ý chí của các chủ thể KD, do đó, Luận án chú trọng phân tích các quy định của 

pháp luật về nguyên tắc xác định thẩm quyền của TAVN căn cứ vào sự thỏa thuận của 

các bên cũng như khi không có thỏa thuận của các bên. Liên quan đến pháp luật áp 

dụng, Luận án dành dung lượng đáng kể để phân tích các quy định của pháp luật về 

pháp luật áp dụng do các bên thỏa thuận lựa chọn và pháp luật áp dụng khi các bên 

không có thỏa thuận lựa chọn đối với tranh chấp KDTM có YTNN phát sinh từ HĐ và 

phát sinh ngoài HĐ. 

Những vấn đề về thủ tục và quy trình GQTC KDTM có YTNN, hiệu lực thi hành 

phán quyết của TA, vấn đề về cưỡng chế thi hành phán quyết của TA, vấn đề công nhận 

và cho thi hành phán quyết của TA VN ở nước ngoài cũng như thi hành phán quyết của 

TA nước ngoài tại VN không thuộc phạm vi nghiên cứu của Luận án này. 

Ngoài ra, KDTM có YTNN là khái niệm rộng, bao gồm cả hoạt động KDTM liên 

quan đến mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, SHTT...có YTNN. Vì vậy, bên 

cạnh những điểm chung, việc GQTC liên quan đến từng loại quan hệ này còn có những 

điểm riêng. Trong phạm vi của Luận án, việc GQTC KDTM sẽ được phân tích dựa trên 

những điểm chung của quan hệ tư trong KDTM có YTNN mà không đi sâu vào từng 

loại hình KDTM có YTNN cụ thể cũng như không phân tích quan hệ công trong các 

tranh chấp KDTM có YTNN. 

- Về không gian: Luận án nghiên cứu một số ĐƯQT có liên quan như CISG; Công 

ước Rome năm 1980; Công ước Hague 2005...Ngoài ra, Luận án cũng nghiên cứu pháp 

luật và thực tiễn GQTC KDTM có YTNN của EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Singapore 

nhằm làm cơ sở cho việc so sánh với pháp luật và thực tiễn của hoạt động này tại 

TAVN để từ đó có cái nhìn cụ thể hơn về những bất cập của PLVN cũng như để có thể 

đúc kết được những kinh nghiệm có chọn lọc nhằm hoàn thiện pháp luật VN về vấn đề 

này. Việc lựa chọn hệ thống pháp luật của EU (cùng một số quốc gia thành viên như 

Pháp, Đức, Bỉ)
2
, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Singapore để so sánh xuất phát từ các lý do cụ 

thể như sau: 

 EU, tiêu biểu cho truyền thống Civil law, để nghiên cứu so sánh vì pháp luật Việt 

Nam cũng chịu ảnh hưởng nhất định từ pháp luật các nước thành viên EU. Trong đó, 

các nguyên tắc của TPQT Việt Nam nói chung, cũng như pháp luật về GQTC KDTM 

có YTNN tại TA nói riêng đa phần tiếp thu từ những kinh nghiệm của các nước theo 

truyền thống pháp luật này. Hiện nay, quá trình pháp điển hoá và nhất thể hoá pháp luật 

                                                
2
 Việc lựa chọn thêm pháp luật của Bỉ, Pháp và Đức để nghiên cứu so sánh làm rõ hơn những nét khác biệt về tính 

đặc thù trong quy định của EU, một liên minh giữa các quốc gia với pháp luật của từng quốc gia thành viên cụ thể.  
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của các nước thành viên EU đã tạo ra nhiều đạo luật điều chỉnh chung cho cả cộng đồng 

mang tính tiến bộ và hiện đại. Hơn nữa, KDTM giữa các thương nhân EU với thương 

nhân VN sẽ ngày càng phát triển dưới tác động của Hiệp định EVFTA: Thương mại 

giữa Việt Nam và EU đã tăng hơn 12 lần từ năm 2000 đến năm 2017. Năm 2017, tổng 

kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên đạt hơn 50 tỉ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất 

siêu sang khu vực này trên 26 tỉ đô la Mỹ. Đặc biệt, nếu như EVFTA được ký kết và 

phê chuẩn trong năm 2018 này
3
 thì doanh nghiệp VN sẽ phải đối mặt với nhiều thách 

thức do sẽ gia tăng tranh chấp về KDTM giữa DN VN và DN EU. Từ đây sẽ có nhiều 

tranh chấp mà TA VN có khả năng phát sinh thẩm quyền. Do đó, những kinh nghiệm từ 

EU sẽ có ý nghĩa đối với VN trong việc hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này. 

Hoa Kỳ, tiêu biểu cho truyền thống Common law, cùng với sức mạnh về kinh tế và 

chính trị, cùng với một hệ thống pháp luật hiện đại, đề cao quyền tự do của con người 

và công dân…sẽ cung cấp nhiều kinh nghiệm liên quan đến việc giải quyết tranh chấp 

KDTM có YTNN tại TA, đặc biệt là vấn đề lựa chọn TA và pháp luật áp dụng cho HĐ 

cũng như tranh chấp ngoài HĐ. Hơn nữa, một số ĐƯQT hiện nay về TPQT ít nhiều 

cũng chịu sự ảnh hưởng của pháp luật Hoa Kỳ như các Đạo luật Mẫu của UNCITRAL, 

UNIDROIT hay Hội nghị Lahay về TPQT…Ngoài ra, với vị thế là nền kinh tế có quy 

mô lớn nhất thế giới
4
, pháp luật về GQTC KDTM có YTNN luôn được Hoa Kỳ chú 

trọng trong việc hoàn thiện nhằm đảm bảo một môi trường kinh doanh thuận lợi. Bên 

cạnh đó, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong năm 2016 đạt trên 47 tỷ 

USD. Hiện Hoa Kỳ đang là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam và Việt Nam 

đứng thứ 16 trong số các đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ. Tăng trưởng thương 

mại giữa hai nước hàng năm đạt 20%
5
. Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ 

vào Việt Nam tương đối khá cao, hiện Hoa Kỳ đứng thứ 8 trong các quốc gia và vùng 

lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Do đó, VN cũng rất cần nghiên 

cứu những kinh nghiệm của Hoa Kỳ về hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này. 

 Trung Quốc là nước láng giềng có nhiều điểm tương đồng với VN không chỉ về 

địa lý, về phong tục tập quán mà cả về thể chế kinh tế và pháp luật. Tuy nhiên, những 

năm gần đây pháp luật nói chung và TPQT nói riêng của Trung Quốc có nhiều thay đổi 

và điều này có ảnh hưởng đối với pháp luật về GQTC KDTM có YTNN tại TA Trung 

Quốc. Do đó, kinh nghiệm từ Trung Quốc sẽ rất bổ ích đối với VN. 

Singapore là nước có sự tương đồng với VN về địa lý vì đều là những nước ở khu 

vực Đông Nam Á, đều đã gia nhập ASEAN. Bên cạnh đó, mặc dù chịu nhiều ảnh 

                                                
3
 Bùi Trường (2018): http://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-eu-co-the-

duoc-ky-ket-trong-nam-nay-2368.html (truy cập ngày 27/6/2018). 
4
 Nguồn: https://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table (truy cập ngày 31/12/2017). 

5
 Nguồn: http://www.trungtamwto.vn/tin-tuc/quan-he-thuong-mai-viet-nam-hoa-ky-luon-duy-tri-muc-thang-du-

lon (truy cập ngày 30/5/2017). 

http://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-eu-co-the-duoc-ky-ket-trong-nam-nay-2368.html
http://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-viet-nam-eu-co-the-duoc-ky-ket-trong-nam-nay-2368.html
https://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table
http://www.trungtamwto.vn/tin-tuc/quan-he-thuong-mai-viet-nam-hoa-ky-luon-duy-tri-muc-thang-du-lon
http://www.trungtamwto.vn/tin-tuc/quan-he-thuong-mai-viet-nam-hoa-ky-luon-duy-tri-muc-thang-du-lon
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hưởng của Common law nhưng Singapore là nước phát triển nhất trong khu vực 

ASEAN và là nước có nhiều kinh  nghiệm trong việc GQTC về KDTM có YTNN nhờ 

uy tín của hệ thống tư pháp cũng như SICC. Đặc biệt, vào ngày 09/3/2018 vừa qua 

Singapore cùng với VN là 2 trong 11 nước đã chính thức ký kết Hiệp định CPTPP, tạo 

ra một khu vực tự do thương mại thuộc hàng lớn nhất thế giới, với quy mô thị trường 

chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu và bao trùm thị trường gần 500 triệu dân
6
 sẽ tạo cơ 

hội và gia tăng tranh chấp về KDTM giữa thương nhân VN và thương nhân của 

Singapore, do đó vấn đề GQTC KDTM có YTNN tại TAVN và TA Singapore sẽ là vấn 

đề thu hút sự quan tâm từ cả phía Chính phủ, TA và DN của cả hai nước.   

Trên đây là lý do để lựa chọn 4 nước nêu trên và việc nghiên cứu pháp luật và thực 

tiễn của các nước này trong GQTC KDQT có YTNN sẽ giúp NCS có cái nhìn cụ thể 

hơn về thực trạng pháp luật VN để từ đó có căn cứ đưa ra các giải pháp cụ thể.     

- Về thời gian: Khi phân tích những vấn đề liên quan đến việc xác định thẩm quyền 

của TA và luật áp dụng để GQTC KDTM có YTNN tại TA VN, Luận án lấy mốc từ 

năm 1995 cho đến nay vì năm 1995 là năm VN ban hành BLDS đầu tiên, tiếp theo năm 

1997 VN ban hành LTM đầu tiên và năm 2004 là BL TTDS đầu tiên. Cho đến này các 

văn bản này đã liên tục được sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cho phù hợp với những 

thay đổi liên quan đến các quan hệ phát sinh trong quá trình GQTC KDTM có YTNN. 

Khi đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật VN, Luận án đề xuất 

các giải pháp từ nay cho đến năm 2020 và xa hơn là đến năm 2025, về sửa đổi, bổ sung 

và ban hành mới các văn bản quy phạm PL điều chỉnh việc GQTC KDTM có YTNN tại 

TAVN. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở phương pháp luận nghiên cứu của Chủ nghĩa Mác – Lênin về duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử, để làm rõ nội dung của Luận án, tác giả sử dụng các 

phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: 

 Phương pháp tổng hợp và hệ thống hóa: Là phương pháp đòi hỏi sự hệ thống 

hóa và tổng hợp những vấn đề có tính lý luận liên quan đến đề tài của Luận án. Phương 

pháp này được sử dụng chủ yếu ở Chương 1 nhằm hệ thống hóa các công trình nghiên 

cứu của các tác giả đi trước có liên quan đến hướng nghiên cứu của Luận án. Dựa trên 

việc tổng hợp các công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước, NCS đã hệ 

thống hóa, phân tích để chỉ ra những vấn đề đã được giải quyết và những vấn đề còn bỏ 

ngỏ và cũng chính là nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án. 

 Phương pháp phân tích: Là phương pháp có sự đánh giá, bình luận và đưa ra 

                                                
6
 AP, TTXVN (2018): http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/35747002-hiep-dinh-cptpp-chinh-thuc-

duoc-ky-ket-tai-chile.html (truy cập ngày 28/6/2018). 

 

http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/35747002-hiep-dinh-cptpp-chinh-thuc-duoc-ky-ket-tai-chile.html
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/35747002-hiep-dinh-cptpp-chinh-thuc-duoc-ky-ket-tai-chile.html
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nhận xét về các vấn đề liên quan đến nội dung của Luận án. Phương pháp này được áp 

dụng xuyên suốt trong toàn bộ Luận án, đặc biệt là ở Chương 2, 3 và 4. Khi áp dụng 

phương pháp này, NCS đã phân tích các quy định của pháp luật VN, của các nước 

thuộc phạm vi nghiên cứu về những vấn đề lý luận như khái niệm, đặc điểm về tranh 

chấp KDTM, về YTNN trong tranh chấp KDTM có YTNN tại Chương 2; phân tích và 

bình luận các quy định cụ thể của VN và các nước về xác định thẩm quyền của TAVN 

trong việc GQTC KDTM có YTNN ở Chương 3 và các quy định về pháp luật áp dụng 

để GQTC KDTM có YTNN tại TA phát sinh từ HĐ và phát sinh ngoài HĐ ở Chương 4 

của LA. 

  Phương pháp so sánh luật học: Là phương pháp đòi hỏi việc phân tích các quy 

định của pháp luật VN và đặt nó trong mối quan hệ so sánh với PL của 4 nước thuộc 

phạm vi nghiên cứu nhằm có sự so sánh giữa các quy định có liên quan trong pháp luật 

VN với pháp luật các nước đó để tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa 

chúng. Phương pháp này được sử dụng ở Chương 3 và 4 của Luận án. Dựa trên cơ sở 

phân tích có so sánh, bao gồm phân tích có so sánh các quan điểm pháp lý khác nhau, 

các quy định có liên quan của pháp luật VN và các nước về GQTC KDTM có YTNN 

tại TA, cũng như cách tiếp cận và phương pháp giải quyết khác nhau của TA các nước 

và VN nhằm chỉ ra sự tương đồng và khác biệt, nguyên nhân của sự tương đồng và 

khác biệt, đánh giá mặt mạnh và yếu của các giải pháp pháp lý ở các nước, đặt các giải 

pháp đó trong điều kiện thực tế của VN để so sánh, luận giải làm cơ sở khoa học cho 

việc đưa ra các giải pháp cụ thể cho VN.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận án 

Về phương diện lý luận, thông qua việc luận giải để làm sáng tỏ hơn các khái niệm, 

đặc điểm và vai trò của việc GQTC KDTM có YTNN tại TA VN, Luận án góp phần 

vào việc hoàn thiện cơ sở lý luận về giải quyết các loại hình tranh chấp đặc thù này 

trong khoa học pháp lý VN.  

Về phương diện thực tiễn, những luận giải cho các giải pháp và kiến nghị cụ thể về 

việc bổ sung, sửa đổi nhằm hoàn thiện pháp luật VN về GQTC KDTM có YTNN tại 

TA VN (được đề xuất trong Luận án) sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà lập 

pháp, các nhà nghiên cứu và cả các nhà hoạch định chính sách. 

 Luận án cũng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với TAVN trong việc giải quyết các 

tranh chấp KDTM có YTNN tại VN. Bên cạnh đó, Luận án cũng là nguồn tài liệu tham 

khảo cho các DN là các chủ thể trong hoạt động KDTM có YTNN khi họ khởi kiện ra 

TA VN. Ngoài ra, Luận án cũng là tài liệu tham khảo cho sinh viên tại các cơ sở đào tạo 

của VN về những vấn đề liên quan đến pháp luật về GQTC KDTM có YTNN tại TA. 

6. Dự kiến những đóng góp mới của Luận án 
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- Trên cơ sở làm rõ khái niệm về tranh chấp KDTM có YTNN, Luận án đã xây 

dựng 02 tiêu chí cụ thể để nhận diện tranh chấp về KDTM có YTNN: Tiêu chí về tính 

KD, TM của tranh chấp và tiêu chí về YTNN của tranh chấp. 

- Luận án đã chỉ ra đặc điểm của việc GQTC KDTM có YTNN bằng TA nói chung 

và vai trò của việc GQTC KDTM có YTNN bằng TA VN nói riêng. 

- Luận án đã phân tích, trên cơ sở có so sánh, các quy định của pháp luật VN với 4 

nước là EU (trong đó có Pháp, Bỉ, Đức...), Hoa Kỳ, Trung Quốc và Singapore liên quan 

đến các vấn đề về lý luận (như khái niệm về tranh chấp và GQTC KDTM có YTNN, về 

đặc điểm, về các nguyên tắc trong việc GQTC KDTM có YTNN...) và về thực tiễn 

GQTC KDTM có YTNN bằng TA (như thẩm quyền của TA VN và các nước; nguyên 

tắc xác định thẩm quyền của TA đối với tranh chấp KDTM có YTNN phát sinh từ HĐ 

và ngoài HĐ; vấn đề lựa lựa chọn pháp luật áp dụng để GQTC KDTM có YTNN phát 

sinh từ HĐ và ngoài HĐ...).   

- Luận án đã đánh giá thực trạng pháp luật VN và chỉ ra những điểm mạnh và 

những bất cập trong các quy định về thẩm quyền của TA, về luật áp dụng để GQTC 

KDTM có YTNN phát sinh từ HĐ và phát sinh ngoài HĐ.  

- Luận án đã đề xuất giải pháp lâu dài và giải pháp trước mắt với lộ trình cụ thể 

trong việc hoàn thiện pháp luật VN về GQTC KDTM có YTNN phát sinh từ HĐ và 

phát sinh ngoài HĐ và giải pháp để TA VN giải quyết hiệu quả các tranh chấp KDTM 

có YTNN dựa trên sự đảm bảo cân bằng giữa vấn đề tôn trọng quyền tự do của các bên, 

quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, của bị đơn và vấn đề thực thi chủ quyền quốc 

gia của VN trong bối cảnh hiện nay.     

7. Kết cấu của Luận án 

Ngoài lời nói đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của Luận án 

gồm 4 chương: 

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý thuyết của đề tài nghiên cứu 

Chương 2. Những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại 

có yếu tố nước ngoài tại Toà án Việt Nam 

Chương 3. Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với việc giải quyết tranh chấp 

kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài  

Chương 4. Pháp luật áp dụng đối với việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương 

mại có yếu tố nước ngoài tại Toà án Việt Nam 
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 Chƣơng 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA  

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Việc GQTC KDTM có YTNN bằng TA là vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của 

TPQT. Khi nghiên cứu về vấn đề này, có thể thấy các công trình nghiên cứu ở VN và ở 

nước ngoài thường bắt đầu bằng việc nghiên cứu những vấn đề thuộc nội dung của 

TPQT nói chung và những vấn đề về GQTC KDTM có YTNN nói riêng. Tiếp theo là 

những công trình nghiên cứu cụ thể và chuyên sâu phân tích những vấn đề liên quan 

đến việc GQTC KDTM có YTNN tại TA, như: Những nghiên cứu về tranh chấp 

KDTM, về tranh chấp KDTM có YTNN, về XĐPL, về các quy định của pháp luật về 

thẩm quyền của TA đối với tranh chấp KDTM có YTNN phát sinh từ HĐ, thẩm quyền 

của TA đối với tranh chấp KDTM có YTNN phát sinh ngoài HĐ, về luật áp dụng để 

giải quyết loại hình tranh chấp này… Vì vậy, để có cái nhìn tổng quan về tình hình 

nghiên cứu của những vấn đề thuộc đề tài của Luận án, Phần 1.1. này sẽ tổng hợp tình 

hình nghiên cứu ở VN và ở nước ngoài theo 3 nhóm vấn đề. Đó là những nghiên cứu 

chung về TPQT và GQTC KDTM có YTNN; những nghiên cứu cụ thể về thẩm quyền 

của TA đối với tranh chấp KDTM có YTNN phát sinh từ HĐ và ngoài HĐ; và vấn đề 

về luật áp dụng để giải quyết loại hình tranh chấp này.   

1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

Trong bối cảnh tự do hóa TM và hội nhập quốc tế hiện nay, hoạt động KDTM có 

YTNN ngày càng trở nên sôi động, đa dạng và phức tạp, làm phát sinh nhiều tranh chấp 

và cũng là đề tài nóng bỏng của các công trình nghiên cứu. Ngoài các giáo trình của các 

cơ sở đào tạo luật của Trường Đại học Luật Tp.HCM, Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật 

Đại học quốc gia Hà Nội và các sách chuyên khảo về TPQT, về Luật TMQT, về Luật 

Phá sản và Giải quyết tranh chấp TM…, ở VN cũng có nhiều tác giả công bố các công 

trình nghiên cứu có liên quan đến cơ chế GQTC trong TPQT nói chung và việc GQTC 

KDTM có YTNN nói riêng. Tiêu biểu trong số đó có: 

1.1.1.1. Các công trình nghiên cứu chung về TPQT và GQTC KDTM có YTNN  

Năm 2013, luận án tiến sĩ của tác giả Đồng Thị Kim Thoa với đề tài “Cơ chế giải 

quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam”
7
 đã phân tích cụ thể về 

cơ chế GQTC trong TPQT. Đây là một công trình có phạm vi nghiên cứu rất rộng, bao 

gồm tất cả các tranh chấp trong lĩnh vực “dân sự” có YTNN với mục tiêu luận giải các 

vấn đề lý luận về cơ chế GQTC trong TPQT như: Khái niệm, nội hàm, các bộ phận cấu 

                                                
7
 Luận án được bảo vệ năm 2013 tại Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. 
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thành và mối liên hệ giữa các bộ phận đó trong cơ chế GQTC trong TPQT và đề xuất 

giải pháp về việc xây dựng một cơ chế GQTC trong TPQT VN nhằm đáp ứng yêu cầu 

xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, vấn 

đề về GQTC KDTM có YTNN bằng TA chưa được đề cập trong Luận án này.  

Đề tài NCKH cấp bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng luật tư pháp quốc tế” do 

tác giả Nguyễn Khánh Ngọc
8
 làm chủ nhiệm (nghiệm thu năm 2015) nghiên cứu về 

XĐPL và hai vấn đề của tố tụng DS có YTNN thường gặp nhất TPQT là xung đột về 

thẩm quyền, việc công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan tài phán của nước 

ngoài. Trong công trình này, các tác giả đã xây dựng được cơ sở lý luận và thực tiễn 

cho việc hình thành luật TPQT tại VN trên cơ sở nghiên cứu, so sánh với các mô hình 

TPQT của các nước như Anh, Úc, Đức, Pháp, Bỉ, Nga, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Nhật 

Bản. Tuy nhiên, vấn đề GQTC KDTM có YTNN bằng TA chưa được nghiên cứu một 

cách cụ thể. Tuy vậy, các cơ sở lý luận của TPQT về xác định thẩm quyền và xác định 

pháp luật áp dụng từ công trình nghiên cứu này sẽ là cơ sở lý luận quan trọng được 

NCS sử dụng trong Luận án. 

Đề tài NCKH cấp bộ “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật tư pháp quốc tế ở 

Việt Nam” (do tác giả Lê Thị Nam Giang làm chủ nhiệm, nghiệm thu năm 2017) đã nghiên 

cứu tổng quát các vấn đề về lý luận và thực tiễn áp dụng của các quy định trong lĩnh vực 

TPQT tại VN. Trên cơ sở so sánh với TPQT của EU, Bỉ, Pháp, Thuỵ Sĩ, Nga, Nhật Bản, 

Trung Quốc, Thái Lan và Singapore nhiều kiến nghị về hoàn thiện pháp luật VN trong lĩnh 

vực TPQT đã được các tác giả đưa ra khá chi tiết, phù hợp yêu cầu thực tiễn của quá trình 

GQTC tại VN, đáp ứng xu hướng hài hoà hoá pháp luật giữa các nước. Do công trình được 

nghiên cứu trong khoảng thời gian đang lấy ý kiến về dự thảo BLDS 2015 và BLTTDS 

2015 cho nên khi hai bộ luật này được thông qua thì một số giải pháp đã không còn mang 

tính thời sự. Ngoài ra, công trình này cũng không dành thời lượng đáng kể cho việc GQTC 

KDTM có YTNN bằng TA tại VN. Tuy nhiên, những vấn đề lý luận chung của TPQT, một 

số kiến nghị, giải pháp từ công trình này cũng mang tính gợi mở cho NCS trong việc xây 

dựng hệ thống các kiến nghị và giải pháp cụ thể trong Luận án liên quan đến vấn đề hoàn 

thiện pháp luật điều chỉnh về GQTC KDTM có YTNN tại TA VN. 

Đề tài NCKH cấp trường của Trường Đại học Luật Tp.HCM có tên gọi“Bảo vệ 

quyền con người trong tư pháp quốc tế Hoa Kỳ và tư pháp quốc tế Việt Nam” của tác 

giả Lê Thị Nam Giang và Ngô Kim Hoàng Nguyên (nghiệm thu năm 2014) đã nghiên 

cứu có so sánh các quy định của pháp luật Hoa Kỳ và VN theo hai nội dung chính là 

căn cứ xác định thẩm quyền và giải quyết XĐPL theo hướng bảo vệ quyền con người 

trong các QHDS có YTNN. Một số giải pháp liên quan đến quyền lựa chọn TA hay 

                                                
8
 Hiện đang là Thứ trưởng Bộ Tư pháp của Việt Nam. 
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việc xây dựng Bộ luật TPQT VN đã được nêu ra nhưng chưa phân tích về GQTC 

KDTM có YTNN bằng TA ở Hoa Kỳ và ở VN. Do đó, những nội dung còn bỏ ngỏ này 

sẽ được NCS nghiên cứu và giải quyết chi tiết hơn trong Luận án. 

Cuốn sách có tên gọi“Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước 

ngoài: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Nguyễn Trung Tín (NXB Khoa 

học xã hội, Hà Nội năm 2009) phân tích một số vấn đề lý luận về GQTC KDTM có 

YTNN bằng thương lượng, hòa giải, trọng tài, TA và một số kinh nghiệm GQTC 

KDTM có YTNN ở một số quốc gia bằng trọng tài trong giai đoạn này. Tuy nhiên, 

công trình này chưa phân tích các vấn đề về thực tiễn GQTC KDTM có YTNN bằng 

TA ở VN, đặc biệt là chưa phân tích vấn đề về thẩm quyền của TA cũng như quyền lựa 

chọn pháp luật áp dụng đối với tranh chấp KDTM ngoài HĐ. Ngoài ra, do công trình 

nghiên cứu đề cập nhiều đến pháp luật nội dung điều chỉnh trực tiếp về hợp đồng mua 

bán hàng hóa quốc tế hợp đồng thuê tàu và hợp đồng Li-xăng, do đó, những nội dung 

mà NCS có thể tham khảo và phát triển vấn đề nghiên cứu chủ yếu liên quan đến ván đề 

xác định luật áp dụng cho hoạt động GQTC. 

Sách chuyên khảo “Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh, thương mại quốc 

tế” của tác giả Nguyễn Ngọc Lâm (NXB Chính trị Quốc gia năm 2010) nghiên cứu 

những khía cạnh pháp lý liên quan đến nội dung HĐ KDTM quốc tế, những nguy cơ 

tranh chấp tiềm ẩn trong một HĐ KDTM quốc tế qua từng điều khoản cụ thể như: Chủ 

thể HĐ; đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết HĐ; các điều khoản về số lượng, chất 

lượng, giá cả, hình thức thanh toán, thời gian và địa điểm giao hàng; luật áp dụng đối 

với HĐ… Đồng thời, đưa ra các biện pháp nhằm phòng ngừa và GQTC đã xảy ra. Tuy 

nhiên, công trình này không phân tích những vấn đề liên quan đến GQTC KDTM có 

YTNN bằng TA tại VN. Tuy vậy, một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp hợp 

đồng KDTM quốc tế của tác giả này sẽ được NCS sử dụng và phân tích trong tương 

quan so sánh với một số quan điểm khác về vấn đề này trong Luận án. 

Luận án tiến sĩ với đề tài “Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài ở 

Việt Nam” của tác giả Trần Thị Thuý (bảo vệ năm 2015 tại Học viện Khoa học Xã hội) đề 

cập đến một số vấn đề lý luận và thực tiễn của các phương thức GQTC TM có YTNN, bao 

gồm tất cả các phương thức GQTC bằng TA, bằng trọng tài, các phương thức thương 

lượng, trung gian và hoà giải. Luận án này cũng  có sự nghiên cứu so sánh với một số nước 

ở một số vấn đề liên quan nhưng vì phạm vi nghiên cứu quá rộng nên những vấn đề về 

GQTC KDTM có YTNN bằng TA tại VN chỉ chiếm hàm lượng khiêm tốn. Tuy nhiên, một 

số nội dung liên quan đến hoạt động GQTC KDTM có YTNN tại TA VN từ công trình 

này, cụ thể là vấn đề xác định thẩm quyền của TA VN và pháp luật áp dụng sẽ gợi mở cho 

NCS nhằm nghiên cứu và phân tích chuyên sâu hơn về các nội dung này trong Luận án.  
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1.1.1.2. Các công trình nghiên cứu về thẩm quyền của TA đối với các tranh chấp kinh 

doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài 

Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Hoài Phương "Hoàn thiện pháp luật về tài phán 

kinh tế ở Việt Nam hiện nay" (bảo vệ năm 2007 tại Viện Nhà nước và Pháp luật
9
) đã phân 

tích cơ sở lý luận và thực tiễn về tài phán kinh tế nói chung, trong đó chủ yếu nêu ra thực 

trạng GQTC kinh tế bằng TA và trọng tài tại VN. Với phạm vi nghiên cứu khá rộng về tài 

phán kinh tế nên vấn đề GQTC trong KDTM có YTNN chưa được Luận án này phân tích. 

Tuy nhiên, các vấn đề lý luận về tài phán kinh tế bằng TA từ công trình này được NCS 

tham khảo và sử dụng cho việc giải quyết các vấn đề lý luận về xác định thẩm quyền của 

TA VN đối với hoạt động GQTC KDTM có YTNN. 

Luận án tiến sĩ “Thẩm quyền của toà án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có 

yếu tố nước ngoài” của tác giả Nguyễn Hồng Nam (bảo vệ năm 2016 tại Khoa luật Đại 

học quốc gia Hà Nội) đã làm rõ được một số khái niệm về thẩm quyền của TA VN giải 

quyết các VVDS có YTNN, xung đột thẩm quyền của TA, mối quan hệ giữa TA và 

trọng tài trong việc giải quyết các VVDS có YTNN, các tiêu chí cơ bản trong việc xác 

định thẩm quyền của TA VN giải quyết các VVDS có YTNN. Tuy nhiên, Luận án này 

phân tích các quy định về TTDS theo quy định của BLTTDS 2004, chưa nghiên cứu 

kinh nghiệm của nước ngoài để đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật VN. 

1.1.1.3. Các công trình nghiên cứu riêng biệt về vấn đề luật áp dụng đối với các tranh 

chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài 

Luận án tiến sĩ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoàn thiện hệ thống quy phạm xung 

đột pháp luật ở Việt Nam” của tác giả Nguyễn Bá Chiến (Khoa Luật, Đại học quốc gia 

Hà Nội, bảo vệ năm 2008) đã phân tích những vấn đề về XĐPL nói chung và giải quyết 

XĐPL về HĐ nói riêng. Do phạm vi nghiên cứu giới hạn trong các quy phạm xung đột 

theo quy định của BLDS 2005 nên nhiều vấn đề liên quan đến XĐPL theo quy định của 

các nguồn luật chuyên ngành, cụ thể là pháp luật điều chỉnh về quan hệ KDTM có 

YTNN nói chung và GQTC KDTM có YTNN nói riêng chưa được tác giả nghiên cứu 

một cách chi tiết. Mặc dù Luận án được hoàn thành trước thời điểm BLDS 2015 được 

hình thành, nhưng những cơ sở lý luận và một số kiến nghị, giải pháp từ công trình này 

vẫn còn mang tính thời sự và có giá trị tham khảo cho NCS trong quá trình nghiên cứu 

và đưa ra các kiến nghị, giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật về GQTC KDTM có 

YTNN tại TA VN trong giai đoạn hiện nay. 

Đề tài NCKH cấp trường (nghiệm thu 2015) của Trường Đại học Luật Hà Nội 

“Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong điều kiện sửa đổi Bộ luật Dân sự” (do tác 

giả Trần Minh Ngọc làm chủ nhiệm) đã phân tích và đưa ra các kiến nghị để sửa đổi 

                                                
9
 Thuộc Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 
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BLDS 2005, trong đó có phân tích cả quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản có YTNN, 

quan hệ HĐ dân sự và BTTH ngoài HĐ có YTNN, quyền tác giả và quyền sở hữu công 

nghiệp trong TPQT, pháp luật của các nước theo Common law và Civil law điều chỉnh 

về QHDS có YTNN. Tuy nhiên, góc độ nghiên cứu so sánh chưa được khai thác nhiều, 

các kiến nghị và giải pháp đưa ra chủ yếu dựa trên việc phân tích thực trạng các quy 

định về QHDS có YTNN ở VN, không phân tích cụ thể vấn đề GQTC KDTM có 

YTNN bằng TA tại VN. Do đó, những kết quả nghiên cứu từ công trình này về xác 

định pháp luật áp dụng cho quan hệ HĐ và BTTH ngoài HĐ có YTNN sẽ được NCS 

khai thác và nghiên cứu chuyên sâu, chi tiết hơn cho lĩnh vực KDTM có YTNN. 

Phân tích tình hình nghiên cứu ở VN cho thấy chưa có công trình nghiên cứu, ở cấp độ 

Luận án tiến sĩ luật học, về GQTC KDTM có YTNN tại TA VN. Vì vậy, các nền tảng lý 

thuyết GQTC KDTM có YTNN tại TA chưa được giải quyết một cách đầy đủ, cụ thể và 

toàn diện. Đặc biệt, hiện nay, khi BLDS 2005 đã được thay thế bằng BLDS 2015 và những 

quy định về QHDS có YTNN đã có nhiều sửa đổi, vì vậy, có rất nhiều vấn đề liên quan đến 

GQTC KDTM có YTNN tại TA VN cần được tiếp tục nghiên cứu một cách cụ thể hơn 

phù hợp với những nội dung mới có liên quan trong BLDS 2015 và BLTTDS 2015. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở nƣớc ngoài 

1.1.2.1. Các công trình nghiên cứu chung về tư pháp quốc tế 

Các công trình nghiên cứu này được ấn hành dưới hình thức các sách chuyên khảo 

như: “Concise Introduction to EU Private International Law” (tiếng Việt: Giới thiệu sơ 

lược về TPQT EU) của tác giả Michael Bogdan (NXB Europa Law Publishing, tái bản 

lần 2, năm 2012); “Boundaries of European private international law” (tiếng Việt: 

Ranh giới của Tư pháp quốc tế EU) của tác giả Bergé, Jean-Sylvestre (NXB Bruytland, 

năm 2015); “Private International Law in Mainland China, Taiwan and Europe” (tiếng 

Việt: Tư pháp quốc tế Trung Quốc lục địa, Đài Loan và EU) của hai tác giả Jürgen 

Basedow và Knut B. Pißler (NXB Mohr Siebeck, Đức, năm 2014); “The Conflict of 

Law” (tiếng Việt: Xung đột pháp luật) của hai tác giả David McClean, Kisch Beevers 

(NXB Sweet & Maxwell, năm 2009); “Cheshire, North & Fawcett: Private 

International Law” (tiếng Việt: Cheshire, North & Fawcett: Tư pháp quốc tế) của hai 

tác giả James Fawcett và Janeen Carruthers (NXB OUP Oxford, năm 2008)… đã giới 

thiệu một cách tổng quát về TPQT nói chung và TPQT tại EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, 

Trung Quốc… Trong các công trình này, các vấn đề tổng quát về XĐPL, về xác định 

thẩm quyền của TA đối với việc GQTC trong TPQT và vấn đề pháp luật áp dụng để 

giải quyết các tranh chấp nói trên, đã được phân tích một cách tổng quát từ khía cạnh lý 

luận đến thực trạng áp dụng trên thực tế ở EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc … Mặc dù các nội 

dung này không trực tiếp đề cập trực tiếp đến vấn đề GQTC KDTM có YTNN tại TA, 
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nhưng những nền tảng kiến thức nói chung của các công trình này sẽ là cơ sở quan 

trọng được NCS sử dụng nhằm nghiên cứu so sánh với hoạt động GQTC KDTM có 

YTNN tại TAVN. Bởi lẽ hoạt động GQTC này nằm trong nội hàm của hoạt động 

GQTC nói chung trong TPQT. 

1.1.2.2. Các công trình nghiên cứu về thẩm quyền của toà án đối với các tranh chấp 

kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài 

Công trình khoa học có tên gọi “Dispute Resolution in Asia” (tiếng Việt: Giải quyết 

tranh chấp tại Châu Á) của tác giả Michael Fkylls (nghiệm thu năm 1997 và được xuất 

bản bởi NXB Kluwer Law International), đã nghiên cứu về các thủ tục và nội dung 

pháp luật có liên quan đến GQTC bằng TA và các biện pháp thay thế khác như trọng 

tài, trung gian, hoà giải tại các quốc gia Châu Á tiêu biểu như Trung Quốc, Thái Lan, 

Singapore…, trong đó có cả VN. Tuy nhiên công trình này chỉ mang tính chất mô tả 

pháp luật các nước, chưa có sự bình luận so sánh. Hơn nữa cho đến nay, nhiều quy định 

pháp luật được đề cập trong công trình này đã không còn hiệu lực
10

. 

Công trình nghiên cứu có tên gọi “European Commentaries on Private 

International Law - Brussels I Regulation” (tiếng Việt: Bình luận về TPQT EU – Nghị 

định Brussels I) do Ulrich Magnus và Peter Mankowski đồng chủ biên (NXB European 

Law Publishers, tái bản lần 2 năm 2012). Đây là công trình bình luận khoa học về 

những vấn đề liên quan đến các quy định trong Nghị định Brussels I năm 2000 về vấn 

đề thẩm quyền của TA, về vấn đề công nhận và cho thi hành các phán quyết của TA 

trong GQTC về DS và TM có YTNN. Ở công trình này, các vấn đề về lý luận và thực 

tiễn và những quan điểm mới mang tính giải pháp đã được phân tích chi tiết, từ các 

nguyên tắc chung cho việc xác định thẩm quyền đến những trường hợp đặc biệt liên 

quan đến HĐ, BTTH ngoài HĐ; các HĐ liên quan đến chủ thể có vị trí “yếu thế” như  

HĐ tiêu dùng, HĐ bảo hiểm, HĐ lao động; quyền lựa chọn TA; vấn đề công nhận và 

cho thi hành phán quyết của TA nước ngoài… Một số quan điểm mới có thể tìm thấy 

như quan điểm về thoả thuận lựa chọn TA trong mối tương quan với nguyên tắc lis 

pendens
11

, đó chính là sự đề xuất về việc ưu tiên thẩm quyền của TA theo thoả thuận 

thay vì sự ưu tiên này dành cho TA thụ lý đầu tiên. Những nội dung này có giá trị tham 

                                                
10

 Ví dụ như nội dung viết về pháp luật Trung Quốc đề cập đến Luật TTDS 1991, trong khi hiện nay, Đạo luật này 

đã được sửa đổi nhiều lần, lần gần nhất là vào năm 2012; viết về pháp luật Singapore dựa trên Đạo luật về tổ chức 

TA tối cao (Supreme Court of Judicature Act) năm 1969, trong khi đến thời điểm hiện nay, Đạo luật này đã được 

sửa đổi nhiều lần, lần gần nhất là vào năm 2007… 
11

 Lis pendens là nguyên tắc cơ bản trong pháp luật tố tụng của EU. Theo đó, cùng một vụ việc với cùng các bên 

khi được TA của các quốc gia thành viên EU thụ lý thì sẽ ưu tiên thẩm quyền cho TA thụ lý đầu tiên. Nếu TA này 

tuyên bố có thẩm quyền thì các TA của các quốc gia thành viên khác thụ lý sau phải có nghĩa vụ từ chối thẩm 

quyền. Nội dung này được quy định cụ thể tại Điều 27 của Nghị định Brussels I và được thể hiện lại tại Điều 29 

Nghị định Brussels I Recast, có hiệu lực ngày 10/01/2015 thay thế cho Nghị định Brussels I. Xem: 

CampbellMcLachlan (2009), The Pocket Books of the Hague Academy of International Law: Lis Pendens in 

International Litigation, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, tr.13, 14. 
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khảo rất lớn cho NCS để từ đó đưa ra những kiến nghị mang tính định hướng cho việc 

hoàn thiện và phát triển của pháp luật về GQTC KDTM có YTNN tại TA VN hiện nay. 

Hai tác giả Andrew Dickinson và Eva Lein, vào năm 2016, đã đồng chủ biên công 

trình có tên gọi “The Brussels I Regulation Recast” (NXB Oxford University Press; 

tiếng Việt: Nghị định Brussels I được thay đổi), trong đó nghiên cứu về nội dung của 

Nghị định Brussels I Recast trong sự so sánh với các quy định tương ứng trong Nghị 

định Brussels I. Nhiều nội dung mới đã được luận giải, ví dụ như vấn đề thoả thuận lựa 

chọn TA mang tính độc quyền, tạo nên sự ưu tiên cho TA được lựa chọn so với TA 

khác, đặc biệt là TA thụ lý đầu tiên dựa trên cơ sở áp dụng nguyên tắc lis pendens như 

Nghị định Brussels I; thủ tục đơn giản cho việc thực thi phán quyết của TA từ các quốc 

gia thành viên EU…Các nghiên cứu này được NCS sử dụng vào trong Luận án nhằm 

làm cơ sở cho việc nghiên cứu, so sánh với pháp luật VN để từ đó đưa ra những kết 

luận về việc tham khảo và tiếp thu kinh nghiệm của EU trong việc xác định thẩm quyền 

của TA VN đối với việc GQTC KDTM có YTNN. 

Luận án tiến sĩ “Civil Jurisdiction Rules of the EU and their Impact on Third 

States” (tiếng Việt: Quy định về thẩm quyền xét xử DS của EU và tác động của nó đối 

với quốc gia thứ ba) của tác giả Thalia Kruger (bảo vệ năm 2007 tại Khoa Luật của 

Katholieke Universitei Leuven và được in thành sách vào năm 2008, NXB Oxford) đề 

cập đến bốn vấn đề nền tảng của pháp luật EU khi xác định về thẩm quyền: Nơi cư trú 

của bị đơn, thẩm quyền riêng biệt đối với các trường hợp cụ thể; thoả thuận lựa chọn 

TA; vấn đề từ chối thẩm quyền; giải quyết tố tụng song song dưới góc độ pháp luật cụ 

thể của EU và thực tiễn áp dụng thông qua các phán quyết của ECJ và của các TA quốc 

gia thành viên EU. Luận án này cũng phân tích mối tương quan giữa các quy định của 

EU với pháp luật của nước thứ ba, đề xuất một số kiến nghị mang tính đột phá cho việc 

hoàn thiện các quy định của EU về thẩm quyền như: Mở rộng hướng điều chỉnh của 

Nghị định theo hướng “mở” thêm cho nước thứ ba không là thành viên EU, thay vì chỉ 

quy định vấn đề thẩm quyền giữa các quốc gia thành viên EU với nhau; bổ sung nội 

dung về nguyên tắc lis pendens nhằm cho phép TA không từ chối thẩm quyền khi nó 

rơi vào các trường hợp đặc biệt cụ thể như thẩm quyền tuyệt đối, thẩm quyền trên cơ sở 

thoả thuận hoặc thẩm quyền mở rộng. Mặc dù những nội dung nghiên cứu của công 

trình này chủ yếu làm rõ mối quan hệ pháp luật EU và các nước thứ ba trong việc xác 

định thẩm quyền của TA quốc gia, song các kết quả nghiên cứu đó sẽ cung cấp cho 

NCS nền tảng kiến thức chuyên sâu hơn để hiểu về bản chất của TPQT EU nói chung 

và pháp luật về xác định thẩm quyền của TA quốc gia nói riêng. 

Ngoài ra, cũng có nhiều bài viết được công bố có nội dung liên quan đến thẩm 

quyền và luật áp dụng để GQTC KDTM có YTNN bằng TA, tiêu biểu có:  



 

16 

   

 

Bài viết “Choice of Court Clauses and Lis Pendens under Brussels I Regulation” 

(tiếng Việt: Điều khoản lựa chọn toà án và học thuyết lis pendens theo Nghị định 

Brussels I của tác giả Ekaterina Ivanova, đăng trên tạp chí Merkourios 2010 – Volume 

27/Issue 71) nghiên cứu về hai vấn đề được quy định trong Nghị định Brussels I là thoả 

thuận lựa chọn TA nhằm xác định cơ quan tài phán GQTC của các bên theo Điều 1, 

Điều 23 và vấn đề từ chối thẩm quyền theo nguyên tắc lis pendens tại Điều 27 của Nghị 

định. Bài viết này cũng đã phân tích về yếu tố cân bằng giữa quyền tự định đoạt của các 

bên tranh chấp với nguyên tắc lis pendens.  

 Năm 2009, tác giả Marta Pertegás có bài viết “The Brussels I Regulation and the 

Hague Convention on Choice of Court Agreements” (tiếng Việt: Nghị định Brussels I 

và Công ước Hague về thoả thuận lựa chọn toà án đăng trên Kỷ yếu tại Hội thảo khoa 

học “The ERA Annual Conference on Private International and Business Law” tổ chức 

ngày 8-9/10/2009 tại Trier, Đức) nghiên cứu về Công ước Hague về lựa chọn TA ra đời 

vào ngày 30/6/2005 trong khuôn khổ của Hội nghị Quốc tế Lahaye về TPQT đã ghi 

nhận quyền lựa chọn TA như là quyền cơ bản quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu của 

các bên, thể hiện quyền tự định đoạt của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ “tư” có 

tính “quốc tế”. Quyền này trước đó cũng đã được quy định trong Công ước Brussels 

1968 và sau này là Nghị định Brussels I của EU. Bài viết đã có sự phân tích, so sánh 

các quy định mang tính tương ứng giữa hai văn bản. 

1.1.2.3. Các công trình nghiên cứu về luật áp dụng đối với việc giải quyết tranh chấp 

kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài 

Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyen Thi Hong Trinh có tên gọi “Private 

International Law of Obligations in Vietnam – A comparative assessment in Light of 

European Developments” (tiếng Việt: Nghĩa vụ trong TPQT tại VN – Đánh giá so sánh 

theo sự phát triển của EU bảo vệ tại Khoa Luật, Đại học Hamburg, Đức vào năm 2015) 

đã giới thiệu khái quát về các nguyên tắc chung trong TPQT VN, mô tả và phân tích 

quy định của pháp luật VN về nghĩa vụ HĐ và nghĩa vụ BTTH ngoài HĐ có YTNN. 

Trên cơ sở nghiên cứu so sánh với pháp luật EU, một số giải pháp được tác giả này đề 

xuất nhằm hoàn thiện pháp luật VN về nghĩa vụ trong TPQT như vấn đề xác định phạm 

vi áp dụng của nguồn luật được lựa chọn cho nghĩa vụ HĐ, cụ thể hoá các điều kiện có 

hiệu lực của thoả thuận chọn luật, áp dụng nguyên tắc về mối liên hệ gắn bó cho các 

quan hệ HĐ khi không có thoả thuận chọn luật… Tuy nhiên, nguồn luật được tác giả sử 

dụng trong sự so sánh với pháp luật EU dựa trên quy định của BLDS 2005 và BLTTDS 

2004. Do là công trình nghiên cứu chung nhất về nghĩa vụ DS có YTNN nên những 

tranh chấp đặc thù trong lĩnh vực KDTM chưa được khai thác nhiều. Tuy vậy, các kết 

quả nghiên cứu từ công trình này cũng mang tính gợi mở rất nhiều cho NCS trong việc 
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hình thành và củng cố cho các kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật về QGTC 

KDTM có YTNN tại TA VN hiện nay. 

Tác giả Alexander J. Bělohlávek, vào năm 2010, là chủ biên cuốn sách có tên gọi 

“Rome Convention - Rome I Regulation – Commentary - New EU Conflict-of-Laws 

Rules for Contractual Obligations (tiếng Việt: Công ước Rome – Nghị định Rome I - 

Bình luận - Quy tắc giải quyết xung đột pháp luật mới của EU về nghĩa vụ hợp đồng) 

do NXB Juris Published xuất bản năm 2010, trong đó, căn cứ vào hơn 1.800 phán quyết 

của EJC và TA của các quốc gia, tác giả này đã bình luận một cách chi tiết từng điều 

khoản của Nghị định Rome I (trong tương quan so sánh với Công ước Rome) về nghĩa 

vụ theo HĐ. Nhiều kiến nghị mới được tác giả này đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật 

EU liên quan đến vấn đề luật áp dụng cho nghĩa vụ phát sinh từ HĐ, trong đó có HĐ 

KDTM có YTNN. Một số vấn đề mới được nhóm tác giả khuyến nghị có thể kể đến 

như: Ranh giới xác định nghĩa vụ HĐ và nghĩa vụ ngoài HĐ; vấn đề áp dụng luật nước 

ngoài sẽ như thế nào khi nội dung của nó không được xác định cụ thể; vấn đề thoả 

thuận lựa chọn luật trong một số trường hợp có sự hiện diện của chủ thể có vị trí yếu 

thế…Những khuyến nghị này cũng được NCS sử dụng cho quá trình xây dựng nên các 

kiến nghị và giải pháp cụ thể cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về pháp luật áp 

dụng cho tranh chấp trong lĩnh vực HĐ. 

Năm 2011, tác giả Peter Huber công bố công trình có tên gọi “Rome II Regulation, 

Pocket Commentary” (tiếng Việt: Bình luận ngắn về Nghị định Rome II được xuất bản 

bởi NXB European Law Publishers GMBH, Munich, Đức, năm 2011) trong đó phân 

tích về luật áp dụng cho các nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp HĐ. Nhiều vấn đề pháp lý 

mới đã được nhóm tác giả này phân tích như: Vấn đề phân biệt các quan hệ ngoài HĐ 

đặc biệt trong các lĩnh vực như SHTT, môi trường; thực hiện công việc không có uỷ 

quyền…; vấn đề thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho các quan hệ trên liên quan 

đến hình thức của thoả thuận theo ngụ ý các bên sẽ được chấp nhận khi nào theo các 

quy định ràng buộc của Nghị định Rome II; vấn đề lựa chọn pháp luật áp dụng là 

ĐƯQT sẽ có thể xảy ra trong trường hợp nào khi mà Nghị định Rome II chỉ cho phép 

các bên thoả thuận chọn pháp luật quốc gia cụ thể…Các nội dung nghiên cứu này có ý 

nghĩa tham khảo cho NCS trong việc đề xuất các giải pháp cho pháp luật Việt Nam điều 

chỉnh các tranh chấp ngoài hợp đồng trong lĩnh vực KDTM có YTNN. 

Luận án tiến sĩ có tên gọi “EU Law and Private International Law - The 

Interrelationship in Contractual Obligations” (tiếng Việt: Pháp luật EU và Tư pháp 

quốc tế EU - Mối quan hệ tương quan trong lĩnh vực nghĩa vụ hợp đồng của tác giả Jan-

Jaap Kuipers (bảo vệ năm 2011 tại the European University Institute, đã được in thành 

sách vào năm 2012, NXB Oxford) nghiên cứu về sự tương tác giữa pháp luật EU và các 

http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/128341/Holdings
http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/128341/Holdings
http://difusion.ulb.ac.be/vufind/Record/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/128341/Holdings
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nguyên tắc giải quyết XĐPL liên quan đến nghĩa vụ HĐ, trong đó có HĐ KDTM có 

YTNN. Các tác giả cho rằng có sự đối trọng giữa các nguyên tắc của TPQT và luật của 

EU khi mục đích của hai nguồn luật này không mang tính tương thích: EU hình thành 

nên các quy tắc mang tính áp đặt nhằm mục đích hạn chế thị trường nội địa, trong khi 

các quốc gia thành viên lại mong muốn có một nguồn luật mang tính hài hoà để quốc 

gia áp dụng nhằm hướng đến việc bảo vệ cá nhân, pháp nhân của quốc gia mình, qua đó 

khẳng định học thuyết về chủ quyền quốc gia. Chính vì thế, công trình này đã nghiên 

cứu khá chi tiết các vấn đề trong sự tương tác mang tính dung hoà giữa luật EU và pháp 

luật của các thành viên như phân biệt giữa “hợp đồng công” và “hợp đồng tư”; các yếu 

tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ HĐ như nguyên tắc tự do giao kết HĐ, tự do di chuyển hàng 

hoá, tự do đi lại của các bên; về pháp luật áp dụng cho việc GQTC nội dung HĐ.   

Ngoài ra, cũng có nhiều bài viết nghiên cứu về vấn đề luật áp dụng trong việc 

GQTC KDTM có YTNN bằng TA được đăng trên các tạp chí chuyên ngành pháp lý, 

như: 

Tác giả Tran Thi Thu Phuong có bài viết “Vietnam’s New Law on the Right of 

Parties to Choose Applicable Law in Civil Relations Involving Foreign Elements” 

(tiếng Việt: Luật mới của Việt Nam về quyền lựa chọn pháp luật áp dụng của các bên 

trong QHDS có YTNN đăng trên Tạp chí Journal of Politics and Law, Vol. 9, No. 4, 

năm 2016), trong đó phân tích các quy định về phạm vi của quyền thoả thuận chọn luật 

cũng như cơ chế kiểm soát quyền thoả thuận chọn luật của các bên trong QHDS có 

YTNN theo BLTTDS 2015 của VN. Ngoài ra, bài viết cũng có sự so sánh với pháp luật 

một số quốc gia như Đức, Pháp, Hoa Kỳ… để phân tích nhằm đánh giá các quy định 

của pháp luật VN về vấn đề thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng của các bên, đặc biệt 

là vấn đề liên quan đến việc sử dụng chính sách công để kiểm soát và giới hạn quyền 

lựa chọn. Tuy nhiên, do giới hạn của một bài viết tạp chí, nên các nội dung được đề cập 

chủ yếu mang tính chất mô tả, chưa đi vào nghiên cứu dưới dạng thức của một công 

trình so sánh pháp luật. Ngoài ra, nội dung phân tích về quyền thoả thuận dưới góc độ 

thực tiễn là hầu như không có. Do đó, vấn đề này sẽ được NCS nghiên cứu so sánh và 

luận giải một cách chi tiết hơn trong Luận án.   

Bài viết của tác giả Chen Weizuo “The Necessity of Codification of China’s Private 

International Law and Arguments for a Statute on the Application of Laws as the 

Legislative Model” (tiếng Việt: Sự cần thiết của việc pháp điển hoá TPQT Trung Quốc 

và các luận điểm cho Đạo luật về luật áp dụng như mô hình lập pháp đăng trên tạp chí 

Tsinghua China Law Review, Volume 1, Number 1, năm 2009) đã phân tích chi tiết về 

quá trình cải cách của TPQT Trung Quốc, sự cần thiết phải có đạo luật riêng về luật áp 

dụng cho các vụ việc DS có YTNN của Trung Quốc. Bài viết này cũng phân tích một 
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số vấn đề của TPQT giai đoạn trước 2010, như vấn đề về các nguyên tắc giải quyết 

xung đột không thể thực thi trên thực tế; các nguyên tắc giải quyết xung đột chưa mang 

tính cụ thể hoặc hết hiệu lực; sự mẫu thuẫn giữa các nguyên tắc giải quyết xung đột… 

Như vậy, xét trên bình diện quốc tế, có thể thấy, vấn đề GQTC KDTM có YTNN 

tại TA là vấn đề đã và đang được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Các nghiên 

cứu này đều có chung một mục đích, đó là cố gắng chỉ ra những biện pháp sao cho việc 

giải quyết loại hình tranh chấp này tại TA đạt hiệu quả nhất. Tuy nhiên, các công trình 

nghiên cứu cụ thể, chuyên sâu về GQTC KDTM có YTNN tại TA chưa nhiều và đặc 

biệt chưa có công trình nào nghiên cứu về vấn đề GQTC KDTM có YTNN tại TA VN. 

1.1.3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 

1.1.3.1. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước nêu trên, có thể đưa ra một số 

nhận xét tổng quan về tình hình nghiên cứu như sau: 

Thứ nhất, tính tất yếu về việc xác định mối liên hệ, sự kết nối giữa quốc gia với các 

yếu tố gắn với tranh chấp như quốc tịch, nơi cư trú của chủ thể, nơi thực hiện HĐ hoặc nơi 

xảy ra thiệt hại… là nội dung được thể hiện ở hầu hết các công trình nghiên cứu trong và 

ngoài nước. Các nghiên cứu đều có sự thống nhất rằng nó là nguyên tắc nền tảng cho việc 

xây dựng căn cứ để xác định thẩm quyền của TA và luật được TA áp dụng nhằm GQTC 

KDTM có YTNN. Tuy nhiên, mức độ liên hệ, kết nối như thế nào còn tuỳ thuộc vào quan 

điểm của từng học giả ở từng quốc gia khác nhau. 

Thứ hai, vấn đề GQTC KDTM có YTNN cho đến nay vẫn thu hút sự chú ý của các 

nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, bởi vì việc GQTC KDTM có YTNN không chỉ ảnh 

hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, pháp nhân của nước mình mà còn ảnh 

hưởng đến tiến trình mở cửa và hội nhập quốc tế. Do đó, sự xích lại gần nhau trong các quy 

định của pháp luật ở các quốc gia về vấn đề này là điều tất yếu. Thậm chí nhiều thiết chế 

pháp lý quốc tế được các quốc gia và các tổ chức quốc tế cố gắng xây dựng nhằm đáp ứng 

yêu cầu hài hoà hoá và nhất thể hoá pháp luật về GQTC KDTM có YTNN bằng cơ chế tài 

phán của TA. Chính vì vậy, kinh nghiệm từ các nước cần được phân tích và tham khảo cho 

việc hoàn thiện pháp luật VN. Tuy vậy, việc nghiên cứu trong tương quan so sánh giữa 

pháp luật VN và các nước, đặc biệt là các nước có nền kinh tế mang tính tương đồng như 

Trung Quốc hay các nước trong khối ASEAN vẫn còn hạn chế. 

Thứ ba, còn nhiều quan điểm chưa thống nhất liên quan đến cơ sở để xây dựng các 

căn cứ nhằm xác định thẩm quyền của TA và luật được TA áp dụng trong GQTC KDTM 

có YTNN. Việc ghi nhận và cơ chế để đảm bảo quyền lựa chọn TA và quyền lựa chọn 

pháp luật áp dụng để GQTC KDTM có YTNN phát sinh từ HĐ và ngoài HĐ cũng có sự 

khác biệt lớn. Do đó, góc nhìn của các tác giả khi nghiên cứu về vấn đề này cũng có sự 
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khác biệt. Vẫn còn có nhiều quan điểm khác nhau trong việc đề xuất mở rộng hay thu hẹp 

phạm vi quyền lựa chọn của các bên trong tranh chấp.  

      Thứ tư, các công trình nghiên cứu về các vấn đề có liên quan đến việc GQTC KDTM 

có YTNN tại TA VN, như đã đề cập ở trên, mới chỉ nghiên cứu đến vấn đề mang tính 

chung nhất hoặc chỉ đề cập đến một phần vấn đề có liên quan và với cách tiếp cận khác so 

với cách tiếp cận của tác giả: Chia thành hai vấn đề tranh chấp về KDTM có YTNN trong 

HĐ và tranh chấp KDTM có YTNN ngoài HĐ để nghiên cứu. Một số công trình đã thực 

hiện khá lâu và không còn phù hợp với sự thay đổi trong các quy định có liên quan của 

pháp luật VN, đặc biệt khi BLTTDS 2015, BLDS 2015 đã có hiệu lực. Điều này đặt ra yêu 

cầu cần thiết phải có sự nghiên cứu một cách chuyên sâu và cụ thể pháp luật về GQTC 

KDTM có YTNN bằng TA tại VN. 

Thứ năm, ở cấp độ Luận án tiến sĩ, cho đến này chưa có công trình nghiên cứu nào 

nghiên cứu một cách có hệ thống và chuyên sâu về vấn đề này. Chính vì vậy, có thể khẳng 

định đây là Luận án tiến sĩ đầu tiên nghiên cứu về GQTC KDTM có YTNN bằng TA tại 

VN. 

1.1.3.2. Những vấn đề còn bỏ ngỏ và nhiệm vụ của Luận án 

Dựa trên nhận xét chung về tình hình nghiên cứu trên đây, NCS cho rằng liên quan 

đến đề tài của Luận án, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được phân tích và luận giải một cách 

cụ thể và thấu đáo. Đó là: 

Thứ nhất, chưa có khái niệm thống nhất cũng như chưa có tiêu chí thống nhất để nhận 

diện tranh chấp KDTM có YTNN. 

Thứ hai, chưa có công trình nghiên cứu cụ thể, chuyên sâu về thẩm quyền của TA 

trong việc GQTC KDTM có YTNN phát sinh từ HĐ và ngoài HĐ cũng như vấn đề luật áp 

dụng trong GQTC KDTM có YTNN sau khi BLDS 2015 và BLTTDS 2015 phát sinh hiệu 

lực. 

Thứ ba, chưa có sự phân tích thực trạng các quy định của pháp luật VN về thẩm quyền 

và luật áp dụng trong GQTC KDTM có YTNN tại TA, đặc biệt kể từ khi BLDS 2015 và 

BLTTDS 2015 có hiệu lực. 

Thứ tư, chưa có những nghiên cứu cụ thể về kinh nghiệm của EU, Hoa Kỳ, Trung 

Quốc, Singapore trong việc xác định thẩm quyền của TA và xác định luật áp dụng trong 

việc GQTC KDTM có YTNN tại TA. 

Thứ năm, chưa chỉ ra những bất cập trong pháp luật VN để từ đó có cơ sở đề xuất giải 

pháp hoàn thiện pháp luật VN về GQTC trong KDTM có YTNN bằng TA VN. 

Đây là 5 vấn đề còn bỏ ngỏ và cũng chính là nhiệm vụ mà Luận án này phải nghiên 

cứu, luận giải để làm rõ. 

1.2. Cơ sở lý thuyết của đề tài nghiên cứu 
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1.2.1. Lý thuyết nghiên cứu 

Để thực hiện Luận án, các lý thuyết và các học thuyết sau đây đã được NCS vận dụng 

khi luận giải những vấn đề trong Luận án: 

- Lý thuyết của Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và 

pháp luật, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ giữa Nhà nước và pháp luật, vai trò điều chỉnh 

của pháp luật đối với các quan hệ xã hội trong nhà nước XHCN. Vận dụng lý thuyết này, 

LA làm rõ mối quan hệ giữa nguyên tắc tôn trọng chủ quyền QG và nguyên tắc tự do ý chí, 

tự do hợp đồng và tự do KDTM trong việc GQTC KDTM tại TA VN.     

- Lý thuyết về tự do hoá TM, về hội nhập quốc tế, về cải cách tư pháp nhằm đáp ứng 

yêu cầu của nền kinh tế thị trường và yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế trong lĩnh vực 

KDTM nói chung và KDTM có YTNN nói riêng. 

- Lý thuyết về chủ quyền quốc gia, đặc biệt là quyền tài phán của TA, của TAVN trong 

phạm vi lãnh thổ của quốc gia đối với các tranh chấp KDTM có YTNN. 

- Lý thuyết về HĐ dựa trên nền tảng của nguyên tắc tự do HĐ, tự do lựa chọn TA 

GQTC và tự do lựa lựa chọn pháp luật áp dụng để GQTC KDTM có YTNN phát sinh từ 

HĐ và phát sinh ngoài HĐ. 

- Lý thuyết về XĐPL và giải quyết XĐPL trong các tranh chấp KDTM có YTNN. 

- Lý thuyết về xung đột thẩm quyền và đặc biệt là lý thuyết về việc xác định thẩm 

quyền của TA trong việc giải quyết các tranh chấp KDTM có YTNN. 

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Thứ nhất: Tranh chấp KDTM có YTNN có những đặc thù khác biệt gì so với các loại 

hình tranh chấp khác để từ đó có thể xác định được những yêu cầu đặt ra đối với TA nói 

chung và đối với TAVN nói riêng khi GQTC KDTM có YTNN? Việc TAVN không đáp 

ứng được các yêu cầu đó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến năng lực cạnh tranh của TAVN 

trong bối cảnh tự do hóa TM và hội nhập QT? 

Thứ hai: Tranh chấp KDTM có YTNN có thể phát sinh từ quan hệ HĐ hoặc quan hệ 

ngoài HĐ, vậy liệu rằng giữa hai loại hình tranh chấp này có những điểm khác biệt gì trong 

quá trình GQTC tại TA hay không? Điều này có ảnh hưởng gì đến nguyên tắc xác định 

thẩm quyền của TAVN và vấn đề về xác định pháp luật áp dụng?  

Thứ ba: Những bất cập trong pháp luật VN về GQTC KDTM có YTNN tại TA hiện 

nay là gì? Nguyên nhân và giải pháp nào để loại bỏ những bất cập đó? 

Thứ tư: Pháp luật của EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Singapore có quy định như thế nào 

về xác định thẩm quyền của TA và xác định pháp luật áp dụng trong GQTC KDTM có 

YTNN? Đâu là những điểm tương đồng và đâu là những điểm khác biệt so với PLVN và 

trong số những điểm khác biệt đó, điểm nào có thể tiếp nhận vào pháp luật VN nhằm giải 

quyết những bất cập hiện nay về các vấn đề này hay không? 
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1.2.3. Giả thuyết nghiên cứu 

 Thứ nhất: Tranh chấp KDTM có YTNN là loại hình tranh chấp đặc biệt. Sự đặc biệt 

này thể hiện ở chỗ tranh chấp KDTM là những tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể 

KDTM ở phạm vi quốc tế. Họ là các thương nhân ở các nước khác nhau tiến hành các hoạt 

động KDTM với nhau và từ đây, vấn đề chủ quyền quốc gia và các vấn đề tự do TM có sự 

giao thoa nhưng cũng có những điểm tới hạn. Đây chính là điểm đặc biệt ảnh hưởng đến 

việc GQTC tại TA nói chung và tại TA VN nói riêng. Nói một cách khác, vấn đề chủ 

quyền QG, vấn để về thẩm quyền của TA với vai trò là bộ máy tư pháp của Nhà nước sẽ 

được điều chỉnh bởi những quy phạm pháp luật như thế nào để một mặt vừa bảo đảm vai 

trò của TAQG vừa tạo điều kiện dễ dàng và thuận lợi để các thương nhân VN có thể tự do 

KDTM ở phạm vi quốc tế và cũng là để các TAVN có thể được các bên tranh chấp (VN và 

nước ngoài) dễ dàng thỏa thuận lựa chọn làm cơ quan giải quyết tranh chấp phát sinh.  

 Dưới tác động của tiến trình VN đang mở cửa toàn diện và sâu rộng về kinh tế, Luận 

án sẽ phải làm rõ điểm tới hạn tối thiểu trong các quy định của PL để TAVN đảm bảo sự 

cân bằng giữa việc tôn trọng quyền tự do của các bên, quyền và lợi ích hợp pháp của 

nguyên đơn, của bị đơn và vấn đề thực thi chủ quyền quốc gia. Điểm tới hạn tối thiệu này 

chính là cho phép các bên có quyền lựa chọn TA (kể cả TAVN và TA nước ngoài) để giải 

quyết tranh chấp KDTM có YTNN và điều này sẽ đặt các TAVN vào điều kiện phải tự 

hoàn thiện về mọi mặt để nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình.  

Thứ hai: Khác với các tranh chấp DS có YTNN, tranh chấp KDTM có YTNN có đặc 

điểm riêng liên quan đến mục đích sinh lợi của các chủ thể. Vì vậy, để giải quyết hiệu quả 

các tranh chấp này, pháp luật cần cho phép các bên tranh chấp (trong HĐ và ngoài HĐ) 

không chỉ được quyền tự do lựa chọn TA mà còn được tự do lựa chọn pháp luật áp dụng để 

GQTC phát sinh. Giả thuyết này sẽ tạo sự tự nguyện, từ phía các bên tranh chấp là các 

thương nhân, nhà đầu tư trong việc thi hành phán quyết của TA, kể cả đó là phán quyết của 

TA VN hay phán quyết của TA nước ngoài. Cũng từ giả thuyết này, đặt ra nghĩa vụ cho 

TAVN trong việc không chỉ tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp giữa các bên mà còn phải tự 

nâng cao kỹ năng, trình độ và sự hiểu biết về PL nước ngoài khi GQTC KDTM có YTNN. 

Điều này cũng đặt ra đối với Nhà nước là Nhà nước cần có cơ chế để TAVN thực thi được 

các yêu cầu đó. 

Thứ ba: Để việc GQTC KDTM có YTNN tại TAVN trở nên nhanh chóng, thuận lợi 

và có hiệu quả, cần phải có một khung pháp luật phù hợp cho việc GQTC KDTM có 

YTNN. Theo đó, khung pháp luật này vừa đảm bảo tính đặc thù của pháp luật VN, vừa đáp 

ứng yêu cầu cải cách tư pháp và yêu cầu hội nhập quốc tế của VN. 

Thứ tư: Kinh ghiệm GQTC KDTM có YTNN tại TA của 4 quốc gia thuộc phạm vi 

nghiên cứu sẽ được lựa chọn và được đề xuất tiếp thu nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định 
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có liên quan cho việc hoàn thiện pháp luật VN về việc xác định thẩm quyền của TA VN và 

xác định pháp luật áp dụng trong GQTC KDTM có YTNN phát sinh từ HĐ và ngoài HĐ. 

1.2.4. Phương pháp tiếp cận 

Là Luận án tiến sĩ luật học, chuyên ngành Luật Kinh tế, phương pháp tiếp cận của 

đề tài sẽ bao gồm phương pháp tiếp cận liên ngành: Ngành luật học và ngành kinh tế. 

