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NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI

1. Khái quát về bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ
Bảo lãnh là một thuật ngữ được sử dụng từ

lâu đời. Trong xã hội phong kiến người ta đã biết
đến khái niệm lý trưởng và những người có thế
lực bảo lãnh cho tù nhân trong thời gian thi hành
án, cha mẹ bảo lãnh cho con... Sau đó bảo lãnh
được phát triển sang lĩnh vực dân sự và nhiều
lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội. Ngày
nay, hoạt động bảo lãnh được phát triển phong
phú và đa dạng trong mọi mặt của nền kinh tế xã
hội. Để phân loại, người ta dựa vào một số các
tiêu chí như:

(i) Dựa vào tính chất và đối tượng bảo lãnh,
có thể phân loại thành: Bảo lãnh đối nhân và bảo
lãnh đối vật. Bảo lãnh đối nhân được áp dụng chủ
yếu với các quan hệ phi tài sản trong hình sự, chế

tài hành chính và quan hệ phi tài sản trong dân
sự. Bảo lãnh đối vật thì được áp dụng trong quan
hệ hợp đồng kinh tế và dân sự có yếu tố tài sản.
Với tính chất này, bảo lãnh là một trong các
phương thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong
hợp đồng.

(ii) Dựa trên chủ thể bảo lãnh, có thể phân
loại thành, Bảo lãnh nhà nước với doanh nghiệp;
Bảo lãnh công ty mẹ với công ty con; Bảo lãnh
của ngân hàng với doanh nghiệp.

(iii) Dựa trên mục đích kinh tế, có thể phân
loại thành, Bảo lãnh vì mục đích kinh tế và bảo
lãnh vì mục đích phi kinh tế.

Từ yêu cầu thực tiễn đời sống hiện nay, pháp
luật đã có những quy định điều chỉnh về lĩnh vực
này. Quan hệ bảo lãnh không chỉ được quy định
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ở BLDS năm 2015 mà trong các văn bản pháp
luật khác như Luật quản lý nợ công năm 2017,
Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi, bổ
sung năm 2017, Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà
nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh
nghiệp năm 2014,…

Từ góc độ là một biện pháp bảo đảm thực
hiện nghĩa vụ trong hợp đồng, Điều 335 BLDS
năm 2015 quy định về biện pháp bảo lãnh như
sau: “Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi
là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau
đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa
vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên
được bảo lãnh), nếu khi đến hạn thực hiện nghĩa
vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc
thực hiện không đúng nghĩa vụ”. 

Với quy định trên có thể thấy, bảo lãnh thực
hiện nghĩa vụ theo hợp đồng được hình thành dựa
trên sự thỏa thuận của bên bảo lãnh và bên nhận
bảo lãnh. Sự thống nhất được biểu hiện ra bên
ngoài là hợp đồng. Hợp đồng này thể hiện ý chí
của người nhận bảo lãnh chấp nhận cho người bảo
lãnh thực hiện nghĩa vụ của người được bảo lãnh
khi có các điều kiện luật định xảy ra. Từ nội dung
trên, có thể thấy biện pháp bảo lãnh thực hiện hợp
đồng mang những đặc điểm sau:

(i) Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là một trong
những biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Tính bảo đảm thể hiện thực hiện biện pháp bảo
lãnh nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện nghĩa
vụ của bên có nghĩa vụ đối với bên có quyền.
Nếu bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc
thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đã
đến hạn thì thông qua biện pháp bảo lãnh, bên có
quyền được yêu cầu bên bảo lãnh phải thực hiện
thay nghĩa vụ. Trường hợp bên bảo lãnh không
thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh thì bên có
quyền được yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán giá
trị nghĩa vụ vi phạm và bồi thường thiệt hại.
Thông qua biện pháp bảo lãnh, quyền và lợi ích
hợp pháp của bên có quyền được đảm bảo.

(ii) Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là biện pháp
bảo đảm phát sinh dựa trên ý chí của bên nhận
bảo lãnh và bên bảo lãnh về lựa chọn biện pháp

đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng
chính. Nếu không có sự thỏa thuận về nghĩa vụ
trong hợp đồng chính thì không làm phát sinh
biện pháp bảo lãnh để thực hiện hợp đồng. 

(iii) Biện pháp bảo lãnh được đặt ra nhằm
bảo vệ quyền lợi của người thứ ba, chính là bên
được bảo lãnh. Bên được bảo lãnh là chủ thể tuy
không trực tiếp tham gia vào hợp đồng bảo lãnh
nhưng lại được hưởng lợi từ việc thực hiện nghĩa
vụ của bên nhận bảo lãnh. Bởi khi ký kết hợp
đồng bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh phải thực
hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh ngay
khi xảy ra các điều kiện theo thỏa thuận hoặc
pháp luật quy định. 

2. Các tranh chấp phổ biến về hợp đồng
liên quan đến biện pháp bảo lãnh thực hiện
nghĩa vụ

Tranh chấp hợp đồng liên quan đến biện pháp
bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ rất đa dạng và phong
phú. Tùy thuộc vào từng tiêu chí mà có sự phân
biệt các loại tranh chấp hợp đồng liên quan đến
biện pháp bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ như sau:

Thứ nhất, căn cứ vào đối tượng nghĩa vụ
được thực hiện trong hợp đồng bảo lãnh, gồm có
các dạng tranh chấp cơ bản sau:

Tranh chấp về hợp đồng bảo lãnh có đối
tượng nghĩa vụ là một khoản tiền hoặc một tài
sản: Trong trường hợp này nội dung tranh chấp
thường liên quan đến tài sản đó như tranh chấp
về chủ sở hữu của khoản tiền, tài sản, định giá
tài sản, thủ tục giải quyết tài sản để thực hiện
nghĩa vụ cho người được bảo lãnh,...

Tranh chấp về hợp đồng bảo lãnh có đối
tượng của nghĩa vụ là việc thực hiện một công
việc: Trong trường hợp này nội dung tranh chấp
thường liên quan đến khả năng thực hiện công
việc của bên bảo lãnh, chất lượng công việc bên
bảo lãnh thực hiện cho bên có quyền,...

Thứ hai, căn cứ vào tiến trình giao kết và
thực hiện hợp đồng bảo lãnh, có các loại tranh
chấp sau: 

- Tranh chấp về giao kết hợp đồng bảo lãnh,
thông thường là tranh chấp về giá trị pháp lý của
hợp đồng bảo lãnh và giải quyết hậu quả của hợp
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đồng bảo lãnh vô hiệu. Các tranh chấp thường
gặp là những tranh chấp về chủ thể giao kết hợp
đồng, hình thức của hợp đồng, tính tự nguyện của
hợp đồng, phạm vi giá trị tài sản bảo lãnh,…

- Tranh chấp về quá trình thực hiện hợp
đồng: Đây là dạng tranh chấp phổ biến, chiếm tỷ
lệ lớn nhất trong các tranh chấp về hợp đồng bảo
lãnh. Các tranh chấp thường gặp liên quan đến
chủ thể thực hiện hợp đồng, trách nhiệm thực
hiện nghĩa vụ bảo lãnh đúng thời hạn, phạm vi
thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh,… và các biện pháp
khắc phục hậu quả của sự vi phạm HĐBH phi
nhân thọ.

- Tranh chấp về chấm dứt hợp đồng bảo lãnh:
Thường là tranh chấp về cơ sở pháp lý của việc
chấm dứt hợp đồng bảo lãnh mà thường liên
quan đến nghĩa vụ bảo lãnh đã hoàn thành hay
chưa hoàn thành,…

Thứ ba, căn cứ vào các nội dung đã thỏa
thuận trong hợp đồng, các tranh chấp có thể phát
sinh là: tranh chấp về phạm vi bảo lãnh, thù lao
bảo lãnh, quyền yêu cầu của bên nhận bảo lãnh,
miễn trách nhiệm bảo lãnh,…

3. Một số khó khăn, vướng mắc trong việc
áp dụng luật và kiến nghị, đề xuất nâng cao
giải quyết tranh chấp về hợp đồng liên quan
đến bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ 

Thứ nhất, những khó khăn, vướng mắc liên
quan đến sử dụng tài sản bảo đảm là quyền sử
dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Về nội dung này, không có sự thống nhất
giữa quy định của BLDS năm 2015, Luật đất đai
năm 2013 và một số Nghị định của Chính phủ.
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 336 BLDS năm
2015 thì “các bên có thể thỏa thuận sử dụng biện
pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ bảo lãnh”. Về nội dung này, Luật Đất

đai năm 2013 lại không còn quy định người sử
dụng đất được quyền bảo lãnh bằng quyền sử
dụng đất và giao cho Chính phủ quy định việc
xử lý đối với “các trường hợp đã bảo lãnh bằng
quyền sử dung đất trước ngày Luật này có hiệu
lực thi hành”2. Tức là bảo lãnh bằng quyền sử
dụng đất trước ngày Luật đất đai năm 2013 có
hiệu lực thi hành (01/7/2014) thì được xử lý như
đối với việc thế chấp và sau thời điểm này thì
không còn việc bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất.
Có sự bất tương thích này là vì Luật đất đai năm
2013 đã sửa đổi quyền của người sử dụng đất cho
phù hợp với quy định của BLDS năm 2005 về
chế định bảo lãnh (BLDS năm 2005 quan điểm
bảo lãnh là quan hệ đối nhân). Tuy nhiên khi
BLDS năm 2015 ra đời lại có thay đổi về quan
điểm về hợp đồng bảo lãnh có thể được bảo đảm
thực hiện bằng tài sản. Trong khi Luật đất đai
năm 2013 lại chưa được sửa đổi để phù hợp với
quy định mới của BLDS năm 20153.

Một số Nghị định hướng dẫn cũng quy định
đồng nhất bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất với thế
chấp quyền sử dụng đất như: Nghị định số
163/2006/NĐ-CP: “việc bảo lãnh bằng quyền sử
dụng đất…. được chuyển thành việc thế chấp quyền
sử dụng đất”4, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP: “bảo
lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền
với đất theo quy định của Luật đất đai được hiểu
là thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho người
thứ ba vay vốn theo quy định của Bộ luật 
dân sự”5…

Thứ hai, khó khăn, vướng mắc liên quan
đến công chứng hợp đồng bảo lãnh. 

Luật Công chứng năm 2014, sửa đổi bổ sung
năm 2018 chỉ quy định việc công chứng hợp
đồng thế chấp tài sản mà không có quy định đối
với việc công chứng hợp đồng bảo lãnh6. Thông

2 Khoản 9 Điều 210, Luật đất đai năm 2013.
3 Luật sư Trương Thanh Đức (2017), 9 Biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồng, NXB Chính trị Quốc gia
sự thật, tr 203.
4 Khoản 4 Điều 73, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP.
5 Khoản 1 Điều 31, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP.
6 Điều 54 Luật công chứng năm 2014.
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tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý, sử dụng phí công chứng, phí chứng thực,
phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề
công chứng, phí thẩm định điều kiện hoạt động
văn phòng công chứng, lệ phí cấp thẻ công
chứng viên (Thông tư số 257/2016/TT-BTC) chỉ
quy định mức thu phí công chứng với hợp đồng
thế chấp, cầm cố tài sản mà không quy định đối
với hợp đồng bảo lãnh tài sản7. Phí công chứng
hợp đồng bảo lãnh được quy định thuộc trường
hợp giao dịch không theo giá trị tài sản8. Như
vậy, pháp luật chưa có hướng dẫn về thủ tục công
chứng với trường hợp ký hợp đồng bảo lãnh –
thế chấp hoặc bảo lãnh – cầm cố, đặc biệt đối với
hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất9.

Thứ ba, khó khăn, vướng mắc về đăng ký
biện pháp bảo đảm là bảo lãnh thực hiện hợp
đồng

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017
của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm
quy định hợp đồng bảo lãnh không thuộc trường
hợp phải đăng ký nhưng hợp đồng thế chấp
hoặc cầm cố thì phải đăng ký theo quy định của
pháp luật. Do đó, nếu các bên ký kết hợp đồng
với tính chất vừa bảo lãnh – thế chấp thực hiện
hợp đồng hoặc bảo lãnh – cầm cố thì cũng phát
sinh vướng mắc bởi hiện tại pháp luật chưa có
quy định về việc đăng ký đối với loại hợp đồng
này.

Thứ tư, khó khăn, vướng mắc trong việc áp
dụng phạm vi bảo lãnh theo Khoản 4 Điều 336
BLDS năm 2015 vì có thể có nhiều cách hiểu
khác nhau. Khoản 4 Điều 336 BLDS năm 2015
quy định: “Trường hợp nghĩa vụ được bảo lãnh
là nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì phạm vi
bảo lãnh không bao gồm nghĩa vụ phát sinh sau
khi người bảo lãnh chết hoặc pháp nhân bảo
lãnh chấm dứt tồn tại”. Theo đó, nếu nghĩa vụ

hình thành trong tương lai được hình thành sau
khi bên bảo lãnh chết hoặc pháp nhân chấm dứt
tồn tại. Tuy nhiên trên thực tế, quy định này có
thể dẫn tới nhiều cách hiểu như sau:

(i) Cách hiểu thứ nhất, quy định này chỉ áp
dụng đối với biện pháp bảo lãnh không bằng tín
chấp (bảo lãnh không kèm tài sản bảo đảm),
không áp dụng đối với biện pháp bảo đảm bằng
tài sản như cầm cố, thế chấp (bảo lãnh kèm tài
sản bảo đảm).

(ii) Cách hiểu thứ hai, quy định này áp
dụng cả đối với biện pháp bảo lãnh có tài sản
bảo đảm (cầm cố, thế chấp tài sản của bên thứ
ba (bên bảo lãnh).

Việc xác định chính xác cách hiểu quy định
tại Khoản 4 Điều 336 BLDS năm 2015 nêu trên
sẽ có ý nghĩa đối với các trường hợp cầm cố, thế
chấp tài sản của bên thứ ba. Theo đó, biện pháp
cầm cố, thế chấp tài sản của bên thứ ba có chấm
dứt khi người có tài sản chết hay không. Các
nghĩa vụ trong tương lai phát sinh sau thời điểm
người có tài sản chết có thuộc phạm vi bảo đảm
không?

Thứ năm, BLDS năm 2015 không có quy
định cụ thể nào về việc bảo đảm thực hiện nghĩa
vụ dân sự bằng tài sản của người thứ ba khi áp
dụng biện pháp bảo lãnh. Điều này có thể làm
phát sinh những rủi ro pháp lý cho các chủ thể,
nhất là đối với bên nhận bảo đảm. 

Thứ sáu, sự không thống nhất khi nhận
diện, phân biệt giữa quan hệ bảo lãnh với quan
hệ thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của
người khác (bên thế chấp và bên vay là hai chủ
thể độc lập). 

Theo nội dung Bản án sơ thẩm số
26/2011/KT-ST ngày 05/8/2011 và Bản án sơ
thẩm số 48/2011/KDTM-ST ngày 22/9/2011
của TAND tỉnh QN thì một trong những lý do
dẫn đến hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

7 Điểm a6, Khoản 2 Điều 4, Thông tư số 257/2016/TT-BTC.
8 Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 257/2016/TT-BTC.
9 Nguyễn Phương Thảo (2018), Thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng bảo lãnh theo quy định của
pháp luật Dân sự Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, tr.60.
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để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người thứ
ba bị tuyên vô hiệu là có sự nhầm lẫn về hình
thức hợp đồng. Theo các bản án nêu trên thì
hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ của người thứ ba thực
chất phải là quan hệ bảo lãnh. Do đó, các
bên phải ký kết hợp đồng bảo lãnh, chứ không
phải hợp đồng thế chấp để bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ của người thứ ba. Việc các bên ký kết
hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ của người thứ ba
là không đúng với tính chất của giao dịch dân
sự có biện pháp bảo đảm bằng hình thức bảo
lãnh, không đúng với quy định về điều kiện có
hiệu lực của giao dịch dân sự, hình thức giao
dịch dân sự, hình thức bảo lãnh10. Với vấn đề
này, có hai quan điểm: (i) Quan điểm thứ nhất
đồng ý với cách tiếp cận, giải thích nêu trên;
(ii) Quan điểm thứ hai cho rằng BLDS năm
2015 quy định “thế chấp tài sản là việc một bên
(sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc
sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa
vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây
gọi là bên nhận thế chấp)”11 nên chủ sở hữu tài
sản có thể dùng tài sản để bảo đảm việc thực
hiện nghĩa vụ của chính mình (bên thế chấp
đồng thời là bên có nghĩa vụ) hoặc bảo đảm
việc thực hiện nghĩa vụ của người khác (bên thế
chấp và bên có nghĩa vụ là hai chủ thể khác
nhau). Do đó hình thức hợp đồng thế chấp giữa
các bên không bị vô hiệu. 

Qua các vụ án xét xử hợp đồng tín dụng nêu
trên có thể thấy rằng, cùng một hợp đồng bảo
đảm bằng tài sản của bên thứ ba để bảo đảm thực
hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên khác đối với
ngân hàng nhưng Tòa án các cấp sơ thẩm và các
cấp phúc thẩm đã nhận định đánh giá khác nhau
về bản chất pháp lý của hợp đồng giữa bảo lãnh

có bảo đảm bằng tài sản hay thế chấp tài sản thực
hiện nghĩa vụ cho bên thứ ba.

Thứ bảy, khó khăn xuất phát từ nhận định
khác nhau về hiệu lực hợp đồng bảo lãnh có tài
sản bảo đảm là quyền sự dụng đất. Vụ án giữa
ngân hàng thương mại T và cơ sở sản xuất gốm
Y (công ty Y). Theo đó, năm 2017, Ngân hàng
T ký hợp đồng cho công ty Y vay 5 tỉ đồng
trong hai năm. Để bảo đảm cho khoản vay, bên
thứ ba là ông V đã đứng tên “thế chấp, bảo
lãnh” nhà và đất của ông tại quận 3 thành phố
H trong hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng T
và công ty Y. Sau đó, công ty Y không trả nợ
nên bị Ngân hàng T kiện ra tòa yêu cầu phải
thanh toán cả nợ gốc lẫn lãi. Trường hợp không
thanh toán được thì ngân hàng sẽ xử lý nhà và
đất của ông V. Tháng 11/2018, TAND Thành
phố H xử sơ thẩm đã buộc công ty Y phải trả nợ
cho ngân hàng T. Tuy nhiên, Tòa không chấp
nhận yêu cầu xử lý nhà của ông V. Bởi theo
Tòa, hợp đồng thế chấp giữa ông V với ngân
hàng vô hiệu vì trường hợp này vì Luật Đất đai
năm 2013 không còn quy định người sử dụng
đất được quyền bảo lãnh bằng quyền sử dụng
đất. Tháng 4/2019, Tòa Phúc thẩm TAND tối
cao tại thành phố H đã sửa án sơ thẩm, chấp
nhận yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm của ngân
hàng T. Theo Tòa, hợp đồng mà ông V ký với
ngân hàng có tên là “hợp đồng thế chấp, bảo
lãnh”. Hợp đồng này nhằm bảo đảm cho khoản
vay của công ty Y với ngân hàng nên nó là hợp
đồng thế chấp chứ không phải là hợp đồng bảo
lãnh như cấp sơ thẩm nhận định. Từ đó, TAND
kết luận hợp đồng này hợp pháp, có hiệu lực
chứ không vô hiệu12.

Từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên,
cần có sự hoàn thiện pháp luật để nâng cao khả
năng giải quyết tranh chấp về hợp đồng liên quan

10 Trích các trang 10, 11 và 12 của Bản án sơ thẩm số 48/2011/KDTM-ST ngày 22/9/2018 của TAND tỉnh
QN; trang 5 của Bản án sơ thẩm số 26/2011/KT-ST ngày 05/8/2011.
11 Khoản 1 Điều 317 BLDS năm 2015.
12 Hoàng Yến (2012), “Xử án tín dụng: Rối chuyện thế chấp, bảo lãnh”, https://vietstock.vn/2012/08/xu-
an-tin-dung-roi-chuyen-the-chap-bao-lanh-757-232502.htm, ngày 23/8/2018.
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đến biện pháp bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ.
Hướng hoàn thiện được gợi mở như sau:

(i) Sửa đổi các quy định trong văn bản luật,
dưới luật hiện đang mâu thuẫn với BLDS năm
2015 về hợp đồng bảo lãnh, trong đó có Luật Đất
đai năm 2013. 

(ii) BLDS năm 2015 cần bổ sung những
nội dung sau để khắc phục vướng mắc, bất cập
phát sinh từ thực tiễn áp dụng biện pháp bảo
lãnh:

Quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến
bên bảo lãnh, ví dụ như: Quy định về việc bên
bảo lãnh phải viết rõ giá trị tiền cam kết bảo
lãnh bằng số và bằng chữ; quy định về việc bên
nhận bảo lãnh có nghĩa vụ phải thông tin đối
với bên bảo lãnh (tư vấn hoặc cảnh báo) về giá
trị của nghĩa vụ bảo lãnh, khả năng tài chính
của bên được bảo lãnh; “giải mã” từ góc độ
pháp lý một số từ ngữ thường sử dụng trong
hợp đồng bảo lãnh (ví dụ: Chi trả vô điều kiện;
không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo
lãnh)…

Quy định cụ thể trường hợp bên nhận bảo
lãnh phải yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện
nghĩa vụ bằng tài sản của mình trước; nếu bên
được bảo lãnh không có tài sản thì bên nhận bảo
lãnh mới có quyền yêu cầu bên bảo lãnh phải
thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Điều này là cần thiết
nhằm “phòng ngừa” khả năng bên bảo lãnh chối
bỏ trách nhiệm của mình, vì thực tế cho thấy
trong nhiều trường hợp bên bảo lãnh xác định
mình là người có nghĩa vụ thứ hai và “chỉ” thực
hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi người có nghĩa vụ
chính (bên được bảo lãnh) không có khả năng
thực hiện.

Quy định việc bên bảo lãnh có quyền viện
dẫn tất cả những vi phạm về hình thức và nội
dung mà bên được bảo lãnh có thể viện dẫn để
không phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận
bảo lãnh, vì đây là một yếu tố mấu chốt, thể hiện
tính phụ thuộc của biện pháp bảo lãnh đối với
nghĩa vụ được bảo lãnh. BLDS năm 2015 chỉ đề

cập đến tình huống pháp lý là người bảo lãnh
được viện dẫn việc bù trừ nghĩa vụ. Trong khi
trên thực tế vẫn còn các trường hợp khác như: có
sự nhầm lẫn hoặc nghĩa vụ thanh toán khoản nợ
được bảo lãnh không có hiệu lực...

Quy định về điều kiện đối với bên bảo lãnh,
vì khả năng bên bảo lãnh thực hiện đầy đủ, đúng
cam kết bảo lãnh là vấn đề đặc biệt quan trọng
khi áp dụng biện pháp bảo lãnh. Có thể quy
định khả năng thanh toán nợ là một trong các
điều kiện bắt buộc của bên bảo lãnh. Ngoài ra,
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần quy
định cụ thể, rõ ràng phạm vi trách nhiệm và
cách thức xử lý trách nhiệm về tài sản đối với
các bên trong trường hợp bảo lãnh một phần và
bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ (Khoản 1 Điều 336
BLDS năm 2015). 

(iii) Cơ quan có thẩm quyền cần hướng dẫn
cụ thể hơn đối với trường hợp bảo lãnh bằng tài
sản. Tuy nhiên, để thống nhất cách hiểu và áp
dụng quy định nêu trên trong thực tiễn thì cần
sớm có quy định chi tiết về một số vấn đề như:
Hình thức hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các
bên trong quan hệ này khác gì với quan hệ cầm
cố, thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ của người
khác? Cách thức xử lý tài sản bảo đảm được
dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh?
Phạm vi trách nhiệm của bên bảo lãnh trong
trường hợp này khác gì với các trường hợp thông
thường khác13… 

(iv) Bên cạnh đó cần nâng cao công tác
tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong
nhân dân về hoạt động bảo lãnh và ký kết hợp
đồng bảo lãnh và hoạt động giải quyết tranh
chấp tại Tòa án như: củng cố tổ chức bộ máy
Tòa án nhân dân các cấp, đặc biệt là Tòa án
nhân dân cấp huyện, nơi giải quyết phần lớn các
tranh chấp hợp đồng bảo lãnh theo thủ tục sơ
thẩm; nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm
và đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác xét
xử; bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong
hoạt động xét xử./.

13 https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2147.
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QUYỀN ĐƯỢC BẢO TRỢ XÃ HỘI CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Ở VIỆT NAM 

Nguyễn Thị Thu Hường1

Tóm tắt: Pháp luật Việt Nam đã tạo cơ sở pháp lý ghi nhận và bảo đảm quyền được bảo trợ xã
hội của người khuyết tật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số quy định trở nên mâu thuẫn,
không khả thi làm ảnh hưởng đến quyền được bảo trợ xã hội của người khuyết tật. Trên cơ sở phân
tích và chỉ ra những hạn chế của pháp luật, tác giả kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm
tốt hơn quyền được bảo trợ xã hội của người khuyết tật.

Từ khoá: Bảo trợ xã hội, người khuyết tật, an sinh xã hội.
Nhận bài: 15/12/2020; Hoàn thành biên tập: 21/12/2020; Duyệt đăng: 25/01/2021.

Abstract: Vietnam’s legal regulations have created legal grounds for recognizing and securing
the right to be given social protection of people with disability. However, in enforcement, some
regulations have been found inconsistent and infeasible affecting the right to be given social
protection of people with disability. By analyzing and pointing out limitations of legal regulations,
the author proposes some solutions to finalize legal regulations to better secure the right to be given
social protection of people with disability.

Keywords: Social protection, people with disability, social welfare.
Date of receipt: 15/12/2020; Date of revision: 21/12/2020; Date of Approval: 25/01/2021.

Quyền được bảo trợ xã hội của người khuyết
tật (NKT) là quyền hiến định được ghi nhận tại
Khoản 2 Điều 59 Hiến pháp năm 2013“Nhà
nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ
hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an
sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao
tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có
hoàn cảnh khó khăn khác”. Quyền này được cụ
thể hoá tại Chương VIII Luật Người khuyết tật
năm 2010 quy định về Bảo trợ xã hội đối với
NKT; Chương 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP
ngày 10/04/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật
(Nghị định số 28/2012/NĐ-CP); Nghị định số
136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Quy định
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo
trợ xã hội (Nghị định số 136/2013/NĐ-CP); Nghị
định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/09/2017 quy
định thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và
quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Cùng với đó là
nhiều thông tư, đề án, kế hoạch... hướng dẫn thực
hiện.

Quyền được bảo trợ xã hội của NKT theo
pháp luật Việt Nam bao gồm quyền được trợ cấp

xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng;
quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo
trợ xã hội; quyền được nhận chăm sóc, nuôi
dưỡng tại cộng đồng.

1. Thực trạng pháp luật về quyền được
bảo trợ xã hội của người khuyết tật

Thứ nhất, quyền được trợ cấp xã hội, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc hàng tháng.

Đối tượng NKT có quyền hưởng trợ cấp xã
hội (TCXH) hàng tháng được ghi nhận ở Luật
NKT năm 2010 và Nghị định số 136/2013/NĐ-
CP. Theo Khoản 1 Điều 44 Luật NKT thì NKT
đặc biệt nặng và NKT nặng được hưởng TCXH
hàng tháng. Còn theo Khoản 6 Điều 5 Nghị định
số 136/2013/NĐ-CP thì NKT đặc biệt nặng,
NKT nặng và NKT trẻ em được hưởng trợ cấp
xã hội hàng tháng. Như vậy, theo Nghị định số
136/2013/NĐ-CP thì NKT nhẹ là trẻ em cũng
được hưởng TCXH hàng tháng. 

Hệ số tính trợ cấp xã hội gồm 3 mức phụ
thuộc vào mức độ khuyết tật và độ tuổi. Hệ số
2,5 áp dụng đối với NKT đặc biệt nặng là người
cao tuổi hoặc trẻ em (tương đương 670.000
đồng/tháng); hệ số 2,0 áp dụng đối với NKT đặc

1 Thạc sỹ, Giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.
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biệt nặng, NKT nặng là người cao tuổi hoặc trẻ
em (tương đương 540.000 đồng/tháng); hệ số 1,5
áp dụng với NKT nặng (tương đương 405.000
đồng/tháng)2. Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
quy định NKT nhẹ là trẻ em cũng được hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng, nhưng Nghị định số
28/2012/NĐ-CP không quy định hệ số mức trợ
cấp xã hội hàng tháng đối với NKT nhẹ là trẻ em,
nên không có cơ sở tính mức hưởng cho họ.

Mức hưởng trợ cấp hàng tháng của NKT
sống tại hộ gia đình được tính bằng hệ số nhân
với mức chuẩn trợ giúp xã hội. Mức chuẩn trợ
giúp xã hội hiện nay là 270.000 đồng3. Tuy
nhiên, từ ngày 01/01/2014 (ngày Nghị định số
136/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) đến ngày
31/12/2020 đã 6 lần tăng lương cơ sở (vào các
năm 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 và 2019) và
9 lần tăng lương tối thiểu vùng (tăng hàng năm từ
2012 đến 2020) nhưng mức chuẩn trợ cấp xã hội
thì vẫn chưa thay đổi. Thực tế, đời sống NKT còn
rất nhiều khó khăn, mức trợ cấp xã hội đối với
NKT còn thấp, tiền trợ cấp xã hội hàng tháng
NKT nhận được không bằng chuẩn nghèo nông
thôn (700.000 đồng/người/tháng) và chuẩn
nghèo thành thị (900.000 đồng/người/tháng)4. 

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định
mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng, mức
hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức
trợ giúp xã hội khác cao hơn các mức tương ứng
kể trên. Như vậy, còn tuỳ thuộc vào tình hình tài
chính của từng địa phương thì mức trợ cấp hàng
tháng của NKT có thể cao hơn hoặc bằng mức
chuẩn mà luật quy định. Tuy nhiên, cũng chỉ có
15/63 tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách
đã chủ động nâng mức trợ cấp hàng tháng cho
đối tượng bảo trợ xã hội cao hơn mức quy định
của Chính phủ từ 1,5 – 2.0 lần5. 

Gia đình có NKT đặc biệt nặng đang trực
tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó; người nhận
nuôi dưỡng, chăm sóc NKT đặc biệt nặng được
hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng6. Hộ gia
đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc NKT
đặc biệt nặng được hưởng kinh phí hỗ trợ chăm
sóc hàng tháng với hệ số 1,07. Như vậy, gia đình
nuôi một hay nhiều NKT đặc biệt nặng thì cũng
chỉ được hưởng một chế độ. Đối với người nhận
nuôi dưỡng, chăm sóc NKT đặc biệt nặng cũng
được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng với hệ
số 1,5 nếu nhận nuôi một NKT đặc biệt nặng và
hệ số 3,0 nếu nhận nuôi từ hai NKT đặc biệt
nặng trở lên8. Như vậy, nếu người nhận nuôi
dưỡng 2 hay 3 hay 4 NKT đặc biệt nặng... thì
cũng chỉ được hưởng hệ số 3,0. Quy định như
vậy là không hợp lý và cũng sẽ không khuyến
khích được cá nhân nhận nuôi dưỡng NKT đặc
biệt nặng. Bởi lẽ, việc nuôi dưỡng, chăm sóc 2
NKT đặc biệt nặng sẽ vất vả hơn nhiều so với
việc nuôi dưỡng, chăm sóc 1 NKT đặc biệt
nặng, và nếu số lượng NKT đặc biệt nặng được
nuôi dưỡng chăm sóc tăng lên 3,4,5... thì sự vất
vả, tốn kém còn tăng lên gấp nhiều lần. Do đó,
để đảm bảo quyền lợi cho NKT đặc biệt nặng,
cho gia đình và người nhận nuôi dưỡng chăm
sóc NKT thì nên quy định lại mức hỗ trợ kinh
phí chăm sóc hàng tháng.

Tính đến năm 2019, cả nước có trên 01 triệu
NKT nặng và đặc biệt nặng, khoảng 100.000 gia
đình, cá nhân nhận chăm sóc đối tượng bảo trợ
xã hội tại cộng đồng được hưởng trợ cấp xã hội
hàng tháng và hàng triệu NKT, trẻ em khuyết tật
được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở bảo
trợ xã hội9.

Đối với người “tổn thương kép” vừa
khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng
vừa mang thai và/hoặc nuôi con dưới 36 tháng

2 Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.
3 Điều 4 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
4 Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp
cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.
5 Báo cáo của Bộ LĐTBXH về tình hình thực hiện Luật người khuyết tật năm 2016.
6 Khoản 2 Điều 44 Luật NKT năm 2010.
7 Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.
8 Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.
9  http://www.molisa.gov.vn/Pages/tintuc/chitiet.aspx?tintucID=222183
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tuổi được được hưởng cả hai chế độ trợ cấp xã
hội hàng tháng và chế độ hỗ trợ kinh phí chăm
sóc hàng tháng. Mức hưởng chế độ hỗ trợ kinh
phí chăm sóc hàng tháng phụ thuộc vào sự khó
khăn, vất vả của NKT. Hệ số 1,5 áp dụng với
NKT đặc biệt nặng, NKT nặng đang mang thai
hoặc nuôi 1 con dưới 36 tháng tuổi; hệ số 2,0
áp dụng với NKT đặc biệt nặng, NKT nặng vừa
mang thai vừa nuôi con dưới 36 tháng tuổi
hoặc nuôi từ 2 con trở lên dưới 36 tháng tuổi.
Quy định này cũng đảm bảo tinh thần của
Công ước Quốc tế về quyền của NKT năm
2007 (CRPD) nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi
của NKT nữ10.

Thứ hai, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
tại cơ sở bảo trợ xã hội.

Khi NKT không có gia đình, không có
người nhận chăm sóc thì được chăm sóc, nuôi
dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội là một giải pháp
tốt đảm bảo cuộc sống cho NKT. Đối tượng
NKT được nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã 
hội được ghi nhận tại Khoản 1 Điều 45 Luật 
NKT năm 2010 và Điều 25 Nghị định số
136/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên, hai văn bản này
quy định không thống nhất với nhau, tạo ra sự
lúng túng trong quá trình áp dụng. Khoản 1
Điều 45 Luật NKT năm 2010 quy định “Người
khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không
tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào nuôi dưỡng
tại cơ sở bảo trợ xã hội”. Còn theo điểm c Khoản 1
Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP thì “Trẻ em
khuyết tật, người khuyết tật thuộc diện được chăm
sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
theo quy định của pháp luật về người khuyết tật”.
Như vậy, phạm vi NKT được nuôi dưỡng ở cơ sở
bảo trợ xã hội theo Luật NKT năm 2010 hẹp hơn so
với Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.

Khi sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội, NKT
được trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng11. Mức trợ
cấp nuôi dưỡng hàng tháng của NKT sống ở các
cơ sở bảo trợ xã hội được tính bằng mức chuẩn

trợ cấp xã hội nhân với hệ số tương ứng. Có 2
mức hệ số phụ thuộc vào mức độ khuyết tật và độ
tuổi12. Hệ số 4,0 áp dụng với NKT đặc biệt nặng
là người cao tuổi hoặc trẻ em; hệ số 3,0 áp dụng
với NKT đặc biệt nặng không thuộc hai trường
hợp kể trên. Đối với NKT nặng và NKT nhẹ là
trẻ em Nghị định số 28/2012/NĐ-CP không quy
định hệ số trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, do đó,
không có cơ sở để xác định quyền lợi cho NKT
trẻ em trong trường hợp này.

Bên cạnh trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng,
NKT sống ở cơ sở bảo trợ xã hội được nhà nước
mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ cho sinh
hoạt thường ngày; mua thẻ bảo hiểm y tế; mua
thuốc chữa bệnh thông thường; mua dụng cụ,
phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng; mai táng
khi chết; vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với
người khuyết tật là nữ.

Nhằm củng cố, phát triển mạng lưới các cơ
sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập
cũng như bảo đảm điều kiện tối thiểu tiếp cận đối
với NKT thì Bộ trưởng Bộ lao động – Thương
binh và xã hội ban hành Quyết định số 1520/QĐ-
LĐTBXH ngày 20/10/2015 phê duyệt quy hoạch
mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn
2016-2025. Trong đó đưa ra mục tiêu, giải pháp
cụ thể để làm cơ sở thực hiện nhằm ngày càng
đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho NKT. Đồng thời,
ngày 12/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định
số 103/2017/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ
chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ
giúp xã hội, theo đó, cơ sở trợ giúp xã hội công
lập và cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập muốn
thành lập được phải đảm bảo đầy đủ điều kiện về
cơ sở vật chất và nhân sự. 

Hiện tại, Việt Nam có 432 cơ sở bảo trợ xã
hội (182 cơ sở công lập và 250 cơ sở ngoài công
lập), trong đó 67 cơ sở chuyên nuôi dưỡng và
chăm sóc NKT. Tổng số NKT được nhận nuôi
dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội ước tính
khoảng gần 20.000 người, bao gồm chủ yếu là

10 Điểm b Khoản 2 Điều 28 CRPD “Bảo đảm quyền của người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ và bé gái
khuyết tật... được hưởng các chương trình phúc lợi xã hội...”.
11 Khoản 2 Điều 45 Luật NKT năm 2010.
12  Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.
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trẻ em khuyết tật nặng, người già khuyết tật nặng,
NKT dạng tâm thần, trí tuệ13.

Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức
trong và ngoài nước thành lập cơ sở trợ giúp xã hội
để chăm sóc, trợ giúp đối tượng có nhu cầu trợ giúp
xã hội trên lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân, tổ chức
đầu tư xây dựng cơ sở được hưởng chính sách
khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp
luật14. Đến thời điểm hiện nay, khuyến khích xã hội
hoá trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn
hoá, thể thao, môi trường được ghi nhận trong
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, tuy nhiên khuyến
khích xã hội hoá hoạt động trợ giúp xã hội lại
không được đề cập trong Nghị định này. 

Thứ ba, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
tại cộng đồng.

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng là
việc hộ gia đình trực tiếp nhận chăm sóc, nuôi
dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn tại hộ gia đình mình15. Quy định
NKT được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng
mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền
thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tạo cơ hội
cho NKT được hoà nhập cộng đồng. Quy định
này cũng phù hợp với tinh thần của Liên hợp
quốc “Khi gia đình ruột thịt của trẻ khuyết tật
không thể chăm sóc trẻ, quốc gia thành viên tiến
hành mọi nỗ lực để cung cấp sự chăm sóc thay
thế trong gia đình lớn hơn của trẻ, nếu không
được, thì chăm sóc tại cộng đồng ở một nơi bố trí
như gia đình” 16.

Theo điểm c Khoản 1 Điều 18 Nghị định số
136/2013/NĐ-CP thì đối tượng được nhận chăm
sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng gồm trẻ em khuyết
tật đặc biệt nặng; NKT đặc biệt nặng17. Thực tế,
trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em khuyết tật nhẹ

không có nguồn nuôi dưỡng cũng có nhu cầu
được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng. So
sánh với Công ước quốc tế về quyền của NKT,
Liên hợp quốc đặc biệt chú trọng đến quyền lợi
của trẻ em khuyết tật18, còn pháp luật Việt Nam
mới chỉ dành nhiều sự quan tâm cho NKT đặc
biệt nặng mà chưa thực sự chú ý đến trẻ em
khuyết tật.

Để đảm bảo NKT được chăm sóc tốt thì cá
nhân, gia đình nhận nuôi NKT đặc biệt nặng phải
đáp ứng một số điều kiện: có chỗ ở ổn định và
không thuộc diện hộ nghèo; có sức khỏe để thực
hiện chăm sóc NKT; có năng lực hành vi dân sự
đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ
nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu
trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa
được xóa án tích; có kỹ năng để chăm sóc NKT19.
Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng NKT sẽ
không được tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng NKT
khi có hành vi như đối xử tệ bạc với NKT, lợi
dụng việc chăm sóc, nuôi dưỡng để trục lợi; có
tình trạng kinh tế hoặc lý do khác dẫn đến không
còn bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng NKT;
vi phạm nghiêm trọng quyền của NKT20. Quy
định về điều kiện đối với người nhận nuôi dưỡng,
chăm sóc NKT như trên là rất hợp lý, tuy nhiên
đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có quy định
nghĩa vụ, trách nhiệm của họ đối với NKT. Thiết
nghĩ, nhà nước dành cho họ hưởng hỗ trợ kinh
phí chăm sóc hàng tháng thì cũng nên quy định
nghĩa vụ nhằm ràng buộc trách nhiệm của người
nhận chăm sóc, nuôi dưỡng với NKT.

NKT được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại
cộng đồng được trợ cấp hàng tháng bằng mức hỗ
trợ cho NKT sống ở cơ sở bảo trợ xã hội; được cấp
thẻ BHYT miễn phí; được trợ giúp giáo dục, đào

13 Báo cáo quốc gia lần thứ nhất về thực thi Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật,
Đoạn 104.
14 Điều 3 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động giải thể và quản lý
các cơ sở trợ giúp xã hội.
15 Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
16 Khoản 5 Điều 23 CRPD.
17 Điểm c Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
18 Khoản 5 Điều 23 CRPD.
19 Điều 19 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.
20 Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP.
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tạo, dạy nghề; được hỗ trợ chi phí mai táng21. Đồng
thời người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng NKT cũng
được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng22. 

2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm
bảo đảm quyền được bảo trợ xã hội đối với
người khuyết tật

Thứ nhất, Luật NKT năm 2010 cần bổ sung
NKT trẻ em thuộc đối tượng trợ cấp xã hội hàng
tháng và thuộc đối tượng được nuôi dưỡng trong
cơ sở bảo trợ xã hội. Quy định như vậy sẽ tạo sự
thống nhất với Nghị định số 136/2013/NĐ-CP,
cũng như có cơ sở để Nghị định số 28/2012/NĐ-
CP quy định hệ số trợ cấp xã hội hàng tháng và
hệ số mức trợ cấp nuôi dưỡng NKT nặng và
NKT nhẹ là trẻ em.

Thứ hai, để đảm bảo quyền được chăm sóc,
nuôi dưỡng của trẻ em khuyết tật thì Điều 18
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cần mở rộng đối
tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng
đồng bao gồm NKT là trẻ em (chứ không chỉ là
NKT đặc biệt nặng là trẻ em như quy định hiện
nay). Quy định như vậy sẽ bảo đảm quyền lợi của
trẻ em khuyết tật và phù hợp với Công ước Quốc
tế về quyền của NKT.