 Ở góc độ kinh tế, NCS sẽ phân tích để làm rõ yếu tố kinh tế, mục tiêu lợi nhuận mà 

các hoạt động KDTM có YTNN nhằm vào: Đây là điểm khác biệt giữa quan hệ KDTM 

có YTNN với các quan hệ DS có YTNN khác như quan hệ sở hữu, lao động, thừa kế, 

hôn nhân gia đình…Chính yếu tố kinh tế và mục tiêu lợi nhuận này đặt ra các yêu cầu 

theo đó, PL phải có quy định phù hợp để buộc TA phải bảo quyền tự do kinh doanh, tự 

do hợp đồng…và từ đó là tự do lựa chọn PL và tự do lựa chọn TA giải quyết các tranh 

chấp phát sinh. Ngoài ra, chính những lợi ích kinh tế sẽ đạt được từ hiệu quả có được 

của một cơ chế phù hợp trong GQTC KDTM có YTNN (như giải quyết nhanh chóng, 

tiết kiệm thời gian…) nếu đảm bảo được sự cân bằng giữa việc tôn trọng quyền tự do 

KDTM của các bên tranh chấp và yếu tố chủ quyền quốc gia của VN. Và điều này 

không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TAVN với vai trò là CQ tư pháp 

mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh QG nhờ việc đổi mới và cải cách tư 

pháp cũng như hoàn thiện PLVN nhằm tạo môi trường KD thuận lợi để thu hút các 

thương nhân nước ngoài đẩy mạnh hoạt động KDTM với các thương nhân VN.   

Ở góc độ luật học, vì đề tài liên quan đến GQTC KDTM có YTNN tại TAVN, do 

đó LA cũng đã nhấn mạnh yêu cầu đối với TAVN, thông qua các đề xuất sửa đổi, bổ 

sung hay ban hành mới các văn bản quy phạm PL có liên quan, trong việc cần có cái 

nhìn thông thoáng hơn khi các bên lựa chọn TAVN hay PL nước ngoài khi GQTC 

KDTM cũng như cần có sự am hiểu về PL nước ngoài để áp dụng đúng nhằm góp phần 

giải quyết nhanh, hiệu quả các tranh chấp KDTM có YTNN.  

Kết luận chƣơng 1 

       Pháp luật về GQTC KDTM có YTNN bằng TA đã được nghiên cứu dưới nhiều góc 

độ khác nhau ở trong nước và ở nước ngoài. Kết quả nghiên cứu của các công trình đó 

đã phần nào khái quát được các vấn đề về lý luận và thực tiễn pháp luật của VN và các 

nước liên quan đến GQTC trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có 

Luận án tiến sĩ luật học nào nghiên cứu một cách chuyên sâu, cụ thể và có so sánh quy 

định có liên quan trong pháp luật của 4 nước là EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Singapore 

về vấn đề GQTC KDTM có YTNN tại TAVN. 

Trên cơ sở hệ thống hóa các công trình NCKH ở VN và ở nước ngoài, Luận án đã 

chỉ ra 5 vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu của Luận án mà các công trình đi 

trước đã phân tích và 5 vấn đề còn bỏ ngỏ và cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Luận án 
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này. Đó là: (i). Vấn đề về khái niệm và tiêu chí nhận biết tranh chấp KDTM có YTNN; 

(ii). Vấn đề về thẩm quyền của TA trong việc GQTC KDTM có YTNN phát sinh từ HĐ 

và ngoài HĐ; (iii). Vấn đề luật áp dụng trong GQTC KDTM có YTNN; (iv). Vấn đề về 

thực trạng quy định của pháp luật VN về thẩm quyền và luật áp dụng trong GQTC KDTM 

có YTNN tại TA trong mối quan hệ có so sánh với quy định của EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc 

và Singapore; (v). Đề xuất kiến nghị và giải pháp hoàn thiện pháp luật VN về GQTC trong 

KDTM có YTNN tại TAVN. 

Chương 1 cũng nêu ra các lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên 

cứu và phương pháp tiếp cận là nền tảng cơ sở lý luận của Luận án.  
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Chƣơng 2 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH  

THƢƠNG MẠI CÓ YẾU TỐ NUỚC NOÀI TẠI TÕA ÁN VIỆT NAM 

 

2.1. Khái niệm, phân loại và đặc điểm của giải quyết tranh chấp kinh doanh, 

thƣơng mại có yếu tố nƣớc ngoài tại Tòa án Việt Nam 

2.1.1. Khái niệm về tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài và giải 

quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài tại Tòa án Việt Nam 

2.1.1.1. Khái niệm về tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài 

Cho đến nay vẫn chưa có cách hiểu thống nhất về khái niệm tranh chấp KDTM có 

YTNN. Luật pháp các nước khác nhau quy định khác nhau về khái niệm này. Vì vậy để 

có cách hiểu đúng về tranh chấp KDTM có YTNN, trước tiên, cần làm rõ các khái niệm 

về tranh chấp, tranh chấp KDTM và tranh chấp KDTM có YTNN. 

- Khái niệm về tranh chấp 

Hiện nay, pháp luật VN vẫn chưa đưa ra khái niệm về tranh chấp. Trước đây, Luật 

TM 1997 lần đầu tiên đưa ra khái niệm về tranh chấp thương mại tại Điều 238: “Tranh 

chấp thương mại là tranh chấp phát sinh do việc không thực hiện hoặc thực hiện không 

đúng hợp đồng trong hoạt động thương mại”. Tuy nhiên, khái niệm này đã không còn 

được sử dụng trong Luật TM 2005.  

Theo từ điển Tiếng Việt phổ thông “tranh chấp là sự giành nhau một cách giằng co 

cái không rõ về bên nào” hoặc “đấu tranh giằng co khi có ý kiến bất đồng, thường là 

vấn đề quyền lợi của hai bên”
 12

; theo Black’ Law Dictionary do West Pub Co xuất bản 

năm 1999 thì, “tranh chấp là mâu thuẫn, bất đồng; sự mâu thuẫn về các yêu cầu hay 

quyền; sự đòi hỏi về quyền, yêu cầu hay đòi hỏi từ một bên được đáp lại bởi một yêu 

cầu hay lập luận trái ngược của bên kia”
13

.  

Một số tác giả VN đã đưa ra quan điểm khác nhau về khái niệm về tranh chấp. Ví 

dụ như theo tác giả Nguyễn Ngọc Lâm
14

 thì tranh chấp được hiểu là những tranh cãi, 

bất đồng giữa các bên về việc không thực hiện, hoặc thực hiện không đầy đủ một (hoặc 

nhiều) nghĩa vụ mà mình đã cam kết. Tác giả Trần Thị Thúy
15

 thì đưa ra định nghĩa 

“tranh chấp là sự mâu thuẫn, bất đồng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa các chủ 

thể có liên quan khi tham gia vào các quan hệ pháp luật”. Tuy nhiên, việc lý giải vì sao 

                                                
12

 Viện Ngôn ngữ học (2006), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng – Trung tâm Từ điển học, tr.1024; Viện Ngôn 

ngữ học (2002), Từ điển Tiếng Việt phổ thông, NXB Tp.Hồ Chí Minh, tr.942. 
13

 Theo bản dịch tại: Trần Thị Thúy (2014), Giải quyết tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam, 

Luận án tiến sĩ bảo vệ tại Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tr.16. 
14

 Nguyễn Ngọc Lâm (2014), Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế, NXB Hồng Đức, tái bản lần 2, 

tr.16. 
15

 Trần Thị Thúy (2014), tlđd, tr.16. 
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sử dụng khái niệm này thì chưa được học giả lý giải cụ thể. Theo NCS, việc sử dụng 

cụm từ “trách nhiệm” mang tính không phù hợp vì trách nhiệm chỉ được xem là hậu 

quả pháp lý theo quy định của pháp luật hoặc theo ý chí của bên có quyền. Điều đó có 

nghĩa là khi có những bất đồng, mẫu thuẫn về quyền và nghĩa vụ của các bên (có thể do 

các bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật), hoạt động GQTC (với các 

phương thức GQTC khác nhau) sẽ xác định trách nhiệm cụ thể cho các bên. Trong hoạt 

động GQTC KDTM có YTNN, TA sẽ xác định các trách nhiệm cụ thể bao gồm trách 

nhiệm trong hợp đồng và/hoặc trách nhiệm ngoài hợp đồng. Như vậy, việc đưa cụm từ 

“trách nhiệm” vào trong nội hàm của khái niệm “tranh chấp”, theo NCS là không phù 

hợp. 

Tác giả khác cho rằng nếu nói tranh chấp là những bất đồng, những mâu thuẫn, 

những xung đột về thẩm quyền và lợi ích khi tham gia vào một quan hệ xã hội nhất định 

thì không sai nhưng chưa đủ. Theo tác giả này, các mâu thuẫn, bất đồng chỉ trở thành 

tranh chấp khi những mâu thuẫn, bất đồng đó trở nên không thể dung hòa được, buộc 

các bên phải tìm đến một biện pháp giải quyết tranh chấp. Vì vậy, theo tác giả này, 

“Tranh chấp là khái niệm dùng để chỉ những bất đồng, những mâu thuẫn hay những 

xung đột về một lợi ích nhất định mang tính đối kháng mà khi phát sinh các bên có liên 

quan không thể dung hòa được, đòi hỏi phải có phương cách giải quyết thỏa đáng để 

bảo vệ lợi ích của mình”
16

. NCS tán thành quan điểm này. 

Nghiên cứu pháp luật EU và một số nước cho thấy, hầu như không tồn tại một khái 

niệm mang tính pháp lý cụ thể về “tranh chấp”, thay vào đó, EU và một số nước chỉ đưa 

ra khái niệm hoặc liệt kê nội hàm của các tranh chấp trong các lĩnh vực cụ thể như tranh 

chấp thương mại, tranh chấp lao động, tranh chấp tài sản... Nội dung này sẽ được trình 

bày cụ thể ở bên dưới. 

Từ phân tích ở trên, NCS cho rằng tranh chấp là những bất đồng, những mâu thuẫn, 

những xung đột về quyền và lợi ích của các bên và những mâu thuẫn này trở nên đối 

kháng, không thể dung hòa buộc các bên tranh chấp phải tìm đến cơ chế để giải quyết 

tranh chấp nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. 

- Khái niệm về tranh chấp kinh doanh, thương mại 

Có thể hiểu rằng tranh chấp KDTM là tranh chấp phát sinh từ hoạt động KDTM. 

Vậy KDTM là gì? Tại VN, không có khái niệm về KDTM mà thay vào đó là khái niệm 

về hoạt động TM (theo LTM 2005) và khái niệm KD (theo LDN 2014). Theo khoản 1 

Điều 3 LTM 2005, hoạt động TM là “hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua 

bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm 

                                                
16

 Nguyễn Thị Mơ (2006), “Nhận dạng các loại hình tranh chấp thương mại”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 16, 

tr.3. 
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mục đích sinh lợi khác”. Khái niệm này khá tương thích với nội hàm của khái niệm TM 

theo quy định của UNCITRAL trong Luật mẫu về Trọng tài TMQT
17

. Theo khoản 16 

Điều 4 LDN 2014, KD là “việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công 

đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ 

trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”.  

Như vậy, có thể thấy, ở hai quy định này, một quy định hướng về nội dung trong 

hoạt động của thương nhân, đó là khái niệm hoạt động TM theo LTM 2005 và một quy 

định hướng về tính liên tục trong việc thực hiện hoạt động KD, đó là khái niệm về KD 

theo LDN 2014. Cả hai khái niệm này giống nhau ở điểm là đều nhằm vào mục đích 

sinh lợi. 

 Mặc dù không đưa ra khái niệm về tranh chấp KDTM những Điều 30 BLTTDS 

2015 lại liệt kê các tranh chấp cụ thể, theo đó, tranh chấp KDTM bao gồm 05 nhóm: “1. 

Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có 

đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; 2. Tranh chấp về quyền sở 

hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích 

lợi nhuận; 3. Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao 

dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty; 4. Tranh chấp 

giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý 

trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng 

giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan 

đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản 

của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty; 5. Các tranh chấp khác về kinh 

doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức 

khác theo quy định của pháp luật”. 

Căn cứ vào quy định nêu trên của BLTTDS 2015, của LTM 2005 và của LDN 2014, 

có thể thấy thuật ngữ KD, TM trong tranh chấp KDTM thực chất là sự kết hợp giữa 

thuật ngữ "kinh doanh” và thuật ngữ "thương mại”. Cho nên, để xác định tranh chấp 

nào là tranh chấp KDTM thì cần xác định tranh chấp đó phải xuất phát từ hoạt động KD 

và hoạt động TM nhằm mục đích sinh lợi. Hơn nữa, 05 nhóm tranh chấp được liệt kê 

theo Điều 30 BLTTDS 2015 lại gắn với cả các tranh chấp phát sinh từ hoạt động KD và 

cả từ hoạt động TM và được gọi chung là tranh chấp trong hoạt động KDTM.  

Có ý kiến cho rằng
18

, mặc dù BLTTDS 2015 không sử dụng thuật ngữ “tranh chấp 

TM” mà sử dụng thuật ngữ “tranh chấp về KD, TM” nhưng thông qua nội dung của các 

tranh chấp về KDTM được liệt kê tại Điều 30 thực chất là các tranh chấp phát sinh từ 

                                                
17

 Xem quy định về khái niệm thương mại tại phần chú giải 1 của Luật mẫu UNCITRAL về Trọng tài TMQT. 
18

 Xem ý kiến của Phạm Thị Hồng Đào trên website của Bộ Tư pháp, tại  

http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1905 (truy cập ngày 16/3/2016) 

http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1905
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hoạt động TM theo quy định của LTM 2005. Mặt khác, căn cứ vào khái niệm hoạt động 

TM quy định tại khoản 1 Điều 3 của LTM 2005 và khái niệm KD tại khoản 16 Điều 4 

LDN 2014 thì nội hàm của khái niệm hoạt động TM và khái niệm KD là tương đối 

đồng nhất do chúng có cùng mục đích “sinh lợi”. Do vậy, theo tác giả này, nhà làm luật 

chỉ cần quy định tranh chấp TM thuộc thẩm quyền của TA bao gồm những tranh chấp 

nào là đủ. Quan điểm này cũng được tìm thấy trong Giáo trình Chủ thể Kinh doanh của 

Trường Đại học Luật Tp.HCM
19

. 

Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng “kinh doanh” là một khái niệm rộng hơn 

“thương mại”, như Giáo trình Luật TMQT của Trường Đại học Luật Tp.HCM cũng đề 

cập về nội hàm của khái niệm “kinh doanh quốc tế” và cho rằng “kinh doanh quốc tế” 

là hoạt động “thương mại quốc tế” tư với nội hàm của khái niệm “kinh doanh” được 

hiểu là hoạt động TM theo nghĩa rộng
20

. 

Theo quan điểm của NCS, hoạt động KD và hoạt động TM trong một số trường hợp 

có thể trùng lắp về mặt ngữ nghĩa, song nội hàm của hai thuật ngữ này vẫn có sự khác 

biệt. Khái niệm TM thiên về yếu tố khách quan, liên quan đến nội dung của hoạt động, 

còn khái niệm KD lại thiên về yếu tố chủ quan, liên quan đến chủ thể thực hiện hành vi, 

thực tiễn hay được gọi là các chủ thể KD
21

. Chính vì vậy, với quy định của pháp luật 

hiện hành, NCS đồng tình với quan điểm của học giả Nguyễn Văn Tiến khi cho rằng: 

“Việc sử dụng tên gọi như thế là quá dài và rất khó phân biệt. Khái niệm kinh doanh, 

thương mại có mối quan hệ với nhau và ở một góc độ chung nhất chúng có nội dung 

giống nhau. Nhà lập pháp đã quá chú trọng đến việc phải lập pháp theo hướng điều 

chỉnh tất cả các quan hệ kinh doanh nên sử dụng khái niệm kinh doanh, thương mại. 

Việc đưa ra khái niệm như trên dễ gây ngộ nhận là có hai loại việc về kinh doanh khác 

nhau, mặc dù về thủ tục giải quyết là một. Sự thiếu tự tin của nhà lập pháp đã làm cho 

khái niệm tranh chấp về kinh doanh thêm phức tạp, dài dòng. Theo tác giả, luật tố tụng 

dân sự chỉ cần chọn khái niệm kinh doanh là thích hợp vì khái niệm này bao hàm cả 

hoạt động thương mại. Hay nói cách khác, thương mại chỉ là một hoạt động trong hoạt 

động kinh doanh mà thôi”
22

. Tác giả Nguyễn Thị Vân Anh cũng có quan điểm tương tự: 

“Cách dùng thuật ngữ “tranh chấp về kinh doanh, thương mại” là thừa từ ngữ, không 

cần thiết. Theo chúng tôi, có thể sử dụng thuật ngữ “tranh chấp kinh doanh”, hoặc 

“tranh chấp TM” đều được. Tuy nhiên, chúng tôi đề xuất nên sử dụng thuật ngữ “tranh 
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 Trường Đại học Luật Tp.HCM (2015), Giáo trình Chủ thể Kinh doanh, NXB Hồng Đức, tr.15. 
20

 Trường Đại học Luật Tp.HCM (2015), Giáo trình Luật Thương mại Quốc tế, NXB Hồng Đức, tr.16. 
21

 Chủ thể KD không phải là một thuật ngữ pháp lý, nhưng thường được sử dụng trên thực tế với cách hiểu đây là 

các chủ thể của hành vi kinh doanh, là những pháp nhân hay thể nhân thực hiện trên thực tế những hành vi kinh 

doanh. 
22

 Nguyễn Văn Tiến (2009), Thẩm quyền xét xử của TA nhân dân đối với các vụ việc kinh doanh, thương mại theo 

pháp luật tố tụng dân sự VN”, Luận án tiến sĩ, Viện Khoa học Xã hội, tr.84. 
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chấp kinh doanh” vì nội hàm của khái niệm “tranh chấp kinh doanh” được hiểu rộng 

hơn, bao trùm được cả khái niệm “tranh chấp thương mại”. Do đó, sử dụng khái niệm 

“tranh chấp kinh doanh” sẽ bao quát được mọi tranh chấp trong hoạt động kinh 

doanh”
23

. 

Từ những phân tích ở trên, NCS cho rằng ở VN, khái niệm KD và khái niệm TM đã 

được luật hoá trong LDN và LTM. Mặc dù đối tượng và phạm vi điều chỉnh của các 

luật này có những điểm khác nhau nhưng nếu chỉ mổ xẻ ở khái niệm thuật ngữ luật học 

thì hai khái niệm này có nhiều điểm chung, trong đó điểm chung nổi bật là mục đích 

của chúng đều nhằm sinh lợi. Nói cách khác, NCS cho rằng KD và TM là hai khái niệm 

chỉ các hoạt động TM do các chủ thể KD thực hiện nhằm mục đích sinh lợi. Do đó, có 

thể gọi chung hoạt động KD và hoạt động TM là hoạt động KDTM và các tranh chấp 

phát sinh từ các hoạt động này chính là các tranh chấp KDTM. Như vậy, tranh chấp 

KDTM là những tranh chấp phát sinh từ các hoạt động TM do các chủ thể KD thực 

hiện.  

Nghiên cứu pháp luật EU và một số nước cho thấy quan niệm về tranh chấp KDTM 

cũng không có sự thống nhất. Cụ thể: 

Theo pháp luật EU, không có khái niệm cụ thể về KDTM và tranh chấp KDTM mà 

chỉ đưa ra khái niệm chung về “dân sự và thương mại”; không có sự tách biệt giữa hai 

nhóm quan hệ này hoặc có chăng chỉ điều chỉnh một phạm vi hẹp của khía cạnh TM 

như nguồn luật điều chỉnh về vấn đề phá sản, về TM điện tử... Điều đó có nghĩa là cũng 

không tồn tại một khái niệm thống nhất về tranh chấp TM trong pháp luật của EU. Nếu 

có phân biệt, chủ yếu là sự phân biệt giữa tranh chấp DS, TM với các tranh chấp khác 

không thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản trên cơ sở sự giải thích của ECJ. Cụ 

thể, ECJ đã đưa ra cách giải thích để phân biệt giữa các vấn đề về DS, TM thuộc phạm 

vi điều chỉnh của Công ước Brussels 1968 (sau này là Nghị định Brussels I 2000 và 

Nghị định Brussels I Recast 2012) với các vấn đề khác không thuộc phạm vi điều 

chỉnh
24

. Theo đó, có 02 tiêu chí được ECJ đưa ra nhằm phân biệt các quan hệ DS, TM 

với các quan hệ khác, đó là tiêu chí chủ thể và tiêu chí về bản chất của mối quan hệ phát 

sinh giữa các bên có liên quan. ECJ cho rằng, bất kỳ mối quan hệ nào phát sinh giữa 

chủ thể công mang yếu tố quyền lực nhà nước với các chủ thể tư nhằm mục đích thực 

thi quyền lực công sẽ không được coi là các quan hệ DS, TM thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Nghị định này. Bản chất của quan hệ pháp luật công được xác định là “Sử dụng các 

                                                
23

 Xem thêm: Nguyễn Thị Vân Anh (2010), “Một số kiến nghị liên quan đến quy định về thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp kinh doanh, thương mại theo điều 29 BLTTDS”, Tạp chí Nghề luật, số 3. 
24

 Xem án lệ của ECJ: C-265/02 Frahuil v. Assitalia, [2004] ECR I-1541, para. 20. Nguồn: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d56efb2de1f6d84e73a99cb4b5ec4ac72a.e34KaxiL

c3qMb40Rch0SaxyLaN90?text=&docid=48893&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1

&cid=250079 (truy cập ngày 18/4/2017). 
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công cụ hoặc dịch vụ, được cung cấp bởi các chủ thể công… mang tính cưỡng chế và 

bắt buộc”
25

. Nghĩa là chỉ khi nó tham gia vào các quan hệ với mục đích tư như thiết lập 

các HĐ TM, hoặc trong các vấn đề về trách nhiệm BTTH ngoài HĐ… thì các quan hệ 

đó mới thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.  

Ngoài ra, có thể tìm thấy khái niệm gần tương tự, đó là khái niệm về giao dịch TM 

(commercial transaction) trong Chỉ thị số 2011/7 điều chỉnh về vấn đề chậm trả trong 

giao dịch TM. Theo đó, tại khoản 1 Điều 2 quy định: “Giao dịch thương mại là giao 

dịch giữa các thương nhân với nhau hoặc giữa các thương nhân với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền nhằm cung cấp hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ có trả thù lao”
26

. Cũng 

cần lưu ý rằng, đây là khái niệm chỉ được sử dụng trong phạm vi của Chỉ thị 2011/7. 

Như vậy, có thể thấy nội hàm của khái niệm tranh chấp TM không được pháp luật EU 

quy định một cách cụ thể. Và như vậy, theo nguyên tắc áp dụng dụng pháp luật của EU, 

khái niệm này sẽ được xác định theo luật quốc nội của từng quốc gia thành viên. Ví dụ: 

Pháp là quốc gia tiêu biểu cho truyền thống Civil law với sự tồn tại quan trọng của 

BLDS. Song bên cạnh đó, BLTM
27

 cũng được ban hành nhằm điều chỉnh các hoạt động 

liên quan đến thương nhân và tồn tại mang tính độc lập so với BLDS. Xuất phát từ việc 

phục vụ cho nhu cầu giao thương, đặc biệt là các hội chợ, các thương gia tới hội chợ và 

mong muốn tìm thấy một số lợi ích và đặc quyền nào đó, nên người ta có câu: "La paix 

des foires" (tiếng Việt: Sự an bình của hội chợ)
28

. Điều đó có nghĩa là khi các thương 

nhân tham gia vào các hội chợ sẽ được bảo đảm tới đó và quay về một cách an toàn, nơi 

đó sẽ có cơ chế tài phán đặc biệt và nhanh chóng nhằm thúc đẩy sự vận hành thông suốt 

của các giao thương. Năm 1673, Bộ luật Savary ra đời theo sáng kiến của Colbert. Tiếp 

đó là văn bản năm 1681 về luật hàng hải. Hai văn bản này đánh dấu sự ra đời của pháp 

luật TM với tư cách là một ngành luật
29

. Đến thế kỷ XVIII ở Pháp, đời sống TM đã tách 

biệt với đời sống DS. Khi Cách mạng Tư sản thành công, nhu cầu về một đạo luật thống 

nhất trong lĩnh vực TM được đặt ra và BLTM đã ra đời vào năm 1807, độc lập so với 

BLDS 1804. Lúc đầu hoạt động TM chỉ bao gồm việc mua bán hàng hoá hữu hình, về 

sau hoạt động TM đã mở rộng sang cả các hoạt động đầu tư KD của các công ty, các 

                                                
25

 Hélène van Lith (2009), International Jurisdiction and Commercial Litigation - Uniform Rules for Contract 

Disputes, Cambridge University Press, tr.35. 
26

 “Commercial transaction means a transaction between undertakings, or between an undertaking and public 

authorities which lead to the delivery of goods or the provision of services for remuneration”. Nguồn: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0007&from=EN (truy cập ngày 30/12/2017). 
27

 Năm 1801, một uỷ ban gồm 7 thành viên bao gồm các thẩm phán và thương gia chuẩn bị dự thảo BLTM và 

năm 1807 Bộ luật ra đời (có hiệu lực từ ngày 01/01/1808) bao gồm 608 điều được chia thành 4 quyển: về TM tổng 

quát (Du Commerce en Général); về TM hàng hải (Du Commerce maritime); về phá sản và vỡ nợ (Des faillite et 

des banqueroutes); về tài phán TM (De la juridiction commerciale). 
28

 Nguồn: website của tỉnh Seine-et-Marne của Pháp giới thiệu về hội chợ thời kỳ Trung cổ http://www.seine-et-

marne.gouv.fr/content/download/766/5960/file/HISTOIRE%20MOYEN%20AGE.pdf (truy cập ngày 15/3/2017). 
29

 Đào Trí Úc (1997), “Một số vấn đề cơ bản về Bộ luật dân sự Việt nam”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 

chuyên đề về luật bầu cử, về BLDS, các luật về thuế. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0007&from=EN
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hoạt động lưu thông phân phối hàng hoá và cung cấp dịch vụ nhằm mục đích kiếm lời.  

BLTM 1807 không quy định khái niệm về TM hay KDTM mà thay vào đó là khái 

niệm về hành vi TM và liệt kê ra 03 nhóm hành vi được coi là hành vi TM
30

: (i). Các 

hành vi TM do bản chất bao gồm 02 loại hành vi được coi là hành vi TM ngay cả khi 

chúng được thực hiện một cách riêng rẽ và các hành vi chỉ được coi là hành vi TM 

trong trường hợp nó được thực hiện thông qua một thương nhân
31

; (ii). Các hành vi TM 

theo hình thức bao gồm các hành vi được những người không phải là thương nhân thực 

hiện, nhưng vẫn được xem là hành vi TM vì hình thức của nó, ví dụ như hành vi lập hối 

phiếu, hành vi của các công ty TM...; (iii). Các hành vi TM phụ thuộc là các hành vi 

phụ thuộc vào hoạt động TM như các trái vụ giữa các thương nhân với nhau
32

. 

Với việc ban hành BLTM song song cùng với BLDS, có thể thấy ở Pháp, việc hình 

thành pháp luật TM với ý nghĩa là một lĩnh vực pháp luật độc lập đã ra đời rất sớm. Vì 

vậy thủ tục tố tụng đối với các tranh chấp TM và DS có sự khác biệt. Đó là một trong 

những lý do cho sự ra đời của Toà án TM (Tribunaux de commerce), song song cùng 

tồn tại và độc lập với Toà án DS
33

. Cũng từ đây tranh chấp TM được hiểu là những 

tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi TM của thương nhân. Tranh chấp 

này sẽ được giải quyết bởi Toà án TM. Đó là các tranh chấp liên quan đến các cam kết 

giữa các thương nhân với nhau, giữa các tổ chức tín dụng với nhau hoặc giữa thương 

nhân và tổ chức tín dụng; các tranh chấp liên quan đến các công ty TM; các tranh chấp 

về hành vi TM giữa tất cả các thể loại chủ thể khác nhau. Từ năm 2005, Toà án TM của 

Pháp có thêm chức năng giải quyết một số các thủ tục liên quan đến vấn đề thanh toán 

giữa con nợ và chủ nợ, thủ tục giải thể, phá sản trong trường hợp tài sản không có hoặc 

có rất ít
34

. 

Pháp luật của Bỉ chia ngành luật tư thành 03 phân ngành: pháp luật DS, pháp luật 

TM và pháp luật xã hội. Tuy nhiên, pháp luật TM vẫn có mối liên hệ nhất định với pháp 
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 Francis Lemeunier (1993), Nguyên lý và thực hành luật thương mại, luật kinh doanh, NXB Chính trị quốc gia, 

Hà Nội, tr.20. 
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 Điều 632 BLTM  quy định: (i). Các hành vi TM riêng rẽ bao gồm: Việc mua động sản để bán lại không kể tới 

việc có gia công, sửa chữa, hoàn thiện hoặc làm tăng thêm giá trị hay không; Việc mua bán BĐS để bán lại hoặc 

mua để xây dựng lại rồi bán toàn bộ hay từng phần; hoạt động trung gian để mua hoặc bán các BĐS, cơ sở KD, cổ 

phần của công ty kinh doanh BĐS; hoạt động môi giới TM; hoạt động ngân hàng hay hối đoái; (ii). 

Các hành vi thông qua thương nhân bao gồm: Các DN cho thuê động sản; các DN hoạt động chế tạo hay các nhà 

công nghiệp; Các DN hoạt động cung ứng hàng hoá, nguyên, nhiên, vật liệu...; các DN hoạt động biểu diễn công 

cộng như tổ chức biểu diễn ca nhạc, xiếc kịch... và các nhà xuất bản; các DN hoạt động uỷ thác; các cửa hàng bán 

đấu giá; các hãng đại lý và các văn phòng KD; các hãng bảo hiểm, các hãng điện ảnh, các hãng quảng cáo, thông 

tin. Ngoài ra, hoạt động khai thác mỏ luôn luôn được coi là hành vi TM. 
32

 Ngô Huy Cương (2002), “Hành vi thương mại”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 1, tr.40 - 47. 
33

 Nhóm Toà DS của Pháp bao gồm Toà Dân sự thẩm quyền hẹp (Tribunaux d’instance) và Toà Dân sự thẩm 
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 Theo Luật Khả năng Thanh toán năm 2005 của Pháp – Law no.2005-845 on Solvency, có hiệu lực 01/01/2006. 
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luật DS thông qua một số chế định trong luật DS như chế định về nghĩa vụ, về tài 

sản…
35

. Trong đó, nguồn luật về TM bao gồm BLTM
36

 và luật chuyên ngành điều 

chỉnh từng lĩnh vực TM đặc thù
37

. BLTM của Bỉ cũng không quy định khái niệm về 

KDTM mà quy định về hành vi TM theo hướng liệt kê, gồm 02 loại: Loại thứ nhất là 

hành vi TM do bản chất bao gồm: Thủ đắc nguyên vật liệu; sản xuất vật phẩm và hàng 

hoá để bán hoặc cho thuê; bán hoặc cho thuê có kèm theo thủ đắc; cho thuê động sản 

nhằm mục đích cho thuê lại; khai thác công nghiệp có kèm theo cung cấp hàng hoá; thủ 

đắc một DN; những HĐ của người sản xuất hay nhà máy trong phạm vi mà qui trình 

này không phải là bộ phận của một DN nông nghệp bình thường; HĐ lao động công 

hay tư; HĐ vận tải; HĐ cung ứng, đại lý, văn phòng giao dịch, mua bán công cộng 

động sản, triển lãm và bảo hiểm; HĐ mua bán BĐS để bán lại; ngân hàng, ngoại hối, 

giao dịch môi giới, môi giới; Những giao dịch ngân hàng công liên quan đến hối phiếu, 

lệnh chuyển tiền, hứa phiếu, cầm cố chứng khoán; đóng và bán tàu; khai thác tàu; thoả 

thuận cho thuỷ thủ đoàn; HĐ thuê mướn thuỷ thủ vận tải hàng hoá bằng đường biển
38

; 

Loại thứ hai là các hành vi được thương nhân thực hiện trong hoạt động nghề nghiệp 

của mình, bao gồm tất cả nghĩa vụ của thương nhân, trừ khi chứng minh được rằng 

nguyên nhân của chúng không tương thích với hoạt động TM; những hành vi có bản 

chất DS nhưng vẫn được xem là hành vi TM khi chúng được thương nhân thực hiện. 

Như vậy, cách thức quy định của Bỉ tương tự như cách thức quy định của Pháp. Nói 

cách khác tại Bỉ, các tranh chấp TM được hiểu là các tranh chấp liên quan đến các hành 

vi TM và được giải quyết bằng TA TM. Cơ quan này được hình thành một cách độc lập 

với Toà sơ thẩm thẩm quyền chung – Court of First Instance, có thẩm quyền giải quyết 

các tranh chấp liên quan đến lĩnh vực TM và thẩm quyền tuyệt đối đối với các thủ tục 

về phá sản trong khu vực quản hạt theo quy định của BLTTDS 1967 và BLTM 2004.   

Pháp luật của Đức không đưa ra khái niệm tranh chấp KDTM hay tranh chấp TM 

như Pháp và Bỉ, mà ghi nhận khái niệm về “tranh chấp kinh doanh”. Đó là các tranh 

chấp trong hoạt động KD được thực hiện bởi các chủ thể KD có đăng ký. Theo BLTM 

Đức, hoạt động KD được hiểu là một hoạt động độc lập, thống nhất, mang tính thường 

xuyên và mang tính nghề nghiệp của thương nhân nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. 

Còn thương nhân, được hiểu là người hành nghề KD tại bất kỳ cơ sở hành nghề nào 
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 Riêng đối với những hành vi liên quan tới mua sắm BĐS nhằm mục đích hoạt động nông nghiệp không kèm 
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mang lại lợi nhuận, ngoại trừ các DN mà căn cứ theo tính chất, phạm vi của nó không 

đòi hỏi phải thiết lập cơ sở để hoạt động KD (khoản 2 Điều 1). Doanh nghiệp hành 

nghề mà cơ sở hoạt động của nó chưa phải là hành nghề KD theo khoản 2 Điều 1 vẫn 

được coi là hành nghề TM theo định nghĩa của Bộ luật này nếu DN có đăng ký trong 

danh bạ TM. Doanh nghiệp có quyền nhưng không bắt buộc phải đăng ký đối với các 

cơ sở KDTM. Ở Đức không có sự phân biệt giữa tố tụng DS và tố tụng đặc biệt về KD. 

Các tranh chấp KD sẽ được giải quyết bằng hệ thống toà sơ thẩm thẩm quyền chung 

theo BLTTDS năm 2005 (lần sửa đổi gần nhất vào ngày 10/10/2013)
39

. Tuy nhiên, đối 

với các tranh chấp KD thì có sự khác biệt trong quy định về thành phần hội đồng xét xử 

so với tố tụng dân sự thông thường khác ở cấp TA khu vực: Hội đồng xét xử gồm 1 

thẩm phán chuyên nghiệp và 2 hội thẩm là thương gia so với quy định 3 thẩm phán 

chuyên nghiệp đối với tố tụng dân sự thông thường
40

. 

Từ việc nghiên cứu pháp luật EU và pháp luật của Pháp, Bỉ, Đức, có thể rút ra một 

số nhận xét dưới dây:  

- Pháp luật EU và pháp luật của Pháp, Bỉ, Đức không quy định khái niệm về TM, 

KDTM và tranh chấp về KDTM, thay vào đó là khái niệm giao dịch TM, hành vi TM, 

hoạt động KD, tranh chấp TM và tranh chấp KD. 

- Mặc dù cách sử dụng thuật ngữ có sự khác nhau nhưng luật pháp của những nước 

này đều có sự thống nhất là hoạt động TM hay hoạt động KD đều nhằm mục đích kiếm 

lời và được thực hiện bởi các thương nhân. 

- Với quan điểm cho rằng tranh chấp về TM hay KD là tranh chấp đặc thù phát sinh 

giữa các thương nhân trong giao dịch KDTM vì vậy pháp luật các nước này quy định 

tranh chấp KDTM này phải do TA độc lập được thành lập song hành với TA DS, tức là 

TA TM, giải quyết (ngoại trừ Đức).  

Nói cách khác, do tính đặc thù của hoạt động KDTM là nhằm mục tiêu kinh tế, mục 

tiêu lợi nhuận nên đại bộ phận các nước này xây dựng một cơ chế đặc thù để giải quyết  

tranh chấp trong KDTM, đó là thành lập tòa án chuyên trách, tức là TA TM bên cạnh 

TA DS nhằm đề cao tính chất kinh tế, TM của loại hình tranh chấp này khi giải quyết 

tranh chấp tại TA TM và cũng là sự khác biệt so với GQTC tại TA DS. TA TM cũng có 

thẩm quyền giải quyết tranh chấp KDTM có YTNN.  

Tại Hoa Kỳ, không có sự phân biệt giữa luật công và luật tư. Do đó khó có thể tìm 
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thấy một khái niệm về pháp luật DS hay quan hệ pháp luật TM, cũng như khái niệm về 

KDTM và tranh chấp KDTM. Pháp luật Hoa Kỳ được phân thành 05 phân nhóm chính: 

Luật HĐ, luật BTTH ngoài HĐ (Tort law), Luật về sở hữu tài sản (Property law), luật 

thừa kế và luật gia đình. Theo đó, tất cả các HĐ dù có tính TM hay không đều chịu sự 

điều chỉnh chung của pháp luật về HĐ. Ngoài ra, có một tiểu phân ngành là luật nghĩa 

vụ làm nền tảng chung cho các giao dịch mà trong đó có cả các HĐ DS và HĐ TM
41

. 

Cũng chính vì lẽ đó, hệ thống tư pháp liên bang Hoa Kỳ được thiết lập với thẩm quyền 

chung nhất dành cho các cấp TA theo tranh chấp công lẫn tranh chấp tư, nếu có phân 

biệt, một số cơ quan TA sẽ phân làm hai bộ phận DS và hình sự. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã 

thành tập TA TMQT
42

 nhằm giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực TMQT hoặc liên 

quan đến luật hải quan. Ví dụ như các vụ tranh chấp chống lại Cục Hải quan và bảo vệ 

Biên giới (trực thuộc Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ) hoặc tranh chấp liên quan đến Bộ 

phận Hỗ trợ Điều chỉnh TM của Bộ Lao động hoặc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ; cấp phép 

môi giới hải quan và các tranh chấp liên quan đến các quyết định được thực hiện bởi Ủy 

ban TMQT Hoa Kỳ và Cục Quản trị TMQT của Bộ TM về thuế chống bán phá giá và 

chống trợ cấp
43

. Đối với các tiểu bang, các tranh chấp (bao gồm cả các tranh chấp DS 

và TM) sẽ được giải quyết tại hệ thống toà sơ thẩm thuộc thẩm quyền chung hoặc toà 

sơ thẩm thuộc thẩm quyền hạn chế với những tên gọi cụ thể khác nhau như County 

Court, Magistrate Court, Circuit Court, City Court…
44

. Nói cách khác, pháp luật Hoa 

Kỳ không quy định khái niệm về KDTM và về tranh chấp KDTM. 

Pháp luật Trung Quốc không phân biệt giữa DS và TM. Hai lĩnh vực này đều được 

điều chỉnh bằng các quy định mang tính chung trong văn bản pháp có tên gọi là Những 

nguyên tắc chung của Luật Dân sự, được ban hành 1986 và các luật chuyên ngành như 

Luật Hợp đồng
45

, Luật Công ty
46

, Luật Ngoại thương
47

, Luật Nhãn hiệu
48

, Luật Sáng 

chế
49

... Năm 2010, Đạo luật về pháp luật áp dụng cho các quan hệ DS có YTNN
50

 ra 
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đời để giải quyết các vấn đề XĐPL trong lĩnh vực TPQT. Tuy nhiên, đạo luật này cũng 

không đưa ra khái niệm về tranh chấp KDTM có YTNN mặc dù có những quy định về 

luật áp dụng cho các QHDS, bao hàm cả quan hệ TM có YTNN. Dưới góc độ pháp luật 

tố tụng, trước đây, hệ thống TAND có sự phân biệt giữa toà kinh tế và toà DS từ cấp 

TAND Trung cấp (TA khu vực) đến TAND Tối cao. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2001, 

hai bộ phận này đã được sáp nhập lại với tên gọi chung là toà DS TAND
51

. Từ thời 

điểm đó, tất cả các tranh chấp KDTM đều nằm trong nội hàm của tranh chấp DS, chịu 

sự điều chỉnh của pháp luật DS nói chung và thẩm quyền GQTC dựa trên các quy định 

của BLTTDS 1991 (lần sửa đổi gần nhất là vào năm 2012) và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. Điều này có nghĩa là khái niệm KDTM và tranh chấp KDTM không được quy 

định trong pháp luật Trung Quốc. 

Tại Singapore, các nguyên tắc và nội dung điều chỉnh các lĩnh vực tư, bao hàm các 

lĩnh vực KDTM, nằm trong các đạo luật cụ thể cũng như trong các án lệ của TA. Tố 

tụng tại Sigapore chủ yếu phân biệt giữa hai hình thức tố tụng DS và tố tụng HS theo 

theo Luật về Bộ máy Tư pháp của Toà án Tối cao năm 1969, sửa đổi bổ sung gần nhất 

năm 2007
52

; Quy tắc Toà án ban hành năm 1996, sửa đổi gần nhất vào năm 2016
53

. Tuy 

nhiên vào tháng 01/2015, lần đầu tiên tại Singapore, SICC được thành lập nhằm giải 

quyết các tranh chấp TM “xuyên quốc gia”. Trong đó, tính “thương mại” của tranh chấp 

thuộc thẩm quyền của SICC thể hiện ở việc nó phát sinh từ các quan hệ với bản chất 

TM như các giao dịch TM, HĐ phân phối, xây dựng, chuyển giao kỹ thuật, li-xăng hoặc 

liên doanh (như quy định tại 1(2)b của Quy tắc TA Singapore số 110
54

). Khái niệm này 

đồng nhất với khái niệm về TM tại khoản 1 Điều 1 của Luật mẫu UNCITRAL 1985 về 

trọng tài TMQT.  

Như vậy, pháp luật Singapore không quy định về KDTM và tranh chấp KDTM. 

Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử, cách hiểu về TM nói chung và tranh chấp về TM có 

sự đồng nhất với quy định có liên quan trong Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài 

TMQT. 

Nhận xét và kiến nghị 

Qua nghiên cứu pháp luật của VN và một số nước nêu trên có thể nhận thấy, pháp 

luật VN cũng như các nước không có cách hiểu thống nhất về KDTM; về KDTM có 
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YTNN và tranh chấp về KDTM. Có ba cách thức đưa ra cách hiểu mà các nước sử dụng 

để cố gắng tìm ra một khái niệm dễ tiếp cận nhất nhưng phản ánh được các hoạt động 

KDTM có YTNN và các tranh chấp phát sinh có liên quan:  

Thứ nhất, cách hiểu với mức độ khái quát cao theo kiểu logic hình thức;  

Thứ hai, cách hiểu theo kiểu liệt kê
55

;  

Thứ ba, cách hiểu theo kiểu kết hợp của hai cách thức nêu trên.  

Dù có sự không đồng nhất về quan niệm liên quan đến thuật ngữ KD, TM song nội 

hàm của các thuật ngữ để chỉ các loại hình hoạt động này có sự tương đồng khi các khái 

niệm này trong cả pháp luật của VN và của các nước đều thống nhất rằng đây là hoạt 

động của các thương nhân nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Sự thống nhất ở điểm 

này sẽ cung cấp cái nhìn cụ thể liên quan đến việc giải quyết, bằng TA, các tranh chấp 

phát sinh từ các hoạt động này vì quá trình GQTC sẽ đặt ra những yêu cầu khác với 

việc GQTC về hôn nhân gia đình, lao động, hình sự hay hành chính. 

Ngoài ra, dù có sự không thống nhất về khái niệm tranh chấp KDTM có YTNN 

nhưng pháp luật của EU, Hoa Kỳ, Singapore đều ít nhiều có sự tương đồng với khái 

niệm về TM trong Luật mẫu của UNCITRAL về Trọng tài TMQT cho quá trình giải 

thích, cũng như áp dụng pháp luật của mình về vấn đề này. Mặc dù mục tiêu của Luật 

mẫu là giúp các tổ chức Trọng tài TMQT dễ dàng xác định các tranh chấp TM thuộc 

thẩm quyền của mình, nhưng vì các quốc gia nêu trên đều là thành viên của 

UNCITRAL cho nên khái niệm TM theo Luật mẫu cũng chính là cơ sở để xem xét các 

vấn đề liên quan đến khái niệm về KDTM có YTNN và tranh chấp KDTM có YTNN
56

. 

- Khái niệm về yếu tố nước ngoài trong tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu 

tố nước ngoài 

Liên quan đến YTNN của tranh chấp KDTM, có thể thấy, so với các tranh chấp 

KDTM trong nước, tranh chấp KDTM có YTNN có đặc điểm là chúng mang YTNN, 

tức là những tranh chấp này có “tính quốc tế”. Theo khoản 2 Điều 464 BLTTDS 2015, 

tranh chấp KDTM có YTNN phát sinh khi một trong các bên tham gia là người nước 

ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc các quan hệ KDTM giữa các bên là công dân, 

cơ quan, tổ chức VN với nhau nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt hoặc thực 

hiện mối quan hệ xảy ra tại nước ngoài hoặc đối tượng của quan hệ DS đó ở nước 

ngoài. Như vậy, để xác định YTNN trong các quan hệ này, pháp luật VN đưa ra ba tiêu 

chí là chủ thể, sự kiện pháp lý và đối tượng của mối quan hệ KDTM. 
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tương tự khác cũng được xem là hành vi TM. Xem: Ngô Huy Cương (2002), tlđd, tr.43. 
56

 Nguồn: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html (truy 

cập ngày 01/10/2017). 
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+ Tiêu chí chủ thể của quan hệ KDTM có YTNN. Theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 464 BLTTDS 2015, tranh chấp KDTM có YTNN là tranh chấp phát sinh khi có ít 

nhất một trong các bên tham gia là người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài. 

Theo khoản 1 Điều 6 LTM 2005, chủ thể trong hoạt động KDTM là thương nhân, bao 

gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động TM một cách độc lập, 

thường xuyên và có đăng ký KD.  

 Thương nhân nước ngoài là cá nhân: Trước đây, theo BLDS 2005 (Điều 758) 

và BLTTDS 2004 (Điều 405), chủ thể là cá nhân nước ngoài được hiểu bao gồm người 

nước ngoài, người VN định cư ở nước ngoài. Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật 

Quốc tịch năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014), người VN định cư ở nước ngoài có thể 

là: (1) công dân VN; hoặc (2) người gốc VN là công dân nước ngoài cư trú, làm ăn sinh 

sống lâu dài ở nước ngoài. Tuy nhiên, hiện không có quy định rõ thời hạn cư trú, làm ăn 

sinh sống ở nước ngoài trong bao lâu thì được xác định là "lâu dài". Vì vậy, quy định 

BLDS 2005 gây ra cách giải thích khác nhau và khó khăn khi áp dụng trên thực tế. Đồng 

thời, khoản 2 Điều 758 BLDS 2005 cũng dẫn đến việc cùng là công dân VN nhưng hệ 

thuộc luật áp dụng lại khác nhau giữa công dân sinh sống ở VN và công dân sinh sống ở 

nước ngoài, tạo ra sự bất bình đẳng trong quan hệ DS có YTNN
57

. Vì vậy, theo điểm a  

khoản 2 Điều 663 BLDS 2015 thì chủ thể “người VN định cư ở nước ngoài” đã bị loại 

trừ khỏi tiêu chí chủ thể khi xác định YTNN. Việc loại trừ này nhằm mục đích để làm rõ 

địa vị pháp lý của nhóm đối tượng này trong quan hệ pháp luật DS có YTNN, đảm bảo tính 

dự đoán trước được của các QHDS có YTNN và sự bình đẳng của nhóm chủ thể này với 

các nhóm chủ thể khác.  

 Thương nhân nước ngoài là cơ quan, tổ chức: Hiện nay, có sự không thống 

nhất trong quy định của BLDS 2015 và BLTTDS 2015 liên quan đến chủ thể này.  

Theo BLDS 2015, ngoài người nước ngoài, chủ thể có YTNN là các pháp nhân 

nước ngoài. Trong khi BLTTDS 2015 lại quy định chủ thể là cơ quan, tổ chức nước 

ngoài. Như vậy, có khả năng, một chủ thể KD nước ngoài sẽ tham gia vào hoạt động tố 

tụng tại TA VN với tư cách cơ quan, tổ chức nước ngoài theo quy định tại Điều 464 

BLTTDS 2015 nhưng theo BLDS 2015 thì chủ thể đó lại tham gia vào QHDS có 

YTNN với tư cách là cá nhân. Vì có thể xảy ra trường hợp các chủ thể là cơ quan, tổ 

chức nước ngoài tham gia vào các quan hệ KDTM có YTNN nhưng lại không có tư 

cách pháp nhân theo pháp luật nước ngoài đó. Ví dụ như công ty hợp danh (the Limited 

Parnership) không có tư cách pháp nhân theo luật của Anh hoặc những loại hình tương 

đương như Società Semplice của Ý, Handelsgesells của Đức, Venoot-schap onder 
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Firma của Hà Lan...
58

. Điều này có thể dẫn đến việc xác định thẩm quyền hoặc pháp 

luật áp dụng cho chủ thể đó có thể là khác nhau cho từng tư cách: Với tư cách là cá 

nhân, có thể áp dụng căn cứ nơi cư trú, luật nơi cư trú hoặc luật quốc tịch; Với tư cách 

cơ quan, tổ chức sẽ áp dụng căn cứ nơi thành lập, hoặc luật nơi thành lập cơ quan, tổ 

chức đó. 

Việc quy định như trên trong BLDS 2015 xuất phát từ việc bộ luật này đã loại trừ 

các chủ thể là các tổ chức không có tư cách pháp nhân trong quan hệ DS như hộ gia 

đình, tổ hợp tác theo hướng cá thể hóa các cá nhân chịu trách nhiệm đối với các nghĩa 

vụ phát sinh từ giao dịch mà họ xác lập, thực hiện nhân danh hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ 

chức khác không có tư cách pháp nhân
59

. Do đó, để đảm bảo sự tương thích với cách 

quy định này, nhà làm luật VN mới có cách quy định mang tính loại trừ các chủ thể là 

cơ quan, tổ chức khác tại khoản 2 Điều 663. Nếu các cơ quan, tổ chức nước ngoài 

không có tư cách pháp nhân tham gia vào các quan hệ KDTM thì quan hệ đó vẫn được 

xem là quan hệ có YTNN, các tổ chức đó sẽ tham gia với tư cách nhân danh của cá 

nhân, và chủ thể này nằm trong nội hàm của khái niệm người nước ngoài. Tuy nhiên, 

lập luận này không mang tính thuyết phục, bởi lẽ khi có tranh chấp xảy ra, căn cứ xác 

định thẩm quyền hay căn cứ lựa chọn pháp luật áp dụng sẽ có sự khác biệt, thay vì theo 

luật của nước nơi đăng ký thành lập tổ chức đó để điều chỉnh vấn đề năng lực pháp luật 

của tổ chức đó theo Điều 676 BLDS 2015, thì hiện nay với quy định này, TA lại phải áp 

dụng luật của nước mà người đứng đầu tổ chức đó mang quốc tịch để điều chỉnh năng 

lực hành vi DS của họ theo Điều 674 BLDS 2015. 

Pháp luật EU không đưa ra tiêu chí cụ thể để xác định YTNN trong các nguồn luật 

điều chỉnh các quan hệ TPQT, nhưng thông qua các giải thích từ ECJ
60

, có thể nhận 

thấy việc chấp nhận các cơ quan, tổ chức không có tư cách pháp nhân vẫn có thể là chủ 

thể của các quan hệ thuộc lĩnh vực điều chỉnh của các nguồn luật đó. Ví dụ, Nghị định 

Brussels I Recast không đưa ra quy định cụ thể để xác định YTNN của quan hệ DS, 

TM. Tuy nhiên, thông qua quy định về xác định “nơi cư trú” của pháp nhân, cơ quan, tổ 

chức tại Điều 63 cho thấy, Nghị định sẽ điều chỉnh ngay cả đối với các quan hệ DS, TM 

có sự tham gia của các chủ thể không có tư cách pháp nhân. Việc không có bất kỳ giới 

hạn về yếu tố chủ thể chỉ bao gồm người nước ngoài và pháp nhân nước ngoài cũng có 

thể được tìm thấy trong TPQT của một số các quốc gia thành viên như Đức
61

 … 
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Pháp luật của Hoa Kỳ cũng không quy định cụ thể về xác định sự giới hạn về tiêu 

chí chủ thể có YTNN chỉ bao gồm các pháp nhân theo cách hiểu của luật quốc nội. 

Theo đó, một tranh chấp được xem là có yếu tố quốc tế khi chỉ cần thoả mãn điều kiện 

khi có một hoặc nhiều yếu tố gắn với tranh chấp KDTM có sự kết nối với một hoặc 

nhiều hơn một quốc gia nước ngoài thì tranh chấp đó sẽ thuộc sự điều chỉnh của pháp 

luật về giải quyết xung đột trong lĩnh vực TPQT
62

. 

Đối với Trung Quốc, mặc dù Luật XĐPL 2010 không đưa ra quy định cụ thể về vấn 

đề chủ thể nước ngoài tham gia vào các QHDS có YTNN, nhưng theo giải thích của 

TANDTC Trung Quốc (tại Văn bản giải thích tư pháp nhằm triển khai Luật XĐPL 

2010 được ban hành ngày 10/12/2012), chủ thể là người nước ngoài bao gồm cá nhân, 

pháp nhân và các tổ chức khác. 

Nhận xét và kiến nghị 

Theo quan điểm của NCS, việc đưa ra quy định giới hạn chủ thể có YTNN chỉ bao 

gồm cá nhân nước ngoài và pháp nhân nước ngoài trong BLDS 2015 không những 

không đảm bảo sự thống nhất với cách hiểu về YTNN trong các văn bản pháp luật khác 

mà còn thể hiện sự không phù hợp với xu thế chung của các nước. Do đó, NCS đề xuất 

kiến nghị là cần có sự sửa đổi quy định tại khoản 2 Điều 663 BLDS 2015. Tuy nhiên, vì 

BLDS 2015 mới có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2017, do đó NCS đưa ra giải pháp 

trước mắt là cần thiết phải có sự giải thích mở rộng đối tượng chủ thể có YTNN trong 

các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 663 BLDS 2015 nhằm đảm 

bảo sự thống nhất giữa BLDS 2015 với BLTTDS 2015 cũng như đảm bảo sự phù hợp 

với xu thế chung của các nước. 

+ Tiêu chí về sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ KDTM có YTNN. Theo điểm b 

khoản 2 Điều 464 BLTTDS 2015, một tranh chấp KDTM được xem là có YTNN khi việc 

xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài. Quy định 

này mang tính khác biệt so với BLTTDS 2004 khi đã bỏ đi tiêu chí căn cứ để xác lập, 

thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài. Sự thay đổi này xuất phát từ 

mục đích ra đời của phần thứ 5 BLDS 2015, vì phần này quy định về việc xác định 

pháp luật áp dụng đối với QHDS có YTNN, nếu việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan 

hệ đã căn cứ theo pháp luật một nước cụ thể thì không đặt ra vấn đề cần xác định pháp 

luật áp dụng ở trường hợp này nữa
63

. 

+ Tiêu chí về đối tượng của quan hệ KDTM có YTNN. Theo Điều 758 BLDS 2005, 

một quan hệ KDTM có YTNN là quan hệ mà đối tượng của quan hệ đó là tài sản đang 

hiện hữu ở nước ngoài. Việc quy định mang tính giới hạn này đã bó hẹp phạm vi điều 
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chỉnh của BLDS khi đối tượng có YTNN chỉ là tài sản. Bởi lẽ, đối tượng của quan hệ 

KDTM nói riêng và quan hệ DS nói chung có thể là tài sản hoặc lợi ích khác, bao gồm 

tài sản là hàng hóa, dịch vụ, quyền KDTM, hoạt động đầu tư được đưa từ trong nước ra 

nước ngoài và ngược lại… Do đó, BLDS 2015 đã bỏ giới hạn này bằng quy định: “Các 

bên tham gia đều là công dân, cơ quan, tổ chức VN nhưng đối tượng của QHDS đó ở 

nước ngoài” 
64

. Đây là điểm mới, tiến bộ của BLDS 2015 và quy định này phù hợp với 

thực tiễn KDTM ở phạm vi QT. 

 Với các tranh chấp KDTM có YTNN, việc làm rõ đặc điểm của tính QT, cũng tức 

là YTNN của loại hình tranh chấp này sẽ giúp xác định những tiêu chí quan trọng làm 

căn cứ cho việc xác định thẩm quyền của TA cũng như xác định luật áp dụng trong việc 

giải quyết các tranh chấp này. Trong đó, các nguyên tắc thường được sử dụng bao gồm:  

- Nhóm nguyên tắc liên quan đến quốc tịch hoặc nơi cư trú của bị đơn… Các 

nguyên tắc này được xây dựng dựa trên các tiêu chí chủ thể của tranh chấp.  

- Nhóm nguyên tắc liên quan đến nơi ký kết HĐ, nơi thực hiện HĐ, nơi xảy hành 

vi gây thiệt hại, nơi thiệt hại xảy ra… Nhóm này được xây dựng dựa trên các tiêu chí 

gắn liền với sự kiện pháp lý có liên quan đến mối quan hệ KDTM có YTNN. 

- Nhóm nguyên tắc liên quan đến nơi có tài sản, nơi tài sản được chuyển đến… 

Nhóm này gắn liền với tiêu chí về đối tượng của tranh chấp KDTM có YTNN. 

Việc xác định YTNN trong các tranh chấp KDTM có YTNN có ý nghĩa rất quan 

trọng, là cơ sở để xác định thẩm quyền tài phán, luật áp dụng cũng như vấn đề công 

nhận và cho thi hành phán quyết của của TA nước ngoài. Bởi lẽ, nếu không chấp nhận 

việc áp dụng pháp luật nước ngoài cho các tranh chấp này, dựa trên việc thực thi quyền 

tài phán của quốc gia, tranh chấp sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết của TA trong nước và 

bằng pháp luật quốc gia. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích của các 

chủ thể tranh chấp khi tham gia vào quan hệ KDTM có YTNN, đến khả năng thực thi 

của phán quyết của TA và rộng hơn là đến việc thực thi các cam kết quốc tế của VN. 

 Từ những phân tích ở trên, NCS đưa ra quan điểm về khái niệm tranh chấp KDTM có 

YTNN như sau: “Tranh chấp KDTM có YTNN là các mâu thuẫn, bất đồng về quyền và lợi 

ích phát sinh từ hoặc liên quan đến các hoạt động KDTM (i) được thực hiện giữa các 

chủ thể KD ở VN với các chủ thể KD của nước ngoài, hoặc (ii) giữa các bên là công dân, 

cơ quan, tổ chức VN với nhau nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt hoặc thực 

hiện mối quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài hoặc đối tượng của quan hệ KDTM đó đang 

ở nước ngoài”. Trong đó, những mâu thuẫn, bất đồng là đối kháng, không thể dung hòa 

buộc các chủ thể KDTM có YTNN phải tìm cách giải quyết tranh chấp phát sinh để bảo 

vệ quyền và lợi ích của mình. Để giải quyết các tranh chấp này, pháp luật quy định 
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nhiều phương thức GQTC trong đó có phương thức giải quyết tại TA.  

2.1.1.2. Khái niệm về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước 

ngoài tại Tòa án Việt Nam 

Giải quyết tranh chấp KDTM có YTNN tại TAVN là phương thức GQTC với sự 

tham gia của TAVN với ý nghĩa là cơ quan tư pháp của Nhà nước VN. Khi tranh chấp 

phát sinh, bên có quyền lợi bị xâm phạm (là thương nhân VN hoăc nước ngoài) có thể 

gửi đơn khởi kiện đến TAVN để yêu cầu TA bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình. Việc TAVN có chấp nhận đơn kiện hay không, việc TAVN GQTC đó theo trình 

tự, thủ tục nào đều do pháp luật tố tụng của VN hoặc các ĐƯQT mà VN là thành viên 

quy định. Các quyết định, bản án do TA tuyên tại mỗi giai đoạn của quá trình GQTC 

đều có thể được bảo đảm thi hành bằng sự cưỡng chế của Nhà nước phù hợp với quy 

định của pháp luật tố tụng và pháp luật về thi hành án trên phạm vi lãnh thổ VN. 

 Như đã phân tích ở trên, việc GQTC KDTM có YTNN bằng TA có thể do TAVN 

hoặc TA nước ngoài thực hiện. Nếu tranh chấp do TAVN giải quyết, bên có lợi thế 

(thương nhân VN) sẽ gặp nhiều thuận lợi về thủ tục tố tụng. Ngược lại, bên không có 

lợi thế (bên nước ngoài) sẽ đối mặt với nhiều khó khăn về ngôn ngữ, về thủ tục tố 

tụng... Ngoài ra, nếu tranh chấp do TA nước ngoài giải quyết, các bên sẽ phải đối mặt 

với vấn đề là TA có thể từ chối thụ lý nếu TA đó cho rằng mình không có thẩm quyền.  

So với các phương thức GQTC khác như thương lượng, hòa giải hay trọng tài, 

phương thức GQTC KDTM có YTNN tại TA VN có những ưu điểm và hạn chế riêng.  

Về ưu điểm, phương thức GQTC này đảm bảo được tính chặt chẽ trong thủ tục tố 

tụng, tính khả thi trong việc thực thi phán quyết của TA so với các phương thức GQTC 

khác. Ngoài ra, việc xét xử theo nguyên tắc công khai một mặt vừa bảo đảm tính dân 

chủ, minh bạch (vì các bên tranh chấp cũng như bất kỳ ai quan tâm đều có thể tham dự 

phiên xét xử trừ những tranh chấp liên quan đến bí mật QG hay an ninh QP), mặt khác 

còn đảm bảo được tính răn đe cho các thương nhân khi có hành vi vi phạm pháp luật. 

Bên cạnh đó, với ưu thế là cơ quan tư pháp, đại diện cho quyền lực Nhà nước trong việc 

thực thi quyền tài phán, thực thi chủ quyền quốc gia, TA có đầy đủ chức năng và thẩm 

quyền trong việc tiến hành thu thập chứng cứ, quyết định áp dụng các biện pháp khẩn 

cấp tạm thời hay triệu tập bên thứ ba tham gia quá trình tố tụng… 

Về hạn chế, do thủ tục tố tụng mang tính chặt chẽ nên nó vừa là ưu điểm song đồng 

thời cũng là hạn chế của phương thức GQTC này vì nó thiếu đi tính linh hoạt, quá trình 

tố tụng có thể phải qua nhiều cấp xét xử khác nhau nên thời gian GQTC có thể bị trì 

hoãn và kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động KDTM của các thương nhân (bởi vì với 

các thương nhân thời gian chính là tiền là tài sản), thậm chí ảnh hưởng lớn đến uy tín 

của Nhà nước trong việc thu hút đầu tư nước ngoài do vì quá trình xét xử mang tính 
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chính trị hoặc chịu ảnh hưởng của các hoạt động tiêu cực như phải bỏ chi phí “bôi trơn” 

hay chi phí “đi đêm”.   

Ngoài ra, việc xét xử công khai đôi khi có thể gây ra những tác động tiêu cực cho 

các bên vì bí mật KDTM sẽ không được bảo đảm trong quá trình GQTC. Bên cạnh đó, 

một hạn chế lớn của GQTC tại TAVN đối với các tranh chấp KDTM có YTNN là khả 

năng công nhận quốc tế và cho thi hành các phán quyết thường không cao, do phải 

thông qua các ĐƯQT hoặc các thủ tục tố tụng phức tạp. Hơn nữa, trong quá trình 

GQTC, các thẩm phán mặc dù phải đảm bảo tính khách quan, song vì nhiều yếu tố khác 

nhau tác động, nên họ có xu hướng áp dụng các quy tắc tố tụng và pháp luật của quốc 

gia mình để loại bỏ việc áp dụng pháp luật nước ngoài mà các bên đã chọn. 

Như vậy, có thể hiểu GQTC KDTM có YTNN tại TAVN là việc giải quyết tại 

TAVN các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các hoạt động KDTM được thực 

hiện giữa các chủ thể KD ở VN với các chủ thể KD ở nước ngoài, hoặc các quan hệ 

KDTM giữa các bên là công dân, cơ quan, tổ chức VN với nhau nhưng căn cứ để xác 

lập, thay đổi, chấm dứt hoặc thực hiện mối quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài hoặc đối 

tượng của quan hệ KDTM đó đang ở nước ngoài.  

2.1.2. Phân loại tranh chấp kinh doanh, thƣơng mại có yếu tố nƣớc ngoài 

2.1.2.1. Tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài phát sinh từ hợp 

đồng 

Trong lĩnh vực KDTM có YTNN, các tranh chấp phát sinh từ HĐ KDTM được 

xem là các tranh chấp mang tính phổ biến, bao gồm các tranh chấp liên quan đến việc 

thực hiện hoặc không thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong HĐ đó. Đó có thể 

là những tranh chấp liên quan đến các vấn đề đã được các bên xác lập trực tiếp trong 

HĐ thông qua sự đồng thuận giữa các bên và được ghi nhận cụ thể, chi tiết trong HĐ 

hoặc các vấn đề có liên quan đến quan hệ HĐ giữa các bên, không được ghi nhận cụ thể 

trong HĐ nhưng lại được pháp luật điều chỉnh.  

Cụ thể hơn, tranh chấp KDTM phát sinh từ HĐ là những tranh chấp chủ yếu liên 

quan đến việc vi phạm hợp đồng như không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy 

định của HĐ. Các HĐ KDTM có YTNN thường bao gồm các loại HĐ như HĐ mua bán 

hàng hoá quốc tế theo quy định của LTM 2005, bao gồm HĐ xuất nhập khẩu, HĐ tạm 

nhập tái xuất, HĐ tạm xuất tái nhập và HĐ chuyển khẩu
65

; HĐ cung ứng dịch vụ, HĐ 

xây dựng; HĐ đại lý; HĐ phân phối; HĐ đầu tư; HĐ chuyển nhượng phần vốn góp giữa 

những người chưa là thành viên công ty với công ty và thành viên công ty.…có YTNN. 

Xét về bản chất, đây là những HĐ kinh tế QT mà mục đích của các chủ thể ký kết HĐ 

là lợi nhuận, là lợi ích KT do đó việc vi phạm HĐ làm phát sinh tranh chấp và việc giải 
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quyết nhanh chóng, hiệu quả các tranh chấp này sẽ có ảnh hưởng đến lợi ích KT của 

các chủ thể. Do đó các bên tranh chấp trong KDTM thường mong muốn việc xét xử 

tranh chấp tại TA được thực hiện một cách hiệu quả nhất. Vì lẽ đó, ngày nay PL các 

nước thường có những quy định linh hoạt và thuận lợi về thẩm quyền và về luật áp 

dụng.   

Xuất phát từ nguyên tắc tự do ý chí, việc xác định thẩm quyền của TA nói chung và 

xác định pháp luật áp dụng thường do các bên quy định cụ thể trong HĐ. Chỉ một số ít 

những vấn đề không được quy định trong HĐ thì mới phải căn cứ vào luật áp dụng. Nói 

cách khác, việc GQTC về KDTM có YTNN tại TAVN thường dựa vào quy định trong 

HĐ, trong đó có quy định về thẩm quyền của TAVN và pháp luật áp dụng, trừ trường 

hợp HĐ không quy định thì hai vấn đề này sẽ phải được giải quyết căn cứ vào quy định 

của pháp luật. 

2.1.2.2. Tranh chấp kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài phát sinh ngoài hợp 

đồng 

Trong hoạt động KDTM có YTNN, đây là các tranh chấp phát sinh khi giữa các 

bên tranh chấp không có HĐ. Đó là những tranh chấp về BTTH phát sinh ngoài HĐ; về 

thực hiện công việc không có uỷ quyền… gắn với lĩnh vực KDTM mà khi phát sinh TA 

không thể căn cứ vào HĐ để xem xét. Trong những trường hợp đặc biệt, tranh chấp 

phát sinh ngoài HĐ còn có thể phát sinh từ những quan hệ gắn với HĐ như vấn đề trách 

nhiệm tiền HĐ, BTTH liên quan đến trách nhiệm sản phẩm sau khi HĐ chấm dứt… 

Khác biệt lớn nhất giữa tranh chấp phát sinh ngoài HĐ với tranh chấp phát sinh từ 

HĐ trong lĩnh vực KDTM có YTNN là cơ sở làm phát sinh trách nhiệm của các bên 

trong tranh chấp không dựa trên các quy định của HĐ mà dựa trên các quy phạm pháp 

luật
66

. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết loại hình tranh chấp này, TA sẽ phải lưu ý 

đến vấn đề khác biệt về yếu tố chủ thể: Người thực hiện hành vi vi phạm, người bị thiệt 

hại, người không thực hiện hành vi trái pháp luật nhưng theo quy định của pháp luật là 

chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường như pháp nhân đối với người của pháp nhân gây ra 

thiệt hại…
67

. Việc xác định đúng tư cách chủ thể trong tranh chấp sẽ thúc đẩy việc 

GQTC nhanh chóng và kịp thời. Ngoài ra, việc giải quyết thường mang tính phức tạp 

bởi vì sự đồng thuận giữa các bên liên quan đến việc lựa chọn cơ quan GQTC và luật áp 

dụng thường khó khăn và pháp luật EU và một số nước nghiên cứu cũng đưa ra tiêu chí 

không giống nhau khi xác định thẩm quyền của TA và luật áp dụng cho việc giải quyết 
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loại hình tranh chấp này. Có quốc gia đưa ra tiêu chí tương tự như đối với tranh chấp 

phát sinh từ HĐ vì họ cho rằng các tranh chấp đó gắn với sự thoả thuận giữa các bên 

trong HĐ trước đó, điển hình như EU và các quốc gia thành viên như Pháp, Bỉ, 

Đức…
68

; có quốc gia lại cho rằng không thể dùng các tiêu chí GQTC phát sinh từ HĐ 

để GQTC phát sinh ngoài HĐ. Điển hình cho nhóm này có Trung Quốc
69

, VN
70

. 