Thứ ba, để đảm bảo quyền lợi của NKT, gia
đình đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc NKT đặc
biệt nặng và đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm
sóc NKT đặc biệt nặng thì nên quy định mức hỗ trợ
kinh phí chăm sóc hàng tháng phụ thuộc vào số
NKT được nhận chăm sóc. Đối với gia đình có
NKT đặc biệt nặng và đang nuôi dưỡng họ thì
được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng với hệ
số 1,0/NKT; đối với người nhận nuôi dưỡng chăm
sóc NKT đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm
sóc hàng tháng với hệ số 1,5/NKT.

Thứ tư, vừa để đảm bảo mức sống của các
đối tượng bảo trợ xã hội trong đó có NKT vừa
không tạo gánh nặng quá lớn với ngân sách nhà
nước thì Nhà nước nên tăng mức chuẩn trợ cấp
xã hội hàng tháng theo lộ trình.

Thứ năm, mở rộng phạm vi chính sách xã hội
hoá trong lĩnh vực trợ giúp xã hội đối với NKT.
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định về chính
sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt

động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn
hoá, thể thao, môi trường cần bổ sung khuyến
khích xã hội hoá đối với các cá nhân, tổ chức đầu
tư cho các mô hình phi lợi nhuận chăm sóc NKT,
nhất là NKT nặng, NKT đặc biệt nặng, phụ nữ
khuyết tật, trẻ em khuyết tật, NKT cao tuổi.

Thứ sáu, bổ sung quy định trách nhiệm của
người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng NKT cũng như
trách nhiệm của nhân viên trực tiếp chăm sóc
NKT tại cơ sở chăm sóc NKT. Để đảm bảo NKT
được tôn trọng và chăm sóc tốt thì nên quy định rõ
trách nhiệm của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng
NKT tại cộng đồng; trách nhiệm của nhân viên
trực tiếp chăm sóc NKT tại cơ sở chăm sóc NKT.

Thứ bảy, nhằm bảo đảm quyền của NKT,
Nhà nước đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch,
chương trình được thực hiện theo từng giai đoạn.
Để các chính sách pháp luật có tính khả thi thì
các chính sách đó phải phù hợp với tâm tư,
nguyện vọng của NKT. Do đó, khi xây dựng các
chính sách về quyền NKT cần có sự tham vấn
công chúng rộng rãi. Trước hết, cần tham vấn ý
kiến của NKT, đối với NKT trẻ em quá nhỏ tuổi
hoặc NKT trí tuệ thì cần thiết phải tham vấn bố
mẹ của họ. Bên cạnh đó phải tham khảo ý kiến
của tổ chức của NKT và vì NKT. Cuối cùng là
tham vấn các cá nhân, tổ chức quản lý, cung cấp
các dịch vụ NKT sử dụng bởi họ sẽ hiểu rõ nhu
cầu của NKT cũng như những vướng mắc pháp
lý trong quá trình thực thi. Trên cơ sở đó, các nhà
lập pháp sẽ đánh giá các ý kiến và soạn thảo, xây
dựng các chính sách, điều đó sẽ đảm bảo cho sự
thành công của chính sách pháp luật về NKT./.
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QUYỀN LỢI CÓ THỂ ĐƯỢC BẢO HIỂM TRONG PHÁP LUẬT 
KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Văn Dũng1

Tóm tắt: Điều kiện bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể được bảo hiểm có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng đối với hiệu lực pháp lý của hợp đồng bảo hiểm. Mục đích của bảo hiểm chỉ đạt được nếu bên
mua bảo hiểm có lợi ích bảo hiểm, tránh tình trạng trục lợi bảo hiểm. Điều kiện này trở thành một
nguyên tắc trong hoạt động bảo hiểm trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Mặc dù Luật kinh doanh
bảo hiểm năm 2000 đã có những quy định về vấn đề này nhưng thực tiễn áp dụng trong thời gian
qua đã chỉ ra một số điểm còn hạn chế, bất cập. Bài viết tập trung phân tích bản chất quyền lợi có
thể được bảo hiểm và làm rõ mối quan hệ giữa chúng với hiệu lực pháp lý của hợp đồng bảo hiểm
nói chung và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nói riêng. Từ đó chỉ ra những hạn chế, bất cập và đưa
ra một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật kinh doanh bảo hiểm, qua đó góp phần hạn
chế tình trạng trục lợi bảo hiểm hiện nay.

Từ khóa: Quyền lợi có thể được bảo hiểm, luật kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, hiệu
lực pháp lý của hợp đồng bảo hiểm.

Nhận bài: 15/12/2020; Hoàn thành biên tập: 21/12/2020; Duyệt đăng: 25/01/2021.

Abstract: Conditions for insurance buyer with insurable interests have special meaning with
legal validity of insurance contracts. Insurance’s purposes are reached only when insurance buyer
has insurable interest to avoid profiting from insurance. This condition becomes a principle in
insurance activity in the world as well in Vietnam. Though, the Law on insurance business in 2000
regulates this issue, but there have been limitations, shortcomings in application. The article analyzes
rights to be insured and clarifies the relations between them and legal validity of insurance contracts
in general and life insurance in particular to point out limitations, shortcomings and propose some
specific recommendations to finalize laws on insurance business, contributing to preventation of
profiting from insurance recently.

Keywords: Rights to be insured, law on insurance business, insurance contract, legal validity of
insurance contract.

Date of receipt: 15/12/2020; Date of revision: 21/12/2020; Date of Approval: 25/01/2021.

1. Bản chất của quyền lợi có thể được 
bảo hiểm

Quyền lợi có thể được bảo hiểm được đề cập
như một lợi ích tài chính hay lợi ích khác mà
người mua bảo hiểm phải có trong đối tượng
được bảo hiểm. Quyền lợi có thể được bảo hiểm
là yếu tố để phân biệt hợp đồng bảo hiểm với hợp
đồng cá cược, bởi vì hợp đồng bảo hiểm mà
không có quyền lợi có thể được bảo hiểm thì chỉ
là hợp đồng đánh bạc thuần túy mà thôi2.

Nhìn chung, về bản chất quyền lợi có thể
được bảo hiểm có thể hiểu theo hai khía cạnh sau
đây3:

Thứ nhất, Lợi ích có được từ sự tồn tại, an
toàn đối tượng được bảo hiểm.

Thứ hai, Tổn thất phải gánh chịu từ rủi ro
của đối tượng được bảo hiểm.

Lợi ích từ sự tồn tại, an toàn của đối tượng
được bảo hiểm có thể là lợi ích vật chất cũng có
thể là lợi ích tinh thần. Lợi ích vật chất không

1 Thạc sỹ, Phó tổ trưởng Tổ đào tạo và công tác học viên, Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện 
Tư pháp.
2 Law, J. & Martin, E (Eds) (2006), Oxford Dictionary of Law, Oxford: Oxford University Press, pp 279.
3 Law Commission (2008), Insurable Interest_Issues Paper 4, The Scottish Law Commission, pp 5 .
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đơn thuần chỉ là số tiền cụ thể mà có thể được
biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như
thực phẩm, quần áo, giáo dục, nguồn sinh sống
hàng ngày hoặc các dạng phục vụ khác mà không
phải trả tiền,… Nói cách khác, lợi ích vật chất
không chỉ là số tiền thực tế nhận được mà còn là
số chi phí tiết kiệm được.

Tổn thất phải gánh chịu có thể là tổn thất về
vật chất cũng có thể là tổn thất về tinh thần như sự
đau khổ, đau buồn, tuyệt vọng,… từ sự hủy hoại,
tàn tật hay cái chết của người được bảo hiểm4.

“Quyền lợi có thể được bảo hiểm” là một
trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động
bảo hiểm thương mại đã được pháp điển hóa
trong Luật Kinh doanh bảo hiểm (KDBH) Việt
Nam, với hai lý do:

Thứ nhất, nếu người mua bảo hiểm có quyền
lợi có thể được bảo hiểm trên đối tượng bảo hiểm
mà họ mua bảo hiểm thì khả năng sẻ giảm thiểu sự
trục lợi bảo hiểm. Trên thực tế, ít có khả năng người
có lợi ích đối với đối tượng bảo hiểm lại hủy hoại
nó trừ khả năng trục lợi. Mặt khác, nếu người mua
bảo hiểm không có quyền lợi đối với đối tượng bảo
hiểm thì tổn thất xảy ra không liên quan đến họ.

Thứ hai, ở góc độ pháp lý, nếu một người
không có quyền lợi tài chính liên quan đến đối
tượng bảo hiểm mà lại mua bảo hiểm cho đối
tượng này thì thực chất đây là hành vi đánh bạc.
Hành vi này bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.
Pháp luật các nước cũng có những cách tiếp cận
tương tự.

Quyền lợi có thể được bảo hiểm phải thỏa
mãn các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, quyền lợi có thể được bảo hiểm phải
thực sự tồn tại tại thời điểm giao kết hợp đồng.
Những quyền lợi đã chấm dứt không được coi là
quyền lợi có thể được bảo hiểm vì khi đó, bên mua
bảo hiểm không thể có thiệt hại gì. Ví dụ: chồng cũ
không thể mua bảo hiểm nhân thọ cho vợ đã ly
hôn. Những quyền lợi chưa phát sinh cũng không
thể là quyền lợi có thể được bảo hiểm do nói chưa
chắc chắn xảy ra trong tương lai.

Thứ hai, quyền lợi có thể được bảo hiểm
phải là quyền lợi hợp pháp. Quyền lợi không hợp
pháp được hiểu là những lợi ích hình thành từ
những quan hệ hoặc hành vi không được pháp
luật thừa nhận, ví dụ: một người mua bảo hiểm
cho tài sản do mình trộm cắp mà có. Những
quyền lợi không hợp pháp không thể được bảo
hiểm do vi phạm pháp luật và nguy cơ gây thiệt
hại cho xã hội.

Trong hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ,
quyền lợi có thể được bảo hiểm được hiểu là
lợi ích kinh tế của bên mua bảo hiểm. Còn
trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, quyền lợi
có thể được bảo hiểm được hiểu là lợi ích kinh
tế hoặc lợi ích tinh thần của bên mua bảo hiểm.
Chính vì vậy, mối quan hệ giữa bên mua bảo
hiểm và người được bảo hiểm là yếu tố cần
thiết để xác định xem bên mua bảo hiểm có
quyền lợi có thể được bảo hiểm hay không.

Nếu bên mua bảo hiểm và người được bảo
hiểm là quan hệ thân thuộc gần gũi, thì mặc
nhiên được pháp luật thừa nhận là có lợi ích bảo
hiểm. Nếu không, chỉ được coi là có lợi ích bảo
hiểm nếu như bên mua bảo hiểm phải chịu tổn
thất tài chính thực sự nếu rủi ro xảy ra. Ví dụ:
cháu trực hệ của bên mua bảo hiểm; người được
giám hộ mà bên mua bảo hiểm là người giám hộ;
người lao động khi bên mua bảo hiểm là người
sử dụng lao động; người đi vay khi bên mua bảo
hiểm là người cho vay,…

Hiện nay, trên thế giới cũng chưa có cách
hiểu thống nhất về quyền lợi có thể được bảo
hiểm. Có nước giải thích khái niệm này theo
nghĩa rộng là cả quyền lợi về vật chất lẫn quyền
lợi về tinh thần, ví dụ: Hoa Kỳ. Có nước giải
thích khái niệm này theo nghĩa hẹp chỉ có quyền
lợi vật chất, ví dụ: Singapore.

Mặc dù có nhiều cách giải thích khác nhau
nhưng suy cho cùng thì quyền lợi có thể được
bảo hiểm chỉ có thể là quyền lợi về mặt vật chất
(tài chính, tiền bạc, kinh tế…) hoặc quyền lợi về
mặt tinh thần như tình cảm yêu thương, tình máu

4 Dagne Daukantaite (2004), “Is a Family Relationship Alone Enough to Create an Insurable Interest
in the Life Insurance”, International Journal of Baltic Law, (1), pp 37.
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mủ ruột thịt, sự thân thiết,… được thể hiện qua
mối quan hệ gia đình gần gũi. Như vậy, quyền
lợi có thể được bảo hiểm nói chung (cả bảo hiểm
nhân thọ và phi nhân thọ) là bất cứ lợi ích nào có
tính chất thực tế, hợp pháp và đáng kể đối với sự
an toàn hoặc đảm bảo của đối tượng bảo hiểm
khỏi sự tổn thất, hủy hoại hoặc thiệt hại tài chính
hay hư hại khác từ sự tồn tại của đối tượng được
bảo hiểm.

2. Phân loại quyền lợi có thể được 
bảo hiểm

Quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo
hiểm tài sản

Quyền lợi được bảo hiểm trong bảo hiểm tài
sản chính là những lợi ích mà chủ sở hữu có được
từ tài sản. Cơ sở để hình thành nên quyền lợi
được bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản là quyền sở
hữu của bên mua bảo hiểm đối với tài sản. Gắn
liền với sự tồn tại của tài sản là quyền sở hữu của
chủ tài sản – quyền chiếm hữu, sử dụng và định
đoạt đối với tài sản5. 

Quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo
hiểm tài sản là quyền của chủ sở hữu hay những
người được chủ sở hữu ủy quyền được chiếm
hữu và định đoạt tài sản. Xét về mục đích của
bên mua bảo hiểm thì dù đó là loại hình bảo hiểm
gì, bên mua bảo hiểm cũng nhằm chuyển giao
những tổn thất mà lẽ ra mình phải gánh chịu sang
doanh nghiệp bảo hiểm, bởi vì, mục đích của bảo
hiểm là chia sẻ tổn thất.

Trong bảo hiểm tài sản, bên mua bảo hiểm
phải chứng minh được tổn thất của tài sản có
những ảnh hưởng đối với họ thì mới được phép
mua bảo hiểm. Một người không có quyền sở
hữu, chiếm hữu và sử dụng đối với tài sản thì
không có quyền định đoạt các vần đề liên quan
đến nó. Để doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận
bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm phải có lợi ích

bảo hiểm. Mục đích của bảo hiểm chỉ đạt được
nếu bên mua bảo hiểm có lợi ích bảo hiểm, tránh
tình trạng trục lợi bảo hiểm6.

Người mua bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản
chỉ có thể là chủ sở hữu hoặc chủ thể đang có
quyền sử dụng và quản lý tài sản. Người được
bảo hiểm trong bảo hiểm tài sản là người có
quyền lợi vật chất được doanh nghiệp bảo hiểm
chấp nhận bảo hiểm. Như vậy, người được bảo
hiểm cũng phải là chủ sở hữu hoặc chủ thể đang
có quyền quản lý đối với tài sản. Vì thế, trong
bảo hiểm tài sản, người mua bảo hiểm và người
được bảo hiểm là một.

Quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo
hiểm con người

Trong bảo hiểm con người đối tượng được
bảo hiểm đó là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và
tai nạn con người.

Đối với bảo hiểm con người, quyền lợi có
thể được bảo hiểm là lợi ích dựa trên sự kỳ
vọng hợp lý về lợi ích kinh tế phát sinh từ sự
tồn tại, sức khỏe hoặc an toàn thân thể của một
người khác và thiệt hại do cái chết hay thương
tật của người đó mạng lại hoặc lợi ích thực tế
tạo ra từ mối quan hệ tình cảm của các cá nhân
có quan hệ gần gũi theo huyết thống hoặc quy
định của pháp luật7.

Theo nguyên lý chung, trong bảo hiểm con
người, bất cứ người nào cũng có quyền lợi có thể
được bảo hiểm đối với chính bản thân và quyền
lợi có thể được bảo hiểm là mối quan hệ giữa bên
mua bảo hiểm và người được bảo hiểm xác lập
dựa trên quan hệ hôn nhân, huyết thống hay sự
ràng buộc về mặt tài chính và vì vậy, rủi ro xảy
ra đối với người được bảo hiểm sẽ ít nhiều gây ra
thiệt hại về kinh tế hay tinh thần cho bên mua
bảo hiểm.

Trong bảo hiểm con người, người mua bảo

5 Giáo trình Bảo hiểm, Trường Đại học Tài chính Kế toán (1999), Nxb Tài chính, Hà Nội, trang 35.
6 Trần Vũ Hải (2006) “Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Nxb Tư pháp, 
trang 25.
7 Dagne Daukantaite, International Journal of Baltic Law, Vol 1 No.2 (February, 2004): Is a family
relationship alone enough to create an insurable interest in the life of the other?, pp 38.
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hiểm và người được bảo hiểm có thể là hai chủ
thể hoàn toàn khác nhau xuất phát từ đặc trưng,
quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm
con người không chỉ là quyền lợi vật chất mà còn
có quyền lợi về mặt tinh thần thể hiện quan mối
quan hệ huyết thống, vợ chồng. Vì vậy, người
mua bảo hiểm có thể mua bảo hiểm cho chính
mình hoặc mua bảo hiểm cho những người có
quan hệ huyết thống thân thuộc hoặc quan hệ
kinh tế khác đối với người mua bảo hiểm.

Quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo
hiểm trách nhiệm dân sự

Trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự, quyền
lợi có thể được bảo hiểm là trách nhiệm dân sự
của người được bảo hiểm đối với người thứ ba.
Tức là trách nhiệm của bên mua bảo hiểm liên
quan đến quyền lợi của người thứ ba (người bị
thiệt hại) theo quy định của pháp luật. Quyền lợi
này không thể tính toán được tại thời điểm mua
bảo hiểm vì nó chưa phát sinh, lý do, bên mua
bảo hiểm mua bảo hiểm cho phần trách nhiệm
dân sự của mình nếu nó phát sinh trong tương lai.

Trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự, quyền
lợi được bảo hiểm là trách nhiệm dân sự của
người được bảo hiểm đối với người thứ ba, mà
trách nhiệm dân sự thì người khác được quyền
gánh chịu thay. Vì vậy, người mua bảo hiểm có
thể không đồng thời là người được bảo hiểm; tức
là, người mua bảo hiểm không cần phải chứng
minh họ có quyền lợi có thể được bảo hiểm mà
chỉ cần chứng minh người được bảo hiểm là
người có quyền lợi được bảo hiểm.

3. Mối liên hệ pháp lý giữa quyền lợi có
thể được bảo hiểm với hiệu lực của hợp đồng
bảo hiểm

Có thể nói rằng quyền lợi có thể được bảo
hiểm trong hợp đồng bảo hiểm là rất quan trọng,
bởi vì nếu trong hợp đồng bảo hiểm mà không
có quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với người
mua bảo hiểm thì hợp đồng bảo hiểm chỉ thuần
túy là hợp đồng cá cược dưới hình thức bảo hiểm
và như vậy việc xác lập hợp đồng đó trái với nền

tảng trật tự công cộng và đi ngược lại với mục
đích của bảo hiểm nhân thọ là bảo vệ sự an toàn
chứ không phải là mục đích kiếm lời hay đầu cơ
và hợp đồng đó có thể dẫn đến những nguy hiểm
về rủi ro đạo đức nên bị vô hiệu và không được
thực thi. Hầu hết các nước trên thế giới đều áp
dụng nguyên lý này, thậm chí một số nước còn
rất khắt khe, xem hợp đồng bảo hiểm mà thiếu
quyền lợi có thể được bảo hiểm là hợp đồng bất
hợp pháp, chủ sở hữu hợp đồng có thể gánh chịu
trách nhiệm hình sự đến 06 tháng tù8.

Quyền lợi có thể được bảo hiểm là một trong
năm yếu tố cấu thành nên hiệu lực của hợp đồng
bảo hiểm (năng lực giao kết, tính đối khoản, đề
nghị và chấp nhận đề nghị, thống nhất ý chí và
quyền lợi có thể được bảo hiểm). Ngoài ra, quyền
lợi có thể được bảo hiểm được xem là một trong
bảy nguyên tắc nền tảng của bảo hiểm (gồm
nguyên tắc trung thực tuyệt đối, nguyên tắc bồi
thường, nguyên tắc đóng góp, nguyên tắc thế
quyền, nguyên tắc nguyên nhân trực tiếp, nguyên
tắc tối thiểu hóa thiệt hại và nguyên tắc quyền
lợi có thể được bảo hiểm).

Tuy nhiên việc yêu cầu người có quyền lợi
có thể được bảo hiểm cũng có sự khác nhau, có
Tòa án thì yêu cầu chủ sở hữu hợp đồng bảo
hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm
trong đối tượng được bảo hiểm, có Tòa án thì
yêu cầu người thụ hưởng theo hợp đồng phải
có quyền lợi có thể được bảo hiểm trong đối
tượng được bảo hiểm mà không yêu cầu chủ sở
hữu hợp đồng phải có quyền lợi có thể được
bảo hiểm.

Hiện nay, pháp luật bảo hiểm của một số
nước quy định chỉ cần sự đồng ý hay chấp nhận
bằng văn bản của người được bảo hiểm là hợp
đồng có hiệu lực. Nếu không có sự chấp nhận
hay đồng ý bằng văn bản của người được bảo
hiểm thì hợp đồng đó bị vô hiệu, cho dù chủ sở
hữu hợp đồng có quyền lợi có thể được bảo hiểm
trong tính mạng người được bảo hiểm.

8 The Law Commission (2011), Insurance Contract Law: Post Contract Duties and Other Issues, Scottish
Law Commission, pp 108.
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4. Một số vấn đề cần nghiên cứu và trao
đổi liên quan đến quyền lợi có thể được bảo
hiểm trong Luật kinh doanh bảo hiểm

4.1. Khái niệm quyền lợi có thể được 
bảo hiểm

Khái niệm quyền lợi có thể được bảo hiểm
quy định tại Khoản 9 Điều 3 Luật KDBH là rất
hẹp và không thật sự đúng với bản chất nguyên
thủy của chính khái niệm này. Thuật ngữ mà các
nhà làm luật sử dụng trong khái niệm này là
“quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng”, thực
chất khái niệm nuôi dưỡng, cấp dưỡng chỉ đề cập
đến lợi ích vật chất trong quan hệ gia đình mà
không đề cập đến những lợi ích vật chất và phi
vật chất khác. Trong khi đó, lợi ích mà bên mua
bảo hiểm có thể có trong đối tượng được bảo
hiểm không chỉ là lợi ích vật chất trong quan hệ
gia đình mà còn có cả những lợi ích phi vật chất
trong quan hệ gia đình và những lợi ích vật chất
trong những quan hệ khác.

Ngoài ra, nếu chúng ta đối chiếu khái niệm
quyền lợi có thể được bảo hiểm quy định tại
Khoản 9 Điều 3 Luật KDBH với những người có
quyền mua bảo hiểm nhân thọ tại Khoản 2 Điều
31 Luật KDBH thì ta thấy các quy định này
không phù hợp với nhau nếu không muốn nói là
mâu thuẫn nhau. Tức là quy định khái niệm
quyền lợi có thể được bảo hiểm nhưng lại quy
định người có quyền mua bảo hiểm nhân thọ.
Chính vì điều này đã dẫn đến những khó khăn
nhất định trong việc áp dụng pháp luật của các
cơ quan tư pháp cũng như các bên liên quan
trong việc áp dụng các quy định này.

Từ những bất cập nói trên, theo tác giả,
Khoản 9 Điều 3 Luật KDBH cần được sửa đổi
cho phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam và
thông lệ quốc tế, nhất là trong giai đoạn hội nhập
kinh tế quốc tế như hiện nay.

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 9, Điều 3
Luật KDBH như sau:

“Quyền lợi có thể được bảo hiểm được hiểu
là lợi ích mà bên mua bảo hiểm phải có trong đối
tượng được bảo hiểm và được thừa nhận hợp
pháp, theo đó bên mua bảo hiểm gánh chịu thiệt
hại nếu đối tượng bảo hiểm gặp rủi ro hoặc có

được lợi ích từ sự tồn tại, an toàn của đối tượng
được bảo hiểm.

Quyền lợi có thể được bảo hiểm đối với bảo
hiểm con người là lợi ích kinh tế trong tính mạng,
sức khỏe lâu dài và an toàn tính mạng của người
được bảo hiểm và những tổn thất hợp lý do cái
chết, tàn tật hay thương tật của người được bảo
hiểm; hoặc lợi ích đáng kể được tạo ra dựa trên
mối quan hệ gia đình gần gũi bởi huyết thống
hoặc bởi luật”.

4.2. Thời điểm yêu cầu bên mua bảo hiểm
phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm

Hiện nay, Luật KDBH đã đánh đồng giữa
bảo hiểm bồi thường và bảo hiểm phi bồi
thường về thời điểm yêu cầu bên mua bảo hiểm
phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm. Trong
khi đó về bản chất và mục đích của những loại
hình bảo hiểm này là hoàn toàn khác nhau như
đã phân tích ở phần trên. Bảo hiểm nhân thọ
không đơn thuần là công cụ bảo vệ cho bản
thân, người thân của bên mua bảo hiểm mà còn
là công cụ tiết kiệm và đầu tư trên thị trường
tài chính. Một khi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
được xem như là một dạng “quyền tài
sản”(chose in action), là công cụ kết hợp bảo
hiểm với tiết kiệm và đầu tư tài chính thì khả
năng thanh khoản của hợp đồng này trên thị
trường là yếu tố rất quan trọng. Trong khi đó,
bảo hiểm tài sản chỉ có một mục đích duy nhất
đó là bồi thường cho người có tài sản khi sự
kiện bảo hiểm xảy ra (có thiệt hại cụ thể).
Ngoài ra, trong bảo hiểm hàng hải có nhiều đặc
thù riêng đó là hàng hóa, tài sản được vận
chuyển lâu dài trong hàng hải đồng thời quyền
sở hữu của những loại hàng hóa, tài sản này
cũng có thể được dịch chuyển trong quá trình
vận chuyển hàng hải. Do đó, hầu hết pháp luật
bảo hiểm của các nước trong khu vực và trên
thế giới có quy định chung là: Đối với bảo
hiểm hàng hải thì yêu cầu người mua bảo hiểm
phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm trong
đối tượng được bảo hiểm vào thời điểm xảy ra
tổn thất và có thể không có vào thời điểm tham
gia bảo hiểm (Bộ luật Hàng hải Việt Nam cũng
có quy định tương tự); Đối với bảo hiểm tài
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sản, hỏa hoạn thì người mua bảo hiểm vừa phải
có quyền lợi có thể được hiểm khi giao kết hợp
đồng bảo hiểm đồng thời phải có vào thời điểm
xảy ra sự kiện bảo hiểm (tức thời điểm thiệt hại
xảy ra); Đối với bảo hiểm nhân thọ chỉ cần yêu
cầu bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể
được bảo hiểm vào thời điểm giao kết hợp
đồng mà không yêu cầu sau đó. Những cơ sở
cho việc quy định này tác giả cũng đã phân tích
ở phần trên.

Do đó, để đáp ứng đúng bản chất của bảo
hiểm nhân thọ và phù hợp với thông lệ quốc tế,
tác giả kiến nghị sửa đổi, bổ sung về thời điểm
yêu cầu quyền lợi có thể được bảo hiểm. Cụ thể
là sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 1 Điều 22 Luật
KDBH như sau:

“a) Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có
thể được bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo
hiểm con người hoặc bên mua bảo hiểm không
có quyền lợi có thể được bảo hiểm khi giao kết
hợp đồng và khi sự kiện bảo hiểm xảy ra đối với
bảo hiểm tài sản”.

Ngoài ra, để phù hợp với các điều khoản sửa
đổi, bổ sung và tạo ra sự thống nhất giữa các điều
khoản này. Tác giả cũng đề nghị sửa đổi Khoản
1, Điều 23 Luật Kinh doanh bảo hiểm:

“Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có
thể được bảo hiểm. Quy định này không áp
dụng đối với trường hợp chuyển nhượng hợp
đồng bảo hiểm nhân thọ vì lý do chính đáng,
ngay tình cho bên không có quyền lợi có thể
được bảo hiểm”.

4.3. Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm
nhân thọ

Pháp luật bảo hiểm của hầu hết các nước đều
cho phép chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm
nhân thọ vì tính chất tiết kiệm, đầu tư của công
cụ tài chính này. Tuy nhiên, pháp luật của các
nước cũng đưa ra một số điều kiện hạn chế cho
việc chuyển nhượng hợp đồng này chứ không
phải cho phép tự do chuyển nhượng, vì đây là
một dạng hợp đồng đặc biệt.

Trong khi đó, pháp luật bảo hiểm Việt Nam
cũng có quy định tại Điều 26 Luật KDBH, cho

phép chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm nhưng
phải theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và
bên nhận chuyển nhượng cũng phải có quyền lợi
có thể được bảo trong đối tượng được bảo hiểm
của hợp đồng.

Điều này trong thực tế đã gây ra không ít
khó khăn cho người mua hợp đồng bảo hiểm
nhân thọ nhằm mục đích đầu tư, tiết kiệm là
chủ yếu hoặc khi hoàn cảnh đã thay đổi. Vì họ
không thể chuyển nhượng hợp đồng cho bên
không có quyền lợi có thể được bảo hiểm trong
trường hợp gặp khó khăn tài chính mà chủ sở
hữu hợp đồng không thể tiếp tục đóng phí bảo
hiểm, hoặc khi chủ hợp đồng cần chi phí cho
việc chữa trị bệnh, hoặc khi chủ hợp đồng
không còn nhu cầu đối với hợp đồng bảo hiểm
nhân thọ đó nữa.

Ngoài ra như đã phân tích ở trên thì pháp
luật của hầu hết các nước đều xem hợp đồng
bảo hiểm nhân thọ như là “quyền tài sản” và
nó được vận hành trên thị trường tài chính thứ
cấp.

Do đó, pháp luật bảo hiểm của Việt Nam
cũng cần có một số thay đổi về chuyển
nhượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho phù
hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời góp phần
thúc đẩy sự phát triển của thị trường bảo hiểm
nhân thọ Việt Nam.Vì vậy, tác giả kiến nghị
sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 26 Luật KDBH
như sau:

“Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng
hợp đồng bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp
đồng bảo hiểm.

Đối với bảo hiểm nhân thọ, bên mua bảo
hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm
cho người khác không có quyền lợi có thể được
bảo hiểm vì những lý do chính đáng, ngay tình và
được sự đồng ý bằng văn bản của người được
bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm không được mua
bảo hiểm nhân thọ với ý định ban đầu là chuyển
nhượng để thu lợi.

Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm
nhân thọ chỉ có thể được thực hiện sau 2 năm kể
từ ngày xác lập hợp đồng bảo hiểm”./.
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GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ BẢO ĐẢM THỰC THI 
PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT LỢI ÍCH NHÓM Ở VIỆT NAM

Lê Đinh Mùi1
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theo nghĩa tiêu cực này cần được pháp luật điều chỉnh, nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời
và khắc phục những hậu quả gây ra của nhóm lợi ích.

Từ khóa: Lợi ích nhóm, kiểm soát lợi ích nhóm, hoàn thiện pháp luật.
Nhận bài: 15/12/2020; Hoàn thành biên tập: 21/12/2020; Duyệt đăng: 25/01/2021.

Abstract: Interests have been recognized for long time and they are motivations for social
development. Controlling interests is a topical issue to ensure social equality. In reality, besides
group interests’ positive side,their negative impacts including exclusive rights, exclusive interests
effect process of developing and enforcing policies carried out by management levels, State causing
considerable difficulties, obstacles to the healthy development of the State. Controlling group
interests under this negative meaning should be legally regulated to prevent, strictly and promptly
handle and repair consequences.

Keywords: Group interests, control group interests, finalize laws.
Date of receipt: 15/12/2020; Date of revision: 21/12/2020; Date of Approval: 25/01/2021.

1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm
soát lợi ích nhóm

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về phòng,
chống tham nhũng.

Tham nhũng là biểu hiện rõ nhất, có nguồn
gốc từ lợi ích nhóm vì vậy, việc hoàn thiện pháp
luật về phòng, chống tham nhũng có ý nghĩa
quan trọng để kiểm soát lợi ích nhóm. Vì vậy,
trong thời gian tới các cơ quan có thẩm quyền
cần rà soát nghiên cứu, nội luật hóa cụ thể các
quy định về phòng, chống tham nhũng của pháp
luật Việt Nam để đảm bảo tương thích với yêu
cầu của Công ước Liên hợp quốc về Chống tham
nhũng. Cụ thể như:

- Hoàn thiện các quy định của Luật phòng,
chống tham nhũng theo hướng giải thích rõ hơn
phạm vi các khái niệm “tài sản tham nhũng”,
“thu hồi tài sản tham nhũng”. Quy định cụ thể về
các hình thức, biện pháp, trình tự, thủ tục, thẩm
quyền, trách nhiệm, cách thức phối hợp giữa các

cơ quan chức năng trong thu hồi tài sản tham
nhũng; quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan
quản lý các lĩnh vực tài chính, đất đai, nhà, công
trình, phương tiện trong việc thực hiện các biện
pháp ngăn chặn của các cơ quan chức năng.

- Tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật
về minh bạch tài sản, thu nhập để kiểm soát được
tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên
chức và một số người có chức vụ, quyền hạn
khác, đặc biệt là trong công ty đại chúng, tổ chức
tín dụng và quỹ đầu tư. Nội dung gồm quy định
về kê khai tài sản, thu nhập; quản lý bản kê khai;
theo dõi biến động; xác minh tài sản, thu nhập;
xử lý vi phạm và xử lý tài sản, thu nhập kê khai
không trung thực, không được giải trình hợp lý
theo hướng: qua kết quả xác minh nếu kết luận
tài sản, thu nhập thực tế của người có nghĩa vụ kê
khai lớn hơn tài sản, thu nhập đã kê khai, thì cơ
quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập có trách
nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý thuế xem xét, xử

1 Tiến sỹ, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
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lý và truy thu thuế nếu người có nghĩa vụ kê khai
giải trình được một cách hợp lý nguồn gốc của
phần tài sản, thu nhập chênh lệch; hoặc khởi kiện
vụ án dân sự tại Tòa án cấp có thẩm quyền để
phán quyết về quyền sở hữu đối với phần tài sản,
thu nhập chênh lệch nếu không giải trình được
một cách hợp lý.

- Nghiên cứu, xem xét ban hành văn bản
pháp luật quy định cụ thể về việc kiểm tra, giám
sát các tài khoản được mở, được duy trì hoặc
nhân danh các cá nhân đang hoặc đã từng giữ
chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước, hay
các thành viên trong gia đình, người thân của
người có chức vụ, quyền hạn.

- Hoàn thiện cơ chế thu hồi tài sản tham
nhũng, tiếp tục nghiên cứu quy định rõ ràng, cụ
thể về trình tự, thủ tục cho công nhận và thi hành
phần dân sự trong quyết định, lệnh, bản án hình
sự của Toà án nước ngoài, đặc biệt là vấn đề liên
quan đến tịch thu, hoàn trả tài sản do phạm tội
mà có mà người sở hữu hoặc người quản lý hợp
pháp tài sản đó là người ở phía nước ngoài có
yêu cầu. Hoàn thiện cơ chế hợp tác quốc tế về
thu hồi tài sản tham nhũng, cần quy định cụ thể
về thẩm quyền, trình tự, thủ tục hợp tác quốc tế
trong việc thực hiện ủy thác hoặc lệnh của cõ
quan có thẩm quyền của nước ngoài về xác minh,
phong tỏa, thu giữ, tịch thu tài sản tham nhũng có
nguồn gốc từ nước ngoài. Theo ðó, cõ quan chức
nãng của Việt Nam theo nguyên tắc có đi có lại,
có quyền yêu cầu nước ngoài xác minh, phong
tỏa tài sản có nguồn gốc tham nhũng từ Việt Nam
để thu hồi.

- Nghiên cứu, xem xét ban hành các văn bản
pháp luật hướng dẫn cụ thể việc các cơ quan có
thẩm quyền của Việt Nam giải quyết các yêu cầu
tịch thu tài sản, thu hồi hoặc hoàn trả tài sản cho
nước ngoài. Trong đó, quy định cụ thể trách
nhiệm của các cơ quan Bộ Công an, Bộ Tư pháp,
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân
tối cao, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà
nước trong phối hợp để giải quyết các vấn đề có
liên quan đến việc tịch thu, thu hồi, hoàn trả tài
sản cho quốc gia thành viên có yêu cầu. Việt
Nam cũng cần nghiên cứu, ban hành các quy
định pháp luật cần thiết nhằm áp dụng các biện
pháp cần thiết cho phép các cơ quan có thẩm

quyền công nhận hiệu lực thi hành đối với lệnh
tịch thu tài sản được đưa ra bởi một toà án của
quốc gia thành viên khác.

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định về
trình tự, thủ tục phong tỏa, kê biên, thu giữ và trả
lại tài sản do phạm tội mà có trong trường hợp
yêu cầu này do Tòa án nước ngoài ban hành
trong Bộ luật tố tụng hình sự. Bên cạnh đó cũng
cần nghiên cứu quy định về thủ tục, thẩm quyền
chuyển hóa vào tố tụng hình sự trong nước để
thực hiện. Đồng thời, quy định việc công nhận
các quyết định của cơ quan có thẩm quyền của
nước ngoài liên quan đến việc phong toả hoặc
tạm giữ tài sản hoặc thực hiện việc phong tỏa,
tạm giữ tài sản dựa trên một lệnh phong toả hoặc
tạm giữ được ban hành bởi cơ quan có thẩm
quyền của quốc gia thành viên có yêu cầu đối với
tài sản thuộc diện phải tịch thu; nghiên cứu, xem
xét quy định về áp dụng các biện pháp ngăn
chặn, phong tỏa, kê biên, thu giữ, tịch thu tài sản
tại Việt Nam được xác định có nguồn gốc từ hành
vi phạm tội nước ngoài.

- Tiếp tục hoàn thiện quy định hợp tác quốc
tế về thu hồi tài sản tham nhũng nhằm nâng cao
hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng và nâng cao
mức độ tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về
chống tham nhũng. 

Thứ hai, hoàn thiện các quy định của Bộ luật
hình sự và tố tụng hình sự.

- Một trong những yêu cầu trong đấu tranh
chống tham nhũng (biểu hiện rõ nhất của lợi ích
nhóm) là kết quả thu hồi tài sản tham nhũng của
các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng trong quá
trình giải quyết vụ án. Vì vậy, đòi hỏi các cơ quan
tiến hành tố tụng phải chú ý đến việc xác minh,
truy tìm tài sản của bị can, bị cáo để có biện pháp
ngăn chặn việc tẩu tán, cất giấu tài sản. Tuy
nhiên, pháp luật tố tụng hình sự hiện hành chủ
yếu quy định trách nhiệm của cơ quan tiến hành
tố tụng trong việc đấu tranh, làm rõ hành vi phạm
tội mà chưa chú ý quy định cụ thể, rõ ràng trách
nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong
việc phát hiện, xác minh tiền, tài sản tham nhũng
hay có nguồn gốc từ tham nhũng của bị can, bị
cáo để có áp dụng biện pháp bảo đảm cần thiết để
đảm bảo thu hồi tiền, tài sản tham nhũng sau xét
xử. Các quy định về kê biên tài sản (Điều 128 Bộ
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luật tố tụng hình sự năm 2015 và quy định về tịch
thu tài sản theo Điều 45 Bộ luật hình sự năm
2015 (sửa đổi năm 2017) đều có thể được áp
dụng đối với các bị can phạm tội về tham nhũng,
nhất là các vụ án lớn. Tuy nhiên, do pháp luật
quy định trong các tội danh về tham nhũng trong
Bộ luật hình sự, người phạm tội chỉ có thể bị phạt
tiền mức cao nhất là 100.000.000 đồng nên sau
khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan điều
tra và Viện kiểm sát rất ít áp dụng các biện pháp
kê biên hay tịch thu tài sản vì không thể biết chắc
rằng khi xét xử thì người phạm tội có bị tịch thu
tài sản hoặc phải bồi thường thiệt hại hay không
và nếu cần phải kê biên tài sản thì cũng rất khó
xác định phần tài sản phải kê biên tương ứng với
mức có  thể bị phạt tiền, bị tịch thu hoặc phải bồi
thường như thế nào khi mà việc quyết định mức
phạt, mức bị tịch thu, mức phải bồi thường hoàn
toàn phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng xét
xử. Hơn nữa, để có thể áp dụng biện pháp kê biên
tài sản, tịch thu tài sản thì cơ quan tiến hành tố
tụng phải tiến hành nhiều trình tự, thủ tục giám
định thiệt hại theo quy định pháp luật rất mất thời
gian, chi phí ảnh hưởng đến thời hạn tiến hành tố
tụng nên thực tế cơ quan điều tra chưa chú trọng
xác minh và áp dụng các biện pháp phong tỏa,
kê biên tài sản trong quá trình điều tra. Vì vậy,
đến giai đoạn thi hành án việc thu hồi tài sản
tham nhũng không hiệu quả.

Hoàn thiện các quy định của Bộ Luật hình sự
và Bộ luật tố tụng hình sự cần chú trọng vấn đề
thu hồi tài sản tham nhũng; quy định bắt buộc
trong xử lý tội phạm tham nhũng phải áp dụng
hình phạt bổ sung nhằm thu hồi đủ giá trị tài sản
bị thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; đồng thời
phải chịu trách nhiệm vật chất về thiệt hại của
Nhà nước do hành vi phạm tội gây ra. Quy định
tăng mức hình phạt tiền, giảm hình phạt tù có
thời hạn và các hình phạt khác đối với những đối
tượng có hành vi tham nhũng nhưng đã chủ động
khai báo, khắc phục hậu quả, giúp tăng khả năng
thu hồi tài sản tham nhũng. Đối với các tội phạm
kinh tế nói chung, các tội phạm về tham nhũng
nói riêng, nếu người thực hiện hành vi nguy hiểm
cho xã hội đã trả lại hết tài sản tham nhũng, đã
bồi thường đầy đủ thiệt hại do tham nhũng gây ra
thì có thể xem xét áp dụng hình phạt chính là

phạt tiền, miễn hoặc giảm hình phạt. Trong
trường hợp đặc biệt có thể miễn trách nhiệm hình
sự, chuyển xử lý hành chính. Nghiên cứu, sửa
đổi, bổ sung quy định của Bộ luật hình sự theo
hướng không chỉ người phạm tội mới có nghĩa
vụ trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt
hại mà bất kỳ ai đang chiếm hữu không có căn cứ
pháp luật. 

- Nghiên cứu quy định về tội danh làm giàu
bất hợp pháp, có nghĩa là chuyển nghĩa vụ chứng
minh tính hợp pháp của tài sản sang cá nhân phải
chứng minh đối với tài sản của họ. Việc quy định
nghĩa vụ của người có tài sản, thu nhập phải
chứng minh nguồn gốc tài sản, thu nhập của
mình theo quy định của Công ước là trái với
nguyên tắc về nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng
hình sự Việt Nam. Theo quy định của Bộ luật tố
tụng hình sự Việt Nam thì chỉ có cơ quan tiến
hành tố tụng mới có nghĩa vụ chứng minh tội
phạm, công dân không có nghĩa vụ chứng minh
mình vô tội. Vì vậy, Việt Nam cần có lộ trình cho
quá trình thực hiện, đặc biệt là hoàn thiện hệ
thống pháp luật nói chung liên quan đến hệ thống
đăng ký quyền sở hữu tài sản và quản lý dữ liệu
về tài sản đăng ký... Để xử lý hành vi làm giàu
bất hợp pháp trong bối cảnh hiện hay, Việt Nam
chưa quy định tội làm giàu bất chính trong Bộ
luật hình sự nhưng trong quá trình sửa đổi toàn
diện Luật phòng, chống tham nhũng cần có quy
định về việc xử lý đối với phần tài sản tăng thêm
đáng kể mà không giải thích được nguồn gốc hợp
pháp. Theo đó, căn cứ kết quả xác minh tài sản,
thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài
sản, thu nhập mà không giải trình được một cách
hợp lý về nguồn gốc tài sản tăng thêm, cơ quan
có thẩm quyền xác minh phải ra kết luận về tính
trung thực của người có nghĩa vụ giải trình.
Trường hợp kết luận người đó kê khai không
trung thực, thì cơ quan đã ra quyết định xác định
có trách nhiệm chuyển vụ việc tới cơ quan có
thẩm quyền để khởi kiện vụ án dân sự theo quy
định của pháp luật về tố tụng dân sự. Đồng thời,
cũng cần bổ sung vào Luật phòng, chống tham
nhũng quy định về việc tài sản tăng thêm mà
không giải trình được nguồn gốc hợp pháp thì bị
coi là tài sản bất hợp pháp và bị tịch thu sung
công quỹ nhà nước sau khi có bản án, quyết định
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dân sự có hiệu lực của Toà án. 
- Quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm

quyền thu hồi tài sản tham nhũng, phát huy được
trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong quá
trình phát hiện, thu hồi tài sản tham nhũng. Quy
định rõ trong các vụ án tham nhũng phải cho
phép áp dụng biện pháp kê biên tài sản ngay từ
khi có đủ căn cứ khởi tố bị can về hành vi tham
nhũng để tránh việc “đánh tháo, tẩu tán” tài sản
do tham nhũng mà có. Bổ sung biện pháp phong
tỏa tài khoản tại ngân hàng; quy định cụ thể về
thủ tục kê biên. Nghiên cứu, bổ sung các quy
định giúp phát huy được vai trò, trách nhiệm của
các cơ quan, người tiến hành tố tụng trong quá
trình phát hiện, áp dụng các biện pháp để thu hồi
tài sản tham nhũng; trong đó tập trung vào 03
nhóm quy định: Nhóm thứ nhất, những quy định
chung mang tính nguyên tắc về thu hồi tài sản
tham nhũng; Nhóm thứ hai, những quy định về
phát hiện việc chuyển tài sản tham nhũng; Nhóm
thứ ba, những quy định về các biện pháp trực tiếp
thu hồi tài sản tham nhũng. 

- Nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định
về việc cho phép cơ quan điều tra được áp dụng
các biện pháp điều tra đặc biệt với một số loại
tội, trong đó có các tội về tham nhũng như: ghi
âm, nghe điện thoại, kiểm tra thư tín, tài khoản
ngân hàng... giúp nhanh chóng phát hiện, làm rõ
hành vi cũng như tài sản tham nhũng. 

- Nghiên cứu, cụ thể hóa quy định về việc
Tòa án nhân dân kiểm tra, xác minh, thu thập
chứng cứ cũng như Tòa án nhân dân trong giai
đoạn chuẩn bị xét xử có quyền xác minh tài sản
trong trường hợp người phạm tội sẽ phải trả lại
tài sản, sẽ phải bồi thường thiệt hại để quyết định
có hay không ra lệnh kê biên tài sản bảo đảm cho
thi hành án.

Thứ ba, hoàn thiện các quy định của Bộ luật
tố tụng dân sự và tương trợ tư pháp.

- Bổ sung các quy định về thu hồi tài sản và
xác định rõ vấn đề thu hồi tài sản do phạm tội mà
có thuộc phạm vi tương trợ tư pháp về hình sự.
Cụ thể là tập trung quy định đầy đủ về thẩm
quyền, trình tự, thủ tục hợp tác quốc tế trong việc
đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài
xác minh, phong tỏa, thu giữ, chuyển giao tài sản
tham nhũng liên quan đến lợi ích nhóm có nguồn

gốc từ Việt Nam ở nước ngoài về cho Nhà nước
Việt Nam; thực hiện ủy thác hoặc lệnh của cơ
quan có thẩm quyền nước ngoài về xác minh,
phong tỏa, thu giữ, tịch thu tài sản tham nhũng có
nguồn gốc từ nước ngoài. Xác lập được cơ chế
chia sẻ thông tin, phối hợp với các cơ quan có
thẩm quyền nước ngoài trong việc thực hiện thu
hồi tài sản tham nhũng có yếu tố nước ngoài.
Đồng thời, đẩy mạnh tham gia, ký kết các hiệp
định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự
giữa Việt Nam với các nước nhằm tạo cơ sở pháp
lý, cơ chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống
tham nhũng có yếu tố nước ngoài. 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền, nghĩa
vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao
quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước trong việc
khởi kiện vụ án dân sự để đòi lại những tài sản
thuộc quyền quản lý của cơ quan, tổ chức mình,
nhưng bị hành vi tham nhũng xâm phạm, để trả
về cho Nhà nước. Đồng thời quy định chế tài đối
với những người có trách nhiệm, nhưng không
thực hiện trách nhiệm khởi kiện, chứng minh tài
sản bị hành vi tham nhũng xâm hại, gây ra. 

Thứ tư, hoàn thiện các quy định pháp luật
chuyên ngành có liên quan.

- Nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về bổ
nhiệm, miễn nhiệm; minh bạch tài sản, thu nhập
của cán bộ công chức, viên chức; góp phần hoàn
thiện cơ chế phòng ngừa lợi ích nhóm, tham
nhũng từ đó làm tốt việc kiểm soát tài sản, thu
nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó,
chú trọng quy định về xây dựng dữ liệu về minh
bạch tài sản, thu nhập cho cán bộ công chức ở
từng cấp; bổ sung quy định về trách nhiệm của
Kiểm toán Nhà nước trong công tác phòng,
chống tham nhũng...

- Nghiên cứu xây dựng Luật đăng ký tài sản
để tất các các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tài sản
đều phải kê khai, đăng ký nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho việc quản lý nhà nước đối với tài
sản trong toàn quốc; qua đó hỗ trợ cho việc thi
hành án thu hồi tài sản tham nhũng thuận lợi hơn.
Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ
chức, đơn vị có chức năng quản lý các lĩnh vực
tài chính, đất đai, nhà, công trình, phương tiện
trong việc phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp
luật để làm rõ, thu hồi tài sản tham nhũng. Xây
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dựng Luật đăng ký tài sản để tạo một khuôn khổ
pháp lý thật sự đầy đủ, công khai, minh bạch, về
tình trạng pháp lý của tài sản, giao dịch. Có như
vậy, mới đảm bảo được tính an toàn, tính dự báo,
tính chắc chắn trong các giao dịch về dân sự,
thương mại trong nền kinh tế và góp phần vào
công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng nhà
nước pháp quyền và một hệ thống hành chính
công vụ trong sạch, vững mạnh. Về lâu dài, việc
sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo
đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm phải đặt trong
tổng thể đảm bảo đồng bộ, thống nhất với pháp
luật có liên quan như pháp luật về đất đai, nhà ở,
hàng không, hàng hải, pháp luật về đăng ký tài
sản, pháp luật về thủ tục tố tụng dân sự.

- Nghiên cứu, quy định về thẩm quyền điều
tra ban đầu cho cơ quan thanh tra để có thể thu
thập hồ sơ, hoặc thực hiện các biện pháp ngăn
chặn hành vi vi phạm pháp luật, phong tỏa và thu
hồi tài sản; bổ sung nội dung về giá trị pháp lý
của kết luận, quyết định xử lý thanh tra, chế tài
đối với việc không chấp hành các kiến nghị,
quyết định xử lý trong thanh tra đối với các tổ
chức, cá nhân có liên quan; bổ sung quyền kê
biên tài sản cho cơ quan thanh tra nhà nước,
người có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra
để bảo đảm cho việc thi hành các quyết định thu
hồi tài sản thông qua hoạt động thanh tra.

- Nghiên cứu, bổ sung quy định đặc thù về
thi hành án đối với các vụ tham nhũng; cho phép
tăng cường áp dụng các biện pháp bảo đảm tài
sản trong quá trình xử lý hành vi tham nhũng
nhằm tăng khả năng thu hồi tài sản tham nhũng;
cơ quan thi hành án dân sự cần phải được chủ
động ra quyết định thi hành án và tổ chức việc
thi hành án đối với khoản thu tiền, tài sản tham
nhũng thay cho cơ chế giao cho cơ quan, tổ chức
được thi hành án dân sự làm đơn yêu cầu thi hành
án; công khai danh tính, họ tên, địa chỉ của người
phải thi hành án, nhất là người phải thi hành án
tham nhũng nếu họ chưa thi hành án. 

- Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp
theo hướng: Quy định cụ thể trách nhiệm của các
tổ chức giám định, giám định viên; xây dựng đầy
đủ, cụ thể quy trình, quy chuẩn giám định tư
pháp; tập trung đầu tư cho lĩnh vực giám định tài
chính - ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản…Các

cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương cần xây
dựng, ban hành hướng dẫn thi hành Luật giám
định tư pháp, làm cơ sở cho việc giải quyết các
vụ án tham nhũng cũng như thu hồi tài sản tham
nhũng.

- Sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về
trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Nhà nước
của những người thi hành công vụ sai, đặc biệt là
có các hành vi tham nhũng gây ra mà không bị
xử lý hình sự.

- Quy định cụ thể và kiểm soát chặt chẽ dòng
tiền của các giao dịch lớn thực hiện qua tài
khoản, xác định số dư tài khoản ở nước ngoài để
kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm, đấu
tranh với hành vi rửa tiền, chuyển tài sản tham
nhũng cho người khác.

- Tiếp tục hoàn thiện chế định về bảo vệ,
khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích trong
việc phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, điều
tra, xử lý tội phạm tham nhũng, thu hồi tài sản
tham nhũng cho Nhà nước.

- Hoàn thiện các quy định về dân chủ cơ sở,
triển khai rộng rãi cơ chế dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra; xử lý mọi thông tin nhân dân
cung cấp; nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức
trách nhiệm và tinh thần tự giác của nhân dân
đối với sự nghiệp lành mạnh hóa, trong sạch
hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên và xã hội. Đặc
biệt là hoàn thiện các quy định về cơ chế phản
biện của nhân dân đối với các quyết định lãnh
đạo, quản lý. Bởi vì, phản biện giúp cho xung
đột của các nhóm lợi ích được điều chỉnh thông
qua thảo luận và thỏa thuận để ngăn ngừa hình
thành lợi ích nhóm, tạo cơ chế thu hút nhân dân
tham gia xây dựng chính sách…

2. Giải pháp bảo đảm thực thi pháp luật
về kiểm soát lợi ích nhóm

Như trên đã nêu, lợi ích nhóm được hiểu ở
đây chính là lợi ích không mang tính chính đáng,
hợp pháp. Biểu hiện ở lợi ích nhóm là các hành
động tham nhũng, tha hóa và vi phạm pháp luật.
Để ngăn chặn lợi ích nhóm cần phải có một số
giải pháp sau đây:

- Đẩy mạnh công khai hóa, minh bạch hóa
các hoạt động của các cơ quan trong bộ máy
công quyền. Bởi lẽ, nếu trong hoạt động của bộ
máy công quyền còn nhiều điểm tối, không rõ
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ràng, thì lợi ích nhóm còn có cơ hội hình thành.
Do vậy, công khai, minh bạch các hoạt động của
bộ máy công quyền là một trong những giải pháp
làm cho lợi ích nhóm ít có cơ hội hình thành,
phát triển.

- Kiểm tra thường xuyên, đặc biệt là phải
tăng cường kiểm tra chéo các hoạt động công
vụ nhằm ngăn chặn khả năng hình thành lợi ích
nhóm.

- Kê khai tài chính của bản thân và của gia
đình của cán bộ, công chức; kê khai thường
xuyên hàng năm, bảo đảm minh bạch các nguồn
thu nhập của mọi người.

- Nâng cao mức lương cho công chức. Lương
của công chức thể hiện đủ để cán bộ có thể sống
được bằng lương và thể hiện danh dự của người
công chức sẵn sàng cống hiến cho Nhà nước và
hết lòng phục vụ nhân dân.

- Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng và
xã hội, phát hiện những dấu hiệu bất thường
nhằm ngăn chặn sự hình thành lợi ích nhóm. Đặc
biệt là, cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công
chức, viên chức và người dân về các biểu hiện
của lợi ích nhóm để phát huy vai trò của xã hội
trong phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật,
tội phạm phát sinh từ lợi ích nhóm và bảo đảm
các điều kiện để hoàn thiện pháp luật về kiểm
soát lợi ích nhóm (ví dụ như: số lượng, chất
lượng, năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm
của người trực tiếp tham gia vào công tác xây
dựng văn bản pháp luật về kiểm soát lợi ích
nhóm; có chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng
bố trí cán bộ giỏi tham gia vào những hoạt động
này; bảo đảm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực
hiện hoạt động xây dựng văn bản và hoàn thiện
hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật về
kiểm soát lợi ích nhóm trong hoạt động của bộ
máy nhà nước…).

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong
xây dựng và thực hiện pháp luật về kiểm soát
lợi ích nhóm

Có thể nói, kiểm soát lợi ích nhóm là vấn đề
tương đối mới mẻ đối với Việt Nam, do đó việc
tranh thủ các kinh nghiệm của một số nước trên
thế giới đã thành công trong công tác này là rất
cần thiết. Thực tế thời gian qua, Chính phủ Việt
Nam đã hợp tác với các tổ chức chính phủ, phi

chính phủ của một số nước trên thế giới và các
tổ chức quốc tế đã đem lại cho Việt Nam những
nguồn lực, kinh nghiệm trong việc nghiên cứu,
xây dựng và áp dụng pháp luật vào thực tiễn;
đặc biệt, là các dự án, chương trình như: nhân
rộng sáng kiến phòng, chống tham nhũng, đối
thoại phòng, chống tham nhũng, vấn đề kiểm
soát xung đột lợi ích trong khu vực công…Tuy
nhiên, Chính phủ Việt Nam cần chủ động hơn
nữa trong việc tham gia các chương trình, sáng
kiến, diễn đàn quốc tế về phòng, chống tham
nhũng nói chung, kiểm soát lợi ích nhóm nói
riêng trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ
quyền, không can thiệp vào công việc của nhau,
bình đẳng và cùng có lợi. Đặc biệt, cần tăng
cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lập pháp
về kiểm soát lợi ích nhóm, liên quan đến phòng,
chống tham nhũng.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp
xếp bộ máy gọn nhẹ, bảo đảm công khai, minh
bạch các hoạt động kinh tế, tài chính trong các
cơ quan, đơn vị.

- Xử lý nghiêm, kịp thời, công khai những
vụ việc đã được phát hiện. Có biện pháp xử lý
kiên quyết, nghiêm minh những người tham
nhũng, lãng phí bất kể ở chức vụ nào, đương
chức hay đã nghỉ hưu. Ban hành và thực hiện
quy định để xử lý thích đáng, đúng pháp luật
người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nơi nảy ra
tham nhũng, lãng phí, gây hậu quả nghiêm
trọng. Tịch thu sung công tài sản có nguồn gốc
từ tham nhũng; xử lý nghiêm minh những
người bao che tham nhũng hoặc lợi dụng việc
tố cáo tham nhũng để vu khống, làm hại người
khác, đồng thời có cơ chế khuyến khích và bảo
vệ những người tích cực đấu tranh chống tham
nhũng, tiêu cực; biểu dương và nhân rộng
những tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí
công, vô tư. 

- Tiếp tục đổi mới chế độ tiền lương đối với
đội ngũ cán bộ, công chức; quy định cụ thể, chặt
chẽ về kiểm soát, giám sát thu nhập của cán bộ,
công chức.

- Gắn đấu tranh phòng, chống lợi ích nhóm,
chống tham nhũng, lãng phí với công tác chỉnh
đốn, xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp
quyền của dân, do dân, vì dân./.
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PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, MỘT SỐ BẤT CẬP 
VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN

Phạm Thị Hồng Nhung1

Nguyễn Việt Dũng2

Tóm tắt: Thương mại điện tử, hay còn gọi là E – commerce (EC), là hoạt động mua bán trao đổi
hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử và Internet. Hoạt động này đã và đang mang
lại nhiều lợi ích giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng đồng thời cũng đang đặt ra những thách
thức cho các cơ quan quản lý trong việc xây dựng khung pháp lý điều chỉnh các hoạt động thương mại
điện tử. Hiện nay, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động thương mại điện tử còn chưa đồng bộ, vẫn
còn một số bất cập, hạn chế. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập đến tình hình phát triển
thương mại điện tử tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về thương mại điện tử hiện nay tại Việt Nam và
một số bất cập, hạn chế, đề xuất, giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về thương mại điện
tử, cũng như ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại điện tử.

Từ khóa: Thương mại điện tử, pháp luật.
Nhận bài: 15/12/2020; Hoàn thành biên tập: 21/12/2020; Duyệt đăng: 25/01/2021.

Abstract: E-commerce (EC) has many benefits to promote economic growth and consumers, but
also poses challenges for regulators such as enforcement to prevent commercial frauds, infringement
of intellectual property rights, consumer protection ... especially the construction of a strict legal
framework for management. But, the legal system governing e-commerce activities has not been
synchronized, there are still many shortcomings and limitations. The article highlights the development
of e-commerce in Vietnam, the current legal system of e-commerce in Vietnam and some shortcomings,
limitations, proposals and solutions.

Keywords: E-commerce, laws.
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1. Hệ thống văn bản pháp luật về thương
mại điện tử

Theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày
16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
(sau đây gọi là Nghị định số 52), “Hoạt động
thương mại điện tử là việc tiến hành một phần
hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại
bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng
Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng
mở khác”3. Như vậy, có thể hiểu thương mại điện
tử là mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các
phương tiện điện tử và Internet.

Số liệu thống kê cho thấy, thị trường thương
mại điện tử Việt Nam đầu năm 2020 đạt 5 tỷ USD,
tốc độ tăng trưởng lên tới 81%. Số lượng người
tham gia mua sắm trực tuyến trên các nền tảng
thương mại điện tử cũng tăng vọt. Năm 2019, cả

nước có 39,9 triệu người tham gia mua sắm trực
tuyến, tăng 11,8% so với năm 2018 và tăng trưởng
gần gấp đôi chỉ sau 3 năm. Giá trị mua sắm trực
tuyến bình quân đầu người đạt 202 USD, tăng
8,6%4. Điều này chứng minh sự phát triển mạnh
mẽ của các hoạt động thương mại điện tử, khẳng
định vị trí ngày càng quan trọng đối với nền kinh
tế Việt Nam.

Sự ra đời của Luật giao dịch điện tử năm 2005
và Luật Công nghệ thông tin năm 2006 đã đặt nền
tảng pháp lý cho giao dịch điện tử nói chung và
thương mại điện tử nói riêng. Luật giao dịch điện
tử năm 2006 quy định về thông điệp dữ liệu, chữ
ký điện tử và chứng thực chữ ký điện tử, giao kết
và thực hiện hợp đồng điện tử, giao dịch điện tử
của cơ quan nhà nước; an ninh, an toàn, bảo vệ,
bảo mật trong giao dịch điện tử; giải quyết tranh

1 Học viện Cảnh sát nhân dân.
2 Học viện Cảnh sát nhân dân.
3 Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 52/NĐ-CP CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.
4 Cục thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm
2019, tr.10,11.
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chấp và xử lý vi phạm trong giao dịch điện tử.
Trong khi đó, Luật công nghệ thông tin năm 2006
quy định chung về hoạt động ứng dụng và phát
triển công nghệ thông tin cùng những biện pháp
bảo đảm hạ tầng công nghệ cho các hoạt động này.
Cho đến nay, hệ thống luật và văn bản dưới luật
về thương mại điện tử đã được xây dựng, ban hành
tương đối đầy đủ, tạo nên khung pháp lý cơ bản
cho các giao dịch trong lĩnh vực này. Cụ thể, để
hướng dẫn, quản lý hoạt động giao dịch và các
hoạt động liên quan đến thương mại điện tử, Chính
phủ đã ban hành Nghị định số 52/2013/NĐ-CP
ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện
tử với mục tiêu thiết lập hành lang pháp lý cho các
giao dịch thương mại điện tử được tiến hành một
cách minh bạch, tạo điều kiện để thương mại điện
tử phát triển, cũng như tạo thói quen tiêu dùng,
mua sắm hiện đại của người dân.

Bên cạnh đó, còn một số văn bản khác như:
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của
Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ
Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số
98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả,
hàng cấm và quyền lợi người tiêu dùng; Thông tư
số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ
Công thương quy định về quản lý website thương
mại điện tử; Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày
31/12/2015 của Bộ Công thương quy định về
quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng
dụng trên thiết bị di động; Thông tư số
21/2018/TT-BCT ngày 21/08/2018 của Bộ Công
thương sửa đổi một số điều của Thông tư số
4747/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ
Công thương quy định về quản lý website thương
mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày
31/12/2015 của Bộ Công thương quy định về
quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng
dụng trên thiết bị di động.

Ngoài ra, do thương mại điện tử không phải là
một lĩnh vực hoạt động riêng biệt mà  là phương
thức tiến hành hoạt động kinh doanh, thương mại
nên việc giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực
thương mại điện tử còn chịu sự điều chỉnh của
một số luật như: Luật quản lý thuế năm 2019,
Luật quảng cáo năm 2012, Luật đầu tư năm 2020,
Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật Bảo vệ người
tiêu dùng năm 2010, Luật Viễn thông năm 2009,
Luật An ninh mạng năm 2019, Bộ luật dân sự năm

2015, Luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung
năm 2017…, cũng như tất cả các quy định khác
về hoạt động kinh doanh, thương mại.

2. Một số bất cập trong hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật về thương mại điện tử

Các văn bản quy phạm pháp luật trên đã tạo
cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng để thực hiện các giao
dịch thương mại điên tử, tuy nhiên, chưa theo kịp
sự phát triển, biến đổi của lĩnh vực này, vẫn còn
một số vấn đề bất cập, không mang tính bao quát,
toàn diện nên tạo điều kiện cho một số đối tượng
lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cụ
thể như sau:

Thứ nhất, các quy định hiện hành chưa gắn
chặt trách nhiệm của chủ sàn thương mại điện tử
đối với đối tác bán hàng trên sàn.

Theo Khoản 3, 4 Điều 36 Nghị định số 52 về
trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp
dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử quy
định: ‘‘Trách nhiệm của thương nhân, tổ chức
cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:...3. Yêu cầu
thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên
sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông
tin theo quy định tại Điều 29 Nghị định này khi
đăng ký sử dụng dịch vụ. 4. Có cơ chế kiểm tra,
giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của
người bán trên sàn giao dịch thương mại được
thực hiện chính xác, đầy đủ...’’. Đồng thời, theo
quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 52:
“Trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch
thương mại điện tử: ...2. Cung cấp đầy đủ thông
tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30
đến Điều 34 Nghị định này khi bán hàng hóa hoặc
cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại
điện tử…”. Như vậy, người bán trên sàn giao dịch
thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp thông
tin về hàng hóa, dịch vụ để khách hàng có thể xác
định các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm
tránh sự hiểu nhầm khi quyết định giao kết hợp
đồng, đồng thời cung cấp thông tin về giá cả, về
điều kiện giao dịch chung, về vận chuyển và giao
nhận. Ngược lại, chủ sàn thương mại điện tử có
trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc cung cấp
những thông tin đó; tuy nhiên Nghị định chưa làm
rõ các đặc tính nói trên bao gồm những thông tin
gì; quy định trách nhiệm của chủ sàn vẫn mang
tính chất chung chung, chưa phân cấp cụ thể. Do
vậy, dẫn đến việc nhiều sàn thương mại điện tử đã
thả lỏng việc xét duyệt hồ sơ của đối tượng tham
gia sàn; có quy chế đăng tải thông tin sản phẩm,



HOÏC VIEÄN TÖ PHAÙP

28

nhưng theo hướng tạo điều kiện cho đối tác bán
hàng trên sàn, để tăng doanh thu từ việc thu phí
giao dịch. Lợi dụng sơ hở đó, một số đối tượng lợi
dụng bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ,
hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả,
hàng nhái tràn lan trên sàn thương mại điện tử gây
thiệt hại cho người tiêu dùng. Năm 2019, lực
lượng quản lý thị trường cả nước đã thực hiện
kiểm tra 2.403 vụ việc, xử lý 2.213 vụ việc vi
phạm hành chính, xử phạt 16 tỷ đồng, trị giá hàng
vi phạm gần 41 tỷ đồng liên quan đến hành vi vi
phạm về thương mại điện tử và các hành vi lợi
dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa
nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả5.

Thứ hai, nhiều mô hình thương mại điện tử
mới xuất hiện, đa dạng về cách thức hoạt động,
phức tạp về chủ thể tham gia và chưa được điều
chỉnh bởi các khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Theo Điều 6 Thông tư số 47/2014/TT-BCT
ngày 5/12/2014 của Bộ Công thương về quản lý
website thương mại điện tử đã quy định: 

“1. Các mạng xã hội có một trong những hình
thức hoạt động quy định tại điểm a, điểm b, điểm
c Khoản 2 Điều 35 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP
phải tiến hành đăng ký với Bộ Công thương dưới
hình thức sàn giao dịch thương mại điện tử. 

2. Thương nhân, tổ chức thiết lập mạng xã hội
quy định tại Khoản 1 Điều này phải thực hiện các
trách nhiệm của thương nhân, tổ chức cung cấp
dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy
định của pháp luật. 

3. Người bán trên các mạng xã hội quy định
tại Khoản 1 Điều này phải tuân thủ những quy
định tại Điều 37 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP”

Như vậy, các mạng xã hội có tính năng như
sàn giao dịch thương mại điện tử phải tuân thủ các
quy định về sàn giao dịch thương mại điện tử tại
Nghị định số 52. Tuy nhiên, các quy định tại Nghị
định số 52 chủ yếu điều chỉnh các hình thức
thương mại điện tử thông dụng, qua sàn thương
mại điện tử, trong khi đó, hoạt động thương mại
điện tử trên mạng xã hội, trên thiết bị di động có
những đặc điểm không tương đồng với sàn giao
dịch thương mại, như: mạng xã hội khá đa dạng ở
cách thức đăng bài, có thể là trên trang cá nhân,

hoặc trên chuyên trang của facebook; mặt khác
cách thức giao kết hợp đồng, thỏa thuận mua bán
hay phương thức thanh toán cũng đa dạng, không
thông qua sàn. Do vậy, việc áp dụng quy định
chung như hiện nay, chưa phù hợp. 

Thứ ba, quy định về quy trình giao kết hợp
đồng chưa hoàn chỉnh.

Tại Mục 2 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP
dành 8 điều (từ Điều 15 đến Điều 23) quy định về
quy trình giao kết hợp đồng giữa người bán hàng
trực tuyến với người mua, nhưng chưa có quy
định về nội dung hợp đồng mẫu, trong khi các
giao dịch này đang phát triển ngày càng nhanh
chóng và tự phát khiến cho người tiêu dùng gặp
nhiều bất lợi, rủi ro khi có tranh chấp xảy ra. Luật
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2011 tuy đã
có đưa ra một số quy định về hợp đồng mẫu
nhưng chủ yếu chỉ điều chỉnh các hợp đồng mẫu
giao kết theo phương thức truyền thống mà chưa
tính đến hợp đồng điện tử. Tại Điều 23 Nghị định
số 52/2013/NĐ-CP quy định: “Bộ Công thương
có trách nhiệm quy định cụ thể về quy trình giao
kết hợp đồng trực tuyến trên website thương mại
điện tử do thương nhân, tổ chức, cá nhân lập ra
để mua hàng hóa, dịch vụ.” nhưng cho đến nay
vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết cụ thể.

Ngoài ra, về nguyên tắc, dù giao dịch được
thực hiện bằng phương thức gì thì những những
nguyên tắc chung, cơ bản nhất áp dụng trong
giao dịch, hợp đồng vẫn đương nhiên được áp
dụng. Tuy nhiên, đối với hợp đồng thương mại
điện tử, các bên tham gia hoàn toàn trao đổi,
đàm phán nội dung hợp đồng, ký kết từ xa thông
qua phương tiện điện tử, do vậy, việc công
chứng hợp đồng thương mại điện tử có thực
hiện được không khi theo quy định, những
người có yêu cầu công chứng phải trực tiếp xuất
hiện trước mặt công chứng viên để đề xuất nội
dung yêu cầu công chứng? Điều 63 Nghị định
số 52 có quy định về hoạt động chứng thực hợp
đồng điện tử, nhưng vẫn còn chung chung, chưa
quy định cụ thể quy trình, thủ tục, yêu cầu
chứng thực hợp đồng điện tử. Luật công chứng
năm 2014 cũng chưa đề cập đến việc công
chứng hợp đồng, giao dịch điện tử. Đây vẫn còn
là lỗ hổng pháp lý tạo ra nhiều rủi ro cho người

5 Uyên Hương, “Thành lập tổ công tác quản lý thị trường trong thương mại điện tử”, đăng ngày 03/3/2020,
tại https://bnews.vn/thanh-lap-to-cong-tac-quan-ly-thi-truong-trong-thuong-mai-dien-tu/149277.html.
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tiêu dùng khi thực hiện giao dịch qua hợp đồng
thương mại điện tử.

Thứ tư, chưa có quy định cụ thể về quản lý
hoạt động đầu tư nước ngoài, bán hàng thương
mại điện tử xuyên biên giới.

Thương mại điện tử Việt Nam đang là lĩnh
vực thu hút mạnh các nhà đầu tư, vì có tốc độ tăng
trưởng hằng năm đứng thứ ba trong các nước
Đông Nam Á. Hiện nay, cả 04 sàn giao dịch
thương mại điện tử lớn nhất (Shopee, Lazada, Tiki
và Sendo) đều có sự tham gia của các nhà đầu tư
nước ngoài, trong đó nhà đầu tư Trung Quốc nắm
tỷ trọng lớn tại 3 sàn6. Hoạt động đầu tư phần lớn
được thực hiện dưới hình thức đầu tư gián tiếp
thông qua công ty con tại một quốc gia thứ ba,
hoặc dưới các hình thức hợp tác kinh doanh khác
ngoài việc góp cổ phần. Việc nhà đầu tư nước
ngoài chi phối lĩnh vực thương mại điện tử có thể
dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực đối với hệ thống
thương mại, thị trường sản xuất nội địa và vấn đề
an ninh thông tin quốc gia: Thứ nhất, từ lượng lớn
cơ sở dữ liệu của hàng triệu người tham gia giao
dịch trên sàn thương mại điện tử, nhà đầu tư nước
ngoài có thể khai thác, kiểm soát nhiều thông tin
quan trọng, có tác động đáng kể đến lĩnh vực sản
xuất tiêu dùng trong tương lai. Thứ hai, thông qua
việc tham gia quản lý các sàn giao dịch thương
mại điện tử, nhà đầu tư nước ngoài có thể tác động
đến chính sách chung của sàn theo hướng tạo
thuận lợi cho người bán nước ngoài tham gia bán
hàng trên sàn, từ đó tăng tỷ trọng hàng nhập khẩu
trong các kênh phân phối trực tiếp đến người tiêu
dùng, giảm tỷ lệ hàng nội địa, có thể dẫn đến triệt
tiêu hoạt động sản xuất trong nước, đồng thời gây
khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc kiểm
soát chất lượng và quản lý thuế.

Tuy nhiên, tại Nghị định số 52 không có quy
định về việc quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài
vào doanh nghiệp kinh doanh sàn giao dịch
thương mại điện tử Việt Nam. Ngoài ra, tại Nghị
định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 của
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và
Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán
hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến
mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam quy định để thực hiện hoạt động cung cấp

dịch vụ thương mại điện tử, tổ chức kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài phải có giấy phép kinh doanh.
Tuy nhiên, chưa có văn bản nào quy định cụ thể
về các biện pháp giám sát nhằm bảo đảm sự cạnh
tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp nội địa với
doanh nghiệp nước ngoài trên các hệ thống
thương mại điện tử, cũng như nhằm đảm bảo sự
bình đẳng về quản lý giữa mô hình phân phối
truyền thống và mô hình phân phối thương mại
điện tử. Điều này gây khó khăn nhất định cho các
cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, đặc
biệt khi liên quan đến thương mại điện tử có yếu
tố nước ngoài.

Thứ năm, các chế tài xử phạt vi phạm trong
lĩnh vực thương mại điện tử chưa có tính răn đe
cao.

Tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày
26/08/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và quyền lợi
người tiêu dùng (sau đây gọi tắt là Nghị định số
98) có quy định cụ thể từ Điều 63 đến Điều 66 về
chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm về
thương mại điện tử. Tuy nhiên, các mức phạt tiền
đều không vượt quá 50.000.000 đồng (ví dụ như:
Theo Khoản 6, Điều 63 quy định phạt tiền từ 40 -
50 triệu đồng với hành vi lừa đảo khách hàng trên
website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di
động hoặc Lợi dụng thương mại điện tử để kinh
doanh hàng giả, hàng hóa dịch vụ xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ hoặc hàng hóa, dịch vụ cấm
kinh doanh khác;...). Cùng với việc phạt tiền, các
website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử vi
phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 6 -12 tháng, bị
tịch thu tang vật và phương tiện, thu hồi tên miền
‘.vn’ được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm,
buộc chủ website phải khắc phục hậu quả và nộp
lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành
vi vi phạm về thương mại điện tử. Đây là mức xử
phạt hành chính đối với một trong những hành vi
sai phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử do cá
nhân thực hiện. Như vậy, chế tài xử lý vi phạm
trong lĩnh vực thương mại điện tử cũng mới chỉ
dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính với
mức phạt tiền so với khoản lợi nhuận từ hành vi
bất chính gây ra không quá lớn. Do vậy, ít có tính
răn đe đối với các đối tượng vi phạm, phạm tội,

6 Cục thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công thương, Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam
năm 2019, tr.45.
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sẵn sàng tiếp tục thực hiện các hoạt động vi phạm
pháp luật để chạy theo lợi nhuận.

3. Giải pháp
Xuất phát từ những bất cập trên, tác giả đưa ra

một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định pháp
luật về thương mại điện tử như sau:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung các quy định
nhằm minh bạch thông tin hàng hóa, dịch vụ trong
thương mại điện tử và tăng cường trách nhiệm của
chủ sàn thương mại, cũng như các cơ quan quản
lý hoạt động thương mại điện tử.

Để ngăn chặn tình trạng một số đối tượng lợi
dụng thương mại điện tử để bán hàng hóa không rõ
nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, hàng xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ… gây thiệt hại cho
người tiêu dùng, việc bổ sung, cụ thể hóa các thông
tin hàng hóa, dịch vụ cần được đăng tải trên
website thương mại điện tử nói chung và sàn giao
dịch thương mại điện tử nói riêng được quy định tại
Điều 30, 36, 37 Nghị định số 52 là cần thiết. Theo
chúng tôi, các thông tin về hàng hóa, dịch vụ cần
cung cấp cần bao gồm: Tên hàng hóa, dịch vụ; kèm
theo mô tả đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ để
khách hàng có thể xác định chính xác các đặc tính
của hàng hóa, dịch vụ, tránh hiểu nhầm khi quyết
định việc đề nghị giao kết hợp đồng… 

Ngoài ra, bổ sung các quy định về trách nhiệm
của chủ sàn giao dịch thương mại điện tử và người
bán trên sàn được quy định tại Điều 36, 37 Nghị
định số 52 theo hướng: Tăng cường nghĩa vụ của
chủ sở hữu các sàn giao dịch thương mại điện tử
trong việc kiểm soát, sàng lọc thông tin, cũng như
trong việc hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước xử lý
các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật và giải
quyết tranh chấp; Bổ sung các quy định về vai trò,
trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan trong
việc quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Thứ hai, bổ sung các quy định về hoạt động
thương mại điện tử trên mạng xã hội, ứng dụng
di động.

Để đảm bảo tính rõ ràng, thống nhất, đồng bộ
của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về
thương mại điện tử, cũng như tạo môi trường kinh
doanh ổn định, cạnh tranh bình đẳng, cần bổ sung,
làm rõ các quy định về hoạt động thương mại điện
tử của mạng xã hội, ứng dụng di động. Cụ thể: Bổ
sung các quy định riêng về các hình thức thương
mại điện tử mới (như thương mại điện tử qua
mạng xã hội, thiết bị di động), đặc biệt cần có
những yêu cầu cụ thể đối với đơn vị quản lý mạng

xã hội có tính năng như sàn giao dịch thương mại
điện tử trong văn bản ở mức Nghị định thay vì ở
Thông tư như hiện nay. Đồng thời, bổ sung các
quy định đặc thù riêng, khi giao dịch giữa các bên
có thể được tiến hành ngoài tầm kiểm soát của
đơn vị quản lý mạng xã hội.

Thứ ba, sửa đổi, bổ sung các quy trình giao
kết hợp đồng thương mại điện tử.

Bộ Công thương cần sớm nghiên cứu, bổ sung
các quy định hướng dẫn cụ thể việc giao kết và
thực hiện hợp đồng theo mẫu trên các website
thương mại điện tử, cụ thể là: Bổ sung tại Mục 2
Nghị định số 52 các quy định chi tiết về nội dung
các hợp đồng thương mại điện tử mẫu được đưa
lên website. Ngoài ra, cần nghiên cứu mô hình tổ
chức và hoạt động của công chứng điện tử, để
nghiên cứu xây dựng, ban hành những quy định
pháp luật điều chỉnh hoạt động công chứng hợp
đồng thương mại điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu
chính đáng và hợp pháp của công dân.

Thứ tư, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản
lý hoạt động đầu tư nước ngoài, bán hàng thương
mại điện tử xuyên biên giới.

Trước hết, các cơ quan chức năng cần nghiên
cứu xây dựng các quy định tại Nghị định số 52
về thương nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động
thương mại điện tử, đặc biệt cần đưa ra khái
niệm hoạt động của thương nhân, tổ chức nước
ngoài hoạt động thương mại điện tử tại Việt
Nam, theo đó “thương nhân, tổ chức nước ngoài
được coi là có hoạt động thương mại điện tử tại
Việt Nam khi thiết lập website dưới tên miền
Việt Nam hoặc website có ngôn ngữ tiếng Việt”.
Bên cạnh đó, bổ sung các quy định về điều kiện
tiếp cận thị trường thương mại điện tử đối với
nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như: Phải
nằm trong danh sách các công ty công nghệ có
uy tín do Bộ Công thương công bố; quá trình đầu
tư cần có ý kiến thẩm định của Bộ quốc phòng,
Bộ Công an; Bổ sung quy định về tỷ lệ vốn góp
của các nhà đầu tư nước ngoài tại các sàn thương
mại điện tử...

Ngoài ra, bổ sung quy định đối với thương
nhân, tổ chức nước ngoài bán hàng trên sàn giao
dịch thương mại điện tử Việt Nam, đồng thời quy
định cụ thể trách nhiệm của chủ sàn khi có người
bán hàng nước ngoài, trong đó chú ý quy định
trách nhiệm của chủ sàn trong việc xác thực danh
tính của thương nhân, tổ chức nước ngoài bán
hàng trên sàn./.
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CHỨC NĂNG XÃ HỘI VÀ NGUYÊN TẮC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ 
Ở VIỆT NAM

Phan Trung Hoài1

Ngô Thị Ngọc Vân2

Tóm tắt: Luật sư là một chủ thể xã hội có kiến thức và kỹ năng thực hành pháp luật thông qua
các thiết chế, khuôn khổ pháp lý do Nhà nước quy định và tổ chức, được tiến hành các biện pháp
pháp lý, thực hiện các quyền, nghĩa vụ khi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng và bảo đảm sự
áp dụng thống nhất pháp luật. Trong quá trình hành nghề, mỗi cá nhân luật sư cần nhận thức rõ chức
năng xã hội của mình (bao gồm góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân,
quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước
pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh) và tuân thủ các nguyên
tắc hành nghề mà Luật luật sư đã quy định.

Từ khoá: Luật sư, nghề luật sư, chức năng xã hội của luật sư, nguyên tắc hành nghề luật sư, quy
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Luật luật sư được Quốc hội khóa XI thông
qua ngày 29/6/2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012
đã đưa vị thế của giới luật sư Việt Nam lên một
tầm vóc mới, góp phần xây dựng Nhà nước pháp
quyền XHCN, bảo vệ công lý, phát triển kinh tế
và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn
minh. Hành nghề luật sư cũng như các nghề luật
khác, bên cạnh kiến thức, kỹ năng và phẩm chất
đạo đức, cần nhận thức đúng đắn về chức phận
nghề nghiệp, được đặt trong sự vận hành thống
nhất của các thể chế tư pháp, tố tụng phù hợp với
điều kiện, hoàn cảnh, môi trường pháp lý và các
yếu tố tác động khác đến hoạt động hành nghề
luật sư ở Việt Nam. Để có thể tham gia vào các
phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách

hàng, từng bước xây dựng uy tín, hình ảnh,
thương hiệu cá nhân của mỗi luật sư hay tổ chức
hành nghề, điều quan trọng là cần hiểu biết sâu
sắc về những đặc điểm và sự khác biệt trong hoạt
động hành nghề luật sư ở Việt Nam trong mối
tương quan về nghề luật sư ở một số nước phát
triển, đặc biệt là nhận thức sâu sắc về chức năng
xã hội và những nguyên tắc hành nghề luật sư tại
quốc gia mình.