Mặc dù có sự phân biệt giữa hai loại tranh chấp này, tuy nhiên, trên thực tế vẫn có 

những trường hợp mà TAVN lúng túng trong việc xác định BTTH khi xem xét xem đó 

là BTTH phát sinh từ HĐ hay phát sinh ngoài ngoài HĐ
71

. Do đó, việc phân tích đặc 

điểm để nhận diện hai loại tranh chấp này đóng vai trò quan trọng trong việc GQTC 

KDTM có YTNN tại TA.   

2.1.3. Đặc điểm của giải quyết tranh chấp kinh doanh, thƣơng mại có yếu tố nƣớc 

ngoài tại Tòa án Việt Nam 

Việc GQTC KDTM có YTNN tại TAVN có những đặc điểm chủ yếu dưới đây. 

2.1.3.1. Đặc điểm về thẩm quyền xét xử của toà án 

Thẩm quyền xét xử của TA đối với tranh chấp KDTM có YTNN do pháp luật về tố 

tụng dân sự quy định. Nghiên cứu pháp luật điều chỉnh về vấn đề này của VN cho thấy 

hoạt động tố tụng TA liên quan đến GQTC KDTM có YTNN tại TAVN có một số đặc 

điểm cơ bản sau: 

Thứ nhất, thủ tục tố tụng TA áp dụng đối với các tranh chấp trong KDTM có 

YTNN dựa trên nền tảng tố tụng DS cùng với một số quy định đặc thù cho phù hợp với 

hoạt động KDTM. Cụ thể, theo pháp luật VN, các quy định có liên quan đến việc 

GQTC này ngoài việc được quy định tại Phần thứ 8 BLTTDS 2015 còn được quy định 

tại một số văn bản pháp luật chuyên ngành như LTM 2005, BLHH 2015… 

Thứ hai, GQTC KDTM có YTNN tại TA thường mang tính phức tạp vì các bên 

tranh chấp có sự bất đồng về ngôn ngữ, do đó, thời gian giải quyết có thể bị kéo dài do 

yếu tố phiên dịch hoặc dịch thuật các tài liệu, chứng cứ... Ngoài ra, tính phức tạp còn 

thể hiện ở tính chất của loại hình tranh chấp là các tranh chấp KDTM có YTNN, có 

những đặc thù riêng biệt so với các tranh chấp DS thông thường. Do đó, tại một số quốc 

gia, điển hình như Pháp, Bỉ, Thuỵ Sĩ, Áo …, đã hình thành nên hệ thống TATM độc 

lập. Hệ thống TATM này có thẩm quyền bao quát cả các tranh chấp KDTM không có 

YTNN và các tranh chấp KDTM có YTNN. Một số nước khác như Tây Ban Nha, Hà 
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Lan, Thuỵ Điển, Anh, Đức, Trung Quốc… không có sự phân chia như vậy và các vụ 

tranh chấp KDTM vẫn thuộc thẩm quyền giải quyết chung của TADS hoặc toà sơ thẩm 

thẩm quyền chung, tuy nhiên, vẫn có bộ phận chuyên biệt về giải quyết các tranh chấp 

TM. Pháp luật VN đi theo hướng này. Ngoài ra, một số ít quốc gia còn  xây dựng mô 

hình TATM đặc biệt, chuyên giải quyết các tranh chấp về TMQT như SICC của 

Singapore, TA TMQT của Hoa Kỳ (chuyên xét xử các vụ kiện về TMQT mà bị đơn là 

các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp liên bang của Hoa Kỳ)
72

… Đây có thể được xem là 

mô hình mà VN cần tham khảo vì nó phù hợp cho VN trong bối cảnh mỗi phương thức 

GQTC bằng trọng tài và TA thông thường như hiện nay đều bộc lộ những hạn chế nhất 

định
73

, mặc dù tại VN tranh chấp KDTM có YTNN do tòa kinh tế giải quyết. 

Thứ ba, thẩm quyền của TA quốc gia đối với các tranh chấp KDTM có YTNN 

có thể phát sinh dựa trên nhiều căn cứ khác nhau. Thứ tự ưu tiên trong việc áp dụng các 

căn cứ này thông thường do pháp luật từng nước quy định. Nhìn chung, pháp luật VN 

cũng như của EU và các quốc gia nghiên cứu thường chia các căn cứ xác định thẩm 

quyền thành: thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng biệt
74

. Theo đó: 

- Thẩm quyền chung sẽ quy định các căn cứ khác nhau nhằm xác định các loại 

tranh chấp khác nhau thuộc thẩm quyền xét xử của TA quốc gia. Nếu các bên tiến hành 

khởi kiện theo các căn cứ đó, TA quốc gia phải có nghĩa vụ thụ lý giải quyết. Tuy 

nhiên, tranh chấp này vẫn có thể được TA nước ngoài thụ lý và phán quyết của TA 

nước ngoài đó vẫn có khả năng để được công nhận và cho thi hành tại quốc gia có quy 

định tranh chấp đó thuộc thẩm quyền chung trong pháp luật tố tụng của quốc gia đó. 

Các căn cứ xác định thẩm quyền chung thường được các nước sử dụng như: quốc tịch 

của đương sự; nơi cư trú của đương sự; nơi có mối liên hệ giữa tranh chấp với yếu tố 

lãnh thổ của TA giải quyết; theo sự thỏa thuận giữa các bên tranh chấp
75

. Quy định về 

thẩm quyền chung của TAVN được thể hiện cụ thể tại Điều 469 BLTTDS 2015 theo 

hướng liệt kê dựa trên bốn (03) căn cứ chính: chủ thể, sự kiện pháp lý và khách thể. 

Cách thức quy định này có sự khác biệt với EU và một số nước nghiên cứu. Theo 

đó, khi sử dụng các căn cứ nhằm xác định thẩm quyền chung của TA quốc gia, EU và 

một số nước nghiên cứu thường sử dụng nguyên tắc chung cho việc xác định thẩm 

quyền bên cạnh việc áp dụng các nguyên tắc mang tính ngoại lệ (thuộc quyền lựa chọn 

của nguyên đơn) cho từng lĩnh vực pháp luật cụ thể. Cụ thể như EU sử dụng nguyên tắc 
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nơi cư trú làm nguyên tắc chung cho việc xác định thẩm quyền của TA quốc gia đối với 

các tranh chấp DS, TM có YTNN tại Điều 4 của Nghị định Brussels I Recast. Bên cạnh 

đó, nguyên đơn cũng có quyền lựa chọn khởi kiện theo những căn cứ khác được quy 

định tại Mục 2 của Nghị định này với từng nguyên tắc khác nhau được sử dụng cho 

từng lĩnh vực pháp luật khác nhau. Ví dụ đối với lĩnh vực hợp đồng, EU sử dụng 

nguyên tắc nơi thực hiện nghĩa vụ của HĐ theo khoản 1 Điều 7; lĩnh vực bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng, EU dùng nguyên tắc nơi thiệt hại xảy ra hoặc có thể xảy ra tại 

khoản 2 Điều 7… Quy định tương tự như trên cũng có thể tìm thấy tại Điều 12 và 13 

của BLTTDS 2005 của Đức
76

; Điều 5 Bộ luật TPQT của Bỉ
77

… Việc quy định này 

nhằm tạo điều kiện cho nguyên đơn khi khởi kiện cũng như tạo thuận lợi cho TA trong 

quá trình thụ lý và GQTC, như xem xét hồ sơ, thu thập chứng cứ, xác minh tình trạng 

tài sản là đối tượng của HĐ…
78

 

Cũng tương tự với trường hợp Trung Quốc, theo quy định tại Điều 21 Luật TTDS 

2012
79

, tiêu chí chung để xác định thẩm quyền của TA Trung Quốc đối với các tranh 

chấp KDTM có YTNN là nơi cư trú của bị đơn (nơi cư trú này được hiểu bao gồm nơi 

cá nhân cư trú hoặc nơi pháp nhân có trụ sở kinh doanh chính)
80

. Đối với các tranh chấp 

đặc thù, pháp luật Trung Quốc lại sử dụng nguyên tắc khác mang tính ngoại lệ nhằm tạo 

ra sự lựa chọn cho nguyên đơn. Ví dụ như quy định tại Điều 265 Luật TTDS 2012đối 

với tranh chấp về hợp đồng hoặc tranh chấp khác về quyền và lợi ích tài sản, nếu hợp 

đồng được ký hoặc được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc, hoặc đối tượng 

của quan hệ phát sinh trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc hoặc bị đơn có tài sản trong 

phạm vi lãnh thổ của Trung Quốc hoặc bị đơn có văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc 

đại diện kinh doanh trong lãnh thổ Trung Quốc, TAND nơi hợp đồng được ký kết hoặc 

thực hiện, hoặc nơi có tài sản tranh chấp, hoặc nơi có tài sản của bị đơn, hoặc nơi hành 

vi xâm phạm diễn ra hoặc nơi có văn phòng đại diện, chi nhánh, đại diện kinh doanh tọa 

lạc sẽ có thẩm quyền. 

Hoa Kỳ và Singapore sử dụng một nguyên tắc cho việc xác định thẩm quyền, đó 

chính là nguyên tắc in personam jurisdiction
81

 (thẩm quyền dựa trên mối liên hệ cá 
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nhân – thẩm quyền đối nhân). Điều này xuất phát từ đặc thù của những quốc gia theo 

truyền thống Common law, bị ảnh hưởng bởi thực tiễn xét xử của TA của Anh trước 

đây
82

. 

- Thẩm quyền riêng biệt sẽ quy định các căn cứ nhằm xác định các loại tranh 

chấp cụ thể thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt của TA quốc gia. Điều này có nghĩa 

rằng, các tranh chấp này chỉ có thể được giải quyết tại TA của quốc gia đó, nếu TA 

nước ngoài phát sinh thẩm quyền thì phán quyết đó sẽ không được công nhận và cho thi 

hành trên lãnh thổ của quốc gia đó. Cơ sở của việc quy định thẩm quyền riêng biệt của 

TAVN là xuất phát từ yêu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia, trật tự công cộng và các lợi ích 

cần thiết của công dân và pháp nhân của mỗi quốc gia cụ thể
83

. Quy định trong pháp 

luật VN về thẩm quyền riêng biệt của TAVN được thể hiện tại Điều 470 BLTTDS 2015 

và quy định đảm bảo cho sự thực thi cho Điều 470 được thể hiện tại khoản 4 Điều 439 

và khoản 1 Điều 440 cũng của Bộ luật này. Quy định này mang tính tương đồng với các 

quy định của Trung Quốc
84

, EU
85

… 

Về vấn đề này, có một câu hỏi phát sinh là liệu rằng một tranh chấp KDTM có 

YTNN thuộc thẩm quyền riêng biệt của TAVN thì trọng tài nước ngoài có thể có thẩm 

quyền hay không đối với những vụ việc như trên nếu các bên trong tranh chấp có thỏa 

thuận chọn trọng tài. Điều này còn là một vấn đề bỏ ngỏ trong pháp luật VN. Liên quan 

đến các điều kiện để không công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước 

ngoài tại Điều 459 BLTTDS 2015 không hề có bất kỳ quy định nào tương tự như khoản 

4 Điều 439 và khoản 1 Điều 440 BLTTDS 2015 về những trường hợp để TA VN không 

công nhận và cho thi hành phán quyết của TA nước ngoài. Theo hai điều khoản này, 

TA nước ngoài đã ra phán quyết có yêu cầu công nhận tại VN mà không có thẩm quyền 

giải quyết vì tranh chấp đó thuộc thẩm quyền riêng biệt của TAVN thì TAVN sẽ không 

công nhận và cho thi hành phán quyết đó. 

Ở Việt Nam cũng như thông lệ chung, trọng tài là một cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp về hợp đồng với ý nghĩa là tổ chức phi nhà nước. Trong quá trình giải 

quyết tranh chấp, trọng tài nước ngoài vẫn chịu sự giám sát của TA nước ngoài. Do đó, 

về nguyên tắc, khi TA nước ngoài không thể có thẩm quyền đối với những trường hợp 

đặc biệt này, thì NCS cho rằng trọng tài nước ngoài cũng không thể phát sinh thẩm 

quyền kể cả trường hợp phán quyết của trọng tài được tuyên ở trong lãnh thổ VN. Vì 

khi đó, phán quyết vẫn được xem là phán quyết của trọng tài nước ngoài, muốn được 

thi hành tại VN phải trải qua thủ tục công nhận và cho thi hành tại VN. 
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Còn đối với trọng tài trong nước, khi nghiên cứu nội dung Luật TTTM 2010 và 

Nghị quyết 01/2014 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật TTTM, không tìm thấy bất kỳ quy 

định nào liên quan đến việc hạn chế quyền của trọng tài đối với các tranh chấp trong 

lĩnh vực hợp đồng KDTM có YTNN khi nó thuộc thẩm quyền riêng biệt của TA. Hơn 

nữa, mặc dù trọng tài VN là tổ chức phi chính phủ nên không nhân danh Nhà nước giải 

quyết các tranh chấp, tuy nhiên, khi giải quyết tranh chấp, Trọng tài VN vẫn chịu sự 

giám sát của TAVN nên thực chất việc thực thi quyền tài phán đối với các tranh chấp 

đặc biệt này của Nhà nước không bị mất. Cùng với tư duy "người dân được làm những 

gì mà pháp luật không cấm", thực tiễn tại VN đã cho thấy trọng tài VN vẫn có thể có 

thẩm quyền đối với các tranh chấp này nếu được các bên thỏa thuận. Điều này cũng phù 

hợp với xu thế tăng cường năng lực của phương thức giải quyết tranh chấp tư tại Việt 

Nam nhằm giảm tải cho phương thức giải quyết tranh chấp công bằng TA. 

Cụ thể hơn, liên quan đến căn cứ xác định thẩm quyền của TAVN đối với tranh 

chấp KDTM có YTNN, Luận án sẽ phân tích và đưa ra bình luận cụ thể về những bất 

cập trong quy định của pháp luật VN liên quan đến vấn đề này tại Chương 3 của Luận 

án. 

Thứ tư, phán quyết của TAVN chỉ được đảm bảo thi hành trên phạm vi lãnh thổ 

VN. Việc thi hành phán quyết này trên lãnh thổ của quốc gia khác lại là vấn đề phức tạp 

tuỳ thuộc vào quy định của ĐƯQT có liên quan mà VN là thành viên hoặc quy định 

trong pháp luật của quốc gia nước ngoài được yêu cầu công nhận và cho thi hành các 

phán quyết của TAVN. Do đó, khi xây dựng các căn cứ nhằm xác định thẩm quyền của 

TA quốc gia, nhà lập pháp phải tính toán đến khả năng thực thi của phán quyết hoặc 

trong quá trình thụ lý, TA cần cân nhắc đến yếu tố này trên cơ sở các nguyên tắc, học 

thuyết của TPQT được thừa nhận tại quốc gia mình như lis pendens ở EU hay forum 

non conveniens ở Hoa Kỳ
86

… để từ chối thẩm quyền khi cho rằng việc thụ lý hoặc tiếp 

tục thụ lý sẽ ảnh hưởng đến khả năng thực thi của phán quyết trên lãnh thổ của quốc gia 

có liên quan đến việc thi hành phán quyết nếu nó được tuyên. 

2.1.3.2. Đặc điểm về pháp luật áp dụng 

Pháp luật áp dụng để GQTC KDTM có YTNN bao gồm hai loại là luật tố tụng (luật 

hình thức) và luật nội dung. 

Về luật hình thức, khi TAVN giải quyết các tranh chấp KDTM có YTNN, về 

nguyên tắc, TAVN sẽ áp dụng pháp luật tố tụng của nước mình theo lex fori
87

. Chỉ 

trong trường hợp đặc biệt được quy định trong ĐƯQT mà VN là thành viên, TA có thể 
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áp dụng pháp luật tố tụng của nước ngoài. Ví dụ như quy định tại khoản 1 Điều 7 Hiệp 

định định tương trợ tư pháp giữa VN và Liên bang Nga; khoản 1 Điều 7 Hiệp định 

tương trợ tư pháp giữa VN và Lào…cho phép TA của quốc gia này áp dụng luật tố tụng 

của quốc gia ký kết còn lại trong các vấn đề về uỷ thác tư pháp, theo đề nghị của các 

bên yêu cầu, nếu việc áp dụng này không trái pháp luật tố tụng của quốc gia mình.  

Về luật nội dung, thực chất là các quy phạm pháp luật được TAVN áp dụng để giải 

quyết nội dung vấn đề mà các bên đang tranh chấp, ví dụ như vấn đề về trách nhiệm do 

vi phạm HĐ, vấn đề về bất khả kháng, vấn đề yêu cầu đòi BTTH ngoài HĐ... Luật được 

áp dụng để giải quyết nội dung tranh chấp có thể là pháp luật của VN nếu các bên trong 

tranh chấp thỏa thuận, hoặc có thể là pháp luật của nước đối tác, nước thứ ba do các bên 

thống nhất lựa chọn hoặc cũng có thể là ĐƯQT có liên quan mà VN là thành viên, ví dụ 

như quy định của CISG
88

. 

Bên cạnh đó, dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt, tự do thoả thuận 

giữa các bên trong các quan hệ KDTM, trong HĐ lẫn ngoài HĐ, đều được pháp luật 

hầu hết các nước ghi nhận quyền thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng của các bên 

trong tranh chấp. Tuy nhiên, không phải bất kỳ sự thoả thuận nào cũng đều được TA 

chấp thuận. Nó chỉ được chấp thuận khi đáp ứng được các điều kiện nhất định do pháp 

luật của quốc gia có TA GQTC quy định. Cũng tương tự như đối với thoả thuận lựa 

chọn TA, các điều kiện có hiệu lực này được xây dựng dựa trên sự cân bằng giữa vấn 

đề tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên trong tranh chấp với vấn đề bảo vệ các lợi 

ích công cộng, bảo vệ chủ quyền quốc gia
89

. 

Vì luật nội dung được áp dụng có thể là luật trong nước, luật nước ngoài, TQQT 

hoặc ĐƯQT, do đó, từ đặc điểm này, cho thấy có nhiều thách thức đặt ra cho cả TA VN 

và các bên tranh chấp khi GQTC KDTM có YTNN tại TA VN. Đây là điều khác biệt so 

với việc GQTC KDTM không có YTNN tại TA, cũng như so với việc giải quyết bằng 

phương thức Trọng tài. Trong việc GQTC KDTM có YTNN tại Trọng tài, pháp luật các 

nước thường ưu tiên sự thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng của các bên tranh chấp, 

nếu không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không hợp pháp, việc xác định pháp luật áp 

dụng thường trao cho Hội đồng trọng tài quyết định. Ví dụ, khoản 2 Điều 14 Luật 

TTTM quy định “Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng 
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pháp luật do các bên lựa chọn; nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng thì 

Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp 

nhất”. Trọng tài VN thường dựa vào nhiều yếu tố của tranh chấp để xác định luật áp 

dụng, ví dụ, liên quan đến tranh chấp hợp đồng giữa một công ty Ba Lan và một doanh 

nghiệp VN, phán quyết trọng tài có nêu: “Trong hợp đồng do hai bên ký kết không quy 

định luật áp dụng cho hợp đồng, trọng tài xét xử vụ việc đã quyết định luật áp dụng cho 

hợp đồng là luật Việt Nam, căn cứ vào các tiêu chí sau: người xuất khẩu (người bán) là 

doanh nghiệp VN; nơi xét xử là VN; tại phiên xét xử nguyên đơn (Ba Lan) tuyên bố 

chấp nhận luật áp dụng cho hợp đồng là luật VN và bị đơn không phản đối gì”
90

. Ngược 

lại, khi GQTC tại TA, TAVN phải dựa trên các nguyên tắc của TPQT VN để xác định 

pháp luật áp dụng theo thứ tự ưu tiên: Áp dụng pháp luật theo sự thỏa thuận lựa chọn 

hợp pháp của các bên; Áp dụng ĐƯQT mà VN là thành viên; Áp dụng pháp luật theo 

sự dẫn chiếu của các quy phạm xung đột… Vấn đề này sẽ được NCS phân tích cụ thể 

Chương 4 của Luận án. 

2.2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thƣơng mại có yếu tố nƣớc 

ngoài tại Tòa án Việt Nam 

Như đã phân tích, cho dù tranh chấp KDTM có YTNN là loại hình tranh chấp liên 

quan đến hoạt động KDTM của các thương nhân trong đó có sự gắn kết với YTNN, tuy 

nhiên, xuất phát chủ quyền quốc gia trong TPQT, khi GQTC KDTM có YTNN, TAVN 

phải tuân theo các nguyên tắc nhất định, trong đó tiêu biểu là các nguyên tắc dưới đây. 

2.2.1. Nguyên tắc bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích quốc gia 

Chủ quyền quốc gia là thuộc tính chính trị - pháp lý gắn liền với mỗi quốc gia độc 

lập trong chính sách đối ngoại và tối cao trong chính sách đối nội trong phạm vi lãnh 

thổ của quốc gia mình, bao gồm quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của quốc gia 

mình thông quá các quyết định về mọi vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mà 

không có một quốc gia nào có thể can thiệp
91

. Lợi ích quốc gia là mục tiêu cơ bản và 

nhân tố quyết định cuối cùng trong việc hoạch định chính sách đối ngoại
92

. Có thể nói, 

lợi ích quốc gia là vấn đề có ý nghĩa “sống còn” với mỗi quốc gia
93

, là yếu tố hàng đầu 

cần phải được cân nhắc trong quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của một quốc 

gia. Việc xác định đúng đắn lợi ích quốc gia và kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia 

với lợi ích quốc tế, với lợi ích chính đáng của các đối tác, từ đó tìm mẫu số chung để 
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hợp tác tốt nhất, đưa đất nước hội nhập sâu, toàn diện vào khu vực và thế giới được cho 

là điều cần thiết cho mỗi một quốc gia độc lập trong quá trình hội nhập quốc tế
94

. 

Chủ quyền quốc gia nhấn mạnh quyền tài phán của TA VN đối với mọi tranh chấp 

phát sinh trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, kể cả các tranh chấp KDTM có YTNN. Chủ 

quyền quốc gia thông qua việc thực hiện quyền tài phán và lợi ích quốc gia thông qua 

TA là nguyên tắc xuyên suốt toàn bộ hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của TPQT 

VN. Chủ quyền quốc gia nói lên quyền tự quyết của VN khi tham gia vào các quan hệ 

quốc tế nói chung và quan hệ TPQT, trong đó có việc GQTC KDTM có YTNN nói 

riêng. Nguyên tắc bảo vệ chủ quyền quốc gia cũng tức là bảo vệ lợi ích của quốc gia. Vì 

vậy, TAVN với vai trò là bộ máy tư pháp của Nhà nước, khi GQTC KDTM có YTNN 

phải tuân thủ nguyên tắc này. Cụ thể hơn, trong hoạt động GQTC KDTM có YTNN tại 

TAVN thuộc phạm vi nghiên cứu của Luận án, nội dung nguyên tắc này thể hiện ở hai 

khía cạnh sau đây: 

Đối với việc xác định thẩm quyền của TA đối với các tranh chấp KDTM có YTNN, 

việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích quốc gia thể hiện thông qua hoạt động xây 

dựng hệ thống pháp luật và hệ thống cơ quan tư pháp độc lập, xác định thẩm quyền 

chung và thẩm quyền riêng biệt của TA quốc gia đối với các tranh chấp, tham gia xây 

dựng, ký kết, gia nhập hoặc từ bỏ các ĐƯQT, từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài 

…
95

 Trong đó, vấn đề xác định thẩm chung và thẩm quyền riêng biệt của TA quốc gia 

đối với các tranh chấp nhằm đảm bảo việc thực thi quyền tài phán của quốc gia cần phải 

được cân nhắc trong mối tương quan với nguyên tắc tôn trọng quyền tự thỏa thuận và 

quyền bình đẳng của các bên tranh chấp. Bởi lẽ, khi quy định những căn cứ xác định 

thẩm quyền của TA quốc gia đối với các tranh chấp trong TPQT nói chung, pháp luật 

các nước đều cố gắng mở rộng khả năng để tòa án quốc gia mình có thẩm quyền giải 

quyết, đặc biệt là thẩm quyền riêng biệt
96

. Điều này có khả năng dẫn đến việc không 

đảm bảo sự cân bằng với nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt, quyền được bảo vệ 

các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp, gây nên những khó khăn cho quá 

trình tham gia vào hoạt động tố tụng của các bên, cũng như khả năng để thực thi phán 

quyết …  

Đối với việc xác định pháp luật áp dụng cho hoạt động giải quyết tranh chấp 

KDTM có YTNN, việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia thể hiện thông qua hoạt 

động xây dựng các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh vấn đề pháp luật áp dụng cho 
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các tranh chấp KDTM có YTNN, đặc biệt là các quy phạm xung đột một chiều
97

 hướng 

đến việc áp dụng pháp luật của chính quốc gia ban hành quy phạm xung đột đó và các 

quy phạm liên quan đến vấn đề bảo lưu trật tự công cộng nhằm hướng đến việc bảo vệ 

các nguyên tắc cơ bản của chế độ xã hội và của pháp luật quốc gia có chủ quyền
98

. Việc 

thực hiện hoạt động bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia này có khả năng bị lạm dụng 

nhằm loại trừ khả năng áp dụng pháp luật nước ngoài, hướng đến việc áp dụng pháp 

luật trong nước để giải quyết tranh chấp. 

Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cho dù mở cửa đến đâu và 

như thế nào thì TA VN cũng phải luôn luôn tuân thủ nguyên tắc bảo vệ chủ quyền và 

lợi ích quốc gia. Vấn đề đặt ra là mối quan hệ giữa việc tôn trọng nguyên tắc này với 

nguyên tắc mở cửa, tự do hóa TM sẽ được giải quyết như thế nào trong hệ thống pháp 

luật VN. Nội dung này sẽ được NCS chỉ ra trong Chương 3 và 4 của Luận án nhằm đưa 

ra những khuyến nghị cho nhà làm luật VN xem xét và quyết định nhằm đảm bảo sự 

cân bằng của việc tôn trọng các nguyên tắc này. 

2.2.2. Nguyên tắc ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

Nguyên tắc này được thể hiện thông qua quy định về nghĩa vụ tận tâm, thiện chí 

thực hiện các cam kết quốc tế (tại Điều 26) và mối tương quan giữa pháp luật trong 

nước với việc tôn trọng các ĐƯQT tại Điều 27 Công ước Viên về Luật ĐƯQT 1969
99

.   

Theo đó, mỗi quốc gia thành viên của các ĐƯQT nói chung và các ĐƯQT quy định về 

xác định thẩm quyền của TA và pháp luật áp dụng cho việc GQTC KDTM có YTNN 

nói riêng phải có nghĩa vụ thực hiện một cách tận tâm, thiện chí và đầy đủ các cam kết 

quốc tế của mình. Các quốc gia thành viên không được viện dẫn các quy định của pháp 

luật trong nước như là nguyên nhân để từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình
100

. Nội 

dung này cũng được thể hiện rõ tại khoản 4 Điểu 3 và khoản 1 Điều 6 của Luật ĐƯQT 

2016 của Việt Nam. Quy định cụ thể hơn về vấn đề này được thể hiện tại khoản 3 Điều 

2 BLTTDS 2015 “trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”; 

Điều 665 BLDS 2015 quy định: “Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia 

quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì quy định của điều ước quốc tế đó được áp 

dụng; Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên có quy định khác với quy định của Phần này và luật khác về pháp luật áp dụng đối 
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với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thì quy định của điều ước quốc tế đó được áp 

dụng”; khoản 1 Điều 5 LTM 2005 quy định “Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng pháp luật nước 

ngoài, tập quán thương mại quốc tế hoặc có quy định khác với quy định của Luật này 

thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó”… 

Các ĐƯQT mà VN là thành viên có điều chỉnh về vấn đề xác định thẩm quyền của 

TA và pháp luật áp dụng cho việc GQTC KDTM có YTNN chủ yếu thể hiện trong các 

Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại giữa Việt Nam và các 

nước được ký kết trước năm 2008
101

. Các Hiệp định thương mại, Hiệp định khuyến 

khích và bảo hộ đầu tư… giữa Việt Nam và các nước chủ yếu đề cập đến các vấn đề 

xác định hình thức giải quyết tranh chấp, lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp và 

pháp luật áp dụng
102

. 

2.2.3. Nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận, quyền và lợi ích chính đáng của các bên 

tranh chấp  

Nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên tranh chấp là nguyên tắc cơ bản của 

pháp luật dân sự và tố tụng dân sự tại các nước, trong đó có VN nhằm đề cao quyền tự 

thỏa thuận, tự định đoạt của các bên trong việc giải quyết các quan hệ dân sự và vụ việc 

dân sự. Trong hoạt động GQTC KDTM có YTNN tại TA VN cũng như của EU và một 

số nước nghiên cứu, nguyên tắc này lại càng được đề cao vì tính “thương mại” và “kinh 

doanh” của các tranh chấp. Nguyên tắc này cho phép các bên được quyền tự thỏa thuận 

về thẩm quyền của TA có thẩm quyền cũng như pháp luật áp dụng cho việc giải quyết 

tranh chấp đó. Trong pháp luật VN, nội dung nguyên tắc này được thể hiện rõ trong các 

quy định có liên quan đến vấn đề thỏa thuận lựa chọn tòa án tại khoản 1 Điều 470 

BLTTDS 2015; khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 339 BLHH 2015; khoản 4 Điều 14 LĐT 

2014 hoặc các quy định có liên quan đến vấn đề tôn trọng quyền tự do lựa chọn pháp 

luật áp dụng tại Khoản 1 Điều 683 BLDS 2015; khoản 2 Điều 5 LTM 2005; khoản 2 

Điều 5 BLHH 2015… 

Tuy nhiên, việc tôn trọng nguyên tắc tự thỏa thuận, quyền và lợi ích chính đáng của 

các bên phải đặt trong sự cân bằng với nguyên tắc bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia. 

Do đó, pháp luật VN cũng như EU và một số nước nghiên cứu đều có quy định liên 

quan đến việc giới hạn quyền tự thỏa thuận này nhằm cân bằng với việc thực thi quyền 

tài phán và chủ quyền của quốc gia. Nội dung của sự giới hạn tùy thuộc vào từng loại 

tranh chấp cụ thể. Ví dụ, có quốc gia chấp nhận quyền thỏa thuận lựa chọn TA cho các 
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 Vì từ thời điểm năm 2008, khi Luật Tương trợ tư pháp có hiệu lực, các Hiệp định Tương trợ tư pháp giữa VN 
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các phán quyết của cơ quan tài phán nước ngoài. 
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 Nguyễn Khánh Ngọc và một số tác giả (2015), Báo cáo tóm tắt đề tài: Cơ sở Lý luận và Thực tiễn xây dựng 
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tranh chấp ngoài HĐ ví dụ như EU, Bỉ… song một số quốc gia lại không chấp nhận 

quyền thỏa thuận này, ví dụ như Trung Quốc
103

. Riêng với VN, quy định cụ thể về 

nguyên tắc này cũng như sự giới hạn của nó sẽ được phân tích tại Chương 3 và Chương 

4 của Luận án. 

2.3. Vai trò của việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thƣơng mại có yếu tố nƣớc 

ngoài tại Toà án Việt Nam  

2.3.1. Đối với thương mại quốc tế 

Các tranh chấp KDTM có YTNN sẽ được giải quyết theo trình tự, thủ tục nghiêm 

ngặt, chặt chẽ và phán quyết của TA về vụ tranh chấp nếu không có sự tự nguyện tuân 

thủ sẽ được bảo đảm thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế của Nhà nước trên phạm vi 

lãnh thổ của quốc gia. Điều này có vai trò tích cực trong việc duy trì trật tự pháp luật 

theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động KDTM phát triển ở phạm vi quốc tế. Hơn nữa, 

nếu hoạt động GQTC tại TA VN đạt hiệu quả, quá trình giải quyết trở nên nhanh chóng 

thì việc GQTC KDTM có YTNN đó sẽ có vai trò quan trọng trong việc khuyến khích 

và thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế từ đó đẩy nhanh quá 

trình tự do hóa TM và góp phần thúc đẩy TMQT phát triển. Ngoài ra, hoạt động GQTC 

KDTM có YTNN tại TA VN đạt hiệu quả cao sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, 

gia tăng sự lựa chọn TA VN là cơ quan GQTC trong hoạt động KDTM có YTNN cũng 

sẽ có vai trò tích cực đối với sự phát triển của TMQT nói chung và quan hệ TM giữa 

VN và các nước. 

Ngoài ra, thông qua cơ chế song phương và đa phương về công nhận và cho thi 

hành phán quyết của TA, các quốc gia sẽ chú ý hơn vấn đề hài hoà hoá và nhất thể hoá 

pháp luật nói chung và pháp luật về TMQT nói riêng. Việc hướng đến giảm thiểu sự 

khác biệt trong các nguồn luật điều chỉnh về KDTM có YTNN sẽ góp phần to lớn cho 

việc thúc đẩy sự phát triển của TMQT, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các 

hoạt động KDTM có YTNN cả về bề rộng và bề sâu ở phạm vi quốc tế. 

2.3.2. Đối với toà án Việt Nam 

Kinh nghiệm về GQTC nói chung và kinh nghiệm về GQTC KDTM có YTNN nói 

riêng của đội ngũ thẩm phán có sự ảnh hưởng và hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Những kỹ 

năng và kinh nghiệm GQTC nội địa sẽ tạo sự tự tin cho các thẩm phán VN trong quá 

trình thụ lý và giải quyết các tranh chấp KDTM có YTNN. Ngược lại, các kinh nghiệm 

từ hoạt động GQTC KDTM có YTNN sẽ góp phần nâng cao kỹ năng và trình độ GQTC 

của đội ngũ thẩm phán VN, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ, khả năng am hiểu PL nước 

ngoài và năng lực chia xẻ và thấu hiểu với các bên tranh chấp là các thương nhân VN 

và nước ngoài. Điều này sẽ góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng, sức canh tranh của 
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TAVN trên thương trường QT nhờ vào sự gia tăng độ tin cậy và sự tin tưởng lựa chọn 

của các bên tranh chấp nước ngoài đối với TAVN, đặc biệt khi VN đã và đang hội nhập 

đầy đủ và toàn diện vào tiến trình tự do hóa TM. 

Bên cạnh đó, trong quá trình GQTC KDTM có YTNN, TA VN sẽ đúc kết được 

nhiều kinh nghiệm vận dụng pháp luật từ các nước liên quan đến việc nghiên cứu và có 

khả năng phải áp dụng pháp luật nước ngoài để GQTC KDTM có YTNN. Qua đó, sẽ 

đưa ra được những kiến nghị, giải pháp nhằm góp phần quan trọng trong quá trình cải 

cách tư pháp và thực thi pháp luật VN. Đặc biệt trong bối cảnh VN hiện nay, khi mà án 

lệ đã được thừa nhận là nguồn của pháp luật và TA đóng vai trò quan trọng khi lựa 

chọn và công bố án lệ
104

, kinh nghiệm và thực tiễn GQTC KDTM có YTNN tại TA của 

các nước sẽ là kinh nghiệm tham khảo bổ ích cho TA VN nhằm thực hiện hiệu quả 

chức năng của mình trong việc giải quyết loại hình tranh chấp này. 

Ngoài ra, sự phát triển của cơ chế GQTC KDTM có YTNN bằng toà án góp phần 

quan trọng trong việc nâng cao uy tín của TA VN nói riêng và hệ thống tư pháp của VN 

nói chung. Điều này sẽ dẫn đến khả năng mở rộng quyền tài phán của TA VN thông 

qua cơ chế chấp nhận thẩm quyền dựa trên cơ sở có sự thoả thuận lựa chọn giữa các bên 

tranh chấp.  

2.3.3. Đối với các bên tranh chấp 

Với các bên tranh chấp, việc tranh tụng tại TA VN đặt ra yêu cầu cho các DN VN 

phải có sự am hiểu, có sự chia sẻ với đối tác là bên tranh chấp nước ngoài để có cùng 

quan điểm về GQTC phát sinh. Yêu cầu này sẽ giúp các thương nhân, DNVN học hỏi 

được kinh nghiệm, kỹ năng từ chính đối tác của mình. Việc GQTC thành công mà bên 

VN thắng kiện sẽ giúp cho DNVN tự tin hơn trong quá trình đàm phán các HĐ tiếp 

theo. 

Ngoài ra, việc GQTC KDTM có YTNN tại TA VN sẽ đặt ra yêu cầu các bên tranh 

chấp nước ngoài phải có khả năng tranh tụng bằng tiếng Việt của TA. Điều này góp 

phần thúc đẩy sự nỗ lực của các DN nước ngoài trong việc nghiên cứu tiếng Việt, từ đó 

giúp họ tìm hiểu về phong tục, tập quán và pháp luật VN. 

Kết luận chƣơng 2 

Tranh chấp KDTM có YTNN là loại hình tranh chấp đặc thù với nhiều đặc điểm khác 

với tranh chấp KDTM không có YTNN. Để giải quyết thành công tranh chấp KDTM có 

YTNN cần phải làm rõ khái niệm, đặc điểm và nội dung của loại hình tranh chấp này.  

        Chương 2 của Luận án đã phân tích để làm rõ khái niệm tranh chấp KDTM có 

YTNN dựa trên việc nghiên cứu pháp luật và thực tiễn của EU, Hoa Kỳ, Trung Quốc và 
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Singapore. Luận án cũng nhấn mạnh vai trò của việc giải quyết đối với TMQT, đối với 

TA và đối với các bên tranh chấp sau khi phân tích và làm rõ 02 đặc điểm nổi bật của 

việc GQTC KDTM có YTNN bằng TA là xác định thẩm quyền của TA quốc gia và xác 

định pháp luật áp dụng. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa đây là phương thức 

giải quyết truyền thống, quan trọng trong việc GQTC KDTM phát sinh từ HĐ và ngoài 

HĐ.  

Từ đó, NCS cũng đã xác định được các nguyên tắc cơ bản trong việc xác định thẩm 

quyền và pháp luật áp dụng cho việc giải quyết tranh chấp, làm cơ sở nền tảng cho việc 

nghiên cứu và đưa ra các kiến nghị, giải pháp mang tính phù hợp cho Chương 3 và 

Chương 4. 
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Chƣơng 3 

THẨM QUYỀN CỦA TÕA ÁN VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT 

TRANH CHẤP KINH DOANH, THƢƠNG MẠI CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI  

 

3.1. Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với việc giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thƣơng mại có yếu tố nƣớc ngoài phát sinh từ hợp đồng 

Thẩm quyền của TA VN, theo BLTTDS 2015, được phân chia thành hai loại thẩm 

quyền: thẩm quyền chung (Điều 469) và thẩm quyền riêng biệt (Điều 470). Như đã đề 

cập tại Chương 2, dưới góc độ của TPQT, thẩm quyền chung của TA VN có thể mang 

tính “trùng lặp” với thẩm quyền của TA một quốc gia khác khi tiến hành GQTC DS có 

YTNN. Trường hợp có sự “trùng lặp” thẩm quyền thì việc xác định thẩm quyền giải 

quyết phụ thuộc vào việc nộp đơn của đương sự và các mối liên hệ của vụ việc đối với 

lãnh thổ hay luật áp dụng cho vụ việc đó
105

. Trong khi đó, thẩm quyền riêng biệt của 

TA VN là thẩm quyền đối với các tranh chấp chỉ thuộc về TA của VN, không một TA 

của nước ngoài nào được giải quyết. Trong trường hợp này, nếu việc khởi kiện được 

tiến hành tại TA nước ngoài thì các phán quyết được tuyên bởi TA nước ngoài đó sẽ 

không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam.  

3.1.1. Thẩm quyền chung của Toà án Việt Nam đối với các tranh chấp về hợp đồng 

kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài 

Với các tranh chấp về HĐ KDTM có YTNN, theo khoản 1 Điều 469 BLTTDS 

2015, TA VN sẽ có thẩm quyền chung trong 04 trường hợp cụ thể: Bị đơn là cá nhân; 

Bị đơn là DN; Bị đơn có tài sản trên lãnh thổ VN; và các trường hợp liên quan đến sự 

kiện pháp lý và đối tượng của HĐ.  

3.1.2.1. Trường hợp bị đơn là cá nhân 

Mặc dù chủ thể của các tranh chấp HĐ KDTM có YTNN thường là các DN, tuy 

nhiên, trong nhiều tranh chấp về HĐ KDTM có YTNN, việc các cá nhân nước ngoài 

tham gia cũng tương đối phổ biến. Ví dụ như tranh chấp về HĐ chuyển nhượng vốn 

góp giữa nguyên đơn người Hàn Quốc và bị đơn mang quốc tịch Hoa Kỳ tại Bản án 

phúc thẩm số 141/2008/KDTM-PT ngày 30/10/2008 của Toà Phúc thẩm TANDTC tại 

Tp.HCM; tranh chấp về HĐ hợp tác KD tại Bản án phúc thẩm số 131/2010/KDTMPT 

ngày 10/08/2010 của Toà phúc thẩm TANDTC tại Tp.HCM giữa nguyên đơn mang 

quốc tịch và cư trú tại VN và bị đơn người Đài Loan; tranh chấp giữa các thành viên 

công ty đều là người Hàn Quốc tại Bản án phúc thẩm số 188/2010/KDTM-PT ngày 

21/10/2010 của Toà Phúc thẩm TANDTC tại Tp.HCM… 
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Đối với những tranh chấp trong đó bị đơn là người nước ngoài, TA VN sẽ có thẩm 

quyền khi cá nhân đó có nơi cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại VN. Theo đó, bị đơn bị 

khởi kiện không chỉ bao gồm người nước ngoài mà còn có thể là người VN
106

.  

Nhận xét và kiến nghị 

NCS cho rằng việc mở rộng như trên là hợp lý. Sự hợp lý thể hiện ở chỗ quy định 

này đã giải quyết được những tranh luận trong giới nghiên cứu khi thực tế trước đây 

cho thấy đã có những tranh luận khác nhau về vấn đề xác định thẩm quyền của TA VN 

đối với trường hợp người nước ngoài là nguyên đơn. Có quan điểm cho rằng TA VN 

vẫn có thẩm quyền đối với các tranh chấp mà nguyên đơn là người nước ngoài khi dựa 

trên cơ sở quy định tại Chương III theo sự quy dẫn của khoản 1 Điều 410 BLTTDS 

2004
107

. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng TA VN chỉ có thẩm quyền dựa trên căn cứ 

quy định tại Chương XXXV của BLTTDS 2004, chỉ khi nào xác định có thẩm quyền 

hay không thì mới quy dẫn đến chương III để xác định TA VN cụ thể
108

. Thực tế cho 

thấy TA VN cũng đã thụ lý nhiều vụ tranh chấp KDTM có YTNN mà nguyên đơn là 

người nước ngoài, tức là căn cứ dựa trên Chương III của BLTTDS 2004
109

. BLTTDS 

2015 đã quy định rõ ràng hơn tại khoản 2 Điều 469. Theo đó: “Sau khi xác định thẩm 

quyền của Tòa án Việt Nam theo quy định của Chương này, Tòa án áp dụng các quy 

định tại Chương III của Bộ luật này để xác định thẩm quyền của Tòa án cụ thể giải 

quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài”. 

Ngoài ra, việc tiếp tục sử dụng căn cứ nơi cư trú của bị đơn được NCS cho là phù 

hợp với thông lệ chung của EU và một số nước nghiên cứu: Theo pháp luật EU, Điều 4 

Nghị định Brussels I Recast
110

 quy định tiêu chí chung để xác định thẩm quyền của TA 

quốc gia là TA nơi cư trú của bị đơn, bất kể họ mang quốc tịch nào. Trong thực tế, việc 

xác định thẩm quyền dựa trên tiêu chí nơi cư trú của bị đơn đã được áp dụng từ lâu tại 

các quốc gia thành viên dựa trên cơ sở nguyên tắc “actor sequitur forum rei”
111112

. Mặc 

                                                
106

 Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 469 BLTTDS 2015. 
107

 Đỗ Văn Đại & Mai Hồng Quỳ (2010), sđd, tr.53-56. 
108

 Lê Thị Nam Giang (2011), sđd, tr.181.  
109

 Ví dụ như  tranh chấp về HĐ góp vốn đầu tư giữa nguyên đơn là người Trung Quốc và bị đơn là công ty VN 

(có trụ sở tại Bình Dương) trong Bản án phúc thẩm số 20/2010/KDTM-PT ngày 03/3/2010 của Toà Phúc thẩm 

TANDTC tại Tp.HCM. Trong Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương trước đó (Bản án số 

17/2009/KDTMST ngày 03/9/2009) và Bản án phúc thẩm nêu trên đều không đề cập đến cơ sở pháp lý cụ thể 

trong BLTTDS 2004 để làm căn cứ cho việc xác định thẩm quyền. Hoặc tranh chấp thành viên công ty tại Bản án 

số 131/2015/KDTM-ST ngày 5/12/2015 của TAND Tp.HCM giữa nguyên đơn là người Hàn Quốc và bị đơn là 

Công ty VN, có trụ sở tại Quận Bình Tân, Tp.HCM… 
110

 Nghị định Brussels I Recast của EU được ban hành ngày 12/12/2012, có hiệu lực từ ngày 10/01/2015 điều 

chỉnh về vấn đề thẩm quyền, công nhận và cho thi hành các phán quyết về các vấn đề dân sự và thương mại được 

áp dụng cho các quốc gia thành viên EU, ngoại trừ Đan Mạch. 
111

 Đây là nguyên tắc tố tụng phổ biến tại EU, theo đó, nguyên đơn phải theo TA của bị đơn. Được ghi nhận chính 

thức trong Công ước Brussels 1968. Peter Kaye (1987), Civil Jurisdiction and Enforcement of Foreign 

Judgements, Abingdon, tr.38-39; Ulrich Magnus & Peter Mankowski (2012), European Commentaries on Private 

International Law – Brussels I Regulation, 2nd ed, European Law Publishers, tr.69 - 77. 
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dù trong quá trình áp dụng, nguyên tắc này đã bộc lộ một số hạn chế nhất định, đặc biệt 

đối với những tranh chấp KDTM có YTNN được giải quyết dựa trên nơi cư trú của bị 

đơn nhưng sự “kết nối” giữa bị đơn hoặc vụ tranh chấp với yếu tố lãnh thổ của quốc gia 

có TA thụ lý manh tính không rõ ràng. Nhiều công trình nghiên cứu về căn cứ xác định 

thẩm quyền của TA theo nơi cư trú của bị đơn đối với các tranh chấp HĐ KDTM có 

YTNN đã được thực hiện, với nhiều kiến nghị khác nhau
113

. Song pháp luật EU và các 

quốc gia thành viên vẫn tiếp tục sử dụng căn cứ nơi cư trú của bị đơn như là nguyên tắc 

nền tảng khi xác định thẩm quyền đối với các tranh chấp có YTNN. 

Tại Trung Quốc, theo quy định tại Điều 21 Luật TTDS 2012
114

, tiêu chí chung để 

xác định thẩm quyền của TA Trung Quốc đối với các tranh chấp KDTM có YTNN 

cũng là nơi cư trú của bị đơn
115

. Đối với cá nhân, nếu bị đơn có nơi cư trú và nơi 

thường xuyên cư trú là khác nhau, toà án nơi thường xuyên cư trú đó sẽ có thẩm 

quyền
116

 và “nơi cư trú” của cá nhân được xác định là nơi đăng ký cư trú của cá nhân 

đó
117

, “nơi thường xuyên cư trú” là nơi cá nhân đó cư trú cuối cùng trong khoảng thời 

gian hơn 1 năm sau khi người đó rời khỏi “nơi cư trú”. 

Tại Hoa Kỳ và Singapore, mặc dù “nơi cư trú” không phải là tiêu chí quan trọng 

được sử dụng với ý nghĩa là nguyên tắc chung trong việc xác định thẩm quyền của TA 

đối với các tranh chấp KDTM có YTNN, song, tiêu chí “nơi cư trú” lại là tiêu chí quan 

trọng thể hiện mối liên hệ gắn bó giữa các bên tranh chấp với TA có thẩm quyền theo 

nguyên tắc in personam jurisdiction
118

 (thẩm quyền dựa trên mối liên hệ cá nhân). 

Nguyên tắc này được TA tối cao Hoa Kỳ đưa ra chính thức lần đầu tiên trong vụ 

Pennoyer v. Neff vào năm 1878
119

, theo đó, không một TA nào có thể có thẩm quyền để 

                                                                                                                                                     
112

 Nguyên tắc này được áp dụng tại Pháp, được quy định cụ thể tại Điều 42 BLTTDS 2011. Nguồn: Pierre Raoul, 

Duval & Marie Stoyanov, “Comparative study of “Residual Jurisdiction” in Civil and Commercial Disputes in the 

EU National Report for France”, tr.7.  

Nguồn: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_resid_jurisd_france_en.pdf (truy cập ngày 12/3/2017). 
113

 Xem: Burkhard Hess, Thomas Pfeiffer & Peter Schlosser (2007), Report on the Application of the Regulation 

Brussels I in the Member States. 

Nguồn: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf (truy cập ngày 14/3/2017);  
114

 Được ban hành năm 1991, sửa đổi bổ sung vào ngày 28/10/2007 và ngày 31/8/2012. 
115

 Phan Hoài Nam (2016), “Thẩm quyền của tòa án Trung Quốc đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài - 

Kinh nghiệm tham khảo cho VN”, Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 7, tr.64. 
116

 Xem thêm quy định về vấn đề cư trú của Trung Quốc theo Nghị định về đăng ký cư trú năm 1958. 
117

 Điều 15 Những nguyên tắc cơ bản về Luật Dân sự của Trung Quốc năm 1986. 
118

 Xem: Norman B. Thot & Nils Behling (2002), “E – Commerce Law in the USA”, Gerald Spindler & Fritjof 

Borner (ed) (2002), E – Commerce Law in European and the USA, Springer, tr.680 – 681; Yong Pung How, The 

Future Private International Law in Singapore, Law Lecture series, the 7th public, nguồn: 

http://law.smu.edu.sg/sites/default/files/law/YPH_Paper.pdf(truy cập ngày 31/3/2016). 
119

 Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1878): Mitchell khởi kiện Neff để đòi khoản nợ tại Toà án Oregon, nơi Neff có 

BĐS nhưng không phải là cư dân tại đó. Neff nhận được thông báo khởi kiện của Mitchell trên báo nhưng ông ta 

đã chống lại, không tham gia phiên toà, hậu quả là ông ta nhận được phán quyết xử vắng mặt. Đất của Neff được 

tổ chức bán đấu giá và được bán cho Pennoyer để đảm bảo thi hành án. Sau đó, Neff đã khởi kiện ra TA Oregon 

để lấy lại tài sản với lý do Toà án Oregon không có thẩm quyền xét xử dựa trên nguyên tắc in personam 

jurisdiction. Vụ việc sau đó được chuyển lên Tòa án Tối cao liên bang và được Toà án này tuyên bố khẳng định 

của Neff là đúng, do tại thời điểm khởi kiện, Neff không cư trú tại Oregon và việc sở hữu tài sản tại Oregon diễn 

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_resid_jurisd_france_en.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf
http://law.smu.edu.sg/sites/default/files/law/YPH_Paper.pdf
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xét xử đối với một cá nhân không phải là công dân của tiểu bang trừ khi người đó được 

tống đạt trực tiếp khi hiện diện tại tiểu bang đó hoặc người đó có tài sản tại đó và tài sản 

bị kê biên phải có trước khi vụ kiện bắt đầu (tiêu chí quasi in rem jurisdiction)
120

. Tuy 

nhiên thẩm quyền theo tiêu chí quasi in rem jurisdiction hiện nay đã “lỗi thời”. Hầu như 

các TA tiểu bang chỉ quan tâm đến tiêu chí in personam jurisdiction hơn là dựa vào 

quasi in rem jurisdiction. Nguyên tắc này cũng được áp dụng tại Singapore trong việc 

xác định thẩm quyền của TA đối với các tranh chấp HĐ KDTM có YTNN
121

. 

Mặc dù việc tiếp tục sử dụng tiêu chí “nơi cư trú” được cho là hợp lý, phù hợp với 

xu thế chung, song việc tiếp tục sử dụng tiêu chí “cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài” thật 

sự không còn phù hợp và không cần thiết, làm cho điều khoản thêm rườm rà, phức tạp. 

Do đó, NCS đề xuất giải pháp là cần sửa đổi quy định tại tại điểm a khoản 1 Điều 469 

BLTTDS 2015 theo hướng cô đọng, rõ ràng hơn bằng cách thay thế các từ “nơi cư trú, 

làm ăn, sinh sống lâu dài” tại VN bằng hai từ “nơi cư trú”. Nói cách khác, NCS kiến 

nghị thay thế tiêu chí cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài bằng tiêu chí nơi cư trú lâu dài 

tại VN. Kiến nghị này xuất phát từ bốn căn cứ sau: 

- Mặc dù BLDS 2015 đưa ra định nghĩa “nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó 

thường xuyên sinh sống”, tuy nhiên việc quy định này vẫn chưa rõ ràng như cách quy 

định tại ba đạo luật chuyên ngành điều chỉnh về vấn đề cư trú và cư trú của người nước 

ngoài. Cụ thể, theo Điều 1 và Điều 12 Luật Cư trú 2006; khoản 5 Điều 3 Luật Quốc tịch 

2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014); và khoản 9 Điều 3 Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá 

cảnh, Cư trú của người nước ngoài tại VN năm 2014 thì “cư trú” được hiểu là nơi cá 

nhân thường trú hoặc tạm trú. Trong đó, nơi thường trú là nơi công dân sinh sống 

thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường 

trú, còn nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng 

ký tạm trú
122

. Việc sử dụng thuật ngữ “nơi cư trú”, NCS cho là hợp lý, vì xuất phát từ 

học thuyết về chủ quyền trong luật quốc tế, hành vi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) của 

một cá nhân tại một quốc gia sở tại dẫn đến khả năng tài phán của quốc gia đó. Cách 

quy định và cách hiểu này được xem là tương đồng với quy định và nội hàm của 

“domicile” (cư trú) và “habitual residence” (nơi cư trú thường xuyên) trong pháp luật 

                                                                                                                                                     
ra sau thời điểm khởi kiện của Mitchell. Nguồn: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/95/714/case.html 

(truy cập ngày 11/5/2017). 
120

 Nguyên bản tiếng Anh: 
“
No. A court may enter a judgment against a non-resident only if the party 1) is 

personally served with process while within the state, or 2) has property within the state, and that property is 

attached before litigation begins (i.e. quasi in rem jurisdiction)”. Nguồn: http://www.lawnix.com/cases/pennoyer-

neff.html (truy cập ngày 01/4/2016). 
121

 Xem Điều 16 Đạo luật về thẩm quyền tư pháp của Toà án tối cao Singapore năm 1969, sửa đổi bổ sung lần gần 

nhất năm 2007 - Supreme Court of Judicature Act; Xem thêm: Yong Pung How, “The Future Private International 

Law in Singapore”, Law Lecture series, the 7
th

 public, nguồn: 

http://law.smu.edu.sg/sites/default/files/law/YPH_Paper.pdf (truy cập ngày 31/3/2016).  
122

 Theo khoản 1 Điều 12 Luật Cư trú 2006. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/95/714/case.html
http://www.lawnix.com/cases/pennoyer-neff.html
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EU
123

, Bỉ
124

, Trung Quốc
125

… 

- Tại thời điểm BLTTDS 2004 ra đời, quan điểm về “cư trú, làm ăn, sinh sống 

lâu dài” được hiểu đơn giản, có nội hàm của khái niệm “thường trú” như quy định tại 

điều 9 khoản 2 Nghị định số 68/2002/NĐ
126

 “Người nước ngoài thường trú tại VN là 

công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở VN” 

hoặc theo khoản 3, Điều 2 Quyết định 336/2003/QĐ-TTg
127

 "người nước ngoài thường 

trú ở VN" được hiểu là công dân nước ngoài và người không có quốc tịch VN cư trú, 

làm ăn, sinh sống lâu dài ở VN… Đến nay, quy định này đã không còn phù hợp với 

cách hiểu về “cư trú” bao gồm “thường trú” và “tạm trú” như đã đề cập ở trên.  

- Tiêu chí “làm ăn, sinh sống” rất khó xác định trên thực tế. Khái niệm này, mặc 

dù được ra đời từ năm 2004 trong BLTTDS 2004, nhưng cho đến thời điểm hiện nay 

vẫn chưa có bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào giải thích về nội hàm của 

nó
128

. Hơn nữa, việc quy định như thế là quá rộng, khiến cho việc GQTC của TA có thể 

gặp khó khăn, đặc biệt trong trường hợp việc “làm ăn”, “sinh sống” của người nước 

ngoài có sự kết nối rất ít hoặc thậm chí không có sự kết nối với tranh chấp HĐ. Ngoài 

ra, khái niệm “làm ăn”, “sinh sống” không phải là một khái niệm pháp lý theo ba đạo 

luật chuyên ngành điều chỉnh về vấn đề cư trú và cư trú của người nước ngoài nêu trên. 

- Giữ lại tiêu chí “lâu dài” là bởi vì theo Điều 31 Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, 

Quá cảnh, Cư trú của người nước ngoài tại VN năm 2014, có khả năng xuất hiện trường 

hợp người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam trong thời gian rất ngắn là 15 ngày. Nếu 

thẩm quyền của TA VN phát sinh trong trường hợp này sẽ gây nên những khó khăn 

nhất định cho TA lẫn các bên khi tham gia vào hoạt động tố tụng tại VN cũng như khả 

năng thực thi phán quyết tại VN. Về thời gian để xác định nội hàm cho khái niệm “lâu 

dài”, NCS cho rằng nên tạo sự linh hoạt cho thẩm phán quyết định về nội dung này dựa 

trên tình tiết cụ thể của tranh chấp. 

  Tuy nhiên, vì BLTTDS 2015 mới chỉ có hiệu lực từ ngày 01/7/2016, do đó NCS 

đề xuất giải pháp trước mắt là HĐTP TANDTC cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về nội 

hàm của “cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài”, cũng như căn cứ xác định nơi cư trú của bị 

đơn trong từng trường hợp cụ thể, đặc biệt là đối với vấn đề tạm trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam. 

                                                
123

 Trong Nghị định Brussells I 2012 của EU, tiêu chí này được sử dụng để xác định thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm (Điều 15), hợp đồng tiêu dùng (Điều 19), hợp đồng lao động (Điều 21). 
124
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 Nguyễn Hồng Nam (2016), tlđd, tr.87. 
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3.1.2.2. Trường hợp bị đơn là doanh nghiệp 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 469 BLTTDS 2015, TA VN có thẩm quyền 

nếu trong tranh chấp đó bị đơn là “cơ quan, tổ chức có trụ sở tại VN hoặc bị đơn là cơ 

quan, tổ chức có chi nhánh, văn phòng đại diện tại VN đối với các vụ việc liên quan đến 

hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức đó tại VN”. Như 

vậy, điều khoản này mở rộng cho cả các trường hợp có bị đơn là cơ quan, tổ chức nước 

ngoài, lẫn cơ quan, tổ chức của VN. Cũng lưu ý rằng, cơ quan, tổ chức nước ngoài 

trong lĩnh vực KDTM có YTNN được hiểu là các DN, trong đó có DN nước ngoài, 

được thành lập ở nước ngoài theo pháp luật nước ngoài.
129

 

Theo quy định trên, có hai trường hợp các DN có thể tham gia vào hoạt động tố 

tụng với tư cách bị đơn: DN có trụ sở tại VN hoặc có chi nhánh, văn phòng đại diện tại 

VN. Tuy nhiên, với tranh chấp KDTM có YTNN phát sinh từ HĐ, cơ sở pháp lý để 

TAVN thụ lý thường chỉ liên quan đến căn cứ bị đơn là DN nước ngoài có chi nhánh, 

văn phòng đại diện tại VN.  

Như vậy, tranh chấp HĐ KDTM có YTNN có sự hiện diện của DN nước ngoài với 

tư cách bị đơn sẽ thuộc thẩm quyền của TA VN khi DN đó có chi nhánh, văn phòng đại 

diện tại VN và tranh chấp có liên quan đến hoạt động của chi nhánh, VP đại diện đó. 

Tìm hiểu kinh nghiệm của EU và một số nước, NCS nhận thấy có những quan điểm 

và hướng giải quyết khá tương đồng nhau về vấn đề này. Cụ thể: Pháp luật EU không 

sử dụng tiêu chí nơi đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc cơ sở khác của 

pháp nhân để làm căn cứ xác định thẩm quyền của TA. Tuy nhiên, theo khoản 5 Điều 7 

của Nghị định Brussels I Recast, nếu tranh chấp liên quan đến hoạt động của chi nhánh, 

của văn phòng đại diện hoặc của cơ sở khác của pháp nhân đó thì TA nơi đặt chi nhánh, 

văn phòng đại diện, cơ sở khác đó sẽ có thể có thẩm quyền. Thẩm quyền này phát sinh 

dựa trên mục đích hướng đến hỗ trợ nguyên đơn trong việc tiếp cận công lý chính tại 

nơi mà nguyên đơn đang cư trú (các cá nhân, pháp nhân của quốc gia có TA GQTC), 

giúp họ có thể tham gia tố tụng một cách thuận lợi và TA có thể dễ dàng thực thi được 

thẩm quyền của mình. Theo giải thích của ECJ, TA quốc gia thành viên sẽ chỉ có thẩm 

quyền dựa trên căn cứ này khi thoả mãn được hai điều kiện: Có sự tồn tại độc lập và 

mang tính tự chủ của chi nhánh, văn phòng đại diện hay cơ sở thứ hai đối với pháp 

nhân và tranh chấp phải phát sinh từ việc thực hiện hoạt động mang tính độc lập đó của 

nó
130

. Đa số các quốc gia thành viên EU
131

 cũng có quy định tương tự, ví dụ như Pháp, 
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 Theo khoản 26 Điều 4 LDN 2014. 
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mặc dù BLTTDS Pháp đặt ra nguyên tắc xác định thẩm quyền dựa trên nơi cư trú của bị 

đơn xuất phát từ nguyên tắc actor sequitur forum rei
132

. Tuy nhiên, thông qua các án lệ, 

TA Pháp đã xác định rằng thẩm quyền vẫn có thể phát sinh đối với các tranh chấp liên 

quan đến bị đơn là các chi nhánh tại Pháp của các pháp nhân nước ngoài, nếu chi nhánh 

đó có sự độc lập nhất định với pháp nhân nước ngoài, không hoạt động đơn thuần như 

là đầu mối trung gian và tranh chấp phải liên quan đến hoạt động của chi nhánh đó
133

. 

Điều 265 Luật TTDS 2012 của Trung Quốc cũng quy định như trên, theo đó chỉ cần 

bị đơn là pháp nhân nước ngoài có văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc đại lý KD trên 

lãnh thổ Trung Quốc thì TA Trung Quốc sẽ có thẩm quyền đối với tranh chấp liên quan 

đến pháp nhân nước ngoài đó.  

Tại Hoa Kỳ và Singapore, như đã trình bày ở trên, thẩm quyền của TA không dựa 

trên nguyên tắc “nơi cư trú” của bị đơn mà lại dựa trên nguyên tắc in personam 

jurisdiction, do đó, tiêu chí “nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện” của pháp nhân 

nước ngoài chỉ được sử dụng như là một trong các tiêu chí nhằm xác định tính kết nối 

của các bên tranh chấp với yếu tố lãnh thổ của TA thụ lý GQTC. 

Như vậy, việc ghi nhận thẩm quyền của TA VN đối với các tranh chấp trong đó bị 

đơn là DN nước ngoài có chi nhánh, văn phòng đại diện tại VN được cho là tương đồng 

với thông lệ chung của EU và một số quốc gia đã nghiên cứu. Theo đó, trong các tranh 

chấp này, DN nước ngoài sẽ tham gia tố tụng với tư cách bị đơn đối với các tranh chấp 

KDTM có YTNN phát sinh từ HĐ liên quan đến hoạt động của chi nhánh, văn phòng 

đại diện tại VN. Điều này có nghĩa là, chi nhánh và văn phòng đại diện không thể tham 

gia với tư cách tố tụng độc lập so với cơ quan chủ quản, tức là không thể là nguyên đơn 

hoặc bị đơn trước TA VN. Điều này xuất phát từ việc, theo pháp luật VN, chi nhánh và 

văn phòng đại diện là các đơn vị phụ thuộc của pháp nhân
134

. 

3.1.2.3. Trường hợp bị đơn có tài sản trên lãnh thổ VN 

Thẩm quyền của TA VN đối với các tranh chấp KDTM có YTNN còn có thể được 

xác định dựa trên tiêu chí bị đơn có tài sản trên lãnh thổ VN. Đây là quy định mới trong 

BLTTDS 2015 nhằm hướng đến việc mở rộng quyền lựa chọn nơi khởi kiện cho 

nguyên đơn, cũng như khả năng thực thi của phán quyết với sự bảo đảm về tài sản của 

bị đơn đang hiện hữu ở VN.  

Nhận xét và kiến nghị  

Theo NCS quy định này không hợp lý, bởi lẽ, tiêu chí tài sản của bị đơn có trên 

lãnh thổ VN đôi khi chỉ đáp ứng được một phần về khả năng thực thi phán quyết của 
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TA (khi giá trị của tài sản là khá nhỏ so với nghĩa vụ phải thực thi theo phán quyết) mà 

bỏ qua hai yếu tố quan trọng là: Tiến trình tố tụng được TA thực hiện có thuận tiện hay 

không và các bên trong tranh chấp có được sự thuận lợi để tham gia tố tụng hay không.  

Trên thực tế có thể có trường hợp, theo đó, tranh chấp giữa các bên trong HĐ 

KDTM có YTNN lại không liên quan đến tài sản của bị đơn có trên lãnh thổ VN nhưng 

TA VN lại có thẩm quyền GQTC. Điều này sẽ gây ra những khó khăn cho TA VN 

trong GQTC vì có thể HĐ được ký hoặc thực hiện ở nước ngoài hoặc trong quá trình 

GQTC, có thể dẫn đến sự thay đổi địa vị tố tụng giữa nguyên đơn và bị đơn, khi đó, 

mục đích dùng tài sản của bị đơn có trên lãnh thổ VN để đảm bảo cho việc thực thi 

nghĩa vụ theo phán quyết của TA sẽ không còn.  

Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay khi vấn đề cư trú và sự thay đổi nơi cư trú tương 

đối dễ dàng giữa các nước và việc một cá nhân, doanh nghiệp có tài sản ở nhiều nơi 

khác nhau là vấn đề mang tính phổ biến, sẽ có thể làm cho quy định về thẩm quyền của 

TA VN phát sinh dựa trên căn cứ nơi có tài sản của bị đơn không thể được thực thi trên 

thực tế. Nguyên đơn VN khởi kiện bị đơn nước ngoài có tài sản tại VN nhưng TA hoặc 

thậm chí là nguyên đơn lại không thể xác định được nơi cư trú cụ thể của bị đơn, hoặc 

giá trị tài sản có tại VN quá nhỏ so với giá trị tranh chấp nên có thể bị đơn không quan 

tâm đến vụ kiện và không tham gia tố tụng tại TA VN…Mặc dù, việc xác định khả 

năng khởi kiện tại đâu, việc khởi kiện đó có thể thực thi được quyền của mình hay 

không…là thuộc về sự lựa chọn của nguyên đơn VN, nhưng có thể, nguyên đơn VN lại 

phó mặc cho TA VN trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Với những lý do phân tích 

ở trên, sẽ có thể làm cho quy định về căn cứ xác định thẩm quyền dựa trên cơ sở tài sản 

của bị đơn trên lãnh thổ VN không thể thực thi được trên thực tế. 

Nghiên cứu pháp luật EU và một số quốc gia cho thấy, tiêu chí nơi có tài sản rất ít 

được sử dụng. Tiêu chí này chỉ được sử dụng trong những trường hợp hết sức đặc biệt 

liên quan đến BĐS
135

 hoặc vấn đề định danh tài sản hoặc áp dụng các biện pháp khẩn 

cấp tạm thời
136

. Ngoài ra, trước đây, trong Dự thảo Nghị định Brussels I Recast, Ủy ban 

Châu Âu cũng đã từng đề xuất một nguyên tắc phụ (ngoài nguyên tắc “nơi cư trú của bị 

đơn”) nhằm xác định thẩm quyền dựa trên căn cứ nơi có tài sản của bị đơn ngoài EU, 

trong đó giá trị tài sản phải tương đương với giá trị tranh chấp và tranh chấp đó phải có 

sự kết nối cụ thể với yếu tố lãnh thổ của TA thụ lý
137

. Tuy nhiên đề xuất này đã bị bác 

bỏ, vì quan điểm của EU là nhằm muốn tạo ra một nguyên tắc mang tính nhất thể chung 

cho toàn EU, hơn nữa việc chấp nhận nguyên tắc này có thể tạo nên khoảng trống tư 
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pháp khá lớn cho các thẩm phán trong việc giải thích luật
138

.  