1. Chức năng xã hội của luật sư
Trong điều kiện ở nước ta hiện nay, sự tham

gia của luật sư trong các hoạt động điều tra, truy
tố và xét xử thể hiện không chỉ sự bảo đảm dân
chủ hóa tiến trình tố tụng mà còn là cơ sở cho
việc thực hiện quyền con người trong hoạt động

1 Tiến sỹ, Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam.
2 Tiến sỹ, Phó Trưởng Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp.
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tư pháp. Có thể nói, không có sự tham gia của
đội ngũ luật sư Việt Nam trong những năm qua
thì không thể nói đến kết quả hoạt động xét xử
của Tòa án và ảnh hưởng to lớn của nó đến quá
trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về luật sư
hiện nay. Với tư cách là chủ thể thực hiện pháp
luật, luật sư đóng một vai trò quan trọng trong
quá trình thực hiện và áp dụng pháp luật, thông
qua các bình diện:

Thứ nhất, trong công cuộc xây dựng Nhà
nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa,
luật sư góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã
hội, là cầu nối chuyển tải pháp luật vào đời
sống, tạo thế ổn định và minh bạch trong sự
phát triển của xã hội, bộ máy Nhà nước có được
sự trợ giúp pháp lý để vận hành và quyết sách
đúng đắn, tố tụng tư pháp có được sự đối trọng
cần thiết tạo thành bản chất dân chủ và người
dân có được chỗ dựa về mặt pháp lý bảo vệ các
quyền và lợi ích hợp pháp.

Thứ hai, theo phạm vi hành nghề, luật sư có
vai trò trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp cho bị can, bị cáo, các đương sự, cho các cá
nhân, cơ quan, tổ chức trong hoạt động tư vấn
pháp luật và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác;
trong nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật,
nâng cao ý thức pháp luật của nhân dân, góp
phần xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Thứ ba, luật sư có vai trò phản ánh các
chuẩn mực, các giá trị xã hội và niềm tin vào
những quyền cơ bản, nhân phẩm và giá trị của
con người.

Khi địa vị pháp lý của luật sư đã được thừa
nhận rộng rãi về mặt pháp lý và có được chỗ
đứng trong xã hội, cần nhận thức thấu đáo hơn về
chức năng xã hội của luật sư như được quy định
tại Điều 3 Luật luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ
sung năm 2012): “Hoạt động nghề nghiệp của
luật sư nhằm góp phần bảo vệ công lý, các quyền
tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp
pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển
kinh tế- xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền
Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công
bằng, văn minh”. 

Nói tới chức năng xã hội của luật sư là đề cập
đến thiên chức và sứ mệnh của luật sư trong xã
hội, tới cách thức mà luật sư hành nghề hướng

đến những giá trị cơ bản làm nền tảng cho sự
phát triển của xã hội. Chức năng này không phải
tự nhiên mà có, bởi về bản chất, hoạt động luật sư
phản ánh trước hết bởi nhu cầu của cá nhân, tổ
chức mong muốn được trợ giúp về pháp lý nhằm
bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình
trước tương quan không ngang bằng giữa quyền
lực Nhà nước và cá nhân. Mặt khác, nhìn từ góc
độ lịch sử, có thể nhận thấy việc hình thành
nghề luật sư có căn nguyên sâu xa từ cuộc đấu
tranh chống những áp bức và bất công trong xã
hội. Chính từ trong hành động nhằm chống lại
những bất công trong lòng xã hội có giai cấp,
hình ảnh luật sư xuất hiện đẹp đẽ như biểu
tượng về lòng nghĩa hiệp, phản ánh ước vọng
khát khao của những tầng lớp nhân dân về công
lý, lẽ công bằng và dân chủ. Như vậy, không thể
có hoạt động luật sư tách rời với các điều kiện
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng
như không thể nói đến quá trình thực hiện dân
chủ và công bằng xã hội mà không có sự tham
gia của đội ngũ luật sư. Có thể nói, các quan hệ
xã hội được pháp luật điều chỉnh đã trở thành
“dung môi” cho hoạt động nghề nghiệp của luật
sư. Mất đi môi trường và đối tượng phục vụ là
các chủ thể xã hội là mất đi nền tảng tạo thành
mục tiêu hoạt động của luật sư. 

Chức năng xã hội của luật sư được thể hiện
thông qua khả năng đáp ứng nhu cầu pháp lý của
người dân một cách minh bạch và tạo ra cho
người dân nhận biết chân thực và công bằng các
nhu cầu chính đáng ấy. Quan niệm này xuất phát
từ việc xác định vị trí luật sư trong xã hội là
người hướng dẫn pháp luật. Người dân trông chờ
vào sự trợ giúp về mặt pháp lý của luật sư vì họ
tin tưởng không chỉ vào kiến thức pháp lý, kỹ
năng hành nghề mà cả về tính liêm chính, chuẩn
mực trong hành vi của cá nhân và tổ chức luật sư
như là một tầng lớp trí thức ưu tú, có văn hóa và
hoài bão, có ảnh hưởng nhất định đến quá trình
phát triển của xã hội. Vì thế, hoạt động của luật
sư chứa đựng một hàm lượng các giá trị xã hội
tiêu biểu, được soi xét trong nhiều chiều chuyển
động của các mối quan hệ xã hội, gắn trách
nhiệm công dân với mạch đập của thời đại, mưu
cầu chính nghĩa và góp phần nhiều hơn nữa cho
sự phát triển của đất nước. Phẩm chất của luật sư



Soá 01/2021 - Naêm thöù möôøi saùu

33

trong điều kiện hiện nay được đánh giá không
chỉ là người tuân thủ pháp luật, có kỹ năng và kỷ
luật, trình độ tinh thông nghề nghiệp, tận tâm với
khách hàng mà còn phải là người có tấm lòng
yêu thương đối với xã hội, có lối sống lành mạnh,
lòng đầy tự tin vào chính nghĩa, tin vào công
bằng xã hội. Hình ảnh luật sư trong chế độ xã hội
chủ nghĩa không phải là người làm “chính trị”
đơn thuần hoặc chỉ tính toán thu nhập cá nhân,
mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Hình mẫu luật
sư phù hợp với điều kiện phát triển hiện nay của
Việt Nam phải là người có văn hóa và nhận thức
chính trị ngang tầm với sự phát triển của xã hội,
dựa trên một nền tảng lý luận và tinh thông kỹ
năng nghề nghiệp pháp lý sâu sắc, có kinh
nghiệm thực tiễn phong phú và phương pháp làm
việc linh hoạt; vừa giữ được giới hạn các chuẩn
mực của pháp luật và trách nhiệm nghề nghiệp,
vừa biết vận dụng sáng tạo tinh thần thượng tôn
pháp luật vào việc xử lý các sự kiện trong đời
sống thực tiễn.

Xuất phát từ nền tảng và nhu cầu xã hội mà
hình thành nên nghề luật sư với chức năng xã
hội, luật sư được nhìn nhận vai trò như một trợ tá
trong hành trình tìm kiếm công lý. Ở đây, cần
quan niệm về “công lý” trong điều kiện lịch sử,
cụ thể của đất nước ta, chứ không có thứ công lý
vĩnh hằng qua mọi thể chế Nhà nước khác nhau.
Quan niệm về công lý được coi là giá trị của một
nền tư pháp dân chủ, khi mà các quyền con người
được tôn vinh và là đích đến của toàn bộ hệ
thống tư pháp, là việc bảo đảm pháp luật được
coi là đại lượng công bằng trong đánh giá, xử sự,
hành động của các chủ thể trong xã hội, tạo ra
một cơ chế minh bạch nhằm bảo vệ các quyền và
lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức. Hoạt
động của luật sư với sứ mệnh bảo vệ công lý,
công bằng xã hội được coi là một đại lượng để
đánh giá uy tín và chất lượng của hoạt động tư
pháp. Với Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày
02/01/2002 và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày
02/6/2005 của Bộ Chính trị, cùng với việc ban
hành Luật luật sư, có thể nói nghề luật sư ở nước

ta đang có được những cơ hội phát triển đầy
thuận lợi. Do đó, chức năng xã hội của luật sư
góp phần bảo vệ công lý, xét trong điều kiện cụ
thể của tiến trình cải cách tư pháp hiện nay là
“một đòi hỏi tự thân của nền công lý và dân chủ
xã hội chủ nghĩa ở nước ta”3 . 

Khi nói tới chức năng xã hội của luật sư góp
phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ
của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá
nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế - xã hội,
xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội
chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh,
cần đặt trong sự phát triển dân chủ của xã hội nói
chung và hoạt động tư pháp nói riêng. Nghiên
cứu về bản chất của hoạt động luật sư trong tiến
trình phát triển dân chủ của xã hội hiện còn nhiều
quan niệm rất khác nhau, nhưng muốn thực hiện
được chức năng xã hội nêu trên, trước hết phải
bảo đảm các điều kiện và cơ sở kinh tế cho việc
thực hiện các quyền tự do và dân chủ của công
dân. Hiệu quả hoạt động luật sư sẽ góp phần vun
đắp nhận thức và sự tin cậy của người dân đối
với các thiết chế dân chủ, trong đó định chế luật
sư được nhìn nhận như một trong những yếu tố
bảo đảm cho việc phát triển dân chủ xã hội. Hoạt
động của luật sư mang đến cho xã hội nói chung
và tố tụng tư pháp nói riêng những giá trị của dân
chủ, thông qua sự bình đẳng trong tranh tụng, đề
xuất yêu cầu, đại diện hoặc bảo vệ quyền lợi hợp
pháp của cá nhân, tổ chức trước những hành vi
xâm phạm, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của
nền kinh tế thị trường phát triển ổn định và vững
chắc. Vì thế, mức độ phát triển của nghề luật sư
ở một quốc gia có thể được xem là một trong
những điều kiện đánh giá sự phát triển của nền
dân chủ và của việc xây dựng Nhà nước pháp
quyền.

Điều 3 Luật luật sư đã bỏ cụm từ góp phần
bảo vệ “pháp chế xã hội chủ nghĩa” trong chức
năng xã hội của luật sư như được nêu tại Khoản
2 Điều 1 Pháp lệnh luật sư năm 2001. Sự thay
đổi này không làm giảm đi vị thế của luật sư
trong xã hội nước ta hiện nay. Hiện nay, nhiệm

3 Trần Đức Lương: Đẩy mạnh cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 01 (tháng 01/2002), tr. 04.
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vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công
dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân,
cơ quan, tổ chức là “nội hàm” trong chức năng xã
hội của luật sư. Mặc dù không nhấn mạnh một
chiều đến yếu tố “phục vụ Tổ quốc”, “bảo vệ
pháp chế xã hội chủ nghĩa” như một chức năng
xã hội, nhưng cũng không thể đơn giản chỉ coi
việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá
nhân, tổ chức là nhiệm vụ, thiên chức duy nhất
của luật sư. Luật sư hành nghề không chỉ quan
tâm đến thù lao của khách hàng và những lợi ích
vật chất, tinh thần mà còn phải quan tâm đến yếu
tố phi vật chất, phi dịch vụ trong hoạt động trợ
giúp pháp lý cho người nghèo, bào chữa theo chỉ
định của Tòa án hoặc tham gia với tư cách là luật
sư của tổ chức, cơ quan, chính quyền, từng bước
phủ kín nhu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý cho
đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ý nghĩa, tính
chất trong việc phục vụ cho lợi ích cộng đồng,
giúp lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, hòa giải
các xung đột về lợi ích giữa các cá nhân và chủ
thể xã hội khác, nâng cao vị thế của người luật sư
như một cầu nối chuyển tải pháp luật là những
vấn đề thuộc về quan niệm, nhận thức liên quan
chức năng xã hội của luật sư.

Quan niệm về chức năng xã hội của luật sư
góp phần phát triển kinh tế chưa phải đã được
nhận thức một cách toàn diện, đầy đủ. Hiện nay,
Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất
quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế
nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị
trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định
hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước chủ trương
tạo môi trường pháp lý thuận lợi, bình đẳng cho
các doanh nghiệp cạnh tranh và hợp tác để phát
triển. Với đặc trưng của nền kinh tế được quản lý
bằng pháp luật, kinh tế thị trường vừa đòi hỏi sự
cạnh tranh, hiệu suất và lợi ích kinh tế của các
chủ thể tham gia được đặt lên hàng đầu, vừa phải
thể hiện tính hợp pháp, hợp lý và công bằng xã
hội trong các hành vi kinh tế. Muốn nền kinh tế
thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ
nghĩa thì vai trò quản lý của Nhà nước thông qua
công cụ hữu hiệu là pháp luật cần được đề cao
và coi trọng, nhằm đưa các quan hệ kinh tế vào

trật tự hóa và quy phạm hóa, phát huy tính tích
cực và tinh thần sáng tạo của các chủ thể tham
gia nền kinh tế thị trường. Nhìn trên một khía
cạnh khác, có thể gọi nền kinh tế thị trường theo
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
là nền kinh tế vận hành dựa trên cơ sở pháp luật.
Trong quá trình vận hành đó, vai trò và địa vị
pháp lý của luật sư sẽ ngày càng được coi trọng,
là nhân tố bảo đảm sự lành mạnh hóa sự phát
triển của nền kinh tế đất nước, giảm thiểu những
thiệt hại từ những rủi ro về mặt pháp lý hoặc
phòng ngừa tranh chấp kinh tế.

Sự phát triển kinh tế của nước ta trong điều
kiện hiện nay, nhất là quá trình chuẩn bị cho việc
hội nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã
tạo ra cho nghề luật sư một không gian phát triển
đặc biệt và ngày càng lớn hơn. Khi tiến hành hội
nhập kinh tế quốc tế, các chủ thể thuộc các thành
phần kinh tế ở nước ta gặp rất nhiều trở ngại do
thiếu hiểu biết về các luật lệ và tập quán buôn
bán quốc tế, bị động và thua thiệt trong giải quyết
các bất đồng, tranh chấp kinh tế tại các cơ quan
tài phán quốc tế. Với sự trợ giúp của luật sư, các
doanh nghiệp có điều kiện hoạt động sản xuất,
kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật, hạn chế
những rủi ro, thua thiệt trong tranh chấp kinh tế
thương mại, chủ động trong việc xác lập tính
hiệu quả và kế hoạch, giải quyết những vướng
mắc, bất đồng và làm cho cơ chế vận hành trong
nội bộ doanh nghiệp thông suốt. Xét cho cùng,
cần quan niệm dịch vụ pháp lý như một ngành
sản xuất vật chất, hàm lượng tư duy pháp lý cấu
thành trong giá trị của sản phẩm lưu thông trên
thị trường, trong thương hiệu của doanh nghiệp.
Bản thân các luật sư và các tổ chức hành nghề
luật sư trong quá trình hoạt động cũng có những
đóng góp đáng kể, với giá trị ngày càng tăng
trong tổng thu nhập quốc dân thông qua thực
hiện các nghĩa vụ về thuế. 

Như vậy, chức năng xã hội của luật sư tuy chỉ
giới hạn chừng mực ngắn gọn trong một điều luật
của Luật luật sư, nhưng ẩn chứa trong đó những
quan niệm và ý nghĩa sâu xa về thiên chức nghề
nghiệp, sự cống hiến và đóng góp to lớn của đội
ngũ luật sư trong tiến trình phát triển của nền dân
chủ, từng bước hướng đến tiếp cận với công lý và
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công bằng xã hội. Bản chất hoạt động luật sư còn
chứa đựng trong đó khía cạnh thúc đẩy sự phát
triển kinh tế và hội nhập, hướng đến quá trình
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa, trong đó nền tảng là hoàn thiện
các chế định dân chủ với pháp luật đóng vai trò
tối thượng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội.
Nếu quan niệm thực tiễn xét xử hình sự như một
tích hợp của các quá trình vận hành tố tụng, bao
gồm toàn bộ các khâu điều tra, truy tố và xét xử,
thể hiện ở khâu cuối cùng là thực thi phán quyết
có hiệu lực pháp luật của Tòa án thì luật sư hiện
diện và có vai trò quan trọng trong toàn bộ quá
trình vận hành nói trên. 

2. Nguyên tắc hành nghề luật sư ở Việt Nam
Như bất cứ ngành nghề nào hoạt động theo

sự phân công của xã hội, hành nghề luật sư cũng
phải dựa trên các nguyên tắc căn bản, là nền tảng
chuẩn mực trong ứng xử nghề nghiệp của luật sư.
Đó là những nguyên tắc hành nghề luật sư được
quy định cụ thể trong Điều 5 Luật luật sư năm
2006 (sửa đổi năm 2012).

Một là, nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp và
pháp luật. Trước hết, khi nói đến tố chất của
luật sư, tổng quan chung có thể khẳng định luật
sư là người hội tụ những phẩm chất cao quý,
xuất phát từ sự tận tâm, hoạt động nghề nghiệp
mang tính chất phục vụ. Người dân và xã hội
luôn đòi hỏi những chuẩn mực và tiêu chí đòi
hỏi rất cao, từ quan niệm cuộc sống, lý tưởng
nghề nghiệp, phẩm chất và kỹ năng nghề
nghiệp. Điều đó không phải tự nhiên có được
mà đó là sự trải nghiệm, tích luỹ những được -
mất của cuộc đời, gắn rất chặt với hoàn cảnh,
điểm xuất phát vào nghề của mỗi người và
quyết định đến việc thành bại của nghề luật sư
trong tương lai. Tuy nhiên, là người có kiến
thức pháp luật, được đào tạo và bồi dưỡng nghề
nghiệp nhằm tích lũy, nâng cao sự hiểu biết,
luật sư vừa là chủ thể áp dụng, hướng dẫn, sáng
tạo và góp phần hoàn thiện pháp luật, nên hơn
ai hết phải là người có trách nhiệm tuân thủ
Hiến pháp và pháp luật.

Pháp luật - với tư cách là đối tượng áp dụng
của các chủ thể tư pháp - vốn dĩ lại bất cập,
không theo kịp với đời sống phát triển sôi động

hiện nay. Để tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của khách hàng, luật sư có nhiệm vụ
tìm kiếm và đề xuất các giải pháp pháp lý cho
việc thực hiện thống nhất pháp luật, chỉ ra tính
thiếu căn cứ của việc quy buộc hành vi bị coi là
tội phạm hoặc cần hiểu đúng về tinh thần của
điều luật được áp dụng. Trách nhiệm tuân thủ
Hiến pháp và pháp luật của luật sư trong hành
nghề còn là sự phân định và chế ước hài hòa
giữa hai yêu cầu tưởng chừng mâu thuẫn nhau
là vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công
dân, tổ chức, vừa phải tôn trọng sự thật và bảo
vệ tính hiệu lực của pháp luật. Sự thống nhất
các quyền lợi khác nhau trong một trật tự pháp
luật chỉ có thể có được khi luật sư nhận thức
được ý nghĩa đặc biệt quan trọng về sứ mệnh
trợ tá công lý của hoạt động nghề nghiệp, mang
đến các giá trị công bằng và dân chủ cho các
tiến trình tố tụng.

Cùng với các chủ thể tư pháp độc lập khác,
trong quá trình hành nghề, luật sư là người phát
hiện ra sự bất cập của các quy định pháp luật, chỉ
ra được sự mâu thuẫn của các quan niệm áp dụng
pháp luật. Do quan niệm và cách vận dụng pháp
luật còn ít nhiều xơ cứng của một số thẩm phán,
tại các phiên tòa, thường các luật sư bao giờ cũng
là người chủ động phát hiện những vi phạm
nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, tính không có
căn cứ của việc áp dụng điều luật. Sự phát hiện
này là tiền đề của hoạt động sáng tạo pháp luật.
Luật sư là người có khả năng độc lập trong việc
tìm kiếm, tổng hợp, đánh giá các căn cứ pháp lý
áp dụng trong thực tiễn xét xử. Hồ sơ vụ án
thường phản ánh rất ít các tài liệu liên quan đến
pháp luật làm cơ sở đối chứng với hành vi vi
phạm của bị can, bị cáo (ví dụ, trong vụ án liên
quan đến việc quy buộc hành vi thiếu trách
nhiệm, cố ý làm trái, nhiều vụ án không thu thập
các hồ sơ pháp lý về pháp nhân, các quyết định
bổ nhiệm, quy chế hoặc sự phân công trách
nhiệm của từng thành viên lãnh đạo…). Thông
qua hoạt động này, luật sư đã phát hiện nguyên
nhân của hành vi sai phạm một phần do sự bất
cập của pháp luật và từ chính quy định của pháp
luật. Nhìn từ thực tiễn xét xử, luật sư còn góp
phần đấu tranh để loại bỏ những quy định pháp
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luật bất cập, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện
pháp luật4 . 

Hai là, hành nghề luật sư phải tuân theo Quy
tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt
Nam. Nguyên tắc này xuất phát từ quan niệm coi
nghề luật sư là một nghề có truyền thống cao
quý, gắn liền với số phận pháp lý của con người.
Thông qua hoạt động của mình, luật sư thực hiện
chức năng xã hội cao cả đã nêu ở trên. Cũng như
sông có nguồn, cây có gốc, nhà có nền, đạo đức
nghề nghiệp có ý nghĩa là nguồn, là gốc, là nền
tảng cơ bản của nghề luật sư. Không có đạo đức
nghề nghiệp, nghề luật sư không thể tồn tại,
phát triển. Luật sư hành nghề với tư cách cá
nhân và tự chịu trách nhiệm cá nhân về uy tín
nghề nghiệp của mình, với mục tiêu phụng sự
công lý, tôn trọng và dựa trên pháp luật thì
trước hết phải xuất phát từ một nền tảng đạo
đức. Nếu không xuất phát từ nền tảng này thì
luật sư khó có thể có ý thức tôn trọng và tuân
thủ pháp luật khi hành nghề.

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư có giá
trị là các chuẩn mực đạo đức của giới luật sư, tạo
cơ sở để luật sư tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo
đức trong sinh hoạt và hành nghề; là thước đo
giúp luật sư giữ gìn phẩm chất, uy tín của mỗi cá
nhân; từ đó khiêm tốn học hỏi, tích lũy kinh
nghiệm và kỹ năng hành nghề, góp phần nâng
cao uy tín nghề nghiệp của giới luật sư trong xã
hội. Đây cũng chính là một văn bản mang tính
quy phạm nội bộ thể hiện rõ nét nhất cơ chế quản
lý theo phương thức “tự quản kết hợp với quản lý
nhà nước”. Ngay sau khi Liên đoàn Luật sư Việt
Nam (LĐLSVN) được thành lập, một trong
những nhiệm vụ quan trọng được triển khai thực
hiện là soạn thảo và trình Hội đồng luật sư toàn
quốc ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử
nghề nghiệp luật sư vào năm 2011, được sửa đổi,
bổ sung năm 2019. Quy tắc đạo đức và ứng xử
nghề nghiệp luật sư là những quy tắc xử sự được
thể hiện dưới hình thức văn bản chứa đựng

những quy phạm đạo đức và ứng xử nghề nghiệp
do Hội đồng luật sư toàn quốc ban hành để điều
chỉnh hành vi của các thành viên LĐLSVN trong
quan hệ với các chủ thể có liên quan khi hoạt
động nghề nghiệp và trong giao tiếp xã hội. 

Trong đời sống thường nhật, luật sư tham gia
vào các quan hệ xã hội, các quan hệ nghề nghiệp,
cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng
theo phạm vi pháp luật quy định, trong đó có các
quan hệ tố tụng trong các vụ án hình sự, dân sự,
hôn nhân gia đình, thương mại, lao động, hành
chính… Trong các quan hệ tố tụng nêu trên lại
diễn ra nhiều loại quan hệ giữa các chủ thể khác
như: Quan hệ giữa luật sư với các cơ quan tiến
hành tố tụng, người tiến hành tố tụng qua các giai
đoạn tố tụng khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi
hành án hình sự; quan hệ với khách hàng, với
những người tham gia tố tụng khác, quan hệ với
đồng nghiệp... Với tư cách một chủ thể tham gia
trong các quan hệ tố tụng, luật sư có những
quyền và nghĩa vụ tố tụng nhất định theo quy
định của pháp luật, bắt buộc phải tuân thủ và nếu
vi phạm sẽ phải chịu các hình thức xử lý theo các
chế tài đã được luật hóa. 

Tuy nhiên, trong các quan hệ nêu trên, vẫn
còn có những trường hợp, tình huống nảy sinh
trong thực tiễn giao tiếp không nằm trong phạm
vi điều chỉnh của pháp luật mà thuộc phạm trù
đạo đức và ứng xử nghề nghiệp phải được điều
chỉnh bằng các quy phạm đạo đức tương ứng. Đó
là các quy định về căn cứ, chuẩn mực trong hành
vi đã được xác định trong bộ Quy tắc đạo đức và
ứng xử nghề nghiệp luật sư. Các quy định này
cũng hàm chứa các nghĩa vụ đạo đức mang tính
chất cấm đoán hay bắt buộc luật sư phải tuân thủ
hoặc các quy phạm mang tính chất khuyến khích
luật sư áp dụng trong quá trình hành nghề cũng
như trong lối sống, giao tiếp khi tham gia các
quan hệ xã hội khác. Đạo đức nghề nghiệp luật
sư chính là tổng hợp các mối quan hệ giữa luật sư
với các chủ thể có liên quan trong hoạt động

4 Ngay từ thời điểm đầu những năm 90 thế kỷ trước, trong vụ án Minh Phụng- Epco, các Luật sư đã đấu
tranh rất kiên quyết về những bất hợp lý trong việc định giá tài sản bảo đảm cho việc cấn trừ công nợ
của Ngân hàng. Trong vụ án Phan Văn Anh Vũ liên quan các cán bộ ngành Công an được xét xử vào năm
2019, các Luật sư cũng đấu tranh để đảm bảo việc giám định thiệt hại phải căn cứ vào thời điểm xảy ra
hành vi sai phạm chứ không phải thời điểm khởi tố vụ án.
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nghề nghiệp và các mối quan hệ xã hội khác khi
luật sư tham gia trong sinh hoạt xã hội.

Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp
luật sư có những quy tắc chung mang tính chất là
những nghĩa vụ đạo đức cơ bản của luật sư và
các quy tắc cụ thể điều chỉnh hành vi của luật sư
khi tham gia các nhóm quan hệ xã hội trong hành
nghề, trong đó phân ra: 

- Các tiêu chuẩn chung về mặt đạo đức nghề
nghiệp luật sư: Các tiêu chuẩn này liên quan đến
chức năng xã hội của luật sư, với sứ mệnh cao cả
là bảo vệ công lý, phát triển kinh tế, góp phần
xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;
tuân thủ và trung thành với Hiến pháp, pháp luật;
độc lập, ngay thẳng, tôn trọng sự thật và góp
phần vào việc phát triển hệ thống pháp luật, tích
cực tham gia các hoạt động công ích.

- Các tiêu chuẩn đạo đức trong quan hệ với
khách hàng: Đây là các tiêu chuẩn quan trọng
nhất trong Bộ quy tắc. Bởi vì, mối quan hệ với
khách hàng chính là “lửa thử vàng” đối với cá
nhân luật sư. Uy tín, lương tâm, trách nhiệm
nghề nghiệp luật sư, sự tiêu cực/hay không tiêu
cực của luật sư đều xuất phát từ nền tảng quan
hệ này và tác dụng của nó có ý nghĩa chi phối
các hành vi ứng xử khác trong “tổng hòa các
quan hệ xã hội” của luật sư. Các tiêu chuẩn này
liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa
vụ của luật sư đối với khách hàng, bao gồm việc
tận tâm thực hiện hết khả năng và trách nhiệm
với khách hàng trong khuôn khổ pháp luật cho
phép và phạm trù đạo đức nghề nghiệp; tuân thủ
bí mật quốc gia và bí mật của khách hàng; ngăn
ngừa các thủ đoạn hành nghề không lương thiện,
tự giác thực hiện các nghĩa vụ trợ giúp pháp lý
miễn phí cho người nghèo, giải quyết các mâu
thuẫn về lợi ích, việc nhận thù lao, v.v..

- Các tiêu chuẩn đạo đức trong mối quan hệ
với đồng nghiệp luật sư: Pháp luật về luật sư có
rất ít quy phạm điều chỉnh mối quan hệ này. Bởi
vì quan hệ đồng nghiệp, về thực chất là những
quan hệ đạo đức, trong đó chủ yếu là thái độ ứng
xử với nhau trong giới luật sư. Tiêu chuẩn này
đòi hỏi mỗi luật sư phải coi uy tín của đồng
nghiệp và uy tín của giới là uy tín của chính
mình. Điều mình không muốn thì không được
làm với đồng nghiệp. 

- Các tiêu chuẩn đạo đức trong quan hệ với
các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà
nước, các tổ chức xã hội, với cơ quan truyền
thông…: Thực ra, điều chỉnh mối quan hệ này,
pháp luật đã có các quy phạm pháp luật điều
chỉnh đối với chủ thể - luật sư, với tư cách “người
tham gia tố tụng” hoặc tư cách chủ thể khác
tương ứng. Các tiêu chuẩn đạo đức trong phạm vi
quan hệ này có ý nghĩa bổ trợ cho thái độ ứng xử
của cá nhân luật sư.

- Các tiêu chuẩn về kỷ luật nghề nghiệp luật
sư: Các tiêu chuẩn này chính là những điều cấm
(không được làm) đối với luật sư khi hành nghề.
Luật sư sẽ phải chịu các chế tài kỷ luật đối với
các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư.
Áp dụng các biện pháp chế tài này đòi hỏi phải
quy phạm hóa các tiêu chuẩn kỷ luật - thuộc chức
năng tự quản nghề nghiệp của LĐLSVN theo
điều lệ, làm căn cứ cho việc xử lý kỷ luật đối với
từng cá nhân luật sư.

Ba là, luật sư khi hành nghề phải tuân thủ
nguyên tắc độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật
khách quan. Quan niệm về tính độc lập trong
hành nghề luật sư hiện nay đang còn nhiều ý kiến
khác nhau, một phần xuất phát trong pháp luật
thực định, luật sư chỉ là người tham gia tố tụng và
phạm vi hoạt động luật sư thuộc lĩnh vực “bổ trợ
tư pháp” nên thực chất Luật sư chỉ được coi là
người trợ giúp pháp lý mang tính bị động, không
có cơ sở pháp lý cho việc hành nghề một cách
bình đẳng và độc lập. Mặt khác, trong pháp luật
tố tụng, vị thế của bị can, bị cáo không bình đẳng
với những người tiến hành tố tụng, nên đến lượt
mình, quyền năng của luật sư là thứ quyền năng
phái sinh, phụ thuộc hoàn toàn vào sự chấp thuận
hay không chấp thuận của những người tiến hành
tố tụng. 

Về mặt xã hội, do chưa được thừa nhận là
một chức danh tư pháp độc lập nên vai trò của
luật sư trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp
quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong cải
cách tư pháp còn bị hạn chế. Thực tiễn những
năm qua cho thấy, địa vị pháp lý của luật sư chưa
được xác định một cách rõ ràng cũng như chưa
làm rõ ranh giới giữa phạm vi hành nghề dịch vụ
pháp lý cho xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của các tổ chức, cá nhân, bảo vệ công bằng
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và chính nghĩa, với phục vụ cho lợi ích chung
của xã hội. Trong khi đó, xét về bản chất thì chức
năng bào chữa tồn tại độc lập và đối trọng với
chức năng công tố như một tất yếu khách quan tự
thân của tố tụng hình sự. Việc coi hoạt động luật
sư thuộc khuôn khổ của các hoạt động “bổ trợ tư
pháp” thực chất chỉ giới hạn trong hoạt động
tranh tụng, vô hình trung đã giảm nhẹ ý nghĩa và
các giá trị xã hội mà hoạt động này mang lại cho
sự phát triển của dân chủ nói chung và hoạt động
tư pháp nói riêng. Thực tế cho thấy, khi giải
quyết tranh chấp giữa công dân với cơ quan Nhà
nước trong tố tụng hình sự, hầu hết các nước trên
thế giới đều thành lập ba chế định: Công tố làm
nhiệm vụ buộc tội, Tòa án thực hành thiên chức
trọng tài của mình một cách công bằng thông qua
chức năng xét xử và luật sư độc lập với cơ quan
buộc tội và cơ quan xét xử. Tính chất độc lập này
không chỉ giới hạn trong phạm vi tranh tụng tại
phiên tòa, mà còn mở rộng đến các lĩnh vực của
đời sống xã hội. Ở Nhật Bản, chỉ đến những năm
gần đây, trong nhận thức của những nhà làm luật
mới bắt đầu có những thay đổi thật sự khi xác
định luật sư là một chức danh tư pháp và chế
định về luật sư được coi là một trong ba chiếc
cánh nâng đỡ nền tư pháp Nhật Bản5 . 

Trong điều kiện phát triển của xã hội nước ta
hiện nay và yêu cầu của chiến lược cải cách tư
pháp, luật sư đã bước đầu được nhìn nhận có vai
trò quan trọng trong quá trình tranh tụng và tư
vấn pháp luật, là những người hành nghề chuyên
nghiệp về pháp luật. Theo các quy định của Luật
luật sư, họ được đào tạo nghề nghiệp, phải qua
thời gian tập sự và kỳ thi quốc gia kiểm tra kết
quả tập sự hành nghề luật sư mới được cấp
chứng chỉ hành nghề luật sư, gia nhập Đoàn
Luật sư và LĐLSVN cấp Thẻ luật sư. Trong xã
hội, họ có sứ mạng bảo vệ Hiến pháp và pháp
luật, bảo đảm việc thực thi pháp luật được đúng
đắn, bảo vệ công bằng và chính nghĩa. Có thể
khẳng định, giá trị của hoạt động nghề nghiệp
luật sư không khác gì với những người làm công
tác giám sát và thực thi pháp luật khác. Nghị
quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị

quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ
Chính trị khi chỉ đạo đề án xây dựng Học viện
Tư pháp đã đề cập đến một trong những chức
danh tư pháp cần đào tạo là luật sư, đồng thời
“mở rộng nguồn để bổ nhiệm vào các chức danh
tư pháp, không chỉ là cán bộ trong các cơ quan
tư pháp, mà còn là các luật gia, luật sư”. Do đó,
có thể khẳng định luật sư là một chức danh tư
pháp độc lập, chỉ những người có đủ điều kiện
hành nghề chuyên nghiệp theo quy định của
pháp luật nhằm thực hiện việc tư vấn pháp luật,
đại diện theo ủy quyền, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp cho cá nhân, tổ chức và Nhà nước,
trước Tòa án và thực hiện các dịch vụ pháp lý
khác. 

Khi xác định tính độc lập là một thuộc tính
thuộc về bản chất và là nguyên tắc hành nghề luật
sư, cần hiểu đây là quan niệm mang ý nghĩa
tương đối. Có một số người đồng nhất tính độc
lập với tính chất hành nghề tự do của luật sư,
không chịu sự ràng buộc, can thiệp hoặc giám sát
của các cơ quan quyền lực Nhà nước, cũng như
chế độ tự quản, từ giám sát của tổ chức hành
nghề, tổ chức xã hội- nghề nghiệp luật sư. Thật
ra, tính độc lập của hoạt động luật sư xuất phát
trước hết bởi sự tín nhiệm, ủy thác của cá nhân,
tổ chức - mà sự tín nhiệm hay ủy thác đó phải
dựa trên cơ sở thỏa thuận tự nguyện. Trên bình
diện này, hoạt động của luật sư tự bản thân đã
khác biệt với hoạt động của các cơ quan công
quyền, hành chính Nhà nước hay cơ quan tiến
hành tố tụng. Ở đây, có mối liên hệ giữa tính dân
chủ và tính độc lập của hoạt động luật sư, bởi đòi
hỏi dân chủ và công bằng trong hoạt động của
luật sư có nghĩa là luật sư phải có vị thế độc lập,
làm cho khách hàng tin tưởng, tín nhiệm vào
chức nghiệp của luật sư. 

Vấn đề phức tạp về mặt lý luận là ở chỗ, về
bản chất thì nguyên tắc tuân thủ pháp luật của
hoạt động luật sư đã đồng nhất mục tiêu hoạt
động nghề nghiệp với thể chế chính trị - xã hội,
gắn với quá trình hưng suy của dân tộc nhưng
luật sư lại được độc lập trong hành nghề. Nói tới
tính độc lập của hoạt động luật sư là nhằm làm

5 Tạp chí Dân chủ và Pháp luật: Số chuyên đề về Pháp lệnh luật sư năm 2001, Hà Nội, 2001, tr. 208.
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sáng tỏ hơn về phương thức hoạt động đối trọng
với các chủ thể tư pháp khác trong một chỉnh
thể thống nhất của Nhà nước pháp quyền
XHCN, cho thấy rõ thêm cơ sở lý luận của việc
xác định khái niệm luật sư là một chức danh tư
pháp độc lập. Tính độc lập của hoạt động luật
sư là điều kiện tất yếu cho hành nghề luật sư và
đến lượt mình, sự tự quản của tổ chức xã hội-
nghề nghiệp luật sư là biểu hiện rõ nét nhất của
tính độc lập này. 

Trong cơ chế hoạt động tố tụng, luật sư đóng
vai trò là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho
các chủ thể xã hội- công dân nên đương nhiên
điểm xuất phát và quan điểm giải quyết của luật
sư không bao giờ đồng nhất hoàn toàn với các cơ
quan tiến hành tố tụng. Nếu đưa hoạt động luật
sư và các cơ quan tiến hành tố tụng vào chung
một thể chế quản lý sẽ tạo ra sự hoài nghi của
một bộ phận nhân dân, làm cho hoạt động luật
sư mất đi tính mục tiêu hoặc bị xuyên tạc. Không
phải ngẫu nhiên mà trong lịch sử, người ta từng
coi luật sư với cảnh sát, công tố là “địch thủ” trời
sinh, ranh giới giữa họ không thể lấp đầy, có chế
độ quản lý hoàn toàn riêng biệt. Quan niệm tổ
chức xã hội nghề nghiệp của luật sư biểu hiện rõ
nét tính độc lập trong hoạt động của luật sư là nói
đến sự tự quản về mặt tổ chức và hoạt động, tính
chịu trách nhiệm cá nhân của từng luật sư trong
hành nghề. 

Pháp luật về luật sư thừa nhận nguyên tắc độc
lập của hoạt động luật sư trên nền tảng tự do
hành nghề và hoạt động trong khuôn khổ pháp
luật, nhưng tính độc lập của hoạt động luật sư
không đồng nghĩa với cô lập, tự tách mình ra, mà
nó hòa quyện trong trật tự pháp chế thống nhất,
với các thuộc tính tuân thủ pháp luật và dân chủ.
Thừa nhận nguyên tắc độc lập của hoạt động luật
sư sẽ có lợi cho sự phát triển của đội ngũ luật sư
Việt Nam hiện nay trong điều kiện phát triển của
đất nước chủ động hội nhập kinh tế khu vực và
thế giới, mở rộng giao lưu, hợp tác về luật pháp
trên cơ sở bảo đảm đời sống tự chủ và chủ quyền
quốc gia, tạo ra sức cạnh tranh và phát triển của
hoạt động luật sư một cách lành mạnh. 

Khi bảo đảm nguyên tắc độc lập trong hành
nghề đương nhiên luật sư phải trung thực, tôn

trọng sự thật khách quan, không phải xuôi chiều
phục vụ khách hàng bằng mọi giá, không được
xúi giục khách hàng tố cáo, khiếu nại, cung cấp
tài liệu, chứng cứ sai sự thật. Thực tế, tâm trạng
phổ biến của các bị cáo hoặc đương sự có sự lo
ngại cố hữu do hạn chế về nhận thức pháp luật,
nên cách ứng xử tại phiên tòa trong một số
trường hợp thường né tránh, quanh co trong khai
báo, thậm chí hiểu sai tinh thần của một điều luật.
Mặt khác, có một số trường hợp lại tìm cách
“lách luật”, dẫn dắt luật sư theo các yêu cầu trái
với pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Trách
nhiệm hướng dẫn pháp luật, trung thực và tôn
trọng sự thật khách quan đòi hỏi các luật sư ngoài
sự tinh thông về pháp luật, còn phải có sự hiểu
biết sâu về tâm lý và kinh nghiệm đời sống xã
hội, nhận chân được bản chất vụ án và tư cách
của khách hàng, giúp cho họ hiểu và vận dụng
pháp luật một cách đúng đắn. 

Bốn là, khi hành nghề, luật sư có trách nhiệm
phải sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ
tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.
Đây là nguyên tắc quan trọng, thể hiện vai trò,
trách nhiệm và tâm thế của luật sư trong quá trình
cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong thực
tiễn hành nghề, xuất phát từ nhu cầu của khách
hàng rất đa dạng, nên việc nhận diện đúng nhu
cầu, căn cứ khả năng chuyên môn và kỹ năng
chuyên sâu của mình để xem xét, thảo luận có
đảm nhận được vụ việc hay không. Do nhiều
nguyên nhân khác nhau, một phần áp lực của
nghề nghiệp và cuộc sống, một số luật sư sẵn
sàng nhận vụ việc của khách hàng vượt quá khả
năng chuyên môn của mình. Có nhiều trường
hợp, luật sư khiến cho khách hàng lầm tưởng về
khả năng xử lý, giải quyết công việc, thậm chí
“quảng bá” về khả năng quan hệ với các cơ quan,
người tiến hành tố tụng, người có chức vụ quyền
hạn để tạo sự tin cậy của khách hàng hoặc hưởng
phí thù lao cao hơn…

Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách
hàng, luật sư không nên hiểu dịch vụ như là “sự
đổi trao, mua bán” thứ hàng hóa là “kiến thức -
kỹ năng pháp luật”, vì nó sẽ hạ thấp vai trò của
luật sư trong việc thúc đẩy sự phát triển dân chủ
trong hoạt động tư pháp và xã hội nói chung. Tuy
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nhiên, tính chất dịch vụ của nghề luật sư là một
loại dịch vụ đặc biệt, khác với quan niệm về dịch
vụ thông thường như dịch vụ thương mại, thông
qua hình thức pháp lý là hợp đồng dịch vụ. Hiện
nay, thương mại dịch vụ và sở hữu trí tuệ được
đưa vào hệ thống thương mại thế giới, được điều
chỉnh bởi Hiệp định chung về thương mại dịch
vụ (GATS) trong khuôn khổ của Tổ chức thương
mại thế giới (WTO).

Theo định nghĩa của GAST, khái niệm dịch
vụ pháp lý theo nghĩa rộng gồm dịch vụ tư vấn
pháp luật (advisory services), dịch vụ đại diện
(representation services) và tất cả các hoạt động
liên quan đến tư pháp như xét xử, công tố, bào
chữa công, v.v… Trong Bảng phân loại các lĩnh
vực dịch vụ của WTO, “dịch vụ pháp lý” là một
phân ngành “dịch vụ nghề nghiệp” (professional
services) thuộc lĩnh vực “dịch vụ kinh doanh”
(bussiness services). Theo Danh mục phân loại
tạm thời các lĩnh vực dịch vụ (PCPC) của Liên
hợp quốc kèm theo mã số cho từng lĩnh vực và
phân ngành dịch vụ cụ thể thì dịch vụ pháp lý có
mã số 861 và được phân chia thành nhiều tiểu
phân ngành như: 

(a) Dịch vụ tư vấn và đại diện liên quan đến
pháp luật hình sự (PCPC 86111);

(b) Dịch vụ tư vấn và đại diện trong tố tụng
tư pháp liên quan đến các lĩnh vực khác của pháp
luật (PCPC 86119); 

(c) Dịch vụ tư vấn và đại diện trong các thủ
tục hành chính, trọng tài (PCPC 86120); 

(d) Dịch vụ lập và xác nhận các giấy tờ pháp
lý (PCPC 86130);

(đ) Các dịch vụ pháp lý khác (PCPC 8619)… 
Việt Nam đã tham gia ký Hiệp định khung

ASEAN về dịch vụ (AFAS) vào ngày 15/12/1995
tại Bangkok (Thái Lan), trong đó mở rộng mức độ
tự do hóa thương mại dịch vụ cả về chiều rộng lẫn
chiều sâu ra ngoài khuôn khổ những cam kết của
GATS. Tại vòng đàm phán đầu tiên về hợp tác dịch
vụ vào tháng 01/1996, Việt Nam đã đưa ra cam kết
về dịch vụ tư vấn pháp luật và các cam kết này về
cơ bản dựa vào các quy định của pháp luật hiện
hành trong lĩnh vực này6 . 

Vì vậy, khi coi nghề luật sư mang tính chất
dịch vụ, có nghĩa là nói đến khía cạnh là dịch vụ
pháp lý hiểu theo nghĩa ở trên. Vì là dịch vụ nên
pháp luật về luật sư quy định “khách hàng phải
trả thù lao khi sử dụng dịch vụ pháp lý của văn
phòng luật sư, công ty luật hợp danh”, đồng thời
quy định rõ căn cứ và phương pháp tính thù lao.
Đặc điểm dịch vụ của nghề luật sư rõ nét hơn
trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, trong
đó luật sư có vai trò là người trợ giúp pháp lý cho
các chủ thể kinh tế tham gia các quan hệ kinh tế,
góp phần bảo vệ trật tự kinh tế thị trường, quyền
và lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh tế, tạo
môi trường pháp lý an toàn cho các nhà đầu tư
nước ngoài tại Việt Nam. 

Câu hỏi đặt ra thế nào là “biện pháp hợp
pháp” mà luật sư sử dụng để bảo vệ tốt nhất
quyền lợi của khách hàng? Đây là một câu hỏi
khó, bởi lẽ mỗi luật sư xuất phát từ tố chất nội
lực, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm riêng có
của mỗi người sẽ tự nhận diện và đánh giá về khả
năng cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng.
Trong một số trường hợp, do vượt quá khả năng
của bản thân, luật sư sẵn sàng làm theo ý khách
hàng, sử dụng các biện pháp trái pháp luật để
đạt được yêu cầu của mình. Những biện pháp
trái pháp luật có thể và không giới hạn, bao gồm
hành vi “trung gian” chạy án, cung cấp tài liệu
chứng cứ bị coi là giả mạo, xúi bẩy khách hàng
trốn tránh lệnh triệu tập của cơ quan tiến hành
tố tụng hoặc khai báo gian dối, tìm cách trì hoãn
phiên tòa, gây khó khăn cho hoạt động bình
thường của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ
quan Nhà nước có thẩm quyền… Do đó, cần
hiểu biện pháp hợp pháp là cách thức, kỹ năng
và ứng xử của mỗi luật sư khi hành nghề phải
tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức,
biết phân biệt đâu là giới hạn trách nhiệm của
luật sư trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý
cho khách hàng.

Năm là, luật sư phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật về hoạt động nghề nghiệp luật sư, trong
đó đối tượng phục vụ chính yếu là khách hàng
và bảo đảm thực hiện chức năng xã hội cao quý.

6 Tạp chí Dân chủ và pháp luật: Số chuyên đề về Pháp lệnh luật sư năm 2001, Hà Nội, 2001, tr. 107-111.
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Muốn vậy, luật sư phải xây dựng uy tín cá nhân
và tổ chức hành nghề của mình trong con mắt của
công chúng. Uy tín nghề nghiệp cá nhân là một
thuộc tính quan trọng thể hiện bản chất của hoạt
động luật sư. Nghiên cứu về bản chất của hoạt
động luật sư trong điều kiện phát triển của nền
kinh tế thị trường cần đề cập đến khía cạnh dịch
vụ và chế độ tín nhiệm đối với cá nhân luật sư.
Trong hoạt động nghề nghiệp, luật sư chịu trách
nhiệm cá nhân bởi khách hàng thường tín nhiệm
yêu cầu đích danh luật sư, chứ không phải tổ
chức hành nghề hay tổ chức xã hội nghề nghiệp
luật sư. Mặc dù tổ chức hành nghề luật sư là nơi
tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, nhưng khâu
cuối cùng vẫn phải phân công cho một luật sư cụ
thể. Quyền lựa chọn luật sư cho mình là quyền
của khách hàng, không phụ thuộc vào việc chỉ
định bắt buộc hay can thiệp của bất cứ cơ quan,
cá nhân nào. Luật sư hành nghề bằng lời nói,
soạn thảo văn bản tư vấn hay tranh tụng tại phiên
tòa đều nhân danh cá nhân. Bản sắc, kinh
nghiệm, sự tinh thông nghề nghiệp, uy tín là các
tiêu chí phân biệt luật sư này với luật sư khác.
Thuộc tính này phân biệt hoạt động của luật sư
với hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng,
cơ quan hành chính tư pháp mang tính chất tập
thể, dưới danh nghĩa cơ quan, tổ chức. 

Uy tín nghề nghiệp cá nhân của hoạt động
luật sư còn nổi trội hơn trong điều kiện cạnh
tranh trên thị trường dịch vụ pháp lý. Thành quả
lao động trí óc của luật sư mang đậm dấu ấn cá
nhân và hàm lượng chất xám được “giao dịch”
trên thị trường, trở thành một dạng “thương
hiệu”, “nhãn mác” trong điều kiện hội nhập quốc
tế và khu vực, là một trong những tiêu chí khẳng
định sự phát triển của nghề luật sư trong một
quốc gia. Uy tín cá nhân biểu hiện qua giá trị của
“nhãn mác” bao hàm cả tố chất nội lực của cá
nhân luật sư, sự tác động, ảnh hưởng của nó
trong phạm vi xã hội và tố tụng tư pháp, v.v…
Có thể nói uy tín của cá nhân luật sư là bộ phận
cấu thành nên uy tín của tổ chức hành nghề và tổ
chức xã hội nghề nghiệp luật sư; đến lượt mình,
uy tín của tổ chức luật sư là biểu hiện trực tiếp
giá trị dân chủ của thể chế và tố tụng tư pháp của
một quốc gia. Bản chất của hoạt động luật sư

dưới chế độ xã hội chủ nghĩa lấy việc phụng sự
công lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của
khách hàng làm mục đích, thực hiện trên cơ sở
pháp luật quyết định tất yếu đến việc bản thân
luật sư phải lấy uy tín làm gốc. Uy tín cá nhân
của luật sư phải là yêu cầu nội tại chủ yếu của sự
phát triển đội ngũ luật sư và xuyên suốt trong
toàn bộ quá trình và hoạt động nghề nghiệp. 

Như vậy, để làm tốt chức năng xã hội cao quý
và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc hành nghề, bản
thân mỗi Luật sư, dù hoạt động dưới những phạm
vi và hình thức hành nghề như thế nào, đều cần
quan tâm đến việc xây dựng uy tín nghề nghiệp
cá nhân của luật sư. Có thể nói uy tín của cá nhân
luật sư là bộ phận cấu thành nên uy tín của tổ
chức hành nghề và tổ chức xã hội nghề nghiệp
luật sư; đến lượt mình, uy tín của tổ chức luật sư
là biểu hiện trực tiếp giá trị dân chủ của thể chế
và tố tụng tư pháp của một quốc gia. Chức năng
xã hội của luật sư lấy việc phụng sự công lý và
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng
làm mục đích, thực hiện trên cơ sở pháp luật
quyết định tất yếu đến việc bản thân luật sư phải
lấy uy tín làm gốc. Uy tín cá nhân của luật sư
phải là yêu cầu nội tại chủ yếu của sự phát triển
đội ngũ luật sư và xuyên suốt trong toàn bộ quá
trình và hoạt động nghề nghiệp. 

Xây dựng chế độ tín nhiệm đối với luật sư là
bộ phận cấu thành quan trọng của việc xây dựng
chế độ tín nhiệm của xã hội đối với nghề nghiệp
luật sư, nâng cao tính tự chịu trách nhiệm trong
hoạt động nghề nghiệp. Mỗi luật sư là người bảo
vệ cho uy tín cá nhân của chính mình thông qua
các hình thức và phạm vi hoạt động nghề nghiệp;
mất đi uy tín cá nhân là mất đi bản chất của luật
sư trong cạnh tranh nghề nghiệp, bị động trong
hội nhập. Suy rộng ra là mất đi sự tin cậy của xã
hội đối với toàn bộ tổ chức luật sư; cơ sở xã hội
cho sự tồn tại của nghề nghiệp luật sư không còn
nữa. Uy tín cá nhân của luật sư được coi là sinh
mạng sống còn của hoạt động luật sư, là nền tảng
cho việc thực hiện chức năng xã hội của luật sư,
phấn đấu từng bước xây dựng hình ảnh luật sư
trong chế độ xã hội nước ta là “vệ sĩ” bảo vệ
chính nghĩa, công bằng và dân chủ trong trái tim
của công chúng./.
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NHỮNG YÊU CẦU ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ PHÁP LÝ VÀ THỜI ĐIỂM CÓ 
HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN CÔNG CHỨNG 

Nguyễn Mạnh Cường1

Đỗ Quốc Dũng2

1. Những yêu cầu đối với văn bản công
chứng

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
Công chứng là việc công chứng viên (CCV)

của TCHNCC chứng nhận tính xác thực, hợp
pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng
văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính
chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội
của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang
tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang
tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy
định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân,
tổ chức tự nguyện yêu cầu3. Văn bản công chứng
là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công
chứng viên chứng nhận theo quy định của luật
công chứng4. Như vậy, VBCC gồm có hai loại là
hợp đồng, giao dịch được công chứng và bản dịch
được công chứng. Trong bài viết chúng tôi phân
tích giá trị pháp lý và thời điểm có hiệu lực đối
với VBCC là hợp đồng, giao dịch (sau đây gọi

chung là giao dịch) được công chứng. Để VBCC
có hiệu lực trước hết văn bản đó phải mang đầy đủ
các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. 

Theo quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự
(BLDS) năm 2015 thì giao dịch dân sự có hiệu
lực khi có đủ các điều kiện sau:

(i) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng
lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự
được xác lập;

(ii) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn
toàn tự nguyện;

(iii) Mục đích và nội dung của giao dịch dân
sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái
đạo đức xã hội.

(iv) Hình thức của giao dịch là điều kiện có
hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp
luật có quy định.

Trước khi chứng nhận một giao dịch dân sự
thì CCV phải xem xét đầy đủ các điều kiện có
hiệu lực của giao dịch dân sự nêu trên. 

Tóm tắt: Văn bản công chứng (VBCC) là hợp đồng, giao dịch, bản dịch đã được công chứng viên
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Về chủ thể, trước hết chủ thể phải đáp ứng
được quy định về năng lực pháp luật dân sự, ví
dụ: Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu
tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi,
chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng
đất5; và năng lực hành vi dân sự, ví dụ: Người từ
đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được
lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám
hộ đồng ý về việc lập di chúc6. Khi xem xét năng
lực pháp luật và năng lực hành vi của chủ thể, nếu
có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của
người yêu cầu công chứng thì CCV phải đề nghị
người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề
nghị của người yêu cầu công chứng, CCV tiến
hành xác minh hoặc yêu cầu giám định. Kiểm tra
năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân
sự của người yêu cầu công chứng là rất quan trọng
vì nếu chủ thể không có năng lực pháp luật, năng
lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch được
xác lập thì hợp đồng sẽ vô hiệu theo quy định tại
Điều 122 hoặc 125 BLDS.

Bên cạnh năng lực pháp luật dân sự và năng
lực hành vi dân sự của chủ thể, CCV còn phải
xem xét đến ý chí của các bên khi tham gia giao
dịch phải hoàn toàn tự nguyện. Tính tự nguyện
thể hiện trước hết ở phiếu yêu cầu công chứng và
nội dung yêu cầu công chứng. CCV bằng kỹ năng
giao tiếp kiểm tra để xác định người yêu cầu công
chứng đã yêu cầu công chứng giao dịch đúng với
ý chí của mình. Nếu có căn cứ cho rằng việc giao
kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe doạ,
cưỡng ép, lừa dối làm cho chủ thể phải giao kết
hợp đồng, giao dịch không đúng với ý chí đích
thực của mình thì CCV cũng phải đề nghị người
yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của
người yêu cầu công chứng, CCV tiến hành xác
minh hoặc yêu cầu giám định. 

Trong hoạt động nghề nghiệp CCV không
những phải xem xét đến mục đích và nội dung của
hợp đồng, giao dịch không được vi phạm điều cấm
của luật, không trái đạo đức xã hội mà còn phải
xem xét đến mục đích, nội dung của hợp đồng,

giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo
đức xã hội. Việc xem xét mục đích, nội dung hợp
đồng không vi phạm pháp luật là yêu cầu bắt buộc,
là trách nhiệm của CCV được quy định tại Điều
46 Luật công chứng. Để giao dịch dân sự không vi
phạm điều cấm của luật, không vi phạm pháp luật
đòi hỏi CCV phải có kiến thức và sự am hiểu pháp
luật chuyên sâu trên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực,
nhất là các ngành, lĩnh vực về dân sự. Luật pháp
của chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện, do
đó CCV không am hiểu pháp luật sẽ rất dễ chứng
nhận các giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của
luật và vi phạm pháp luật. Đạo đức xã hội là những
chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội,
được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng7. Để biết
được giao dịch dân sự có trái đạo đức xã hội hay
không thì CCV phải có kiến thức xã hội và vốn
sống phong phú.

Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện
có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp
luật có quy định. Hình thức trong giao dịch dân sự
thể hiện bằng lời nói; bằng văn bản hoặc bằng
hành vi cụ thể8. BLDS đã quy định theo hướng
không quy định điều kiện về hình thức của giao
dịch là điều kiện bắt buộc để giao dịch dân sự có
hiệu lực mà thu hẹp phạm vi về điều kiện về hình
thức đó là chỉ khi nào luật quy định về hình thức
là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự thì
lúc đó hình thức của giao dịch mới xem là điều
kiện có hiệu lực của giao dịch. Ví dụ: Trong
trường hợp người có năng lực hành vi dân sự đầy
đủ lựa chọn người giám hộ cho mình thì khi họ ở
tình trạng cần được giám hộ, cá nhân, pháp nhân
được lựa chọn là người giám hộ nếu người này
đồng ý. Việc lựa chọn người giám hộ phải được
lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng
thực9. Đối với hoạt động công chứng thì mọi giao
dịch dân sự phải được thể hiện dưới hình thức
bằng văn bản.

Điều kiện thực hiện giao dịch dân sự 
Ngoài các điều kiện có hiệu lực của giao dịch

dân sự thì trước khi thụ lý hồ sơ công chứng CCV

5 Khoản 2 Điều 173 Luật đất đai.
6 Khoản 2 Điều 625 BLDS năm 2015.
7 Điều 123 BLDS năm 2015.
8 Khoản 1 ĐIều 119 BLDS năm 2015.
9 Khoản 2 ĐIều 48 BLDS năm 2015.
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còn phải xem xét đến các điều kiện để thực hiện
được giao dịch dân sự đó. Đây chính là những
điều kiện cụ thể được áp dụng cho các giao dịch
cụ thể được pháp luật chuyên ngành quy định nếu
không đáp ứng được các điều kiện này thì VBCC
cũng bị vô hiệu, như Khoản 1 Điều 118 Luật nhà
ở quy định các điều kiện của nhà ở tham gia giao
dịch là nhà ở phải có: i) Giấy chứng nhận theo quy
định của pháp luật, trừ các trường hợp quy định
tại Khoản 2 Điều 118; ii) Nhà ở không thuộc diện
đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về
quyền sở hữu; đang trong thời gian sở hữu nhà ở
đối với trường hợp sở hữu có thời hạn; iii) Không
bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để
chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực
pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
iv) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất,
có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan
có thẩm quyền. Hoặc như quy định tại Điều 188
Luật đất đai về điều kiện thực hiện các quyền
chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê
lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất;
góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải có các điều
kiện sau: i) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp
quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp
nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của
luật này; ii) Đất không có tranh chấp; iii) Quyền
sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành
án; iv) Trong thời hạn sử dụng đất. 

Như vậy, để đảm bảo hiệu lực của VBCC thì
khi thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch
CCV không những phải đảm bảo các điều kiện để
giao dịch có hiệu lực theo quy định tại Điều 117
BLDS năm 2015 mà còn phải đảm bảo các điều
kiện để thực hiện giao dịch được quy định trong
luật chuyên ngành đối với từng loại tài sản cụ thể.

2. Thời điểm có hiệu lực của giao dịch 
dân sự

Khoản 1 Điều 401 BLDS quy định: “Hợp
đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời
điểm giao kết, trừ trường hợp có thoả thuận khác
hoặc luật liên quan có quy định khác”. Theo quy
định này sẽ có ba thời điểm có hiệu lực của hợp
đồng đó là thời điểm giao kết hợp đồng, thời điểm

do các bên thoả thuận trong hợp đồng và thời
điểm luật liên quan có quy định khác. BLDS quy
định riêng thời điểm có hiệu lực của hợp đồng
tặng cho, nếu tặng cho động sản thì thời điểm có
hiệu lực là thời điểm bên được tặng cho nhận tài
sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác10; đối với
bất động sản thì hợp đồng có hiệu lực kể từ thời
điểm đăng ký, nếu bất động sản không phải đăng
ký quyền sở hữu thì có hiệu lực từ thời điểm
chuyển giao tài sản11. Khoản 3 Điều 188 Luật đất
đai quy định “Việc chuyển đổi, chuyển nhượng,
cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp
quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng
đất phải đăng ký đất đai và có hiệu lực từ thời
điểm đăng ký vào Sổ địa chính”, với quy định này
thì chữ “Việc” được hiểu là “hợp đồng có hiệu
lực” hay là “hoạt động đăng ký” có hiệu lực?
Trong khi đó Luật công chứng quy định “Văn bản
công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công
chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề
công chứng”, với quy định này thì chắc chắn rằng
hợp đồng, giao dịch được công chứng sẽ chỉ có
một thời điểm có hiệu lực đó là thời điểm công
chứng viên ký và đóng dấu của TCHNCC. Luật
nhà ở cũng quy định hai thời điểm có hiệu lực của
hợp đồng, một là đối với những giao dịch nhà ở
bắt buộc phải công chứng, chứng thực thì thời
điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm công
chứng, chứng thực12. Đối với giao dịch không bắt
phải công chứng thì thời điểm có hiệu lực do các
bên thoả thuận, nếu không có thoả thuận thì thời
điểm có hiệu lực là thời điểm ký kết hợp đồng13.
Như vậy, Luật nhà ở quy định theo hướng nếu
giao dịch phải công chứng thì thời điểm có hiệu
lực của hợp đồng phù hợp quy định thời điểm có
hiệu lực của văn bản công chứng. Tuy nhiên, chỉ
khi giao dịch đối với nhà ở là căn hộ hoặc chỉ là
tài sản gắn liền với đất được giao dịch tách rời với
quyền sử dụng đất thì mới áp dụng được thời điểm
có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở, còn nếu giao
dịch cả nhà và quyền sử dụng đất chung thì sẽ có
sự không thống nhất về thời điểm có hiệu lực của
hợp đồng về nhà ở và hiệu lực đối với hợp đồng
về quyền sử dụng đất. Trong thực tiễn cũng sẽ xảy

10 Khoản 1 Điều 458 BLDS năm 2015.
11 Khoản 2 Điều 459 BLDS năm 2015.
12 Khoản 1 Điều 122 Luật nhà ở .
13 Khoản 2 Điều 122 Luật nhà ở.
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ra trường hợp các bên thỏa thuận về thời điểm có
hiệu lực của hợp đồng nhưng luật lại quy định
thời điểm có hiệu lực khác với thỏa thuận của các
bên trong hợp đồng thì xác định thời điểm nào là
thời điểm có hiệu lực của hợp đồng? BLDS năm
2015 không đưa ra ưu tiên lựa chọn trong trường
hợp này nếu có sự khác nhau về thời điểm có hiệu
lực của hợp đồng.

Xác định thời điểm hợp đồng có hiệu lực có
nhiều ý nghĩa, một là, khi hợp đồng có hiệu lực thì
các bên mới phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo
hợp đồng với nhau, do đó nếu bên nào vi phạm thì
mới có quyền huỷ bỏ trong trường hợp vi phạm
điều kiện về huỷ bỏ hoặc đơn phương chấm dứt
nếu bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ. Hai là, hợp
đồng đã có hiệu lực thì việc xử lý vi phạm đối với
hợp đồng khác xa so với việc xử lý hợp đồng vô
hiệu14. Ba là, khi hợp đồng có hiệu lực các bên đã
bị ràng buộc nhau bởi hợp đồng, một trong các bên
không thể đơn phương rút khỏi hợp đồng, không
thể đơn phương thay đổi nội dung hợp đồng nếu
không không được bên kia đồng ý.

3. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng 
Hiệu lực thi hành của VBCC 
Khoản 2 Điều 5 Luật công chứng quy định:

“Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu
lực thi hành đối với các bên liên quan; trong
trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện
nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu
Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ
trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch
có thoả thuận khác”. Khoản 2 Điều 401 BLDS
quy định: “Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực,
các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với
nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi
hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc
theo quy định của pháp luật”. Như vậy, khi hợp
đồng, giao dịch được công chứng thì hợp đồng,
giao dịch đó phải đảm bảo về các điều kiện có
hiệu lực của hợp đồng, giao dịch. Do đó, các bên
phải thực hiện cam kết của mình một cách thiện
chí, trung thực và phải tự chịu trách nhiệm về việc
không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa
vụ đã cam kết. Quy định này cho thấy hậu quả

pháp lý nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng
nghĩa vụ của mình thì bên có quyền sẽ yêu cầu
Tòa án giải quyết hoặc được giải quyết theo thỏa
thuận của các bên trong VBCC.

Giá trị chứng cứ của VBCC
Khoản 3 Điều 5 Luật công chứng quy định:

“Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị
chứng cứ, những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng,
giao dịch được công chứng không phải chứng
minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyến bố là vô
hiệu”. Như vậy, ngoài giá trị thi hành đối với các
bên, thì khi giao dịch xảy ra tranh chấp thì VBCC
là chứng cứ được các bên sử dụng để bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

VBCC được Tòa án sử dụng làm căn cứ để xác
định các tình tiết khách quan của vụ án cũng như
xác định yêu cầu hay sự phản đối của đương sự là
có căn cứ và hợp pháp. VBCC khác với hợp đồng,
giao dịch không được công chứng ở chỗ hợp đồng,
giao dịch không được công chứng cũng có thể là
chứng cứ để các bên giao nộp cho Tòa án nhưng
đương sự phải chứng minh các tình tiết, sự kiện
trong hợp đồng giao dịch đó là có căn cứ và hợp
pháp. Ngược lại đối với VBCC thì những tình tiết,
sự kiện đã được ghi trong VBCC là những tình tiết
sự kiện không phải chứng minh. Trường hợp có
dấu hiệu nghi ngờ tính khách quan của những tình
tiết, sự kiện này hoặc tính khách quan của VBCC
thì thẩm phán có thể yêu cầu đương sự, cơ quan, tổ
chức công chứng xuất trình bản gốc, bản chính.

Những tình tiết, sự kiện trong VBCC không
phải chứng minh bởi vì bất kỳ giao dịch dân sự
nào cũng chứa đựng những yêu cầu (điều kiện)
nhất định nhằm đảm bảo cho việc giao dịch được
diễn ra phù hợp với các quy định của pháp luật.
Do đó, trước khi thực hiện chứng nhận một hợp
đồng giao dịch, CCV bao giờ cũng phải đảm bảo
quy trình công chứng, hồ sơ công chứng theo
đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, CCV còn
phải xem xét làm rõ các sự kiện, tình tiết (ý chí
giao kết, năng lực pháp luật, năng lực hành vi, đối
tượng, nội dung… ) của giao dịch dân sự và phải
làm cho mọi người thấy rõ là có thật, là đúng, đảm
bảo tính xác thực về thời gian, địa điểm công

14 Chu Xuân Minh (2019), Phân biệt thời điểm có hiệu lực của hợp đồng với thời điểm chuyển quyền sở
hữu, tại trang web https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/phan-biet-thoi-diem-co-hieu-luc-cua-hop-
dong-voi-thoi-diem-chuyen-quyen-so-huu truy cập lần cuối ngày 16/12/2019.
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chứng, tính hợp pháp của hợp đồng giao dịch.
Trước khi thực hiện việc công chứng thì CCV
phải giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu
rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý
nghĩa và hậu quả pháp lý của việc tham gia hợp
đồng, giao dịch. Giá trị chứng cứ không phải
chứng minh của VBCC còn được thể hiện ở chỗ
trong trường hợp có căn cứ cho rằng hồ sơ yêu
cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết
hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe dọa, cưỡng
ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của
người yêu cầu công chứng hoặc đối tượng của
hợp đồng, giao dịch chưa được mô tả cụ thể thì
CCV đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ
hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng,
CCV tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định;
trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ
chối yêu cầu công chứng. Như vậy, có thể thấy
đối với VBCC thì những tình tiết, sự kiện trong
VBCC luôn luôn phải được CCV làm rõ, công
khai cho người yêu cầu công chứng đều biết và
được CCV kiểm tra, đối chiếu một cách cẩn thận. 

Ví dụ: Khi chứng nhận các giao dịch dân sự
liên quan đến tài sản thì điều đầu tiên công chứng
viên phải xem xét xem đây là tài sản chung hay tài
sản riêng của vợ chồng theo quy định của Luật hôn
nhân và gia đình, trên cơ sở đó công chứng viên
mới xem xét đến các giấy tờ, tài liệu mà người yêu
cầu cung cấp, nếu là tài sản riêng thì cần giấy tờ gì,
nếu là tài sản chung thì cần phải có giấy tờ gì?
Hoặc trường hợp nhận chuyển nhượng đất trồng
lúa thì công chứng viên phải xem xét xem bên nhận
chuyển nhượng có đủ điều kiện để nhận chuyển
nhượng đất trồng lúa theo quy định của Luật đất
đai hay không. Sau khi kiểm tra tất cả các tình tiết,
sự kiện, nội dung của VBCC, trước khi ghi lời
chứng và ký vào từng trang của hợp đồng, giao
dịch công chứng viên còn phải yêu cầu người yêu
cầu công chứng xuất trình các giấy tờ bản chính
các giấy tờ trong hồ sơ công chứng để đối chiếu.

Quy định về giá trị chứng cứ không cần phải
chứng minh của VBCC không làm mất đi quyền
đánh giá chứng cứ của Tòa án trong tố tụng dân
sự, vì trong trường hợp các bên có chứng cứ
ngược lại để chứng minh rằng việc công chứng
có vi phạm pháp luật thì họ có quyền đề nghị Tòa
án bác bỏ các tình tiết, sự kiện này bằng cách yêu
cầu tuyên bố VBCC đó vô hiệu.

Tóm lại, VBCC luôn được thừa nhận và có
giá trị pháp lý cao hơn các hợp đồng, giao dịch
không được công chứng vì VBCC là sản phẩm
của CCV, người được Nhà nước ủy nhiệm thực
thi việc chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của
hợp đồng, giao dịch. VBCC là kết quả của một
quy trình công chứng chặt chẽ theo quy định của
Luật công chứng, VBCC không chỉ được đảm bảo
bởi đạo đức của CCV mà còn được đảm bảo bằng
trách nhiệm vật chất (bồi thường thiệt hại) của
CCV nếu CCV không đảm bảo đúng quy định của
pháp luật trong hoạt động công chứng hợp đồng,
giao dịch.

4. Kiến nghị 
Một là, quy định về lời chứng của công chứng

viên tại Điều 46 Luật công chứng năm 2014 với
nội dung “(…) chứng nhận người tham gia hợp
đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực
hành vi dân sự (…)”, quy định này hoàn toàn phù
hợp với quy định điều kiện hợp đồng có hiệu lực
theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 122 BLDS
năm 2005, tuy nhiên nó lại có sự khác biệt đối với
điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo quy định
tại điểm a Khoản 1 Điều 117 BLDS năm 2015 đó
là “ (…) chủ thể có năng lực pháp luật dân sự,
năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân
sự được xác lập (…). Do đó, chúng tôi kiến nghị
cần sửa đổi nội dung Điều 46 Luật công chứng
năm 2014 cho phù hợp với quy định tại tại điểm
a Khoản 1 Điều 117 BLDS năm 2015 đó là: “(…)
chứng nhận người tham gia hợp đồng, giao dịch
hoàn toàn tự nguyện, có năng lực pháp luật dân
sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch
dân sự được xác lập”.

Hai là, trong trường hợp có sự mâu thuẫn về
thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên
thỏa thuận và do luật quy định thì giải quyết theo
hướng nếu hợp đồng, giao dịch có công chứng thì
hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm được công
chứng; nếu hợp đồng không có công chứng thì
thời điểm có hiệu lực do các bên thoả thuận trong
hợp đồng trừ trường hợp pháp luật có quy định
khác thì áp dụng theo quy định của pháp luật đó. 

Ba là, kiến nghị sửa đổi Khoản 3 Điều 188
Luật đất đai theo hướng phân định rõ thời điểm
có hiệu lực của giao dịch về quyền sử dụng đất và
thời điểm có hiệu lực của việc đăng ký đất đai,
nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất./.
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CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG CHỨNG
Hoàng Văn Hữu1

Tóm tắt: Sau khi Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan
đến quy hoạch năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, trong đó đáng lưu ý là bãi bỏ các quy định
về “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng” đã dẫn đến tình trạng việc thành
lập mới, chuyển địa điểm trụ sở Văn phòng công chứng một cách tự do và có xu hướng tập trung
tại khu vực thành thị. Điều đó làm mất cân đối trong việc phát triển mạng lưới tổ chức hành nghề
công chứng, ảnh hưởng tới việc tiếp cận dịch vụ công chứng của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt
là tại các vùng sâu, vùng xa; tạo ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, gây ảnh hưởng đến chất
lượng và thanh danh của nghề công chứng, đi ngược lại với chủ trương xã hội hóa hoạt động công
chứng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Đây là vấn đề không chỉ những người hành nghề công chứng
đặc biệt quan tâm mà còn thu hút được sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước về công
chứng, giới nghiên cứu, những người đang theo học tại các khóa đào tạo nghề công chứng. Trong
bài viết này, tác giả làm rõ khái niệm về chính sách phát triển nghề công chứng, phân tích những
bất cập của thực trạng pháp luật và thực trạng thực thi chính sách phát triển nghề công chứng từ
khi Luật công chứng năm 2006 có hiệu lực cho đến nay. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra những giải
pháp để hoàn thiện pháp luật về chính sách phát triển nghề công chứng trong thời gian tới. 

Từ khóa: Nghề công chứng, chính sách, chính sách phát triển nghề công chứng.
Nhận bài: 15/12/2020; Hoàn thành biên tập: 21/12/2020; Duyệt đăng: 25/01/2021. 

Abstract: After the National Assembly promulgated the Law amending and supplementing a
number of articles of 11 Laws related to planning in 2018, effective from January 1, 2019, it is worth
noting that the provisions on “ The master plan for the development of notary organizations” has
led to the situation in which the establishment, relocation of notary offices is freely relocated and
tends to be concentrated in urban areas. As a result, there is an imbalance in the development of the
network of notary organizations, affecting the access to notary services of people and businesses,
especially in remote and isolated areas; leading to unfair competition, affecting the quality and
reputation of the notary profession, contrary to the policy of socialization of notarization activities
set by the Party and State. This issue is not only particularly interested by notary practitioners but
also attracts the attention of the State management agencies over notarization works, researchers,
who are involed in vocational training course for the Notarial Profession.  In this article, the author
clarifies the concept of development policy of notary profession, analyzes the inadequacies of the
legal situation and the implementation status of the development policy of notary profession since
the Law on Notarization 2006 took effect until now. On that basis, the author offers solutions to
perfect the Law on development policy of notary profession in the coming time. 

Key words: Notary profession, policy, notary development policy.
Date of receipt: 15/12/2020; Date of revision: 21/12/2020; Date of Approval: 25/01/2021. 

1. Những bất cập của pháp luật và thực trạng
thực thi các quy định của pháp luật về chính sách
phát triển nghề công chứng ở Việt Nam

Chính sách là “sách lược, các chủ trương,
biện pháp cụ thể để thực hiện đường lối và nhiệm

vụ trong một thời kỳ lịch sử nhất định”. Chính
sách có tính chiến lược, sách lược, ổn định lâu
dài. Từ khái niệm trên, chúng ta có thể xây dựng
khái niệm về chính sách phát triển nghề công
chứng như sau: Chính sách phát triển nghề công

1 Trưởng phòng Công chứng Gia Khánh, Hà Nội.
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chứng là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền
bàn hành các biện pháp, chủ trương, sách lược
để hoạt động công chứng phát triển lành mạnh,
ổn định, bền vững phù hợp với điều kiện đặc thù
ở Việt Nam và hội nhập với nền công chứng phát
triển trên thế giới. Như vậy, nhìn một cách khái
quát nhất, ở Việt Nam chính sách phát triển nghề
công chứng đã ra đời từ khi công chứng được coi
là một nghề. Nội dung này được khẳng định từ
khi có Luật công chứng năm 2006 tại Điều 3 về
nguyên tắc hành nghề công chứng và tiếp tục
được khẳng định trong Luật công chứng năm
2014 tại Điều 4 về nguyên tắc hành nghề công
chứng. Các văn bản pháp luật trước đó chưa coi
công chứng là một nghề, công chứng khi đó được
xem là một nhiệm vụ, công chứng viên là một
chức danh trong cơ quan nhà nước. Chúng ta cần
phải nhận thức rằng, chính sách phát triển nghề
công chứng là tổng hợp các biện pháp, chủ
trương, sách lược nhằm điều chỉnh hoạt động
công chứng phát triển lành mạnh, ổn định, lâu
dài, bền vững và trong đó quy hoạch tổng thể
phát triển nghề công chứng chỉ là một trong
những chính sách phát triển nghề công chứng mà
cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Sau 14 năm triển khai thực hiện, công tác xã
hội hóa hoạt động công chứng (từ khi Luật Công
chứng năm 2006 có hiệu lực đến nay) đã đạt
được nhiều kết quả đáng mừng. Tính tới thời
điểm hiện tại, cả nước có 2.700 công chứng viên
đang hành nghề tại 1.098 tổ chức hành nghề công
chứng, trong đó có 118 Phòng công chứng và
980 Văn phòng công chứng. Những kết quả bước
đầu đã khẳng định chủ trương xã hội hóa hoạt
động công chứng là đúng đắn, tạo điều kiện cho
hoạt động công chứng của Việt Nam theo hướng
chuyên nghiệp hóa và trở thành một trong những
dịch vụ công quan trọng, tạo ra những bảo đảm
pháp lý về quyền và lợi ích hợp pháp của cá
nhân, tổ chức phù hợp với Hiến pháp và pháp
luật, nhằm hạn chế, ngăn ngừa rủi ro, tranh chấp
trong các giao dịch dân sự, thương mại và các
giao dịch khác.

Bên cạnh những thành tựu lớn đã đạt được từ
công tác xã hội hóa hoạt động công chứng nêu
trên, thực trạng pháp luật và thực trạng thực thi
về chính sách phát triển nghề công chứng có

những thay đổi, bộc lộ nhiều hạn chế và là một
yêu cầu cấp bách mà Chính phủ cần nhìn nhận
và ban hành lại chính sách phát triển nghề công
chứng. Trong bài viết này, tác giả giới hạn nghiên
cứu tập trung vào những bất cập của thực trạng
pháp luật và thực trạng thực thi trong các nhóm
chính sách phát triển nghề công chứng từ khi
Luật Công chứng năm 2006 có hiệu lực cho đến
nay, cụ thể là: Nhóm chính sách đối với tổ chức
hành nghề công chứng; nhóm chính sách đối với
Công chứng viên; nhóm chính sách đối với quản
lý nhà nước về công chứng. Trên cơ sở đó, tác
giả đưa ra những giải pháp để hoàn thiện pháp
luật về chính sách phát triển nghề công chứng
trong thời gian tới. 

1.1. Nhóm chính sách đối với tổ chức hành
nghề công chứng 

Chính sách phát triển nghề công chứng đối
với tổ chức hành nghề công chứng là một trong
nhóm chính sách chủ yếu và quan trọng được các
nhà làm luật xây dựng ngay từ khi Luật Công
chứng năm 2014 có hiệu lực thi hành. Xã hội hóa
hoạt động công chứng, chuyển giao một phần
quyền lực nhà nước cho tổ chức hành nghề công
chứng thực hiện là chủ trương đúng đắn của
Đảng và Nhà nước nhưng việc chuyển giao đó
phải có kiểm soát vì công chứng là dịch vụ công
đặc biệt, liên quan tới an toàn pháp lý cho các
bên tham gia giao dịch. Để kiểm soát các tổ chức
hành nghề công chứng phát triển ổn định, bền
vững, tránh trường hợp cạnh tranh không lành
mạnh ảnh hưởng lớn tới chất lượng văn bản công
chứng, đi ngược lại với chủ trương xã hội hóa
hoạt động công chứng của Đảng và Nhà nước ta
thì một trong những chính sách căn cơ đối với tổ
chức hành nghề công chứng là phải “quy hoạch
tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công
chứng”. Trong đó, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ
“Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt,
điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức
hành nghề công chứng đến năm 2020 và hướng
dẫn tổ chức thực hiện Quy hoạch sau khi được
phê duyệt”. Trên cơ sở quy định đó, ngày
29/12/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 2104/QĐ-TTg về việc phê duyệt
“quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề
công chứng đến năm 2020”. Theo đó, 63 tỉnh
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thành cả nước sẽ có 1.602 tổ chức hành nghề
công chứng (trong đó, thành phố Hà Nội có 121
tổ chức và thành phố Hồ Chí Minh có 110 tổ
chức). Luật Công chứng năm 2014 kế thừa quy
định trên và chính thức ghi nhận “việc thành lập
tổ chức hành nghề công chứng phải tuân theo
quy định của luật này và phù hợp với Quy hoạch
tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng
do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Những văn bản pháp lý trên là cơ sở để tổ
chức, thành lập các tổ chức hành nghề công
chứng trong cả nước nhằm kiểm soát về số lượng
các tổ chức hành nghề công chứng, hạn chế tình
trạng tập trung quá đông tổ chức hành nghề công
chứng vào thành phố, nơi thừa, nơi thì thiếu. Tuy
nhiên, thực trạng pháp luật quy định là vậy
nhưng thực trạng thực thi trên thực tiễn còn rất
nhiều bất cập qua khảo sát và chứng kiến thực
tiễn với tư cách là trưởng một văn phòng công
chứng như: Số lượng các tổ chức hành nghề công
chứng tập trung quá đông tại các tỉnh, thành phố
lớn; trong khi đó các nơi khác thì lại thiếu trầm
trọng. Và hơn thế nữa, có những nơi còn vượt cả
quy hoạch hay tình trạng các văn phòng công
chứng tại ngoại thành lập địa điểm giao dịch, chi
nhánh lúp dưới văn phòng luật sư, sàn giao dịch
bất động sản, khắc nhiều con dấu…rất khó kiểm
soát; tình trạng cạnh tranh không lành mạnh như:
Trích phần trăm cho đối tác ngân hàng, sàn giao
dịch bất động sản…người có tiền bỏ tiền đầu tư
mở văn phòng công chứng và chi phối, chỉ đạo
làm cho hoạt động công chứng phát triển không
lành mạnh, không đúng hướng, khó kiểm
soát…ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng
dịch vụ công, thanh danh nghề nghiệp. Hậu quả
là, liên tiếp nhiều tổ chức hành nghề công chứng
bị xuất hiện trên mặt báo, truyền hình với các
hành vi như: Chứng thực bản sao không cần bản
chính, bồi thường thiệt hại do bị Tòa án
tuyên…thậm chí có những công chứng viên bị
xử lý hình sự. 

Thực trạng nêu trên càng diễn biến phức tạp,
khó kiểm soát hơn khi Quốc Hội ban hành Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên
quan đến quy hoạch năm 2018, trong đó đáng lưu
ý là bãi bỏ các quy định về “Quy hoạch tổng thể

phát triển tổ chức hành nghề công chứng”5. Sau
ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11
luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 có
hiệu lực, tại các thành phố lớn đã có tình trạng
chuyển trụ sở Văn phòng công chứng từ ngoại
thành vào nội thành ồ ạt, phá vỡ quy hoạch và
mục tiêu của xã hội hóa hoạt động công chứng.
Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của 11 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018
tác giả cho rằng các nhà làm luật muốn Chính
phủ thực hiện mở cửa hơn nữa, thực hiện cam
kết gỡ bỏ rào cản quy hoạch trong phát triển
ngành, nghề mà cản trợ sự tự do hóa, toàn cầu
hóa. Tuy nhiên, bỏ quy hoạch tổng thể phát triển
tổ chức hành nghề công chứng không có nghĩa
là Chính phủ không ban hành chính sách phát
triển tổ chức hành nghề nữa. Và điều này được
minh chứng trong điểm b, Khoản 3, Điều 2 Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên
quan đến quy hoạch năm 2018; trong đó quy
định nhiệm vụ của Bộ Tư pháp “xây dựng, trình
Chính phủ ban hành chính sách phát triển nghề
công chứng”. 