Tuy nhiên, vẫn có một số ít các quốc gia sử dụng tiêu chí này để xác định thẩm 

quyền của TA, điển hình như Đức. Song, khi sử dụng, đều kèm theo những điều kiện 

nhất định để đảm bảo sự cân bằng giữa 03 yếu tố: Sự thuận lợi của các bên khi tham gia 

tố tụng, sự thuận lợi của TA trong việc thụ lý và khả năng thực thi phán quyết. Cụ thể, 

theo Điều 23 BLTTDS 2005 của Đức, trong trường hợp bên nước ngoài không cư trú 

tại Đức thì thẩm quyền của TA Đức sẽ được xác định dựa trên tiêu chí nơi có tài sản 

của bị đơn. Điều này xuất phát từ quan điểm đề cao khả năng thực thi của phán quyết 

bằng việc bị đơn phải có tài sản tối thiểu tại nước nơi TA có thẩm quyền giải quyết để 

nhằm đảm bảo khả năng thi hành án
139

. Do đó, thực tiễn xét xử của TA Đức đã yêu cầu 

tài sản đó phải có giá trị tối thiểu để đảm bảo thi hành án thì TA mới được quyền thụ lý. 

Tuy nhiên, mặc dù không có bất kỳ một yêu cầu nào về việc phải có sự kết nối giữa tài 

sản với tranh chấp trong các quy định của pháp luật, nhưng trong thực tế, một số phán 

quyết mang tính tiền lệ của TA Đức lại yêu cầu cần phải có một sự kết nối cụ thể với 

yếu tố lãnh thổ của Đức
140

. 

Theo Điều 265 Luật TTDS 2012 của Trung Quốc, việc xác định thẩm quyền có thể 

dựa trên nguyên tắc nơi có tài sản của bị đơn nếu bị đơn không cư trú trên lãnh thổ 

Trung Quốc. Tuy nhiên, nguyên tắc này lại được đặt trong điều khoản mang tính tuỳ 

nghi, với nhiều căn cứ được dựa trên các nguyên tắc khác nhau như nơi thực hiện HĐ 

tại Trung Quốc, nơi HĐ được ký hoặc được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ Trung 

Quốc, hoặc đối tượng của quan hệ phát sinh trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc hoặc bị 

đơn có tài sản ở Trung Quốc hoặc bị đơn có văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc đại 

diện KD trong lãnh thổ Trung Quốc.  

Tại Hoa Kỳ, cùng với tiêu chí nơi cư trú của bị đơn, tiêu chí nơi có tài sản cũng chỉ 

được sử dụng như là một trong các tiêu chí nhằm xác định tính kết nối tranh chấp với 

yếu tố lãnh thổ quốc gia có TA thụ lý. Điều này thể hiện rõ trong vụ International Shoe 

Co. v. Washington 326 U.S. 310 (1945)
141

, TA Tối cao liên bang tuyên bố TA của một 

bang có thể áp dụng thẩm quyền theo nguyên tắc in personam, tức là bị đơn ít nhiều 

phải có mối liên hệ ở mức độ tối thiểu nhất định với TA có thẩm quyền của tiểu bang 

đó. Tuy nhiên, thẩm quyền của TA trong vụ việc này lại dựa trên nguyên tắc in 
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personam jurisdiction là không phù hợp vì nó thiếu những liên hệ tối thiểu giữa bang có 

TA đã thụ lý và bị đơn theo hướng bất lợi cho bị đơn nên bị xem là vô hiệu theo quy 

trình Due Process
142

 của Tu chính án số 14
143

. Do đó, phán quyết là vô hiệu đối với 

bang có thẩm quyền và không có giá trị thực thi ở các bang khác.  

Từ những phân tích ở trên, NCS cho rằng không nên sử dụng duy nhất tiêu chí “bị 

đơn có tài sản trên lãnh thổ VN” làm căn cứ xác định thẩm quyền của TA VN mà cần 

bổ sung thêm tiêu chí về giá trị tài sản phải có sự ngang bằng với giá trị tranh chấp và 

có sự kết nối của tranh chấp với yếu tố lãnh thổ VN, ví dụ như HH là đối tượng của HĐ 

có thời gian quá cảnh tại VN hoặc hoạt động thanh toán được thực hiện qua ngân hàng 

tại VN… Lưu ý rằng, sự kết nối này chưa đến mức có sự chặt chẽ như những sự kết nối 

khác để được sử dụng làm căn cứ cho việc xác định thẩm quyền chung của TAVN. 

Điều này sẽ đảm bảo được sự cân bằng giữa việc thực thi chủ quyền quốc gia, quyền 

lựa chọn của nguyên đơn và khả năng thực thi phán quyết. Thậm chí việc sửa đổi này 

còn đảm bảo cho sự thuận tiện của bị đơn khi tham gia vào hoạt động tố tụng tại VN vì 

có khả năng một tranh chấp thực sự xảy ra tại nơi bị đơn cư trú ở nước ngoài, nhưng vì 

sự thuận tiện cho nguyên đơn nên bị đơn có thể phải tham gia vào hoạt động tố tụng tại 

VN chỉ vì bị đơn có tài sản tại VN. Do đó, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa việc bảo vệ 

lợi ích cho nguyên đơn, bị đơn và thực thi quyền tài phán của VN, NCS cho rằng cần 

thiết phải bổ sung các nội dung trên vào điểm c khoản 1 Điều 469 BLTTDS 2015.  

Tuy nhiên, do BLTTDS 2015 vừa được triển khai thực thi, nên việc sửa đổi quy 

định này tại thời điểm hiện nay là điều không thể. Do đó, trước mắt HĐTP TANDTC 

cần có hướng dẫn cụ thể hoặc hình thành án lệ về xác định giá trị tài sản của bị đơn 

trong tương quan với giá trị tranh chấp của HĐ nhằm đảm bảo khả năng thực thi phán 

quyết.  

3.1.2.4. Trường hợp thẩm quyền liên quan đến sự kiện pháp lý và đối tượng của hợp 

đồng 

Theo quy định tại điểm đ và e khoản 1 Điều 469 BLTTDS 2015, căn cứ xác định 

thẩm quyền của TA VN còn dựa trên các tiêu chí liên quan đến sự kiện pháp lý gắn với 

HĐ và đối tượng của HĐ. Cụ thể: 

- Liên quan đến sự kiện pháp lý gắn với HĐ: BLTTDS 2015 quy định TAVN sẽ có 

                                                
142

 Là thủ tục để kiểm tra tính hợp hiến và hợp pháp của tiến trình tố tụng. Xem thêm: Nguyễn Đăng Dung (2014), 

“Nhà nước pháp quyền là tinh thần pháp luật hay là đúng quy trình?”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 

30, Số 1, tr.56; The Requirements of Due Process, Nguồn: http://law.justia.com/constitution/us/amendment-14/36-

procedural-due-process-civil.html (truy cập ngày 11/4/2016). 
143

 Tất cả những người sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc được nhập quốc tịch ở Hoa Kỳ và thuộc thẩm quyền tài 

phán ở đó, đều là công dân của Hoa Kỳ và của bang mà họ sinh sống. Không một bang nào được ban hành hoặc 

thực thi bất cứ đạo luật nào nhằm hạn chế đặc quyền hoặc quyền bất khả xâm phạm của công dân Hoa Kỳ. Cũng 

không một bang nào có thể tước đoạt sinh mệnh, tự do hoặc tài sản của một cá nhân mà không theo một quy trình 

do luật định. Cũng không thể phủ nhận quyền được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng của một cá nhân trong 

phạm vi thẩm quyền tài phán của bang đó. 

http://law.justia.com/constitution/us/amendment-14/36-procedural-due-process-civil.html
http://law.justia.com/constitution/us/amendment-14/36-procedural-due-process-civil.html


 

67 

   

 

thẩm quyền đối với các tranh chấp hợp từ HĐ KDTM có YTNN nếu HĐ đó được xác 

lập, thay đổi, chấm dứt ở VN. Điều này có thể dẫn đến hai cách hiểu tương tự như tại 

điểm a Điều 469 của Bộ luật này: Cách hiểu thứ nhất, buộc phải thỏa mãn đồng thời ba 

yếu tố, bao gồm xác lập, thay đổi, chấm dứt thì TAVN mới có thẩm quyền; Cách hiểu 

thứ hai, chỉ cần thỏa mãn một trong ba yếu tố đó thì TAVN vẫn có thể có thẩm quyền. 

Tức là chỉ cần hành vi ký HĐ, sửa đổi HĐ…được thực hiện trên lãnh thổ VN thì TAVN 

có thẩm quyền. Ngoài ra, BLTTDS cũng quy định rằng, mặc dù HĐ được xác lập, thay 

đổi, chấm dứt ở ngoài lãnh thổ VN nhưng có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân VN hoặc có trụ sở, nơi cư trú tại VN thì TAVN có thẩm quyền.  

- Liên quan đến đối tượng của HĐ: TA VN sẽ có thẩm quyền đối với tranh chấp từ 

HĐ KDTM có YTNN nếu đối tượng của HĐ đó là tài sản hiện hữu trên lãnh thổ VN 

hoặc công việc liên quan đến HĐ được thực hiện trên lãnh thổ VN. 

NCS cho rằng, quy định trên nên được hiểu theo cách thứ hai, vì nó sẽ mở rộng 

thẩm quyền của TAVN đối với tranh chấp phát sinh từ HĐ KDTM có YTNN, tăng 

cường được việc thực thi quyền tài phán, hướng đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho các thương nhân VN khi họ là một bên tranh chấp. Hơn nữa đối với bên đối 

tác nước ngoài, việc thực hiện quyền tài phán dành cho các quan hệ KDTM mà họ xác 

lập, thay đổi, chấm dứt hoặc công việc mà họ thực hiện trên lãnh thổ VN là điều hoàn 

toàn hợp lý. 

3.1.2. Thẩm quyền riêng biệt của Toà án Việt nam đối với các tranh chấp về hợp 

đồng kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài 

3.1.2.1. Thẩm quyền theo sự thoả thuận lựa chọn của các bên 

Theo khoản 1 Điều 470 BLTTDS 2015, các tranh chấp HĐ KDTM có YTNN sẽ 

thuộc thẩm quyền riêng biệt của TAVN trong trường hợp: Tranh chấp HĐ KDTM có 

YTNN khác mà các bên được quyền lựa chọn TAVN để giải quyết theo pháp luật VN 

hoặc theo ĐƯQT mà CHXHCN VN là thành viên và các bên đồng ý lựa chọn TAVN. 

Hệ quả của các quy định về thẩm quyền riêng biệt là sẽ làm cho các phán quyết của TA 

nước ngoài liên quan đến việc giải quyết các tranh chấp HĐ KDTM có YTNN của các 

bên sẽ không được công nhận và cho thi hành trên lãnh thổ VN theo Điều 439 và 440 

BLTTDS 2015
144

. 

Như vậy, với việc đề cao quyền tự định đoạt của các bên trong tranh chấp, 

BLTTDS 2015 đã chính thức ghi nhận quyền thoả thuận lựa chọn TA giữa các bên tại 

điểm c khoản 1 Điều 470 BLTTDS 2015, theo đó, TAVN sẽ có thẩm quyền riêng biệt 

đối với các tranh chấp mà các bên được lựa chọn TAVN để giải quyết theo pháp luật 

                                                
144

 Điều 440 BLTTDS 2015 quy định về các trường hợp Toà án nước ngoài không có thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp và đây là cơ sở để VN không công nhận và cho thi hành phán quyết của Toà án nước ngoài theo khoản 4 

Điều 439 BLTTDS 2015. 
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VN hoặc ĐƯQT mà VN là thành viên. Nói cách khác, thoả thuận lựa chọn TA để 

GQTC giữa các bên trong HĐ KDTM có YTNN được xem là căn cứ xác định thẩm 

quyền riêng biệt cho TAVN nếu các tranh chấp đó thuộc các trường hợp được phép 

thoả thuận. 

Nhận xét và kiến nghị  

Theo NCS, trong BLTTDS 2004 không quy định quyền thỏa thuận lựa chọn TA, 

trong khi BLHH 2005
145

 và LĐT 2005
146

 lại có quy định quyền thỏa thuận lựa chọn TA 

(TA nước ngoài). Do đó, quy định này trong BLTTDS 2015 đã loại bỏ sự không thống 

nhất giữa BLTTDS và các luật chuyên ngành về vấn đề thoả thuận lựa chọn TA. Tuy 

nhiên, trong thực tế quy định này chỉ mang tính hình thức trong việc thừa nhận quyền 

thoả thuận lựa chọn TA và gián tiếp ghi nhận nguyên tắc xác định thẩm quyền của TA 

dựa trên sự thoả thuận giữa các bên. Điều này thể hiện ở 04 điểm dưới đây: 

- Điểm thứ nhất, về nguyên tắc xác định thẩm quyền của TA dựa trên thoả thuận 

lựa chọn của các bên. 

Mặc dù quyền thoả thuận lựa chọn TA chỉ được ghi nhận trong các luật chuyên 

ngành nhưng thực tiễn xét xử cho thấy, quyền thoả thuận lựa chọn TA được TA VN tôn 

trọng và thừa nhận. Sự thừa nhận này được thực hiện thông qua việc chấp nhận thẩm 

quyền của TA VN dựa trên sự lựa chọn hoặc từ chối thẩm quyền khi các bên có thoả 

thuận lựa chọn TA nước ngoài.  

Trong thực tế cũng có trường hợp mà các bên có thoả thuận chọn TA nhưng vấn đề 

xác lập thẩm quyền cho TA VN lại không dựa trên cơ sở thoả thuận mà lại được dựa 

trên các căn cứ pháp lý cụ thể trong BLTTDS để xác định thẩm quyền. Ví dụ,  trong 

tranh chấp HĐ bảo hiểm
147

 tại Bản án số 118/2008/KDTM-PT ngày 08/10/2008 của 

Toà Phúc thẩm TANDTC tại Tp.HCM: Tại Điều XI của HĐ, hai bên thoả thuận nếu 

không thương lượng được sẽ đưa ra TAND Tp.HCM giải quyết. Trong quá trình giải 

quyết theo trình tự phúc thẩm, Toà Phúc thẩm cho rằng: “Với các thỏa thuận nêu trên 

của các bên đương sự cho thấy các bên đã chọn nơi giải quyết tranh chấp HĐ bảo hiểm 

                                                
145

 Khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hàng hải 2005 (sau này là Điều 339 Bộ luật Hàng hải 2015) quy định trực tiếp về 

việc thoả thuận lựa chọn TA nước ngoài:“Trường hợp hợp đồng có ít nhất một bên là tổ chức, cá nhân nước ngoài 

thì các bên tham gia hợp đồng có thể thoả thuận đưa tranh chấp ra giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án ở nước 

ngoài”;  
146

 Khoản 4 Điều 12 LĐT 2005 (sau này là khoản 4, Điều 14 Luật đầu tư 2014, sửa đổi bổ sung năm 2016) chỉ quy 

định mang tính gián tiếp về quyền thoả thuận lựa chọn TA của các bên: “Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài 

với cơ quan quản lý nhà nước VN liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ VN được giải quyết thông qua 

Trọng tài hoặc Toà án VN, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng được ký giữa đại diện cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền với nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong ĐƯQT mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN là thành 

viên”. Như vậy, thoả thuận lựa chọn TA có thể tồn tại và được chấp nhận trong hợp đồng được ký giữa đại diện cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong ĐƯQT mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN là 

thành viên. 
147

 Hợp đồng bảo hiểm liên quan đến các chủ thể mang quốc tịch VN nhưng đối tượng của hợp đồng lại đang ở 

nước ngoài: lô hàng sắt thép tại Kuwait. 
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là Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và như vậy căn cứ điểm b khoản 1 Điều 36 

Bộ luật tố tụng dân sự
148

 thì vụ án này thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND thành 

phố Hồ Chí Minh”. Nghĩa là, mặc dù TA xác định giữa các bên có thoả thuận chọn 

TAND Tp.HCM nhưng căn cứ để TA VN khẳng định mình có thẩm quyền đối với 

tranh chấp về HĐ này là dựa trên sự lựa chọn của nguyên đơn như quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 36 của BLTTDS 2004 mà không theo sự lựa chọn của cả hai bên  như 

quy định của luật chuyên ngành. 

Hoặc, trong tranh chấp về HĐ hợp tác tại Bản án số 304/2012/KDTM-ST của TAND 

Tp.HCM, phía nguyên đơn VN và hai bị đơn nước ngoài (British Virgin Islands) có 

thoả thuận rằng mọi tranh chấp phát sinh từ HĐ này sẽ do TA VN giải quyết. Tuy 

nhiên, trong bản án sơ thẩm, TAND Tp.HCM lại nhận định “Theo quy định tại Điều 11 

của HĐ các bên quy định nếu có tranh chấp xảy ra sẽ đề nghị TA có thẩm quyền của 

VN để giải quyết, do đó căn cứ theo Điều 410; Điều 411 BLTTDS vụ án tranh chấp 

KDTM  trên đây thuộc thẩm quyền của TAND thành phố Hồ Chí Minh”. Như vậy, một 

lần nữa cho thấy, việc thụ lý của TAND Tp.HCM đối với tranh chấp về HĐ được TA 

VN căn cứ quy định tại Điều 410 và Điều 411 BLTTDS mà không căn cứ vào thoả 

thuận lựa chọn của các bên.  

Nói cách khác, thực tiễn GQTC của TAVN cho thấy TAVN chưa thừa nhận quyền tự 

do thỏa thuận lựa chọn TA của các bên tranh chấp KDTM có YTNN. Nghĩa là không 

phải pháp luật VN chưa ghi nhận quyền này bởi vì thực tế các luật chuyên ngành đã ghi 

nhận nhưng vì BLTTDS chưa ghi nhận nên TAVN tìm cách giải thích sao cho cuối 

cùng vẫn là dựa vào quy định của BLTTDS. 

NCS cho rằng, việc BLTTDS chưa ghi nhận quyền thoả thuận lựa chọn TA (bao 

gồm TA VN lẫn TA nước ngoài) và nguyên tắc xác lập thẩm quyền của TA VN trên cơ 

sở thoả thuận lựa chọn TA sẽ tiếp tục dẫn đến sự thiếu tự tin về thẩm quyền cho TAVN, 

mất nhiều thời gian và công sức cho việc xác định căn cứ pháp lý cụ thể dựa trên các 

tình tiết phức tạp từ tranh chấp. Theo NCS, nếu quyền thoả thuận lựa chọn TA được ghi 

nhận, TAVN chỉ cần xác định tính hợp pháp của thoả thuận lựa chọn TA và dựa vào đó 

để tuyên bố việc xác lập thẩm quyền của TAVN hay phải từ chối thụ lý vì có thoả thuận 

lựa chọn TA nước ngoài hợp pháp.    

Do đó, NCS đề xuất kiến nghị là cần phải bổ sung vào BLTTDS 2015 quy định, với 

ý nghĩa là một điều khoản độc lập về căn cứ xác định thẩm quyền của TA dựa trên thoả 

thuận lựa chọn TA hợp pháp của các bên. Kiến nghị này không chỉ dựa trên yêu cầu của 

thực tiễn GQTC KDTM có YTNN tại VN mà nó còn là hướng quy định phổ biến mà 
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 Điểm b, khoản 1 Điều 36 BLTTDS 2004 quy định thẩm quyền của TA theo sự lựa chọn của nguyên đơn “Nếu 

tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi tổ chức có trụ 

sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết”. 
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pháp luật các nước nghiên cứu đã thừa nhận. Cụ thể, pháp luật EU và một số nước 

nghiên cứu đều quy định một cách chính thức căn cứ xác định thẩm quyền của TA quốc 

gia dựa trên sự thoả thuận lựa chọn của các bên và được ghi nhận như là một ngoại lệ 

so với nguyên tắc chung. Có thể tìm thấy quy định về nội dung này tại Điều 25 Nghị 

định Brussels I Recast của EU; Điều 7 Bộ luật TPQT 2004 của Bỉ; Điều 38 BLTTDS 

2005 của Đức; Điều 48 BLTTDS mới năm 1976 (sửa đổi bổ sung năm 2011) của Pháp; 

Điều 34 Luật TTDS 2012 của Trung Quốc… 

Pháp luật của Hoa Kỳ, mặc dù có sự tồn tại quan trọng của học thuyết forum non 

conveniens
149

 nhưng vấn đề xác định thẩm quyền của TA dựa trên sự thoả thuận lựa 

chọn của các bên tranh chấp vẫn được TA tôn trọng, điển hình là vụ The Bremen v. 

Zapata Off-Shore Co
150

. Vấn đề này sau đó được tiếp tục tái khẳng định bởi TA Tối cao 

Hoa Kỳ trong vụ Carnival Cruise Lines, Inc v. Shutt
151

. Thậm chí một số tiểu bang của 

                                                
149

 Nội dung của học thuyết forum non conveniens được thể hiện rõ nét nhất trong án lệ Gulf Oil Corp. v. Gilbert 

330 U.S. 501 (1947). Nguồn: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/330/501/ (truy cập ngày 06/4/2016). 

Vụ tranh chấp liên quan đến việc một công dân của Virginia đã khởi kiện một công ty Pennsylvania có hoạt động 

KD tại Virginia và New York (nơi công ty có đại diện nhận thông báo tống đạt từ tòa) tại TA New York để yêu 

cầu bồi thường cho thiệt hại mà bị đơn gây ra do bất cẩn khiến nhà kho và hàng bị cháy và hư hỏng. Vì toàn bộ sự 

kiện liên quan đến vụ kiện đều diễn ra ở Virginia, các nhân chứng đều cư trú ở đó và cả TA liên bang lẫn tiểu 

bang ở Virginia đều có khả năng để tiến hành việc xét xử nếu nguyên đơn tiến hành vụ kiện ở đó. Do đó, dựa trên 

học thuyết “forum non conveniens” TA New York đã từ chối thụ lý vụ kiện.  

Theo đó, TA Tối cao Hoa Kỳ cho rằng, TA sẽ có quyền từ chối giải quyết tranh chấp mà mình có thẩm quyền nếu 

như nó gây ra sự bất tiện hoặc khó khăn trong việc giải quyết dựa trên việc phân tích các yếu tố lợi ích cá nhân và 

lợi ích công. Trong đó: Yếu tố lợi ích cá nhân bao gồm sự dễ dàng cho các đương sự, đặc biệt là cho bị đơn khi 

tiếp cận các chứng cứ, chi phí cho sự thu thập đó, sự thuận tiện cho việc yêu cầu các nhân chứng ra toà, và tất cả 

những vấn đề khác cho việc hỗ trợ hoạt động xét xử được diễn ra một cách nhanh chóng, dễ dàng và ít tốn kém. 

Yếu tố lợi ích công tính đến khả năng gây nên tình trạng tồn đọng án cho các TA ở trung tâm, gánh nặng cho cơ 

quan bồi thẩm đoàn đại diện cho một tập thể cộng đồng mà không có sự liên hệ chặt chẽ với vụ tranh chấp, lợi ích 

của địa phương đạt được từ phán quyết trong chức năng phòng ngừa, giáo dục, và sự không cần thiết để đề cập 

đến vấn đề XĐPL giữa các tiểu bang… Từ đó, Tòa án đã chứng minh được rằng nguyên đơn đã lựa chọn khởi 

kiện ra một TA mà hiếm khi được viện dẫn đến và vì thế nó từ chối thẩm quyền đối với vụ tranh chấp. 
150

 The Bremen v. Zapata Off-Shore Co. 407 U.S. 1 (1972). Nội dung của vụ tranh chấp này liên quan đến việc các 

bên trong HĐ đã thoả thuận lựa chọn Toà cấp cao về công lý (High Court of Justice) ở London của Anh để giải 

quyết mọi tranh chấp phát sinh. Khi tranh chấp xảy ra, một bên đem vụ việc ra Toà án Quận Tampa của bang 

Florida. Trong khi chờ đợi phán quyết của Toà án tại Tampa, bên còn lại đem vụ việc ra Toà Tối thượng của Anh 

và bị phản đối bởi bên kia. Tuy nhiên, TA của Anh đã bác bỏ ý kiến đó và cho rằng mình có thẩm quyền trên cơ 

sở hai bên đã có “thoả thuận chọn TA” hợp pháp có trong HĐ trước đó của hai bên. Song, Toà Phúc thẩm (khu 

vực số 5) của Hoa Kỳ lại cho rằng, trong trường hợp này, việc phát sinh thẩm quyền của TA Anh sẽ không đảm 

bảo được các yếu tố lợi ích cá nhân lẫn các yếu tố liên quan đến lợi ích công khi phán quyết được tuyên. Và do đó, 

thẩm quyền của Toà án Tampa là phù hợp nhất theo học thuyết forum non conveniens cho dù các bên có thoả 

thuận lựa chọn TA. Bởi lẽ trong trường hợp này nó đã trái với chính sách công của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau đó, 

Toà án Tối cao Hoa Kỳ đã phản bác một cách mạnh mẽ quan điểm của Toà Phúc thẩm Khu vực số 5. Theo Toà án 

Tối cao, Hoa Kỳ sẽ không thể có được một hoạt động TM và một nền công nghiệp rộng mở nếu như mọi tranh 

chấp đều được phân xử bằng pháp luật và bởi TA của Hoa Kỳ. Việc tham gia vào sân chơi chung của thị trường 

thế giới không cho phép sử dụng các điều khoản mang tính “độc quyền” cho việc sử dụng pháp luật và TA của 

Hoa Kỳ. Từ quan điểm đó, Toà án Tối cao cho rằng “thoả thuận lựa chọn TA” của các bên được quy định trong 

HĐ trước khi tranh chấp diễn ra cần phải được tôn trọng. Nguồn: 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/407/1/ (truy cập ngày 06/4/2016). 
151

 Carnival Cruise Lines, Inc v. Shute, 499 U.S 585 (1991). Vụ việc liên quan đến tranh chấp HĐ vận chuyển 

hành khách giữa nguyên đơn là cặp vợ chồng đến từ bang Washington và công ty vận chuyển du lịch tại bang 

Florida. Trên vé tàu được gửi cho nguyên đơn có chỉ định Toà án Florida giải quyết khi có tranh chấp phát sinh. 

Trong quá trình di chuyển, bà vợ bị thương tại vùng biển quốc tế thuộc bờ biển Mexico. Nguyên đơn khởi kiện ra 

Toà án Washington và TA này đã ra phán quyết buộc bị đơn phải bồi thường. Sau đó, bị đơn kháng cáo vì cho 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/330/501/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/407/1/
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Hoa Kỳ đã ghi nhận chính thức nguyên tắc này trong các Bộ pháp điển của mình như 

Điều 3 Bộ pháp điển Pháp luật New York 2016 về thủ tục TTDS
152

 quy định về việc ưu 

tiên thẩm quyền của TA New York nếu nó được các bên lựa chọn mà không cần xem 

xét đến học thuyết forum non conveniens nếu thoả thuận đó mang tính công bằng và 

hợp lý. 

 Singapore cũng đã phê chuẩn việc gia nhập Công ước Hague 2005 và ban hành 

Đạo luật về Thoả thuận lựa chọn TA vào ngày 01/10/2016
153

. Theo Điều 11 của Luật 

này, TA Singapore sẽ có thẩm quyền tuyệt đối đối với tranh chấp có thỏa thuân lựa 

chọn TA Singapore trừ khi thoả thuận đó là vô lý và không hợp pháp dựa theo pháp luật 

Singapore. 

Từ những phân tích trên đây, NCS đề xuất giải pháp là pháp luật VN cần ghi nhận 

quyền thoả thuận lựa chọn TA bằng một quy định cụ thể trong BLTTDS 2015 để chính 

thức thừa nhận căn cứ xác định thẩm quyền của TAVN đối với tranh chấp KDTM có 

YTNN dựa trên sự thoả thuận lựa chọn của các bên, và xem nó như là nguyên tắc cơ 

bản trong pháp luật tố tụng của VN nếu như thỏa thuận lựa chọn đó là hợp pháp theo 

pháp luật của VN
154

.  

Cơ sở để NCS đề xuất giải pháp này là vì: (i). Nguyên tắc này được EU và đa số 

các nước nghiên cứu thừa nhận; (ii). Nguyên tắc này thể hiện sự tôn trọng quyền tự 

định đoạt của các chủ thể tham gia vào các quan hệ HĐ KDTM có YTNN, bởi lẽ đối 

với các tranh chấp KDTM có YTNN, quyền tự định đoạt cũng là quyền tự do ý chí của 

các bên cần được ưu tiên tôn trọng. Quyền tự định đoạt này không nên chỉ hiểu trong 

phạm vi các bên có quyền tự định đoạt về nội dung của HĐ mà nên hiểu mở rộng cho 

cả việc tự định đoạt về việc lựa chọn cơ quan tài phán là TA. Tuy nhiên, quyền tự định 

đoạt này phải nằm trong sự cân bằng với việc thực thi chủ quyền quốc gia, ở khía cạnh, 

pháp luật VN sẽ quy định các điều kiện có hiệu lực cho thỏa thuận giữa các bên; (iii). 

                                                                                                                                                     
rằng giữa các bên đã có thoả thuận lựa chọn TA. Tuy nhiên, toà phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị đơn với lý do 

thoả thuận lựa chọn TA không nên được thực thi vì nó không thuận lợi cho bị đơn tham gia vào quá trình tố tụng 

tại Toà án Florida. Không đồng tình với lập luận này, Toà án Tối cao Hoa Kỳ cho rằng việc từ chối thẩm quyền 

của Toà án Florida là sai lầm của Toà Phúc thẩm vì thẩm quyền của Toà án Florida được cho là hợp lý và mang 

tính xác đáng nhất. Nguồn: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/585/case.html (truy cập ngày 

11/5/2017). 
152

 Tên tiếng Anh: 2016 New York Consolidated Laws. Nguồn: http://law.justia.com/codes/new-

york/2016/cvp/article-3/ (truy cập ngày 07/4/2017). 
153

 Đạo luật này sau đó được tích hợp thành nội dung của Order 111 trong Quy tắc Toà án Singapore (Rules of 

Court). Nguồn: http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=7934e2f8-eaca-430f-a7fb-

de9bbe6f8178;page=0;query=DocId%3A9c08961a-718d-4fe6-b2e0-

df0963d62b05%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#PO111-. (truy cập ngày 5/4/2017). 
154

 Cùng quan điểm này có thể xem thêm: Đỗ Văn Đại & Trần Việt Dũng (2012), “Về thỏa thuận chọn tòa án 

nước ngoài, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 6/2012; Đồng Thị Kim Thoa (2012), “Cơ chế lựa chọn toà án trong giải 

quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài”, Tạp chí Nghề luật, Học viện Tư pháp, số 6/2012; Bành Quốc Tuấn 

(2012), “Quyền thoả thuận lựa chọn TA giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài”, Tạp chí Khoa học 

ĐHQG Hà Nội, Luật học, số 28; Lê Thị Nam Giang và một số tác giả (2017), Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống 

pháp luật Tư pháp quốc tế ở VN, Công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Luật Tp.HCM, tr.142. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/499/585/case.html
https://law.justia.com/codes/new-york/2016/
http://law.justia.com/codes/new-york/2016/cvp/article-3/
http://law.justia.com/codes/new-york/2016/cvp/article-3/
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=7934e2f8-eaca-430f-a7fb-de9bbe6f8178;page=0;query=DocId%3A9c08961a-718d-4fe6-b2e0-df0963d62b05%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#PO111-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=7934e2f8-eaca-430f-a7fb-de9bbe6f8178;page=0;query=DocId%3A9c08961a-718d-4fe6-b2e0-df0963d62b05%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#PO111-
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;ident=7934e2f8-eaca-430f-a7fb-de9bbe6f8178;page=0;query=DocId%3A9c08961a-718d-4fe6-b2e0-df0963d62b05%20Depth%3A0%20Status%3Ainforce;rec=0#PO111-
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Việc ghi nhận chính thức trong BLTTDS 2015 sẽ tạo tâm lý an tâm hơn cho nhà đầu tư 

nước ngoài khi họ có thể thực hiện được quyền thỏa thuận với các thương nhân VN 

trong việc lựa chọn TA GQTC KDTM mà các bên cho là hợp lý nhất nhằm bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho các bên, trong đó có TAVN. 

- Điểm thứ hai, về cách thức áp dụng nguyên tắc xác định thẩm quyền của TA dựa 

trên thoả thuận lựa chọn của các bên. 

       Quy định tại điểm c khoản 1 Điều 470 BLTTDS 2015 đã xác định rõ sự ưu tiên 

thẩm quyền theo thoả thuận so với các căn cứ khác khi xác định thẩm quyền của TA 

VN trong GQTC từ HĐ KDTM có YTNN. Điều này có nghĩa là, nếu các bên có thoả 

thuận lựa chọn TA GQTC (được quyền lựa chọn TA theo ĐƯQT mà VN là thành viên 

hoặc theo quy định của pháp luật VN) thì các tranh chấp đó sẽ thuộc thẩm quyền riêng 

biệt của TAVN. Việc quy định này có thể dựa trên một trong hai cơ sở:  

+ Cơ sở thứ nhất: Tranh chấp sẽ thuộc thẩm quyền riêng biệt của TAVN dựa trên 

lý luận về thẩm quyền riêng biệt là nhằm khẳng định quyền tài phán của VN trong các 

tranh chấp có ảnh hưởng đến vấn đề an ninh, quốc phòng, từ đó bảo vệ một cách có 

hiệu quả nhất lợi ích của quốc gia và lợi ích của các bên.  

+ Cơ sở thứ hai: Tranh chấp được xác định thuộc thẩm quyền riêng biệt của TA 

VN là nhằm hướng đến việc loại trừ thẩm quyền của các TA nước khác với lý do đây là 

thoả thuận lựa chọn TA độc quyền
155

. 

Nghiên cứu so sánh với pháp luật EU và một số nước, về vấn đề này có hai nội 

dung cần được làm rõ: Thứ nhất, thoả thuận lựa chọn TA được EU và một số nước 

nghiên cứu thừa nhận là loại thoả thuận lựa chọn TA độc quyền hay không độc quyền; 

Thứ hai, thẩm quyền của TA phát sinh trên cơ sở sự thoả thuận có thuộc các trường hợp 

thuộc thẩm quyền riêng biệt theo pháp luật EU và một số nước nghiên cứu hay không? 

Theo pháp luật EU, Điều 25 Nghị định Brussels I Recast quy định về căn cứ xác 

định thẩm quyền của TA quốc gia dựa trên sự thoả thuận lựa chọn của các bên nhưng 

phải giới hạn trong các tranh chấp không liên quan đến thẩm quyền riêng biệt (tuyệt 

đối) được quy định tại Điều 24 của Nghị định này. Điều này có nghĩa là, các tranh chấp 

có thoả thuận lựa chọn TA hợp pháp không phải là các tranh chấp thuộc thẩm quyền 

riêng biệt của TA quốc gia được liệt kê tại Điều 24. Điều 25 thừa nhận thoả thuận lựa 

chọn TA hợp pháp của các bên tranh chấp là thoả thuận lựa chọn TA độc quyền, theo 

đó, tính hợp pháp của thoả thuận sẽ được xác định dựa theo pháp luật của quốc gia có 
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 Có hai loại thoả thuận lựa chọn TA: Thỏa Thuận lựa chọn TA độc quyền là thoả thuận sẽ làm phát sinh thẩm 

quyền độc quyền cho TA được lựa chọn, các TA khác phải có nghĩa vụ từ chối thẩm quyền, trừ trường hợp thoả 

thuận không hợp pháp. Thỏa thuận lựa chọn TA không độc quyền là thoả thuận sẽ làm phát sinh thẩm quyền cho 

TA được lựa chọn, nhưng không cản trở các TA khác thực hiện thẩm quyền. Xem: Điều 3 Công ước Hague 2005 

về thoả thuận lựa chọn TA; James J. Fawcett (2001), “Non-Exclusive Jurisdiction Agreements in Private 

International Law”, Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, no.2, tr.234. 
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TA được lựa chọn. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định, TA được 

các bên lựa chọn trong “thoả thuận lựa chọn TA độc quyền” hợp pháp sẽ có thẩm quyền 

xét xử, các TA khác sẽ không có thẩm quyền và phải từ chối xét xử đối với vụ việc đó 

(trừ một số trường hợp đặc biệt). Quy định này được cho là làm hạn chế một phần hiệu 

lực của nguyên tắc lis pendens, nguyên tắc đề cao quyền được bảo vệ các lợi ích hợp 

pháp của nguyên đơn một cách ngay tức thì khi có sự vi phạm từ phía bị đơn. Sự ra đời 

của điều khoản này cũng được cho là nhằm đảm bảo tính hài hoà với quy định của 

Công ước Hague 2005
156

. 

Hơn nữa, trong Nghị định Brussels I Recast, cụ thể là Điều 45 quy định về các 

trường hợp từ chối công nhận phán quyết, không tồn tại bất kỳ cơ sở nào cho việc từ 

chối công nhận đối với phán quyết của TA một quốc gia thành viên khi nó liên quan 

đến một tranh chấp đã được các bên thỏa thuận lựa chọn TA của quốc gia khác để giải 

quyết. Nói một cách khác, các căn cứ từ chối công nhận tại Điều 45 của Nghị định này 

không bao gồm một sự vi phạm tại Điều 25 (quy định về thỏa thuận lựa chọn tòa án). 

TA được yêu cầu công nhận sẽ không xem xét lại vấn đề thẩm quyền của phán quyết 

trừ khi các phán quyết đó liên quan đến các chủ thể có vị trí yếu thế được quy định tại 

mục 3, 4, 5 và 6 của Chương II Nghị định này. Khả năng duy nhất có thể từ chối công 

nhận đối với phán quyết này là dựa vào quy định về Chính sách công tại điểm a khoản 

1 Điều 45
157

 
158

. 

Pháp luật của Đức và Pháp lại có cách giải quyết khác. Theo đó, thoả thuận lựa 

chọn TA của các bên không được pháp luật thực định và án lệ công nhận là “thoả thuận 

lựa chọn TA độc quyền”. Nó vẫn có thể bị xem xét lại để đảm bảo rằng TA được lựa 

chọn phải có sự kết nối tối thiểu với tranh chấp hoặc các bên trong tranh chấp KDTM 

có YTNN. Cụ thể: 

Điều 38 BLTTDS 2005 của Đức cho phép các bên được thoả thuận lựa chọn TA 

Đức cho việc GQTC. Mặc dù, BLTTDS không quy định cụ thể về tính chất của loại 

thoả thuận song thực tiễn pháp lý của Đức cho thấy Đức chỉ xem thoả thuận lựa chọn 

TA là thoả thuận không độc quyền, và nó có thể bị xem xét lại
159

. Điều này thể hiện 

trong vụ án nổi tiếng vào năm 2012
160

 liên quan đến tranh chấp về HĐ đại lý giữa một 
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công ty của Hoa Kỳ (có trụ sở tại bang Virginia) với một công ty đại lý tại Đức. Trong 

HĐ các bên đã thoả thuận chọn TA bang Virginia để giải quyết mọi tranh chấp phát 

sinh và theo pháp luật của bang Virginia. Khi tranh chấp xảy ra, công ty đại lý tại Đức 

tiến hành khởi kiện ra TA Đức theo nơi có tài sản mà bị đơn sở hữu (như quy định tại 

Điều 23 BLTTDS). TA Đức đã chấp nhận điều này và từ chối thừa nhận hiệu lực của 

thoả thuận lựa chọn TA độc quyền của các bên trước đó.  

Pháp luật Pháp quy định đối với các tranh chấp KDTM có YTNN thuộc thẩm 

quyền của TA Pháp (dựa trên cơ sở đặc quyền xét xử của TA Pháp vì lý do quốc tịch 

của nguyên đơn hoặc bị đơn theo Điều 15 BLDS) thì nó sẽ thuộc thẩm quyền riêng biệt 

của Pháp
161

. Quy định này bị rất nhiều chỉ trích vì nó thể hiện sự không tin tưởng vào 

TA nước ngoài. Chính vì thế trong các án lệ sau này, TA Pháp đã có sự giải thích “mềm 

dẻo” hơn, theo đó phán quyết của TA nước ngoài có thể bị từ chối công nhận nếu TA 

nước ngoài không có thẩm quyền dựa trên các nguyên tắc đặc biệt về thẩm quyền gián 

tiếp của TA Pháp đối với các tranh chấp có YTNN (special French rules on indirect 

international jurisdiction)
 162

. Nghĩa là, nếu các nguyên tắc về thẩm quyền của TA Pháp 

không quy định về thẩm quyền riêng biệt của TA Pháp thì TA nước ngoài có thể có 

thẩm quyền giải quyết các tranh chấp đó nếu những tranh chấp này có sự kết nối với TA 

được chỉ định và việc lựa chọn TA đó không được rơi vào trường hợp không hợp pháp. 

Điều này đồng nghĩa với việc thỏa thuận lựa chọn TA nước ngoài vẫn được Pháp tôn 

trọng nhưng nó phải được xem xét lại, tức là Pháp chỉ thừa nhận thỏa thuận lựa chọn 

TA là “thỏa thuận lựa chọn TA không độc quyền”. Việc thừa nhận này được thể hiện rõ 

hơn trong vụ Cornelissen (Tòa Phá án - Cour de cassation, First Civil Chamber, 

20/2/2007, pourvoi No. 05-14082) khi Tòa Phá án cho rằng việc xem xét công nhận 

phán quyết của TA nước ngoài nói chung, trong đó có phán quyết được tuyên bởi TA 

được các bên lựa chọn, sẽ phải xem xét đến cả vấn đề thẩm quyền của TA đó có đảm 

bảo được tính kết nối đối với tranh chấp hay không. Tuy nhiên, thực tiễn pháp luật Pháp 

lại thừa nhận thỏa thuận lựa chọn TA Pháp một cách hợp pháp lại thuộc thẩm quyền 

riêng biệt của TA Pháp và là cơ sở để từ chối công nhận phán quyết của TA nước 

ngoài
163

. Như đã đề cập ở trên, việc thừa nhận này cũng xuất phát từ việc đề cao thẩm 

quyền tài phán của Pháp đối với các tranh chấp có YTNN như cách quy định tại Điều 

14 và 15 của BLDS Pháp
164

. 

Tại Hoa Kỳ, trong nhiều trường hợp TA đã sử dụng học thuyết forum non 
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conveniens để loại trừ thẩm quyền theo sự lựa chọn của các bên nếu thoả thuận đó được 

xác định là không công bằng và không hợp lý. Quan điểm này được TA Tối cao đề cập 

cụ thể trong án lệ điển hình về thoả thuận lựa chọn TA: The Bremen v. Zapata Off-

Shore Co. 407 U.S. 1 (1972). Mặc dù các TA cấp dưới đã từ chối việc công nhận thẩm 

quyền của TA Anh dựa trên tính cứng nhắc của học thuyết forum non conveniens, 

nhưng theo TA Tối cao, việc tham gia vào sân chơi chung của thị trường thế giới không 

cho phép sử dụng các điều khoản mang tính “độc quyền” cho việc sử dụng pháp luật và 

TA của Hoa Kỳ
165

. Từ lập luận đó, TA Tối cao cho rằng “thoả thuận lựa chọn TA” của 

các bên được quy định trong HĐ trước khi có tranh chấp diễn ra cần phải được tôn 

trọng vì nó đảm bảo được tính công bằng và tính hợp lý.   

Như vậy có thể thấy trong thực tiễn xét xử của Hoa Kỳ, thoả thuận lựa chọn TA 

không đương nhiên loại trừ thẩm quyền của các TA khác của Hoa Kỳ vì nó có thể bị 

xem xét lại theo học thuyết forum non conveniens hoặc lệnh Anti-Suit Injunction
166

. 

Tức là thoả thuận này được xem là thoả thuận lựa chọn TA không độc quyền. Tuy 

nhiên, như đã đề cập ở trên, hiện nay, một số tiểu bang của Hoa Kỳ đã tiếp nhận quan 

điểm pháp luật từ EU và Công ước Hague 2005 để chấp nhận thẩm quyền độc quyền 

cho TA được các bên tranh chấp lựa chọn
167

. 

Tại Trung Quốc, Luật TTDS 2012 và Quy tắc về một số vấn đề cụ thể liên quan đến 

thẩm quyền tố tụng đối với các tranh chấp DS, TM có YTNN
168

 không quy định cụ thể 

về việc công nhận sự thoả thuận lựa chọn TA của các bên là thoả thuận lựa chọn TA 

độc quyền hay thoả thuận lựa chọn TA không độc quyền. Tuy nhiên, theo đoạn 24 của 

Văn bản “Những ý kiến của TAND Tối cao về việc thực hiện Luật TTDS” (được ban 

hành năm 1992), nếu các bên trong HĐ có thoả thuận lựa chọn TA nhưng lại chỉ định 

TA không rõ ràng hoặc chỉ định hơn một TA dựa theo Điều 25 của Luật TTDS 2012 (từ 

năm 2012 là Điều 34 với nội dung tương tự) thì thoả thuận lựa chọn TA sẽ vô hiệu. TA 

không được lựa chọn phải có nghĩa vụ từ chối thụ lý khi nhận được đơn khởi kiện của 

một trong các bên tranh chấp nếu giữa họ đã có thoả thuận lựa chọn TA hợp pháp. Với 

cách giải thích này, có thể thấy, quan điểm của TANDTC Trung Quốc về thoả thuận lựa 

chọn TA là thoả thuận mang tính độc quyền. Tuy nhiên, mặc dù thừa nhận gián tiếp về 

sự độc quyền của thoả thuận lựa chọn TA nhưng Trung Quốc cũng chỉ ghi nhận vấn đề 

này như là một trường hợp đặc biệt nhằm loại trừ thẩm quyền của TA quốc gia theo 
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nguyên tắc chung, chứ không thừa nhận như là căn cứ làm phát sinh thẩm quyền riêng 

biệt của TA Trung Quốc
169

. 

Tại Singapore, thoả thuận lựa chọn TA của Singapore được phân thành hai loại: 

Thoả thuận lựa chọn TA độc quyền và thoả thuận lựa chọn TA không độc quyền. Việc 

xem xét đến tính độc quyền của TA theo sự lựa chọn có thể được xem xét dưới góc độ 

giải thích các điều khoản cụ thể của HĐ nhằm chứng minh về ý định mà các bên hướng 

đến chứ không chỉ duy nhất dựa vào câu chữ trong HĐ. Trong vụ Orchard Capital I Ltd 

v Ravindra Kumar Jhunjhunwala [2012] SGCA 16
170

 đã thể hiện rõ vấn đề này
171

. Tuy 

nhiên, Đạo luật về Thoả thuận Lựa chọn TA năm 2016 lại có quy định khác, dựa trên cơ 

sở nội dung của Công ước Hague. Thoả thuận lựa chọn TA sẽ làm phát sinh thẩm 

quyền riêng biệt cho TA Singapore nếu nó không bị vô hiệu theo pháp luật Singapore. 

Tuy nhiên, theo Điều 12 của đạo luật này, mặc dù TA Singapore không được các bên 

lựa chọn, nhưng vẫn có thể giải quyết vụ tranh chấp nếu TA xác định được rằng thoả 

thuận lựa chọn TA của các bên rơi vào các trường hợp được quy định tại khoản 1, như 

các bên tranh chấp thiếu năng lực để thiết lập thoả thuận, thoả thuận bị vô hiệu dựa vào 

luật của nước có TA được lựa chọn, TA được lựa chọn từ chối thẩm quyền, thoả thuận 

lựa chọn TA không mang tính hợp lý và công bằng hoặc trái với chính sách công của 

Singapore. Đặc biệt, khoản 2 Điều này còn cho phép TA Singapore được quyền tiếp tục 

thụ lý hoặc từ chối thụ lý vụ việc dựa trên những cơ sở khác. Điều này có nghĩa rằng, 

thoả thuận lựa chọn TA nước ngoài có thể bị xem xét về giá trị pháp lý của thoả thuận 

bởi chính TA Singapore (có thể dựa trên yêu cầu về tính kết nối tối thiểu dựa trên 

                                                
169

 Phan Hoài Nam (2016), tlđd, tr.71. 
170

 Nguồn: http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-law/free-law/court-of-appeal-

judgments/14802-orchard-capital-i-ltd-v-ravindra-kumar-jhunjhunwala-2012-sgca-16 (truy cập ngày 26/4/2016). 
171

 Nội dung vụ việc như sau: Ravinda và Orchard đã ký một Thoả thuận Hoà giải, trong đó quy định mọi tranh 
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       Thứ nhất, TA mặc dù là thoả thuận không độc quyền nhưng vẫn có thể được xem là một thoả thuận lựa TA 
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giải thích HĐ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Toà Phúc thẩm xác định rằng các bên không thể hiện rõ ràng ý 

định để thiết lập một thoả thuận lựa chọn TA độc quyền. Dựa trên việc xem xét đến tính tổng thể các nội dung 

trong Thoả thuận khiếu nại, có thể thấy, mục đích chính là để đảm bảo Ravinda phải tuân thủ nghĩa vụ HĐ. Điều 

khoản này được hiểu với ý định cho phép Orchard linh hoạt trong việc tìm kiếm các TA có thẩm quyền khác nhau. 

Ngoài ra Ravindan cũng đã không cung cấp thêm chứng cứ nào khác để chứng minh rằng điều khoản này là điều 

khoản chứa đựng thoả thuận lựa chọn TA độc quyền. 

Thứ hai, TA dựa trên học thuyết forum non conveniens để xác định liệu rằng thẩm quyền của TA Hong Kong 

có được xem là hợp lý và thuận tiện nhất hay không. Đối với thoả thuận lựa chọn TA không độc quyền, để xác 

định thẩm quyền của TA, sẽ dựa trên các tình tiết cụ thể của vụ tranh chấp. Và mặc dù thật khó để một bên phản 

đối thẩm quyền của TA được lựa chọn nhưng điều đó không có nghĩa rằng các TA không được đề cập trong thoả 

thuận sẽ không thể có thẩm quyền đối với vụ kiện đó. Trên cơ sở phân tích các yếu tố có liên quan, Toà Phúc 

thẩm cho rằng TA Singapore là TA thích hợp và thuận tiện nhất có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. 

http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-law/free-law/court-of-appeal-judgments/14802-orchard-capital-i-ltd-v-ravindra-kumar-jhunjhunwala-2012-sgca-16
http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/case-law/free-law/court-of-appeal-judgments/14802-orchard-capital-i-ltd-v-ravindra-kumar-jhunjhunwala-2012-sgca-16
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nguyên tắc in personam jurisdiction, hoặc nội dung của học thuyết forum non 

conveniens…) và TA Singapore có quyền thụ lý hoặc từ chối thụ lý dựa trên các căn cứ 

tại khoản 1 Điều 12 Đạo luật về Thoả thuận Lựa chọn TA 2016. 

Nhận xét và kiến nghị  

Từ kết quả nghiên cứu trên, với hai câu hỏi đã đặt ra trước đó, NCS nhận thấy: 

        - Về thoả thuận độc quyền hay không độc quyền. Hầu hết các quốc gia đều chấp 

nhận thoả thuận lựa chọn TA giữa các bên tranh chấp là thoả thuận lựa chọn TA không 

độc quyền. Nghĩa là thẩm quyền của TA, phát sinh trên cơ sở có sự thoả thuận lựa chọn 

của các bên, vẫn có thể bị xem xét lại dựa trên những yêu cầu hoặc điều kiện nhất định 

từ pháp luật và thực tiễn của EU và một số nước nghiên cứu, ngoại trừ trường hợp của 

EU và Trung Quốc. Đối với EU, việc thay đổi quan điểm trong việc chấp nhận ưu tiên 

thẩm quyền của TA trên cơ sở có sự thoả thuận của các bên so với nguyên tắc lis 

pendens nhằm đảm bảo sự hài hoà với Công ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn 

TA mà EU là thành viên. Còn đối với Trung Quốc, do pháp luật yêu cầu thoả thuận lựa 

chọn phải chỉ định rõ một TA cụ thể và thỏa thuận đó không được vi phạm các quy định 

về thẩm quyền theo cấp toà và theo yếu tố vụ việc. Do đó, việc coi thoả thuận lựa chọn 

TA là thoả thuận độc quyền là điều dễ hiểu. 

         - Về thỏa thuận lựa chọn TA có thuộc thẩm quyền riêng biệt hay không? Thẩm 

quyền riêng biệt của TA quốc gia được đa số các nước quy định đều gắn với việc bảo 

vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, tạo thuận lợi cho TA trong việc thu thập chứng cứ 

cũng như thực hiện các thủ tục tố tụng khác nhằm đảm bảo việc GQTC của TA đạt hiệu 

quả, phán quyết được thi hành, các quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự được 

bảo đảm và hơn hết là ổn định các mối quan hệ xã hội theo ý chí của quốc gia đó.  

Ngoài ra, việc quy định thẩm quyền riêng biệt dành cho các tranh chấp có thỏa 

thuận lựa chọn TA hợp pháp có thể khiến cho quy định này không mang tính khả thi 

trên thực tế. Điều này xuất phát từ việc quốc gia đó khó có thể kiểm soát hiệu lực của 

phán quyết do TA quốc gia mình tuyên khi phán quyết đó có yêu cầu công nhận và cho 

thi hành tại nước ngoài. Trong khi các căn cứ quy định thẩm quyền riêng biệt khác đều 

có cơ sở để kiểm soát hiệu lực thi hành các phán quyết, vì những căn cứ để xây dựng 

thẩm quyền riêng biệt luôn gắn với hoạt động thực thi tại lãnh thổ của quốc gia mình. 

Từ những phân tích trên đây, NCS cho rằng, với cách quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 470 BLTTDS 2015, có thể xem đó chính là sự tuyên bố gián tiếp về việc công 

nhận thoả thuận lựa chọn TA giữa các bên là thoả thuận TA độc quyền. Điều này sẽ gây 

khó khăn cho việc công nhận và thi hành đối phán quyết của TA nước ngoài tại VN, 

đặc biệt đối với các tranh chấp không có hoặc có rất ít sự kết nối với lãnh thổ VN và 

phán quyết đó được tuyên bởi TA của các quốc gia không thừa nhận tranh chấp có thoả 
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thuận lựa chọn TA nước ngoài là tranh chấp thuộc thẩm quyền riêng biệt.  

Ví dụ, công ty A của VN ký HĐ vận chuyển hàng cho công ty B của Hoa Kỳ, từ 

Hoa Kỳ về VN. Hai bên thoả thuận mọi tranh chấp phát sinh sẽ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của TAVN. Khi hàng hóa vừa được chuyển lên tàu thì tranh chấp xảy ra, B tiến 

hành khởi kiện A ra TA Hoa Kỳ. A có thể phản đối vì cho rằng giữa hai bên đã có thoả 

thuận lựa chọn TAVN, nhưng TA Hoa Kỳ có thể dựa trên nguyên tắc in personam 

jurisdiction và học thuyết forum non conveniens để bác yêu cầu của bên VN và tiến 

hành giải quyết vì cho rằng tranh chấp ít có sự kết nối với VN. Tuy nhiên, với quy định 

trên, khi B yêu cầu TAVN công nhận và cho thi hành phán quyết của TA Hoa Kỳ trên 

lãnh thổ VN thì chắc chắn rằng phán quyết đó sẽ không được công nhận và cho thi 

hành, bởi vì tranh chấp đó thuộc thẩm quyền riêng biệt của TAVN theo quy định tại 

khoản 4 Điều 439 và khoản 1 Điều 440 BLTTDS 2015.  

 Do đó, NCS đề xuất hai kiến nghị:  

 Thứ nhất, cần sửa đổi nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 470 BLTTDS 

2015 thành nội dung của quy định về tính ưu tiên cho thẩm quyền của TA VN theo sự 

thoả thuận lựa chọn TA hợp pháp. Thoả thuận hợp pháp này được xem là cơ sở cho 

việc phát sinh thẩm quyền của TAVN. Ngay cả khi các bên có thoả thuận lựa chọn TA 

VN cụ thể nhưng sai về cấp TA, sai về thẩm quyền theo yếu tố vụ việc của các Toà 

chuyên trách thì TA được lựa chọn sẽ phải có nghĩa vụ xác định thẩm quyền của TAVN 

cụ thể đúng thẩm quyền để chuyển hồ sơ vụ tranh chấp. Quy định mở này nhằm đảm 

bảo việc tôn trọng ý chí của các bên tranh chấp trong việc mong muốn một TAVN sẽ có 

thẩm quyền để GQTC giữa họ, cho dù vì những hạn chế trong hiểu biết pháp luật nên 

việc xác định thẩm quyền của TA cụ thể tại thời điểm thiết lập sự lựa chọn chưa đúng 

với quy định của pháp luật VN.   

Thứ hai, cần bổ sung quy định về việc loại trừ thoả thuận lựa chọn TAVN trong các 

tranh chấp thuộc thẩm quyền riêng biệt của TA quốc gia khác bằng quy định về nghĩa 

vụ từ chối thẩm quyền của TAVN trên cơ sở có thoả thuận lựa chọn của các bên. Kiến 

nghị này xuất phát từ việc điểm b khoản 1 Điều 472 BLTTDS 2015 chỉ quy định nếu vụ 

việc thuộc thẩm quyền chung của TAVN (không thuộc thẩm quyền riêng biệt của 

TAVN như quy định tại Điều 470) nhưng đồng thời lại thuộc thẩm quyền riêng biệt của 

TA nước ngoài có liên quan thì TAVN phải có nghĩa vụ từ chối thụ lý. Quy định này 

không mở rộng cho vấn đề thoả thuận lựa chọn TA, bởi vì thẩm quyền phát sinh trên cơ 

sở thoả thuận lựa chọn TA lại thuộc trường hợp thuộc thẩm quyền riêng biệt của TA 

VN. Việc không quy định nghĩa vụ từ chối thụ lý của TAVN khi được các bên thoả 

thuận lựa chọn nhưng lại rơi vào trường hợp thuộc thẩm quyền riêng biệt của TA nước 

ngoài có thể dẫn đến hệ quả tiêu cực: Có khả năng rất cao là phán quyết của TAVN sẽ 
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bị từ chối công nhận và cho thi hành tại nước ngoài, nơi có TA có thẩm quyền riêng 

biệt đối với tranh chấp đó. Điều này sẽ gây nên sự lãng phí về mặt thời gian, công sức 

của các bên và TA.  

Đó là lý do để NCS đưa ra kiến nghị là cần thiết phải ghi nhận vấn đề này trong 

pháp luật VN và giải pháp cho vấn đề này chủ yếu thuộc về kỹ thuật lập pháp: Chỉ cần 

loại bỏ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 470, không xem các tranh chấp có thoả thuận 

lựa chọn TA là tranh chấp thuộc thẩm quyền riêng biệt của TAVN và điều chuyển nội 

dung quy định này thành một điều khoản độc lập thể hiện sự tôn trọng quyền tự định 

đoạt trong việc lựa chọn TA GQTC của các bên. 

- Điểm thứ ba, về phạm vi của sự thoả thuận 

Pháp luật VN cũng đưa ra quy định theo đó có sự giới hạn phạm vi của quyền thoả 

thuận lựa chọn TA trong GQTC HĐ KDTM có YTNN. Cụ thể, theo khoản 4 Điều 14 

LĐT 2014, chỉ có các tranh chấp HĐ giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền của VN mới được quyền thoả thuận lựa chọn TA theo quy định trong 

HĐ hoặc theo các ĐƯQT mà VN là thành viên. Đây là quy định mang tính hạn chế về 

phạm vi của thỏa thuận lựa chọn TA đối với tranh chấp đầu tư giữa nhà đầu tư nước 

ngoài với các chủ thể VN.  

Quy định về giới hạn phạm vi của thoả thuận lựa chọn TAVN cũng được tìm thấy 

tại khoản 2 Điều 5 BLHH 2015, theo đó, trong HĐ hàng hải khi có ít nhất một bên là tổ 

chức, cá nhân nước ngoài thì các bên trong HĐ có thể thỏa thuận đưa tranh chấp ra giải 

quyết tại Trọng tài, TA ở một trong hai nước (trong đó có TAVN) hoặc ở một nước thứ 

ba để giải quyết tranh chấp. Như vậy, theo quy định này, thoả thuận lựa chọn TAVN 

chỉ được chấp nhận khi HĐ trong lĩnh vực hàng hải có sự hiện diện của ít nhất một bên 

tổ chức, cá nhân nước ngoài, không mở rộng cho các tranh chấp giữa các chủ thể trong 

nước như sự kiện pháp lý xảy ra ở nước ngoài hoặc đối tượng của HĐ ở nước ngoài. 

NCS cho rằng quy định này không hợp lý vì đã làm hạn chế quyền tự định đoạt của các 

bên trong tranh chấp HĐ KDTM có YTNN liên quan đến lĩnh vực hàng hải, không phù 

hợp với cách tiếp cận về YTNN của BLDS 2015. 

Nghiên cứu pháp luật EU và một số nước cho thấy, hầu như chỉ có một trường hợp 

duy nhất là pháp luật Trung quốc có quy định hạn chế phạm vi của quyền thoả thuận 

lựa chọn TA. Theo Điều 266 Luật TTDS 2012 của Trung Quốc, các tranh chấp phát 

sinh từ việc thực hiện HĐ giữa liên doanh nước ngoài với DN Trung Quốc hoặc HĐ 

liên danh giữa DN Trung Quốc với DN nước ngoài, hoặc sự hợp tác giữa Trung Quốc 

và nước ngoài trong việc thăm dò và phát triển nguồn tài nguyên tại Trung Quốc thì 

việc GQTC thuộc thẩm quyền của TA Trung Quốc. Điều này có nghĩa là, các tranh 

chấp này sẽ thuộc thẩm quyền riêng biệt của TA Trung Quốc và là cơ sở để loại trừ 
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thoả thuận lựa chọn TA nước ngoài cũng như loại trừ việc công nhận và cho thi hành 

phán quyết của TA nước ngoài tại Trung Quốc
172

. 

Do đó, NCS cho rằng các quy định về vấn đề này tại LĐT 2014 và BLHH 2015 cần 

phải được sửa đổi theo hướng phù hợp với quy định của BLTTDS 2015 và khi đó sẽ 

không phải giải quyết vấn đề thứ tự ưu tiên giữa luật chuyên ngành và luật chung là 

BLTTDS
173

. 

- Điểm thứ tư, về điều kiệu có hiệu lực của thoả thuận lựa chọn TA 

Nghiên cứu điểm c khoản 1 Điều 470 BLTTDS 2015 cho thấy chỉ có quy định liên 

quan đến điều kiện hiệu lực của thoả thuận lựa chọn TA là tranh chấp giữa các bên phải 

được pháp luật VN hoặc ĐƯQT mà VN là thành viên cho phép thoả thuận lựa chọn TA. 

Như vậy, ngoài việc dựa vào các quy định của ĐƯQT nói trên, vấn đề xác định loại 

tranh chấp được quyền thoả thuận lựa chọn TA sẽ được xác định theo pháp luật VN. 

NCS cho rằng quy định này chưa hợp lý, bởi lẽ, việc quy định về thẩm quyền của 

TA cần phải được quy định thống nhất theo BLTTDS, là văn bản luật có hiệu lực cao 

nhất trong lĩnh vực tố tụng DS. Các luật chuyên ngành khác như BLHH, LĐT là nguồn 

luật điều chỉnh về nội dung của mối quan hệ, những quy định về thủ tục GQTC với ý 

nghĩa là luật hình thức thì phải tuân thủ và chịu sự điều chỉnh chung của BLTTDS. Do 

đó, NCS đề xuất kiến nghị là: Bổ sung vào BLTTDS 2015 các quy định cụ thể về các 

tranh chấp KDTM có YTNN mà các bên được quyền thoả thuận lựa chọn theo phương 

pháp loại trừ, như cách làm của EU và một số nước
174

.  

Ngoài ra, NCS đề xuất một số kiến nghị cụ thể dưới đây liên quan đến điều kiện có 

hiệu lực của thoả thuận lựa chọn TA. Đó là: 

     (i). Về thời điểm xác lập thoả thuận và tính độc lập của điều khoản về thỏa 

thuận: Thoả thuận lựa chọn TA có thể được xác lập trước hoặc sau khi tranh chấp xảy 

ra. Điều khoản thỏa thuận này có thể tồn tại dưới hình thức là một điều khoản trong HĐ 

hoặc bằng một điều khoản độc lập với HĐ KDTM có YTNN và có giá trị độc lập so với 

HĐ, cũng như các điều khoản khác của HĐ.  

Nghiên cứu pháp luật EU và một số nước về vấn đề này cho thấy đều chấp nhận 

theo hướng thoả thuận lựa chọn TA có thể được xác lập trước hoặc sau khi tranh chấp 

xảy ra, nhằm tôn trọng tối đa quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp, trừ một số 

nước như Đức chỉ chấp nhận sau khi có tranh chấp xảy ra (khoản 3 Điều 38 BLTTDS 

                                                
172
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2005 của Đức). Riêng đối với các tranh chấp từ HĐ bảo hiểm trong KDTM có YTNN, 

chỉ chấp nhận sự thoả thuận khi tranh chấp đã xảy ra vì khi ký kết các HĐ này, phần lớn 

các HĐ đã được soạn thảo theo mẫu, các chủ thể yếu thế không có điều kiện và khả 

năng để đàm phán một cách bình đẳng. Quy định này có tại Điều 11, 17 và 21 Nghị 

định Brussels I Recast; khoản 3 Điều 97 Bộ luật TPQT 2004 của Bỉ; Điều 121.24 Bộ 

luật người tiêu dùng; Điều 114.1 Bộ luật bảo hiểm của Pháp
175

… Ngoài ra, khi thoả 

thuận được ghi nhận như là điều khoản cụ thể trong HĐ, nó sẽ mang tính độc lập so với 

các điều khoản khác của HĐ như thực tiễn xét xử thông qua giải thích của ECJ trong vụ 

Overseas Union Insurance Limited v. New Hampshire Insurance Co,Case C-351/89
176

, 

theo đó thoả thuận chọn TA được xem như một phần độc lập của HĐ nếu trong HĐ, các 

bên có thoả thuận lựa chọn và điều này được xem là cần thiết khi xem xét về giá trị 

pháp lý của sự thoả thuận lựa chọn TA GQTC (khoản 5 Điều 25 Nghị định Brussels I 

Recast). Điều này có nghĩa rằng, thẩm quyền của TA được lựa chọn sẽ mở rộng đến cả 

vấn đề xem xét tính hợp pháp của thỏa thuận lựa chọn TA đó.  

Trước đây, thực tiễn giải quyết của TA VN lại theo hướng khác, cụ thể, trong 

Quyết định số 67/2009/QĐ-PT ngày 28/5/2009, Toà Phúc thẩm TANDTC tại Tp.HCM 

đã cho rằng do HĐ chưa phát sinh hiệu lực theo thoả thuận được ghi nhận trước đó giữa 

các bên, nên điều khoản về GQTC, trong đó có thoả thuận lựa chọn TA nước ngoài 

cũng đương nhiên chưa phát sinh hiệu lực. Vấn đề sẽ phức tạp nếu TA VN là TA được 

lựa chọn, khi đó, do HĐ và điều khoản GQTC chưa phát sinh hiệu lực nên TA VN sẽ 

không có thẩm quyền. Vậy liệu rằng TA VN có được quyền tuyên thoả thuận chọn TA 

vô hiệu để từ chối thụ lý hay không? Rõ ràng, với việc không thừa nhận tính độc lập 

của điều khoản thoả thuận lựa chọn TA có thể khiến cho TA được lựa chọn không thể 

giải quyết được tranh chấp của các bên khi HĐ vô hiệu, đặc biệt là việc xác định giá trị 

pháp lý của chính thoả thuận lựa chọn TA vì có thể TA cho rằng điều khoản thỏa thuận 

lựa chọn TA cũng chưa phát sinh hiệu lực hoặc vô hiệu theo HĐ.   

Cũng có những quan điểm cho rằng việc quy định về thời điểm của thỏa thuận và 

tính độc lập của thỏa thuận là không cần thiết vì pháp luật hiện hành không cấm. Điều 

đó có nghĩa là thời điểm của thỏa thuận có thể được thiết lập bất kể lúc nào và tính độc 

lập mặc nhiên được TAVN thừa nhận. Tuy nhiên, theo quan điểm của NCS, với thực 

tiễn TA tại VN như đã trình bày cũng như kinh nghiệm từ EU cho thấy việc minh thị 

ghi nhận các nội dung này vào các văn bản pháp luật là cần thiết. Bởi lẽ nó sẽ tạo nên 

cách hiểu thống nhất cho các TA trong quá trình GQTC cũng như một lần nữa khẳng 

định quyền tự do thỏa thuận của các bên tranh chấp, ngay cả đối với vấn đề lựa chọn cơ 
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 Pierre Raoul, Duval & Marie Stoyanov (2005), tlđd, tr.11-13.   
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quan tài phán cho việc GQTC giữa họ. Theo đó, NCS kiến nghị vấn đề này cần được 

quy định cụ thể trong Nghị quyết hướng dẫn thi hành BLTTDS 2015 theo hướng cho 

phép các bên tranh chấp được quyền thỏa thuận lựa chọn TA trước hoặc sau khi tranh 

chấp xảy ra và thỏa thuận lựa chọn TA mang tính độc lập so với HĐ. 

(ii). Về hình thức của thoả thuận: Hình thức của thỏa thuận lựa chọn TA chưa 

được quy định cụ thể trong BLTTDS 2015 và kể cả trong các luật chuyên ngành.  

Nghiên cứu pháp luật EU và một số nước, NCS cho rằng cần phải quy định về hình 

thức của thoả thuận lựa chọn TA, theo đó, hình thức của thỏa thuận này phải được lập 

dưới hình thức văn bản và được hiểu theo nghĩa rộng như khoản 2 Điều 16 Luật Trọng 

tài Thương mại 2010
177

. Quan điểm này của NCS xuất phát từ các căn cứ sau đây: 

 Pháp luật EU và một số nước nghiên cứu hầu như đều quy định rằng thỏa thuận lựa 

chọn TA phải được lập thành văn bản. Sự ràng buộc điều kiện hình thức văn bản có thể 

được tìm thấy trong các quy định của  EU và các nước điển hình như Trung Quốc, 

Pháp, Bỉ... Điều 25 Nghị định Brussels I Recast yêu cầu hình thức của thoả thuận có thể 

được lập bằng: Văn bản hoặc hình thức khác có giá trị chứng cứ như văn bản; hoặc bất 

kể sự giao dịch nào bằng các phương tiện điện tử ghi nhận sự thoả thuận lâu dài cũng 

được xác định có giá trị tương đương như văn bản; hoặc một hình thức ghi nhận hoạt 

động song phương đã được thiết lập giữa chính các bên hoặc một kết luận, trong lĩnh 

vực thương mại, kinh doanh quốc tế, được ghi nhận như là thói quen thương mại nói 

chung, được thừa nhận một cách rộng rãi mà theo đó các bên buộc phải biết. 

Trong thực tiễn GQTC, ECJ đã đưa ra sự giải thích rõ ràng hơn thông qua vụ MSG 

v Les Gravières Rhénanes, Case C-106/95
178

, theo đó, điều khoản thoả thuận chọn TA 

sẽ có khả năng được chấp thuận trong tình huống một trong các bên của HĐ đã không 

phản ứng hoặc vẫn im lặng trên thư từ giao dịch TM nhằm phản hồi cho bên còn lại mà 

trong đó nó đã có chứa đựng điều khoản lựa chọn pháp luật áp dụng được in ra trước đó 

hoặc một trong các bên đã thanh toán nhiều lần hoá đơn mà không phản đối là hoá đơn 

được cấp phát bởi bên còn lại đó có quy định thoả thuận chọn TA nhằm GQTC. Hoặc, 
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 Khoản 2 Điều 16 Luật Trọng tài Thương mại 2010 quy định: Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng 

văn bản. Các hình thức thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản: 

a) Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử và các hình thức khác 

theo quy định của pháp luật; 

b) Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên; 

c) Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu 

của các bên; 

d) Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng 

từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác; 

đ) Qua trao đổi về đơn kiện và bản tự bảo vệ mà trong đó thể hiện sự tồn tại của thoả thuận do một bên đưa ra và 

bên kia không phủ nhận. 
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trong vụ Castelleetti v Trumpy, Case C-159/97
179

 ECJ cho rằng, thoả thuận chọn TA để 

giải quyết khi có tranh chấp xảy ra vẫn sẽ được chấp nhận trong tình huống nó là một 

trong số những điều khoản được in phía sau của Vận đơn đường biển (Bill of Lading). 

Cho dù các bên chỉ ký vào phía trước của Vận đơn nhưng những nội dung in phía sau 

vẫn được xem là đã thoả thuận, trừ khi chữ ký phía sau được yêu cầu các bên ký vào 

bằng một thoả thuận dưới hình thức là văn bản giữa các bên. Thậm chí trong vụ Powell 

Duffryn v Petereit, Case C-214/89, ECJ còn chấp nhận cả sự thoả thuận lựa chọn TA 

thể hiện trong điều lệ công ty cho các tranh chấp giữa công ty và các cổ đông.
180

 

Luật TTDS 2012 của Trung Quốc quy định thoả thuận phải được lập bằng văn bản. 

Khái niệm bằng văn bản này được quy định tại Điều 11 Luật HĐ năm 1999, theo đó, 

bằng văn bản được hiểu như là biên bản ghi nhớ của HĐ, thư tín hoặc bằng các phương 

tiện điện tử, bao gồm fax, telex, trao đổi dữ liệu điện tử hoặc email điện tử. 

Như vậy, có thể thấy việc quy định rõ ràng và cụ thể về hình thức của thoả thuận 

lựa chọn TA là cần thiết. Cụ thể là: hình thức của thỏa thuận này phải được lập dưới 

hình thức văn bản và được hiểu theo nghĩa rộng như khoản 2 Điều 16 Luật Trọng tài 

Thương mại 2010. 

       (iii). Yêu cầu về mối liên hệ gắn bó giữa hợp đồng KDTM có YTNN với quốc 

gia có TA đƣợc lựa chọn. 

Nghiên cứu pháp luật EU và một số nước cho thấy hầu như đều đặt ra giới hạn về 

mức độ tự do của quyền tự định đoạt liên quan đến việc lựa chọn TA GQTC HĐ 

KDTM có YTNN giữa các bên. Một trong những biểu hiện của sự giới hạn này là yêu 

cầu phải có mối liên hệ gắn bó giữa tranh chấp với yếu tố lãnh thổ của quốc gia có TA 

được lựa chọn. Đó là quy định của Bỉ, Đức, Trung Quốc và các quốc gia theo Common 

law như Hoa Kỳ, Singapore… 

Tại Hoa Kỳ, mặc dù quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp ngày càng được tôn 

trọng nhưng thoả thuận lựa chọn TA của các bên tranh chấp vẫn có khả năng bị vô hiệu 

hoá bởi học thuyết forum non convenienes, theo đó, TA được các bên lựa chọn có thể từ 

chối thụ lý giải quyết vụ tranh chấp nếu tính kết nối giữa tranh chấp, các bên tranh chấp 

với yếu tố lãnh thổ của quốc gia có TA được lựa chọn không đảm bảo được tính hợp lý 

và thuận lợi hơn so với cơ quan TA khác. Điều này thể hiện rõ trong quan điểm của các 

tiểu bang khi hiểu và vận dụng án lệ The Bremen v. Zapata Off-Shore Co. 407 U.S. 1 

(1972)
181

. Mặc dù, TA Tối cao Hoa Kỳ không yêu cầu bất cứ một sự kết nối cụ thể nào 
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 Trevor Hartley (2013), Choice of Court Agreement under the European and Internatonal Instruments, Oxford 

University Press, tr.152. 
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 Nội dung của vụ tranh chấp này liên quan đến việc các bên trong hợp đồng đã thoả thuận lựa chọn Toà Cấp cao 
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giữa vụ tranh chấp và yếu tố lãnh thổ của nơi có TA được lựa chọn, tuy nhiên, theo các 

tiểu bang, điều này sẽ gây ra sự không “tiện lợi” cho cả TA được lựa chọn và các bên. 

Do đó, trong nhiều trường hợp TA tiểu bang đã sử dụng học thuyết forum non 

conveniens để loại trừ thẩm quyền theo sự lựa chọn của các bên nếu thoả thuận đó được 

xác định là không công bằng và không hợp lý. Lập luận cho yêu cầu về điều kiện này, 

theo các tiểu bang, đó chỉ là sự giải thích rõ hơn về quan điểm TA Tối cao đã từng được 

đề cập trong vụ Zapata. Như vậy có thể thấy rằng thoả thuận lựa chọn TA của các bên 

không đương nhiên loại trừ thẩm quyền của các TA khác vì nó có thể bị xem xét lại 

theo học thuyết forum non conenienes
182

. Cho đến nay, quyền của các bên trong việc 

thoả thuận lựa chọn TA đã được tôn trọng nhiều hơn, thậm chí được ưu tiên xem xét mà 

không áp dụng theo học thuyết forum non conveniens nếu nó là thoả thuận lựa chọn TA 

mang tính riêng biệt, tức là xác định TA cụ thể. Ví dụ như theo Điều 3 Bộ pháp điển 

Pháp luật New York 2015
183

 quy định về việc ưu tiên thẩm quyền của TA New York 

nếu nó được các bên lựa chọn mà không cần xem xét đến học thuyết forum non 

conveniens nếu thoả thuận đó mang tính công bằng và hợp lý. Tuy nhiên, số lượng các 

tiểu bang có quan điểm này không nhiều. Mặc dù Hoa Kỳ đã gia nhập Công ước Hague 

năm 2005
184

 từ ngày 01/9/2009, nhưng Công ước vẫn chưa được thông qua vì gặp phải 

những khác biệt mang tính đối lập so với học thuyết forum non convenienes. 

Tại Singapore, Điều 11 của Đạo luật về thoả thuận lựa chọn TA quy định, TA 

Singapore sẽ có thẩm quyền tuyệt đối đối với tranh chấp có lựa chọn TA Singapore trừ 

khi thoả thuận đó là vô lý và không hợp pháp dựa theo pháp luật Singapore. Một trong 

những yếu tố dẫn đến tính không hợp lý của thoả thuận là TA được lựa chọn không có 

tính kết nối với yếu tố lãnh thổ của quốc gia có TA được lựa chọn. Quan điểm pháp luật 

                                                                                                                                                     
đem vụ việc ra Toà án Quận Tampa của bang Florida. Trong khi chờ đợi phán quyết của Toà án tại Tampa, bên 

còn lại đem vụ việc ra Toà Tối thượng của Anh và bị phản đối bởi bên kia. Tuy nhiên, Toà án của Anh đã bác bỏ 

ý kiến đó và cho rằng mình có thẩm quyền trên cơ sở hai bên đã có “thoả thuận chọn TA” hợp pháp có trong hợp 

đồng trước đó của hai bên. Song, Toà Phúc thẩm (khu vực số 5) của Hoa Kỳ lại cho rằng, trong trường hợp này, 

việc phát sinh thẩm quyền của TA Anh sẽ không đảm bảo được các yếu tố lợi ích cá nhân lẫn các yếu tố liên quan 

đến lợi ích công khi phán quyết được tuyên. Và do đó, thẩm quyền của Toà án Tampa là phù hợp nhất theo học 

thuyết forum non conveniens cho dù các bên có thoả thuận lựa chọn TA. Bởi lẽ trong trường hợp này nó đã trái 

với chính sách công của Hoa Kỳ và nó không mang tính hợp lý. Tuy nhiên, sau đó, Toà án Tối cao Hoa Kỳ đã 

phản bác một cách mạnh mẽ quan điểm của Toà Phúc thẩm Khu vực số 5. Theo Toà án Tối cao, Hoa Kỳ sẽ không 

thể có được một hoạt động TM và một nền công nghiệp rộng mở nếu như mọi tranh chấp đều được phân xử bằng 

pháp luật và bởi TA của Hoa Kỳ. Việc tham gia vào sân chơi chung của thị trường thế giới không cho phép sử 

dụng các điều khoản mang tính “độc quyền” cho việc sử dụng pháp luật và TA của Hoa Kỳ.   Từ quan điểm đó, 

Toà án Tối cao cho rằng “thoả thuận lựa chọn TA” của các bên được quy định trong hợp đồng trước khi tranh 

chấp diễn ra cần phải được tôn trọng. Nguồn: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/407/1/ (truy cập ngày 

06/4/2016). 
182

Xem thêm: Ohn Fellas (2004), “A New Standard for International Anti-Suit Injunctions”, New York Law 

Journal, vol.231, no.92. 
183

 Nguồn: http://law.justia.com/codes/new-york/2016/cvp/article-3 (truy cập ngày 07/4/2016). 
184

 Mặc dù các nguyên tắc về lựa chọn TA đã có trong Công ước Hague 1965 lựa chọn TA, tuy nhiên, chỉ có 1 

thành viên duy nhất tham gia là Israel. Đối với Công ước Hague 2005, Hoa Kỳ tham gia ký vào ngày 19/01/2009 

tuy nhiên chưa được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua nên chưa có hiệu lực. 
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này được thể hiện rõ trong vụ Orchard Capital I Ltd v Ravindra Kumar Jhunjhunwala 

[2012] SGCA 16, đã được đề cập ở trên. 

Từ những phân tích nêu trên, NCS cho rằng, việc ghi nhận điều kiện về mối liên hệ 

gắn bó tối thiểu giữa các yếu tố của tranh chấp với yếu tố lãnh thổ của quốc gia có TA 

được lựa chọn là cần thiết, phù hợp với bối cảnh VN hiện nay cũng như thông lệ chung 

của các nước. Việc ràng buộc một mối liên hệ gắn bó tối thiểu của tranh chấp đối với 

yếu tố lãnh thổ VN vừa đảm bảo được sự cân bằng giữa quyền tự định đoạt của các bên 

tranh chấp HĐ với việc thực thi quyền tài phán của VN. Đồng thời, nó còn là cơ sở để 

đảm bảo sự thuận tiện mang tính tối thiểu nhất cho các bên tranh chấp, đặc biệt là cho 

bị đơn cũng như tính khả thi cho việc thi hành phán quyết của TA VN tại nước ngoài. 

Lưu ý rằng, mối liên hệ gắn bó này sẽ không mang tính chặt chẽ bằng mối liên hệ gắn 

bó của những tiêu chí được sử dụng làm căn cứ xác định thẩm quyền chung cho TA VN 

được quy định tại Điều 469 BLTTDS 2015. Ví dụ như HĐ có đối tượng là hàng hóa có 

thời gian quá cảnh tại VN hoặc việc thanh toán được thực hiện tại ngân hàng của VN... 

Những tiêu chí này có mức độ gắn kết chưa chặt chẽ về mặt lãnh thổ với VN nên chưa 

được quy định làm căn cứ xác định thẩm quyền chung cho TA VN. Tuy nhiên, ở mức 

độ nào đó thì nó đã có sự gắn kết nhất định đối với VN. 

3.1.2.2. Thẩm quyền đối với tranh chấp về hợp đồng kinh doanh, thương mại có yếu tố 

nước ngoài liên quan đến tài sản là bất động sản có trên lãnh thổ Việt Nam 

Theo điểm a khoản 1 Điều 470 BLTTDS 2015, TA VN sẽ có thẩm quyền riêng biệt 

đối với các tranh chấp HĐ liên quan đến quyền đối với BĐS đang có trên lãnh thổ VN. 

Theo quy định này, chỉ các HĐ liên quan đến quyền đối với BĐS, bao gồm quyền sở 

hữu (quyền sử dụng đất) và các quyền khác bao gồm quyền đối với BĐS liền kề, quyền 

hưởng dụng và quyền bề mặt
185

 mới thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của TA VN. 

Quy định này hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc chung của pháp luật dân sự VN, xuất 

phát từ chế độ pháp lý về sở hữu tài sản là BĐS (đất đai, nhà ở)
186

, đảm bảo tôn trọng 

chủ quyền quốc gia, tôn trọng lãnh thổ hoặc có liên quan mật thiết đến lãnh thổ quốc 

gia.  

Như vậy, đối với các tranh chấp HĐ trong lĩnh vực KDTM có YTNN không thể rơi 

vào trường hợp thuộc thẩm quyền riêng biệt của TA VN dựa trên cơ sở của quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 470 nói trên của BLTTDS 2015. Tuy nhiên, điều khoản trên chỉ đề 

cập đến thẩm quyền riêng biệt liên quan đến các tranh chấp HĐ KDTM có YTNN liên 

quan đến BĐS. Vậy những tranh chấp HĐ khác có liên quan đến BĐS mà không liên 

quan đến quyền đối với BĐS, như tranh chấp về HĐ thuê BĐS, liệu có thể được ghi 
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 Theo Điều 158 và 159 BLDS 2015. 
186

 Nguyễn Hồng Nam (2016), tlđd, tr.94. 
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nhận như là cơ sở làm phát sinh thẩm quyền riêng biệt cho TA VN hay không? Cụ thể 

hơn, đối với HĐ thuê BĐS thông thường có hai loại hình tranh chấp có thể xảy ra: Thứ 

nhất, bao gồm các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các bên được xác lập liên quan 

đến HĐ thuê BĐS mà không không liên quan đến quyền về BĐS ví dụ như tranh chấp 

về thời điểm bàn giao mặt bằng, về vấn đề thanh toán, về vấn đề cho thuê lại…; thứ hai, 

bao gồm các tranh chấp liên quan đến quyền đối với BĐS, ví dụ như trường hợp hết 

thời hạn thuê nhưng bên thuê không thực hiện nghĩa vụ trả lại BĐS cho bên cho thuê.  

Trong hai loại hình tranh chấp trên, các tranh chấp loại thứ hai, về bản chất, sẽ 

thuộc nội hàm điều chỉnh của điểm a khoản 1 Điều 470 BLTTDS 2015 vì nó liên quan 

đến quyền đối với BĐS. Vậy liệu loại tranh chấp thứ hai, có thể được quy định để trở 

thành thẩm quyền riêng biệt cho TA VN hay không? Nghiên cứu pháp luật EU và một 

số nước cho thấy, vấn đề này, hầu như đều được ghi nhận thuộc thẩm quyền riêng biệt 

của TA quốc gia. Cụ thể: 

Theo khoản 1 Điều 24 Nghị định Brussels I Recast, những tranh chấp KDTM có 

YTNN liên quan đến việc thuê BĐS cũng thuộc thẩm quyền riêng biệt của TA quốc gia 

nơi có BĐS. Việc mở rộng thẩm quyền riêng biệt đối với thuê BĐS là hợp lý, bởi vì 

trong trường hợp này, tồn tại một sự liên kết chặt chẽ giữa các quy tắc áp dụng cho HĐ 

thuê BĐS và các quy định điều chỉnh về BĐS. Thực tế cho thấy rằng một số quy định 

đặc thù dành cho BĐS đã được ghi nhận nhằm ràng buộc các bên trong HĐ thuê BĐS, 

đặc biệt là những điều khoản liên quan đến việc bảo vệ người thuê BĐS
187

. Điều kiện 

quan trọng để một HĐ thuê BĐS trong lĩnh vực KDTM có YTNN thuộc thẩm quyền 

riêng biệt là mục đích của HĐ đó phải hướng đến việc sử dụng BĐS. Nếu ngoài mục 

đích này, nó sẽ không thuộc thẩm quyên riêng biệt của TA quốc gia
188

. 

Tuy nhiên, không phải mọi tranh chấp liên quan đến HĐ thuê BĐS đều thuộc thẩm 

quyền riêng biệt của TA quốc gia. Nó sẽ bị loại trừ trong các trường hợp được giải thích 

bởi ECJ trong các án lệ: 

 + Một thỏa thuận để thuê BĐS thông qua một DN KD BĐS từ một bên thứ ba do 

bên cho thuê cung cấp thì thỏa thuận cho thuê này được xem là vấn đề liên quan đến 

hoạt động của DN nên không áp dụng quy định về thẩm quyền tuyệt đối của TA nơi có 

BĐS đối với hoạt động cho thuê BĐS
189

. 

 + Hợp đồng thuê BĐS mà các đại lý du lịch cam kết cho khách hàng sử dụng 

                                                
187

 Ulrich Magnus & Peter Mankowski (2012), sđd, tr.421. 
188

 Dansommer A/S v. Andreas Götz, (Case C-8/98), (2000) ECR I-393, I-415, đoạn 38. Nguồn: website về cơ sở 

dữ liệu luật của EU http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61998CC0008&from=EN 

(truy cập ngày 27/3/2017). 
189

 Theodorus Engelbertus Sanders v. Ronald van der Putte, (C- 73/77) [1977] ECR 2383, đoạn 19. Nguồn: 

website về cơ sở dữ liệu luật của EU   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61977CJ0073&from=EN (truy cập 
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trong vài tuần trong quá trình đi du lịch
190

; Những BĐS được sử dụng mang tính ngắn 

hạn ví dụ như các nhà nghỉ dành cho khách du lịch, ngay cả khi nó được sắp xếp thông 

qua đại lý du lịch với một thỏa thuận có các điều khoản cấm hủy ngang và có việc bồi 

thường trong trường hợp hủy ngang. Hợp đồng thành viên câu lạc bộ mà trong đó việc 

sử dụng các quyền đối với BĐS sẽ được thực hiện thông qua việc trả một khoản phí 

thành viên cũng sẽ không được coi là tranh chấp liên quan đến thuê BĐS thuộc thẩm 

quyền tuyệt đối của TA quốc gia nơi có BĐS
191

. 

Pháp luật Trung Quốc lại có quy định theo hướng mở rộng thẩm quyền riêng biệt 

hơn cho TA Trung Quốc. Theo khoản 1 Điều 33 Luật TTDS 2012, mọi tranh chấp liên 

quan đến BĐS trên lãnh thổ Trung Quốc sẽ thuộc thẩm quyền xét xử riêng biệt của TA 

Trung Quốc. Việc mở rộng thẩm quyền riêng biệt này gặp khá nhiều quan điểm chỉ 

trích vì cho rằng có những trường hợp liên quan đến BĐS nhưng sự ảnh hưởng của nó 

đến trật tự công, đến vấn đề chủ quyền quốc gia là rất ít hoặc thậm chí là không có thì 

việc xác lập thẩm quyền riêng biệt cho TA Trung Quốc là điều không hợp lý
192

. 

Đối với các quốc gia theo Common law, hầu như không tồn tại vấn đề thẩm quyền 

riêng biệt với cách thức tiếp cận như các nước Civil law. Các tranh chấp HĐ hay ngoài 

HĐ liên quan đến BĐS thường là mối liên hệ gắn bó mang tính chặt chẽ nhất để TA 

khẳng định thẩm quyền của mình, kể cả trong trường hợp các bên có thoả thuận lựa 

chọn TA độc quyền. Ví dụ tại Anh, TA Anh sẽ không có thẩm quyền đối với các vấn đề 

liên quan đến quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản là BĐS ở nước ngoài. Quy định 

này được hình thành từ các nguyên tắc trong án lệ Bristish South Africa Co. v 

Companhia de Mozambique [1893] AC 602 cũng như các quy định trong Công ước 

Brussels 1968 (sau này là Nghị định Brussels I Recast) và Công ước Lugano
193

 theo 

hướng chuyển giao thẩm quyền cho TA nơi có BĐS.
194

 Với cách quy định này, có thể 

hiểu một cách gián tiếp rằng, nếu BĐS toạ lạc trên lãnh thổ Anh thì TA Anh sẽ có thẩm 

quyền riêng biệt và thẩm quyền này được trao cho các tranh chấp có liên quan đến 
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 Elisabeth Hacker v. Euro – Relais GmbH  (C – 280/90) [1992] ECR I – 1111, đoạn 14. Nguồn: website về cơ 

sở dữ liệu luật của EU http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:61990CJ0280&from=EN (truy cập ngày 15/8/2016);  
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 Ulrich Magnus & Peter Mankowski (2012), sđd, tr.422, 423. 
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 Hu Zhenjie (1999), Chinese perpectives on International Jurisdiction and the Enforcement of Judgement in 

Contractual Matters, Sculthess Polygraphischer Verlag Zurich, tr.205-206. 
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 Công ước Lugano năm 1988 về thẩm quyền và công nhận, thi hành phán quyết về DS và TM giữa các nước áp 
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BĐS, bao gồm cả HĐ liên quan đến quyền đối với BĐS và thuê BĐS.  

Thực tế pháp luật VN cho thấy, đối với HĐ thuê BĐS thường có những điều kiện 

ràng buộc gắn với HĐ nhằm đảm bảo vấn đề quản lý chặt chẽ của Nhà nước đối với 

loại tài sản đặc biệt này trong một số trường hợp đặc biệt. Ví dụ theo khoản 2 Điều 17 

Luật Kinh doanh BĐS năm 2014, các loại HĐ cho thuê nhà, công trình xây dựng; HĐ 

thuê mua nhà, công trình xây dựng phải được lập thành văn bản và có công chứng, 

chứng thực nếu các bên là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê mua BĐS quy mô nhỏ, không thường xuyên. Hoặc theo Điều 57 của Luật này, 

quy định về nghĩa vụ thanh toán đối với việc thuê mua nhà, công trình xây dựng được 

hình thành trong tương lai có quy định về mức phần trăm giá trị thanh toán nhằm ràng 

buộc nghĩa vụ của chủ đầu tư, cũng như hướng đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của bên thuê mua và trên hết là sự ổn định đối với thị trường BĐS trên lãnh thổ 

VN.  

Từ những phân tích trên, NCS cho rằng, thẩm quyền riêng biệt của TA VN cần 

được mở rộng đối với cả trường hợp liên quan đến HĐ thuê BĐS có YTNN với sự giới 

hạn tương tự như cách làm của EU. Mặc dù trong xu thế ngày càng đề cao quyền tự do, 

quyền và lợi ích hợp pháp khác cho các chủ thể trong quan hệ có YTNN, song cũng cần 

phải có những giới hạn mang tính ràng buộc nhằm khẳng định quyền tài phán, chủ 

quyền quốc gia cũng như đảm bảo sự ổn định trật tự xã hội trong những khuôn khổ nhất 

định dựa trên thể chế chính trị của mỗi nước. Do đó, NCS cho rằng việc quy định này là 

cần thiết và mang tính tương đồng với thông lệ chung của EU và một số nước nghiên 

cứu. 

3.2. Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với tranh chấp kinh doanh, thƣơng mại 

có yếu tố nƣớc ngoài phát sinh ngoài hợp đồng 

Theo quy định của BLDS 2015, tranh chấp phát sinh ngoài HĐ trong lĩnh vực 

KDTM có YTNN có thể bao gồm các tranh chấp liên quan đến BTTH ngoài HĐ; tranh 

chấp liên quan đến việc thực hiện công việc không có uỷ quyền; tranh chấp liên quan 

đến nghĩa vụ hoàn trả do chiếm hữu, sử dụng tài sản, được lợi về tài sản không có căn 

cứ pháp luật và tranh chấp về vấn đề hứa thưởng, thi có giải. Theo quy định tại Điều 30 

BLTTDS 2015, các tranh chấp ngoài HĐ trong KDTM có YTNN bao gồm: Tranh chấp 

phát sinh trong hoạt động KDTM có YTNN giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký KD với 

nhau và đều có mục đích lợi nhuận; Tranh chấp về quyền SHTT có YTNN giữa cá 

nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; Các tranh chấp khác về KDTM 

có YTNN. Ngoài ra, tranh chấp loại này còn có thể xuất một dạng tranh chấp phức tạp 

gắn với quan hệ HĐ, còn được gọi là tranh chấp BTTH ngoài HĐ gắn với HĐ. Theo đó, 

mặc dù việc thực hiện HĐ là quá trình thực hiện nghĩa vụ mà các bên đã cam kết và khi 
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bị đơn vi phạm các nghĩa vụ này, tức là sự vi phạm đó chỉ liên quan đến lợi ích giữa các 

bên trong HĐ thì đây là tranh chấp từ HĐ. Nhưng nếu việc vi phạm nghĩa vụ của bị đơn 

không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích đã cam kết giữa các bên với nhau mà còn ảnh hưởng 

đến lợi ích của bên thứ ba không dựa trên HĐ, các lợi ích xã hội hoặc lợi ích công cộng 

mà Nhà nước muốn bảo vệ thì nó trở thành tranh chấp ngoài HĐ. Tranh chấp ngoài HĐ 

này có đặc điểm là sự xuất hiện của nó gắn với việc thực hiện HĐ đã ký trước đó. Đối 

với những tranh chấp này, vấn đề thẩm quyền được pháp luật các nước giải quyết như 

đối với tranh chấp từ HĐ
195

 hoặc cho phép nguyên đơn được quyền lựa chọn TA
196

. 

Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý rằng, trách nhiệm ngoài HĐ phát sinh dựa trên hành vi 

vi phạm pháp luật
197

, do đó, TPQT EU và một số nước nghiên cứu thường quy định một 

điều khoản độc lập để điều chỉnh về việc xác định thẩm quyền của TA cho các loại 

tranh chấp này và thường sử dụng các tiêu chí nơi xảy ra sự kiện pháp lý do hành vi vi 

phạm thực hiện hoặc nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi vi phạm đó để làm căn 

cứ cho việc xác định thẩm quyền của TA quốc gia
198

. 

Trong lĩnh vực này, không có quy định đặc thù riêng điều chỉnh về vấn đề xác định 

thẩm quyền của TAVN, do đó, việc xác định thẩm quyền cũng dựa trên các quy định về 

thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng biệt tại Điều 469 và 470 BLTTDS 2015. 

3.2.1. Thẩm quyền chung của Toà án Việt Nam đối với các tranh chấp ngoài hợp 

đồng trong kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài 

Thẩm quyền chung của TA VN đối với các tranh chấp KDTM có YTNN phát sinh 

ngoài HĐ được quy định tại khoản 1 Điều 469 BLTTDS 2015. Tuy nhiên, thực tế chủ 

yếu vẫn dựa trên hai tiêu chí cụ thể nêu tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 469 

BLTTDS 2015, theo đó, thẩm quyền của TA VN có thể rơi vào hai trường hợp cụ thể 

sau đây:  

Trường hợp thứ nhất, khi việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ xảy ra ở VN, đối 

tượng của quan hệ đó là tài sản trên lãnh thổ VN hoặc công việc được thực hiện trên 

                                                
195

 Xem án lệ của Anh: Atlantic Underwriting Agencies Ltd v Compagnia di Assicurazione di Milano SPA [1979] 

2 Lloyd’s Rep 240; Phần 3 đạo luật về TPQT năm 1995 của Anh; Điều 41 Bộ luật Dân sự Đức; Peter Stone 

(2002), “The Treatment of Electronic Contracts and Torts in Private International Law under European 

Community Legislation”, Tạp chí Information & Communications Technology Law, vol. 11, no. 2, tr.134; Yeo 

Tiong Min (1995), “Jurisdiction Issues in International Tort Litigation: A Singapore View”, Singapore Academy 

of Law Journal, vol.7 (1), tr.10.  

Nguồn: http://ink.library.smu.edu.sg/sol_research/582 (truy cập ngày 01/4/2017). 
196

 Theo các học giả EU, đối với các tranh chấp ngoài hợp đồng gắn với hợp đồng, nguyên đơn được quyền lựa 
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đề này. Xem: C.M.V Clarkson & Jonathan Hill (2011), sđd, tr.263, 264; Axel Volkmar Jaeger & Gotz Sebastian 

Hök (2010), FIDIC - A Guide for Practitioners, Springer, tr.65. 
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 Trường Đại học Luật Tp.HCM (2013), Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng, NXB Hồng Đức, Hà Nội, tr.436. 
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lãnh thổ VN. 

Trường hợp thứ hai, khi việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ xảy ra ở ngoài 

lãnh thổ VN nhưng có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

VN hoặc có trụ sở, nơi cư trú tại VN. 

Nhận xét và kiến nghị 

Theo NCS, việc xác định thẩm quyền của TA đối với loại hình tranh chấp này dựa 

trên tiêu chí nơi thực hiện hành vi gây hại là hợp lý, bởi vì xuất phát từ đặc thù của 

tranh chấp, trách nhiệm pháp lý chỉ phát sinh dựa trên các quy định ràng buộc của pháp 

luật và xuất phát từ hành vi gây hại của bên phải chịu trách nhiệm.  

Bên cạnh đó, có một tiêu chí cũng không kém phần quan trọng thường được EU và 

một số nước nghiên cứu sử dụng làm căn cứ để xác định thẩm quyền của TA đối với 

loại tranh chấp này là nơi thiệt hại xảy ra nhưng lại không được pháp luật VN quy định 

cụ thể
199

. Căn cứ xác định thẩm quyền của TAVN đối với tiêu chí này chỉ được suy 

luận từ trường hợp thứ hai.  

Nghiên cứu pháp luật EU và một số nước cho thấy, việc sử dụng tiêu chí này và 

quy định cụ thể căn cứ xác định thẩm quyền dựa trên căn cứ nơi thiệt hại xảy ra khá phổ 

biến tại EU, các quốc gia thành viên EU như Bỉ, Đức…, Trung Quốc, Singapore… Cụ 

thể:   

Khoản 3 điều 7 Nghị định Brussels I Recast quy định, các tranh chấp ngoài HĐ sẽ 

thuộc thẩm quyền của TA nơi có sự kiện gây ra thiệt hại. Theo giải thích của ECJ trong 

án lệ Bier BV v Mines de potasse d’Alsace
200

, nơi này có thể là nơi mà hành vi gây thiệt 

hại được thực hiện hoặc nơi thiệt hại xảy ra. Như vậy, nguyên đơn có quyền lựa chọn 

một trong hai nơi trên hoặc dựa trên nguyên tắc nơi cư trú để khởi kiện và thẩm quyền 

của TA sẽ phát sinh trên cơ sở khởi kiện đó đối với toàn bộ tranh chấp bất kể thiệt hại 

có thể xảy ra ở nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có quốc gia không là thành viên của 

EU hoặc thậm chí tranh chấp liên quan đến tài sản là động sản đang trên đường vận 

chuyển. Cũng theo giải thích của ECJ trong án lệ Shevill and Others v Presse 

Alliance
201

, nếu nguyên đơn khởi kiện tại TA nơi thực hiện hành vi gây hại thì TA nơi 

đó sẽ có thẩm quyền đối với toàn bộ tranh chấp, bất kể thiệt hại có thể xảy ra ở nhiều 

quốc gia khác nhau, nhưng nếu nguyên đơn khởi kiện tại nơi thiệt hại xảy ra thì phạm vi 

thẩm quyền của TA chỉ giới hạn đối với những thiệt hại xảy ra trên lãnh thổ của quốc 

gia thành viên đó. Trong án lệ gần đây e-Date Advertsing GmbH v X and Martinez v 
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 Dấu hiệu “nơi thực hiện hành vi gây hại” và “nơi thiệt hại xảy ra” là hai tiêu chí thuộc nội hàm của nguyên tắc 
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MGN Limited, ECJ còn mở rộng thẩm quyền của TA quốc gia nơi có lợi ích chính của 

nguyên đơn
202

. 

Một yêu cầu quan trọng nữa khi xem xét thẩm quyền của TA, đó là thiệt hại phải đã 

phát sinh hoặc có thể sẽ phát sinh. Trong trường hợp các nguyên nhân hoặc rủi ro gây 

ra thiệt hại xảy ra ở nhiều nước thành viên khác nhau thì nguyên đơn sẽ được quyền lựa 

chọn TA nơi tiến hành khởi kiện dựa trên sự tính toán về nguyên nhân chính, thiệt hại 

chính hoặc nơi cư trú của bị đơn… nhằm đảm bảo được những lợi ích nhất định trong 

quá trình tham gia tố tụng và đặc biệt là khả năng thực thi phán quyết
203

. 

BLTTDS 2005 của Đức cũng có cách quy định tương tự như Nghị định Brussels I 

Recast. Cụ thể, Điều 32 của Bộ luật này quy định TA có thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp ngoài hợp đồng là TA nơi xảy ra sự kiện đó, bao gồm nơi hành vi được thực hiện 

và nơi thiệt hại xảy ra
204

. Đoạn 2 Điều 46 BLTTDS Pháp quy định, bị đơn có thể lựa 

chọn giữa TA nơi bị đơn cư trú hoặc nơi sự kiện gây thiệt hại diễn ra hoặc nơi thiệt hại 

xảy ra. Theo khoản 2 Điều 96 Bộ luật TPQT 2004 của Bỉ, TA Bỉ có thẩm quyền GQTC 

ngoài HĐ  khi thiệt hại đã phát sinh hoặc đe doạ phát sinh mà toàn bộ hoặc một phần 

thiệt hại xảy ra trên lãnh thổ của Bỉ. Như vậy về nguyên tắc, cách quy định của Bỉ 

tương tự như EU
205

.  

Theo Điều 28, Điều 265 Luật TTDS 2012 Trung Quốc, trong trường hợp bị đơn 

không cư trú tại Trung Quốc, TA Trung Quốc vẫn có thể có thẩm quyền giải quyết các 

tranh chấp ngoài HĐ nếu tranh chấp đó có sự kết nối với lãnh thổ của Trung Quốc, cụ 

thể là quan hệ đó phát sinh trong phạm vi lãnh thổ của Trung Quốc
206

. Như vậy, nguyên 

đơn có thể lựa chọn khởi kiện tại TA nơi hành vi vi phạm diễn ra, TA nơi thiệt hại xảy 

ra hoặc TA nơi cư trú của bị đơn. Ngoài ra, trong một số tranh chấp ngoài HĐ đặc biệt, 

TA một số nơi khác cũng có thể có thẩm quyền. Ví dụ như tranh chấp liên quan đến 

quyền tác giả trong lĩnh vực hệ thống mạng, theo Văn bản về ý kiến của TANDTC liên 
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quan đến việc giải thích các vấn đề về áp dụng luật trong các vụ án về quyền tác giả 

trong hệ thống mạng năm 2000, TANDTC cho rằng việc xác định thẩm quyền theo nơi 

cư trú của bị đơn, nơi xảy ra hành vi vi phạm hoặc nơi thiệt hại xảy ra thường rất khó để 

xác định, do đó, TANDTC cho rằng, với các tranh chấp này, TA nơi đặt các thiết bị 

mạng là TA có thẩm quyền sẽ là hợp lý nhất: Đó là TA nơi đặt máy chủ hoặc trạm đầu 

cuối mạng (netwwork terminal). Các điều luật trên cũng không đưa ra giới hạn nào về 

thẩm quyền của các TA Trung Quốc, miễn là có sự tồn tại mối liên hệ giữa hành vi 

hoặc tài sản là đối tượng của quan hệ với lãnh thổ Trung Quốc thì TA Trung Quốc có 

thẩm quyền. 

Tại Hoa Kỳ, vấn đề thẩm quyền vẫn chủ yếu được xác định dựa trên nguyên tắc in 

personam jurisdiction cũng như học thuyết forum non conveniens nhằm xác định đính 

tính thuận tiện TA trong quá trình thụ lý. Các tiêu chí nơi thực hiện hành vi vi phạm, 

nơi thiệt hại xảy ra thường là những tiêu chí được xác định có tính kết nối chặt chẽ hơn 

với yếu tố lãnh thổ Hoa Kỳ so với nơi mà các bên mang quốc tịch, nơi cư trú hay nơi có 

tài sản. Có rất nhiều đề xuất về việc xây dựng một số nguyên tắc riêng cho việc xác 

định thẩm quyền của TA án về các tranh chấp đặc thù này dưới hình thức của một tuyên 

bố cụ thể bởi TA hoặc một Restatement như The Second Restatement trong lĩnh vực 

XĐPL. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện nay, những kiến nghị đó vẫn chưa được tiếp 

thu
207

. Do đó, Bộ pháp điển pháp luật Hoa Kỳ
208

 chỉ quy định một cách chung nhất rằng 

TA Quận của Hoa Kỳ sẽ có thẩm quyền đối với các tranh chấp bồi thường thiệt ngoài 

HĐ nếu nó được thực hiện bởi người nước ngoài khi vi phạm các quy định của luật 

quốc gia hoặc hiệp định mà Hoa Kỳ là thành viên
209

.  

Pháp luật Singapore lại có quy định cụ thể hơn: Theo Lệnh số 11, Quy tắc 1 (f) của 

Quy tắc TA, đối với các tranh chấp về BTTH ngoài HĐ nội địa sẽ dựa trên nguyên tắc 

nơi thực hiện hành vi vi phạm hoặc nơi thiệt hại xảy ra để xác định thẩm quyền của TA. 

Những tiêu chí này sẽ là căn cứ quan trọng để TA Singapore xem xét về tính hợp lý cho 

việc thụ lý đối với các tranh chấp ngoài HĐ có YTNN
210

. 

Như vậy, qua nghiên cứu pháp luật một số nước NCS cho rằng hầu như pháp luật 

đều không chỉ dựa trên tiêu chí nơi hành vi vi phạm xảy ra mà áp dụng cả tiêu chí nơi 

thiệt hại xảy ra để làm căn cứ xác định thẩm quyền của TA quốc gia đối với các tranh 
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chấp KDTM có YTNN phát sinh ngoài HĐ.  

Đối với VN, như đã trình bày ở trên, các căn cứ quy định tại điểm đ và e khoản 1 

Điều 469 BLTTDS 2015 tương đối khá rộng, chưa mang tính cụ thể, phần nhiều sẽ dựa 

vào sự suy luận của thẩm phán để xác định thẩm quyền. Điều này có thể dẫn đến những 

khó khăn trong việc xác định thẩm quyền của TAVN đối với những tranh chấp mang 

tính phức tạp như tranh chấp ngoài HĐ trong lĩnh vực Internet, SHTT… Ví dụ: Tranh 

chấp liên quan đến hành động phát tán chương trình Táo Quân 2014 và Gala Cười 2014 

trên các trang mạng xã hội, trong đó có YouTube vào tháng 02/2014. Theo đó, đơn vị 

nắm giữ bản quyền của hai chương trình này là Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công 

nghệ cao (CNC) đã ra thông cáo cho rằng thiệt hại xảy ra là không nhỏ từ hành vi phát 

tán trên và CNC dự định lập hồ sơ để khởi kiện các đơn vị, cá nhân vi phạm, trong đó 

có Công ty POPs VN, là đối tác về bản quyền của YouTube tại VN. Tuy nhiên, ngay 

sau đó, phía Youtube từ Hoa Kỳ đã cho gỡ toàn bộ các chương trình này và vụ việc kết 

thúc tại đây
211

. Giả sử trong trường hợp trên, CNC khởi kiện POPs VN và YouTube 

Hoa Kỳ ra TA, vậy liệu rằng TA VN có thẩm quyền hay không? Để trả lời câu hỏi này 

cần phân tích hai vấn đề: 

Thứ nhất, về việc xác định tư cách bị đơn, nếu có đủ chứng cứ chứng minh POPs có 

trách nhiệm kiểm soát vấn đề bản quyền đối với các tác phẩm được đưa lên YouTube 

tại VN và POPs có liên quan trong việc đưa hai tác phẩm trên lên YouTube thì có thể 

khởi kiện POPs. Tuy nhiên, POPs chỉ là đối tác cung cấp những nội dung có bản quyền 

cho YouTube và chia sẻ doanh thu quảng cáo cho các đối tác tại VN, không phải là đơn 

vị chịu trách nhiệm rà soát nội dung và cho phép đăng tải các bài viết thay cho 

YouTube Hoa Kỳ tại VN. Chính vì thế, CNC khó có thể khởi kiện POPs VN với tư 

cách là bị đơn mà bị đơn bị khởi kiện trong trường hợp này phải là YouTube Hoa Kỳ. 

Thứ hai, về căn cứ pháp lý để xác định thẩm quyền của TA VN. Vì YouTube (Hoa 

Kỳ) không có cơ quan quản lý, chi nhánh hay văn phòng đại diện tại VN nên không thể 

bị khởi kiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 410 BLTTDS 2004. Do đó, chỉ có 

thể dựa vào tiêu chí về sự kiện pháp lý, được quy định tại điểm d và đ khoản 2 Điều 

410. Cụ thể, Điều khoản này quy định “Vụ việc dân sự về quan hệ dân sự mà căn cứ để 

xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật VN hoặc xảy ra trên lãnh thổ VN, 

nhưng có ít nhất một trong các đương sự là cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài”. Từ 

các tình tiết liên quan đến tranh chấp, có thể nhận thấy, vấn đề quan trọng để xác định 

TA VN có thẩm quyền hay không là phải xác định được căn cứ làm phát sinh quan hệ 
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này xảy ra ở đâu. Tuy nhiên, với quy định chung chung như trên, thật khó để xác định. 

Có thể căn cứ để xác lập quan hệ bồi thường ngoài HĐ trên xảy ra trên lãnh thổ Hoa 

Kỳ, vì host của YouTube được đặt tại Hoa Kỳ, hành vi kiểm duyệt để đăng hai chương 

trình trên được thực hiện tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cũng có thể nơi xảy ra hành vi vi phạm 

quyền tác giả, quyền liên quan xảy ra tại VN vì trong trường hợp đặc biệt của mạng 

Internet, với biên giới không thể xác định được, sẽ căn cứ vào nơi mà sản phẩm đó 

được tạo ra và hướng đến sử dụng. Hơn nữa, các tác phẩm này được sáng tạo tại VN và 

được bảo hộ bởi pháp luật VN và các ĐƯQT có liên quan giữa VN và Hoa Kỳ về vấn 

đề này như Công ước Berne, Hiệp định bản quyền giữa VN và Hoa Kỳ, Hiệp định TM 

giữa VN và Hoa Kỳ… Do đó, có thể áp dụng điểm d khoản 2 điều 410 BLTTDS 2004 

để xác định TAVN có thẩm quyền.  

Vụ tranh chấp thứ hai là tranh chấp tên miền quốc tế Novotel vào năm 2011 giữa 

nguyên đơn là Công ty Accor (ở Evry, Pháp) và bị đơn là một người ở Hạ Long, Quảng 

Ninh, VN. Tên miền tranh chấp halongnovotel.com đã được bị đơn đăng ký qua nhà 

đăng ký Directi Internet Solutions của Hoa Kỳ. Nguyên đơn đã đăng ký tên miền 

novotel.com từ ngày 10/4/1997 để cung cấp cho người sử dụng Internet dễ dàng cách 

tìm kiếm một cách nhanh chóng các dịch vụ và đặt phòng khách sạn đặc biệt thuộc 

chuỗi Novotel. Tên miền tranh chấp halongnovotel.com đã được bị đơn đăng ký vào 

ngày 11/3/2010. Nguyên đơn gửi một lá thư yêu cầu bị đơn tạm ngừng, chấm dứt sử 

dụng tên miền tranh chấp và chuyển giao tên miền halongnovotel.com cho nguyên đơn, 

vì nguyên đơn có quyền đối với nhãn hiệu novotel. Bị đơn trả lời bằng cách yêu cầu trả 

20.000 USD để đổi lấy việc chuyển giao tên miền halongnovotel.com cho nguyên đơn. 

Sau đó, nguyên đơn đưa vụ kiện ra WIPO và cuối cùng trọng tài ra quyết định tên miền 

tranh chấp halongnovotel.com do bị đơn đăng ký bị hủy bỏ
212

. 

Giả sử vụ tranh chấp trên không đưa ra WIPO giải quyết mà nguyên đơn lại khởi 

kiện bị đơn tại TAVN để yêu cầu BTTH do việc sử dụng tên miền halongnovotel.com. 

Vậy liệu rằng, TAVN có thẩm quyền GQTC trên hay không? Nếu dựa vào các căn cứ 

pháp lý được quy định tại khoản 2 Điều 410 BLTTDS 2004 thì TAVN không có thẩm 

quyền đối với tranh chấp ngoài HĐ trong lĩnh vực KDTM có YTNN này vì rất khó để 

xác định được hành vi gây thiệt xảy ra ở đâu do việc đăng ký tên miền có thể được thực 

hiện ở bất kỳ đâu. 

Tình huống thứ ba là tranh chấp giữa hai luật sư của Việt Nam với Apple vì làm 

chậm phần mềm iPhone. Khi nhận được đơn khởi kiện, TAND Tp.HCM đã yêu cầu các 

luật sư bổ sung các tài liệu liên quan đến đối tượng bị khởi kiện là Công ty Apple tại 
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Việt Nam hay trụ sở chính tại Mỹ; chứng cứ pháp lý của Công ty Apple tại Việt Nam; 

các đơn khởi kiện của một số đương sự tại Mỹ mà nguyên đơn nộp kèm hồ sơ phải có 

nguồn gốc chứng minh; các tài liệu dịch thuật phải đóng dấu của công ty dịch thuật; các 

chứng cứ chứng minh quyền lợi của người tiêu dùng bị xâm phạm
213

. Vấn đề pháp lý 

quan trọng đặt ra trong tranh chấp này là chủ thể bị khởi kiện là Apple Hoa Kỳ hay 

Apple Việt Nam, thiệt hại xảy ra tại đâu và như thế nào? 

Trong ba tình huống trên, kể cả dựa vào các quy định mới được quy định tại 

BLTTDS 2015, việc xác định thẩm quyền của TAVN đối với các tranh chấp sẽ trở nên 

rõ ràng và cụ thể hơn nếu pháp luật VN có quy định cụ thể căn cứ xác định thẩm quyền 

dựa trên tiêu chí nơi thực hiện hành vi hoặc nơi thiệt hại xảy ra. Có thể trong hai trường 

hợp trên, dựa vào căn cứ nơi bị đơn cư trú tại VN, TAVN có thể xác lập thẩm quyền để 

thụ lý GQTC. Tuy nhiên, nếu chỉ duy nhất dựa vào căn cứ này, có thể làm mất đi quyền 

lựa chọn của nguyên đơn khởi kiện theo nơi thiệt hại xảy ra. Vì nơi thiệt hại xảy ra là 

nơi mà nguyên đơn hoàn toàn có thể kiểm soát được thiệt hại, hướng đến bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của bên bị thiệt hại nhiều hơn. Điều này còn đảm bảo được tính 

pháp lý chắc chắn cho điều khoản quy định về thẩm quyền của TAVN đối với các tranh 

chấp ngoài HĐ trong lĩnh vực KDTM có YTNN.  

Cũng cần lưu ý rằng, việc xác định nơi thiệt hại xảy ra lại có cách giải quyết khác 

nhau theo pháp luật EU và một số nước nghiên cứu.    

Ví dụ, trong các tranh chấp liên quan đến BTTH ngoài HĐ do các hành vi liên quan 

đến Internet, thực tiễn xét xử tại Pháp cho thấy TA xác định thẩm quyền dựa theo nơi 

thiệt hại xảy ra và bằng tiêu chí “khả năng truy cập” các thông tin từ Internet. Điển hình 

là vụ án Castellblanch SA v Champagne Louis Roederer SA vào năm 2004 giữa nguyên 

đơn là một công ty Pháp, khởi kiện một công ty Tây Ban Nha dựa trên một nguyên tắc 

được ECJ giải thích trong án lệ Shevill
214

 vào năm 1993. Theo đó, Toà Phá án Pháp cho 

rằng thẩm quyền của TA Pháp đối với tranh chấp là hợp lý dựa trên quy định tại khoản 

3 Điều 5 Công ước Brussels 1968 (sau này là khoản 2 Điều 7 Nghị định Brussels I 

Recast) khi xác định thẩm quyền theo nơi thiệt hại đã xảy ra hoặc có thể xảy ra, bởi vì 

một khi các trang web có thể truy cập được từ Pháp và các khách hàng Pháp có thể 

tương tác được trên website đó thì thiệt hại xảy ra trên lãnh thổ Pháp là điều hoàn toàn 
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có thể xảy ra. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều chỉ trích vì nó đã làm tăng thẩm quyền 

không cần thiết cho TA Pháp do chưa thiết lập được mối liên hệ chặt chẽ để có thể làm 

phát sinh quyền tài phán của Pháp trong trường hợp này
215

. 

Để loại bỏ những hạn chế này, ECJ đã đưa ra quan điểm chính thức tại án lệ e-Date 

Advertsing GmbH v X and Martinez v MGN Limited, theo đó, đối với các tranh chấp 

ngoài HĐ liên quan đến internet, mà cụ thể trong vục việc này là việc xuất bản trực 

tuyến, nếu dựa vào cách giải thích như trong án lệ Shevill and Others v Presse Alliance, 

TA có thẩm quyền có thể là TA nơi thực hiện sự phân phối trong thế giới mạng. Điều 

này được cho là không hợp lý và rất khó để xác định vì đây là không gian ảo, khó xác 

định được sự phân phối sẽ diễn ra tại đâu. Do đó, ECJ đã đề xuất giải pháp khởi kiện tại 

nơi mà nội dung (được xem là gây nên hành vi vi phạm) được đưa lên mạng hoặc nơi 

mà có thể truy cập được nội dung đó và đặc biệt là nguyên đơn cũng có thể khởi kiện 

tại TA nơi có trung tâm lợi ích chính của nguyên đơn
216

. Như vậy, khi hành vi gây thiệt 

hại phát sinh sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích của nguyên đơn và do đó, nguyên đơn có thể 

xác định nơi được xem là có trung tâm lợi ích của mình (các lợi ích này có thể đã bị 

xâm hại hoặc đe doạ bị xâm hại) và tiến hành khởi kiện tại TA nơi đó. 

Cách làm này cũng được TA Hoa Kỳ áp dụng khi đưa ra tiêu chí “đối tượng nhắm 

tới” nhằm mục đích xác định nơi thiệt hại xảy ra, nội dung này được thể hiện trong án 

lệ Bensusan Restaurant Corp. v. King
217

. Theo đó, TA Hoa Kỳ cho rằng việc xác định 

thẩm quyền dựa trên tiêu chí nơi tạo ra website hoặc nơi có “khả năng truy cập” thông 

tin từ Internet là chưa đủ để tạo nên một sự kết nối thật sự với yếu tố lãnh thổ nơi có TA 

giải quyết. Do đó, cần phải có thêm sự tồn tại của một yếu tố quan trọng để xác định 

tính kết nối thực sự giữa yếu tố lãnh thổ với tranh chấp là tiêu chí nơi có “đối tượng 
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nhắm tới” với một sự kết nối tối thiểu với tranh chấp (minimum contacts). Cụ thể hơn, 

nội dung thông tin từ Internet được cho là gây hại cho nguyên đơn phải hướng đến đối 

tượng cụ thể và có khả năng đạt được mục tiêu lợi nhuận nhất định tại đó
218

. Như vậy, 

khác với cách giải thích của EU, chỉ cần nguyên đơn hướng đến những mục tiêu lợi 

nhuận nhất định tại nơi có “đối tượng nhắm tới” mà không cần là nơi có trung tâm lợi 

ích của nguyên đơn. 

Tiêu chí “đối tượng nhắm tới” này cũng được TA Đức sử dụng. Trong một bản án 

ngày 30/3/2006, TA đã ra quyết định rằng, để xác định thẩm quyền của TA Đức thì cần 

phải xác định hành vi gây thiệt hại có hướng đến Đức, mà cụ thể là cá nhân, cơ quan, tổ 

chức có hiện hữu trên lãnh thổ của Đức hay không
219

. 

Nhận xét và kiến nghị 

Từ phân tích trên đây, NCS cho rằng, nếu như VN áp dụng tiêu chí nơi thiệt hại xảy 

ra để xác định thẩm quyền của TA thì hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề xác định 

thẩm quyền của TA VN cho hai tranh chấp nêu trên. Cụ thể, “đối tượng nhắm tới” trong 

vụ YouTube lẫn vụ Novotel đều hướng đến các đối tượng trên lãnh thổ VN. Theo đó, 

thiệt hại cho CNC và Novotel là thiệt hại đã xảy ra hoặc có thể xảy thật sự ra trên lãnh 

thổ VN vì nó ảnh hưởng đến hoạt động KD của họ tại VN. Vì vậy, NCS đề xuất hai 

kiến nghị dưới đây: 

- Thứ nhất, cần tách biệt quy định về tranh chấp ngoài HĐ có YTNN thành một 

điều khoản độc lập nhằm tạo nên tính pháp lý chắc chắn cho điều khoản, cũng như sự 

dễ dàng trong quá trình áp dụng và thực thi. Bởi lẽ, nội dung câu chữ được quy định tại 

điểm đ và e của khoản 1 Điều 469 mang tính hàn lâm, nặng về lý thuyết và nó không 

phù hợp với cách thức phân chia thẩm quyền mang tính chủ đạo trong BLTTDS 2015, 

theo đó là dựa trên sự phân chia theo loại mối quan hệ, cũng như phù hợp với cách phân 

chia tương tự như BLDS 2015: Có các điều khoản độc lập điều chỉnh về luật áp dụng 

cho HĐ; cho quan hệ ngoài HĐ; thực hiện công việc không có uỷ quyền; hưởng lợi 

không có căn cứ pháp luật. Hơn nữa tiêu chí nơi thiệt hại xảy ra cũng được áp dụng như 

là kiểu hệ thuộc quan trọng trong việc xác định pháp luật áp dụng trong BTTH ngoài 

HĐ trong BLDS 2015. 

- Thứ hai, cần phải có hướng dẫn cụ thể về phạm vi thẩm quyền của TA VN đối với 

các tranh chấp này theo hướng giới hạn việc GQTC chỉ đối với các thiệt hại xảy ra trên 

lãnh thổ VN nếu căn cứ xác định thẩm quyền dựa trên tiêu chí nơi thiệt hại xảy ra tương 

tự như cách quy định của EU và một số nước như Bỉ, Đức... Vì việc mở rộng phạm vi 
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thẩm quyền cho cả các tranh chấp ngoài HĐ liên quan đến các thiệt hại bên ngoài lãnh 

thổ VN có thể sẽ gây khó khăn cho TA trong việc thực thi thẩm quyền cũng như khó 

khăn cho các bên trong quá trình thu thập và cung cấp chứng cứ. Trong đó, thiệt hại sẽ 

được xác định như cách làm của Hoa Kỳ, Đức và một số quốc gia khác là dựa vào “đối 

tượng nhắm tới” của hành vi gây thiệt hại.  

Đối với các tranh chấp ngoài HĐ, nếu thẩm quyền của TA VN được xác định dựa 

trên tiêu chí nơi thực hiện hành vi gây hại thì phạm vi thẩm quyền sẽ bao gồm toàn bộ 

thiệt hại đã xảy ra hoặc có thể xảy ra mà không cần biết thiệt hại đó xảy ra tại đâu. Quy 

định này sẽ mang tính tương thích với pháp luật EU và một số nước nghiên cứu trong 

việc xác lập quyền tài phán đối với hành vi mà không cần quan tâm đến thiệt hại đó sẽ 

xảy ra ở đâu. 

3.2.2. Thẩm quyền riêng biệt của Toà án Việt Nam đối với các tranh chấp ngoài hợp 

đồng trong kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài 

Tương tự như đối với HĐ KDTM có YTNN, các tranh chấp ngoài HĐ trong lĩnh 

vực này sẽ thuộc thẩm quyền riêng biệt của TA VN trong trường hợp các bên tranh 

chấp có thoả thuận lựa chọn TA VN. 

Như đã đề cập ở trên, quyền thoả thuận lựa chọn TA của các bên tranh chấp đã 

được thừa nhận một cách gián tiếp tại điểm c khoản 1 Điều 469 BLTTDS 2015. Tuy 

nhiên, điều khoản này lại không nêu rõ có hay không việc giới hạn loại tranh chấp được 

quyền thoả thuận lựa chọn TA. Điều này khác với các quy định tại khoản 1 Điều 339 

BLHH 2015, theo đó, quy định về quyền thoả thuận lựa chọn TA cho phép các bên 

được phép thoả thuận lựa chọn TA nước ngoài để GQTC chỉ trong trường hợp là HĐ, 

bao gồm HĐ vận chuyển hàng hoá, HĐ thuê tàu biển có ít nhất một trong các bên là tổ 

chức, cá nhân nước ngoài. Quyền thỏa thuận lựa chọn TA được quy định tại khoản 4 

Điều 14 Luật đầu tư 2014 (sửa đổi bổ sung năm 2016) quy định, theo đó “Tranh chấp 

giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hoạt 

động đầu tư KD trên lãnh thổ VN được giải quyết thông qua Trọng tài VN hoặc TA VN, 

trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo HĐ hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa VN là thành viên có quy định khác”. Như vậy, cơ sở để xem xét thẩm quyền 

của TA VN dựa trên sự thoả thuận có thể được xác định theo HĐ, tức là tranh chấp 

trong lĩnh vực HĐ và theo ĐƯQT mà VN là thành viên. Rà soát các ĐƯQT liên quan 

đến lĩnh vực đầu tư, NCS chưa thấy có bất kỳ ĐƯQT nào quy định về vấn đề thoả 

thuận lựa chọn TA cho các tranh chấp phát sinh ngoài HĐ. Do đó, có thể khẳng định, 

thẩm quyền của TA dựa trên sự thoả thuận lựa chọn của các bên trong lĩnh vực đầu tư 

chỉ được chấp nhận đối với các tranh chấp HĐ, còn với các tranh chấp ngoài HĐ thì 

chưa quy định. 
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Như vậy, với cách quy định của BLTTDS 2015, có thể hiểu rằng quyền tự định 

đoạt của các bên trong việc lựa chọn TA để GQTC được chấp nhận cho cả tranh chấp 

HĐ lẫn các tranh chấp ngoài HĐ trong lĩnh vực KDTM có YTNN. Pháp luật, thực tiễn 

của EU và các quốc gia khác cũng quy định tương tự. Cụ thể: 

Nghị định Brussels I Recast, Công ước Brussels 1968, Nghị định Brussels I không 

quy định cụ thể vấn đề thoả thuận lựa chọn TA được áp dụng cho tranh chấp ngoài HĐ. 

Tuy nhiên, theo tinh thần của Điều 25 của Nghị định này quy định, thoả thuận lựa chọn 

TA sẽ áp dụng cho “bất kỳ tranh chấp nào”, điều đó có nghĩa rằng nó sẽ có thể được mở 

rộng cho tất cả các tranh chấp, bao gồm tranh chấp HĐ và ngoài HĐ
220

. 

Tương tự, Điều 6 Luật TPQT 2004 của Bỉ quy định, thoả thuận lựa chọn TA Bỉ sẽ 

được chấp nhận cho các tranh chấp mà theo luật nội địa của Bỉ cho phép thoả thuận lựa 

chọn TA để GQTC. Theo BLTTDS Bỉ, quyền thoả thuận lựa chọn TA được áp dụng 

cho mọi tranh chấp từ HĐ và ngoài HĐ.  

Tại Hoa Kỳ, thoả thuận lựa chọn TA cũng được chấp nhận đối với tranh chấp ngoài 

HĐ miễn là sự thoả thuận đó đáp ứng được tính hợp lý để không bị loại trừ thẩm quyền 

theo học thuyết forum non conveniens.  

Tuy nhiên, Công ước Hague 2005 và pháp luật một số quốc gia đưa ra những giới 

hạn nhất định về quyền thoả thuận lựa chọn TA trong GQTC KDTM có YTNN phát 

sịnh ngoài HĐ. Cụ thể: Công ước Hague 2005 quy định rằng, quyền thoả thuận lựa 

chọn TA sẽ bị loại trừ trong một số trường hợp đặc biệt như tranh chấp BTTH ngoài 

HĐ liên quan đến thiệt hại tài sản hữu hình và quan hệ đó không phát sinh từ quan hệ 

HĐ, hoặc tranh chấp liên quan đến hành vi vi phạm quyền SHTT và cũng không phát 

sinh từ quan hệ HĐ
221

. Như vậy, theo Công ước, tranh chấp ngoài HĐ nhưng có liên 

quan đến HĐ giữa các bên trước đó thì vẫn chấp nhận quyền thoả thuận này. Điều này 

sẽ có giá trị ràng buộc trong các tranh chấp phát sinh giữa các chủ thể đến từ các quốc 

gia thành viên của Công ước với nhau
222

. Hoặc Điều 9 của Đạo luật về Thoả thuận lựa 

chọn TA 2016 của Singapore cũng có cách quy định tương tự: Cho phép thoả thuận lựa 

chọn TA nhằm GQTC ngoài HĐ nhưng loại trừ một số trường hợp đặc biệt. 
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Pháp luật Trung Quốc, tại Điều 34 Luật TTDS 2012, cho phép các bên tranh chấp 

HĐ và các tranh chấp khác về tài sản được quyền thoả thuận lựa chọn TA, trong khi các 

lĩnh vực khác thì không tìm thấy bất kỳ quy định nào có liên quan. Điều đó có nghĩa là 

quyền thoả thuận chỉ được chấp nhận trong các tranh chấp HĐ và tranh chấp về tài 

sản
223

. Tuy nhiên, thực tiễn TA Trung Quốc lại theo hướng cho phép các bên được thỏa 

thuận lựa chọn TA đối với tranh chấp về BTTH ngoài HĐ gắn với HĐ trước đó giữa 

các bên và sẽ là căn cứ để TA không được lựa chọn phải từ chối thẩm quyền
224

. Điều 

này phần nào đã làm hạn chế quyền tự định đoạt giữa các bên trong việc lựa chọn cơ 

quan GQTC là TA. 

 Nhận xét và kiến nghị 

Từ những phân tích ở trên, NCS cho rằng việc thừa nhận quyền thoả thận lựa chọn 

TA cho tất cả các tranh chấp ngoài HĐ là cần thiết, nhằm đảm bảo việc tôn trọng quyền 

tự định đoạt giữa các bên trong tranh chấp HĐ KDTM có YTNN tại VN. Mặc dù các 

tranh chấp ngoài HĐ không dựa trên sự điều chỉnh mang tính tự nguyện, tự do thoả 

thuận nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên như đối với HĐ. Trách nhiệm ngoài 

HĐ lại phát sinh dựa trên cơ sở quy định của pháp luật, tuỳ thuộc vào đặc thù của các 

điều kiện kinh tế, xã hội của từng quốc gia cụ thể. Hơn nữa, chế định BTTH ngoài HĐ 

hay các chế định điều chỉnh về quan hệ ngoài HĐ khác được xây dựng dựa trên ý chí 

của Nhà nước với mong muốn không chỉ bảo vệ trực tiếp những lợi ích về tài sản, tính 

mạng, danh sự, nhân phẩm… của các chủ thể trong xã hội khi có hành vi xâm phạm, 

mà sâu xa hơn đó là bảo vệ các lợi ích xã hội, lợi ích công cộng để hướng đến sự ổn 

định xã hội
225

. Tuy nhiên, vì là quan hệ ngoài hợp đồng trong lĩnh vực KDTM có 

YTNN, đề cao quyền tự do, quyền tự định đoạt giữa các bên, nên nếu giữa các bên có 

sự đồng thuận về việc lựa chọn cơ quan GQTC là TA VN thì không có lý do gì để cản 

trở quyền thỏa thuận đó, miễn là sự thỏa thuận đáp ứng được những yêu cầu của một 

thỏa thuận hợp pháp như trường hợp thỏa thuận lựa chọn TA để GQTC đối với HĐ.  

Kết luận chƣơng 3 

       Thẩm quyền của TA VN đối với các tranh chấp KDTM có YTNN được xác định 

theo các quy định của của BLTTDS 2015 trên cơ sở của các quy định về thẩm quyền 

chung tại Điều 469 và thẩm quyền riêng biệt tại Điều 470 và một số luật chuyên ngành 

khác. 

Tuy nhiên, cách thức quy định mang tính liệt kê, dựa trên ba tiêu chí xác định 

                                                
223

 Sẽ bị giới hạn về nơi được lựa chọn theo quy định của Điều 265 Luật TTDS 2012 của Trung Quốc. 
224

 Zheng Sophia Tang (2014), Jurisdiction and Arbitration Agreement in International Commercial Law, 

Toutledge, London & NewYork, tr.61; Zheng Sophia Tang, Yongping Xiao & Zhengxin Huo (2016), Conflict of 

Laws in the People’s Republic of China, Edward Elgar, UK & US, tr.101. 
225

 Trường Đại học Luật Tp.HCM (2013), Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng, NXB Hồng Đức, Hà Nội, tr.462. 
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YTNN là chủ thể, sự kiện pháp lý và đối tượng của tranh chấp chưa mang tính khoa học 

và phù hợp với cách quy định về thẩm quyền của TAVN đối với các tranh chấp không 

có YTNN tại Chương III BLTTDS 2015, cũng như thông lệ chung của EU và một số 

nước nghiên cứu. Các tiêu chí được áp dụng để xác định thẩm quyền của TA mặc dù đã 

giải quyết được phần lớn những bất cập trước đó, tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế như: 

Vẫn còn có sự không rõ ràng về nội dung; thiếu tính chắc chắn và chưa hợp lý trong các 

quy định; không đảm bảo được sự cân bằng giữa quyền tự định đoạt giữa các bên tranh 

chấp, quyền được đảm bảo sự thuận tiện và những lợi ích nhất định sẽ đạt được khi 

tham gia vào tố tụng tại TA và việc thực hiện quyền tài phán, thực thi chủ quyền quốc 

gia của VN. Có những quy định đề cao quá mức quyền tự định đoạt giữa các bên tranh 

chấp như việc không quy định về điều kiện có hiệu lực của thoả thuận lựa chọn TA, 

hoặc thậm chí có những quy định mở rộng thẩm quyền cho TAVN một cách không cần 

thiết, như quy định về thẩm quyền riêng biệt cho TAVN nếu được các bên thoả thuận 

lựa chọn… 

Điều này sẽ dẫn đến những khó khăn trong quá trình thực thi các quy định của 

BLTTDS 2015 cũng như có khả năng dẫn đến những tranh luận liên quan đến vấn đề 

giải thích và hiểu về nội dung của các quy định này. Ví dụ như vấn đề xác định nơi cư 

trú, làm ăn, sinh sống lâu dài của bị đơn; các điều kiện có hiệu lực của thoả thuận lựa 

chọn TA; căn cứ phát sinh thẩm quyền riêng biệt dựa trên thoả thuận lựa chọn TAVN 

của các bên tranh chấp; quyền thoả thuận lựa chọn TA trong các tranh chấp ngoài 

HĐ… 

Vì vậy, trong Chương 3 này, dựa trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật có 

liên quan cũng như thực tiễn xét xử của EU và một số nước nghiên cứu, Luận án đã 

phân tích thực trạng, thực tiễn áp dụng, chỉ ra những khó khăn và bất cập của pháp luật 

VN và đề xuất các kiến nghị cụ thể về sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan trong 

pháp luật VN. Cụ thể: 

- Bỏ căn cứ “làm ăn, sinh sống lâu dài” tại điểm a, khoản 1 Điều 469 BLTTDS 

2015, tức là chỉ còn giữ lại căn cứ “cư trú lâu dài”, bao gồm thường trú và tạm trú lâu 

dài. 