Bên cạnh đó, thực trạng pháp luật về việc
thành lập các văn phòng công chứng theo quy
định của Luật Công chứng năm 2014 trong bối
cảnh bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức
hành nghề công chứng bộc lộ khá nhiều bất cập
như: Tiêu chí thành lập các văn phòng công
chứng rất chung chung, chưa cụ thể, chưa có bộ
tiêu chí mẫu áp dụng thống nhất trong toàn quốc
dẫn tới mỗi UBND cấp tỉnh, thành phố ban
hành một Quyết định với các tiêu chí khác nhau,
thực trạng các Sở Tư pháp khi tham mưu cũng
rất phân vân, băn khoăn về việc đưa ra các tiêu
chí trong việc xét duyệt thành lập văn phòng
công chứng, dễ dấn tới tiêu cực trong quá trình
thành lập văn phòng công chứng…Các nhà làm
luật chỉ quy định khi các công chứng viên có
nhu cầu thành lập Văn phòng công chứng thì
“phải có hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng
công chứng gửi ủy ban án thành lập văn phòng
công chứng, trong đó nêu rõ sự cần thiết thành
lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa
điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế
hoạch triển khai thực hiện; bản sao quyết định
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bổ nhiệm công chứng viên tham gia thành lập
văn phòng công chứng”7. Những tiêu chí về sự
cần thiết thành lập văn phòng công chứng
không được cụ thể hóa, dẫn tới mỗi tỉnh áp dụng
một kiểu, gây khó khăn cho cấp có thẩm quyền
trong việc ban hành tiêu chí xét duyệt thành lập
văn phòng công chứng, đặc biệt là những thành
phố lớn đã có rất nhiều các tổ chức hành nghề
công chứng đang cạnh tranh nhau khốc liệt,
thiếu lành mạnh. Như vậy, chúng ta có thể thấy
thực trạng pháp luật và thực trạng thực thi chính
sách đối với tổ chức hành nghề công chứng còn
bộc lộ nhiều sơ hở, bất cập mang tính cấp bách
cần phải có giải pháp hoàn thiện sớm.

1.2. Nhóm chính sách đối với công chứng viên
Nếu so sánh giữa hệ thống công chứng

Latinh và hệ thống công chứng Anglo Sacxong
thì có thể thấy rõ công chứng viên tại các nước
thuộc hệ thống công chứng La Tinh có vị trí, vai
trò, chức năng rõ rệt, quan trọng hơn hẳn hệ
thống công chứng Anglo Sacxong. Hệ thống
công chứng của Pháp, Tây Ban Nha, Đức và
Trung Quốc mang lại cho công chứng viên vai
trò của “thẩm phán hợp đồng” để đóng vai trò
công lý phòng ngừa. Bốn hệ thống này mang lại
giá trị chứng minh và hiệu lực thi hành cho văn
bản công chứng, điều này rất quan trọng đối với
hòa bình xã hội vì chúng mang đến cho người
dân sự đảm bảo về pháp luật cho tất cả các thủ
tục dân sự cần thiết: Hôn nhân, thừa kế, quyền
sở hữu đất và thành lập kinh doanh. Công chứng
viên không chỉ soạn văn bản mà còn là nhân
chứng có đặc quyền của văn bản công chứng
được các bên nhất trí. Công chứng viên cũng
không phải là nhân viên tư vấn của một bên để
gây thiệt hại cho bên kia mà là chuyên gia khách
quan và không thiên vị để lập ra những hợp đồng
công bằng vì lợi ích của tất cả mọi người. Về
quyền sở hữu, công chứng viên đảm bảo sự an
toàn gần như tuyệt đối cho người nắm giữ quyền
này. Nhờ đó, ở các nước phương Tây, các tranh
chấp về quyền sở hữu gần như không tồn tại.
Công chứng viên của các nước thuộc hệ thống
công chứng Latinh đóng vai trò then chốt trong
luật về bất động sản, luật thế chấp, luật về hợp
đồng, luật công ty cũng như các luật khác về gia

đình và thừa kế. Ý tưởng sâu xa của hệ thống này
là để hình thành một biện pháp kiểm soát pháp lý
có tính dự phòng nhằm tránh nguy cơ các bên
phải tranh tụng mất thời gian và tiền bạc về tính
hợp lệ và ý nghĩa của các quy định trong hợp
đồng sau khi tiến hành giao dịch8. Công chứng
viên ở Việt Nam thuộc hệ thống công chứng
Latinh, công chứng viên chịu trách nhiệm về nội
dung đối với văn bản công chứng mà mình
chứng nhận.

Tại Pháp, số lượng và nơi cư trú của công
chứng viên được ấn định theo phạm vi thẩm
quyền của mỗi Tòa án sơ thẩm được công bố
bằng Nghị định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tại
Đức, số lượng các công chứng viên được ấn định
bởi Bộ Tư pháp của từng Bang dựa trên yêu cầu
và nhu cầu liên quan của Bang. Số việc công
chứng là thước đo để bổ nhiệm công chứng viên
tại địa phương (ở Đức là 1.500 việc). Tại các
thành phố lượng giao dịch nhiều hơn ở nông thôn
nên số lượng công chứng viên/đầu người cũng
lớn hơn ở nông thôn. Mục tiêu của việc lựa chọn
bổ nhiệm công chứng viên là để các công chứng
viên được phân bổ đều trên các địa bàn, đảm bảo
dịch vụ công chứng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của
người dân tại địa bàn, đồng thời đảm bảo có đủ
việc làm cho công chứng viên được bổ nhiệm,
đảm bảo thu nhập của công chứng viên nhưng
cũng hạn chế họ làm việc quá nhiều8. 

Để hoạt động công chứng phát triển bền
vững, lành mạnh, ổn định thì công chứng viên là
lực lượng lòng cốt, quyết định sự thành bại trong
chính sách phát triển nghề công chứng ở nước ta
hiện nay. Hiện nay, các quy định của pháp luật
Việt Nam đối với công chứng viên chủ yếu nằm
ở các nhóm vấn đề như: Đào tạo công chứng
viên; Tập sự hành nghề công chứng và thi bổ
nhiệm công chứng viên; bổ nhiệm công chứng
viên hành nghề; quản lý quá trình hành nghề của
công chứng viên và xử lý vi phạm đối với công
chứng viên. Tuy nhiên, thực trạng thực thi các
quy định trên còn nhiều bất cập, vướng mắc cần
tháo gỡ như: Việc tập sự hành nghề công chứng
vẫn còn mang tính hình thức, đánh trống ghi tên;
giảng viên tham gia chấm thi bổ nhiệm công
chứng viên phải đã từng tham gia giảng dạy về
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công chứng; quản lý các công chứng viên sau khi
được bổ nhiệm gặp nhiều lúng túng, tình trạng
công chứng viên sau khi bổ nhiệm di chuyển từ
Bắc vào Nam thành lập tổ chức hành nghề công
chứng xong bán lại và rút ra, kể cả với các công
chứng viên đã từng công tác tại phòng công
chứng hoặc một số các công chứng viên không
hành nghề nhưng cho thuê Quyết định bổ nhiệm
công chứng viên; việc xử lý vi phạm đối với công
chứng viên chưa được nghiêm túc và đâu đó vẫn
còn tình trạng nể nang, quan hệ…

1.3. Nhóm chính sách đối với quản lý nhà
nước về công chứng

Cơ quan quản lý nhà nước về công chứng
bao gồm: Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND cấp
tỉnh, Sở Tư pháp cấp tỉnh, Bộ Ngoại giao, Bộ, cơ
quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền
hạn của mình có trách nhiệm với Bộ Tư pháp
trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công
chứng. Trong đó, nhiệm vụ thường xuyên và trực
tiếp là Sở Tư pháp cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh và
Cục Bổ trợ Tư pháp, Thanh tra Bộ Tư pháp. Về
nguyên tắc, những nhiệm vụ, phạm vi, thẩm
quyền của các cơ quan quản lý nhà nước về công
chứng đã được luật hóa. Tuy nhiên, thực trạng
thực thi còn tồn tại khá nhiều bất cấp trong công
tác quản lý nhà nước về công chứng mà theo tác
giả cần có sự nhìn nhận thẳng vào thực tế để thay
đổi trong tư duy và cách làm vì sự nghiệp phát
triển của nghề công chứng nước nhà, một trong
những bất cập đó là:

Thứ nhất, đối với UBND cấp tỉnh có thẩm
quyền ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị
thành lập văn phòng công chứng; quyết định cho
phép thành lập, thay đổi và thu hồi quyết định
cho phép thành lập văn phòng công chứng. Tuy
nhiên, tới thời điểm hiện tại chỉ có một số tỉnh,
thành phố ban hành quy định vấn đề này; Sở Tư
pháp cấp tỉnh đặc biệt là các thành phố lớn (nơi
đã có nhiều tổ chức hành nghề công chứng) rất
lúng túng, khó khăn trong việc ban hành được
tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn
phòng công chứng vì tiêu chí mà Luật Công
chứng đưa ra rất chung chung như tác giả đã nêu
ở phần trên. Thực trạng do chúng ta chưa có
nghiên cứu sắc nét, chuyên sâu tham khảo kinh

nghiệm các nước có nền công chứng phát triển
khi xây dựng chính sách phát triển tổ chức hành
nghề công chứng, kiểm soát hoạt động của các
tổ chức hành nghề công chứng như thế nào. Làm
thế nào để phát triển đủ tổ chức hành nghề công
chứng trong phạm vi từng tỉnh, thế nào là đủ?
Làm thế nào để đảm bảo khi bổ nhiệm công
chứng viên và thành lập tổ chức hành nghề công
chứng vừa đáp ứng được nhu cầu xã hội hóa hoạt
động công chứng nhưng vẫn đảm bảo có đủ việc
làm cho công chứng viên, đảm bảo thu nhập của
họ và cũng hạn chế họ làm việc quá nhiều. Làm
thế nào để Văn phòng công chứng được thành
lập là của chính các công chứng viên, không bị
chi phối bởi những thế lực đằng sau bỏ vốn đứng
ra đầu tư, chi phối về yếu tố chính trị đứng ra
thành lập?

Thứ hai, công tác thanh kiểm tra hoạt động
công chứng là vấn đề lớn cần thực hiện nghiêm
túc, thường xuyên. Bộ Tư pháp và UBND cấp
tỉnh có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, xử lý vi
phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động
công chứng. Quy định là vậy nhưng thực trạng
thực thi công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi
phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động
công chứng hiện nay thực thi chưa được triệt để,
bộc lộ nhiều hạn chế. Vẫn còn nhiều tình trạng
các văn phòng công chứng ở ngoại thành mở
điểm giao dịch, chi nhánh núp dưới văn phòng
luật sư, sàn giao dịch bất động sản... mà chưa bị
phát hiện, chưa có biện pháp xử lý nghiêm minh.
Tình trạng giảm giá, giành giật khách hàng của
nhau giữa các tổ chức hành nghề công chứng ảnh
hưởng tới chất lượng văn bản công chứng, thanh
danh nghề nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra
lại việc cho phép thành lập của UBND cấp tỉnh,
cấp đăng ký hoạt động của Sở Tư pháp có đúng
quy định của pháp luật hay không dường như
chưa được xem trọng và có báo cáo đánh giá. 

2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp
luật về chính sách phát triển nghề công chứng
ở Việt Nam. 

2.1. Giải pháp đối với việc thành lập tổ chức
hành nghề công chứng

Bộ Tư pháp với tư cách là cơ quan hướng dẫn
thi hành pháp luật cần sớm ban hành bộ tiêu chí
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mẫu trong hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng
công chứng để UBND các tỉnh căn cứ vào đó
thực thi. Trong đó quy định chi tiết cách tính
điểm, thang điểm; tiêu chí phải rõ ràng, đầy đủ và
cụ thể. Tiêu chí về “sự cần thiết thành lập văn
phòng công chứng” phải là tiêu chí cơ bản, quan
trọng quyết định việc có được thành lập văn
phòng công chứng hay không? Sự cần thiết thành
lập văn phòng công chứng phải xem xét và quy
định trên nhiều bình diện như: Tại địa bàn tỉnh,
thành phố xin thành lập văn phòng công chứng
đã có bao nhiêu tổ chức hành nghề công chứng
rồi? Thực trạng khối lượng các công việc trung
bình trên số lượng công chứng viên hiện tại ra
sao? Cần quy định thêm điều kiện khi thành lập
văn phòng công chứng thì các công chứng viên
hợp danh phải làm việc tại tổ chức đó trong thời
gian 03 năm để đảm bảo sự ổn định cho tổ chức,
hoạt động của văn phòng công chứng đó. 

Tổ chức hành nghề công chứng phải được
thành lập và phát triển theo một trình tự thống
nhất và chặt chẽ. Tại Pháp, việc thành lập mới
văn phòng công chứng phải được Bộ trưởng Bộ
Tư pháp chấp thuận sau khi có ý kiến của Hội
đồng công chứng tối cao. Tại Trung Quốc, sau
khi cơ quan hành chính tư pháp địa phương trình
lên cơ quan hành chính tư pháp của chính phủ
nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc và
nhận được sự phê chuẩn theo đúng trình tự quy
định, cơ quan công chứng sẽ được cấp giấy đăng
ký hoạt động. Chúng ta cần quy định việc thành
lập mới văn phòng công chứng phải được UBND
cấp tỉnh chấp thuận sau khi có ý kiến đồng ý của
Hội công chứng viên cấp tỉnh bởi lẽ hội công
chứng viên cấp tỉnh là cơ quan giám sát, nắm rõ
tình hình hoạt động của các tổ chức hành nghề
công chứng, sự cần thiết phải thành lập văn
phòng công chứng trên địa bàn tỉnh nữa hay
không; phù hợp với chủ trương phát huy vai trò
tự quản trong hội, hiệp hội mà Đảng và Nhà nước
đã đề ra. 

Các văn phòng công chứng khi thay đổi địa
điểm trụ sở từ địa bàn cấp huyện này sang địa
bàn cấp huyện khác hoặc ngược lại cũng phải
đảm bảo các tiêu chí như khi thành lập ban đầu
để đảm bảo tính ổn định trong hoạt động nghề

nghiệp. Đối với các phòng công chứng, đảm bảo
và duy trì hoạt động của các Phòng công chứng
đã tự chủ hoàn toàn về tài chính; chỉ chuyển đổi
các phòng công chứng hoạt động không hiệu
quả; những nơi khó khăn chưa có điều kiện xã
hội hóa hoạt động công chứng có thể thành lập
phòng công chứng để đáp ứng nhu cầu công
chứng của nhân dân tốt hơn. 

2.2. Giải pháp đối với công chứng viên
Nhìn một cách tổng thể, để có chính sách

phát triển đội ngũ công chứng viên vững mạnh,
bền vững và chất lượng thì cần phải chú trọng từ
giai đoạn đào tạo, tập sự hành nghề công chứng,
thi bổ nhiệm công chứng viên, bổ nhiệm công
chứng viên và thanh kiểm tra, giám sát hoạt động
của công chứng viên, cụ thể như sau:

+ Giai đoạn đào tạo nghề công chứng:
Với vai trò, vị trí vô cùng đặc biệt của nghề

công chứng, việc đào tạo nghề công chứng - cánh
cửa đầu tiên để bước vào con đường hành nghề
công chứng phải được quy định chặt chẽ, chất
lượng, hiệu quả. Bộ Tư pháp cần phối hợp với
Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam xác định chỉ
tiêu đào, bồi dưỡng nghề công chứng theo từng
năm, từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu phát
triển kinh tế xã hội của đất nước; không đào tạo
tràn lan, quá nhiều. 

+ Giai đoạn tập sự hành nghề công chứng: 
Tập sự hành nghề công chứng là giai đoạn

sau khi đã được cấp chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào
tạo nghiệp vụ công chứng, người tập sự có nghĩa
vụ đăng ký tập sự tại một tổ chức hành nghề công
chứng để trang bị cho mình những kiến thức, kỹ
năng thực tiễn của nghề công chứng. Đây là giai
đoạn áp dụng pháp luật để giải quyết những tình
huống yêu cầu công chứng trong thực tiễn như
yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân
chia di sản thừa kế, hợp đồng thế chấp, văn bản
chế độ tài sản vợ chồng...Cần có giải pháp thắt
chặt quá trình tập sự hành nghề công chứng,
tránh việc tập sự hình thức, đánh trống ghi tên.
Quy định rõ trong thời gian tập sự người tập sự
phải có mặt 8h/01 ngày tại cơ quan tập sự như
đối với người lao động khác làm việc cơ quan tại
đó. Quy định trách nhiệm của người đứng đầu tổ
chức hành nghề công chứng trong việc tiếp nhận
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người tập sự, quản lý, giám sát người tập sự
không đến tập sự thực tế. Người tập sự, không
được kiêm nhiệm các công việc khác để có thời
gian, tâm sức vào việc tập sự và nâng cao hiệu
quả thực thi việc tập sự hành nghề công chứng,
tránh việc tập sự hình thức như hiện nay. 

+ Giai đoạn thi bổ nhiệm công chứng viên: 
Kết thúc tập sự, người tập sự làm báo cáo để

gửi cơ quan có thẩm quyền rà soát báo cáo, chấm
báo cáo tập sự để tránh việc sao chép báo cáo của
người tập sự hành nghề công chứng. Những
người tập sự làm báo cáo tập sự đạt yêu cầu sẽ
được tham dự kỳ thi sát hạch bổ nhiệm công
chứng viên. Người tập sự phải thi đỗ kỳ thi này
và được hội đồng thi cấp giấy chứng nhận đạt kết
quả kỳ thi tập sự hành nghề công chứng thì mới
được xem xét bổ nhiệm làm công chứng viên.
Đội ngũ giảng viên hỏi thi, chấm thi phải là
những người đã từng tham gia giảng dạy lớp
đào tạo nghiệp vụ công chứng, có kỹ năng nghề
nghiệp và kiến thức sư phạm trong lĩnh vực
công chứng để nâng cao chất lượng ở kỳ thi
quốc gia bổ nhiệm công chứng viên vô cùng
quan trọng này. 

+ Giai đoạn bổ nhiệm công chứng viên: 
Hiện nay, Bộ Tư pháp khi bổ nhiệm công

chứng viên thì công chứng viên đó có quyền lựa
chọn bất cứ tỉnh, thành phố nào để hành nghề
công chứng. Chính điều này dẫn đến hệ quả nơi
thì thiếu công chứng viên, nơi thì thừa công
chứng viên; qua thực tiễn hành nghề với tư cách
là một công chứng viên, một giảng viên tham gia
giảng dạy nhiều lớp công chứng trong toàn quốc,
tôi thấy có những nơi như Thừa Thiên Huế,
Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam... có tổ
chức hành nghề công chứng (ngay cả với phòng
công chứng) vẫn đang chỉ có 01 công chứng
viên; còn những thành phố lớn như: Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ...
lại tập trung quá nhiều công chứng viên. Do vậy,
giải pháp đặt ra là chỉ bổ nhiệm công chứng viên
gắn với từng địa bàn cấp tỉnh. Quy định chặt chẽ
việc luân chuyển công chứng viên từ tỉnh này
sang tỉnh khác (thậm chí nghiêm cấm) để đảm
bảo quá trình ổn định hành nghề của công chứng
viên như các nước có nền công chứng phát triển

đã làm. Bổ nhiệm công chứng viên gắn liền với
nhu cầu công chứng của địa bàn dân cư cấp tỉnh
và cần phải có sự thống nhất giữa Hiệp hội công
chứng viên và Bộ Tư pháp. Trong đó, số việc
công chứng là thước đo để bổ nhiệm công chứng
viên tại địa phương, quy định mỗi Công chứng
viên sẽ giải quyết trung bình 1.500 việc công
chứng/01 năm. Mục tiêu của này là để các công
chứng viên được phân bổ đều trên các địa bàn,
đảm bảo dịch vụ công chứng đáp ứng tốt nhất
nhu cầu của người dân tại địa bàn, đồng thời đảm
bảo có đủ việc làm cho công chứng viên được bổ
nhiệm, đảm bảo thu nhập của công chứng viên
nhưng cũng hạn chế họ làm việc quá nhiều. Bên
cạnh đó, tuổi hành nghề của Công chứng viên
cần giới hạn đến 70 tuổi để đảm bảo chất lượng
văn bản công chứng và việc bổ nhiệm đội ngũ
công chứng viên kế cận. 

+ Giai đoạn thanh kiểm tra, giám sát hoạt
động của công chứng viên

Thanh tra, kiểm tra là một trong những hoạt
động thường xuyên của cơ quan quản lý nhà
nước về công chứng. Thời hạn thanh kiểm tra,
nội dung, đối tượng, phạm vi thanh kiểm tra...
hầu hết đều được quy định rất rõ trong pháp luật
công chứng các nước. Công tác kiểm tra, thanh
tra được tiến hành theo định kỳ hoặc khi có khiếu
nại, tố cáo do công dân phản ánh. Việc thực hiện
chức năng kiểm tra, thanh tra hoạt động công
chứng thường có sự phối hợp giữa cơ quan tự
quản với cơ quan quản lý nhà nước. Ví dụ như tại
Ba Lan, Bộ trưởng Tư pháp có thể đích thân hoặc
thông qua Chánh án Toà thượng thẩm, Chánh án
các Tòa cơ sở hoặc chỉ định người thực hiện
kiểm tra hoạt động của công chứng viên và các
cơ quan đại diện. Việc thanh tra công chứng được
thực hiện ít nhất 3 năm một lần đối với mỗi văn
phòng công chứng. Cơ quan thanh tra có quyền
kiểm tra hoạt động của văn phòng công chứng,
xác minh xem các sổ quản lý, yêu cầu bổ sung,
sửa chữa những thủ tục và sai sót, đề nghị áp
dụng biện pháp kỷ luật trong trường hợp công
chứng viên mắc lỗi nghề nghiệp8.

Từ thực trạng thực thi hoạt động thanh kiểm
tra, giám sát hoạt động của công chứng viên và
tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam như
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đã nêu ở trên còn nhiều hạn chế, chúng ta thấy
rằng cần phải có giải pháp thực thi tốt hơn nữa.
Tình trạng các tổ chức hành nghề công chứng,
công chứng viên ở ngoại thành mở chi nhánh,
văn phòng đại diện, cắt trích phần trăm cho các
đối tác…chưa được xử lý triệt để, vẫn còn tồn tại
công khai. Điều này, đòi hỏi sự vào cuộc quyết
liệt của các cơ quan quản lý nhà nước về công
chứng với tổ chức tự quản. Chúng ta phải loại bỏ
được yếu tố nhà đầu tư thành lập văn phòng công
chứng (thậm chí có cả tình trạng người đứng sau
có chức vụ, quyền hạn đứng ra thành lập) sẽ cản
trở công tác thanh kiểm tra hoạt động công
chứng được minh bạch, công bằng.

2.3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp
luật về công chứng và pháp luật có liên quan
tới hoạt động công chứng

Hoàn thiện các cơ sở dữ liệu mạng công
chứng trong toàn quốc, giao cho Hiệp hội công
chứng viên Việt Nam quản lý cơ sở dữ liệu mạng
công chứng và ban hành quy chế hoạt động
thống nhất trên toàn quốc. Hiện nay, cơ sở dữ
liệu mạng công chứng ở Việt Nam giao thẩm
quyền cho UBND cấp tỉnh xây dựng cơ sở dữ
liệu mạng công chứng và ban hành quy chế hoạt
động nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn
cho hoạt động công chứng13. Tuy nhiên, thực
trạng hiện nay còn nhiều tỉnh, thành phố chưa có
cơ sở dữ liệu mạng công chứng và mỗi tỉnh ban
hành một quy chế khác nhau, không có sự thống
nhất. Bên cạnh đó, đối với những động sản giá trị
lớn như ô tô, tàu bay, tàu biển…thẩm quyền của
công chứng viên của tất cả các tổ chức hành nghề
công chứng trên toàn quốc đều công chứng được
cho nên cần có cơ sở dữ liệu mạng quốc gia
nhằm ngăn chặn rủi ro cho công chứng viên khi
thực thi chức nghiệp. 

Bên cạnh đó, chúng ta cần khẩn trương xây
dựng hệ thống cơ sở dữ liệu mạng về dân cư, hộ
tịch, về tài sản và ban hành quy chế khai thác, sử
dụng dữ liệu đó. Thực trạng cho thấy, khi đi công
chứng, chủ thể yêu cầu công tại Việt Nam là cá
nhân có rất nhiều loại giấy tờ tùy thân như:
Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ
chiếu, chứng minh sĩ quan quân đội nhân
dân…thông tin ngày tháng năm sinh giữa các

giấy tờ này với các giấy tờ khác như sổ hộ khẩu,
giấy khai sinh, giấy chứng tử, giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất…không trùng khớp nhau. Bộ
công an quản lý dữ liệu về dân cư, hộ tịch; Bộ
tài nguyên và môi trường quản lý dữ liệu về
quyền sử dụng đất ở, nhà ở thể hiện rõ nguồn gốc
nhà ở, đất ở, thửa đất, tờ bản đồ, cấp giấy chứng
nhận cho ai…trên trường thông tin được thẩm
định; khi đó các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử
dụng phải mua một tài khoản (trong đó có tổ
chức hành nghề công chứng) và được quyền truy
cập vào để sử dụng, có trả phí cho nhà nước. Khi
đó, vấn nạn giả hồ sơ, giấy tờ dường như sẽ
không còn ý nghĩa nhiều, rủi ro pháp lý xảy ra
với các bên và với công chứng viên sẽ được giải
quyết rất lớn.

Công chứng luôn có mối quan hệ rất chặt chẽ
với các cơ quan khác như thuế, cơ quan đăng ký
nhà đất.... Để đảm bảo cho tính an toàn của hoạt
động công chứng và sự thuận tiện cho người dân,
cơ chế liên thông giữa các cơ quan này thường
được xây dựng và hoạt động rất hiệu quả. Một
trong những cơ quan mà công chứng thường có
quan hệ mật thiết nhất chính là cơ quan đăng ký
nhà, đất và các tài sản khác cần đăng ký quyền sở
hữu. Tại Tây Ban Nha, mối quan hệ giữa hoạt
động công chứng và đăng ký ở Tây Ban Nha là
rất khăng khít. Về mặt quản lý nhà nước, Tổng
cục quản lý Đăng ký và Công chứng có chức
năng quản lý hai mảng lớn, đó là quản lý đăng
ký và quản lý công chứng; mỗi mảng do 01 Phó
Tổng cục trưởng phụ trách. Hai mảng này có mối
quan hệ chặt chẽ với nhau. Một cấp độ cao của
cơ chế liên thông chính là cơ chế một cửa: Tại
Tây Ban Nha, trong nhiều trường hợp Công
chứng viên có thể thay nhà nước thu thuế. Công
chứng viên ở Tây Ban Nha và Pháp đều có chức
năng thu thuế thay cho nhà nước từ khách hàng.
Khách hàng chỉ cần đến một đầu mối (cơ quan
công chứng/cơ quan đăng ký), theo đó, cơ quan
công chứng/cơ quan đăng ký thu thuế, sau đó sẽ
trả cho nhà nước. Tại Đức cũng tương tự như
vậy, công chứng viên sẽ thay mặt khách hàng
thực hiện toàn bộ các dịch vụ có liên quan như
nộp thuế, lệ phí, đăng ký chuyển dịch tài sản tại

(Xem tiếp trang 59)
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG
HÌNH SỰ VỀ KHỞI TỐ VỤ ÁN THEO YÊU CẦU CỦA BỊ HẠI

Đào Minh Hiếu1

Tóm tắt: Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có nhiều điểm mới quy định chặt chẽ hơn về trình
tự, thủ tục tiến hành giải quyết vụ án hình sự so với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Trong đó có quy
định về khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nhằm bảo vệ cũng như tôn trọng các quyền của bị hại trong
vụ án hình sự. Sau hơn 2 năm áp dụng quy định này trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 bộc lộ
một số những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Trong phạm vi bài viết, tác giả nêu ra một số
những khó khăn mà các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như bị hại gặp phải thời gian vừa qua, từ đó
đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quy định này trong thời gian tới.

Từ khóa: Bộ luật tố tụng hình sự, khởi tố vụ án, bị hại.
Nhận bài: 15/12/2020; Hoàn thành biên tập: 21/12/2020; Duyệt đăng: 25/01/2021. 

Abstract: The Criminal Procedure Code of 2015 has many new points stricter on the order and
procedures for resolving criminal cases compared to the Criminal Procedure Code of 2003. There
are provisions on prosecution at the request of the victim, in order to protect and respect the rights
of the victim in the criminal case. After more than 2 years of application of this provision in the
Criminal Procedure Code of 2015, it reveals a number of practical difficulties and obstacles. Within
the scope of the article, the author raised a number of difficulties encountered by the procedural as
well as victims’ agencies, suggesting some recommendations to improve the effectiveness of the
regulation. This plan in the future.

Keyword: The Criminal Procedure Code, prosecute the case, victim.
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1. Quy định pháp luật về khởi tố theo yêu
cầu bị hại

Điều 18 Bộ luật tố tụng hình sự (TTHS) năm
2015 quy định: “Khi phát hiện hành vi có dấu
hiệu tội phạm, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền
hạn của mình, cơ quan có thẩm quyền tiến hành
tố tụng có trách nhiệm khởi tố vụ án, áp dụng các
biện pháp do Bộ luật này quy định để xác định tội
phạm và xử lý người phạm tội, pháp nhân phạm
tội...”. Như vậy, trách nhiệm khởi tố vụ án hình
sự thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố
tụng hình sự khi phát hiện hành vi có dấu hiệu
tội phạm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp
nhất định, xuất phát từ lợi ích của bị hại mà pháp
luật trao quyền cho bị hại được phép lựa chọn có
yêu cầu khởi tố vụ án hình sự hay không, có đưa
vụ việc ra giải quyết theo trình tự tố tụng hình sự
hay không.

Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể
chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ quan, tổ chức

bị thiệt hại về tài sản, uy tín do tội phạm gây ra
hoặc đe dọa gây ra (Điều 62 Bộ luật TTHS năm
2015). Pháp luật tố tụng hình sự trao cho họ
nhiều quyền năng trong số đó có quyền yêu cầu
khởi tố vụ án với một số trường hợp nhất định.
Bởi lẽ, xuất phát từ yêu cầu đảm bảo nguyên tắc
khách quan, toàn diện trong giải quyết vụ án,
đôi khi khởi tố vụ án không những không đạt
được mục đích của nó mà còn gây ra những tổn
thương, thiệt hại thêm về mặt tinh thần cho bị
hại, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của họ. Vì
thế, các nhà làm luật đã đưa quy định về khởi tố
vụ án theo yêu cầu của bị hại nhằm tạo điều
kiện cho người phạm tội có cơ hội khắc phục
hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra,
hạn chế những tổn thương không cần thiết có
thể có đối với bị hại. Nội dung này cũng được
kế thừa từ các quy định ở Bộ luật TTHS năm
2003 và đến nay được quy định cụ thể tại Điều
155 Bộ luật TTHS năm 2015:

1 Giảng viên Khoa Luật, Học viện Cảnh sát nhân dân.
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“1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội
phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135,
136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của
Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc
người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi,
người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất
hoặc đã chết.

2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút
yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường
hợp có căn cứ xác định người đã rút yêu cầu khởi
tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng
bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu,
cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp
tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại rút yêu
cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ
trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.”

Một số điểm cần lưu ý về khởi tố theo yêu
cầu của bị hại như sau:

Thứ nhất, về loại tội phạm. Các vụ án thuộc
các loại tội phạm sau, cơ quan có thẩm quyền
tiến hành tố tụng chỉ được khởi tố khi có yêu cầu
của bị hại bao gồm 10 tội danh theo quy định:

Khoản 1 Điều 134: Tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.

Khoản 1 Điều 135: Tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Khoản 1 Điều 136: Tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác
vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Khoản 1 Điều 138: Tội vô ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.

Khoản 1 Điều 139: Tội vô ý gây thương
tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người
khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy
tắc hành chính.

Khoản 1 Điều 141: Tội hiếp dâm
Khoản 1 Điều 143: Tội cưỡng dâm
Khoản 1 Điều 155: Tội làm nhục người khác
Khoản 1 Điều 156: Tội vu khống
Khoản 1 Điều 226: Tội xâm phạm quyền sở

hữu công nghiệp
Thứ hai, chủ thể có quyền yêu cầu khởi tố là

bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của bị hại là
người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm
thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

So với BLTTHS năm 2003, quy định về chủ
thể có quyền yêu cầu khởi tố vụ án trong
trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại ở
Bộ luật TTHS năm 2015 mở rộng phạm vi chủ
thể. Bên cạnh chính bị hại có quyền yêu cầu thì
người đại diện hợp pháp của những trường hợp
người yếu thế nói trên cũng có quyền yêu cầu.
Nhưng bổ sung thêm tại Điều 155 Bộ luật
TTHS năm 2015 đối với trường hợp bị hại chết
thì người đại diện hợp pháp của họ có quyền
yêu cầu khởi tố. Điều này thể hiện tính nhân
văn của các quy định pháp luật nhằm đảm bảo
tối đa quyền và lợi ích của chính bị hại, đồng
thời cũng phù hợp thống nhất với các quy định
pháp luật có liên quan ví dụ như quy định về
đại diện trong Bộ luật dân sự năm 2015.

Thứ ba, trường hợp rút yêu cầu khởi tố.
Khoản 2 Điều 155 BLTTHS năm 2015 quy

định “Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút
yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường
hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu
cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc,
cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu
cầu, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn
tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án”. Quy định
này không giới hạn thời điểm rút đơn yêu cầu khởi
tố của bị hại kể cả tại phiên tòa xét xử phúc thẩm.
Đây là điểm mới của BLTTHS năm 2015 về rút
đơn yêu cầu khởi tố theo yêu cầu bị hại, bởi lẽ
Khoản 2 Điều 105 BLTTHS năm 2003 vụ án chỉ
bị đình chỉ khi bị hại rút yêu cầu trước ngày mở
phiên tòa sơ thẩm. Như vậy, BLTTHS năm 2015
không giới hạn thời điểm rút đơn yêu cầu khởi tố
của bị hại nhằm thể hiện sự tôn trọng ý chí của
người bị hại và tạo điều kiện cho người phạm tội
khắc phục hậu quả, hạn chế việc gây thêm những
tổn thất, mất mát về mặt tinh thần, danh dự không
cần thiết có thể có đối với người bị hại.

Ngoài ra bổ sung quy định “Bị hại hoặc người
đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không
có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu
do bị ép buộc, cưỡng bức” (Khoản 3 Điều 155
BLTTHS năm 2015). Quy định của BLTTHS năm
2015 là hợp lý vì cả bị hại và người đại diện của
họ đều là chủ thể của quyền rút yêu cầu khởi tố,
việc quy định cả hai chủ thể trên đều không được
yêu cầu khởi tố lại là phù hợp về kỹ thuật lập pháp.
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Đồng thời cũng tránh lãng phí những chi phí của
xã hội trong xử lý vụ việc.

2. Thực tiễn áp dụng quy định của Bộ luật
tố tụng hình sự về khởi tố theo yêu cầu bị hại

Có thể thấy rằng, các quy định của Bộ luật
TTHS năm 2015 đã có nhiều thay đổi tiến bộ hơn
so với Bộ luật TTHS năm 2003, những quy định
này đã đáp ứng được phần nào đỏi hỏi từ thực
tiễn trong trường hợp khởi tố theo yêu cầu của
bị hại. Tuy nhiên, thực tế áp dụng quy định này
của pháp luật đã xuất hiện nhiều điểm bất cập,
vướng mắc, cụ thể như sau:

Một là, quy định về nội dung yêu cầu khởi tố
vụ án hình sự. Cần phải xác định rõ ràng và chính
xác về nội dung yêu cầu ở đây là yêu cầu khởi tố
vụ án hình sự tức là yêu cầu xử lý vụ việc có dấu
hiệu tội phạm theo đúng quy định của  Luật TTHS.
Thực tiễn điều tra cho thấy, nhiều trường hợp bị
hại hoặc người đại diện hợp pháp của bị hại có yêu
cầu nhưng chỉ là yêu cầu về bồi thường thiệt hại
tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc yêu
cầu phía chủ thể bên kia phải xin lỗi,... Hoặc có
những trường hợp gửi đơn yêu cầu đến cơ quan
điều tra nhưng trong đơn chỉ thể hiện sự việc và
yêu cầu cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định
của pháp luật, như vậy nội dung yêu cầu không rõ
ràng, nhiều trường hợp khó khăn, vướng mắc trong
thụ lý vụ việc đối với các cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, có những trường hợp trong nội
dung yêu cầu khởi tố của bị hại gửi cho cơ quan
điều tra có chứa đựng những thông tin về vụ việc
có dấu hiệu hình sự (nguồn tin về tội phạm), do
vậy yêu cầu khởi tố cũng đồng thời là tố giác tội
phạm. Nó là một trong những cơ sở để xác định
có dấu hiệu tội phạm, dùng làm căn cứ để khởi tố
vụ án hình sự. Trường hợp này cơ quan có thẩm
quyền tiến hành tố tụng cần nhanh chóng kiểm
tra, xác minh kết luận có dấu hiệu tội phạm hay
không để ra các quyết định tố tụng đúng pháp
luật (Quyết định khởi tố vụ án hoặc quyết định
không khởi tố vụ án hình sự).

Hai là, về quy định rút yêu cầu khởi tố.
Khoản 2 Điều 155 Bộ luật TTHS năm 2015
“Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu
cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp
có căn cứ xác định người đã rút yêu cầu khởi tố
trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức

thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, cơ
quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục
tiến hành tố tụng đối với vụ án.”. Như vậy, luật
quy định trường hợp đã yêu cầu khởi tố rút yêu
cầu thì vụ án phải đình chỉ, nhưng trừ trường hợp
rút yêu cầu trái với ý muốn của họ do bị ép buộc,
cưỡng bức. Tuy nhiên trong những trường hợp
trái ý muốn khác như bị lừa dối, đe dọa,...thì luật
lại không quy định. Thực tiễn đã có trường hợp,
bị hại yêu cầu khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã
tiến hành khởi tố vụ án hình sự (xác định có dấu
hiệu tội phạm) tiến hành các hoạt động điều tra,
sau đó đối tượng (bị can) cam kết sẽ bồi thường
“thỏa đáng” cho bị hại và gia đình; bị hại sau đó
rút yêu cầu khởi tố. Nhưng sau khi cơ quan điều
tra đình chỉ điều tra, đối tượng lại không bồi
thường cho bị hại như đã cam kết. Lúc này bị hại
đến cơ quan điều tra yêu cầu khởi tố thì không
được bởi vì Khoản 3 Điều 155 Bộ luật TTHS
năm 2015 quy định bị hại rút yêu cầu thì không
được yêu cầu lại trừ trường hợp do bị ép buộc,
cưỡng bức (không thuộc trường hợp nào luật quy
định). Do vậy, cần quy định cụ thể hơn các lý do
mà bị hại rút yêu cầu trái với ý muốn của họ.

Ba là, động cơ yêu cầu khởi tố. Thực tiễn áp
dụng pháp luật cho thấy, nhiều trường hợp bị hại
hoặc đại diện hợp pháp của bị hại đưa ra yêu cầu
khởi tố với động cơ không trong sáng, thiếu minh
bạch, vì lợi ích cá nhân chứ không nhằm đòi lại
công lý, lẽ phải, xử lý hành vi phạm tội theo đúng
quy định của pháp luật. Có những trường hợp, bị
hại đã lợi dụng cơ quan điều tra, các quy định
của pháp luật gây sức ép với người thực hiện
hành vi phạm tội (chủ yếu là đòi bồi thường thiệt
hại). Sau khi đã nhận được phần lợi ích thì lại
không thực hiện những yêu cầu của cơ quan điều
tra nhằm góp phần giải quyết vụ án, thậm chí tiến
hành rút yêu cầu khởi tố. Chính vì điều này khiến
nhiều trường hợp, bị hại không đi khám thương
tích trong những vụ án cố ý gây thương tích,
không đi giám định,...theo quy định của pháp luật
để có cơ sở xử lý đúng người, đúng pháp luật đối
với tội phạm, người phạm tội. Mặc dù tại điểm b
Khoản 2 Điều 127 Bộ luật TTHS năm 2015 đã
bổ sung quy định về dẫn giải khi bị hại không
hợp tác với cơ quan điều tra để giám định. Tuy
nhiên quy định này chưa được hướng dẫn cụ thể
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và thực tế gần như không được áp dụng. Thực tế
đó khiến không ít cơ quan điều tra gặp rất nhiều
những khó khăn trong quá trình làm rõ vụ án.

Bốn là, về hình thức yêu cầu khởi tố. Đến nay
pháp luật tố tụng hình sự chưa có quy định cụ thể
về hình thức yêu cầu khởi tố. Đây là tài liệu hết sức
quan trọng có giá trị pháp lý đặc biệt trong những
vụ án chỉ được khởi tố theo yêu cầu của bị hại.
Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố
tụng chỉ căn cứ vào Thông tư liên tịch số
04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày
19/10/2018 về quy định phối hợp giữa cơ quan
điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một
số quy định của BLTTHS năm 2015 để thực hiện.
Theo đó, tại Khoản 5 Điều 7 của Thông tư liên tịch
quy định: “Trường hợp khởi tố vụ án hình sự theo
yêu cầu của bị hại, thì yêu cầu khởi tố của bị hại
hoặc người đại diện của bị hại phải thể hiện bằng
văn bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của họ; trường
hợp bị hại hoặc người đại diện của bị hại đến trực
tiếp trình bày thì cơ quan điều tra, Viện kiểm sát
phải lập biên bản ghi rõ nội dung yêu cầu khởi tố
để họ ký hoặc điểm chỉ vào biên bản. Biên bản do
Viện kiểm sát lập phải được chuyển ngay cho cơ
quan điều tra để xem xét việc khởi tố vụ án hình sự
và đưa vào hồ sơ vụ án”. Như vậy, trong Thông tư
thể hiện hình thức của yêu cầu là bằng văn bản có
chữ ký (điểm chỉ) hoặc trực tiếp đến trình bày với
cơ quan điều tra, viện kiểm sát. Thực tế có những
trường hợp, bị hại gửi file ghi âm yêu cầu khởi tố,
gọi điện thoại đến cơ quan có thẩm quyền (khi họ
xét thấy nếu gửi văn bản hoặc đến trực tiếp tiếp trụ
sở cơ quan có thẩm quyền có thể bị đe dọa đến tính
mạng, sức khỏe...), gửi qua fax, người nước ngoài
yêu cầu khởi tố, bị hại có được gửi qua thư điện tử
(email) hay thông qua các ứng dụng mạng hay
không trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay... thì
trình tự, thủ tục như thế nào? Những vấn đề này
vẫn chưa được quy định cụ thể trong luật.

Năm là, áp dụng pháp luật sau khi đã có
quyết định khởi tố. Thực tế có trường hợp bị hại
yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự
đối với hành vi có nhiều đối tượng cùng thực
hiện tội phạm (vụ án có đồng phạm), quá trình
điều tra bị hại có đơn miễn trách nhiệm hình sự
đối với 01 bị can của vụ án đó. Cơ quan điều tra
đã xác định rút yêu cầu khởi tố đối với bị can đó

và đình chỉ điều tra đối với bị can này nhưng vẫn
tiếp tục tiến hành điều tra với các bị can khác.
Nhận định của cơ quan điều tra như vậy là không
chính xác về quy định của pháp luật đối với
trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Cần
phải nhấn mạnh rằng, theo quy định Bộ luật
TTHS 2015 thì bị hại chỉ được quyền yêu cầu
khởi tố vụ án, tức là yêu cầu đưa một vụ việc giải
quyết theo tiến trình tố tụng hình sự chứ bị hại
không có quyền yêu cầu khởi tố hay không khởi
tố đối với từng chủ thể thực hiện tội phạm (bị
can). Khi vụ án đã được khởi tố, điều tra thì cơ
quan tiến hành tố tụng sẽ giải quyết theo trình tự,
thủ tục mà luật định chứ không phụ thuộc vào ý
kiến chủ quan của bị can, thẩm quyền tiến hành
tố tụng thuộc về các cơ quan có thẩm quyền theo
quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

3. Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả
áp dụng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự
về khởi tố theo yêu cầu bị hại

Trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật
cũng như thực tiễn áp dụng quy định về khởi tố theo
yêu cầu của bị hại, người viết đề xuất một số kiến
nghị sau đây nhằm góp phần nâng cao hiệu quả,
chất lượng nội dung này trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các
quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015
liên quan đến hình thức yêu cầu của bị hại như
quy định cụ thể bị hại hoặc người đại diện có thể
yêu cầu khởi tố bằng văn bản giấy, văn bản điện
tử, thông qua bản ghi âm, ghi hình; bổ sung cơ
chế pháp lý trong trường hợp bị hại tuy có yêu
cầu khởi tố vụ án đã gửi đến cơ quan có thẩm
quyền nhưng không chấp hành các đề nghị của
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng như đi
khám thương tích, trưng cầu giám định... nhằm
giải quyết đúng đắn vụ án hoặc cơ quan có thẩm
quyền tiến hành tố tụng có căn cứ xét thấy động
cơ yêu cầu của bị hại không đúng đắn, không phù
hợp với quy định của pháp luật. Người viết đề
xuất trong những trường hợp như vậy có thể hủy
bỏ yêu cầu khởi tố của bị hại hoặc người đại diện
theo pháp luật của họ, hoặc vẫn tiến hành khởi
tố dù bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố hay cưỡng
chế thi hành các quyết định, đề nghị của cơ quan
có thẩm quyền tiền hành tố tụng nhằm phục vụ
cho việc giải quyết đúng đắn vụ án.
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Bên cạnh đó, cần bổ sung thêm về các trường
hợp bị hại rút yêu cầu và sau đó lại yêu cầu lại thì
cơ quan điều tra vẫn thụ lý đơn yêu cầu khởi tố
của bị hại chẳng hạn như bổ sung việc bị hại rút
yêu cầu do bị lừa dối, đe dọa...

Hai là, đối với cơ quan có thẩm quyền tiến
hành tố tụng đặc biệt là cơ quan điều tra, điều
tra viên cần có nhận thức đúng đắn, đầy đủ quy
định của pháp luật tố tụng hình sự về khởi tố
theo yêu cầu của bị hại, nắm chắc những nội
dung gì mà bị hại được quyền yêu cầu, phạm vi
yêu cầu, thẩm quyền giải quyết các yêu cầu của
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Bên
cạnh đó, cán bộ làm công tác trực ban hình sự
cần có thái độ, kỹ năng tiếp nhận các yêu cầu
của bị hại theo đúng quy định của pháp luật.
Quá trình áp dụng pháp luật từ khi trước khởi tố
đến sau khi ra Quyết định khởi tố, tiền hành
điều tra cần đảm bảo đúng quy định của Luật.
Các hình thức có thể được tổ chức như tổ chức
các cuộc tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, tập huấn
pháp luật... cho cán bộ làm công tác điều tra,
trực ban hình sự.

Ba là, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên
truyền pháp luật cho đông đảo người dân hiểu và
nắm bắt các quy định của pháp luật nói chung
trong đó có Luật tố tụng hình sự năm 2015 với
các hình thức, nội dung đa dạng. Về hình thức, có
thể thông qua các cuộc họp tổ dân phố, sinh hoạt

chi bộ, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật,...hoặc
trực tiếp cán bộ công an khu vực tuyên truyền
thông qua công tác quản lý nghiệp vụ. Với mục
đích nhằm người dân có nhận thức đúng, đầy đủ
quyền và nghĩa vụ của bản thân, quyền được yêu
cầu khởi tố trong các trường hợp luật quy định.
Bên cạnh đó, khi yêu cầu khởi tố vụ án cần thể
hiện nội dung yêu cầu, phạm vi sao cho phù hợp
quy định của pháp luật. Tuyên truyền cho họ ý
thức pháp luật, động cơ đúng đắn trong trường
hợp yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án
là đòi lại công lý, lẽ phải, đảm bảo pháp chế chứ
không được vì động cơ vụ lợi cá nhân, thiếu
trong sáng. Đặc biệt, khi đưa ra yêu cầu khởi tố,
người dân cần xác định là việc bản thân yêu cầu
cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự (xử
lý hình sự một vụ việc) tránh trường hợp yêu cầu
chung chung, yêu cầu những nội dung bồi
thường dân sự... hạn chế những khó khăn đối với
cơ quan thụ lý đơn, cũng như đảm bảo tốt nhất
quyền và nghĩa vụ của bị hại.

Trên đây là một số những kiến nghị của người
viết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng chế
định khởi tố theo yêu cầu của bị hại trong thực tiễn,
góp phần đảm bảo thượng tôn pháp luật, đảm bảo
các quyền và lợi ích của bị hại cũng như tháo gỡ
những vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp
luật của các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố
tụng đối với chế định này./.

Sở địa chính8... Thực trạng cho thấy, việc thu
thuế nhà đất ở Việt Nam đối với bất động sản
còn trì trệ, nhiều thủ tục, có trường hợp người
dân muốn đóng thuế để hoàn tất thủ tục sang
tên giấy chứng nhận mà cũng rất khó khăn, tình
trạng thất thu thuế…Tham khảo mô hình tiến
bộ của các nước có nền công chứng phát triển
như trên để vận dụng vào Việt Nam, chúng ta
có thể thực hiện thí điểm liên thông các thủ tục
công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất và tài
sản gắn liền với đất và thu thuế tại các tỉnh,
thành phố lớn như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh nhằm tạo cơ sở, tiền đề đánh giá, thống
nhất áp dụng trên toàn quốc để tiết kiệm thời

gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Cơ quan công chứng có thể thực hiện các hoạt
động từ việc đặt cọc giữa các bên ủy quyền cho
tổ chức hành nghề công chứng thu tiền vào tài
khoản để đảm bảo cho việc thanh toán tiền mua
bán giữa các bên, tiền thuế phải nộp cho nhà
nước, tránh tình trạng khai giá thấp gây thất thu
thuế của nhà nước./.
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH CỦA 
LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT KINH TẾ VỚI TỘI PHẠM KINH TẾ, THAM NHŨNG 

TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 
Lại Sơn Tùng1

Tóm tắt: Đất đai là tài nguyên quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng
đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa,
xã hội, an ninh và quốc phòng. Trong bài viết này, tác giả nêu ra những thủ đoạn phổ biến của tội
phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất đai trong thời gian vừa qua, những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình đấu tranh với tội phạm này trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp
nâng cao hiệu quả đấu tranh của lực lượng cảnh sát kinh tế với tội phạm kinh tế, tham nhũng trong
lĩnh vực này trong thời gian tới.

Từ khóa: Tội phạm kinh tế, tham nhũng, quản lý đất đai.
Nhận bài: 15/12/2020; Hoàn thành biên tập: 21/12/2020; Duyệt đăng: 25/01/2021. 

Abstract: Land is a national resource, a special means of production, the most important
component of the living enviroment, is the distribution area of resdential areas, construction of
economic, cultural and social facilities, security and defense. In this article, the author outlines
common tricks of economic crimes, corruption in the field of land management in recent years,
diffculites and problems in the process of fighting this crime. On that basis, the author proposes a
number of solutions to improve the effectiveness of the economic police force against economic
crimes and corruption in this field in the coming time.

Key words: Economic crime, corruption, land management.
Date of receipt: 15/12/2020; Date of revision: 21/12/2020; Date of Approval: 25/01/2021. 

1. Một số thủ đoạn phổ biến của tội phạm
kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý
đất đai

Tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 14/2012/TT-
BTNMT ngày 26/11/2012 về Quy định kỹ thuật
điều tra thoái hóa đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên
và Môi trường ban hành, đất đai được hiểu như
sau: “Đất đai là một vùng đất có ranh giới, vị trí,
diện tích cụ thể và có các thuộc tính tương đối ổn
định hoặc thay đổi nhưng có tính chu kỳ, có thể dự
đoán được, có ảnh hưởng tới việc sử dụng đất
trong hiện tại và tương lai của các yếu tố tự nhiên,
kinh tế - xã hội như: thổ nhưỡng khí hậu, địa hình,
địa mạo, địa chất, thủ văn, thực vật, động vật cư
trú và hoạt động sản xuất của con người”2.

Theo báo cáo tổng kiểm kê đất đai của Tổng
cục Quản lý đất đai: Tổng diện tích các loại đất
của cả nước là 33.096.731 ha trong đó: đất nông

nghiệp 26.822.953 ha (chiếm 81,04%); đất phi
nông nghiệp 3.796.871 ha (chiếm 11,47%); đất
chưa sử dụng 2.476.908 ha (chiếm 7,48%); đất
có mặt nước ven biển 56.324 ha (chiếm 0,17%).

Trên thực tế, đất đai là nguồn tài nguyên thiên
nhiên vô cùng quý giá, đất là mặt bằng để phát
triển nền kinh tế quốc dân. Để khai thác được
những giá trị mà đất đai mang lại đòi hỏi các cơ
quan chức năng cần phải làm tốt công tác quản lý
đất đai. Quản lý đất đai được hiểu là quá trình đảm
bảo theo luật pháp cho việc sử dụng, phát triển quỹ
đất, khai thác lợi nhuận thu được từ đất và giải
quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến đất đai.
Đối tượng quản lý đất đai liên quan đến cả hai đối
tượng đất công và đất tư bao gồm các công việc:
đo đạc đất đai, đăng ký đất đai, định giá đất đai
giám sát sử dụng, lưu giữ và cung cấp các thông
tin về đất đai.

1 Thạc sỹ, Giảng viên Khoa Cảnh sát kinh tế, Học viện Cảnh sát nhân dân.
2 Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 14/2012/TT-BTNMT ngày 26/11/2012 về quy định kỹ thuật điều tra thoái
hóa đất.
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Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta
đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý và sử
dụng đất đai thông qua việc ban hành nhiều Chỉ
thị, Nghị quyết cũng như các văn bản quy phạm
pháp luật về thống kê, rà soát, quản lý đất đai
nhằm thống nhất quản lý, sử dụng có hiệu quả
nguồn tài nguyên quý giá này do đó đã đạt được
nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào
sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tuy
nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì
tình hình tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh
vực quản lý đất đai đang diễn biến hết sức phức
tạp, có chiều hướng gia tăng về số vụ, số đối
tượng, nhiều vụ việc vi phạm diễn ra trong một
khoảng thời gian dài mới được phát hiện, xử lý,
có nhiều vụ việc xảy ra với quy mô lớn và có
biểu hiện lợi ích nhóm. Trên cơ sở nghiên cứu và
khảo sát thực tiễn, các vụ án kinh tế, tham nhũng
trong lĩnh vực quản lý đất đai được thực hiện
thông qua các thủ đoạn phổ biến sau đây:

- Thủ đoạn trong quá trình triển khai thực
hiện các dự án BT (dự án được thực hiện theo
hình thức Xây dựng – Chuyển giao).

Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (hay còn
gọi là hợp đồng BT) là hình thức đầu tư được ký
giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu
tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi
xây dựng xong, nhà đầu tư chuyển giao công trình
đó cho Nhà nước Việt Nam và Chính phủ tạo điều
kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án khác để thu
hồi vốn đầu tư và lợi nhuận thanh toán cho nhà
đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng BT. Khi
thực hiện các dự án theo hình thức hợp đồng BT,
việc thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án
bằng giá trị đất đối ứng thường tiến hành không
thông qua đấu giá quyền sử dụng đất mà căn cứ
vào bảng giá đất do UBND ban hành. Trên thực tế,
có những địa phương thuê đơn vị tư vấn xác định
giá đất và thành lập Hội đồng thẩm định giá đất để
thẩm định phương án giá đất của đơn vị tư vấn
nhằm xác định giá đất thanh toán cho nhà đầu tư,
tuy nhiên việc làm này chỉ mang tính hình thức. 

Việc xác định giá đất được thực hiện theo
Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014
của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm 04

phương pháp: phương pháp so sánh trực tiếp;
phương pháp chiết trừ; phương pháp thu nhập và
phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều
chỉnh giá đất3. Tuy nhiên, việc xác định được giá
đất là không đơn giản, đôi khi còn bị tác động bởi
ý chí chủ quan của người định giá, giá đất lấy làm
mẫu thường đã được bàn bạc, thống nhất để thấp
hơn giá trị giao dịch thật nhằm hạn chế tiền nộp
thuế. Bên cạnh đó, trong cách tính có nhiều yếu tố
giả định như doanh thu phát triển giả định, chi phí
phát triển giả định... nên có thể sẽ bị chi phối bởi
người tính toán vì vậy giá đất được xác định chưa
thực sự sát với giá trị trường gây thất thoát ngân
sách nhà nước. 

- Thủ đoạn trong việc cổ phần hóa doanh
nghiệp liên quan đến đất đai.

Khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp
nhà nước thì đa số không đưa giá trị quyền sử
dụng đất vào giá trị doanh nghiệp do đất là thuê
của Nhà nước, nếu có đưa thì giá trị sử dụng
đất cũng không đáng là bao nhưng trên thực tế
đều là các vị trí đất đắc địa, sau đó tiến hành
điều chỉnh quy hoạch, xin chuyển mục đích sử
dụng đất đang ở, đất thương mại dịch vụ để làm
tăng giá trị quyền sử dụng đất dẫn đến việc nhà
nước mất nguồn thu này, do loại đất này thường
có giá trị thương mại lớn; hoặc một số công ty
bị các doanh nghiệp lớn thâu tóm bằng hình
thức mua lại cổ phần rồi chuyển mục đích sử
dụng đất (có thể có những thỏa thuận ngầm
trong đó) ... Bên cạnh đó, còn có tình trạng một
số doanh nghiệp góp vốn bằng đất thành lập
công ty liên doanh để tiến hành triển khai, thực
hiện dự án trên khu đất đó, sau đó tiến hành
thoái vốn chuyển đất đai từ sở hữu doanh
nghiệp nhà nước sang tư nhân.

- Cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm trong việc
xét duyệt dự án cấp đất, giao đất, cho thuê đất,
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù,
giải phóng mặt bằng.

Hành vi vi phạm này được thực hiện chủ yếu
bởi những người có chức vụ, quyền hạn trong các
cơ quan quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm
quyền của UBND các cấp, các phòng, ban, cán bộ
địa chính thường hay dùng ở giai đoạn xét duyệt dự

3 Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường.
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án, giao đất, thu hồi đất, cho phép chuyển quyền
mục đích sử dụng đất, cho phép chuyển đổi,
chuyển nhượng, cho thuê đất,... những người có
nhu cầu sử dụng muốn có được một trong cái loại
đất nói trên phải tiến hành “chạy tiền” cho các cấp
có thẩm quyền đó, ngoài ra các cấp có thẩm quyền
này còn tiến hành một số hoạt động như: Cấp đất
không đúng thẩm quyền, lợi dụng chức vụ quyền
hạn bán đất để thu lợi nhuận cho địa phương và
chiếm đoạt một phần lợi nhuận đó... Đối với các
đối tượng có chức, có quyền trong các cơ quan
quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương thường
là những người làm việc trực tiếp tại cơ sở. 

Trong công tác bồi thường giải phóng mặt
bằng các dự án, thủ đoạn phổ biến mà các đối
tượng phạm tội sử dụng là hợp thức cho rất nhiều
hộ dân không thuộc diện bồi thường hỗ trợ tái
định cư được nhận bồi thường trái quy định và
lập khống phương án bồi thường hỗ trợ tái định
cư cho các hộ dân khác, lập khống danh sách các
hộ dân được tiêu chuẩn đất giãn dân để xin
phương án quy hoạch chuyển đổi mục đích sử
dụng đất gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước4. 

- Lợi dụng sự lỏng lẻo, bất cập trong công
tác quản lý đất đai của các cơ quan chức năng
móc nối với một số cán bộ chính quyền, cán bộ
quản lý hợp tác xã... để xin chuyển nhượng, xin
thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng, san lấp, lấn
chiếm đất trái phép.

Lợi dụng việc áp dụng luật đất đai chưa đồng
bộ, chưa thống nhất cùng với sự lơ là tắc trách,
hiểu biết pháp luật còn hạn chế cùng với sự tha
hóa của một số cán bộ làm công tác quản lý đất
đai. Các đối tượng phạm tội (người sử dụng đất
đai) đã lợi dụng triệt để những sơ hở kể trên để
trục lợi, có nơi đã nhen nhóm hình thành đường
dây, ổ nhóm để phạm tội, gây cản trở, khó khăn
cho sự nghiệp phát triển kinh tế, tình hình an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Lợi dụng sự phát triển của kỹ thuật công
nghệ, một số đối tượng đã làm giả sổ đỏ để tiếp
tay cho hành vi lừa đảo đối với người dân, các cơ
sở cầm đồ, tổ chức tín dụng, cho vay vốn.

Thực tiễn đã có rất nhiều vụ việc liên quan
đến việc làm, sử dụng sổ đỏ giả để thực hiện
hành vi vi phạm pháp luật được lực lượng chức

năng phát hiện, khám phá trong thời gian qua.
Trong các vụ việc này, sổ đỏ được làm giả giống
như thật nên bằng mắt thường và các công cụ thủ
công không thể phát hiện được là giả hay thật.
Thực tế cho thấy một số trường hợp khi tiến hành
làm các thủ tục công chứng việc chuyển nhượng
đất đai với sổ đỏ giả nhưng cơ quan Công chứng
không thể phân biệt được sổ đỏ đó là thật hay giả.
Bên cạnh đó, quá trình quản lý phôi sổ đỏ vẫn
còn nhiều sơ hở, đã từng xảy ra nhiều vụ mất
phôi sổ đỏ nên có tình trạng sổ đỏ được làm giả
trên phôi thật gây khó khăn cho quá trình phát
hiện và xử lý của các cơ quan chức năng. 

2. Những khó khăn, vướng mắc của lực
lượng cảnh sát kinh tế khi đấu tranh với tội
phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực
quản lý đất đai

Trên cơ sở những thủ đoạn được phân tích ở
trên và từ thực tiễn hoạt động đấu tranh với tội
phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý
đất đai cho thấy lực lượng Cảnh sát kinh tế gặp
những khó khăn, vướng mắc cụ thể sau đây:

Một là, thực tiễn hiện nay, số tố giác, tin báo
về tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm
kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất
đai đã thụ lý, giải quyết còn chiếm tỷ lệ rất thấp
so với tổng số tin báo về tội phạm nói chung.
Điều đó cho thấy việc phát hiện, thụ lý tố giác
tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội
phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý
đất đai trong thời gian qua chưa phản ánh đúng
thực tế khách quan tình hình tội phạm này trên
địa bàn cả nước trong nhiều năm qua.

Hai là, xuất phát từ chủ thể thực hiện hành
vi phạm tội. Các đối tượng thực hiện hành vi
phạm tội thường là những người có chức vụ,
quyền hạn, có trình độ chuyên môn trong quản
lý, quy hoạch và sử dụng đất đai, có quan hệ xã
hội sâu rộng, am hiểu về pháp luật nên luôn biết
cách lách qua những “kẽ hở” của pháp luật khi
thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, việc xác
minh hành vi phạm tội của các đối tượng này gặp
nhiều khó khăn, các đối tượng thường không
cung cấp đầy đủ chứng cứ, tài liệu phục vụ cho
công tác xác minh hoặc tìm mọi cách để hợp thức
hóa tài liệu nhằm che giấu hành vi phạm tội.

4 https://vksndtc.gov.vn/tin-tuc/cong-tac-kiem-sat/thuc-trang-giai-phap-nang-cao-chat-luong-ksdt-ksxx-
d10-t905.html
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Điều đáng nói, trong lĩnh vực quản lý đất đai,
hành vi tham nhũng “vặt” vẫn còn xảy ra phổ
biến đặc biệt như việc nhũng nhiễu trong quá
trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
xin cấp phép xây dựng, làm thủ tục chuyển
nhượng quyền sử dụng đất nhưng việc phát hiện
để khởi tố, điều tra, truy tố đối với những hành vi
này hầu như không có.

Ba là, nhiều vụ việc sai phạm xảy ra trong
một khoảng thời gian dài mới bị phát hiện, có
những vụ việc thì quá trình bàn giao, quản lý hồ
sơ tài liệu, sổ sách lưu trữ giữa những người có
thẩm quyền qua từng nhiệm kỳ không đúng quy
định do đó việc thu thập các tài liệu, chứng cứ
liên quan đến hành vi phạm tội như các Sổ Nghị
quyết, Biên bản họp, Hợp đồng cho thuê đất,
chứng từ thu, chi... gặp nhiều khó khăn hoặc
thậm chí là không thể thu thập được và do thời
gian xảy ra đã lâu nên các tài liệu trên thường bị
hư hỏng, thất lạc không còn được lưu giữ, dẫn
đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, cụ thể các
cán bộ lãnh đạo ở nhiệm kỳ sau đổ lỗi cho các
cán bộ lãnh đạo ở nhiệm kỳ trước.

Bốn là, những thông tin, tài liệu, số liệu có liên
quan đến việc quản lý, quy hoạch và sử dụng đất
đai có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của các
đối tượng cần phải thu thập tại một số cơ quan như
Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và
Đầu tư; Sở Tài chính... Tuy nhiên, thực tế tại một
số địa phương thì mối quan hệ phối hợp giữa lực
lượng cảnh sát kinh tế với các Sở, ngành còn hạn
chế dẫn đến việc thu thập tài liệu gặp nhiều khó
khăn, mất nhiều thời gian dẫn đến tình trạng có
những vụ án phải gia hạn điều tra nhiều lần. 

Năm là, một số quy định của Bộ luật hình sự
hiện hành và các văn bản liên quan đến quản lý
đất đai hiện nay vẫn tồn tại một số điểm bất cập
gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng trong
giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng trong
lĩnh vực quản lý đất đai. Đơn cử như quy định
về khái niệm “thi hành công vụ”, “chủ thể thi
hành công vụ” và “thực hiện nhiệm vụ” vẫn
chưa được rõ ràng theo Luật Trách nhiệm bồi
thường của Nhà nước và Bộ luật hình sự, dẫn tới
việc định tội danh cho các bị can có hành vi sai
phạm là Trưởng, phó thôn có hành vi bán đất,
giao đất trái thẩm quyền của lực lượng Công an,
Tòa án và Viện kiểm sát chưa được thống nhất. 

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh
của lực lượng cảnh sát kinh tế với tội phạm
kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý
đất đai

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc đã
nêu ở trên, để nâng cao hiệu quả đấu tranh với
tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực quản
lý đất đai, lực lượng cảnh sát kinh tế cần thực
hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, làm tốt công tác nắm tình hình
trên địa bàn được phân công, phân cấp quản lý để
phát hiện những thông tin ban đầu về tội phạm
kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất
đai. Đồng thời tham mưu các cấp ủy Đảng, chính
quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn nữa
trong công tác tiếp nhận và giải quyết các vụ việc
sai phạm về kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực
quản lý đất đai. Trên cơ sở những thông tin thu
thập được chủ động tiến hành điều tra, xác minh
làm rõ; nếu xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội
phạm thì tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy
định của pháp luật. 

Thứ hai, xây dựng quy chế phối hợp giữa lực
lượng cảnh sát kinh tế các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương với các cơ quan như Sở Tài
nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Sở Tài chính,... trong việc trao đổi, cung cấp
thông tin tài liệu có liên quan đến việc quản lý,
quy hoạch và sử dụng đất đai có giá trị chứng
minh hành vi phạm tội để quá trình điều tra,
khám phá tội phạm vi phạm quy định về quản lý
sử dụng đất đai được diễn ra một cách thuận lợi.

Thứ ba, tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu
về đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng
trong lĩnh vực quản lý đất đai cho lực lượng cảnh
sát kinh tế cả nước nhằm nâng cao bản lĩnh chính
trị, trình độ nghiệp vụ điều tra, kiến thức pháp luật
về quản lý kinh tế, quản lý đất đai. Nắm vững
những vấn đề về thủ đoạn gây án của tội phạm
kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý đất đai
để từ đó xác định những vấn đề mang tính quy luật
trong hoạt động phạm tội của các đối tượng qua đó
chủ động phát hiện tội phạm. Đồng thời, cần ưu
tiên tuyển chọn những cán bộ, chiến sỹ có trình
độ, kiến thức am hiểu về lĩnh vực quản lý sử dụng
đất đai vào đơn vị có chức năng chuyên trách đấu
tranh với tội phạm vi phạm quy định về quản lý sử
dụng đất đai.                              (Xem tiếp trang 71)
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LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2019 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
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Cải tạo không giam giữ là một trong những
hình phạt chính được quy định tại Khoản 1 Điều
32 và Điều 36 của Bộ luật hình sự (BLHS) năm
2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt
là BLHS năm 2015). Thi hành án phạt cải tạo
không giam giữ là việc cơ quan, người có thẩm
quyền theo quy định của Luật THAHS giám sát,
giáo dục người chấp hành án tại nơi cư trú hoặc
nơi làm việc, học tập; khấu trừ một phần thu
nhập sung quỹ nhà nước, giám sát việc thực hiện
một số công việc lao động phục vụ cộng đồng
theo bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực
pháp luật2. Như vậy, đặc trưng của hình phạt này
là người bị kết án không buộc phải cách ly khỏi

đời sống xã hội mà được giao cho cơ quan, tổ
chức nơi người đó làm việc, học tập hoặc Ủy ban
nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để giám sát,
giáo dục với sự phối hợp của gia đình, qua đó
phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong
cải tạo, giáo dục người phạm tội.

1. Những quy định mới về thi hành án
phạt cải tạo không giam giữ

Nội dung về thi hành án phạt cải tạo không
giam giữ trong Luật THAHS năm 2019 được quy
định tại Chương V, Mục 3 (gồm 11 điều, từ Điều
96 đến Điều 106). Như vậy, so với Luật THAHS
năm 2010, Luật THAHS năm 2019 đã bỏ 01 điều
(quy định về bổ sung hồ sơ thi hành án), bổ sung

1 Thạc sỹ, Giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội.
2 Điều 3 Luật THAHS năm 2019.

ÑAØO TAÏO BOÀI DÖÔÕNG
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02 điều (quy định về giải quyết việc vắng mặt tại
nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc
của người chấp hành án và giảm thời hạn chấp
hành án phạt cải tạo không giam giữ); đồng thời
sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể liên quan
đến cải tạo không giam giữ.

Thứ nhất, về quyết định thi hành án phạt cải
tạo không giam giữ (Điều 96) và thi hành quyết
định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ
(Điều 97).

Luật THAHS năm 2019 (Điều 96) đã bổ sung
thêm 02 đối tượng mà Tòa án phải gửi quyết định
thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, gồm:
người đại diện trong trường hợp người chấp hành
án là người dưới 18 tuổi và Ủy ban nhân dân cấp
xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục
người chấp hành án. Quy định này góp phần
nâng cao trách nhiệm của Tòa án trong việc ra
quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam
giữ; đồng thời bảo đảm vai trò tham gia, phối
hợp của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội
cũng như người đại diện (đối với người dưới 18
tuổi). Đây là những chủ thể có vai trò quan trọng
và trực tiếp hỗ trợ người chấp hành án trong quá
trình cải tạo, thay đổi bản thân tại địa phương nơi
cư trú.

Nội dung về thủ tục thi hành quyết định thi
hành án phạt cải tạo không giam giữ trong Luật
THAHS năm 2019 (Điều 97) đã được chỉnh sửa
một số kỹ thuật lập pháp phù hợp và sửa đổi, bổ
sung so với quy định tại Luật THAHS năm 2010,
cụ thể: (1) Bổ sung trách nhiệm của người chấp
hành án, người đại diện của người chấp hành án
phải có mặt theo giấy triệu tập (trừ trường hợp
bất khả kháng); (2) Bổ sung trách nhiệm của
Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự
cấp quân khu lập biên bản vi phạm nghĩa vụ

trong trường hợp người chấp hành án không có
mặt theo giấy triệu tập hoặc không cam kết việc
chấp hành án3; (3) Bổ sung các tài liệu cụ thể cần
có trong hồ sơ giám sát, giáo dục người chấp
hành án; (4) Cụ thể hóa thời điểm cấp giấy chứng
nhận chấp hành xong án phạt cải tạo không giam
giữ (từ “ngay khi” hết thời hạn chấp hành án
thành “vào ngày cuối cùng” của thời hạn chấp
hành án); (5) Bổ sung quy định để giải quyết
trường hợp người chấp hành án chết (Tòa án phải
ra quyết định đình chỉ thi hành án). Trên thực tế,
tình trạng người chấp hành án không có mặt
đúng thời hạn, thậm chí trốn khỏi địa phương và
không tuân thủ giấy triệu tập vẫn tồn tại và gây
không ít khó khăn cho các cơ quan thi hành án4.
Vì vậy, việc đưa ra các quy định cụ thể để xử lý
trường hợp này là rất cần thiết, góp phần bảo
đảm tính nghiêm minh của pháp luật, là cơ sở để
cơ quan chức năng đưa ra các hình thức xử phạt
và các biện pháp cưỡng chế thích đáng, kịp thời.
Ngoài ra, một số chỉnh sửa về mặt kỹ thuật cũng
giúp quy định tại điều này được cụ thể, khả thi
hơn trong quá trình áp dụng trên thực tế.

Thứ hai, về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban
nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám
sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo
không giam giữ (Điều 98).

Để phù hợp với quy định của BLHS năm
2015 và các văn bản quy phạm pháp luật về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân
các cấp, Luật THAHS năm 2019 (Điều 98) đã bỏ
quy định nhiệm vụ phân công người trực tiếp
giám sát, giáo dục người chấp hành án, xử phạt
vi phạm hành chính đối với người chấp hành án
và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án.
Việc không phân công người trực tiếp giám sát,
giáo dục người chấp hành án cũng giúp giảm tải

3 Cùng đó, Khoản 5 Điều 13 Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an
quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng cũng quy định chế tài xử lý cụ thể: “Trường hợp người
chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế cố tình vi phạm nghĩa vụ đã bị xử lý
nhưng vẫn cố tình vi phạm thì Công an cấp xã tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp xã để đề nghị cơ quan
có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành bản án quy định tại Điều 380 Bộ
luật hình sự”.
4 Nguyễn Thị Ánh Hồng (2018), “Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án
hình sự về thi hành án phạt cải tạo không giam giữ”, Khoa học pháp lý, số 8/2018, tr. 26 - 31.
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áp lực về nhân sự cho cơ quan chức năng ở địa
phương và đề cao trách nhiệm, vai trò của cộng
đồng, cơ quan, trường học trong việc hỗ trợ
người chấp hành án. Đồng thời, Luật THAHS
năm 2019 cũng sửa đổi, bổ sung, quy định chi
tiết hơn một số nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân
cấp xã, phù hợp với thực tiễn thi hành án hình sự
như: (1) Bổ sung nhiệm vụ bàn giao hồ sơ giáo
dục người chấp hành án và báo cáo cơ quan thi
hành án hình sự có thẩm quyền về kết quả thi
hành án; (2) Tổ chức giám sát người chấp hành
án thực hiện một số công việc lao động phục vụ
cộng đồng (phù hợp với quy định tại Khoản 4
Điều 36 BLHS năm 2015, trường hợp người bị
phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm
hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành
hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc
lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải
tạo không giam giữ); (3) Bổ sung thời hạn phải
nhận xét bằng văn bản về quá trình chấp hành án
của người chấp hành án là “hằng tháng”. Việc
quy định cụ thể thời hạn nhận xét khiến các cơ
quan chức năng phải thường xuyên nắm bắt được
tình hình cải tạo của người chấp hành án, những
khó khăn, vướng mắc trên thực tế để kịp thời đưa
ra các biện pháp khắc phục, hỗ trợ người chấp
hành án.

Đối với nhiệm vụ của Công an cấp xã, Luật
THAHS năm 2019 đã sửa đổi, quy định nhiệm
vụ tham mưu, trực tiếp giúp Ủy ban nhân dân
cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn nêu
trên là của Công an cấp xã (thay vì là của
Trưởng Công an cấp xã như quy định tại Luật
THAHS năm 2010). Quy định mới phù hợp
hơn về tổ chức bộ máy các cấp, cũng như bảo
đảm khả năng áp dụng trên thực tiễn, tránh kéo
dài các thủ tục hành chính trong một số tình
huống cụ thể. 

Ngoài ra, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị
quân đội được giao giám sát, giáo dục người

chấp hành án cũng được quy định tương tự như
đối với Ủy ban nhân dân cấp xã (quy định tại các
điểm a, b, c, g, i, k, l Khoản 1 Điều 98), đồng thời
bổ sung một số nhiệm vụ so với Luật THAHS
năm 2010 để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của
các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giám sát,
giáo dục người bị kết án5. 

Thứ ba, về nghĩa vụ của người chấp hành án
phạt cải tạo không giam giữ (Điều 99) và giải
quyết việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi
cư trú hoặc nơi làm việc của người chấp hành án
phạt cải tạo không giam giữ (Điều 100).

Để phù hợp với quy định của BLHS năm
2015 và bảo đảm cho việc thi hành hiệu quả
quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam
giữ, Luật THAHS năm 2019 đã sửa đổi, bổ sung
các quy định chặt chẽ hơn so với Luật THAHS
năm 2010 về nghĩa vụ của người chấp hành án
phạt cải tạo không giam giữ: (1) có mặt theo
giấy triệu tập và cam kết việc chấp hành án theo
quy định tại Khoản 1 Điều 97; (2) thực hiện
nghĩa vụ nộp phần thu nhập bị khẩu trừ; thực
hiện một số công việc lao động phục vụ cộng
đồng theo quy định của pháp luật; (3) chấp hành
các quy định của Luật THAHS về giải quyết
việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú
hoặc nơi làm việc; (4) đối với thời hạn phải nộp
bản tự nhận xét về việc thực hiện nghĩa vụ chấp
hành án, rút ngắn từ “ba tháng một lần” xuống
“hằng tháng” để phù hợp với thời hạn Ủy ban
nhân dân cấp xã có nhận xét bằng văn bản về
quá trình chấp hành án. Những nội dung bổ
sung trên đều nhằm nâng cao trách nhiệm cá
nhân của người chấp hành án trong toàn bộ quá
trình cải tạo, cũng như thường xuyên liên hệ,
báo cáo cơ quan có thẩm quyền tại địa phương
về quá trình thi hành án phạt của mình.

Quy định về giải quyết việc vắng mặt hay
thay đổi nơi cư trú, làm việc của người chấp hành
án là điều luật hoàn toàn mới, được bổ sung trong

5 Cụ thể: (1) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết cho người chấp hành án được vắng mặt ở
nơi cư trú theo quy định của Luật thi hành án hình sự và pháp luật về cư trú; (2) Phối hợp với gia đình
và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú trong việc giám sát, giáo dục người đó; (3)
Báo cáo cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu để đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định
giảm thời hạn chấp hành án, miễn chấp hành án.



Soá 01/2021 - Naêm thöù möôøi saùu

67

Luật THAHS năm 2019 (Điều 100)6 để bảo
đảm quyền tự do cư trú, thay đổi nơi làm việc
của người chấp hành án. Trên thực tế, nhiều
người chấp hành án có hoàn cảnh gia đình khó
khăn, phải đi làm thuê, làm lao động ở nhiều
địa phương khác nhau, thường xuyên di
chuyển và không có nơi cư trú rõ ràng gây khó
khăn cho công tác quản lý thi hành án. Quy
định này cũng góp phần bảo đảm án phạt cải
tạo không giam giữ được thực thi nghiêm
minh, nâng cao quan hệ phối hợp, giám sát
chặt chẽ của các cơ quan có thẩm quyền đối
với người chấp hành án7.

Thứ tư, về việc lao động, học tập của người
chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (Điều
101); giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo
không giam giữ (Điều 102) và thủ tục giảm thời

hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ
(Điều 103).

Phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 36
BLHS năm 2015, Luật THAHS năm 2019 đã bổ
sung quy định mới (Khoản 5 Điều 101) liên
quan đến việc người chấp hành án không có
việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian
chấp hành án thì phải thực hiện một số công
việc lao động phục vụ cộng đồng. Theo đó, quy
định chi tiết về thời hạn, nhiệm vụ của Ủy ban
nhân dân, Công an các cấp trong việc xem xét,
quyết định buộc người chấp hành án thực hiện
các công việc lao động cụ thể trong khoảng thời
gian nhất định8. Đồng thời, trên cơ sở các quy
định tại Điều 63 BLHS năm 2015 về giảm mức
hình phạt đã tuyên và Thông tư liên tịch số
09 /2012 /TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-

6 Người chấp hành án có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải xin phép theo quy
định tại Khoản 2 Điều 100, phải thực hiện khai báo tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú. Thời
gian vắng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 30 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú
không được vượt quá một phần ba thời gian chấp hành án, trừ trường hợp bị bệnh phải điều trị tại cơ sở
y tế theo chỉ định của bác sỹ và phải có xác nhận điều trị của cơ sở y tế đó. Người chấp hành án khi vắng
mặt tại nơi cư trú phải có đơn xin phép và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội
được giao giám sát, giáo dục; trường hợp không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội phải
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người chấp hành án khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với Công
an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của Ủy ban nhân
dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú. Việc giải quyết trường hợp người chấp hành án thay
đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc trong quân đội thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Luật THAHS
năm 2019. Trường hợp người chấp hành án vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đến
tạm trú, lưu trú phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo
dục kèm theo tài liệu có liên quan. Ngoài ra, người chấp hành án không được xuất cảnh trong thời gian
chấp hành án.
7 Phan Minh Thuận, “Quy định về thi hành án phạt cải tạo không giam giữ theo Luật thi hành án hình sự
năm 2019”, http://congan.travinh.gov.vn/ch10/810-Quy-dinh-ve-thi-hanh-hinh-phat-cai-tao-khong-giam-
giu-theo-Luat-Thi-hanh-an-hinh-su-nam-2019.html, truy cập ngày 14/12/2020.
8 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người chấp hành án được xác định là không có việc làm
hoặc bị mất việc làm, Công an cấp xã có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cùng
cấp; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách
nhiệm báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện
phải xem xét, quyết định buộc người chấp hành án thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng
đồng. Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, quyết định của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp
huyện phải nêu rõ loại công việc, thời gian lao động phục vụ cộng đồng dự kiến buộc người chấp hành
án phải thực hiện. Căn cứ quyết định buộc người chấp hành án phải thực hiện một số công việc lao động
phục vụ cộng đồng, Ủy ban nhân dân cấp xã giao cho người chấp hành án thực hiện một số công việc
lao động phục vụ cộng đồng dưới sự giám sát của Công an cấp xã.
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TANDTC ngày 16/8/2012 (hướng dẫn việc giảm,
miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không
giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú,
quản chế còn lại), Luật THAHS năm 2019 đã bổ
sung điều luật mới (Điều 102)9 quy định chi tiết
các điều kiện, tiêu chuẩn, thời hạn để người chấp
hành án có thể được Tòa án cấp huyện, Tòa án
quân sự khu vực quyết định giảm thời hạn chấp
hành án. Đây là những quy định nhằm khuyến
khích, động viên người chấp hành án thực hiện
nghiêm túc các quy định của pháp luật, tích cực
học tập, lao động, cải tạo để có thể được xem xét
giảm thời hạn chấp hành án. Đối với thủ tục giảm
thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam
giữ, Luật THAHS năm 2019 (Điều 103) đã bổ
sung quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân
dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát,
giáo dục người chấp hành án trong việc rà soát
người đủ điều kiện giảm thời hạn chấp hành án,
báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp
huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu
kèm theo tài liệu có liên quan. Đồng thời, trình
tự, thủ tục, hồ sơ xét giảm thời hạn chấp hành án
cũng được quy định chi tiết, cụ thể, phù hợp với
thực tiễn hơn so với quy định tại Điều 77 của Luật
THAHS năm 2010, tạo điều kiện cho các cơ quan
có thẩm quyền áp dụng khả thi, hiệu quả các thủ
tục này.

Thứ năm, về xử lý vi phạm đối với người
chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (Điều
105) và trách nhiệm giám sát, giáo dục của cơ
quan, tổ chức và gia đình đối với người chấp
hành án phạt cải tạo không giam giữ (Điều 106).