- Bổ sung quy định về giá trị ngang bằng của tài sản của bị đơn với giá trị tranh 

chấp. 

- Cần có quy định mang tính chuyên biệt về lĩnh vực tranh chấp đặc thù là HĐ và 

tranh chấp ngoài HĐ nhằm tạo ra tính pháp lý chắc chắn cho điều khoản điều chỉnh về 

vấn đề này. 

- Ghi nhận vào BLTTDS một điều khoản cụ thể về việc thừa nhận quyền thỏa thuận 

lựa chọn TA của các bên tranh chấp, bao gồm cả các tranh chấp HĐ lẫn các tranh chấp 
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ngoài HĐ. 

- Quy định chi tiết hơn về vấn đề thỏa thuận lựa chọn TA như phạm vi của quyền 

thỏa thuận, điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận lựa chọn TA... 

- Bổ sung quy định về thẩm quyền riêng biệt của TA VN đối với cả trường hợp liên 

quan đến HĐ thuê BĐS có YTNN với sự giới hạn tương tự như cách làm của EU. 

- Cần phải có hướng dẫn cụ thể về phạm vi thẩm quyền của TA VN đối với các 

tranh chấp này theo hướng giới hạn việc GQTC chỉ đối với các thiệt hại xảy ra trên lãnh 

thổ VN nếu căn cứ xác định thẩm quyền dựa trên tiêu chí nơi thiệt hại xảy ra; nếu thẩm 

quyền của TA VN được xác định dựa trên tiêu chí nơi thực hiện hành vi gây hại thì 

phạm vi thẩm quyền sẽ bao gồm toàn bộ thiệt hại đã xảy ra hoặc có thể xảy ra mà 

không cần biết thiệt hại đó xảy ra tại đâu... 
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Chƣơng 4 

PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH 

DOANH, THƢƠNG MẠI CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI TẠI  

TOÀ ÁN VIỆT NAM 

 

4.1. Pháp luật áp dụng đối với hợp đồng kinh doanh, thƣơng mại có yếu tố nƣớc 

ngoài phát sinh   

4.1.1. Pháp luật áp dụng theo sự thoả thuận lựa chọn của các bên  

4.1.1.1. Nguyên tắc xác định pháp luật áp dụng 

Xuất phát từ nguyên tắc tự do HĐ và quyền tự định đoạt của các bên, khoản 1 Điều 

683 BLDS 2015 quy định: “Các bên trong quan hệ hợp đồng được thỏa thuận lựa chọn 

pháp luật áp dụng đối với hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5 và 6 

Điều này…”
226

. Về bản chất, quy định này đã luật hóa quyền tự do lựa chọn pháp luật 

áp dụng của các chủ thể trong quan hệ HĐ. Ngoài ra, trong một số luật chuyên ngành 

điều chỉnh quan hệ KDTM có YTNN cũng quy định về quyền thoả thuận lựa chọn pháp 

luật áp dụng, như: LTM 2005; LĐT 2014, BLHH 2015; Luật Hàng không dân dụng 

2006 (sửa đổi bổ sung năm 2014)…Ngoài ra, quyền lựa chọn pháp luật áp dụng cũng 

được quy định tại các ĐƯQT mà VN là thành viên như Điều 6, Điều 9 của CISG; 

khoản 1 Điều 36 HĐTTTP giữa Việt Nam và Liên bang Nga … 

Như vậy, có thể thấy rằng, nguyên tắc đầu tiên, quan trọng trong việc xác định pháp 

luật áp dụng để GQTC từ HĐ KDTM có YTNN là dựa trên sự tự do lựa chọn của các 

bên tranh chấp. Việc ghi nhận nguyên tắc này đã thể hiện sự tôn trọng quyền tự định 

đoạt của các bên dựa trên nguyên tắc tự do ý chí trong quan hệ KDTM có YTNN
227

. 

Một khi các bên tranh chấp trong HĐ KDTM có YTNN đã có sự thoả thuận lựa chọn 

pháp luật áp dụng thì khi tranh chấp phát sinh TA phải chấp nhận sự thỏa thuận và phải 

tuân thủ nó, tức là phải chịu sự ràng buộc của thỏa thuận đó. Việc TA không áp dụng 

luật do các bên thỏa thuận lựa chọn có thể sẽ dẫn đến hệ quả là phán quyết của TA sẽ 

không được các bên tuân thủ và trong KDTM quốc tế, hệ quả sẽ nặng hơn là phán quyết 

của TA sẽ không được cho thi hành cưỡng chế tại nước thực thi phán quyết.  

                                                
226

 Khoản 4, 5 và 6 Điều 683 BLDS 2015 quy định như sau: 

“4. Trường hợp hợp đồng có đối tượng là bất động sản thì pháp luật áp dụng đối với việc chuyển giao quyền 

sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản, thuê bất động sản hoặc việc sử dụng bất động sản để bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ là pháp luật của nước nơi có bất động sản. 

5. Trường hợp pháp luật do các bên lựa chọn trong hợp đồng lao động, hợp đồng tiêu dùng có ảnh hưởng 

đến quyền lợi tối thiểu của người lao động, người tiêu dùng theo quy định của pháp luật VN thì pháp luật VN 

được áp dụng. 

6. Các bên có thể thoả thuận thay đổi pháp luật áp dụng đối với hợp đồng nhưng việc thay đổi đó không 

được ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba được hưởng trước khi thay đổi pháp luật áp dụng, 

trừ trường hợp người thứ ba đồng ý”. 
227

 Trường Đại học Luật Tp.HCM (2015), Tư pháp quốc tế (phần chung), NXB Hồng Đức, tr.148. 



 

104 

   

 

Tuy nhiên, không phải bất kỳ sự thoả thuận nào cũng đều được TA chấp thuận. 

Điều này xuất phát từ nguyên lý hiển nhiên: Quyền luôn luôn đi cùng với nghĩa vụ. 

Không có sự tự do nào là tuyệt đối và do đó, để có quyền thì phải có cả nghĩa vụ gắn 

liền với quyền đó. Vì vậy, sự thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng của các bên để 

GQTC HĐ KDTM có YTNN cũng bị giới hạn và tương tự như với giao dịch DS hay 

với HĐ, các giới hạn này được quy định tại các điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận lựa 

chọn pháp luật áp dụng trong GQTC KDTM có YTNN. Mục đích của các quy định về 

điều kiện hiệu lực của thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng là nhằm bảo đảm sự thỏa 

thuận của các bên không vi phạm pháp luật, không xâm hại đến những lợi ích mà pháp 

luật cần bảo vệ hay trật tự công cộng của các quốc gia
228

.  Điều kiện hiệu lực của thỏa 

thuận lựa chọn pháp luật áp dụng trong GQTC KDTM có YTNN được quy định khác 

nhau theo pháp luật EU và một số nước nghiên cứu và vấn đề này sẽ được làm rõ hơn ở 

Mục 4.1.1.3 của Chương này. 

Luật pháp của EU và một số nước nghiên cứu cho thấy cũng ghi nhận quyền thoả 

thuận lựa chọn pháp luật áp dụng và nguyên tắc ưu tiên áp dụng luật được các bên lựa 

chọn (Điều 3 Nghị định Rome I
229

 
230

; Điều 116 Luật TPQT năm 1987 (sửa đổi bổ sung 

năm 2014) của Thuỵ Sĩ; Điều 32 Luật TPQT năm 2002 của Estonia; Điều 1-302 (c) (2) 

của UCC
231

; Điều 3, Điều 41 Luật XĐPL 2010 của Trung Quốc …). Quy định này thể 

hiện xu thế phát triển tất yếu của các nước trong việc “đối xử với luật nước ngoài ngang 

tầm với luật trong nước, nhằm thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các quan hệ thương mại 

quốc tế, góp phần thực hiện chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của một quốc gia”
232

. 

 Bên cạnh đó cũng cần lưu ý rằng, thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng thường 

tồn tại dưới dạng một điều khoản độc lập trong HĐ; tuy nhiên, đôi khi nó lại nằm trong 

điều khoản về GQTC, bao gồm cả thoả thuận về lựa chọn cơ quan GQTC. Mặc dù 

chúng cùng nằm trong cùng một điều khoản nhưng hai vấn đề này hoàn toàn độc lập 

với nhau: Khi một nội dung HĐ vô hiệu không đồng nghĩa với việc sẽ dẫn đến sự vô 

hiệu đối với nội dung còn lại.  

Trong thực tiễn xét xử, TA VN cho thấy có trường hợp thẩm phán đã giải quyết 

theo chiều hướng ngược lại. 

Ví dụ, trong tranh chấp về HĐ mua bán sơn giữa nguyên đơn là công ty VN, có trụ 

sở tại Bình Dương và bị đơn là một công ty của Đức, có văn phòng đại diện tại 

                                                
228

 Xem thêm: Symeon C. Symeonides (2013), tlđd, tr.873-898.  
229

 Nghị định Rome I của EU được ban hành ngày 17/6/2008, có hiệu lực từ 17/12/2009, điều chỉnh về vấn đề 

pháp luật áp dụng cho nghĩa vụ HĐ. 
230

 Cùng các nước thành viên EU áp dụng trực tiếp Nghị định Rome I cho cả quan hệ DS, TM có YTNN với bên 

thứ ba, không là thành viên EU, có thể kể đến như Bỉ, Đức, Pháp, Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha… 
231

 Bộ luật thương mại thống nhất của Hoa Kỳ - Uniform Commercial Code. 
232

 Nguyễn Bá Chiến (2006), “Quyền lựa chọn pháp luật áp dụng của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực tư pháp quốc 

tế”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 2, tr.74. 
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Tp.HCM, hai bên thoả thuận trong HĐ là “mọi tranh chấp sẽ do trọng tài phân xử 

(Trọng tài Hamburger Freundschaftliche) và luật của Đức sẽ được áp dụng cho mọi 

tranh chấp”
233

. Trước khi mở phiên toà sơ thẩm, bị đơn đã có đề nghị TA đình chỉ việc 

giải quyết vì giữa hai bên đã có thoả thuận trọng tài. Tuy nhiên, tại phiên toà sơ thẩm bị 

đơn không khiếu nại về thẩm quyền và đồng ý việc TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục 

giải quyết dựa trên quy định của Nghị quyết 05
234

. Toà Phúc thẩm TANDTC cho rằng 

“tranh chấp giữa hai bên phát sinh từ việc ký kết và thực hiện HĐ, xảy ra trên lãnh thổ 

VN nên án sơ thẩm đã căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 410 Bộ luật tố tụng dân sự. Án 

sơ thẩm của tỉnh Bình Dương thụ lý và giải quyết là đúng thẩm quyền. TA sơ thẩm đại 

diện bị đơn đã rút lại khiếu nại về thẩm quyền và đồng ý để TA Bình Dương giải quyết 

theo thẩm quyền”. Như vậy, cả Toà Phúc thẩm lẫn TAND tỉnh Bình Dương đều dựa 

trên quy định của Nghị quyết 05 để cho rằng giữa các bên đã có thoả thuận mới thay thế 

cho thoả thuận trọng tài. Tuy nhiên, cả hai TA trên đều áp dụng luật VN (luật nội dung) 

để GQTC, không phải là luật của Đức - luật áp dụng theo sự thoả thuận lựa chọn của 

các bên.  

Theo NCS, quan điểm của TAND như trên rõ ràng là không hợp lý, bởi lẽ hai vấn 

đề thoả thuận hoàn toàn khác nhau, một thoả thuận hướng đến việc lựa chọn cơ quan 

GQTC và một thoả thuận hướng đến lựa chọn pháp luật áp dụng cho quan hệ HĐ.  

Ngoài ra cũng cần lưu ý rằng, theo thông lệ chung của các nước thì việc ưu tiên áp 

dụng nguồn luật theo sự thoả thuận của các bên chỉ được TA chấp nhận khi thoả thuận 

đó mang tính hợp pháp. Vậy nguồn luật nào sẽ được áp dụng để xem xét về tính hợp 

pháp của thoả thuận? Tại VN, BLDS 2015 cũng như các luật chuyên ngành trong lĩnh 

vực KDTM có YTNN đều không quy định cụ thể. Tuy nhiên, thực tế cho thấy TA VN 

thường áp dụng pháp luật VN để xác định tính hợp pháp của thoả thuận, tức là dựa trên 

nguyên tắc lex fori. Ví dụ: 

 Tại Bản án số 74/2009/KDTM-PT giữa công ty VN có trụ sở tại Bình Dương và 

công ty của Đức được đề cập ở trên, Toà Phúc thẩm TANDTC đã áp dụng pháp luật 

VN để xem xét và cho rằng điều khoản GQTC (bao gồm thoả thuận trọng tài và thoả 

thuận chọn pháp luật nước ngoài) là vô hiệu. Về vấn đề này, một số học giả cho rằng 

“cơ sở để xác định tính hợp pháp của thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng, hay nói 

cách khác, cơ sở để xem xét luật được lựa chọn đã thỏa mãn điều kiện về chọn luật hay 

chưa chính là TPQT của nước có cơ quan tài phán có thẩm quyền giải quyết vụ tranh 

                                                
233

 Bản án số 74/2009/KDTM-PT ngày 12/6/2009 của Toà Phúc thẩm TANDTC tại Tp.HCM. 
234

 Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC ngày 31 tháng 7 năm 2003 hướng dẫn 

thi hành một số quy định của Pháp lệnh Trọng tài TM (hiện nay đã hết hiệu lực). 
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chấp”
235

. Tuy nhiên, quan điểm này cũng chưa rõ là sẽ áp dụng luật cụ thể nào: Luật 

điều chỉnh HĐ, bao gồm luật do các bên thoả thuận hay luật TA, tức là luật VN. 

Việc dựa trên hệ thuộc luật TA để xem xét về tính hợp pháp của thoả thuận chọn 

luật còn được quy định trong pháp luật Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cụ thể, theo pháp luật 

Hoa Kỳ, một thoả thuận chọn luật chỉ được TA Hoa Kỳ chấp nhận khi HĐ có mối liên 

hệ gắn bó với quốc gia có luật được lựa chọn hoặc có cơ sở hợp lý khác cho sự thoả 

thuận và sự thoả thuận đó không được vi phạm chính sách công của Hoa Kỳ
236

. Như 

vậy, hầu như việc xác định tính hợp pháp của thoả thuận chọn luật chỉ được kiểm tra 

bằng pháp luật của Hoa Kỳ, tức là dựa trên luật của nước có TA để xác định. Nội dung 

này cũng được quy định tại Điều 8 Luật XĐPL năm 2010 của Trung Quốc, theo đó, lex 

fori sẽ được TA Trung Quốc áp dụng để xác định bản chất của mối quan hệ KDTM có 

YTNN, trong đó có việc xem xét tính hợp pháp của HĐ
237

. 

Tuy nhiên, pháp luật EU và một số nước lại có quy định khác về vấn đề này. Cụ 

thể, theo khoản 5 Điều 3 và Điều 10 Nghị định Rome I, tính hợp pháp của thoả thuận 

lựa chọn pháp luật áp dụng cho quan hệ HĐ sẽ được điều chỉnh bằng chính pháp luật áp 

dụng cho quan hệ HĐ đó và phải không trái với các điều khoản bắt buộc
238

 và chính 

sách công
239

 của quốc gia có TA GQTC. Như vậy, để được xem là thoả thuận mang 

tính hợp pháp, thoả thuận đó phải “vượt qua” hai cuộc kiểm tra: Kiểm tra tính hợp pháp 

theo quy định của pháp luật áp dụng cho HĐ; kiểm tra tính hợp pháp theo luật của nước 

có TA nhưng chỉ đối với các điều khoản bắt buộc và chính sách công của quốc gia có 

TA GQTC. Cuộc kiểm tra thứ hai được áp dụng chung cho các trường hợp áp dụng luật 

nước ngoài, không chỉ áp dụng riêng cho luật được thoả thuận. Ngoài ra, việc sử dụng 

pháp luật áp dụng cho HĐ, bao gồm luật được các bên lựa chọn, để xác định tính hợp 

pháp của thoả thuận chọn luật tưởng chừng như là một vòng lẩn quẩn nhưng thực tế 

tương đối dễ xác định và mang tính hợp lý trên cơ sở tôn trọng quyền tự định đoạt của 

các bên, bởi lẽ, điều khoản chọn luật được xem là một điều khoản (độc lập) của HĐ, 

các bên trong HĐ hoàn toàn có thể thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho chính 

điều khoản đó
240

. Tuy nhiên, khi các bên không thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng 
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 Bành Quốc Tuấn (2012), “Hoàn thiện quy định về thoả thuận lựa chọn luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng DS 

có yếu tố nước ngoài”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 01, 02, tr.74. 
236

 Section 187 The Second Restatement; Xem thêm: Symeon C. Symeonides (2015), “Choice of Law in the 

American Courts in 2015: Twenty-Ninth Annual Survey”, American Journal of Comparative Law, vol.64, tr.18. 

Nguồn: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2709668 (truy cập ngày 9/5/2017). 
237

 Jieying Liang (2012), “Statutory Restrictions on Party Autonomy in China's Private International Law of 

Contract: How Far does the 2010 Codification Go?”, Journal of Private International Law, vol.8, no.1, tr.99, 100. 
238

 Điều 9 Nghị định Rome I quy định về việc tuân thủ các điều khoản bắt buộc trong pháp luật của quốc gia có 

TA thụ lý giải quyết tranh chấp.  
239

 Điều 21 Nghị định Rome I quy định về việc tuân thủ chính sách công của quốc gia có TA thụ lý giải quyết 

tranh chấp. 
240

 Michael Bogdan (2012), Concise Introduction to EU Private International Law¸ Europa Law Publishing, 

tr.126. 
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riêng cho điều khoản chọn luật thì có thể hiểu ngầm định rằng luật được lựa chọn cho 

HĐ sẽ được áp dụng cho cả điều khoản chọn luật vì nó là một phần của HĐ. Nội dung 

này cũng được quy định trong pháp luật của đa số các quốc gia EU không áp dụng trực 

tiếp Nghị định Rome I như: Điều 36 Luật TPQT năm 2002 của Estonia; Điều 41 Luật 

TPQT năm 2012 của Cộng hoà Czech… 

Nhận xét và kiến nghị 

NCS cho rằng việc quy định như EU và một số nước như trên là hợp lý, phù hợp 

với xu hướng đề cao quyền tự do ý chí của các bên trong quan hệ HĐ, quyền tự định 

đoạt của các bên đối với tranh chấp KDTM có YTNN. Hơn nữa, nó còn góp phần giảm 

bớt những phức tạp và khó khăn cho TA khi phải áp dụng nhiều hệ thống pháp luật 

khác nhau cho việc giải quyết một tranh chấp cụ thể về HĐ KDTM có YTNN. Vì vậy, 

NCS kiến nghị: Pháp luật điều chỉnh về hiệu lực của thoả thuận lựa chọn pháp luật áp 

dụng cho HĐ KDTM có YTNN sẽ được xác định dựa theo pháp luật điều chỉnh quan hệ 

HĐ và không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN, là những nguyên 

tắc được quy định tại Điều 3 của BLDS 2015. 

4.1.1.2. Phạm vi áp dụng và những trường hợp loại trừ sự thoả thuận 

Về phạm vi áp dụng, trước đây, theo quy định tại Điều 769 BLDS 2005 các bên 

chỉ được quyền lựa chọn luật nhằm điều chỉnh vấn đề quyền và nghĩa vụ của các bên. 

Tuy nhiên, tại các văn bản pháp luật chuyên ngành như LTM 2005, LĐT 2014, Luật 

Chuyển giao công nghệ 2006, BLHH 2015… lại không đề cập đến vấn đề phạm vi này, 

pháp luật do các bên lựa chọn được áp dụng cho quan hệ HĐ nói chung. Điều này có 

thể dẫn đến cách hiểu là việc chọn luật sẽ được phép trong tất cả các vấn đề có liên 

quan đến HĐ, bao gồm các vấn đề về quyền và nghĩa vụ, hình thức HĐ và kể cả vấn đề 

giao kết HĐ. Trong trường hợp luật chuyên ngành có quy định nhưng nội dung mang 

tính khác biệt so với BLDS, dựa trên nguyên tắc ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành, 

như quy định tại Điều 4 của LTM 2005, Điều 4 của LĐT 2014 và Điều 1 của BLHH 

2015… có thể thấy phạm vi cho phép quyền thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng theo 

các văn bản pháp luật này rộng hơn so với quy định của BLDS 2005: không bị giới hạn 

chỉ đối với vấn đề quyền và nghĩa vụ của các bên trong HĐ. 

Để loại bỏ sự không thống nhất này, BLDS 2015 đã có quy định theo hướng mở 

rộng tương tự như các văn bản pháp luật chuyên ngành nhằm tạo sự linh hoạt cho các 

bên tranh chấp: Khoản 1 Điều 683 BLDS 2015 quy định theo hướng trao cho các bên 

tranh chấp được quyền thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng, không chỉ điều chỉnh các 

vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong HĐ mà còn điều chỉnh các 
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vấn đề khác như vấn đề giao kết HĐ, hình thức HĐ…
241

.  Như vậy, nguồn luật được 

các bên lựa chọn hợp pháp sẽ được áp dụng để điều chỉnh đối với toàn bộ các vấn đề 

liên quan đến HĐ, như vấn đề giao kết HĐ, hình thức HĐ, quyền và nghĩa vụ của các 

bên trong HĐ.  

Nhận xét và kiến nghị 

NCS cho rằng quy định mới của BLDS 2015 phù hợp với pháp luật của một số 

nước như EU
242

, Hoa Kỳ
243

, Trung Quốc, Nhật Bản…
244

 đồng thời giải quyết được vấn 

đề xung đột giữa BLDS với luật chuyên ngành trong việc quy định về phạm vi áp dụng 

của nguồn luật theo sự thoả thuận lựa chọn giữa các bên trong HĐ KDTM có YTNN. 

Điều này sẽ tăng cường tính linh hoạt cho các thẩm phán để dựa vào từng tình huống 

tranh chấp cụ thể nhằm xác định phạm vi áp dụng của nguồn luật được các bên thoả 

thuận lựa chọn. 

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 683 trong BLDS 2015 và trong các văn bản pháp luật 

chuyên ngành vẫn còn bất cập. Điểm bất cập thể hiện ở chỗ là đã không cho biết phạm 

vi áp dụng của nguồn luật được lựa chọn đối với HĐ là áp dụng cho toàn bộ hay có thể 

áp dụng từng phần của HĐ. Nói một cách khác, vấn đề nguồn luật được các bên tranh 

chấp lựa chọn có thể điều chỉnh từng phần riêng lẻ của HĐ hay không vẫn là vấn đề còn 

bỏ ngỏ. Nội dung này hầu như không được đề cập trong BLDS 2015 và trong luật 

chuyên ngành có liên quan.  

Vậy trong thực tế, vấn đề này được giải quyết thế nào? Phân tích vụ việc dưới đây 

cho thấy trên thực tế, TA VN vẫn thừa nhận quyền thoả thuận pháp luật áp dụng cho 

từng phần riêng lẻ của HĐ. 

Ví dụ, tranh chấp theo Bản án 74/2009/KDTM-PT (được đề cập tại Mục 2.1.2.4. và 

Mục 4.1.1.1.), nguồn luật theo sự lựa chọn của các bên sẽ được áp dụng cho từng phần 

riêng lẻ của HĐ, cụ thể: Nội dung của Incoterms 2000 sẽ chỉ giải quyết các vấn đề liên 

quan đến điều kiện giao hàng CIF; các quy định của UCP 600 chỉ điều chỉnh vấn đề 

thanh toán theo thư tín dụng không thể huỷ ngang.  

Hoặc trong tranh chấp được giải quyết bằng Bản án số 58/2011/KDTM-PT
245

, các 
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 Khoản 7 Điều 683 BLDS 2015 đã thể hiện một phần của lập luận trên khi quy định hình thức của hợp đồng sẽ 

được xác định theo pháp luật điều chỉnh cho quan hệ hợp đồng đó. 
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 Xem Điều 12 của Nghị định Rome I; Điều 98 Bộ luật TPQT 2004 của Bỉ dẫn chiếu đến việc áp dụng Nghị định 

Rome I… 
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 Mặc dù § 187 của the Second Restatement chỉ đề cập đến vấn đề lựa chọn pháp luật áp dụng cho vấn đề quyền 

và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, tuy nhiên, thực tiễn án lệ lại cho thấy TA thường mở rộng cho việc áp 

dụng nguồn luật theo sự thoả thuận đối với toàn bộ các vấn đề liên quan đến hợp đồng. Xem án lệ John T. Jones 

Const. Co. v. Hoot Gen. Const. Co., Inc., 613 F.3d 778 (8th Cir. 2010) trong: Robert l. Felix & Ralph u. Whitten 

(2013), American Conflicts Law: Cases And Materials Fifth Edition 2013-14 Supplement, LexisNexis Law School 

Publishing, tr.26. 
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 Bộ Tư pháp (2015), tlđd, tr.81-82; Đỗ Văn Đại và một số tác giả (2016), Bình luận khoa học những điểm mới 

của Bộ luật dân sự năm 2015, NXB Hồng Đức, tr.599. 
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 Bản án số 58/2011/KDTM-PT của Toà Phúc thẩm TANDTC tại Tp.HCM ngày 18/4/2011.    
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bên thoả thuận hàng hóa sẽ được vận chuyển từ Thái Lan đến Tp.HCM theo giá có bảo 

hiểm CIF Tp.HCM căn cứ theo Incoterms năm 2000 và thanh toán theo hình thức nhờ 

thu D/P (URC522). TA đã áp dụng các nguồn luật theo sự thoả thuận của các bên để 

điều chỉnh từng phần riêng lẻ của HĐ, bao gồm Incoterms 2000 để điều chỉnh các vấn 

đề liên quan đến điều kiện giao hàng CIF Tp.HCM, URC 522 để điều chỉnh về phương 

thức thanh toán. 

Tuy nhiên, các nguồn luật được các bên thoả thuận áp dụng cho các phần riêng lẻ 

của HĐ được đề cập trong các ví dụ trên chủ yếu là các tập quán TMQT phổ biến, 

phạm vi điều chỉnh mang tính chuyên biệt, dễ dàng phân biệt từng phần cụ thể để xác 

định quyền và nghĩa vụ của các bên trong HĐ. Với nguồn luật nước ngoài thì sao, liệu 

có thể có nhiều nguồn luật nước ngoài khác nhau được các bên thoả thuận áp dụng cho 

các phần khác nhau của HĐ không? Thực tiễn xét xử tại VN đã từng xảy ra tình huống 

này.  

Ví dụ, trong tranh chấp về HĐ bảo hiểm tại Bản án số 118/2008/KDTM-PT ngày 

08/10/2008 của Toà Phúc thẩm TANDTC tại Tp.HCM, trong đó tại Điều II.1 của HĐ 

có thỏa thuận luật áp dụng là “Luật hàng hải VN và luật, tập quán bảo hiểm hàng hải 

Anh”. Toà Phúc thẩm không đưa ra nhận định về thoả thuận chọn luật này. Kết quả giải 

quyết về nội dung của tranh chấp trong bản án được Toà Phúc thẩm dựa trên các quy 

định của pháp luật VN (BLDS, LTM, BLHH, Luật kinh doanh bảo hiểm…) và có tham 

khảo Rules of Classes 1 của Hội W.O.E
246

 (Nguyên văn: “Nếu tham khảo Rules of 

Classes 1 của Hội W.O.E thì tổn thất này thuộc về người bảo hiểm cũng phù hợp quy 

định tại Điều I khoản 2 của HĐ bảo hiểm đã ký giữa hai bên và phù hợp với Điều 243 

và 244 Bộ luật hàng hải”). Như vậy, nguồn luật được áp dụng cho tranh chấp HĐ trên 

chỉ là pháp luật VN. Điều này cho thấy, TA VN không chấp nhận một thoả thuận như 

trong HĐ của các bên hay đối với thoả thuận như trên, sẽ ưu tiên áp dụng luật của VN 

dựa theo nguyên tắc ưu tiên áp dụng “luật của TA nơi GQTC”. Vấn đề này vẫn chưa 

được làm rõ dưới góc độ pháp luật và thực tiễn TA VN. Tuy nhiên, nhiều học giả tại 

VN cho rằng nên chấp nhận việc các bên lựa chọn nhiều hệ thống pháp luật khác nhau 

cho quan hệ HĐ để phòng ngừa trường hợp pháp luật của một quốc gia không quy định 

đầy đủ các căn cứ pháp lý cho việc GQTC
247

. NCS hoàn toàn đồng tình với quan điểm 

này bởi vì ngoài việc tôn trọng quyền tự định đoạt của các bên trong tranh chấp về HĐ 

KDTM có YTNN, việc cho phép áp dụng pháp luật theo sự thoả thuận của các bên đối 

với từng phần của HĐ còn xuất phát từ thông lệ chung của EU và một số nước nghiên 
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cứu hiện nay. Cụ thể:  

Nghiên cứu Pháp luật EU và một số nước cho thấy, vấn đề này hầu như đều được 

quy định cụ thể dựa trên việc tôn trọng tối đa quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp 

ở giới hạn nhất định trong tương quan với sự thực thi quyền tài phán của quốc gia có 

TA GQTC. Cụ thể, khoản 1 Điều 3 Nghị định Rome I quy định “bằng sự lựa chọn của 

mình, các bên có thể lựa chọn nguồn luật có thể áp dụng đối với toàn bộ hoặc chỉ một 

phần của HĐ”
248

. Như vậy, các bên có thể lựa chọn các hệ thống pháp luật khác nhau 

để điều chỉnh các phần khác nhau của HĐ. Tuy nhiên, sự lựa chọn đó phải đảm bảo nội 

dung không trái ngược nhau. Nếu các nguồn luật này có nội dung trái ngược nhau, pháp 

luật áp dụng cho việc GQTC sẽ được xác định như trường hợp không có thỏa thuận 

chọn luật. Tuy nhiên, trên thực tế vấn đề này tương đối phức tạp, bởi lẽ quan hệ HĐ 

thường mang tính thống nhất, quyền và nghĩa vụ có mối quan hệ chặt chẽ và gắn liền 

với nhau. Do đó, việc phân chia thành các phần độc lập là một điều không phải dễ dàng. 

Nội dung này được EU giải quyết dựa trên các án lệ của ECJ
249

. 

Pháp luật các quốc gia thành viên EU cũng có cách quy định tương tự, ví dụ như 

Điều 27 Đạo luật về XĐPL của Đức trước đây
250

 cũng quy định về quyền thoả thuận 

lựa chọn pháp luật áp dụng của các bên cho một phần hoặc toàn bộ tranh chấp HĐ. Sau 

này, khi Nghị định Rome I có hiệu lực, hầu hết các quốc gia đều có sự điều chỉnh pháp 

luật
251

 hoặc tuyên bố áp dụng nội dung của Nghị định này để thay thế cho các nguồn 

luật quốc nội như trường hợp của Bỉ, Đức, Ba Lan, Ý… 

Từ những nghiên cứu trên, NCS cho rằng pháp luật VN cần ghi nhận về phạm vi áp 

dụng của nguồn luật được thoả thuận bởi các bên cho từng phần hoặc cho toàn bộ HĐ. 

Vì vậy, NCS đưa ra giải pháp là cần phải bổ sung vào pháp luật VN quy định về phạm 

vi áp dụng của luật do các bên thỏa thuận lựa chọn như đã phân tích ở trên. Giải pháp 

này sẽ hỗ trợ cho TA VN trong việc GQTC được nhanh chóng khi mà pháp luật của các 

nước chưa hoàn hảo đến mức có thể dự đoán và quy định đầy đủ các điều khoản điều 

chỉnh cho toàn bộ các quan hệ xã hội. Như vậy, việc cho phép áp dụng nhiều nguồn luật 

khác nhau cho các vấn đề khác nhau liên quan đến tranh chấp HĐ là giải pháp tốt nhất 
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cho việc khắc phục hạn chế của pháp luật, đặc biệt là pháp luật thành văn về tính linh 

hoạt, phù hợp với sự thay đổi của các điều kiện kinh tế xã hội.  

Tuy nhiên, giải pháp này cũng có mặt tiêu cực của nó khi các nguồn luật khác nhau, 

được các bên lựa chọn, lại có mâu thuẫn với nhau. Do đó, NCS đề xuất 2 kiến nghị sau: 

        (i). Ngoài quy định về việc cho phép áp dụng pháp luật theo sự lựa chọn cho từng 

phần hoặc cho toàn bộ tranh chấp từ HĐ, trong BLDS 2015 cần bổ sung quy định cụ 

thể về việc giải quyết XĐPL về nội dung của các nguồn luật được lựa chọn. Theo đó, 

nếu các nguồn luật được lựa chọn có nội dung trái ngược nhau, TA sẽ xác định pháp 

luật áp dụng như trường hợp không có thỏa thuận chọn luật;    

        (ii). Nếu các nguồn luật được lựa chọn có nội dung trái ngược nhau, TA VN sẽ dựa 

trên nguyên tắc lex fori, áp dụng luật VN để giải quyết cho tranh chấp đó. Tuy nhiên, 

kiến nghị này chỉ áp dụng khi có những vấn đề trái ngược nhau, còn các vấn đề khác, 

vẫn phải áp dụng nguồn luật theo sự lựa chọn của các bên nhằm tôn trọng tuyệt đối 

quyền thoả thuận chọn luật của các bên nếu thỏa thuận đó hợp pháp. 

Về các trường hợp loại trừ thoả thuận lựa lựa chọn pháp luật áp dụng. Theo quy 

định của khoản 1 Điều 683 BLDS 2015, thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho HĐ 

sẽ bị loại trừ trong ba trường hợp được quy định tại khoản 4, 5 và 6 của điều này, đó là 

các trường hợp đặc biệt liên quan đến bất động sản, HĐ lao động và HĐ tiêu dùng.  

Như vậy, đối với các tranh chấp HĐ KDTM có YTNN, quyền thoả thuận lựa chọn 

pháp luật áp dụng sẽ bị loại trừ khi đối tượng của HĐ là BĐS. Tương tự như vấn đề 

thẩm quyền, việc quy định loại trừ quyền thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho 

quan hệ HĐ liên quan đến BĐS nhằm hướng đến việc bảo vệ trật tự công và vấn đề chủ 

quyền của quốc gia có TA GQTC.  

Tuy nhiên, theo quy định của khoản 4 Điều 683 BLDS 2015, HĐ phải liên quan 

đến đối tượng là BĐS và pháp luật áp dụng đối với việc chuyển giao quyền sở hữu, 

quyền khác đối với tài sản là BĐS, thuê BĐS hoặc việc sử dụng BĐS để bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ là pháp luật của nước nơi có BĐS.   

NCS cho rằng quy định này phù hợp với đặc thù của VN. 

4.1.1.3. Điều kiện có hiệu lực của thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng 

- Điều kiện về chủ thể 

Điều kiện hiệu lực về chủ thể của thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng được quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 117 BLDS 2015, theo đó chủ thể phải có năng lực pháp 

luật DS, năng lực hành vi DS phù hợp với giao dịch DS được xác lập. Giao dịch DS 

được xác lập trong trường hợp này là HĐ KDTM có YTNN. Các HĐ KDTM chịu sự 

điều chỉnh của LTM 2005, theo đó, chủ thể của các giao dịch này là thương nhân. Điều 

6 khoản 1 LTM 2005 quy định “thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập 
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hợp pháp, cá nhân hoạt động TM một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh 

doanh”. 

Như vậy, theo quy định của pháp luật VN, để thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp 

dụng cho quan hệ KDTM có YTNN có hiệu lực pháp lý thì các bên tham gia thỏa thuận 

phải có năng lực pháp luật DS, năng lực hành vi DS và đáp ứng yêu cầu về thương 

nhân. 

NCS cho rằng những quy định này trong BLDS 2015 là khá rõ ràng và đầy đủ. 

- Điều kiện về hình thức của thoả thuận và thời điểm thiết lập thỏa thuận lựa 

chọn pháp luật áp dụng 

BLDS 2015 và các luật chuyên ngành không quy định cụ thể về hình thức và thời 

điểm của thoả thuận lựa lựa chọn pháp luật áp dụng cho các tranh chấp KDTM có 

YTNN. Thực tiễn pháp lý cho thấy TA thường xem thoả thuận lựa chọn pháp luật áp 

dụng như là điều khoản cụ thể của HĐ, do đó, hình thức của thoả thuận phải phù hợp 

với hình thức của HĐ. Tuy nhiên, với sự mở rộng quyền thoả thuận lựa lựa chọn pháp 

luật áp dụng cho cả các quan hệ ngoài HĐ thì cách tiếp cận như trên là chưa phù hợp. 

Ngoài ra, cũng có quan điểm cho rằng “Thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng phải 

được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc một điều khoản của HĐ”
252

. Quan điểm này 

được một số học giả cho là cứng nhắc, không phù hợp với xu hướng chung của pháp 

luật các nước về việc mở rộng quyền tự do lựa chọn pháp luật, cũng như của các ĐƯQT 

có quy định về quyền thoả thuận lựa chọn luật, ví dụ như CISG 1980. Theo đó, nhóm 

tác giả này đề xuất giải pháp cho phép các bên tự do về hình thức của thoả thuận
253

.  

Về thời điểm của thoả thuận lựa chọn, do không được quy định cụ thể nên có thể 

hiểu pháp luật chấp thuận cho cả trường hợp thoả thuận được thiết lập trong HĐ KDTM 

có YTNN, được lập trước và kể cả sau khi tranh chấp tranh chấp HĐ xảy ra. BLDS 

2015 cũng chỉ giải quyết một cách gián tiếp vấn đề thời điểm thoả thuận chọn luật: 

Khoản 6 Điều 683 BLDS 2015 quy định các bên có thể thoả thuận thay đổi pháp luật áp 

dụng đối với HĐ nhưng việc thay đổi đó không được ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp 

pháp của người thứ ba được hưởng trước khi thay đổi pháp luật áp dụng, trừ trường hợp 

người thứ ba đồng ý. Tuy nhiên, điều khoản này cũng chưa thể hiện rõ, việc thay đổi 

này sẽ được thực hiện khi nào, sau khi tranh chấp xảy ra nhưng trước khi TA thụ lý giải 

quyết hay kể cả trong trường hợp TA đang GQTC. 

Nghiên cứu pháp luật một số nước về vấn đề này có thể nhận thấy, đa phần đều 

không quy định mang tính ràng buộc cụ thể về hình thức của thoả thuận lựa chọn pháp 
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luật áp dụng cũng như thời điểm diễn ra sự thoả thuận, trừ một số trường hợp đặc biệt 

liên quan đến các HĐ có sự hiện diện của các chủ thể có vị trí yếu thế. Tuy nhiên về 

cách thức thể hiện quy định có sự khác nhau giữa EU và một số nước nghiên cứu. Cụ 

thể: 

Theo pháp luật EU, hình thức của thỏa thuận chọn luật trong HĐ được Nghị định 

Rome I quy định một cách chung nhất: “Sự lựa chọn phải được thể hiện rõ ràng hoặc 

được chứng minh rõ ràng bởi các điều khoản trong hợp đồng hoặc tùy theo từng trường 

hợp cụ thể”. Điều này đồng nghĩa với việc Nghị định Rome I không có yêu cầu bắt 

buộc về hình thức của thỏa thuận chọn luật là phải bằng văn bản hay bất kỳ một hình 

thức nào khác mặc dù yêu cầu về hình thức của HĐ lại được quy định rất cụ thể tại 

Điều 11
254

 của Nghị định này. Tức là sự thỏa thuận chọn luật đó có thể: (i) được thể 

hiện rõ ràng bằng các điều khoản trong HĐ; (ii) hoặc là một thỏa thuận ngầm định giữa 

các bên, không được thể hiện rõ ràng trong HĐ, trong trường hợp này các bên phải có 

nghĩa vụ chứng minh rõ ràng rằng đã có sự thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng.  

Trên thực tế, việc thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng được các bên thể hiện rõ 

ràng và được ghi nhận bằng một điều khoản chọn luật trong HĐ nhưng vẫn có những 

trường hợp các bên có một sự thỏa thuận ngầm định, có thể là một thỏa thuận bằng lời 

nói hay một hình thức nào đó. Ví dụ, một trong những tiêu chí để xác định sự thoả 

thuận ngầm của các bên trong việc lựa chọn pháp luật áp dụng là căn cứ vào thoả thuận 

lựa chọn TA trong HĐ. Cụ thể, nếu các bên không thể hiện một thoả thuận chọn pháp 

luật áp dụng cho quan hệ HĐ một cách rõ ràng mà chỉ có thoả thuận chọn TA của một 

trong các nước thành viên của Nghị định Rome I thì TA có thể áp dụng luật của chính 

TA đó để GQTC
255

. Tuy nhiên cách suy luận này đã gặp phải nhiều tranh cãi:  

+ Quan điểm ủng hộ cho rằng quy định của Nghị định Rome I đã tạo sự thuận lợi 

cho TA áp dụng pháp luật của quốc gia mình dựa trên lex fori, tránh được sự phức tạp 

phải áp dụng luật quốc gia khác. Hơn nữa sự tồn tại song song thoả thuận chọn luật và 

chọn cơ quan xét xử là phù hợp với mong muốn của các bên
256

. 

+ Quan điểm phản đối thì cho rằng, quy định của Nghị định Rome I và cách thức 

giải thích theo hướng như trên đã hạn chế quyền định đoạt của các bên khi tham gia 

giao kết HĐ vì khi các bên có thoả thuận lựa chọn TA trong HĐ không đồng nghĩa với 

việc các bên sẽ dự định chọn luật của quốc gia nơi có TA để GQTC. Mặt khác, các bên 

                                                
254

 Điều 11 Nghị định Rome I quy định: Hình thức của hợp đồng sẽ phải tuân theo pháp luật nước áp dụng cho 
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trong tranh chấp thường có xu hướng thoả thuận chọn quyền tài phán của TA ở quốc 

gia trung lập, không liên quan đến các bên hay mối quan hệ pháp luật giữa họ vì lý do 

bên nào cũng muốn tránh thủ tục tố tụng tại TA của quốc gia bên kia
257

. 

Về thời điểm diễn ra sự thoả thuận, khoản 2 Điều 3 Nghị định Rome I cho phép 

việc thoả thuận hay thay đổi thoả thuận có thể diễn ra bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, việc 

thay đổi luật áp dụng theo thoả thuận sau khi HĐ được giao kết sẽ phải được thực hiện 

bằng hình thức theo quy định của Điều 11 của Nghị định này và không được làm 

phương hại đến lợi ích của bên thứ ba. 

Theo pháp luật Hoa Kỳ, một thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng có thể được thể 

hiện một cách rõ ràng hoặc dưới dạng ngầm định (ngụ ý) của các bên trong HĐ. Với 

hình thức ngầm định, TA sẽ xác định dựa trên những hoàn cảnh xung quanh có liên 

quan đến tranh chấp để xác định
258

. 

Theo pháp luật Trung Quốc, khoản 2 Điều 145 của Những nguyên tắc chung của 

Luật Dân sự và Điều 126 của Luật Hợp đồng
259

, Điều 269 của BLHH đều không quy 

định cụ thể về vấn đề hình thức của thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng. Như vậy 

theo sự suy luận logic, việc thoả thuận lựa chọn luật có thể được chấp nhận với bất kỳ 

hình thức gì, kể cả thoả thuận miệng hoặc thậm chí với ý định lựa chọn của các bên 

cũng được TA Trung Quốc cân nhắc và chấp nhận. TA sẽ dựa trên ý định của các bên 

trong quá trình giao kết HĐ, nội dung của HĐ và hành vi của các bên để xác định liệu 

rằng có tồn tại bất kỳ ý định về sự lựa chọn nào không. Ví dụ trong vụ việc xảy ra năm 

1999 giữa công ty Meiwa Corp và công ty truyền thông Thiên Tân Quang (Tianjin 

Photoelectric Communications Co.), TAND Tối cao của Trung Quốc đã tuyên bố rằng 

kể từ thời điểm công ty Thiên Tân Quang không phản đối một cách rõ ràng rằng những 

viện dẫn pháp luật mà Meiwa đưa ra thì đã được xem là có sự lựa chọn ngầm pháp luật 

giữa các bên
260

.  Hoặc tranh chấp xảy ra năm 2002 giữa Germany Victory Shipping Co. 

và Junye (Tianjin) Trading International Inc., TA Hàng hải Quảng Châu đã phân tích 

rằng trong suốt phiên toà, hai bên đã viện dẫn Luật Hàng hải Trung Quốc và Những 

nguyên tắc chung của Luật Dân sự năm 1986 của Trung Quốc để làm căn cứ cho các 

khiếu tố và tranh luận. Chính vì thế nó được xem như là các bên đã thoả thuận lựa chọn 

luật Trung Quốc là luật áp dụng cho HĐ. Dựa vào Điều 145 của Những nguyên tắc 

chung của Luật Dân sự, tranh chấp này sẽ được xét xử dựa vào pháp luật Trung 
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Quốc
261

. Khi Luật XĐPL năm 2010 được ban hành, đã có quy định mang tính ràng 

buộc hơn về vấn đề này. Theo đó, sự thoả thuận chọn luật giữa các bên sẽ được xác 

định dựa trên sự thể hiện ý chí đồng thuận. Như vậy, pháp luật Trung Quốc chính thức 

không chấp nhận vấn đề gợi ý dựa trên ý định của các bên hay suy đoán từ các yếu tố 

có liên quan từ các bên. Tuy nhiên, Đạo luật này cũng không đưa ra quy định cụ thể về 

điều kiện hình thức của thoả thuận. Như vậy theo pháp luật Trung Quốc, luật áp dụng 

cho các bên có thể được xác định dựa trên quyền tự định đoạt của các bên nhưng phải là 

sự thoả thuận rõ ràng và sự thoả thuận đó có thể được thể hiện dưới bất kể hình thức gì. 

Pháp luật Singapore lại có quy định khác biệt hơn, theo đó điều kiện về hình thức 

của thoả thuận lựa lựa chọn pháp luật áp dụng sẽ phải tuân thủ theo quy định của luật 

được áp dụng cho HĐ đó hoặc theo luật của nước nơi HĐ được ký
262

. Điều này thể hiện 

quan điểm của Sigapore trong việc nhìn nhận điều khoản thoả thuận lựa lựa chọn pháp 

luật áp dụng là một điều khoản của HĐ và không tách rời HĐ. 

Nhận xét và kiến nghị 

Từ sự nghiên cứu so sánh nêu trên, NCS cho rằng, vấn đề hình thức của thoả thuận 

lựa chọn pháp luật áp dụng trong giải quyết các tranh chấp HĐ KDTM có YTNN không 

cần thiết phải bằng hình thức văn bản và chấp nhận cả vấn đề ngầm định thoả thuận 

giữa các bên. Điều này sẽ thể hiện sự tôn trọng quyền tự do thoả thuận giữa các bên 

trong quan hệ HĐ KDTM có YTNN. Việc đưa ra kiến nghị này không ảnh hưởng đến 

quy định về hình thức của HĐ mua bán hàng hoá quốc tế quy định tại khoản 2 Điều 27 

LTM 2005 và tuyên bố bảo lưu Điều 11 của VN đối với CISG. Bởi vì điều khoản chọn 

pháp luật áp dụng theo kinh nghiệm EU và một số nước nghiên cứu là điều khoản mang 

tính độc lập với HĐ, hơn nữa điều khoản này có thể được thoả thuận sau khi tranh chấp 

đã xảy ra. Do đó, việc thoả thuận chọn luật có thể tồn tại dưới bất kỳ hình thức gì, kể cả 

sự ngầm định giữa các bên miễn khi có tranh chấp xảy ra và các bên chứng minh được 

điều đó trước TA có thẩm quyền. 

Tuy nhiên, khi chấp nhận sự thoả thuận được thể hiện dưới hình thức ngầm định, 

NCS đề xuất giải pháp là pháp luật cần phải có quy định cụ thể về cách thức thể hiện 

của sự ngầm định này, như: Sự thoả thuận này cần phải được thể hiện rõ ràng, minh thị 

nhằm thể hiện ý chí của các bên và cũng sẽ dễ dàng hơn cho cơ quan GQTC khi GQTC. 

Do đó, NCS đề xuất kiến nghị bổ sung thêm nội dung như sau vào cuối khoản 2 điều 

664 BLDS 2015: 

“Thoả thuận này có thể được thể hiện một cách rõ ràng thông qua điều khoản của 
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hợp đồng hoặc được xác định trên cơ sở xem xét đến ý định rõ ràng của các bên dựa 

trên các tình tiết cụ thể của vụ việc”. 

- Điều kiện liên quan đến nguồn luật được thỏa thuận lựa chọn 

Theo BLDS 2015 và các văn bản pháp luật chuyên ngành có điều chỉnh về vấn đề 

thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho HĐ KDTM có YTNN thì luật do các bên 

thoả thuận lựa chọn được quy định khá rõ ràng là pháp luật nước ngoài. Điều này thể 

hiện rất rõ tại Điều 665 BLDS 2015 khoản 2; Điều 5 LTM 2005; khoản 2 Điều 4 BLHH 

2005... Ngoài ra, luật được các bên thỏa thuận còn có thể là tập quán TMQT như theo 

quy định tại Điều 666 BLDS 2015; khoản 2 Điều 6 Luật các Công cụ chuyển nhượng 

2005... Theo NCS, quy định như vậy là bước tiến nhằm đảm bảo tính hài hoà giữa 

BLDS và các văn bản pháp luật chuyên ngành có điều chỉnh về vấn đề thoả thuận lựa 

chọn pháp luật áp dụng trong các quan hệ DS và KDTM có YTNN. 

Một vấn dề được đặt ra là liệu rằng các bên tranh chấp có quyền được lựa chọn 

ĐƯQT hay không? Có quan điểm cho rằng dựa vào quy định tại khoản 2 Điều 664 

BLDS 2015 quy định về pháp luật áp dụng theo sự lựa chọn của của các bên khi ĐƯQT 

mà VN là thành viên hoặc pháp luật VN cho phép lựa chọn có thể kết luận rằng các bên 

hoàn toàn có thể lựa chọn ĐƯQT (mà VN chưa là thành viên) để điều chỉnh cho quan 

hệ HĐ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng quy định về áp dụng ĐƯQT tại Điều 665 

BLDS 2015 chỉ đề cập đến ĐƯQT mà VN là thành viên, nên có thể suy luận rằng, VN 

không thừa nhận việc áp dụng ĐƯQT mà VN chưa là thành viên khi nó được các bên 

thảo thuận lựa chọn. 

Nghiên cứu pháp luật EU và một số nước cho thấy: Nghị định Rome I và Nghị định 

Rome II của EU không cho phép các bên thoả thuận chọn những luật không phải là luật 

của một quốc gia
263

. Vì vậy, TQQT, ví dụ Bộ những nguyên tắc châu Âu về HĐ 

(PECL) hay Bộ nguyên tắc Unidroit về HĐ TMQT và ĐƯQT như các Công ước Hague 

trong khuôn khổ của Hội nghị Lahaye về Tư pháp Quốc tế, không thể được thoả thuận 

lựa chọn để áp dụng nhằm giải quyết các tranh chấp HĐ. Việc không cho phép trên đã 

bị chỉ trích là không theo kịp với thực tiễn TMQT, mâu thuẫn với nguyên tắc tự do thỏa 

thuận của các bên trong HĐ và không phù hợp với xu thế chung của các nước hiện nay 

trên thế giới. Tuy nhiên, việc lựa chọn các ĐƯQT có thể được thực hiện một cách gián 

tiếp thông qua thoả thuận chọn luật của một quốc gia cụ thể và quốc gia đó là thành 

viên của ĐƯQT mà các bên muốn lựa chọn. Hình thức này được gọi là hình thức lựa 

chọn gián tiếp và nó được chấp nhận trong thực tiễn pháp lý tại các nước EU
264

. 

Pháp luật Trung Quốc chỉ quy định một cách chung nhất về quyền thoả thuận lựa 
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chọn luật của các bên cho quan hệ HĐ mà không đưa ra bất kỳ giới hạn về nguồn luật 

được lựa chọn. Thực tiễn pháp lý chứng minh được rằng TA Trung Quốc đã chấp nhận 

quyền thoả thuận chọn luật của các bên trong HĐ đối với mọi nguồn luật nếu nó đáp 

ứng được các điều kiện hợp pháp. Các nguồn luật đó có thể là luật nước ngoài, TQT, 

các ĐƯQT mà Trung Quốc chưa là thành viên
265

. 

Pháp luật Singapore cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu để giới hạn loại nguồn luật 

mà các bên được quyền thoả thuận lựa chọn miễn là sự thoả thuận đó đáp ứng được ba 

điều kiện để công nhận là thoả thuận hợp pháp theo nguyên tắc Vita Food
266

.  

Nhận xét và kiến nghị 

Từ sự nghiên cứu trên, NCS cho rằng việc chấp nhận các bên được quyền thoả 

thuận lựa chọn pháp luật áp dụng là các ĐƯQT mà VN chưa là thành viên cho các quan 

hệ KDTM có YTNN là cần thiết nhằm làm cho pháp luật điều chỉnh về vấn đề này 

được đầy đủ, phù hợp với thực tiễn và góp phần thúc đẩy sự phát triển của các quan hệ 

KDTM quốc tế.  

- Điều kiện liên quan đến loại quy phạm pháp luật được lựa chọn 

 Theo khoản 4 Điều 668 BLDS 2015, pháp luật mà các bên lựa chọn là các quy 

định về quyền, nghĩa vụ của các bên, không bao gồm quy định về xác định pháp luật áp 

dụng. Như vậy, lần đầu tiên, BLDS đã có quy định cụ thể và rõ ràng về yêu cầu liên 

quan đến loại quy phạm trong nguồn luật được các bên lựa chọn. 

Trước đây, yêu cầu về loại quy phạm được lựa chọn cũng không được quy định cụ 

thể trong pháp luật VN, trừ một số nguồn luật chuyên ngành có sự giới hạn ở mức cơ 

bản nhất về loại quy phạm là các tập quán quốc tế. Ví dụ theo khoản 2 Điều 6 Luật các 

Công cụ chuyển nhượng 2005, trong quan hệ công cụ chuyển nhượng có YTNN, các 

bên được thoả thuận áp dụng các tập quán TMQT, gồm Quy tắc thực hành thống nhất 

về tín dụng chứng từ, Quy tắc thống nhất về nhờ thu của ICC và các tập quán TMQT có 

liên quan khác theo quy định của Chính phủ. Như vậy với quy định này, quyền thoả 

thuận chọn luật của các bên chỉ dừng lại ở các TQQT, được liệt kê cụ thể hoặc được 

quy định bởi Chính phủ VN; hoặc giới hạn ở loại quy phạm là TQQT ở phạm vi tương 
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đối rộng như tập quán đầu tư quốc tế trong LĐT 2014, tập quán TMQT trong LTM 

2005… 

Thực tiễn pháp lý trước đây cho thấy, vấn đề lựa chọn TQQT thường ít gây ra sự 

tranh cãi cũng như ít vướng mắc trong quá trình áp dụng của TA VN vì các TQQT khi 

được các bên lựa chọn thông thường là các tập quán thông dụng, chứa đựng các quy 

phạm thực chất, trực tiếp giải quyết vấn đề quyền và nghĩa vụ của các bên, như 

Incoterms; UCP; URC… Tuy nhiên đối với luật được lựa chọn là pháp luật quốc gia 

hoặc ĐƯQT thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp. Liệu rằng các bên tiến hành lựa chọn các 

quy phạm xung đột nhằm áp dụng cho quá trình GQTC KDTM có YTNN có được xem 

là hợp pháp hay không? Bởi lẽ việc lựa chọn quy phạm phạm thực chất hay quy phạm 

xung đột có thể dẫn đến những hệ quả pháp lý khác nhau. Khi luật được lựa chọn là các 

quy phạm thực chất, cơ quan GQTC là TA sẽ dựa vào nội dung cụ thể đó để giải quyết 

trực tiếp vấn đề quyền và nghĩa vụ của các bên. Còn nếu nguồn luật được lựa chọn là 

các quy phạm xung đột trong TPQT của các nước sẽ dẫn đến hệ quả là nguồn luật đó có 

thể dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật của một quốc gia khác hoặc thậm chí là dẫn 

chiếu ngược. Một số học giả cho rằng dưới góc độ lý luận chung và xuất phát từ thực 

tiễn pháp luật trong lĩnh vực TPQT, các bên không có quyền lựa chọn một hệ thống 

pháp luật chung bao gồm cả các quy phạm xung đột vì về nguyên tắc, nếu cho phép các 

bên được quyền chọn luật bao gồm cả chọn quy phạm xung đột có thể sẽ dẫn chiếu đến 

một hệ thống pháp luật nằm ngoài mong muốn của một hoặc các bên. Điều này sẽ dẫn 

đến hệ quả là ý định ban đầu của các bên không được đảm bảo. 

Nhìn chung, trước đây, các học giả tại VN đều có quan điểm giống nhau về vấn đề 

này. Đa số các ý kiến đều cho rằng luật được lựa chọn sẽ bị giới hạn trong các quy 

phạm thực chất trong hệ thống pháp luật của một nước cụ thể hoặc trong TQQT cụ thể 

điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của các bên
267

. Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm cá nhân 

của các nhà nghiên cứu. Dưới góc độ lập pháp hay thực tiễn pháp lý, vẫn chưa có câu 

trả lời chính thức cho vấn đề này tại VN cho đến khi BLDS 2015 quy định về vấn đề 

này tại khoản 4 Điều 664. 

Khi nghiên cứu pháp luật một số nước, NCS nhận thấy, vấn đề lựa chọn pháp luật 

áp dụng phải là luật thực chất, được thừa nhận một cách rộng rãi trong TPQT của EU 

và một số nước nghiên cứu mặc dù nó có thể được thể hiện qua nhiều hình thức khác 
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nhau của sự thừa nhận. Việc thừa nhận này được thể hiện qua các quy định trực tiếp, 

hoặc gián tiếp hoặc được thừa nhận trong thực tiễn pháp luật của các quốc gia.  

Ví dụ, Điều 20 Nghị định Rome I quy định luật áp dụng được đề cập bởi các quy 

định của Nghị định là các nguyên tắc pháp lý hiện hành của quốc gia có pháp luật được 

đề cập, không bao gồm các nguyên tắc của TPQT. Điều này có nghĩa là, quy phạm pháp 

luật được các bên lựa chọn để GQTC HĐ KDTM có YTNN chỉ có thể là luật thực chất.  

Pháp luật Trong Quốc cũng quy định như vậy tại Điều 9 Luật XĐPL 2010, theo đó 

luật nước ngoài được áp dụng đối với các quan hệ có YTNN không bao gồm quy phạm 

xung đột.  

- Điều kiện liên quan đến mối liên hệ gắn bó giữa luật được lựa chọn với tranh 

chấp phát sinh 

Theo quy định của pháp luật VN, yêu cầu về tính liên kết của tranh chấp với nguồn 

luật được lựa chọn chưa được xem là điều kiện hiệu lực của một thoả thuận lựa chọn 

pháp luật áp dụng trong giải quyết các tranh chấp HĐ KDTM có YTNN. Tuy nhiên khi 

nói đến tính kết nối giữa tranh chấp thì chủ yếu là đề cập đến tính kết nối giữa tranh 

chấp đó với yếu tố lãnh thổ của quốc gia có hệ thống pháp luật được lựa chọn. 

Theo pháp luật EU, nguyên tắc đồng thuận giữa các bên trong HĐ đã thu hút được 

sự chú ý đáng kể của giới nghiên cứu và những nhà làm luật EU trong thời gian gần 

đây, đặc biệt là trong quá trình thống nhất TPQT EU
268

. Trong đó, việc thống nhất các 

nội dung được thể chế hoá từ nguyên tắc tự định đoạt của các bên trong TPQT tại EU 

được xác định là tương đối khó. Bởi vì quyền tự định đoạt sẽ bị những giới hạn mang 

tính ràng buộc với các vấn đề liên quan đến quyền tài phán, lợi ích công cộng gắn với 

yếu tố chủ quyền quốc gia hoặc những giá trị khác mà Nhà nước của các quốc gia thành 

viên mong muốn bảo vệ... Điều đó có nghĩa là những thoả thuận đó không thể ngăn 

được TA của các quốc gia có thể từ chối sự thoả thuận trên cơ sở quyền tự định đoạt 

với những lý do liên quan đến chính sách công, những nguyên tắc cơ bản trong hệ 

thống pháp luật của từng quốc gia thành viên
269

. Bên cạnh đó những sự khác biệt về các 

lĩnh vực, phạm vi của sự đồng thuận được cho phép… cũng trở thành rào cản lớn cho 

quá trình này. Đến nay, nó đã được thừa nhận dựa trên việc đảm bảo tính dung hoà với 

lợi ích của các quốc gia thành viên và đã được cụ thể hoá trong các văn bản pháp quy 

mà EU đã ban hành. Cụ thể, theo khoản 1 Điều 3 Nghị định Rome I
270

, quy định về sự 
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ưu tiên áp dụng nguồn luật theo sự thoả thuận lựa chọn của các bên trong HĐ mà không 

đặt ra yêu cầu về sự kết nối giữa nguồn luật được lựa chọn với tranh chấp hoặc các bên 

trong tranh chấp. Thực tiễn của EU cũng cho thấy, điều kiện về mối liên hệ gắn bó 

không được đề cập mà chỉ đặt ra yêu cầu về tính hiệu lực hiện hành của nguồn luật 

được lựa chọn
271

. Tuy nhiên, một cách gián tiếp, thông qua các quy định khác điều 

chỉnh về các điều kiện có hiệu lực của thoả thuận chọn luật tại Nghị định Rome I cũng 

như giải thích của ECJ, yêu cầu về mối liên hệ gắn bó có thể xảy ra trong 03 trường hợp 

sau đây: 

Thứ nhất, khoản 3 Điều 3 quy định: “Nếu tại thời điểm ký kết hợp đồng, tất cả các 

yếu tố liên quan đến vụ việc được xác lập tại một quốc gia không phải là nơi có luật áp 

dụng thì luật của quốc gia đó sẽ được áp dụng bất kể thoả thuận của các bên”
272

. Điều 

này có nghĩa là khi tất cả các yếu tố có liên quan đến HĐ tại thời điểm HĐ được ký như 

nơi cư trú, nơi đặt trụ sở, nơi có tài sản là đối tượng của HĐ… đều toạ lạc tại cùng địa 

điểm với nơi giao kết HĐ đó thì luật nơi giao kết HĐ đó sẽ được áp dụng, bất kể giữa 

các bên đã có thoả thuận chọn luật. Như vậy, trong trường hợp này, nguồn luật có sự 

gắn bó với tranh chấp sẽ được áp dụng thay cho nguồn luật theo sự thoả thuận giữa các 

bên. 

Thứ hai, theo quy định của Điều 9 và Điều 21, kể cả khi các bên đã có thoả thuận 

lựa chọn pháp luật áp dụng nhưng nếu sự thoả thuận đó trái với các điều khoản bắt buộc 

(mandatory rules) và chính sách công (public policy, ordre public) trong pháp luật của 

các quốc gia thành viên thì sự thoả thuận đó cũng sẽ không được chấp nhận. Việc đặt ra 

quy định này nhằm bảo vệ những lợi ích công cộng liên quan đến các yếu tố về chính 

trị, kinh tế, xã hội của quốc gia có TA thụ lý tranh chấp. Những điều khoản bắt buộc 

trong pháp luật quốc nội của các quốc gia thành viên có thể chỉ cho phép các bên được 

quyền lựa chọn pháp luật theo sự chỉ định cụ thể dựa trên yêu cầu về mối liên hệ gắn bó 

với tranh chấp. Ví dụ như các quy định ràng buộc về thỏa thuận chọn luật áp dụng cho 

các chủ thể có vị trí yếu thế như người tiêu dùng, người lao động, bên mua bảo hiểm… 

Thứ ba, nguồn luật theo sự thoả thuận sẽ bị hạn chế đối với HĐ vận chuyển và HĐ 

bảo hiểm
273

, theo đó, các bên tranh chấp chỉ được quyền lựa chọn hệ thống pháp luật có 

sự kết nối nhất định đối với tranh chấp hoặc với các bên theo sự liệt kê của Nghị định. 

Cụ thể, đối với HĐ vận chuyển, các bên chỉ được quyền thoả thuận lựa chọn luật nơi cư 

trú của bên thuê vận chuyển hoặc luật của nước nơi bên vận chuyển cư trú, hoặc luật 

của nước nơi bên vận chuyển có trung tâm quản lý hành chính, hoặc luật của nước nơi 
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hàng hoá được chuyển đi, hoặc luật của nước nơi hàng hoá được chuyển đến. Đối với 

HĐ bảo hiểm, các bên chỉ được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng là luật của quốc 

gia thành viên nơi mà rủi ro xảy ra vào thời điểm HĐ được ký kết, hoặc pháp luật của 

quốc gia nơi bên mua bảo hiểm cư trú, hoặc đối với bảo hiểm nhân thọ, luật của quốc 

gia thành viên nơi bên mua bảo hiểm là công dân. 

Quy định tương tự như trên cũng sẽ được tìm thấy trong pháp luật của một số quốc 

gia như: Điều 27 của Đạo luật XĐPL Đức (EGBGB)
274

, Điều 32 Luật TPQT Estonia
275

, 

khoản 5 Điều 10 Bộ luật Dân sự Tây Ban Nha
276

… 

 Tại Hoa Kỳ, theo điểm a, khoản 2 Điều 187 của The Second Restatement
277

 và Mục 

1.301 UCC (bản điều chỉnh năm 2001)
278

, thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng giữa 

các bên phải đảm bảo rằng tiểu bang hoặc quốc gia có pháp luật được lựa chọn phải có 

mối liên hệ thiết yếu với các bên hoặc phải có cơ sở hợp lý cho sự lựa chọn đó. Các mối 

liên hệ thiết yếu này được thể hiện thông qua các yếu tố gắn kết về địa lý và tình tiết cụ 

thể của tranh chấp. Điều này có nghĩa là, phải tồn tại một mối liên hệ nhất định giữa 

tiểu bang hoặc quốc gia có pháp luật được lựa chọn với tranh chấp hoặc các bên tranh 

chấp, ví dụ như tiểu bang hay quốc gia có pháp luật được lựa chọn là nơi ký kết hoặc 

thực hiện HĐ, hoặc là nơi cư trú hoặc là nơi các bên có họat động TM chính... Sự giới 

hạn này được đặt ra nhằm ngăn chặn các bên trong việc cố tình lẩn tránh pháp luật lẽ ra 

phải được áp dụng đối với họ. Ví dụ, dựa theo án lệ Countour Design, Inc. v. Chance 

Mold Steel Co., Ltd., 693 F.3d 102 (1st Cir. 2012), Toà Phúc thẩm Số 01 của Hoa Kỳ đã 

từ chối thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng của các bên chỉ vì mối quan hệ gắn bó 

duy nhất của nguồn luật được các bên thoả thuận với tranh chấp và các bên trong tranh 

chấp là bản thảo HĐ được soạn tại tiểu bang đó.  
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 Các nguyên tắc giải quyết XĐPL được quy định từ Điều 3 đến Điều 46 của the Einführungsgesetz zum 

Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB - Civil Code (Introduction) Act, tạm dịch là Đạo luật XĐPL của Đức), được 
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từ điều 27 – 37 của Đạo luật này đã bị huỷ bỏ. Thay vào đó, sẽ áp dụng trực tiếp các quy định của Nghị định 

Rome I. Xem thêm: Applicable law – Germany tại website:  

http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_ger_en.htm (truy cập ngày 02/11/2016). 
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 Luật Tư pháp quốc tế Estonia ban hành năm 2002, sửa đổi bổ sung năm 2004, 2009, 2016. 
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 Được ban hành năm 1889, sửa đổi bổ sung lần gần nhất vào năm 2011. 
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 Trong khoa học pháp lý Hoa Kỳ, Restatement of Law là tập hợp các chuyên luận về các vấn đề pháp lý nhằm 
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Nghiên cứu Lập pháp, số 01, tr.55. 
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 Các điều khoản trên cũng cho phép các bên được chọn luật của tiểu bang hoặc quốc 

gia không có mối liên hệ mật thiết, miễn là họ có thể chứng minh được “cơ sở hợp lý 

khác” của việc lựa chọn như: Nguồn luật được lựa chọn là luật quen thuộc đã được các 

bên tiến hành lựa chọn nhiều lần trong thực tiễn quan hệ giữa các bên. Tuy nhiên, điều 

này chỉ có thể thực hiện được với một vai trò rất lớn của các thẩm phán trong quá trình 

giải thích và vận dụng án lệ vào GQTC khi chúng có tình tiết tương tự.  

Tuy nhiên, hiện nay, thực tiễn pháp luật Hoa Kỳ cho thấy, yêu cầu về mối liên hệ 

gắn bó trong các vụ tranh chấp HĐ có YTNN không đòi hỏi tính chặt chẽ và mật thiết 

nhiều bằng các tranh chấp nội địa. Điều này xuất phát từ vấn đề tôn trọng quyền tự định 

đoạt của các bên, cũng như tiếp nhận cách quy định của pháp luật EU
279

. 

Pháp luật Trung Quốc không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì về tính kết nối giữa nguồn 

luật được lựa chọn với tranh chấp giữa các bên, trừ trường hợp bắt buộc đối với HĐ tiêu 

dùng khi chỉ cho phép người tiêu dùng chọn luật của nước nơi hàng hoá hoặc dịch vụ 

được cung cấp tại Điều 42 của Luật XĐPL 2010. 

Pháp luật Singapore cũng không có quy định nào để từ chối nguồn luật theo sự thoả 

thuận của các bên nếu nó không có sự kết nối với quan hệ HĐ
280

. Vào khoảng giữa thế 

kỷ 20, cũng có một số quan điểm cho rằng cần tính đến tính kết nối giữa yếu tố tranh 

chấp với yếu tố lãnh thổ của quốc gia có hệ thống pháp luật được lựa chọn. Tuy nhiên 

quan điểm này đã không được thừa nhận và bị bác bỏ bằng tuyên bố mạnh mẽ của 

Thẩm phán TA Phúc thẩm Singapore trong án lệ Peh Teck Quee v Bayerische 

Landesbank Girozentrale, [2000] 1 SLR 148 (CA) khi chính thức thừa nhận và xác 

định lại nội dung của nguyên tắc Vita Food bằng ba điều kiện quan trọng để một thoả 

thuận chọn luật giữa các bên được thừa nhận: (i). Việc lựa chọn luật đó không nhằm lẩn 

tránh pháp luật với sự chủ đích của các bên hoặc thậm chí là do yếu tố khách quan; (ii). 

Nguồn luật được các bên lựa chọn mang tính hợp pháp và không trái với chính sách 

công của Singapore; (iii). Việc lựa chọn luật không rơi vào trường hợp có sự gian dối 

trong thoả thuận.  

Tại Singapore, việc bác bỏ quan điểm yêu cầu về tính kết nối còn xuất phát từ việc 

các thẩm phán cho rằng quyền tự do thoả thuận giữa các bên phải được ưu tiên, chỉ khi 

nào thoả thuận lựa chọn không đáp ứng được ba điều kiện trên thì mới xem xét đến 

nguồn luật của quốc gia có mối quan hệ gắn bó mật thiết và thật sự với giao dịch đó và 

với các bên trong tranh chấp
281

. 

Nhận xét và kiến nghị 
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Qua nghiên cứu pháp luật EU và một số nước, tác giả nhận thấy, các nước này đều 

trực tiếp hoặc gián tiếp thừa nhận việc lựa chọn pháp luật nước ngoài cần phải có tính 

kết nối nhất định đối với tranh chấp. Mặc dù xu thế chung của các nước này đang 

hướng đến vấn đề mở rộng tối đa quyền tự do ý chí của các bên
282

, nhưng điều đó hoàn 

toàn không phù hợp trong bối cảnh VN hiện nay.  

NCS cho rằng, việc thừa nhận sự ràng buộc về mối liên hệ gắn bó giữa các các yếu 

tố của tranh chấp với pháp luật nước ngoài được các bên lựa chọn là thật sự cần thiết. 

Sự cần thiết này dựa trên các căn cứ sau đây:  

+ Vị trí yếu thế và trình độ hạn chế của bên VN trong HĐ KDTM có YTNN. Khi 

tham gia vào HĐ KDTM có YTNN, bên VN thường ở vị trí yếu thế, cơ hội để đàm 

phán mang tính bình đẳng với các đối tác nước ngoài rất khó, mặc dù về nguyên tắc, 

các bên đều bình đẳng với nhau trong việc giao kết HĐ. Điều này xuất phát từ áp lực để 

ký được HĐ, các DN VN đôi khi phải chấp nhận nguồn luật theo yêu cầu từ DN nước 

ngoài, mà nguồn luật này thường là nguồn luật quen thuộc đối với họ, hướng đến bảo 

vệ quyền và lợi ích của họ nhiều hơn, thậm chí có thể không có bất kỳ sự kết nối nào 

với yếu tố lãnh thổ của quốc gia có pháp luật được lựa chọn. Đây là một thực tế khá phổ 

biến từ trước đến nay ở VN, đặc biệt thường xảy ra trong giao kết và thực hiện HĐ mua 

bán hàng hoá quốc tế, HĐ vận tải hàng hoá quốc tế của các DN VN. Do đó, việc quy 

định về mối liên hệ gắn bó này sẽ làm cho pháp luật VN phát huy được vai trò bảo vệ 

cho các chủ thể của HĐ KDTM có YTNN là bên VN khi giao kết và thực hiện HĐ với 

thương nhân nước ngoài. 

 + Trình độ của đội ngũ GQTC HĐ KDTM có YTNN của VN hiện nay vẫn có những 

hạn chế. Như đã phân tích, quan hệ KDTM có YTNN nói chung và việc GQTC HĐ 

KDTM có YTNN đòi hỏi ở đội ngũ GQTC nhiều khả năng, trình độ và kỹ năng đặc 

biệt. Trong khi đó, đối ngũ này của VN còn nhiều hạn chế, đặc biệt là hạn chế về ngoại 

ngữ, hạn chế về các nghiệp vụ KDTM có YTNN, hạn chế về tìm hiểu pháp luật nước 

ngoài để có thể hiểu và áp dụng pháp luật nước ngoài theo sự thoả thuận giữa các bên. 

Thực tiễn pháp lý VN trong thời gian qua cho thấy, hầu như rất hiếm trường hợp pháp 

luật nước ngoài được TA VN áp dụng. TA VN chỉ áp dụng pháp luật VN để GQTC mà 

không viện dẫn lý do tại sao lại áp dụng pháp luật VN để giải quyết các tranh chấp 

đó
283

. Hơn nữa, mặc dù theo quy định tại khoản 1 Điều 481 BLTTDS 2015 có quy định 

về nghĩa vụ của các bên trong trường hợp có thoả thuận chọn luật, nhưng nghĩa vụ đó 

chỉ liên quan đến việc cung cấp pháp luật nước ngoài, còn việc hiểu, giải thích và áp 
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dụng nội dung pháp luật nước ngoài lại thuộc về thẩm phán, dựa trên các nguyên tắc 

được quy định từ Điều 664 – 670 BLDS 2015. Điều này có thể dẫn đến sự lúng túng 

trong việc xác định nội dung của pháp luật nước ngoài làm cơ sở giải quyết các tranh 

chấp HĐ KDTM có YTNN. Chính những hạn chế này có thể khiến cho quy định tưởng 

chừng như rất cởi mở trong việc tôn trọng quyền tự định của các bên tranh chấp lại 

không được thực thi trên thực tế. 

 + Hạn chế vấn đề lẩn tránh pháp luật. Điều này có thể xảy ra khi các bên cố tình 

lẩn tránh pháp luật VN, lựa chọn pháp luật nước ngoài nhằm trốn tránh một nghĩa vụ 

nào đó. Bởi lẽ, có những trường hợp, nếu các bên không có thoả thuận chọn luật thì 

pháp luật VN sẽ phải được áp dụng, và khi đó, có thể sẽ làm phát sinh nghĩa vụ của một 

trong hai bên tranh chấp hoặc cả hai bên tranh chấp với Nhà nước VN hoặc với bên thứ 

ba có quyền và lợi ích hợp pháp. 

4.1.1.4. Điều kiện áp dụng pháp luật được các bên thỏa thuận lựa chọn 

Điều kiện quan trọng để áp dụng đối với pháp luật được các bên thỏa thuận lựa 

chọn là nội dung của nó không được xâm hại đến trật tự công, đến các vấn đề về chủ 

quyền, an ninh, quốc phòng… của quốc gia có TA áp dụng.  

Điều kiện này được quy định trong BLDS 2015 và trong LTM 2005 cũng như một 

số luật chuyên ngành có liên quan. Cụ thể, khoản 2 Điều 664 BLDS 2015 quy định: 

“Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN là thành viên hoặc 

luật VN có quy định các bên có quyền lựa chọn thì pháp luật áp dụng đối với QHDS có 

yếu tố nước ngoài được xác định theo lựa chọn của các bên”. Điểm a, khoản 1 Điều 

670 BLDS 2015 cũng quy định rằng nếu hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài 

trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN thì pháp luật nước ngoài đó sẽ không 

được áp dụng. Ngoài ra, Điều 5 LTM 2005 nhấn mạnh rằng “các bên trong giao dịch 

TM có YTNN được thoả thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán TMQT nếu 

pháp luật nước ngoài, tập quán TMQT đó không trái với các nguyên tắc cơ bản của 

pháp luật VN”.  

Các quy định trên đặt ra hai điều kiện cho thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng: 

Thứ nhất, chỉ các bên trong HĐ KDTM có YTNN mới được quyền thỏa thuận lựa chọn 

pháp luật áp dụng; thứ hai, luật nước ngoài được lựa chọn không được trái với các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN.  

Nhận xét và kiến nghị 

Theo NCS, quy định nêu trên có nhiều bất cập vì không có sự giải thích cụ thể thế 

nào là nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN, mặc dù Điều 3 BLDS 2015 đã có sự tiến bộ 

khi chỉ ra 5 nguyên tắc (được nêu ra tại khoản 1-5) được gọi là các nguyên tắc cơ bản 

của pháp luật DS. Tuy nhiên, BLDS 2015 lại không có điều khoản nào giải thích thế 
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nào là pháp luật DS, thế nào là QHDS, do đó khó khăn sẽ nảy sinh là liệu 5 nguyên tắc 

cơ bản của pháp luật DS này có phải là nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN hay không. 

Ngoài ra, LTM 2005 cũng đưa ra những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động TM, bao 

gồm 06 nguyên tắc cụ thể được ghi nhận từ Điều 10 đến Điều 15 của LTM 2005. Nếu 

so sánh các nguyên tắc cơ bản trong BLDS với các nguyên tắc cơ bản trong LTM thì sẽ 

thấy có khá nhiều nguyên tắc phù hợp với hoạt động KDTM nhưng lại không phải là 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật DS. Điều này tất nhiên sẽ gây ra XĐPL trong quy định 

của BLDS 2015 với LTM 2005 về cùng một vấn đề.  

Vấn đề đặt ra là cần hiểu thế nào là “các nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN”? 

Trong quá trình soạn thảo và góp ý kiến cho dự thảo BLDS 2015, mặc dù có rất 

nhiều đề xuất về việc sử dụng thuật ngữ “trật tự công” hoặc “chính sách công”
284

 thay 

cho khái niệm “các nguyên tắc cơ bản trong pháp luật”
285

, tuy nhiên BLTTDS 2015 

vẫn giữ nguyên quan điểm và sử dụng lại thuật ngữ “nguyên tắc cơ bản của pháp luật 

VN”. Các ý kiến đề xuất thay đổi cho rằng nội hàm “các nguyên tắc cơ bản của pháp 

luật” nó được hiểu rộng hơn so với khái niệm “trật tự công” hay “chính sách công”. 

Khi nói đến “trật tự công” hay “chính sách công” trong TPQT là đề cập đến tính quốc 

tế của vấn đề, trong khi nói đến “các nguyên tắc cơ bản của pháp luật” là thường nhắc 

đến những vấn đề liên quan đến các chính sách công cộng trong luật quốc nội, được 

hiểu là lợi ích công cộng, điều cấm của pháp luật hoặc đạo đức xã hội. Điều này hoàn 

toàn không phù hợp với các Điều ước Quốc tế mà VN đã gia nhập như Công ước New 

York 1958, CISG…  

Bên cạnh đó, khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, nhà làm luật 

đều có điều khoản quy định cụ thể về “các nguyên tắc cơ bản” của ngành luật hoặc lĩnh 

vực pháp lý mà văn bản đó điều chỉnh. Ví dụ như Mục 2 của LTM 2005 (Những 

nguyên tắc cơ bản của hoạt động TM), Điều 3 của BLDS 2015 (Các nguyên tắc cơ bản 

của pháp luật DS), Chương 2 của BLTTDS 2015 (Những nguyên tắc cơ bản)… Vậy 

liệu rằng, các quy định này có được xem là rào cản để loại trừ áp dụng nguồn luật theo 

sự thoả thuận lựa chọn của các bên nếu nó có nội dung trái với các quy định này hay 

không? 

Vấn đề nội dung của “những nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN” vẫn là một câu 

hỏi lớn và chưa có trả lời một cách chính thức từ cơ quan lập pháp của VN trừ một văn 

bản duy nhất là Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP, có xác định nội hàm của “các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN”. Nhưng theo NCS, việc xác định này cũng chưa 
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cụ thể và rõ ràng: Điểm đ khoản 2 Điều 14 Nghị quyết này quy định “Phán quyết trọng 

tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN” là phán quyết vi phạm các nguyên 

tắc xử sự cơ bản có hiệu lực bao trùm đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật VN. 

Nghị quyết cũng đưa ra một số ví dụ minh hoạ như trong trường hợp các bên đã tự 

nguyện thỏa thuận về việc GQTC và thỏa thuận này không trái pháp luật, đạo đức xã 

hội nhưng Hội đồng trọng tài không ghi nhận sự thỏa thuận đó của các bên trong phán 

quyết trọng tài. Trong trường hợp này phán quyết trọng tài đã vi phạm nguyên tắc tự 

do, tự nguyện cam kết trong lĩnh vực TM quy định tại Điều 11 LTM 2005 và Điều 4 

của BLDS 2015… TA xem xét, quyết định việc hủy phán quyết trọng tài này vì trái 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN đã được LTM và BLDS… quy định. Hoặc, trong 

trường hợp một bên tranh chấp cung cấp chứng cứ chứng minh phán quyết trọng tài 

được lập có sự cưỡng ép, lừa dối, đe dọa hoặc hối lộ. Trong trường hợp này phán quyết 

trọng tài đã vi phạm nguyên tắc “trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư” quy 

định tại khoản 2 Điều 4 LTTTM 2010. Như vậy với cách giải thích và hai ví dụ minh 

hoạ trên, có thể thấy, nội hàm của “các nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN” khá rộng, 

bao trùm toàn bộ các nguyên tắc trong luật quốc nội, hiện diện tại tất cả các văn bản 

pháp luật và rất dễ được các thẩm phán áp dụng.  

Tìm hiểu kinh nghiệm của EU và một số nước cho thấy hiếm quốc gia nào có một 

định nghĩa hay xác định nội hàm một cách rõ ràng về “trật tự công” hay “chính sách 

công”. Cụ thể: 

Theo pháp luật EU, một trong những điều kiện quan trọng để thoả thuận lựa chọn 

pháp luật áp dụng có thể phát sinh hiệu lực là nội dung của nguồn luật theo sự thoả 

thuận không được trái với chính sách công hay trật tự công (Public policy, Public 

Order) của quốc gia có TA GQTC (Điều 21 của Nghị định Rome 1 và Điều 26 Nghị 

định Rome II). Vậy nội hàm của khái niệm chính sách công sẽ được hiểu như thế nào? 

ECJ đã nhấn mạnh một cách cứng rắn rằng điều khoản về chính sách công sẽ được thực 

hiện chỉ với những trường hợp ngoại lệ đặc biệt và theo đó giới hạn của khái niệm là 

một vấn đề liên quan đến hoạt động giải thích của các Nghị định, được xác định bởi 

ECJ chứ không theo pháp luật của từng quốc gia thành viên
286

. Ngoài ra, việc thoả 

thuận lựa chọn pháp luật áp dụng nếu vi phạm đến các nội dung tại các điều khoản bắt 

buộc (mandatory provisions) trong pháp luật của quốc gia có TA thụ lý vụ án KDTM có 

YTNN thì thoả thuận đó cũng sẽ không được chấp nhận theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 

Rome I và Điều 16 Nghị định Rome II của EU. Sự khác biệt lớn nhất giữa vấn đề chính 

sách công và các điều khoản bắt buộc là sự kết nối với yếu tố lãnh thổ. Các điều khoản 

bắt buộc được đặt ra để hướng các quan hệ theo một trật tự nhất định, do đó, yêu cầu về 
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một sự liên hệ gắn bó giữa các quan hệ chịu sự điều chỉnh bởi các điều khoản bắt buộc 

với yếu tố lãnh thổ của quốc gia ban hành điều khoản đó là yêu cầu cần thiết nhất cho 

sự tồn tại của các quy định này
287

. Còn đối với vấn đề chính sách công, yêu cầu đó 

không được đặt ra, mà yêu cầu lớn hơn, mang tính hướng ngoại, đó là sự ảnh hưởng 

đến vấn đề chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia. Do đó, đối với vấn đề các điều 

khoản bắt buộc có thể được tìm thấy từ các quy định cụ thể trong luật quốc nội của các 

quốc gia thành viên, nhưng vấn đề chính sách công lại xác định theo yếu tố vụ việc (ad 

hoc), dựa trên từng vụ việc cụ thể để xác định sự vi phạm chính sách công của các quốc 

gia thành viên EU
288

. Quy định này cũng được tìm thấy trong pháp luật ở hầu hết các 

quốc gia thành viên EU
289

. 

Tại Hoa Kỳ, điểm (b) khoản 2 Điều 187 The Second Restatement quy định việc áp 

dụng luật theo sự lựa chọn của các bên sẽ không được trái với các chính sách cơ bản 

(fundamental policy) của quốc gia mà có lợi ích cụ thể tốt hơn so với quốc gia có nguồn 

luật được lựa chọn. Theo đó, việc giải thích nội hàm của chính sách cơ bản là tương đối 

rộng. Ví dụ, trong án lệ Estate of Myhra v. Royal Caribbean Cruises, Ltd., 695 F.3d 

1233 (11th Cir. 2012) Toà Phúc thẩm Số 11 của Hoa Kỳ đã không chấp nhận hiệu lực 

của thoả thuận lựa chọn TA và thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng được ghi nhận 

sẵn trong vé tàu của Royal Caribbean Cruises, Ltd vì nó đã vi phạm quy định tại 46 

U.S.C. § 30509(a), khi nó đã hạn chế trách nhiệm của chủ tàu, người vận chuyển hành 

khách giữa các cảng của Hoa Kỳ
290

. Hoặc trong án lệ Bridge Fund Capital Corp. v. 

Fastbucks Franchise Corp., 622 F.3d 996 (9th Cir. 2010), Toà Phúc thẩm số 01 của 

Hoa Kỳ đã lập luận rằng việc áp dụng pháp luật của California được cho là đem lại lợi 

ích cụ thể tốt hơn so với pháp luật của Texas – nguồn luật được các bên thoả thuận lựa 

chọn. Mặc dù pháp luật được lựa chọn là luật của Texas, có mối quan hệ gắn bó cụ thể 

với tranh chấp và các bên, song việc áp dụng nguồn luật này được xem là trái với chính 

sách cơ bản của pháp luật California, là nguồn luật được cho là bảo vệ bên nhận 

nhượng quyền tốt hơn so với pháp luật Texas trong việc bảo vệ công bằng và hành vi 
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lừa đảo trong KD…
291

 

Pháp luật Trung Quốc quy định, tại Điều 5 Luật XĐPL 2010, nếu việc áp dụng luật 

nước ngoài sẽ gây nguy hại cho những lợi ích công cộng xã hội (the social public 

interests) của Trung Quốc thì pháp luật Trung Quốc sẽ được áp dụng. Nội dung này 

cũng được tìm thấy trong một số các văn bản pháp quy của Trung Quốc khi điều chỉnh 

đến vấn đề áp dụng luật nước ngoài hoặc điều chỉnh các hoạt động có liên quan đến 

YTNN. Tuy nhiên thuật ngữ được sử dụng đôi khi không đồng nhất. Ví dụ như văn bản 

Những nguyên tắc cơ bản của luật DS 1986, Luật HĐ, Luật hàng không dân dụng và 

BLHH dùng chung thuật ngữ “lợi ích công cộng xã hội” (Socio – Public Interests), 

trong khi BLTTDS 1991, sửa đổi bổ sung 2012 dùng khái niệm “chủ quyền, an ninh 

hoặc lợi ích công cộng xã hội” (the sovereignty, security or social and public interest). 

Việc áp dụng và giải thích về nội dung này cũng hoàn toàn dựa trên quan điểm của cơ 

quan giải quyết trong từng vấn đề cụ thể. Xuất phát từ sự không rõ ràng về nội hàm cụ 

thể của học thuyết này mà một số chuyên gia của Trung Quốc đã đề xuất xây dựng nội 

dung mang tính cơ bản nhất cho học thuyết này. Ví dụ như hai học giả Yongping Xiao 

and Zhengxin Huo
292

 cho rằng cần xác định một sự giới hạn rõ ràng cho vấn đề liên 

quan đến lợi ích công cộng xã hội khi áp dụng luật nước ngoài, và kể cả tập quán quốc 

tế. Ngoài ra việc thoả thuận áp dụng luật nước ngoài cũng sẽ bị loại trừ khi nó rơi vào 

các trường hợp được điều chỉnh bằng các quy phạm bắt buộc trong pháp luật Trung 

Quốc theo Điều 4 của Luật XĐPL 2010. 

Tại Singapore, một trong những điều kiện để loại trừ việc áp dụng luật theo thoả 

thuận của các bên tại Singapore là khi nó rơi vào các trường hợp được điều chỉnh trực 

tiếp bằng các quy định bắt buộc trong pháp luật Singapore
293

. Nội dung này được thể 

hiện rất rõ trong án lệ Peh Teck Quee v Bayerische Landesbank Girozentrale, [2000] 1 

SLR 148, [1999] SGCA 79. Theo đó, TA Phúc thẩm Singapore đã khẳng định nguyên 

tắc Vita Food trong vấn đề lựa chọn luật rằng sự thoả thuận lựa chọn luật của các bên sẽ 

được chấp nhận trừ khi nó không hợp pháp và gian lận. Bên cạnh đó nó phải không trái 

với chính sách công mang tính cơ bản (fundamental public policy) của TA thụ lý giải 

quyết vụ việc. Trong án lệ The Republic of the Philippines v Maler Foundation [2014] 

1 SLR 1389
294

, TA Singapore đã xác định việc rằng việc trái với chính sách công nội 
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địa (tức là các nguyên tắc cơ bản trong pháp luật quốc nội) được xem là chưa đủ mà nó 

còn phải tính đến các yếu tố khác như đạo đức, những giá trị kinh tế, xã hội của nước 

nơi có TA GQTC. 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nước nêu trên, NCS cho rằng vấn đề chính 

sách công hay trật tự công và các điều khoản bắt buộc trong nội luật của quốc gia có 

TA giải quyết vụ tranh chấp KDTM có YTNN luôn là rào cản cho việc áp dụng luật 

theo sự thoả thuận của các bên. Nói một cách khác, điều kiện quan trọng để một thoả 

thuận lựa chọn pháp luật áp dụng trong tranh chấp KDTM có YTNN được xem là hợp 

pháp đó chính là việc bản thân việc lựa chọn và nội dung của nguồn luật được lựa chọn 

không được trái với chính sách công và các quy phạm bắt buộc của quốc gia có TA 

GQTC.  

Trên cơ sở này, NCS đề xuất giải pháp là pháp luật VN cần có quy định về việc loại 

trừ áp dụng luật theo sự thoả thuận nếu việc thoả thuận đó trái với các điều khoản bắt 

buộc trong pháp luật VN như các quy định tại Điều 3 của BLHH 2005, Điều 4 của Luật 

Hàng không dân dụng 2006, sửa đổi bổ sung năm 2014
295

. Giải pháp này là cơ sở pháp 

lý cho điều kiện về loại quan hệ được phép thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng trong 

TPQT của VN
296

. Để thực hiện giải pháp này, NCS đề xuất các kiến nghị sau:  

(i). BLDS cần có quy định cụ thể để phân biệt rõ hai trường hợp loại trừ việc áp 

dụng luật nước ngoài khi dựa trên chính sách công và khi dựa trên các điều khoản bắt 

buộc của nguồn luật quốc nội. Khi dựa trên chính sách công, các tranh chấp phải gắn 

với vấn đề chủ quyền, các chính sách đối ngoại, quyền tài phán của quốc gia và dựa 

trên từng vụ việc cụ thể để xác định. Khi dựa trên các điều khoản bắt buộc, các tranh 

chấp phải gắn với một quan hệ pháp luật cụ thể, được điều chỉnh bằng một hoặc một số 

điều khoản mang tính bắt buộc của luật quốc nội, tức là quan hệ đó phải gắn với yếu tố 

lãnh thổ của quốc gia có TA thụ lý giải quyết vụ việc. Ví dụ như các quy phạm xung 

đột một bên được quy định tại khoản 4 (về BĐS) và khoản 5 (liên quan đến bảo vệ 

quyền lợi tối thiểu của người tiêu dùng, người lao động) của Điều 683 BLDS 2015… 

Việc phân biệt hai trường hợp trên, cả dưới góc độ lý luận và quy định cụ thể của 

pháp luật trong BLDS sẽ giúp hạn chế tâm lý e ngại của các chủ thể nước ngoài khi 
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 Điều 4 quy định về nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có XĐPL: 

1. Pháp luật của quốc gia đăng ký quốc tịch tàu bay được áp dụng đối với quan hệ xã hội phát sinh trong tàu 
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3. Pháp luật của quốc gia nơi thực hiện việc cứu hộ hoặc giữ gìn tàu bay được áp dụng đối với việc trả tiền 

công cứu hộ hoặc giữ gìn tàu bay đó. 

4. Pháp luật của quốc gia nơi xảy ra tai nạn do tàu bay va chạm hoặc gây cản trở nhau, do tàu bay đang bay 

gây thiệt hại cho người thứ ba ở mặt đất được áp dụng đối với việc bồi thường thiệt hại. 
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 Xem thêm về quan điểm này tại: Lê Thị Nam Giang (2011), Tư pháp quốc tế, NXB Đại học quốc gia Tp.HCM, 

tr.125. 
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nhìn nhận về phạm vi quá rộng của khái niệm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN.  

(ii). TANDTC cần có văn bản hướng dẫn cụ thể, khi GQTC HĐ KDTM có YTNN, 

về các trường hợp được coi là trường hợp vi phạm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật 

VN, các trường hợp thuộc điều khoản bắt buộc, các trường hợp được coi là vi phạm 

chính sách công nhằm hạn chế sự lạm dụng của thẩm phán khi vận dung nội dung các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN để từ chối áp dụng luật được các bên thoả thuận. 

Điều đó sẽ làm cho quyền tự định đoạt và quyền tự do HĐ của các bên không còn được 

tôn trọng. 

4.1.2. Pháp luật áp dụng trong trường hợp không có thoả thuận chọn luật 

4.1.2.1. Nguyên tắc xác định pháp luật áp dụng 

Nếu trong HĐ KDTM có YTNN các bên không thoả thuận lựa chọn pháp luật áp 

dụng hoặc việc thoả thuận lựa chọn là không hợp pháp, theo quy định của khoản 1 Điều 

683 BLDS 2015, thì pháp luật áp dụng để GQTC HĐ KDTM có YTNN là pháp luật 

của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với HĐ đó. Đây là quy định mới mang tính hợp lý 

và phù hợp với xu thế chung của EU và một số nước nghiên cứu. Quy định này được ra 

đời để thay thế cho quy định mang tính “đơn điệu”, đôi khi mang tính không hợp lý khi 

chỉ dựa trên một tiêu chí duy nhất nhằm xác định pháp luật áp dụng cho quan hệ HĐ là 

nơi thực hiện HĐ
297

. 

Ngoài ra, khoản 2 Điều 683 BLDS 2015 đã liệt kê các trường hợp được xem là có 

mối liên hệ gắn bó nhất với HĐ, theo đó, việc xác định pháp luật có mối liên hệ gắn bó 

nhất trong quan hệ HĐ KDTM có YTNN cụ thể sẽ được xác định như sau: 

(i). Pháp luật của nước nơi người bán cư trú nếu là cá nhân hoặc nơi thành lập nếu 

là pháp nhân đối với HĐ mua bán hàng hóa. 

(ii). Pháp luật của nước nơi người cung cấp dịch vụ cư trú nếu là cá nhân hoặc nơi 

thành lập nếu là pháp nhân đối với HĐ dịch vụ. 

(iii). Pháp luật của nước nơi người nhận quyền cư trú nếu là cá nhân hoặc nơi 

thành lập nếu là pháp nhân đối với HĐ chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển 

nhượng quyền SHTT. 

Nhìn chung, tiêu chí được BLDS 2015 sử dụng để xác định mối liên hệ gắn bó mật 

thiết với HĐ là nơi cư trú (đối với cá nhân) và nơi thành lập (đối với pháp nhân) của 

bên cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc của bên trao quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng 

quyền trong lĩnh vực SHTT. Tuy nhiên, khoản 3 của điều này lại quy định trong trường 

hợp chứng minh được pháp luật của nước khác với pháp luật được nêu tại khoản 2 

Điều này có mối liên hệ gắn bó hơn với HĐ thì pháp luật áp dụng là pháp luật của 

                                                
297

 Đỗ Văn Đại và một số tác giả (2016), Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự 2015, NXB 
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nước đó.  

NCS cho rằng cách quy định tại khoản  2 (a)  và 3 của Điều 683 là không phù hợp. 

Khoản 1 quy định về tính ưu tiên trong việc sử dụng nguồn luật có mối liên hệ gắn bó 

nhất với HĐ để GQTC của các bên nếu không có thoả thuận chọn luật. Nói cách khác, 

nguồn luật có mối liên hệ gắn bó nhất, được liệt kê tại khoản 2, là vị trí ưu tiên thứ hai, 

sau nguồn luật được các bên thoả thuận. Tuy vậy, khoản 3 lại đề cập đến điều khoản 

loại trừ (escape clause), ưu tiên dùng luật có mối liên hệ gắn bó hơn so với nguồn luật 

có mối quan hệ gắn bó nhất, đã được liệt kê tại khoản 2. Xét về mặt ngôn ngữ và tính 

logic, không thể có trường hợp xuất hiện nguồn luật “có mối liên hệ gắn bó hơn” so với 

nguồn luật được xác định là “có mối liên hệ gắn bó nhất” trước đó.  

Có thể nói, mặc dù lần đầu tiên ghi nhận nội dung của học thuyết về mối liên hệ gắn 

bó
298

 trong BLDS 2015, một học thuyết đang được sử dụng phổ biến trong TPQT của 

các nước hiện nay, nhưng nhà làm luật lại quá lạm dụng trong việc dùng các quy định 

(khoản 1 và khoản 3 Điều 683) để cố khẳng định về tính ưu tiên của nguồn luật được 

xác định theo học thuyết này. Chính vì thế, nó đã dẫn đến sự khó hiểu về mặt ngữ nghĩa 

của các quy định và điều này dẫn đến khả năng có thể khó khăn cho TA trong quá trình 

áp dụng và thực thi các điều khoản trên. Nghiên cứu pháp luật EU và một số nước sẽ 

cho chúng ta cái nhìn tổng quát hơn về vấn đề này. 

- Liên quan đến học thuyết về mối liên hệ gắn bó và cách thức ghi nhận nội dung 

của học thuyết này trong lĩnh vực tranh chấp hợp đồng 

Học thuyết này được quy định tại khoản 1, §188 trong The Second Restatement của 

Hoa Kỳ vào năm 1971, theo đó, nguồn luật có mối liên hệ gắn bó nhất với HĐ sẽ được 

áp dụng để giải quyết cho tranh chấp về HĐ đó
299

. Việc áp dụng học thuyết ngày càng 

mang tính phổ biến, không chỉ trong các các công ước quốc tế có sự hiện diện của Hoa 

Kỳ như Công ước Hague 1986 về luật áp dụng cho HĐ mua bán hàng hoá quốc tế mà 

còn được sử dụng trong Công ước Rome 1980 (sau này là Nghị định Rome I của EU); 

Điều 19 Bộ luật TPQT 2004 của Bỉ; Điều 6 Luật XĐPL 2010 của Trung Quốc…
300

. 

Tuy nhiên, khi được áp dụng tại các quốc gia, nó tồn tại với nhiều tên gọi khác 

nhau và có sự khác biệt với nguyên bản trong the Second Restatement của Hoa Kỳ (the 

most significant relationship). Cụ thể hơn, các thuật ngữ được sử dụng tại các nước là 

sự kết hợp giữa tính từ so sánh hơn (“closer”) hoặc tính từ so sánh nhất (“closest”) cùng 
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 Nội dung của học thuyết đề cập đến việc áp dụng nguồn luật được cho là có mối liên hệ gắn bó chặt chẽ nhất 

với hợp đồng giữa các bên. 
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 Nguyên văn quy định: “The rights and duties of the parties with respect to an issue in contract are determined 
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transaction and the parties under the principles stated in § 6”. 
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với danh từ biểu thị sự gắn kết giữa tranh chấp và nguồn luật được lựa chọn 

(“connection”, “relationship”, “link” hoặc “tie”). Việc dùng các thuật ngữ khác nhau 

chủ yếu xuất phát từ quá trình dịch thuật và ngữ nghĩa được sử dụng trong từng hoàn 

cảnh cụ thể. Xét về mặt bản chất, chúng có nội hàm tương đối giống nhau là tạo nên sự 

linh hoạt cho TA trong việc dựa trên các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của tranh chấp để 

xác định nguồn luật có mối liên hệ gắn bó mật thiết nhất với HĐ
301

. Ưu điểm của học 

thuyết là tạo nên tính linh hoạt trong quá trình áp dụng, thông qua cơ chế giải thích của 

TA, nhưng nó lại có nhược điểm là thiếu tính cụ thể và chắc chắn, dễ dẫn đến tình trạng 

lạm dụng quyền vì nó tạo cho thẩm phán quyền tự định đoạt rất lớn. 

Nghiên cứu pháp luật EU và một số nước cho thấy, việc ghi nhận học thuyết về mối 

liên hệ gắn bó cũng có sự khác nhau. Hiện nay, theo thống kê có 04 dạng quy định về 

nội dung của học thuyết về mối liên hệ gắn bó:  

(i). Dạng thứ nhất, các nước ghi nhận việc áp dụng nội dung học thuyết như là 

nguyên tắc chung (mang tính giả định) trong việc xác định pháp luật áp dụng đối với 

các quan hệ thuộc lĩnh vực điều chỉnh của TPQT. Hiện nay chỉ có 04 quốc gia quy định 

theo hướng này, bao gồm Áo, Bulgaria, Burkina Faso và Trung Quốc
302

. 

(ii). Dạng thứ hai, các nước ghi nhận như là điều khoản loại trừ cho nguyên tắc 

chung. Cách thể hiện này được tìm thấy trong các đạo luật có liên quan của Argentina, 

Bỉ, FYROM, Hàn Quốc, Lithuania, Hà Lan, Quebec (Canada), Serbia, Slovenia, Thuỵ 

Sĩ, and Ukraine
303

. Theo đó, các quốc gia thường dành riêng một quy định để ghi nhận 

sự ưu tiên nguồn luật có mối liên hệ gắn bó hơn so với các nguyên tắc lựa chọn pháp 

luật áp dụng được quy định trong pháp luật của các nước đó. Ví dụ, Điều 19 Bộ luật 

TPQT 2004 Bỉ quy định rằng nguồn luật được xác định dựa theo các quy định của Bộ 

luật sẽ không được áp dụng nếu dựa vào các tình trạng cụ thể của tranh chấp, xác định 

được rằng có nguồn luật của quốc gia khác có sự kết nối chặt chẽ hơn thì luật của quốc 

gia đó sẽ được áp dụng
304

. 

(iii). Dạng thứ ba, quy định đối với các vụ việc đặc thù như trong lĩnh vực HĐ, 

ngoài HĐ…Cách quy định này có thể được tìm thấy tại Điều 4 của Công ước Rome 

1980. Theo đó, khoản 1 Điều 4 quy định, trong trường hợp các bên trong HĐ thiếu vắng 

sự thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng, HĐ sẽ chịu sự điều chỉnh của luật có mối liên 

hệ gắn bó nhất với HĐ. Ngay sau khoản 1 của Điều này, EU quy định nguyên tắc xác 
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 Symeon C. Symeonides (2014), Codifying Choice of Law around the World, Oxford Unviersity Press, tr.176. 
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 Điều 1 Luật TPQT 1979 của Áo; Điều 2 Luật TPQT 2005 của Bulgaria; Điều 1003 Bộ luật về cá nhân và gia 

đình 1990 của Burkina Faso; Điều 6 Luật XĐPL 2010 của Trung Quốc.  
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 Symeon C. Symeonides (2014), Codifying Choice of Law around the World, Oxford Unviersity Press, tr.178. 
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định nguồn luật mang tính gắn bó nhất trong các loại HĐ cụ thể, ví dụ như nơi cư trú 

thường xuyên của bên thực hiện nghĩa vụ chính của HĐ đối với HĐ mua bán hàng hoá, 

nơi có BĐS đối với HĐ liên quan đến quyền đối với BĐS và thuê BĐS… Tuy nhiên, tại 

khoản 5, EU lại đưa ra quy định mang tính phòng ngừa rủi ro cho những trường hợp, 

với những kiểu hệ thuộc được đưa ra, có thể việc xác định mối liên hệ gắn bó không 

phù hợp với tình huống thực tế của tranh chấp. Theo đó, nếu HĐ có mối liên hệ gắn bó 

hơn với một quốc gia khác thì pháp luật của quốc gia đó sẽ được áp dụng. Các quốc gia 

thành viên EU cũng có cách quy định tương tự dựa trên cơ sở nội luật hoá hoặc thực thi 

nội dung của Công ước. Một số quốc gia bên ngoài EU với cách quy định tương tự, ví 

dụ như Nhật Bản, Nga, Đài Loan…
305

 

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng hiện nay, khi Nghị định Rome I được ra đời, nội 

dung này lại được quy định theo dạng khác (dạng thứ tư) nên đa số các quốc gia thành 

viên cũng có sự điều chỉnh tương tự như Nghị định.
306

 

(iv). Dạng thứ tư, được quy định theo hướng nó là điều khoản loại trừ cho việc áp 

dụng nguyên tắc chung trong từng lĩnh vực cụ thể như HĐ, ngoài HĐ… Việc quy định 

theo dạng này mang tính phổ biến hơn, có thể tìm thấy trong các quy định của EU tại 

Nghị định Rome I và đa số các quốc gia thành viên EU hiện nay. Theo đó, nếu các bên 

trong HĐ không có thoả thuận chọn luật, pháp luật EU đã đưa ra nguyên tắc xác định 

luật áp dụng cho từng loại HĐ cụ thể tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định Rome I. 

Trong trường hợp tất cả các tình trạng liên quan quan đến tranh chấp được liệt kê tại 

khoản 1 và khoản 2 có mối liên hệ gắn bó hơn với một quốc gia khác thì pháp luật của 

quốc gia đó sẽ được áp dụng. Như vậy, điều khoản này (khoản 3) được ra đời nhằm loại 

trừ các quy định chứa đựng các nguyên tắc chung trong việc xác định pháp luật áp dụng 

tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 của Nghị định này. 

Nhận xét và kiến nghị 

Qua nghiên cứu trên, NCS cho rằng cách quy định của BLDS 2015 thuộc dạng thứ 

thứ ba (iii), tức là vừa quy định nó như là nguyên tắc chung trong việc xác định pháp 

luật áp dụng cho tranh chấp HĐ, đồng thời cũng sử dụng nó như là điều khoản loại trừ 

cho nguyên tắc chung. Theo NCS, đây là bất cập của pháp luật VN vì cách quy định 

này đã bị lạc hậu và bị nhiều chỉ trích
307

. Bởi vì khi sử dụng nó với ý nghĩa là nguyên 

tắc chung cho việc xác định pháp luật áp dụng cho tranh chấp HĐ KDTM có YTNN, 
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nội dung của nó không rõ ràng, mang tính giả định nên nội dung không thể xác định 

được. Rồi sau đó, nó lại được sử dụng tiếp tục với tư cách là một điều khoản ngoại lệ, 

mang tính loại trừ cho nguyên tắc chung.  

Vì vậy, NCS đề xuất kiến nghị là cần phải loại bỏ sự bất cập này trong pháp luật 

VN bằng việc sửa đổi quy định liên quan đến việc ghi nhận học thuyết về mối liên hệ 

gắn bó tại Điều 683 BLDS 2015 theo cách thức như Nghị định Rome I. Cụ thể: Khoản 

1 Điều 683 chỉ ghi nhận về nguyên tắc ưu tiên áp dụng nguồn luật theo sự thoả thuận 

giữa các bên (bao gồm một số nội dung mới về điều kiện có hiệu lực của thoả thuận 

chọn luật), khoản 2 quy định về nguồn luật được xác định trong trường hợp không có sự 

lựa chọn cho các loại tranh chấp HĐ cụ thể, khoản 3 quy định về việc loại trừ áp dụng 

khoản 2 nếu TA phát hiện có nguồn luật mang tính gắn bó chặt chẽ hơn đối với tình 

huống cụ thể của tranh chấp.  

 Kiến nghị này không phải chỉ là giải pháp mang tính kỹ thuật đơn thuần trong hoạt 

động lập pháp. Việc sửa đổi theo cách thức trên sẽ đảm bảo hơn về tính cụ thể và sự 

chắc chắn cho điều khoản về pháp luật áp dụng trong trường hợp các bên không thỏa 

thuận lựa chọn pháp luật áp dụng. Ngoài ra, nó sẽ góp phần giảm bớt quyền tự quyết 

dành cho TA trong việc xác định nguồn luật có mối liên hệ gắn bó nhất với HĐ.   

- Vấn đề xác định mối liên hệ gắn bó giữa hợp đồng và luật có thể được áp dụng 

Như đã trình bày ở trên, việc xác định nguồn luật được xem là có mối liên hệ gắn 

bó nhất với HĐ không phải là điều dễ dàng. Do đó, khoản 2 Điều 683 BLDS 2015 đã 

liệt kê các nguồn luật được cho là có mối liên hệ gắn bó nhất với HĐ trong các tranh 

chấp cụ thể. Các nguồn luật này được nhà làm luật giả định dựa trên lý luận chung về 

HĐ và đặc điểm của từng loại HĐ cụ thể: 

+ Đối với hợp đồng mua bán hàng hoá: Điểm a, khoản 2 Điều 683 BLDS 2015 quy 

định, pháp luật có mối liên hệ gắn bó mật thiết nhất với HĐ mua bán hàng hoá là pháp 

luật của nước nơi người bán cư trú nếu là cá nhân hoặc nơi thành lập nếu là pháp nhân. 

Đối với HĐ KDTM có YTNN, các bên HĐ luôn là các thương nhân, bao gồm các DN 

là các pháp nhân hoặc cá nhân có đăng ký KD. Khi tranh chấp phát sinh, nếu người bán 

là DN đăng ký KD tại VN thì pháp luật VN sẽ được áp dụng. Việc lựa chọn nguồn luật 

theo nơi cư trú, nơi thành lập của người bán xuất phát từ đặc điểm của HĐ mua bán 

hàng hoá: đối tượng của HĐ này là động sản, thuộc quyền sở hữu của người bán và việc 

thực hiện nghĩa vụ đặc trưng của hợp động thông qua nghĩa vụ chuyển giao hàng của 

người bán.Với đối tượng này, kiểu hệ thuộc thường được các quốc gia lựa chọn để xác 

định nguồn luật điều chỉnh là hệ thuộc luật nhân thân (lex personalis), cụ thể là luật nơi 
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cư trú (lex domicilii)
 308

. Đây là kiểu hệ thuộc thể hiện sự chỉ dẫn đến nguồn luật có sự 

gắn kết với người bán, là người sở hữu tài sản và với tài sản, vì thông thường, các tài 

sản là động sản sẽ toạ lạc cùng với nơi mà người bán cư trú hoặc thành lập
309

. 

Tuy nhiên, có những tranh chấp, pháp luật nơi thành lập của pháp nhân lại không 

phải là nguồn luật có mối liên hệ gắn bó chặt chẽ đối với pháp nhân đó. Đó chính là 

trường hợp tranh chấp liên quan đến việc thực hiện HĐ mua bán hàng hoá có YTNN 

bởi chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân tại nước khác với nước thành lập pháp 

nhân. Ví dụ chi nhánh của một công ty nước ngoài tại VN ký kết một HĐ mua bán hàng 

hoá với một công ty của VN. Số hàng là đối tượng của HĐ đang được lưu kho của chi 

nhánh công ty nước ngoài, tức là hàng hoá là đối tượng của HĐ đang trên lãnh thổ VN. 

Nếu dựa vào quy định của điểm a, khoản 1 Điều 683 BLDS 2015 thì nguồn luật có mối 

liên hệ gắn bó nhất với HĐ sẽ là luật nước ngoài, không phải là luật VN. Rõ ràng không 

cần xuất phát từ tình huống tranh chấp cụ thể, vẫn có thể suy luận (giả định) được 

trường hợp liên quan đến tranh chấp về việc thực hiện HĐ mua bán của chi nhánh, văn 

phòng đại diện của pháp nhân đặt tại nước ngoài. Đây là vấn đề còn bỏ ngỏ trong pháp 

luật VN.  

 + Đối với HĐ dịch vụ: Pháp luật của nước nơi người cung cấp dịch vụ cư trú nếu 

là cá nhân hoặc nơi thành lập nếu là pháp nhân. HĐ dịch vụ và HĐ mua bán hàng hoá 

có YTNN là hai dạng phổ biến của HĐ KDTM có YTNN. Khác với HĐ mua bán hàng 

hoá gắn liền với tài sản là hàng hoá hữu hình, HĐ dịch vụ lại liên quan đến đối tượng là 

dịch vụ được cung cấp – hàng hoá vô hình - nên không thể lưu trữ được, vì vậy, trong 

việc mua bán hay cung ứng dịch vụ người ta không cần quan tâm đến nơi chứa dịch vụ, 

không quan tâm tới việc cất giữ, tồn kho hay dự trữ dịch vụ
310

. Tuy nhiên, đối tượng 

này lại gắn liền với hành vi của bên cung ứng dịch vụ, được thực hiện thông qua hành 

vi cụ thể của họ. Do đó, hệ thuộc luật nhân thân, cụ thể là luật nơi cư trú là phù hợp 

nhất để xác định pháp luật áp dụng nhằm điều chỉnh hành vi của bên cung ứng dịch vụ, 

tức là điều chỉnh cho HĐ dịch vụ.  

Trên thực tế có thể xuất hiện những tình huống khiến cho pháp luật nơi cư trú hoặc 

nơi thành lập của bên cung ứng dịch vụ không phải là nguồn luật có mối liên hệ gắn bó 
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nhất với HĐ dịch vụ TM. Ví dụ, tranh chấp trong Bản án số 127/2011/KDTM-PT
311

 

giữa nguyên đơn là một công ty của Hàn Quốc và bị đơn là một công ty của VN, có trụ 

sở tại Bình Dương. Tranh chấp liên quan đến việc không thực hiện nghĩa vụ thanh toán 

của bị đơn trong HĐ cung cấp dịch vụ thiết kế sân golf tại Bình Dương. Pháp luật được 

TA sơ thẩm là TAND tỉnh Bình Dương và Toà Phúc thẩm áp dụng đều là pháp luật VN. 

Cả hai phán quyết đều không đề cập đến lý do cho việc áp dụng luật VN. Có thể vì HĐ 

dịch vụ trên được ký tại VN, hoặc mặc dù công việc được thực hiện tại nước ngoài 

(việc thiết kế bản vẽ được thực hiện tại Hàn Quốc) nhưng lại có liên quan đến công 

trình xây dựng hiện hữu tại VN, hoạt động giám sát, kiểm tra chất lượng dịch vụ tại 

VN… Những lý do này có thể là căn cứ để cho rằng pháp luật VN có mối liên hệ gắn 

bó mật thiết nhất với HĐ dịch vụ của các bên hơn là pháp luật Hàn Quốc, nguồn luật 

nơi thành lập (có trụ sở TM) của bên cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, nội dung phân tích 

này chỉ là sự suy luận từ tình huống cụ thể, không phải quan điểm chính thức của thẩm 

phán được thể hiện trong các bản án. 

 + Đối với HĐ chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền SHTT: Pháp 

luật của nước nơi người nhận quyền cư trú nếu là cá nhân hoặc nơi thành lập nếu là 

pháp nhân. Các loại HĐ này thường tồn tại dưới dạng là HĐ license (li-xăng) và chuyển 

giao công nghệ. Một trong những đặc điểm nổi bật của các loại HĐ này là về đối tượng 

và hình thức của HĐ: Đối tượng của các loại HĐ này là các quyền về tài sản, mang tính 

vô hình và được bảo hộ dựa theo pháp luật của nước nơi tiến hành đăng ký. Về hình 

thức, trong một số trường hợp đặc biệt, các HĐ cần phải được đăng ký trước khi có 

hiệu lực, thậm chí một số HĐ cần phải được phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền
312

. Do đó, pháp luật của nước nơi người nhận quyền cư trú hoặc thành lập được 

cho là có mối liên hệ gắn bó nhất với các loại HĐ này vì việc sử dụng và đăng ký HĐ 

sẽ được thực hiện tại nơi bên nhận quyền cư trú hoặc thành lập. Ngoài ra, quy định này 

còn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên nhận quyền khi áp dụng luật của 

quốc gia mà bên đó cư trú hoặc thành lập để điều chỉnh HĐ. 

Nhận xét và kiến nghị 

NCS cho rằng, với những quy định tại khoản 2 Điều 683 BLDS 2015 pháp luật VN 

đã đảm bảo được tính cụ thể và sự chắc chắn trong việc xác định nguồn luật có mối liên 

hệ gắn bó mật thiết với ba loại HĐ phổ biến trong lĩnh vực KDTM có YTNN là HĐ 

mua bán hàng hoá, HĐ dịch vụ và HĐ chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng 

quyền SHTT.  

Tuy nhiên, để thực thi các điều khoản này trên thực tế là điều không phải dễ dàng vì 
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312

 Theo khoản 2 Điều 19 Luật Chuyển giao công nghệ 2006 của VN; Điều 6 Nghị định 133/2008/NĐ-CP hướng 

dẫn chi tiết thi hành Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006. 
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có thể có một số vướng mắc, khó khăn sau: 

Thứ nhất, BLDS 2015 chưa liệt kê hết các loại HĐ cụ thể trong lĩnh vực KDTM có 

YTNN. Bởi lẽ thực tế tranh chấp trong lĩnh vực này cho thấy, có thể xuất hiện nhiều 

loại HĐ có tính chất mang tính khác biệt với ba loại HĐ trên nhưng lại không được 

khoản 2 Điều 683 điều chỉnh, ví dụ như HĐ phân phối, HĐ cho thuê động sản, HĐ 

nhượng quyền TM (ví dụ như HĐ nhượng quyền mua cổ phiếu, HĐ nhượng vốn góp 

trong công ty…), HĐ vận chuyển...  

Thứ hai, việc xác định nguồn luật nào sẽ có mối liên hệ gắn bó hơn theo khoản 3 

Điều 683 là điều không dễ dàng. Việc pháp luật dành một khoảng trống quá lớn cho 

thẩm phán trong việc giải thích và quyết định nguồn luật có mối liên hệ gắn bó hơn dựa 

trên từng tình huống tranh chấp HĐ KDTM có YTNN cụ thể có thể sẽ dẫn đến sự lạm 

dụng và sự tuỳ tiện. Mặc dù Nghị quyết 05 được ra đời từ năm 2015, cho phép 

TANDTC được quyền lựa chọn và công bố án lệ, nhưng cho đến nay án lệ trong lĩnh 

vực TPQT là rất ít. Tình trạng ngại và sợ áp dụng pháp luật nước ngoài như trước đây 

của TA VN có thể sẽ gia tăng hơn khi thực thi quy định tại khoản 3 này
313

. 

Nghiên cứu kinh nghiệm EU và một số nước cho thấy, theo pháp luật EU, để đảm 

bảo tính cụ thể và chắc chắn cho các quy định về xác định pháp luật áp dụng cho tranh 

chấp HĐ khi không có sự lựa chọn luật của các bên, khoản 1 Điều 4 Nghị định Rome I 

đã quy định về pháp luật áp dụng cụ thể (được giả định là có mối liên hệ gắn bó mật 

thiết nhất) cho từng loại HĐ khác nhau. Cụ thể:  

(i). Đối với HĐ mua bán hàng hóa được điều chỉnh bởi pháp luật của quốc gia nơi 

cư trú thường xuyên của bên bán. 

(ii). Đối với HĐ cung cấp dịch vụ được điều chỉnh bởi pháp luật của quốc gia nơi 

cư trú thường xuyên của bên cung cấp dịch vụ. 

(iii). Đối với HĐ liên quan đến quyền đối với bất động sản hoặc thuê nhà gắn với 

bất động sản sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của nước nơi có tài sản.  

(iv). Đối với HĐ thuê nhà gắn với bất động sản được ký kết vì mục đích sử dụng 

tạm thời của cá nhân trong một thời gian không quá sáu tháng liên tục sẽ được điều 

chỉnh bởi pháp luật của nước nơi chủ nhà thường trú với điều kiện là người thuê nhà là 

cá nhân và nơi cư trú thường xuyên của người đó là trong cùng một quốc gia. 

(v). Đối với HĐ nhượng quyền TM sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của nước nơi 
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 Theo nhận định của Bộ Tư pháp: “Hầu như TA VN chỉ áp dụng pháp luật VN để giải quyết tranh chấp mà 

không viện dẫn lý do tại sao lại áp dụng pháp luật VN để giải quyết các tranh chấp đó (tức là dựa trên quy phạm 

XĐPL nào để xác định luật áp dụng là luật VN). Hầu hết các bản án không đưa ra khẳng định TA VN có thẩm 

quyền đối với các vụ việc cụ thể có yếu tố nước ngoài và cũng không dẫn chiếu áp dụng quy định của Phần thứ 

bảy BLDS hoặc các văn bản có liên quan để xác định luật nội dung áp dụng giải quyết các tranh chấp. Như vậy, 

đối với hoạt động xét xử của TA, cho đến nay các quy định về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài gần như chỉ 

tồn tại về mặt hình thức”. Nguồn: Bộ Tư pháp (2015), Báo cáo tổng kết thi hành Bộ luật dân sự 2005, Báo cáo số 

151/BC-BTP ngày 15/7/2015, tr.59. 
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cư trú thường xuyên của bên nhượng quyền. 

(vi). Đối với HĐ phân phối sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của nước nơi cư trú 

thường xuyên của nhà phân phối. 

(vii). Đối với HĐ mua bán hàng hóa bằng hình thức đấu giá sẽ được điều chỉnh bởi 

pháp luật của nước nơi tiến hành bán đấu giá nếu nơi đó có thể xác định được.  

(viii). Đối với HĐ được ký kết trong hệ thống đa phương mà dễ dàng mang lại cho 

nhau việc mua bán với bên thứ ba về các phương tiện tài chính trong hệ thống đa 

phương được điều chỉnh bởi những nguyên tắc xung đột đặc biệt chỉ dẫn đến luật của 

quốc gia có quy định bắt buộc như là hoạt động của hệ thống
314

. 

Để phòng ngừa cho những rủi ro khi việc liệt kê không đầy đủ các tranh chấp HĐ, 

cũng như có thể xuất hiện tình trạng một tranh chấp có nhiều dạng HĐ được liệt kê 

cùng xuất hiện, khoản 2 Điều khoản này quy định, khi xuất hiện hai tình huống này, 

nguồn luật được áp dụng sẽ là luật nơi cư trú thường xuyên của bên phải thực hiện 

nghĩa vụ đặc trưng của HĐ đó. Trong trường hợp khi mà căn cứ vào cả khoản 1 và 

khoản 2 mà không thể xác định được pháp luật áp dụng thì sẽ áp dụng luật được cho là 

có mối liên hệ gắn bó nhất với HĐ
315

. Ngoài ra, theo khoản 3 Điều này, trong trường 

hợp tất cả các tình trạng liên quan quan đến tranh chấp được liệt kê tại khoản 1 và 

khoản 2 có mối liên hệ gắn bó hơn với một quốc gia khác thì pháp luật của quốc gia đó 

sẽ được áp dụng. Như vậy, Điều khoản này (khoản 3) được ra đời nhằm loại trừ các quy 

định chứa đựng các nguyên tắc chung tại khoản 1 và 2 của Điều 4. 

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, các quy định về pháp luật áp dụng tại Điều 4 Nghị 

định Rome I, như phân tích ở trên, có thể bị loại trừ việc áp dụng bởi quy định tại khoản 

2 Điều 9 (quy định về việc tuân thủ điều khoản bắt buộc - mandatory provision) và 

Điều 21 (quy định về việc tuân thủ chính sách công) của Nghị định. Theo đó, không có 

bất kỳ điều khoản nào trong Nghị định này có thể cản trở việc áp dụng các điều khoản 

bắt buộc được quy định bởi quốc gia có TA thụ lý GQTC và việc áp dụng các nguồn 

luật được xác định bởi các điều khoản của Nghị định này có thể bị từ chối khi việc áp 

dụng đó rõ ràng trái với chính sách công (trật tự công) của quốc gia có TA GQTC.   

Theo pháp luật Hoa Kỳ, The Second Restatement không liệt kê các tranh chấp HĐ 

cụ thể để xác định nguồn luật có mối liên hệ gắn bó nhất với HĐ như cách quy định của 

EU. Việc xác định nguồn luật có mối liên hệ gắn bó với HĐ tương tự như đối với quan 

hệ BTTH ngoài HĐ
316

. Theo đó, khoản 2 Section188 chỉ đưa ra các yếu tố nhằm xác 
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 Xem bản dịch tại: Phan Hoài Nam & Nguyễn Lê Hoài, Chuyên đề về “Tư pháp quốc tế Liên minh Châu Âu 

(EU)”, Lê Thị Nam Giang và một số tác giả (2017), tlđd, tr. 
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 Theo khoản 4 Điều 4 Nghị định Rom I. 
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 Rick Kirgis (2015), “Disentangling Choice of Law for Torts and Contracts”, Washington and Lee Law Review, 

USA, vol.72 (1), tr.74. Bản Online số 71 tại: http://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr-online/vol72/iss1/4 (truy 

cập ngày 4/5/2017).  
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định mối liên hệ với HĐ, bao gồm: nơi giao kết HĐ, nơi đàm phán HĐ, nơi thực hiện 

HĐ, nơi toạ lạc đối tượng của HĐ, nơi cư trú, thường trú, nơi đặt trụ sở chính hoặc trụ 

sở KD.  

Những mối quan hệ này sẽ được đánh giá dựa trên tầm quan trọng của nó trong sự 

liên hệ với các tình huống tranh chấp cụ thể và được tính toán dựa theo nguyên tắc giải 

quyết XĐPL của Hoa Kỳ được quy định tại Section 6 của The Second Restatement. 

Theo đó, TA Hoa Kỳ, dựa theo những hạn chế bởi Hiến pháp, sẽ dựa trên sự chỉ dẫn 

của pháp luật thực định quốc gia cho việc giải quyết vấn đề XĐPL. Nếu không có sự 

chỉ dẫn trực tiếp đó, TA phải dựa trên các yếu tố sau để cân nhắc trong việc xác định 

pháp luật áp dụng: nhu cầu và lợi ích của Liên bang và quốc tế; các chính sách có liên 

quan của quốc gia có TA thụ lý giải quyết vụ việc; các chính sách có liên quan của các 

quốc gia khác và những lợi ích có liên quan của những quốc gia đó trong việc xác định 

các vấn đề cụ thể; bảo vệ sự kỳ vọng cho lẽ công bằng; những chính sách cơ bản trong 

các lĩnh vực pháp luật cụ thể; tính chắc chắn, tính dự báo và tính thống nhất của kết quả 

giải quyết XĐPL; sự dễ dàng trong việc xác định và áp dụng nguồn luật được xác 

định.Tuy nhiên, trên thực tế, việc kiểm tra (mang tính loại trừ) cho nguồn luật được xác 

định có mối liên hệ gắn bó với HĐ sẽ được thực hiện dựa trên bốn câu hỏi: (i). Nguồn 

luật đó có trái với hiến pháp không? (ii). Quốc gia có nguồn luật được lựa chọn có lợi 

ích trong tình huống XĐPL đó không? (iii). Việc áp dụng nguồn luật đó có làm mất đi 

những sự mong đợi mang tính hợp lý của một bên nào đó không? (iv). Việc áp dụng 

nguồn luật đó có làm mất đi tính bắt buộc của các quy định về chính sách công của 

quốc gia có lợi ích và cũng là quốc gia có TA thụ lý vụ tranh chấp hay không
317

? 

Theo pháp luật Trung Quốc, Điều 3 Luật XĐPL 2010 xác định nguyên tắc chung 

được sử dụng cho việc GQTC HĐ KDTM có YTNN là áp dụng nguồn luật có mối liên 

hệ gắn bó nhất với tranh chấp đó. Nguyên tắc này cũng đã được ghi nhận trước đó trong 

Văn bản về các nguyên tắc cơ bản của pháp luật DS 1986
318

 và Luật Hợp đồng năm 

1999
319

. Điều 145 của Văn quy định: Các bên trong HĐ có YTNN có thể lựa chọn pháp 

luật áp dụng cho tranh chấp, trừ khi có quy định khác của pháp luật; nếu các bên đó 

không thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng thì luật của quốc gia có mối liên hệ gắn bó 
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 William A. Reppy, Jr.(2008), “Eclecticism in Methods for Resolving Tort and Contract Conflict of Laws: The 
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 General principles of civil law of the People's Republic of China. 
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nhất với HĐ sẽ được áp dụng
320

. Điều 126 Luật HĐ năm 1999 cũng có cách quy định 

tương tự, theo đó, nếu các bên trong tranh chấp trong HĐ có YTNN không thoả thuận 

lựa chọn pháp luật áp dụng thì luật của quốc gia có mối liên hệ gắn bó nhất với HĐ sẽ 

được áp dụng
321

.  

Bằng thực tiễn xét xử của mình, TANDTC Trung Quốc đã thừa nhận rằng, nơi thực 

hiện nghĩa vụ đặc trưng của HĐ, ví dụ, trong HĐ mua bán là nơi người bán đặt trụ sở 

TM tại thời điểm giao kết HĐ. Tuy nhiên, nếu quá trình đàm phán và ký kết HĐ được 

thực hiện tại nơi đặt trụ sở TM của người mua thì pháp luật áp dụng sau nguồn luật trên 

sẽ là luật của nước người mua
322

. 

Từ những nghiên cứu trên, NCS đề xuất 02 kiến nghị: 

 (i). BLDS cần bổ sung quy định về các trường hợp xác định pháp luật áp dụng 

(được dự đoán là có mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với HĐ) cho một số loại HĐ phổ biến 

như cách quy định của EU trong Nghị định Rome I;  

(ii). Trong văn bản hướng dẫn thi hành, HĐTP TANDTC cần phải đưa ra những 

tiêu chí cụ thể nhằm giúp cho các thẩm phán có thể xác định một cách nhanh chóng và 

dễ dàng các yếu tố mang tính gắn bó với HĐ, như cách quy định của Hoa Kỳ: Nơi giao 

kết HĐ; nơi đàm phán HĐ; nơi thực hiện HĐ; nơi toạ lạc đối tượng của HĐ; nơi cư trú, 

thường trú, nơi đặt trụ sở chính hoặc trụ sở KD... 

4.1.2.2. Phạm vi áp dụng của nguồn luật được xác định 

Như đã trình bày tại mục 4.1.1.2., phạm vi áp dụng của nguồn luật được xác định 

theo Điều 683 BLDS 2015 không chỉ điều chỉnh đối với các vấn đề liên quan đến quyền 

và nghĩa vụ của các bên trong HĐ, mà còn mở rộng đến các vấn đề khác như vấn đề 

giao kết HĐ, hình thức HĐ...
323

. Nói một cách khác, nguồn luật được xác định theo 

Điều 683 BLDS 2015 (bao gồm cả nguồn luật được các bên thoả thuận) sẽ có giá trị áp 

dụng đối với toàn bộ các vấn đề liên quan đến HĐ KDTM có YTNN. 

Nhận xét và kiến nghị 

NCS cho rằng, việc không quy định cụ thể các vấn đề thuộc phạm vi áp dụng của 

nguồn luật được xác định cho việc GQTC HĐ giữa các bên là phù hợp vì nó giúp cho 
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việc đảm bảo tính linh hoạt cho thẩm phán và TA trong quá trình GQTC.  

      Tuy nhiên, dưới góc độ hoạt động chuyên môn của ngành TA, NCS đề xuất kiến 

nghị với TANDTC là: HĐTP TANDTC cần có hướng dẫn cụ thể về những vấn đề 

thuộc phạm vi điều chỉnh của nguồn được áp dụng cho việc GQTC HĐ KDTM có 

YTNN, tương tự như kiến nghị mà NCS đã đề xuất tại Mục 4.1.1.2. 

4.2. Pháp luật áp dụng đối với quan hệ kinh doanh, thƣơng mại có yếu tố nƣớc 

ngoài phát sinh ngoài hợp đồng 

Vấn đề thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng đối với việc GQTC KDTM có 

YTNN phát sinh ngoài HĐ chỉ được đặt ra sau khi tranh chấp đã xảy ra. Quyền và 

nghĩa vụ của các bên trong quan hệ này không thể dự đoán trước và do đó, các bên 

không thể lựa chọn cho mình một nguồn luật được cho là có khả năng bảo vệ quyền và 

lợi ích tốt nhất cho mình. Khi tranh chấp xảy ra, sự mâu thuẫn về lợi ích giữa các bên 

lại càng khó có thể dẫn đến một sự đồng thuận về lựa chọn nguồn luật được áp dụng. 

Hơn nữa, trong các tranh chấp ngoài HĐ, nghĩa vụ chỉ phát sinh dựa trên các quy định 

của pháp luật. Do đó, trước đây, hầu như pháp luật các nước, trong đó có VN, không 

ghi nhận quyền thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng để GQTC phát sinh ngoài HĐ. 

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, khi quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp 

ngày càng được đề cao, quyền thoả thuận chọn luật được thừa nhận ngay cả trong các 

tranh chấp ngoài HĐ, như BTTH ngoài HĐ, thực hiện công việc không có uỷ quyền, 

hưởng lợi không có căn cứ pháp luật và trách nhiệm tiền HĐ. Lý do cơ bản cho sự ghi 

nhận này là sự tôn trọng ý định và quyền tự do ý chí của các bên, đảm bảo sự cân bằng 

về lợi ích giữa người phải chịu trách nhiệm với người bị thiệt hại. Ngoài ra, việc ghi 

nhận quyền thoả thuận chọn luật trong tranh chấp ngoài HĐ còn đảm bảo được tính 

pháp lý chắc chắn cũng như bảo vệ những kỳ vọng mang tính hợp pháp của các bên, 

đảm bảo được sự tối đa hoá những lợi ích mà các bên có thể đạt được khi tham gia vào 

hoạt động tố tụng
324

. 

Tại VN, vấn đề này được thể hiện rõ nhất, trong sự khác biệt giữa BLDS 2015 với 

các BLDS trước đó, khi lần đầu tiên BLDS 2015 thừa nhận quyền thoả thuận chọn luật 

trong hai lĩnh vực ngoài HĐ: Bồi thường thiệt hại ngoài HĐ và thực hiện công việc 
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 Xem: Jürgen Basedow (2013), Exclusive Choice-of-Court Agreements as a Derogation from Imperative 

Norms, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Lund, Thuỵ Điển (Giáo sư hướng dẫn: Michael Bogdan), tr.15-31; 

Jürgen Basedow (2013), “Exclusive Choice-of-Court Agreements as a Derogation from Imperative Norms”, Tạp 

chí Max Planck Private Law Research Paper, số 14 (1), tr.17; Mandery, Maya (2014), Comparative and 

International Law Studies: Party Autonomy in Contractual and Non-Contractual Obligations: A European and 

Anglo-Common Law perspective on the freedom of choice of law in the Rome I Regulation on the law applicable 

to contractual obligations and the Rome II Regulation on the law applicable to non-contractual obligations, Peter 

Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, tr.79. 
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không có uỷ quyền
325

. Như vậy, đối với các tranh chấp phát sịnh ngoài HĐ trong lĩnh 

vực KDTM có YTNN tại VN, các bên tranh chấp được quyền thoả thuận lựa chọn pháp 

luật áp dụng trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến BTTH ngoài HĐ và thực 

hiện công việc không có uỷ quyền gắn với HĐ KDTM có YTNN. Bởi vì nếu việc thực 

hiện công việc không có uỷ quyền không gắn với HĐ KDTM có YTNN, các tranh chấp 

liên quan sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của lĩnh vực DS và lao động. Do đó, nội dung 

phần này, NCS chỉ phân tích các vấn đề pháp lý liên quan đến xác định pháp luật áp 

dụng cho việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến đến vấn đề BTTH ngoài HĐ 

trong lĩnh vực KDTM có YTNN. 

4.2.1. Pháp luật áp dụng theo sự thoả thuận lựa chọn của các bên  

4.2.1.1. Nguyên tắc xác định 

Về vấn đề xác định pháp luật áp dụng cho việc giải quyết các tranh chấp BTTH 

ngoài HĐ, Điều 687 BLDS 2015 quy định: “1. Các bên được thỏa thuận lựa chọn pháp 

luật áp dụng cho việc bồi thường thiệt hại ngoài HĐ, trừ trường hợp quy định tại khoản 

2 Điều này. Trường hợp không có thỏa thuận thì pháp luật của nước nơi phát sinh hậu 

quả của sự kiện gây thiệt hại được áp dụng. 2. Trường hợp bên gây thiệt hại và bên bị 

thiệt hại có nơi cư trú, đối với cá nhân hoặc nơi thành lập, đối với pháp nhân tại cùng 

một nước thì pháp luật của nước đó được áp dụng”.Như vậy, nguyên tắc cơ bản, mang 

tính ưu tiên cho việc xác định pháp luật áp dụng để GQTC về BTTH ngoài HĐ trong 

KDTM có YTNN là luật do các bên lựa chọn.  

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, các quy định điều chỉnh về vấn đề này hầu như đều 

được ghi nhận như là một ngoại lệ của nguyên tắc chung, không phải là nguyên tắc cơ 

bản, hay nguyên tắc chung trong việc xác định pháp luật áp dụng cho các quan hệ ngoài 

HĐ. Ví dụ, Nghị định Rome II quy định nguyên tắc chung tại Điều 4, trong khi đó, vấn 

đề thoả thuận chọn luật được quy định tại Điều 14, như là ngoại lệ của nguyên tắc 

chung; Bộ luật TPQT 2004 của Bỉ quy định nguyên tắc tại Điều 99, ngoại lệ về thoả 

thuận chọn luật được quy định tại Điều 101; Luật XĐPL 2010 của Trung Quốc quy 

định chung cho cả hai vấn đề trên trong cùng một điều khoản tại Điều 44, theo đó, 

nguyên tắc chung để giải quyết là áp dụng luật nơi thực hiện hành vi hoặc nơi thiệt hại 

xảy ra, tuy nhiên, nếu các bên có thoả thuận chọn luật thì luật được lựa chọn sẽ chiếm 

ưu thế… 

Điều này một lần nữa khẳng định vấn đề mở rộng quyền thoả thuận chọn luật trong 

các tranh chấp BTTH ngoài HĐ được EU và một số nước nghiên cứu quy định với thái 
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độ dè dặt hơn so với tranh chấp từ HĐ. Hơn nữa, trong việc giải quyết các loại tranh 

chấp này, pháp luật các nước này đều không dành sự tôn trọng gần như đầy đủ cho 

quyền tự do và tính ưu tiên cho quyền thoả thuận chọn luật như trong quan hệ HĐ. 

Quyền thoả thuận chọn luật trong các quan hệ ngoài HĐ bị giới hạn bởi nhiều quy định 

liên quan đến việc bảo vệ lợi ích của bên thứ ba, lợi ích của bên yếu thế và đặc biệt là 

những lợi ích công cộng mà Nhà nước muốn ổn định và bảo vệ
326

. 

Ngoài ra, thoả thuận chọn luật của các bên trong quan hệ ngoài HĐ trong lĩnh vực 

KDTM có YTNN cũng sẽ bị những giới hạn nhất định liên quan đến các vấn đề về 

phạm vi áp dụng và điều kiện có hiệu lực của thoả thuận. Những giới hạn này được thể 

hiện thông qua các quy định nhằm ràng buộc thoả thuận theo những hạn chế mà Nhà 

nước mong muốn, đảm bảo sự cân bằng giữa việc tôn trọng quyền tự định đoạt của các 

bên với việc thực thi quyền tài phán và chủ quyền của quốc gia. Tuy nhiên, các quy 

định liên quan đến sự giới hạn này trong pháp luật VN còn khá sơ sài, chưa cụ thể và 

chưa đảm bảo được tính chắc chắn của pháp luật. Điều này dễ dẫn đến sự tuỳ tiện và sự 

lạm dụng của TA trong quá trình đảm bảo sự thực thi quyền tự định đoạt của các bên 

trong các tranh chấp ngoài HĐ thuộc lĩnh vực KDTM có YTNN. 

Nhận xét và kiến nghị 

NCS cho rằng, việc mở rộng quyền thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho các 

tranh chấp về BTTH ngoài HĐ trong BLDS 2015 là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của 

các bên tranh chấp và đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, xét 

dưới góc độ lý luận, việc ghi nhận quyền thoả thuận tại khoản 1 Điều 687 như là 

nguyên tắc cơ bản, ưu tiên là chưa hợp lý. Vì vậy, dựa trên kinh nghiệm EU và một số 

nước nghiên cứu, NCS đề xuất kiến nghị là quy định này cần phải được sửa đổi thành 

quy định mang tính ngoại lệ cho nguyên tắc chung, như cách làm của EU và đa số các 

nước.  

       Căn cứ của kiến nghị này sẽ được làm rõ hơn trên cơ sở phân tích pháp luật và thực 

tiễn xét xử của EU và mộ số nước theo những vấn đề cụ thể dưới đây: 

        - Xác định luật áp dụng đối với tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài HĐ gắn 

với hợp đồng trước đó giữa các bên. 

Trên thực tế, có những tranh chấp về BTTH ngoài HĐ trong lĩnh vực KDTM có 

YTNN gắn với HĐ trước đó giữa các bên. BLDS 2015 và các văn bản pháp luật chuyên 

ngành trong lĩnh vực KDTM có YTNN tại VN không có quy định cụ thể về vấn đề này. 

Thực tế cho thấy cũng đã có nhiều trường hợp phát sinh yêu cầu BTTH ngoài HĐ khi 
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TA GQTC HĐ giữa các bên. Hầu như trong các trường hợp đó, TA đều áp dụng các 

thoả thuận chọn luật trong HĐ lẫn pháp luật VN để GQTC.  

 Ví dụ như, tranh chấp giữa hai công ty VN, trong đó nguyên đơn có trụ sở tại Tây 

Ninh và bị đơn có trụ sở tại Bình Dương liên quan đến HĐ gia công, trong đó có bên 

thứ ba là công ty có trụ sở tại Hàn Quốc
327

. Theo đó, bị đơn là đơn vị nhận gia công lại 

từ HĐ gia công giữa nguyên đơn và công ty Hàn Quốc. Trong quá trình chuyển giao 

nguyên vật liệu giữa nguyên đơn và bị đơn, bị đơn đã không thực hiện việc kê khai tờ 

khai hải quan để nhận hàng theo quy định mới. Phía nguyên đơn đã bị Cục Hải quan 

Khu công nghiệp Trảng Bằng xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu nộp các khoản 

thuế xuất nhập khẩu cho việc thanh khoản HĐ gia công trước đó. Như vậy, quan hệ 

BTTH ngoài HĐ đã phát sinh trong quá trình thực hiện HĐ và quan hệ đó có liên quan 

đến HĐ trước đó giữa các bên. TA VN đã dựa trên các thoả thuận trong HĐ và pháp 

luật VN để xác định trách nhiệm giữa các bên. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu rằng nếu 

giữa các bên có thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho HĐ thì nguồn luật được lựa 

chọn đó có được áp dụng cho quan hệ BTTH ngoài HĐ gắn với HĐ giữa các bên hay 

không? Câu hỏi này chưa được trả lời cả dưới góc độ lập pháp lẫn thực tiễn xét xử tại 

VN. 

Theo pháp luật EU, việc GQTC BTTH ngoài HĐ gắn với HĐ trước đó giữa các bên 

cũng không được quy định trực tiếp trong Nghị định Rome I và Nghị định Rome II. 

Tuy nhiên, nhiều học giả cho rằng, với việc “im lặng” của pháp luật, cùng với sự giải 

thích linh hoạt các quy định của hai Nghị định Rome và ý định của ban soạn thảo Dự 

thảo Nghị định Rome II
328

 
329

, vấn đề này có thể được giải quyết theo hai cách thức tuỳ 

theo sự lựa chọn của nguyên đơn. Cụ thể: Bên bị thiệt hại trong quan hệ BTTH ngoài 

HĐ gắn với HĐ có thể khởi kiện cho vụ kiện về tranh chấp HĐ (dựa theo quy định của 

Nghị định Rome I) hoặc khởi kiện cho một vụ kiện về BTTH ngoài HĐ (dựa theo quy 

định của Nghị định Rome II). Như vậy, khi nguyên đơn khởi kiện cho một vụ kiện về 

tranh chấp HĐ theo Nghị định Rome I, khi đó, nguồn luật được các bên thoả thuận 

trong HĐ sẽ được áp dụng cho việc GQTC này, nếu sự thoả thuận đó mang tính hợp 

pháp. Trong trường hợp nguyên đơn khởi kiện cho một vụ kiện về BTTH ngoài HĐ 

theo Nghị định Rome II, thì quan hệ HĐ giữa các bên sẽ được xem là một yếu tố quan 

trọng cho việc xác định nguồn luật có mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với quan hệ BTTH 
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ngoài HĐ giữa các bên
330

. Khi đó, pháp luật áp dụng cho quan hệ HĐ (bao gồm luật 

được các bên thoả thuận lựa chọn) có thể được áp dụng cho quan hệ BTTH ngoài HĐ 

nếu TA xác định nó có mối liên hệ gắn bó hơn so với các nguồn luật khác. Tuy nhiên, 

đó chỉ là sự giả định của các học giả, trên thực tế ECJ vẫn chưa có câu trả lời chính thức 

cho vấn đề này
331

. 

Tại Hoa Kỳ, việc áp dụng luật do các bên thoả thuận trong HĐ để điều chỉnh cho 

quan hệ BTTH ngoài HĐ khi điều khoản thoả thuận chọn luật, xét về ngôn ngữ, đủ rộng 

để bao gồm toàn bộ các mối quan hệ phát sinh giữa các bên của HĐ
332

. Ví dụ, trong vụ 

Krock v. Lipsay
333

 điều khoản chọn pháp luật áp dụng cho HĐ để giải quyết “mọi khiếu 

nại, khiếu kiện và tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến HĐ”. Thẩm phán đã cho 

rằng, ngôn ngữ của điều khoản chọn luật trong HĐ này đủ rộng để bao trùm các quan 

hệ khác phát sinh giữa các bên trong HĐ, trong đó có quan hệ BTTH ngoài HĐ phát 

sinh liên quan đến HĐ giữa các bên. Như vậy, để GQTC về BTTH ngoài HĐ liên quan 

đến HĐ giữa các bên, nguồn luật được lựa chọn là luật Massachusetts sẽ được áp dụng 

cho việc GQTC BTTH ngoài HĐ đó.  

Một trường hợp khác được cho là ngôn ngữ không đủ rộng, được thể hiện trong vụ 

Winter-Wolf Int’l v. Alcan Packaging Food & Tobacco Inc.
334

. Theo đó, các bên có thoả 

thuận luật theo sự lựa chọn của các bên sẽ áp dụng cho “tất cả các câu hỏi phát sinh 

dưới đây”. Thẩm phán Toà Phúc thẩm Liên bang cho rằng, ngôn ngữ của điều khoản 

chọn luật này đã không đủ rộng để có thể bao trùm hết các quan hệ phát sinh giữa các 

bên tranh chấp, trong đó có quan hệ BTTH ngoài HĐ. Do đó, TA đã không áp dụng 

nguồn luật theo sự thoả thuận giữa các bên trong HĐ mà dùng phương pháp phân tích 

lợi ích (interest analysis)
335

 để xác định nguồn luật được cho là đạt được lợi ích lớn 

nhất đối với tranh chấp BTTH ngoài HĐ. 

Theo pháp luật Trung Quốc, Đạo luật về XĐPL năm 2010 và các luật chuyên ngành 

khác về lĩnh vực KDTM có YTNN đều không quy định cụ thể về vấn đề này. Tuy 

nhiên, theo một số học giả, với việc đề cao quyền tự định đoạt trong việc lựa chọn pháp 

luật áp dụng cho quan hệ BTTH ngoài HĐ, như quy định tại Điều 44 của Luật XĐPL 

năm 2010, thì nên chăng, pháp luật cũng phải thừa nhận quyền thoả thuận chọn luật cho 
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cả quan hệ HĐ lẫn trách nhiệm BTTH ngoài HĐ của chính các bên trong HĐ đó
336

. 

 Từ những nghiên cứu trên, NCS cho rằng pháp luật VN cần phải chính thức thừa 

nhận khả năng áp dụng nguồn luật theo sự thoả thuận trong quan hệ HĐ cho quan hệ 

BTTH ngoài HĐ gắn với HĐ trước đó giữa các bên. Việc thừa nhận nguyên tắc này sẽ 

đảm bảo được nhiều sự thuận tiện khi tất cả các quan hệ phát sinh liên quan đến các bên 

trong HĐ đều được áp dụng bởi một nguồn luật chung. Ngoài ra, nó còn đáp ứng được 

yêu cầu và nguyện vọng của các bên khi trước đó, các bên đã mong muốn được áp dụng 

nguồn luật dựa trên sự đồng thuận của họ trong HĐ. Thực tiễn KDTM quốc tế cũng cho 

thấy, hầu như trong HĐ các bên đều thường mong muốn tất cả các tranh chấp phát sinh 

từ, hoặc liên quan đến HĐ đều được giải quyết bằng nguồn luật được các bên lựa chọn.  

Mặc dù vậy, NCS kiến nghị là, pháp luật VN chỉ nên thừa nhận quy định này khi nó 

được tuyên bố rõ ràng trong thoả thuận chọn luật giữa các bên trong HĐ như quy định 

trong pháp luật của Hoa Kỳ. 

4.2.1.2. Phạm vi áp dụng và các trường hợp loại trừ sự thoả thuận 

- Về phạm vi áp dụng. Nội dung quy định tại Điều 687 về pháp luật áp dụng cho 

quan hệ BTTH ngoài HĐ, cũng như các quy định khác trong BLDS 2015 và các luật 

chuyên ngành đều không đề cập đến các vấn đề nào của tranh chấp sẽ được chi phối bởi 

nguồn luật được các bên thoả thuận. Điều này đồng nghĩa với việc, luật được các bên 

lựa chọn hợp pháp sẽ có phạm vi điều chỉnh đối với toàn bộ các vấn đề có liên quan đến 

tranh chấp đó. Ngoài ra, các văn bản pháp luật trên cũng không đề cập đến vấn đề: Liệu 

rằng luật được các bên lựa chọn có thể chi phối đối với từng phần riêng lẻ của tranh 

chấp hay không? Nghiên cứu pháp luật EU và một số nước cho thấy vấn đề này được 

giải quyết khác nhau. Cụ thể: 

Điều 15 Nghị định Rome II xác định phạm vi áp dụng của nguồn luật được dẫn 

chiếu bởi các quy định của Nghị định. Theo đó, luật được dẫn chiếu, bao gồm cả luật 

được các bên thoả thuận, sẽ có phạm vi áp dụng đối với các vấn đề như: Cơ sở và mức 

độ trách nhiệm, bao gồm cả việc xác định người chịu trách nhiệm; cơ sở miễn trách, 

giới hạn của trách nhiệm và phân chia trách nhiệm; sự tồn tại, bản chất và đánh giá thiệt 

hại cũng như các biện pháp khắc phục thiệt hại xảy ra; các biện pháp được TA thực 

hiện nhằm ngăn ngừa hoặc chấm dứt việc xâm hại (sức khoẻ), thiệt hại hoặc để đảm 

bảo việc bồi thường; vấn đề liên quan đến việc chuyển giao quyền khởi kiện BTTH, 

bao gồm cả vấn đề thừa kế; người có quyền đòi BTTH trực tiếp; trách nhiệm pháp lý 

đối với những hành vi của người khác; các quy định về thời hiệu và thời gian biểu cho 

việc bồi thường. Việc liệt kê các vấn đề thuộc phạm vi áp dụng của luật được xác định 
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nhằm đảm bảo cho mục đích chung của Nghị định là hướng đến xây dựng một nguồn 

luật có tính pháp lý chắc chắn và cụ thể. Tuy nhiên, phương pháp liệt kê này đôi khi lại 

chưa đủ cho việc xác định phạm vi các vấn đề có liên hệ với nghĩa vụ ngoài HĐ. Hơn 

nữa, các vấn đề được liệt kê chưa chắc chắn rằng sẽ được điều chỉnh bằng một nguồn 

luật duy nhất được dẫn chiếu đến vì có khả năng pháp luật được dẫn chiếu đến sẽ có 

nhiều khoảng trống. Để giải quyết các vấn đề này, Điều 17 của Nghị định đã quy định: 

Để đánh giá hành vi của người phải chịu trách nhiệm, dựa trên thực tế tranh chấp và 

trong một chừng mực thích hợp, phải tính đến các quy tắc điều chỉnh về an toàn và 

hành vi được quy định bởi pháp luật của nước tại nơi và tại thời điểm sự kiện làm phát 

sinh trách nhiệm xuất hiện. Như vậy, dựa vào điều khoản này, có thể thấy phạm vi áp 

dụng được liệt kê tại Điều 15 là không mang tính tuyệt đối
337

. Ngoài ra, phạm vi áp 

dụng trên cũng sẽ bị hạn chế bởi các quy định tại Điều 16 về các điều khoản bắt buộc 

trong pháp luật của quốc gia có TA GQTC và Điều 26 quy định về vấn đề bảo lưu trật 

tự công cộng. Như vậy, nếu các điều khoản này được vận dụng thì có thể loại trừ việc 

áp dụng của nguồn luật được xác định hoặc loại trừ một phần phạm vi áp dụng của 

nguồn luật được xác định đó. 

Cách quy định như trên cũng được tìm thấy tại Điều 103 Bộ luật TQQT 2004 của 

Bỉ. Theo đó, pháp luật áp dụng cho các quan hệ BTTH ngoài HĐ sẽ có phạm vi áp dụng 

đối với các vấn đề như: Các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường và phạm vi 

của trách nhiệm bồi thường; trách nhiệm bồi thường cho hành vi của bên thứ ba, đồ vật 

hoặc súc vật; cơ sở miễn trách cũng như giới hạn và việc phân chia trách nhiệm; xác 

định sự tồn tại của thiệt hại và tính toán thiệt hại cho việc bồi thường; các biện pháp do 

thẩm phán thực hiện nhằm ngăn chặn và chấm dứt thiệt hại xảy ra; các nguyên tắc cụ 

thể để xem xét đến mức bồi thường; xác định bên được bồi thường; mức độ BTTH do 

người thừa kế thực hiện; thời hiệu và thời gian biểu cho việc bồi thường; đánh giá 

chứng cứ và các giả định pháp lý liên quan đến vấn đề bồi thường.  

Điều 44 Luật XĐPL năm 2010 của Trung Quốc quy định về pháp luật áp dụng cho 

quan hệ BTTH ngoài HĐ. Tuy nhiên, phạm vi áp dụng của nguồn luật được dẫn chiếu 

lại không được luật này quy định. Như vậy, về nguyên tắc, phạm vi áp dụng sẽ dựa theo 

quy định của pháp luật được các bên thoả thuận. Tuy nhiên, phạm vi này có thể sẽ bị 

giới hạn bởi quy định tại Điều 4, theo đó ưu tiên áp dụng các điều khoản bắt buộc. 

Nhận xét và kiến nghị 

Trên cơ sở phân tích trên đây, NCS cho rằng việc quy định như BLDS 2015 là hợp 

lý vì không có nhiều khác biệt so với quy định của EU và một số nước nghiên cứu. Tuy 
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nhiên, từ góc độ nghiệp vụ của TA, để hoạt động xét xử tại TA VN dễ dàng và thuận 

lợi, NCS đưa ra kiến nghị là: TANDTC cần có hướng dẫn cụ thể về phạm vi áp dụng 

của luật được các bên thoả thuận lựa chọn, cũng như nguồn luật được các quy phạm 

xung đột dẫn chiếu đến. Có như thế mới đảm bảo được tính đồng bộ trong việc thực thi 

quy định của BLDS 2015 nói chung và các quy định quan hệ ngoài HĐ trong lĩnh vực 

KDTM có YTNN nói riêng. 

- Về các trường hợp loại trừ sự thoả thuận. BLDS 2015 đề cập đến hai trường hợp 

loại trừ quyền thoả thuận chọn luật của các bên tranh chấp về BTTH ngoài HĐ. Trường 

hợp thứ nhất, khi hậu quả của việc áp dụng dụng nguồn luật do các bên thoả thuận trái 

với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN (theo điểm a, khoản 1 Điều 670 BLDS 

2015); trường hợp thứ hai, khi bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại có nơi cư trú, đối với 

cá nhân hoặc nơi thành lập, đối với pháp nhân tại cùng một nước (theo khoản 2 Điều 

687 BLDS 2015).  

Ngoài ra, trong các luật chuyên ngành về KDTM có YTNN đã có quy định gián 

tiếp về việc loại trừ quyền thoả thuận chọn luật của các bên trong các quan hệ ngoài 

HĐ. Ví dụ, LĐT 2014, Luật chuyển giao Công nghệ năm 2006 và BLHH 2015 chỉ quy 

định về quyền thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho các quan hệ HĐ. Điều này có 

thể dẫn đến cách hiểu là các quy định của ba văn bản trên đã gián tiếp loại trừ quyền 

thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho các quan hệ ngoài HĐ, trong đó có tranh 

chấp về BTTH ngoài HĐ. Việc các văn bản trên không quy định về vấn đề này được lý 

giải đơn giản khi dựa trên thời điểm ra đời so với BLDS 2015, nên quan điểm mới về 

việc mở rộng quyền thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho cả các quan hệ BTTH 

ngoài HĐ và thực hiện công việc không có uỷ quyền chưa được cập nhật trong các văn 

bản này. Tuy nhiên, TA có thể dựa theo quy định tại khoản 3 Điều 4 BLDS 2015, theo 

đó, trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm 

khoản 2 Điều này thì quy định của Bộ luật này được áp dụng. Như vậy, Điều 687 có thể 

được áp dụng cho cả các tranh chấp BTTH ngoài HĐ và thực hiện công việc không có 

uỷ quyền trong lĩnh vực đầu tư, chuyển giao công nghệ và hàng hải. 

Pháp luật EU quy định về các trường hợp loại trừ mang tính cụ thể hơn: Nghị định 

Rome II quy định về quan hệ bồi BTTH ngoài HĐ nói chung tại Điều 4, và các quan hệ 

đặc biệt cụ thể từ Điều 5 đến Điều 9. Các quan hệ đặc biệt này bao gồm, các quan hệ về 

trách nhiệm sản phẩm, về cạnh tranh không lành mạnh và hạn chế cạnh tranh tự do, về 

thiệt hại môi trường, về xâm hại quyền SHTT và vấn đề đình công
338

. Nghị định cũng 

loại trừ việc áp dụng thoả thuận chọn luật đối với tranh chấp BTTH ngoài HĐ liên quan 

đến các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hành vi liên quan đến hạn chế cạnh tranh 
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tự do gây thiệt hại cho một đối tượng cụ thể và các hành vi xâm phạm quyền SHTT
339

. 

Việc loại trừ này dựa trên những giới hạn về lãnh thổ của quyền SHTT và quan hệ cạnh 

tranh, khả năng ảnh hưởng đến lợi ích của bên thứ ba và những lợi ích công cộng có 

liên quan. Tuy nhiên, việc loại trừ này gặp phải một số chỉ trích đáng kể từ giới nghiên 

cứu Châu Âu, đặc biệt là đối với lập luận dựa trên vấn đề giới hạn lãnh thổ, điều này đã 

không còn phù hợp với quyền SHTT mang tính nhất thể, được bảo vệ tại thị trường 

chung của Cộng đồng. Pháp luật quốc gia cần phải được phép để các bên lựa chọn 

nhằm lấp vào các khoảng trống mà pháp luật Cộng đồng chưa đủ để điều chỉnh
340

.  

Nhận xét và kiến nghị 

Từ kinh nghiệm của EU, NCS cho rằng pháp luật VN cần phải có quy định cụ thể 

về vấn đề loại trừ quyền thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho việc giải quyết các 

tranh chấp về BTTH liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi hạn 

chế cạnh tranh gây thiệt hại cho một đối tượng cụ thể, tương tự như EU.  

Luận giải cho quan điểm này của NCS thể hiện ở:  Mặc dù pháp luật điều chỉnh về 

vấn đề này chỉ liên quan đến thị trường đặc thù của một nước, EU và một số nước 

nghiên cứu đều coi luật cạnh tranh là luật “trật tự kinh tế công cộng” và giới hạn phạm 

vi áp dụng của luật cạnh tranh theo nguyên tắc luật cạnh tranh chỉ áp dụng đối với các 

hành vi được thực hiện và gây tác động đến thị trường trên lãnh thổ của quốc gia đó, 

tức là dường như không có XĐPL trong lĩnh vực này
341

. Tuy nhiên, trong hai vấn đề 

được đề cập trên, pháp luật của EU cho phép khả năng áp dụng luật nước ngoài, tức là 

thừa nhận hiện tượng XĐPL trong hai trường hợp trên. Song, cũng vì xem pháp luật về 

cạnh tranh như là “luật về trật tự kinh tế công cộng” nên đã loại trừ sự thoả thuận chọn 

luật ở hai trường hợp trên, luật được áp dụng phải theo sự dẫn chiếu của các quy phạm 

xung đột nhằm đảm bảo ý chí mang tính áp đặt từ Nhà nước. 

4.2.1.3. Điều kiện có hiệu lực của thoả thuận 

Ngoài các điều kiện có hiệu lực tương tự như đối với tranh chấp phát sinh từ HĐ 

KDTM có YTNN, như điều kiện về năng lực chủ thể của thoả thuận, về hình thức của 

thoả thuận, về nguồn luật được lựa chọn, về loại quy phạm pháp luật được lựa chọn, về 

tính hợp pháp của thoả thuận… Nội dung phần này sẽ chỉ đề cập đến những điều kiện 

riêng dành cho thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho các tranh chấp phát sinh 

ngoài HĐ. 

                                                
339
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- Về thời điểm của sự thoả thuận. Nội dung này không được đề cập trong Điều 

687 BLDS 2015. Tuy nhiên, dưới góc độ lý luận, trách nhiệm BTTH ngoài HĐ chỉ phát 

sinh khi có hành vi xâm phạm, tức là hành vi gây thiệt hại đã được thực hiện và tranh 

chấp đã xảy ra. Như vậy, về nguyên tắc, thoả thuận chọn luật chỉ có thể được thực hiện 

và được chấp nhận khi tranh trấp đã phát sinh. Nội dung này hầu như đều được tìm thấy 

trong pháp luật của các quốc gia có cho phép chọn luật trong tranh chấp ngoài HĐ
342

, ví 

dụ như điểm a, khoản 1 Điều 14 Nghị định Rome II, Điều 101 Bộ luật TPQT 2004 của 

Bỉ, Điều 54 Luật TPQT Estonia, Điều 44 Luật XĐPL 2010 của Trung Quốc… 

Tuy nhiên, trên thực tế, có thể xuất hiện loại tranh chấp ngoài HĐ nhưng gắn với 

HĐ trước đó giữa các bên. Trong trường hợp này, như đã đề cập tại phần dẫn nhập của 

Mục 3.2, thông thường các nước đều dựa theo nguồn luật điều chỉnh quan hệ HĐ để 

giải quyết cho các quan hệ ngoài HĐ. Ví dụ, khoản 3 Điều 4 Nghị định Rome II quy 

định, nếu TA xác định có nguồn luật khác có mối liên hệ gắn bó mật thiết hơn với 

nguồn luật được xác định tại khoản 1 và 2 của Điều 4 thì luật có mối liên hệ gắn bó hơn 

sẽ được áp dụng. Theo đó, mối liên hệ gắn bó mang tính điển hình được đề cập trong 

điều khoản này là HĐ trước đó giữa các bên. Như vậy theo chỉ dẫn về pháp luật áp 

dụng tại khoản 3 Điều 4, nguồn luật điều chỉnh cho HĐ sẽ được sử dụng để điều chỉnh 

cho cả quan hệ ngoài HĐ có gắn với HĐ đó
343

. Nội dung quy định này cũng được tìm 

thấy trong án lệ của Anh: Atlantic Underwriting Agencies Ltd v Compagnia di 

Assicurazione di Milano SPA và án lệ Metall und Rohstoff AG v Donaldson Lufkin & 

Jenrette Inc. Các nội dung này sau đó được tiếp tục sử dụng và phát triển tại các quốc 

gia theo Common law (chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ của pháp luật Anh), trong đó có 

Singapore
344

. 

 Ngoài ra, pháp luật EU và một số nước còn mở rộng vấn đề thời điểm phát sinh sự 

thoả thuận chọn luật trước khi tranh chấp xảy ra. Ví dụ như khoản 2 Điều 14 Nghị định 

Rome II cho phép các bên đang thực hiện hoạt động TM
345

 được quyền tự do thoả thuận 

về luật áp dụng nhằm giải quyết quan hệ BTTH ngoài HĐ trước khi tranh chấp xảy ra. 

Như vậy, nếu một trong các bên tranh chấp không theo đuổi một hoạt động TM, ví dụ 
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như vì mục đích tiêu dùng, thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này. Ngoài 

ra, quan hệ BTTH ngoài HĐ đó phải có sự liên hệ gắn bó với hoạt động TM mà các bên 

đang theo đuổi. Quy định này nhằm đảm bảo tối đa quyền tự định đoạt của các bên 

trong lĩnh vực TM, không chỉ được thừa nhận rộng rãi trong tranh chấp HĐ mà còn cho 

cả các tranh chấp ngoài HĐ. Các chủ thể hoạt động TM có thể dự đoán nguồn luật được 

cho là mang lại lợi ích tối ưu nhất vì hoạt động của họ mang tính thường xuyên, không 

ngẫu nhiên như những tranh chấp ngoài HĐ khác. 

Nhận xét và kiến nghị 

Từ những phân tích trên, NCS đưa ra giải pháp là: Để đảm bảo tính pháp lý và sự 

chắc chắn cho các quy phạm pháp luật trong pháp luật VN, BLDS 2015 cần bổ sung 

quy định cụ thể về thời điểm phát sinh thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho tranh 

chấp về BTTH ngoài HĐ.  

Để thực hiện giải pháp này, NCS kiến nghị về thời điểm thỏa thuận như sau: Thoả 

thuận phải được lập sau khi sự kiện gây thiệt hại phát sinh. Tuy nhiên, đối với tranh 

chấp phát sinh giữa các thương nhân với nhau, thoả thuận có thể được lập trước khi sự 

kiện gây thiệt hại xảy ra nếu như các bên có điều kiện thực tế để xác lập thỏa thuận. 

- Về thoả thuận chọn luật không được làm ảnh hưởng đến bên thứ ba. Điều 687 

BLDS 2015 và các luật chuyên ngành có điều chỉnh về vấn đề chọn pháp luật áp dụng 

cho quan hệ ngoài HĐ, như LTM 2005, Luật các công cụ chuyển nhượng 2005… đều 

không đề cập đến nghĩa vụ của các bên tranh chấp phải đảm bảo quyền lợi của bên thứ 

ba khi tiến hành lựa chọn pháp luật áp dụng cho tranh chấp BTTH ngoài HĐ.  

Tìm hiểu kinh nghiệm EU và một số nước có thể thấy, nội dung này được quy định 

khá cụ thể. 

Đoạn 2 khoản 1 Điều 14 Nghị định Rome II quy định, việc thoả thuận của các bên 

không được ảnh hưởng đến quyền lợi của bên thứ ba. Quy định này mang tính khác biệt 

so với khoản 2 Điều 3 Nghị định Rome I, khi chỉ đặt ra vấn đề quyền lợi của bên thứ ba 

khi thay đổi pháp luật áp dụng đã được thoả thuận trước đó giữa các bên. Sự khác biệt 

này xuất phát từ bản chất của mối quan hệ: quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan 

hệ HĐ được tạo nên từ sự thoả thuận giữa các bên, mang tính tự nguyện và thông 

thường chỉ liên đến các bên trong HĐ; còn trong quan hệ ngoài HĐ, quyền và nghĩa vụ 

của các bên được tạo nên từ quy định của Nhà nước, mang tính áp đặt và thường ảnh 

hưởng, liên quan đến bên thứ ba. Nội dung này cũng được quy định tại Điều 101 Luật 

TPQT Bỉ, Điều 54 Luật TPQT của Estonia… 

       NCS cho rằng việc quy định như EU và một số nước nghiên cứu là hoàn toàn hợp 

lý, bởi vì quy định như vậy sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba. Do đó, 

NCS đề xuất giải pháp là nội dung này cần phải được bổ sung và quy định rõ hơn, cụ 
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thể hơn trong BLDS. 

- Về yêu cầu liên quan đến mối liên hệ gắn bó của nguồn luật được lựa chọn. 

BLDS 2015 và các luật chuyên ngành điều chỉnh về KDTM có YTNN tại VN đều 

không quy định về yêu cầu phải có sự tồn tại một mối liên hệ gắn bó giữa luật được lựa 

chọn với tranh chấp về BTTH ngoài HĐ. Tuy nhiên, kinh nghiệm EU và một số nước 

nghiên cứu cho thấy, ngay cả trong quan hệ HĐ là quan hệ đề cao quyền tự định đoạt, 

tự do ý chí của các bên nhiều nhất, cũng cần phải có một sự kết nối tối thiểu giữa tranh 

chấp với quốc gia có pháp luật được lựa chọn
346

. Cụ thể hơn, quy định về yêu cầu mối 

liên hệ gắn bó giữa luật được lựa chọn với tranh chấp về BTTH ngoài HĐ có thể tìm 

thấy tại khoản 2 Điều 14 Nghị định Rome II; Điều 19 Bộ luật TPQT năm 2004 của Bỉ; 

khoản 1 Điều 53 Luật TPQT Estonia; Điều 4 Luật XĐPL năm 2010 của Trung Quốc… 

      Theo NCS, ngay cả đối với tranh chấp phát sinh ngoài HĐ KDTM có YTNN thì 

việc pháp luật đặt ra yêu cầu về “mối liên hệ gắn bó” giữa luật được lựa chọn với tranh 

chấp phát sinh là rất cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế, xã hội VN hiện nay, cũng 

như phù hợp với pháp luật đa số các quốc gia trên thế giới.  

        Tuy nhiên, quy định đó cần đảm bảo sự cân bằng giữa vấn đề tôn trọng quyền tự 

định đoạt của các bên tranh chấp một cách tối đa nhất có thể, với việc thực thi quyền tài 

phán, chủ quyền của VN. Vì vậy, NCS cho rằng khi bổ sung yêu cầu này trong pháp 

luật VN thì các quy định về yêu cầu này không được mang tính bắt buộc các bên phải 

tìm kiếm và dự đoán nguồn luật nào có mối liên hệ gắn bó nhất với tranh chấp mà điều 

quan trong hơn là yêu cầu này đưa ra nhằm mục đích loại bỏ các trường hợp lẩn tránh 

pháp luật trên thực tế của các bên tranh chấp. 

4.2.2. Pháp luật áp dụng trong trường hợp không có thoả thuận chọn luật 

Đối với tranh chấp BTTH ngoài HĐ trong lĩnh vực KDTM có YTNN, nếu các bên 

không có thoả thuận lựa chọn pháp luật áp dụng thì, theo khoản 1 Điều 687 BLDS 

2015, pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả của sự kiện gây thiệt hại sẽ được áp 

dụng. Trong trường hợp bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại có nơi cư trú, đối với cá 

nhân hoặc nơi thành lập, đối với pháp nhân tại cùng một nước thì pháp luật của nước đó 

được áp dụng.  

Như vậy, nguyên tắc chung được BLDS 2015 quy định nhằm xác định pháp luật áp 

dụng cho quan hệ BTTH ngoài HĐ trong lĩnh vực KDTM có YTNN là pháp luật của 

nước nơi phát sinh hậu quả của sự kiện gây thiệt hại (lex loci damni)
347

.  

Nhận xét và kiến nghị 
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 Lex loci damni – hệ thuộc luật nơi phát sinh hậu quả của sự kiện gây thiệt hại hay hệ thuộc luật nơi thiệt hại 
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NCS cho rằng quy định trên có điểm tích cực ở chỗ là: Ngoài việc tạo nên sự chắc 

chắn về mặt pháp lý, quy định trên còn đảm bảo được sự thuận lợi cho người bị thiệt 

hại, bởi lẽ, luật được áp dụng là luật nơi thiệt hại xảy ra, đây là nguồn luật được xem là 

có mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với người bị thiệt hại. Vì khi áp dụng kiểu hệ thuộc luật 

nơi thực hiện hành vi (lex loci delictus)
348

, người bị thiệt hại không thể lường trước 

được hành vi của người gây hại và thông thường, nơi này không có ý nghĩa đối với 

người bị thiệt hại. Nếu áp dụng kiểu hệ thuộc luật nơi thiệt hại xảy ra (lex loci damni), 

người bị thiệt hại dễ dàng quản lý đối với thiệt hại. Nói cách khác, nếu dựa theo luật nơi 

thực hiện hành vi, luật được xác định thiên về bảo vệ lợi ích cho người gây hại, còn nếu 

dựa theo luật nơi hậu quả xảy ra, luật được xác định sẽ thiên về bảo vệ quyền lợi cho 

người bị hại. 

Tuy nhiên, với việc chỉ duy nhất dùng một kiểu hệ thuộc cho việc xác định pháp 

luật áp dụng, có thể sẽ không phù hợp cho tất cả các trường hợp xảy ra trong lĩnh vực 

này. Ví dụ như trường hợp hậu quả của quan hệ BTTH ngoài HĐ trong lĩnh vực KDTM 

có YTNN có thể xảy ra ở nhiều nước khác nhau hoặc trong trường hợp thiệt hại xảy ra 

mang tính vô hình, không nhìn thấy hoặc có thể sẽ xảy ra như trong tranh chấp về tên 

miền Novotel đã được đề cập tại mục 3.2.1.  

Cách quy định này có sự tương đồng với Nghị định Rome II của EU, theo đó khoản 

1 Điều 4 Nghị định Rome II quy định: “Trừ trường hợp Nghị định này có quy định 

khác, pháp luật áp dụng đối với nghĩa vụ phát sinh ngoài HĐ là pháp luật của nước nơi 

phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại bất kể quốc gia nơi xảy ra hành vi 

gây thiệt hại và các quốc gia chịu hậu quả gián tiếp từ hành vi gây thiệt hại đó”
349

. Quy 

định trên cũng bị một số chỉ trích khi cho rằng quyền lợi của bên gây thiệt hại chưa 

được bảo vệ một cách thoả đáng và kiến nghị về việc kiểu hệ thuộc này nên được sử 

dụng như là ngoại lệ cho nguyên tắc xác định pháp luật áp dụng dựa trên nguyên tắc 

chung là luật nơi thực hiện hành vi
350

. Ngoài ra, quy định này khi được áp dụng cũng 

gây khó khăn, đặc biệt trong trường hợp thiệt hại lại xảy ra ở nhiều nước khác nhau. 

Điều này có nghĩa là thiệt hại xảy ra tại đâu, TA có thẩm quyền sẽ phải áp dụng luật nơi 

đó để giải quyết. Nói cách khác, TA của một nước có thể phải áp dụng nhiều nguồn luật 

của các nước khác nhau cho các phần khác nhau của thiệt hại đã xảy ra tại các nước 

                                                
348

 Lex loci delictus – hệ thuộc luật nơi thực hiện hành vi, quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi vi 
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khác nhau đó
351

. 

Tại Đức, Điều 40 Đạo luật giới thiệu về Bộ luật Dân sự của Đức
352

 quy định pháp 

luật áp dụng cho vụ kiện về BTTH ngoài HĐ sẽ là luật của nước nơi thực hiện hành vi 

vi phạm hoặc luật nơi thiệt hại xảy ra cũng có thể được áp dụng dựa trên cơ sở yêu cầu 

của bên bị thiệt hại. Ngoài ra, nếu tại thời điểm xảy ra sự kiện xác lập trách nhiệm pháp 

lý, bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại đều cư trú thường xuyên tại một quốc gia thì 

pháp luật của quốc gia đó sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, theo Điều 41, nếu TA xác định 

có sự tồn tại của một nguồn luật có mối liên hệ gắn bó hơn với tranh chấp thì nguồn luật 

đó sẽ được áp dụng. Như vậy, với quy định như trên, pháp luật Đức đã cho thấy tính 

pháp lý chắc chắn của điều khoản đã được đảm bảo thông qua việc xác định thứ tự ưu 

tiên của các nguồn luật có thể được áp dụng; quyền và lợi ích của bên bị thiệt hại được 

đảm bảo với quy định cho phép người bị thiệt hại được quyền yêu cầu áp dụng luật nơi 

thiệt hại xảy rat hay vì dựa trên nguyên tắc chung là luật nơi thực hiện hành vi, nguồn 

luật thiên về bảo vệ quyền và lợi ích của bị đơn nhiều hơn. Ngoài ra, việc quy định áp 

dụng điều khoản loại trừ dựa trên học thuyết về mối liên hệ gắn bó đã phần nào làm cho 

điều khoản đảm bảo được sự linh hoạt, thích ứng với từng vụ việc cụ thể áp dụng cho 

từng thời điểm khác nhau. 

Pháp luật Pháp cũng dựa trên kiểu hệ thuộc luật nơi thực hiện hành vi (lex loci 

delictus) để xác định pháp luật áp dụng cho quan hệ BTTH ngoài HĐ và cũng có cách 

quy định tương tự như Đức
353

. 

Một số quốc gia lại sử dụng các nguyên tắc xác định pháp luật áp dụng dựa trên sự 

kết hợp của nhiều kiểu hệ thuộc khác nhau và xác định rõ thứ tự ưu tiên áp dụng. Ví dụ 

như Điều 99 Bộ luật TPQT Bỉ quy định: Nguyên tắc chung được ghi nhận để giải quyết 

XĐPL về BTTH ngoài HĐ đó là luật của nước nơi bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại 

cư trú thường xuyên tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm pháp luật. Nếu các bên không 

có nơi thường trú chung thì áp dụng luật của nước nơi phát sinh thiệt hại. Trong các 

trường hợp khác thì áp dụng luật của nước nơi có mối liên hệ gắn bó mật thiết nhất với 

quan hệ. Điều 50 Luật XĐPL Estonia quy định đối với quan hệ BTTH từ các hành vi 

trái pháp luật sẽ áp dụng luật của nước nơi hành vi được thực hiện hoặc sự kiện gây 

thiệt hại xuất hiện. Nếu hậu quả của nó không trở nên rõ ràng hơn tại nơi đó thì luật của 

quốc gia nơi có hậu quả rõ ràng sẽ được áp dụng theo yêu cầu của bên bị thiệt hại. 

Theo pháp luật Trung Quốc, việc xác định luật được áp dụng cho việc BTTH ngoài 
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HĐ trong lĩnh vực KDTM có YTNN: Được xác định theo luật của nước nơi xảy ra hành 

vi gây thiệt hại, bao gồm luật nơi thực hiện hành vi và luật nơi phát sinh hậu quả thực tế 

của hành vi gây thiệt hại
354

. Ngoài ra, pháp luật Trung Quốc cũng có cách thức quy định 

tương tự như EU về việc nếu các bên tranh chấp có chung nơi cư trú thường xuyên, thì 

luật của nơi cư trú thường xuyên đó sẽ được áp dụng. Trong trường hợp một quan hệ có 

nhiều nguồn luật khác nhau điều chỉnh thì nguồn luật có mối liên hệ gắn bó nhất sẽ 

được áp dụng. Quy định tương tự này cũng có thể tìm thấy tại khoản 3 Điều 664 của 

BLDS 2015 của VN
355

. Theo NCS, quy định này chỉ mang tính hình thức, rất khó được 

áp dụng trên thực tế vì theo từng quy phạm xung đột được quy định trong pháp luật 

Trung Quốc đều chỉ hướng đến việc áp dụng một nguồn luật duy nhất. Việc xuất hiện 

tình huống để áp dụng điều khoản này chỉ khi hành vi được thực hiện tại nhiều quốc gia 

khác nhau hoặc các bên có nơi cư trú thường xuyên tại nhiều quốc gia khác nhau
356

. 

Tuy nhiên, những trường hợp này tương đối hiếm, do đó, tính linh hoạt của pháp luật 

dựa trên điều khoản loại trừ này là hầu như không tồn tại. 

Bên cạnh đó, với việc quy định dựa trên kiểu hệ thuộc luật nơi thực hiện hành vi 

(lex loci delictus) nhưng lại không xác định thứ tự ưu tiên đã tạo nên tính linh hoạt quá 

mức cho điều khoản với việc trao quyền quyết định thuộc về thẩm phán. Do đó, có 

nhiều quan điểm cho rằng nên thay đổi cách quy định này theo kinh nghiệm của Hoa 

Kỳ: Nếu nơi thực hiện hành vi và nơi thiệt hại xảy ra không đồng nhất, quyền quyết 

định lựa chọn pháp luật áp dụng sẽ thuộc về nguyên đơn, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích 

tốt nhất cho bên bị thiệt hại
357

. 

Theo pháp luật Hoa Kỳ, nguyên tắc chung mang tính phổ biến cho việc xác định 
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pháp luật áp dụng nhằm giải quyết các quan hệ BTTH ngoài HĐ trong lĩnh vực KDTM 

có YTNN là dựa trên nội dung của học thuyết về mối liên hệ gắn bó. Theo khoản 1 

Section 145 của The Second Restatement thì luật được áp dụng để điều chỉnh quyền và 

nghĩa vụ của các bên trong tranh chấp về BTTH ngoài HĐ được xác định theo pháp luật 

có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ nhất với tranh chấp. Trước khi The Second Restatement 

đưa ra cách tiếp cận mới trong lĩnh vực này, nguyên tắc được hầu hết các tiểu bang Hoa 

Kỳ áp dụng là luật nơi thực hiện hành vi (lex loci delictus)
358

. Việc sử dụng nguyên tắc 

dựa trên học thuyết về mối liên hệ gắn bó được cho là một cuộc cách mạng lớn liên 

quan đến việc xây dựng nguyên tắc GQTC về BTTH ngoài HĐ.  

Có ba lý do chính để dẫn đến sự thay đổi này: Thứ nhất, nguyên tắc lex loci delictus 

chỉ dựa trên một sự kết nối đơn nhất là nơi thực hiện hành vi hoặc nơi gây thiệt hại. 

Trong khi nguyên tắc mới dựa trên nhiều sự kết nối khác nhau với tranh chấp để xác 

định pháp luật áp dụng mang tính hợp lý nhất, bao gồm luật nơi cư trú, thường trú của 

các bên; luật nơi tồn tại mối quan hệ trước đó của các bên (nếu có); luật nơi thực hiện 

hành vi; luật nơi thiệt hại xảy ra…; Thứ hai, khi dựa trên nguyên tắc lex loci delictus, 

TA thường chỉ quan tâm đến khía cạnh quốc gia nào sẽ có luật được áp dụng, còn với 

nguyên tắc mới, TA phải cân nhắc cụ thể đến nội dung pháp luật của quốc gia có mối 

liên hệ gắn bó với tranh chấp, phải tính toán đến nhiều vấn đề, đặc biệt là các vấn đề 

gắn với lợi ích quốc gia và quốc tế
359

; Thứ ba, dựa trên bản chất của quan hệ BTTH 

ngoài HĐ, theo đó trách nhiệm BTTH ngoài HĐ được thiết lập dựa trên mục đích ngăn 

ngừa và định hướng hành vi gây thiệt hại và chia sẻ những tổn thất đã gây ra cho bên bị 

thiệt hại. Nếu chỉ dựa trên nguyên tắc lex loci delictus, mục đích ngăn ngừa và định 

hướng hành vi gây thiệt hại được đảm bảo vì nguyên tắc này gắn liền với yếu tố lãnh 

thổ nơi thực hiện hành vi. Trong khi đó, mục đích thứ hai lại không được đảm bảo, vì 

việc tính toán lợi ích kinh tế - xã hội, các tổn thất bị thiệt hại đôi khi lại không dựa trên 

tiêu chí lãnh thổ này, mà lại được xác định dựa trên các tiêu chí khác như nơi cư trú, 

thường trú của các bên; nơi lợi ích chính được hướng tới của bên bị thiệt hại…
360

. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu thực tiễn xét xử của Hoa Kỳ cho thấy rằng việc thay đổi 

này cũng đã làm gia tăng đáng kể sự phức tạp trong việc đánh giá về sự gắn bó của các 

tiêu chí mang tính kết nối. Song, bằng phương pháp luận cụ thể dựa trên sự đánh giá 
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mối tương quan về lợi ích giữa bốn yếu tố: Nơi cư trú của nguyên đơn, nơi thiệt hại xảy 

ra, nơi thực hiện hành vi gây hại và nơi cư trú của bị đơn cho nên hầu như kết quả giải 

quyết của TA thường có sự thống nhất cao
361

 
362

. Cũng có quan điểm chỉ trích cho rằng 

quy định tại khoản 1 Section 145 của The Second Restatement cho thấy pháp luật đã 

thiếu đi tính pháp lý cụ thể và sự chắc chắn, điều này có thể dẫn đến việc áp dụng pháp 

luật không nhất quán, không mang lại lẽ công bằng cho các bên tranh chấp
363

. Thậm chí 

có quan điểm thử đưa ra các tiêu chí cụ thể cho từng vụ tranh chấp chuyên biệt
364

.Tuy 

nhiên, nguyên tắc xác định thẩm quyền dựa trên học thuyết về mối liên hệ gắn bó vẫn 

tiếp tục được sử dụng tại các TA ở Hoa Kỳ với hơn 86% vụ tranh chấp BTTH ngoài 

HĐ được xét xử dựa trên nguyên tắc này. Bởi lẽ, Hoa Kỳ là quốc gia theo Common 

Law, án lệ là hình thức pháp luật chủ yếu, do đó, tính linh hoạt cần phải được đảm bảo 

cho thẩm phán trong quá trình xét xử đối với từng vụ việc cụ thể.  

Theo pháp luật Singapore, nguyên tắc quan trọng phải được áp dụng trước khi TA 

xác định pháp luật áp dụng cho quan hệ BTTH ngoài HĐ trong lĩnh vực KDTM có 

YTNN là quan hệ đó phải thoả mãn các cấu thành hành vi vi phạm theo pháp luật điều 

chỉnh cho quan hệ đó lẫn pháp luật Singapore (dựa trên nguyên tắc lex fori). Hay nói 

một cách khác, pháp luật được áp dụng bao gồm cả hai nguồn luật được xác định dựa 

trên hai hai nguyên tắc lex loci delictus và lex fori. Đây chính là nguyên tắc Double 

actionability, được du nhập từ Anh thông qua các án lệ mà cụ thể là án lệ Phillips v 

Eyre
365

 và sau này được áp dụng chính thức như là nguyên tắc chung trong việc xác 

định pháp luật áp dụng cho các quan hệ BTTH ngoài HĐ tại án lệ Boys v Chaplin
366

. 

Nội dung của nguyên tắc Double actionability được thể hiện rất rõ qua án lệ Rickshaw 

Investments Ltd v Nicolai Baron von Uexkull [2007] 1 SLR 377 của Singapore. Theo 

đó, đối với tranh chấp BTTH ngoài HĐ, hai yêu cầu được đặt ra cho việc giải quyết, là: 

(i). Hành vi của bị đơn phải là hành vi gây thiệt hại làm phát sinh nghĩa vụ BTTH theo 

                                                
361

 Symeon C. Symeonides (2009), “Choice of Law in Cross-border Torts: Why Plaintiffs Win and Should?”, 

Hastings Law Journal, no. 61, tr.288. Nguồn: https://works.bepress.com/symeon_symeonides/1/ (truy cập ngày 

2/5/2017). 
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Conflicts Restatement”, Indiana Law Journal, vol. 75, tr.591, 592. 
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Conflicts)”, Indiana Law Journal, vol.75, tr.437. 
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pháp luật của nước có TA giải quyết (dựa trên nguyên tắc lex fori); (ii). Bị đơn phải 

chịu trách nhiệm về hành vi gây thiệt hại theo luật của nước nơi thực hiện hành vi đó 

(dựa trên nguyên tắc lex loci delictus). Tuy nhiên, nguyên tắc Double actionability có 

ngoại lệ, trong trường hợp có nguồn luật mang tính hợp lý hơn cho việc bảo vệ quyền 

và lợi ích của bị đơn, đặc biệt là vấn đề liên quan đến những lợi ích từ sự khôi phục các 

thiệt hại đã xảy ra
367

.  Khi đó, TA có thể áp dụng luật TA (lex fori) để loại trừ luật nơi 

thực hiện hành vi (lex loci delictus), và ngược lại hoặc thậm chí là luật của một quốc gia 

thứ ba có mối liên hệ gắn bó nhất với tranh chấp để loại trừ hai nguồn luật trên. 

Ngay tại Singapore, việc áp dụng nguyên tắc này bị khá nhiều chỉ trích khi cho rằng 

nguyên tắc double actionability sẽ làm gia tăng XĐPL hơn là giải quyết triệt để XĐPL, 

làm giảm đi khả năng áp dụng những nguồn luật của quốc gia nước ngoài vì việc sử 

dụng nguyên tắc lex fori mang tính lạc hậu, nặng về vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia 

không phù hợp với xu hướng toàn cầu hoá
368

. Thậm chí Hội đồng cải cách pháp luật của 

Singapore đã từng đưa ra kiến nghị bãi bỏ việc áp dụng nguyên tắc double actionability, 

mà cụ thể hơn là không dùng luật TA để giải quyết các vấn đề BTTH ngoài HĐ bởi tính 

lỗi thời của nó. Thay vào đó, nguyên tắc được kiến nghị là nguyên tắc lex loci delictus 

với ngoại lệ mang tính linh hoạt dựa trên học thuyết về mối liên hệ gắn bó của Hoa 

Kỳ
369

. 

Nhận xét và kiến nghị 

Từ việc nghiên cứu pháp luật EU và một số nước nêu trên, NCS cho rằng, nguyên 

tắc được áp dụng nhằm xác định pháp luật áp dụng cho quan hệ BTTH ngoài HĐ có sự 

khác nhau. Mặc dù vậy, pháp luật và thực tiễn xét xử tại các nước này đều có sự thay 

đổi và hoàn thiện nhằm đạt 02 mục tiêu chung: (i). Đảm bảo rằng các tiêu chí cụ thể, do 

pháp luật quy định, có sự mềm dẻo với thực tiễn đa dạng của các tình tiết tranh chấp 

BTTH ngoài HĐ trong lĩnh vực KDTM có YTNN và đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích 

chính đáng của bên bị thiệt hại với quyền và lợi ích tối thiểu nhất của bị đơn; (ii). Tạo 

sự thuận lợi, linh hoạt cho TA khi GQTC BTTH ngoài HĐ trong lĩnh vực KDTM có 

YTNN. 

Do đó, NCS đưa ra giải pháp cho pháp luật VN về vấn đề này là: Pháp luật VN cần 

tham khảo kinh nghiệm của các nước nêu trên, cả về pháp luật và cả về thực tiễn xét xử 

của TA khi đánh giá thực trạng quy định của pháp luật VN về pháp luật áp dụng trong 

GQTC phát sinh ngoài HĐ trong KDTM có YTNN. Từ góc độ này, NCS đề xuất 03 
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kiến nghị cụ thể như sau: 

- Bổ sung vào BLDS 2015 quy định về nguyên tắc chung, dựa trên sự kết hợp các 

quy định trong pháp luật của Đức và EU. Theo đó, nguyên tắc chung cho việc xác định 

pháp luật áp dụng đối với quan hệ BTTH ngoài HĐ là luật nơi thực hiện hành vi gây 

thiệt hại (lex loci delictus).  

- Bổ sung thêm 02 quy định mang tính ngoại lệ đối với nguyên tắc chung nêu trên, 

cụ thể là: (i). Nguyên đơn có quyền yêu cầu TA áp dụng luật của nước nơi thiệt hại xảy 

ra nếu lợi ích được đảm bảo nhiều nhất (lex loci damni); (ii). Nếu các bên cùng cư trú 

tại một quốc gia tại thời điểm trách nhiệm BTTH ngoài HĐ phát sinh thì luật nơi cư trú 

chung đó sẽ được áp dụng.  

- Bổ sung điều khoản loại trừ, nhằm tạo nên tính linh hoạt cho thẩm phán trong quá 

trình xét xử: Trong trường hợp TA (hoặc yêu cầu của các bên) xác định có nguồn luật 

khác có mối liên hệ gắn bó hơn với tranh chấp thì nguồn luật đó sẽ được áp dụng. Để 

xác định mối liên hệ gắn bó với tranh chấp, NCS cho rằng VN nên tham khảo kinh 

nghiệm của Hoa Kỳ: Đó là luật nơi cư trú của nguyên đơn, luật nơi thiệt hại xảy ra, luật 

nơi thực hiện hành vi gây thiệt hại và luật nơi cư trú của bị đơn. 

Kết luận chƣơng 4 

        Luật áp dụng cho việc GQTC KDTM có YTNN tại TA VN được xác định theo các 

quy định trong BLDS 2015 và một số nguồn luật chuyên ngành khác. 

Trong các tranh chấp liên quan đến HĐ KDTM có YTNN, việc thay đổi cách thức 

quy định tại khoản 1 Điều 683 BLDS 2015 khi đề cập đến pháp luật được các bên thoả 

thuận sẽ được áp dụng ưu tiên, cho thấy việc đề cao quyền tự định đoạt, tự do ý chí của 

các bên trong quan hệ HĐ của TPQT, phù hợp với xu hướng chung mà EU và một số 

nước nghiên cứu đang áp dụng. Tuy nhiên, việc thiếu đi các quy định cụ thể điều chỉnh 

về giới hạn của quyền thoả thuận chọn luật, đặc biệt là các điều kiện có hiệu lực của 

thoả thuận chọn luật có thể làm cho quá trình áp dụng và thực thi của điều khoản này 

trở nên khó khăn, gây lung túng cho các thẩm phán trong quá trình GQTC. 

Bên cạnh đó, việc lần đầu tiên pháp luật VN ghi nhận và áp dụng học thuyết về mối 

liên hệ gắn bó cho việc xác định pháp luật áp dụng đối với HĐ khi các bên thiếu vắng 

sự thoả thuận cùng được cho là sự thay đổi mang tính đột phá, giúp cho quá trình 

GQTC đảm bảo được tính hiệu quả, tính hài hoà trong việc đảm bảo sự cân bằng giữa 

lợi ích của các bên tranh chấp và cũng như lợi ích quốc gia, phù hợp với cách tiếp cận 

hiện đại của các nước phát triển, điển hình như Hoa Kỳ, EU và các nước thành viên. 

Tuy nhiên, cách thức diễn đạt các thuật ngữ pháp lý và nội dung quy định tại Điều 683 

BLDS 2015 khiến cho quá trình áp dụng và thực thi có thể gặp những vướng mắc và 

khó khăn nhất định. Việc lần đầu tiên quy định về nguyên tắc xác định pháp luật áp 
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dụng dựa trên học thuyết về mối liên hệ gắn bó nhưng lại không có quy định cụ thể để 

hướng dẫn cách thức xác định các yếu tố thể hiện sự gắn bó giữa luật được xác định và 

tranh chấp cũng sẽ là một trong những cản trở cho quá trình GQTC của TA. 

Theo đó, NCS đề xuất thay đổi cách quy định tại khoản 1 Điều 683 theo hướng chỉ 

ghi nhận về nguyên tắc ưu tiên áp dụng nguồn luật theo sự thoả thuận giữa các bên (bao 

gồm một số nội dung mới về điều kiện có hiệu lực của thoả thuận chọn luật); khoản 2 

quy định về nguồn luật được áp dụng (trong trường hợp không có thỏa thuận chọn luật) 

cho các loại tranh chấp HĐ dựa trên sự giả định đây là nguồn luật có mối liên hệ gắn bó 

nhất với tranh chấp; khoản 3 quy định về việc loại trừ áp dụng khoản 2 nếu TA phát 

hiện có nguồn luật mang tính gắn bó chặt chẽ hơn đối với tình huống cụ thể của tranh 

chấp.  

Đối với tranh chấp liên quan đến quan hệ ngoài HĐ trong lĩnh vực KDTM có 

YTNN, lần đầu tiên pháp luật VN ghi nhận quyền thoả thuận lựa chọn pháp luật áp 

dụng cho các quan hệ này tại Điều 687 BLDS 2015. Tuy nhiên, pháp luật chỉ dừng lại 

dưới dạng tuyên bố chấp nhận quyền thoả thuận, còn cơ chế cụ thể để thực thi quyền 

thoả thuận này thì chưa được quy định cụ thể. Bên cạnh đó, việc chỉ sử dụng ưu tiên 

một nguồn luật được xác định theo một kiểu hệ thuộc duy nhất (luật nơi nơi phát sinh 

hậu quả của sự kiện gây thiệt hại) đã giải quyết được phần nào những vướng mắc trước 

đây khi pháp luật không nói rõ về sự ưu tiên áp dụng luật nơi thực hiện hành vi vi phạm 

hay luật nơi xảy ra thiệt hại do hành vi vi phạm thực hiện. Hơn nữa, việc lựa chọn áp 

dụng kiểu hệ thuộc này đã giúp cho việc bảo vệ quyền và lợi ích của bên bị thiệt hại 

được đảm bảo nhiều hơn. Điều này đồng nghĩa với việc lợi ích của bên gây thiệt hại 

không được xem trọng bằng lợi ích của phía bên bị thiệt hại. Tuy nhiên, việc quy định 

bằng một điều khoản mang tính cụ thể và chắc chắn như Điều 687 đôi khi có thể không 

đảm bảo tính hợp lý cho nhiều trường hợp trên thực tế. Pháp luật và thực tiễn EU và 

một số nước nghiên cứu cũng đã chứng minh được điều đó. 
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KẾT LUẬN 

 

Trong những năm qua, pháp luật VN về GQTC KDTM có YTNN bằng TA đã có 

những thay đổi tích cực nhằm đảm bảo và tăng cường tính hiệu quả cho quá trình áp 

dụng và thực thi tại VN.  

Khung pháp luật được xây dựng dựa trên những yêu cầu của quá trình hội nhập QT, 

nhu cầu cụ thể từ thực tiễn GQTC tại VN và sự cân bằng giữa ba nhóm lợi ích cơ bản: 

Lợi ích của các bên tranh chấp, lợi ích quốc gia của VN và lợi ích của các quốc gia khác 

có liên quan trong quá trình đảm bảo sự thực thi của phán quyết từ việc GQTC KDTM 

có YTNN của TA VN. Nội dung của BLDS 2015, BLTTDS 2015 và các văn bản pháp 

luật chuyên ngành trong lĩnh vực KDTM có YTNN đã cơ bản phản ánh được những 

yêu cầu và nhu cầu đó.  

Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng và những dự đoán về quá trình hoàn thiện của khung 

pháp luật này trong tương lai có thể sẽ gặp nhiều khó khăn và vướng mắc như:  

- Nhận diện các tranh chấp KDTM có YTNN, cụ thể là các tranh chấp HĐ và các 

tranh chấp BTTH ngoài HĐ trong hoạt động KDTM có YTNN; 

- Nhiều tiêu chí xác định thẩm quyền vẫn chưa đảm bảo được những yếu tố cân 

bằng như trên. Quy định về thoả thuận lựa chọn TA còn chung chung, chưa được thể 

hiện như là quyền tố tụng cơ bản tại VN và những giới hạn của quyền thoả thuận lựa 

chọn TA cũng chưa được làm rõ… 

- Thiếu các quy định cụ thể điều chỉnh về những giới hạn liên quan đến quyền thoả 

thuận lựa chọn pháp luật áp dụng cho cả các tranh chấp trong KDTM có YTNN phát 

sinh từ HĐ và ngoài HĐ, đặc biệt là điều kiện có hiệu lực của thoả thuận chọn luật; 

cách thức ghi nhận nguyên tắc xác định pháp luật áp dụng cho tranh chấp HĐ KDTM 

có YTNN trong trường hợp không có sự thoả thuận chọn luật của các bên còn mơ hồ 

trong việc sử dụng ngôn ngữ thể hiện; pháp luật chưa làm rõ các yếu tố sẽ được áp dụng 

cho việc xác định mối liên hệ gắn bó với tranh chấp HĐ; việc đảm bảo sự cân bằng về 

lợi ích giữa bên gây thiệt hại và bên bị thiệt hại trong tranh chấp BTTH ngoài HĐ vẫn 

chưa được đảm bảo; căn cứ xác định pháp luật áp dụng cho tranh chấp BTTH ngoài HĐ 

có khả năng không đảm bảo được tính hợp lý cho nhiều trường hợp… 

Qua nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật và thực tiễn xét xử tại TA của EU, của một 

số quốc gia thành viên EU như Bỉ, Đức, Pháp…, của Hoa Kỳ, Trung Quốc và 

Singapore, NCS đã phân tích và làm rõ hơn cách tiếp cận vấn đề về GQTC KDTM có 

YTNN từ đó nhận diện xu hướng phát triển chung của các nước và quốc tế, đưa ra 

những kiến nghị về sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định có liên quan của pháp 

luật VN cũng như kiến nghị liên quan đến vai trò của TAVN trong GQTC KDTM có 
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YTNN tại VN. Những kiến nghị, giải pháp trong Luận án đã được NCS đề xuất được 

chia thành 03 nhóm chính: 

 Thứ nhất, các giải pháp loại bỏ những bất cập trong các quy định có liên quan của 

pháp luật VN. 

Để thực hiện giải pháp này, Luận án đề xuất các kiến nghị tiếp tục sửa đổi bổ sung 

các quy định trong BLDS 2015, BLTTDS 2015 cũng như một số luật chuyên ngành 

như luật TM, luật hàng hải…. Nội dung các kiến nghị này bao gồm:  

- Về thẩm quyền của TA: Bổ sung thêm dấu hiệu về giá trị ngang bằng của tài 

sản của bị đơn trên lãnh thổ VN với giá trị tranh chấp, cũng như sự kết nối giữa tranh 

chấp với yếu tố lãnh thổ VN đối với căn cứ xác định thẩm quyền dựa trên tiêu chí nơi 

có tài sản; quy định thẩm quyền của TAVN đối với trường hợp tham gia tố tụng trực 

tiếp của chi nhánh nước ngoài tại VN; quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền dựa 

trên thoả thuận lựa chọn TA của các bên trong tranh chấp từ HĐ và ngoài HĐ. 

- Về pháp luật áp dụng: (i). Đối với tranh chấp từ HĐ: Sửa đổi quy định về xác 

định pháp luật áp dụng theo hướng ưu tiên áp dụng luật theo thoả thuận, nếu các bên 

không có thoả thuận sẽ xác định theo các quy định cụ thể; bổ sung thêm các trường hợp 

xác định pháp luật áp dụng cho các loại HĐ cụ thể được dự đoán là có mối liên hệ gắn 

bó chặt chẽ nhất và bổ sung quy định điều khoản loại trừ liên quan đến việc áp dụng 

luật có mối liên hệ gắn bó hơn; (ii). Đối với tranh chấp ngoài HĐ: Sửa đổi quy định, 

theo đó, thoả thuận chọn luật không nên được quy định như là nguyên tắc cơ bản cho 

việc xác định pháp luật áp dụng mà nên được ghi nhận như là ngoại lệ của nguyên tắc 

chung; bổ sung thêm quy định về điều khoản loại trừ cho việc áp dụng nguyên tắc 

chung khi có nguồn luật có mối liên hệ gắn bó hơn với tranh chấp. 

   Thứ hai, giải pháp ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện BLDS 2015 và 

BLTTDS 2015 về giải quyết tranh chấp trong KDTM có YTNN bằng TA tại VN. 

Vì BLDS 2015 và BLTTDS 2015 vừa mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 nên các 

giải pháp và kiến nghị trên đây cần phải có lộ trình thực hiện, ít nhất là trong 3 năm tới 

thì mới có thể sửa đổi được. Do đó, Luận án cho rằng giải pháp trước mắt là những kiến 

nghị nêu trên sẽ phải được thể chế hoá dưới dạng các quy định, hướng dẫn thi hành 

trong các văn bản dưới luật như Nghị định của Chính phủ cho BLDS 2015 và Nghị 

quyết của HĐTP TANDTC cho BLTTDS 2015. Các văn bản quy định chi tiết thi hành 

quy định có liên quan trong BLDS 2015 và BLTTDS 2015 cần có các nội dung sau:  

      - Về thẩm quyền của TA: Quy định cụ thể về các điều kiện có hiệu lực của thoả 

thuận lựa chọn TA và cần phải quy định rõ hơn về giá trị tài sản của bị đơn được dùng 

làm căn cứ xác định thẩm quyền của TAVN;  

      - Về pháp luật áp dụng: Quy định chi tiết các điều kiện có hiệu lực của thoả thuận 
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lựa chọn pháp luật áp dụng cho cả quan hệ HĐ và BTTH ngoài HĐ; làm rõ các yếu tố 

được sử dụng để xác định mối liên hệ gắn bó với quan hệ HĐ; làm rõ tiêu chí nơi phát 

sinh hậu quả của sự kiện gây thiệt hại được dùng cho cả việc xác định thẩm quyền và 

pháp luật áp dụng… 

Thứ ba, các giải pháp đối với TA VN.  

Do tranh chấp trong KDTM có YTNN ngoài có nhiều đặc thù, đòi hỏi về kỹ năng, 

về chuyên môn, về nghiệp vụ, về ngoại ngữ, do đó, Luận án đề xuất kiến nghị mang 

tính lâu dài, liên quan đến việc hình thành bộ máy xét xử độc lập cho các tranh chấp 

KDTM có YTNN tại một số thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và Tp.HCM, từ đó 

chuẩn bị các điều kiện cụ thể cho việc gia nhập Công ước Hague 2005.  

Tuy nhiên, đây là vấn đề này mà NCS trăn trở và đưa ra mong muốn như vậy nhằm 

đổi mới mô hình TA GQTC KDTM có YTNN bằng TA tại VN. Trong sự giới hạn về 

số trang của Luận án và cũng cần phải có thêm thời gian để nghiên cứu sâu và cụ thể 

hơn nên NCS chỉ đề xuất việc hình thành TA độc lập nói chung và gia nhập Công ước 

Hague 2005, còn các bước cụ thể thì vẫn chưa được phân tích chi tiết trong Luận án 

này. Đây là vấn đề gợi mở đối với NCS trong thời gian tới vì cần có thêm thời gian để 

nghiên cứu cơ sở cho đề xuất này, cả về lý luận và thực tiễn./. 
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