Để bảo đảm tính răn đe, nghiêm minh trong
quá trình thi hành án, ngoài quy định về tổ chức
kiểm điểm trường hợp người chấp hành án cố ý
vi phạm nghĩa vụ, Luật THAHS năm 2019 (Điều
105) đã nâng mức độ xử lý vi phạm lên cao hơn
so với Luật THAHS năm 2010 (Điều 79) bằng
việc bổ sung quy định cụ thể. Theo đó, người
chấp hành án đã bị kiểm điểm nhưng tiếp tục cố
ý không chấp hành nghĩa vụ quy định tại Điều
99 của Luật THAHS thì không được xem xét
giảm thời hạn chấp hành án. Tùy theo tính chất,
mức độ của hành vi vi phạm, Ủy ban nhân dân
cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo
dục đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử
phạt vi phạm hành chính hoặc xem xét truy cứu
trách nhiệm hình sự. Cùng với đó, trên cơ sở phù
hợp với quy định tại Điều 36 BLHS năm 2015
và kế thừa các quy định của Luật THAHS năm
2010 (Điều 81) về trách nhiệm phối hợp giám sát
của gia đình người chấp hành án, Luật THAHS
năm 2019 (Điều 106) đã sửa đổi, bổ sung quy
định nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm trong
công tác phối hợp giám sát, giáo dục của cơ

9 Về điều kiện xét giảm thời hạn chấp hành án: (1) Đã chấp hành được một phần ba thời hạn án phạt; đối
với người dưới 18 tuổi thì phải chấp hành được một phần tư thời hạn án phạt; (2) Trong thời gian thử thách
người chấp hành án đã chấp hành nghiêm chỉnh các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 99 của Luật THAHS;
tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích trong lao động, bảo vệ an ninh, bảo đảm
trật tự, an toàn xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng; (3) Bồi thường được một phần
nghĩa vụ dân sự trong trường hợp có nghĩa vụ dân sự.
Về thời hạn và số lần xét giảm thời hạn chấp hành án: Người chấp hành án mỗi năm được xét giảm thời
hạn chấp hành án 01 lần, mỗi lần có thể được giảm từ 03 tháng đến 09 tháng. Người chấp hành án có thể
được giảm thời hạn chấp hành án nhiều lần nhưng phải bảo đảm thời gian thực tế chấp hành án là một
phần hai mức án, đối với người chấp hành án là người dưới 18 tuổi thì phải bảo đảm thời gian thực tế
chấp hành án là hai phần năm mức án.
Về xét giảm thời hạn chấp hành án đối với một số đối tượng đặc biệt: Người chấp hành án đã lập công,
người đã quá già yếu hoặc người bị bệnh hiểm nghèo đã chấp hành được một phần tư thời hạn án phạt
thì có thể được xét giảm thời hạn chấp hành án, mức giảm mỗi lần cao nhất là 01 năm nhưng phải bảo
đảm thời gian thực tế chấp hành án là hai phần năm mức án. Người chấp hành án là người dưới 18 tuổi
nếu lập công hoặc bị bệnh hiểm nghèo thì được xét giảm ngay. Trường hợp đã chấp hành được hai phần
năm mức án thì có thể được giảm hết thời hạn còn lại.
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quan, tổ chức nơi người chấp hành án lao động,
học tập10. Đây là những nội dung sửa đổi, bổ
sung phù hợp với thực tiễn vì việc thi hành các
hình phạt cải tạo không giam giữ chỉ thực sự hiệu
quả và có ý nghĩa giáo dục, cải tạo người chấp
hành án khi có sự quan tâm, phối hợp hành động
của cả gia đình và xã hội. 

2. Một số kiến nghị, đề xuất
Các quy định mới về thi hành án phạt cải tạo

không giam giữ trong Luật THAHS năm 2019
thể hiện những kỹ thuật lập pháp tiến bộ, phù hợp
với các quy định mới về hình phạt này trong
BLHS năm 2015, cơ bản khắc phục một số tồn
tại, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật
THAHS năm 2010, đặc biệt là giải quyết việc
vắng mặt, thay đổi nơi cư trú của người chấp
hành án. Trong những năm qua, công tác thi hành
án hình sự đã được tổ chức thực hiện hiệu quả,
nghiêm minh, bảo đảm chính sách nhân đạo,
khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong giáo
dục, cải tạo người phạm tội. Để tiếp tục góp phần
hoàn thiện các quy định của pháp luật trong công
tác thi hành án hình sự, tác giả xin đưa ra một số
kiến nghị, đề xuất dựa trên những vướng mắc
còn tồn tại trong thực tiễn thi hành án phạt cải
tạo không giam giữ.

Thứ nhất, mặc dù các Điều 97, 105 Luật
THAHS năm 2019 và các Điều 7, 13 Thông tư số
65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ
trưởng Bộ Công an quy định về thi hành án hình
sự tại cộng đồng đã đưa ra các chế tài giải quyết
trường hợp người chấp hành án không có mặt
theo giấy triệu tập, tuy nhiên chưa quy định thời
hạn cụ thể để áp dụng các chế tài này (sau bao lâu
kể từ khi “lập biên bản vi phạm nghĩa vụ” mà
người chấp hành án vẫn cố ý vắng mặt thì có thể
đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách
nhiệm hình sự, tổ chức truy nã, truy bắt). Trên
thực tế, nhiều trường hợp cơ quan thi hành án
mất nhiều thời gian hoặc không thể triệu tập

người chấp hành án do đối tượng cố tình vắng
mặt, trì hoãn có mặt với lý do không chính đáng,
thậm chí bỏ trốn khỏi nơi cư trú mà không trình
báo với các cơ quan quản lý, giám sát. Vì vậy,
cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật THAHS
năm 2019 (các Điều 97, 105) và các văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan về thời hạn cụ thể có
thể tiến hành các biện pháp phù hợp như truy nã,
truy bắt, cưỡng chế thi hành án đối với người
chấp hành án cố ý không có mặt theo giấy triệu
tập, tránh gây khó khăn, kéo dài cho công tác thi
hành án phạt cải tạo không giam giữ.

Thứ hai, Khoản 3 Điều 97 Luật THAHS
năm 2019 quy định trong thời hạn 07 ngày kể từ
ngày triệu tập người chấp hành án, Ủy ban nhân
dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát,
giáo dục người chấp hành án phải lập hồ sơ giám
sát, giáo dục người chấp hành án. Tuy nhiên,
thành phần hồ sơ bao gồm các tài liệu do cơ quan
thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan
thi hành án hình sự cấp quân khu lập và sao gửi,
trong khi Khoản 2 Điều 97 Luật THAHS năm
2019 lại không quy định giới hạn thời gian phải
lập và sao gửi các tài liệu này. Vì vậy, để nâng
cao trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền
trong thực hiện các thủ tục hành chính, tránh việc
lập hồ sơ giám sát, giáo dục người chấp hành án
bị chậm trễ, ảnh hưởng đến công tác thi hành án,
cần nghiên cứu sửa đổi Khoản 2 Điều 97 và quy
định thời hạn thích hợp (ví dụ: 04 ngày làm việc)
kể từ ngày triệu tập người chấp hành án, hồ sơ
thi hành án phải được lập và sao gửi cho cơ quan
chức năng ở địa phương, cụ thể: “2. Trong thời
hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày triệu tập người
chấp hành, cơ quan thi hành án hình sự Công an
cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân
khu lập hồ sơ thi hành án và sao gửi cho…”.

Thứ ba, Khoản 2 Điều 36 BLHS năm 2015
quy định: “Tòa án giao người bị phạt cải tạo
không giam giữ cho cơ quan, tổ chức nơi người

10 Cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội
trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành án. Gia đình người chấp hành án có trách nhiệm phối hợp
trong việc giám sát, giáo dục và thông báo kết quả chấp hành án của người chấp hành án cho Ủy ban nhân
dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục khi có yêu cầu; phải có mặt tại cuộc họp kiểm điểm người chấp
hành án theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục.
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đó làm việc, học tập hoặc Ủy ban nhân dân cấp
xã nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục. Gia
đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với
cơ quan, tổ chức hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã
trong việc giám sát, giáo dục người đó”. Như
vậy, có thể hiểu cơ quan, tổ chức nơi người chấp
hành án làm việc, học tập và Ủy ban nhân dân
cấp xã nơi người đó cư trú là các chủ thể độc lập
có thẩm quyền giám sát, giáo dục người chấp
hành án phạt cải tạo không giam giữ. Tuy nhiên,
Luật THAHS năm 2019 không đưa ra các quy
định về trình tự, thủ tục giao người chấp hành án
cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc để
giám sát mà chỉ quy định “trách nhiệm phối hợp
với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội
trong việc giám sát, giáo dục người chấp hành
án”11. Vì vậy, để phù hợp với các quy định của
BLHS năm 2015 và thực tiễn thi hành án hình
sự, cần nghiên cứu, bổ sung cơ quan, tổ chức nơi
người chấp hành án làm việc, học tập (trong
trường hợp họ được tiếp tục công tác, học tập) là
đối tượng mà Tòa án phải gửi quyết định thi hành
án cũng như trình tự, thủ tục để cơ quan, tổ chức
tiếp nhận người chấp hành án. Đồng thời bổ sung
một điều luật mới quy định về nhiệm vụ, quyền
hạn của cơ quan, tổ chức được giao giám sát,
giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không
giam giữ (tương ứng với các quy định tại Điều 98
của Luật THAHS năm 2019).

Thứ tư, Khoản 3 Điều 36 BLHS năm 2015
và Khoản 3 Điều 99 Luật THAHS năm 2019 đã
đưa ra các quy định người chấp hành án có nghĩa
vụ nộp một phần thu nhập (từ 05% đến 20%) để
sung quỹ nhà nước. Tuy nhiên, trong thực tiễn
xét xử, Tòa án có thể gặp một số khó khăn vì
không đủ cơ sở xác định chính xác thu nhập,
hoàn cảnh của người phạm tội để đưa ra con số
khấu trừ hay miễn khấu trừ thu nhập phù hợp,
đặc biệt đối với những đối tượng có hoàn cảnh
khó khăn, không có công việc và thu nhập ổn
định. Vì vậy, cần nghiên cứu, bổ sung các quy
định, hướng dẫn cụ thể về điều tra, thu thập thông
tin về việc làm, thu nhập, hoàn cảnh kinh tế của
bị can ngay từ giai đoạn điều tra vụ án hình sự để
Tòa án có cơ sở đưa ra đánh giá toàn diện, quyết

định hình phạt phù hợp, công bằng, nghiêm
minh. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm
quyền ở địa phương phối hợp hiệu quả với cơ
quan thi hành án dân sự thực hiện khấu trừ thu
nhập của người chấp hành án, tránh tình trạng
người chấp hành án tìm cách trốn tránh thực hiện
nghĩa vụ này theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, đối với những trường hợp người
chấp hành án là lao động thường xuyên di chuyển
đến nhiều địa phương để tìm việc hoặc làm các
công việc theo vụ mùa, không có nơi cư trú rõ
ràng, ổn định, rất khó để Ủy ban nhân dân cấp xã
được giao giám sát, giáo dục ban đầu có thể nhận
xét bằng văn bản hằng tháng về quá trình chấp
hành án của họ. Do đó, cần nghiên cứu, bổ sung
quy định tại Điều 100 Luật THAHS năm 2019 về
trách nhiệm của người chấp hành án phải khai báo
với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chuyển đến lao
động, cư trú để cơ quan này có trách nhiệm phối
hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám
sát, giáo dục ban đầu có nhận xét về quá trình chấp
hành án, bảo đảm hồ sơ giám sát, giáo dục đầy đủ,
đúng quy định, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích
hợp pháp của người chấp hành án, không hạn chế
quyền tự do công dân của họ.

Thứ sáu, mặc dù Khoản 5 Điều 101 Luật
THAHS năm 2019 đã bổ sung quy định về trình
tự, thủ tục quyết định cho người chấp hành án
không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong
thời gian chấp hành án phải thực hiện một số
công việc lao động phục vụ cộng đồng, tuy
nhiên thực tế có thể xuất hiện vướng mắc khi
người chấp hành án lại có được việc làm mới
trong thời gian thực hiện công việc lao động
phục vụ cộng đồng. Vì vậy, để tránh gây khó
khăn trong công tác thi hành án phạt cải tạo
không giam giữ, đồng thời tạo điều kiện cho
người chấp hành án có thời gian làm công việc
mà họ mới có được, cần nghiên cứu, bổ sung
Điều 101, quy định cụ thể về trình tự, thủ tục
xem xét, quyết định miễn trừ nghĩa vụ lao động
phục vụ cộng đồng cho người chấp hành án khi
họ có việc làm mới.         

Ngoài ra, trong quá trình hoàn thiện pháp luật
thi hành án hình sự về thi hành án phạt cải tạo
không giam giữ, cần tiếp tục tham khảo các quy

11 Khoản 1 Điều 106 Luật THAHS năm 2019.
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định có liên quan của pháp luật quốc tế12, pháp
luật một số quốc gia phát triển trên thế giới về hệ
thống giám sát, các điều kiện cần tuân thủ đối với
người chấp hành án và chế tài xử lý vi phạm13.
Bên cạnh đó, cần nghiên cứu ứng dụng các biện
pháp khoa học kỹ thuật trong giám sát, hỗ trợ
người chấp hành án như sử dụng vòng theo dõi
điện tử, thực hiện báo cáo trực tuyến kết quả cải
tạo thông qua các cổng thông tin điện tử, góp phần
giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết,
giúp họ sớm hoàn thành thời gian giám sát, giáo
dục và tái hòa nhập tại địa phương nơi cư trú.

Tóm lại, có thể khẳng định việc ban hành Luật
THAHS năm 2019 thay thế cho Luật THAHS năm
2010 đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong
lĩnh vực thi hành án hình sự nói chung và thi hành
án phạt cải tạo không giam giữ nói riêng; qua đó thể
hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và

Nhà nước đối với người chấp hành án, bảo đảm tốt
hơn quyền tự do, dân chủ của công dân; góp phần
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng,
chống tội phạm; đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp,
cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân
và vì Nhân dân. Việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện
các quy định có liên quan là đặc biệt cần thiết nhằm
nâng cao hơn nữa hiệu quả áp dụng hình phạt cải
tạo không giam giữ trong thực tiễn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ luật hình sự Liên bang Nga, năm 2011

NXB. Công an nhân dân, Hà Nội.
2. Các Quy tắc chuẩn, tối thiểu của Liên hợp

quốc về những biện pháp không giam giữ - Các
Quy tắc Tokyo năm 1990 (United Nations Standard
Minimum Rules for Non-custodial Measures - The
Tokyo Rules 1990).

12 Như Các Quy tắc chuẩn, tối thiểu của Liên hợp quốc về những biện pháp không giam giữ (Các Quy tắc
Tokyo) năm 1990. Nội dung tại Mục V về thực hiện các biện pháp không giam giữ gồm: giám sát người phạm
tội; thời hạn áp dụng biện pháp không giam giữ; các điều kiện người phạm tội phải tuân thủ; quá trình cải tạo
tội phạm; kỷ luật và hành vi vi phạm các quy định.
13 Điều 50 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga quy định: “…Trong trường hợp nếu người phạm tội cố tình trốn
tránh chấp hành hình phạt lao động cải tạo, Tòa án có thể thay đổi hình phạt này thành hình phạt tù, cứ 01 ngày
tù tính bằng 03 ngày lao động cải tạo…”.

Thứ tư, đề nghị các cơ quan trung ương hoàn
thiện cơ chế, chính sách pháp luật có liên quan
đến lĩnh vực quản lý đất đai, đặc biệt chú trọng
vào công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai
cũng như các chế tài cần thiết để xử lý hành vi sai
phạm về kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực quản
lý đất đai. Đặc biệt hiện nay, pháp luật hiện hành
đã mở rộng phạm vi tham nhũng trong khu vực
tư nên đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng
trong lĩnh vực đất đai, cụ thể là một số tội danh
cụ thể như Tham ô tài sản, các tội phạm về hối lộ,
... cần có những văn bản hướng dẫn cụ thể trong
việc xử lý hành vi phạm tội trong khu vực tư như
thế nào hay cần giải thích rõ khái niệm “thi hành
công vụ”, “chủ thể thi hành công vụ” và “thực
hiện nhiệm vụ” để các đơn vị chuyên trách như
Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án thống
nhất trong việc định tội danh và nâng cao chất
lượng giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng
trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Thứ năm, tuyên truyền, phát động quần
chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội
phạm về kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực
quản lý đất đai. Để làm tốt được việc này, cần
có chính sách khen thưởng, động viên người tố
cáo hành vi sai phạm đã tố cáo đúng và giúp cơ
quan tiến hành tố tụng phát hiện, xử lý được
các hành vi phạm tội kinh tế, tham nhũng trong
lĩnh vực đất đai để khuyến khích tinh thành đấu
tranh với mọt biểu hiện tiêu cực của người dân.
Bên cạnh đó, cần thể chế háo những quy định
của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về bảo
vệ người tố cáo. Ngoài ra, đối với những vụ án
đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát một số
lượng lớn tài sản của Nhà nước có thể lựa chọn
xét xử lưu động để người dân có thể nắm được
những phương thức, thủ đoạn phổ biến của loại
tội phạm này trên cơ sở đó góp phần tích cực
cho công tác phòng ngừa loại tội phạm này
trong thời gian tới./.

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH CỦA...
(Tiếp theo trang 63)
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PHAÙP LUAÄT THEÁ GIÔÙI

ĐỐI TƯỢNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 
VÀ KINH NGHIỆM MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

Phạm Yến Nhi1

Tóm tắt: Thuê mua nhà ở xã hội, dù vẫn chưa phải là hình thức giao dịch phổ biến tại Việt Nam,
nhưng lại là cơ hội hầu như duy nhất để sở hữu một bất động sản đối với rất nhiều hộ gia đình và cá
nhân có thu nhập hạn chế. Trong điều kiện thực tế cung không đủ cầu, việc lựa chọn đúng đối tượng
được thuê mua nhà ở xã hội là thật sự cần thiết. 

Bài viết giới thiệu những nội dung cơ bản về đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam
và so sánh với quy định của một số quốc gia trên thế giới về các nội dung như điều kiện về chủ thể,
điều kiện về tình trạng nhà ở, điều kiện về nơi cư trú và điều kiện về thu nhập của chủ thể được thuê
mua nhà ở xã hội. Từ đó, tác giả bài viết gợi mở một số kinh nghiệm nhằm góp phần hoàn thiện quy
định pháp luật về đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội tại Việt Nam.

Từ khóa: Nhà ở xã hội, thuê mua nhà ở xã hội, đối tượng thuê mua.
Nhận bài: 15/12/2020; Hoàn thành biên tập: 21/12/2020; Duyệt đăng: 25/01/2021.

Abstract: Lease purchase of social housing, is not a popular form in Vietnam, but it can be affirmed
that social housing renting is the only opportunity to own a real estate for many households and
individuals with limited income. However, in terms of supply and demand, it is really necessary to
choose the right people to lease purchase social housing. Regardless of not (yet) being a popular form
of home ownership in Vietnam, lease purchase of social housing is the only chance for many to ever
have a real estate of their own. Given the exceptionally high demand for this form of ownership, it is
crucial to select the right beneficiaries.

This article provides fundamental knowledge on the beneficiaries of lease purchase of social
housing, as well as a comparison among some other countries’ regulations on beneficiaries’
backgrounds, housing conditions, residence conditions and income conditions. Hence, the author
would like to suggest some practices in the case of Vietnam in order to improve the current legal
provisions concerning beneficiaries of lease purchase of social housing.

Keywords: Social houses, hire and buy social houses, objects eligible to hire and buy.
Date of receipt: 15/12/2020; Date of revision: 21/12/2020; Date of Approval: 25/01/2021.
1. Điều kiện về chủ thể
Bộ tiêu chí dùng để lựa chọn các ứng viên đủ

điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội được
xây dựng dựa trên cơ sở những đối tượng dễ bị
tổn thương nhất cần được hỗ trợ nhà ở. Tại các
quốc gia trên thế giới, người được ưu tiên phân
bổ thường là người khuyết tật (được áp dụng cho
20 quốc gia trong số 30 quốc gia thành viên của
tổ chức OECD); nạn nhân của bạo lực gia đình
(Pháp, Malta, Bồ Đào Nha) hoặc các hộ gia đình
bị ảnh hưởng bởi thiên tai (Latvia). Tiêu chí cũng
có thể thay đổi theo đặc thù của từng địa phương,
như ưu tiên cho những gia đình nhiều thành viên

hoặc những gia đình trẻ ở những địa phương có
dân số già. Riêng đối với Nhật Bản và Israel,
phân bổ nhà ở được thực hiện thông qua việc bốc
thăm.2 Tiêu chí ưu tiên trong một số trường hợp
cụ thể dựa vào quyết định của người tiến hành
lựa chọn khi họ nhận thấy tính bức thiết của nhu
cầu. Bộ tiêu chí sẽ tùy thuộc vào chính sách phát
triển nhà ở của mỗi quốc gia nhưng ít nhiều phụ
thuộc và liên quan trực tiếp đến thu nhập, tình
trạng cư trú và thực trạng nhà ở hiện tại. Chẳng
hạn, ở Đức người đủ điều kiện thụ hưởng nhà ở
xã hội phải có cư trú hợp pháp ít nhất 01 năm tại
địa phương.3

1 Thạc sỹ, Giảng viên Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.
2 OECD (2019), Key characteristics of social rental housing in Affordable Housing Database. Accessed
29/9/2020 https://www.oecd.org/els/family/PH4-3-Characteristics-of-social-rental-housing.pdf.
3 OECD (2019), Affordable Housing Database. Accessed 29/9/2020 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/
e885d313-en/index.html?itemId=/content/component/e885d313-en.
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Ở Việt Nam, 10 nhóm đối tượng được liệt kê
được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội. Nhóm
đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội bao
gồm (1) Người có công với cách mạng; (2) Hộ gia
đình nghèo và cận nghèo khu vực nông thôn; (3)
Hộ gia đình khu vực nông thôn bị ảnh hưởng thiên
tai; (4) Người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận
nghèo khu vực đô thị; (5) Người lao động tại các
doanh nghiệp; (6) Sĩ quan hạ sĩ quân thuộc công
an và quan đội nhân dân; (7) Cán bộ công chức
viên chức; (8) Đối tượng trả lại nhà ở công vụ; (9)
Học sinh, sinh viên; (10) Người bị thu hồi đất chưa
được nhà nước bồi thường. Trong đó, nhóm đối
tượng được thuê mua nhà ở xã hội là các chủ thể
thuộc nhóm 1,4,5,6,7,8,10 (theo Điều 49 Luật nhà
ở năm 2014).

Qua cách liệt kê của điều luật, có thể thấy
rằng, những đối tượng này có điểm chung là
thường gặp khó khăn về chỗ ở. Có thể họ cần nhận
được sự đền đáp của xã hội (đối tượng 1&8);
những người có khả năng tài chính hạn chế (4);
người lao động (5,6,7); những người cần chỗ ở
tạm thời (10). Tuy nhiên, để chính sách thành công
phải có tiêu chí cụ thể để xác định nhóm đối tượng
mục tiêu cần được hỗ trợ. Những nhóm người này
có thể gặp vấn đề trong việc tìm kiếm nhà ở nhưng
nếu những vấn đề này có thể giải quyết bằng
phương thức khác hiệu quả hơn thì không cần thiết
chính sách nhà ở can thiệp, tức là họ không cần
trở thành đối tượng được thụ hưởng chính sách
nhà ở xã hội.

Nhóm 1, đối với người có công với cách
mạng, hoàn toàn không thể phủ nhận những đóng
góp to lớn của những người này đã hy sinh vì đất
nước, nhưng không vì thế mà xác định họ gặp khó
khăn về nhà ở. Việc ghi nhận và đền đáp công ơn
của những người này nên được thực hiện bằng
chính sách người có công với cách mạng hơn là
các chính sách hỗ trợ về nhà ở nếu như nhà ở
không phải là nhu cầu thiết yếu không được đáp
ứng của họ.

Nhóm 4, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận
nghèo tại khu vực đô thị. Người có thu nhập thấp
là những người mà thu nhập của họ không đến
mức phải đóng thuế thu nhập cá nhân thường
xuyên. Theo nội dung điều luật, chỉ quy định dành
cho người thu nhập thấp ở đô thị được hưởng trợ
cấp, có nghĩa là người thu nhập thấp ở khu vực
nông thôn không được hưởng trợ cấp nhà ở, đã tạo
ra sự bất bình đẳng giữa người có thu nhập thấp ở
hai khu vực này; chính sách này có thể hình thành

trên cơ sở suy luận về tính bức thiết trong việc tìm
nhà ở khu vực nông thôn thấp hơn tại các khu vực
thành thị, tuy nhiên, điều này không phải lúc nào
cũng đúng, đặc biệt trong quá trình đô thị hóa nhanh
chóng tại một số khu vực nông thôn như hiện nay.
Đồng thời, người có thu nhập thấp chưa chắc không
thể tự mình tìm kiếm được chỗ ở. Hiện tại họ là
người có thu nhập thấp thậm chí không có thu nhập
do thất nghiệp nhưng họ đã tích lũy được của cải
trước đó. Nhóm này có thể sử dụng tài sản tích lũy
được để chi trả cho nhu cầu nhà ở của mình. Cho
nên, Khoản 4 Điều 49, sau khi liệt kê người có thu
nhập thấp, dấu chấm phẩy “;” nên được thay bằng
dấu phẩy (,) để người đọc biết được rằng chỉ có hai
đối tượng hộ nghèo và cận nghèo phải ở tại khu vực
đô thị, còn người có thu nhập thấp áp dụng cho cả
khu vực nông thôn và thành thị.

Nhóm 5, người lao động làm việc tại các
doanh nghiệp cũng nằm trong nhóm các đối tượng
đủ điều kiện nhận hỗ trợ về nhà ở xã hội. Quy định
này vừa thừa lại vừa thiếu, thừa vì không cần phải
sử dụng cụm từ trong và ngoài khu công nghiệp,
thiếu vì nếu chỉ dành cho người lao động làm việc
tại các doanh nghiệp thì người lao động làm việc
tại các hợp tác xã hay các tổ chức xã hội sẽ không
được xem xét bởi hợp tác xã không phải doanh
nghiệp. Điều này thể hiện sự phân biệt thiếu bình
đẳng trong việc lựa chọn đối tượng được hỗ trợ
nhà ở xã hội. Vì lẽ đó, Khoản 5 Điều 49 Luật nhà
ở năm 2014 nên được quy định “Người lao động
có nhu cầu nhà ở”.

Nhóm 6 và 7, là nhóm sĩ quan, hạ sĩ quan
nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân
nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan,
đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân
dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định
của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
Tương tự như nhóm thứ năm, họ cũng có thể tự
trang trải cho nhu cầu nhà ở của mình mà không
cần sự hỗ trợ của chính sách nhà ở xã hội.

Nhóm 8, là những người trả lại nhà ở công vụ.
Nhóm này có thể do không còn nhu cầu nhà ở
công vụ nên họ trả lại hoặc có chỗ ở mới phù hợp
hơn. Điều này không đồng nghĩa với việc họ có
khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, nếu rơi vào trường
hợp các đối tượng mà nhà nước thu hồi nhà ở theo
điểm b, c, d, đ Khoản 1 Điều 84 Luật nhà ở năm
2014 được cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản
lý, sử dụng người này có trách nhiệm phối hợp với
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người đó sinh sống
căn cứ vào tình hình cụ thể để giải quyết cho thuê,
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cho thuê mua, mua nhà ở xã hội hoặc giao đất để
họ xây dựng nhà ở4. Những người này họ không
có nhu cầu nhà ở nên họ trả lại nhà hoặc họ không
đủ điều kiện thuê nhà như đã có sở hữu nhà ở thì
không cần giải quyết chỗ ở cho họ nữa, có nghĩa
là họ không thuộc đối tượng được thuê mua nhà ở
xã hội như Khoản 5 Điều 81 Luật nhà ở năm 2014
diễn giải. Vì vậy, quy định dành cho đối tượng này
là không cần thiết.

Nhóm 10, nhóm người bị thu hồi đất kèm theo
nhà trên đất mà chưa được nhà nước bồi thường.
Nhóm người này đang trong thời gian chờ giải quyết
bồi thường của nhà nước. Cho nên, có chăng nhu cầu
của họ cũng chỉ mang tính chất tạm thời. Nhu cầu
này sẽ kết thúc khi nhà nước thực hiện bồi thường.
Nếu nhu cầu này kéo dài là do thủ tục giải quyết bồi
thường chưa kịp thời, chưa thỏa đáng. Chúng ta lấy
chính sách nhà ở xã hội để giải quyết cho những bất
cập của chính sách khác hoàn toàn không nằm trong
mục tiêu của chính sách nhà ở xã hội. 

Việc liệt kê đối tượng của Điều 49 có nguồn
gốc từ những quy định và điều kiện lịch sử trước
đây liên quan đến hệ thống nhà ở xã hội. Sau chiến
tranh, việc áp dụng chế độ phân phát bao cấp cho
những người có công với cách mạng, cán bộ công
nhân viên chức làm việc trong bộ máy nhà nước
và các doanh nghiệp quốc doanh là điều cần thiết
và phù hợp với tình hình lúc bấy giờ. Tuy nhiên,
những thay đổi to lớn trong quá trình phát triển
kinh tế, xã hội tại Việt Nam trong thời gian qua đã
khiến cho những quy định này trở nên không còn
phù hợp, và cần có những thay đổi nền tảng để phù
hợp với hoàn cảnh hiện tại. Những đối tượng
hưởng chính sách nhà ở xã hội được nêu chưa
mang tính khái quát, có sự trùng lắp và thiếu
những đối tượng cần thiết, không thể hiện được
tính quy phạm trong tư duy lập pháp.

Tóm lại, việc quy định về đối tượng được
hưởng chính sách nhà ở xã hội ở mỗi quốc gia là
khác nhau phụ thuộc vào điều kiện và mục đích
các quốc gia theo đuổi. Tuy nhiên, xác định tiêu
chí rõ ràng để lựa chọn đúng đối tượng theo mục
tiêu đã chọn là điều cần thiết. Do đó, 07 đối tượng
được đưa ra trong Điều 49 Luật nhà ở năm 2014
là một danh sách cụ thể nhưng chưa khái quát
được tất cả những đối tượng cần được hỗ trợ nhà
ở. Việc lựa chọn đối tượng mang tính liệt kê như
vậy không thể hiện được mục tiêu của chính
sách. Bằng cách này, nó thể hiện tính duy ý của

nhà làm luật và bỏ sót những đối tượng cần hỗ
trợ. Người trả lại nhà ở công vụ hay những người
bị thu hồi đất là những trường hợp cụ thể. Nó
không mang tính đại diện cho đại đa số những
chủ thể cần hỗ trợ về nhà ở. Những đối tượng cụ
thể này nếu cần được ưu tiên nên được đưa vào
các tiêu chí cụ thể do mỗi địa phương xây dựng
khi xét thấy cần thiết.

2. Điều kiện về tình trạng nhà ở
Thứ nhất, chưa có nhà ở tại nơi sinh sống,

học tập. Người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của
mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở
xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở,
đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học
tập (điểm a Khoản 1 Điều 51 Luật nhà ở năm
2014). Trong trường hợp nơi đăng ký thường trú
và nơi sinh sống học tập (tạm trú) không cùng
một địa điểm, nếu đã có nhà ở tại nơi đăng ký
thường trú nhưng không phải nơi sinh sống, học
tập thì có được thuê mua nhà ở xã hội hay không.
Những người này chưa từng được hưởng chính
sách nhà ở xã hội theo nguyên tắc mỗi đối tượng
mua, thuê, thuê mua nhà ở chỉ được hỗ trợ giải
quyết một lần (Khoản 5 Điều 23 Nghị định số
100/2015/NĐ-CP). Hiện tại, nếu nhóm người này
không có nhà nhưng trước đó đã từng được
hưởng chính sách nhà ở xã hội thì không được
thuê mua nhà ở xã hội.

Theo nội dung điều luật thì những người có
nhà ở vẫn được thuê mua nhà ở xã hội, miễn là
nhà ở đó không tọa lạc tại nơi sinh sống, học tập.
Những người này không thật sự thiếu chỗ ở mà
chỉ là phát sinh nhu cầu có thêm chỗ ở. Chính vì
vậy, quy định điều kiện về tình trạng nhà ở không
chỉ xem xét tại nơi sinh sống và làm việc mà nên
xem xét tình trạng nhà ở chung của người được
thuê mua để tránh trường hợp một đối tượng được
thuê mua nhà ở xã hội nhiều lần hoặc đã sở hữu
nhà ở nhưng vẫn được thuê mua nhà ở xã hội.
Chính vì vậy, điểm a Khoản 1 Điều 51 Luật nhà ở
năm 2014 nên được sửa đổi như sau: 

“Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa
được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa
được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi
hình thức hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình
nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ
gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do
Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu
vực”. Diện tích nhà ở bình quân đầu người tối thiểu

4 Khoản 5 Điều 81 và Khoản 1 Điều 84 Luật Nhà ở năm 2014.
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được Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và khu
vực. Cụ thể hiện nay luật quy định nếu có nhà ở
thuộc sở hữu của mình thì diện tích nhà ở bình quân
phải thấp hơn 10m2/người (theo Khoản 4 Điều 22
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP). Đồng thời, cần có
quy định riêng về việc thuê nhà ở xã hội cho nhóm
đối tượng là học sinh, sinh viên có điều kiện kinh tế
hạn chế. 

Thứ hai, phải có giấy xác nhận tình trạng nhà
ở của cơ quan có thẩm quyền. Để chứng minh tình
trạng nhà ở hiện tại, tùy theo từng đối tượng mà cơ
quan xác nhận cũng khác nhau. Đối tượng thuộc
Khoản 1 Điều 49 Luật nhà ở năm 2014 do Ủy ban
nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu xác nhận.
Đối tượng thuộc Khoản 4,5,6,7 Điều 49 Luật nhà
ở năm 2014 do cơ quan nơi đang làm việc xác
nhận. Đối tượng thuộc Khoản 8 Điều 49 Luật nhà
ở năm 2014 do cơ quan nơi đang làm việc hoặc
trước khi nghỉ hưu xác nhận chưa có nhà ở và cơ
quan quản lý nhà ở công vụ xác nhận đã trả lại nhà
ở công vụ. Đối với đối tượng tại Khoản 10 Điều
49 Luật nhà ở năm 2014, việc xác nhận do Ủy ban
nhân dân huyện thực hiện5. Việc xác nhận hiện
trạng nhà ở của đối tượng được hưởng chính sách
nhà ở xã hội trên thực tế được trao cho Ủy ban
nhân dân cấp xã hoặc cấp huyện. Thế nhưng, do
thiếu thông tin và không nắm rõ hiện trạng nhà đất
của người yêu cầu nên nhiều cơ quan không đủ
căn cứ đánh giá và đã từ chối xác nhận. 

Ngoài ra, người lao động đang làm việc tại
doanh nghiệp yêu cầu phải có giấy xác nhận của
đơn vị về đối tượng và thực trạng nhà ở (Điều 22
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP). Việc xác nhận
này không đúng chức năng và gây khó khăn cho
doanh nghiệp bởi doanh nghiệp không đủ điều
kiện nắm rõ thực trạng nhà ở của người lao động.
Cho nên, doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn khi xác
nhận. Thậm chí có thể phát sinh tình trạng doanh
nghiệp xác nhận dựa vào mối quan hệ thân thích
thay vì dựa vào nhu cầu thực tế về nhà ở của người
lao động, dẫn đến việc cung cấp nhà ở xã hội cho
người không có nhu cầu thực sự, làm mất cơ hội
của những người thực sự có nhu cầu.

Để việc xác nhận tình trạng nhà ở được thực
hiện chính xác, đơn vị thực hiện xác nhận cần phải
có đầy đủ thông tin. Hiện nay, hệ thống thông tin
quản lý đất đai, nhà ở chưa được cập nhật đầy đủ
so với thực tế việc sở hữu nhà ở của người dân.
Ngoài ra, hệ thống thông tin giữa các địa phương
và các cơ quan quản lý riêng biệt còn rời rạc, chưa
được liên thông và không tạo ra được hệ thống
thông tin đồng bộ. Do đó, xây dựng hệ thống
thông tin nhà đất đầy đủ là cơ sở đánh giá hiện
trạng nhà ở của người dân và là cơ sở xác nhận
chính xác tình trạng nhà ở của từng người và từng
hộ dân nhằm phục vụ tốt nhất cho việc lựa chọn
đối tượng thuê mua nhà ở xã hội.

3. Điều kiện về nơi cư trú
Để đáp ứng điều kiện về nơi cư trú, đối tượng

được thuê mua nhà ở xã hội phải có đăng ký
thường trú (hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên) tại
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà
ở xã hội6.

Quy định điều kiện về nơi cư trú trong việc
phân bổ nhà ở xã hội làm tăng thêm những khó
khăn cho những người dân nhập cư, là những
người vốn đã gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp
cận các dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục và
nhà ở. Những người thuộc đối tượng được hưởng
chính sách nhà ở xã hội phải có đăng ký thường
trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có
nhà ở xã hội; trường hợp không có đăng ký thường
trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên
tại tỉnh, thành phố đó. Thay vì hạn chế tình trạng
nhập cư, điều tốt hơn có thể làm là xây dựng
những chính sách và chương trình thực tế giúp cho
việc nhập cư diễn ra hiệu quả hơn. Điều này tốt
cho người nhập cư và tốt cho cả các thành phố
đang trong quá trình đô thị hóa7.

Thay vì dựa vào thời gian cư trú, theo kinh
nghiệm của một số quốc gia Châu Âu, những
người được thuê hay thuê mua nhà ở xã hội là
những người có tên trong danh sách chờ (waiting
list) đủ lâu sẽ được ưu tiên có được nhà ở xã hội8.
Có nghĩa là mặc dù đủ điều kiện được thuê, thuê
mua nhà ở xã hội nhưng do số lượng nhà ở ít hơn

5 Phụ lục I Thông tư số 20/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số
100/2015/NĐ-CP Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
6 Khoản 1 Điều 51 Luật nhà ở năm 2014.
7 UN – Habitat (2005), Nhà ở cho người nghèo ở các thành phố Châu Á, sách hướng dẫn cho các nhà hoạch
định chính sách.
8 Scanlon, Kathleen, Fernández Arrigoitia, Melissa and Whitehead, Christine M E (2015), “Social housing in
Europe”, European Policy Analysis, (17), pp. 1-12.
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số lượng đăng ký (cung nhỏ hơn cầu) nên những
người này được đưa vào danh sách chờ. Thời gian
chờ là một trong những yếu tố ưu tiên xem xét giải
quyết chỗ ở thay vì dựa vào thời gian cư trú mà
pháp luật Việt Nam đang quy định (có hộ khẩu
thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên).

Những tiêu chí ưu tiên tính điểm trong danh
sách chờ nhà ở có thể tham khảo ở Anh: (i) Là người
vô gia cư; (ii) Đang sống trong chỗ ở chật chội; (iii)
Ngôi nhà hiện tại đã bị cảnh báo về nguy cơ sức
khỏe và nguồn gốc bệnh tật. Nói cách khác, tình
hình tồi tệ càng cao, người đó sẽ được nhanh chóng
đưa lên danh sách chờ và sớm được cung cấp một
nơi ở. Ngoài ra, một số yếu tố khác được xem xét:
(i) Đã sống ở địa phương trong một thời gian nhất
định; (ii) Đang làm việc trong khu vực này; (iii)
Đang chăm sóc cho người cư trú ở địa phương đó;
(iv) Thu nhập dưới một mức nhất định9.

Điều kiện về nơi cư trú được đặt ra nhằm ưu
tiên cho những người đã từng sinh sống và làm
việc trong một thời gian nhất định, đồng thời hạn
chế sự nhập cư vào các thành phố lớn. Tuy nhiên,
những quy định này đã tạo ra những rào cản và
tốn thêm chi phí, cả chính thức và phi chính thức,
để người nghèo mới có thể mua, thuê mua nhà ở
xã hội. Cho nên, nhằm tạo điều kiện cho người có
khả năng tài chính hạn chế được tiếp cận nhà ở xã
hội, giảm bớt thủ tục hành chính trong giao dịch
về nhà ở xã hội, quy định điều kiện về thời gian
tạm trú nên được xóa bỏ và thay thế bằng thời gian
chờ đợi được xét duyệt khi đã đủ điều kiện hưởng
chính sách nhà ở xã hội, những quy định đang
được áp dụng tại một số quốc gia.

4. Điều kiện về thu nhập
Để đánh giá khả năng chi trả, có nhiều tiêu chí

khác nhau được sử dụng. Tiêu chí được các quốc
gia ở Châu Âu sử dụng tập trung vào tỷ lệ giữa chi
phí dành cho nhà ở và thu nhập thực tế. Chi phí
dành cho nhà ở được xác định dựa theo giá thị
trường tại nơi có nhà ở. Trong khi đó, thu nhập
được đánh giá là tổng thu nhập thực tế mà người
đăng ký hưởng chính sách nhà ở xã hội có được từ
tất cả các nguồn thu nhập trong đó bao gồm,
nhưng không giới hạn từ lương. Người có nhu cầu

nhà ở chủ động tìm kiếm căn nhà phù hợp trên thị
trường. Căn cứ vào tỷ lệ này, trợ cấp nhà ở sẽ bù
đắp dựa trên phần còn thiếu10.

Với ba loại hình tại một số quốc gia của nhóm
ngũ phân có thu nhập thấp nhất tại các quốc gia này
(i) Thuê nhà tư nhân, (ii) Thuê nhà được trợ cấp và
(iii) Sở hữu nhà ở có thế chấp, các mức chi trả tính
theo thu nhập của người dân. Xét trường hợp của
Tây Ban Nha, tỷ lệ giữa thu nhập và chi phí thuê
nhà nếu thuê của tư nhân chiếm đến 60% thu nhập;
người thuê nhà có trợ cấp chi trả khoảng 13% thu
nhập vào việc thuê nhà, nếu sở hữu có thế chấp thì
chi phí cho nhà ở chiếm tỷ lệ 50% trên tổng thu
nhập. Cư dân có thể lựa chọn chương trình nhà ở xã
hội nào phù hợp và được hưởng trợ cấp tương ứng.
Nếu chọn thuê tư nhân thì cư dân đủ điều kiện sẽ
được trợ cấp phần vượt quá 40% thu nhập so với
giá thuê tư nhân trên thị trường (trong trường hợp
này, chính phủ trợ cấp 20% vượt). Nếu chọn
chương trình thuê có trợ cấp và đủ điều kiện thì cư
dân phải thanh toán 13% thu nhập của mình.

Trong khi đó, ở Mỹ, tỷ lệ được trợ cấp thấp hơn
40% so với tỷ lệ Châu Âu đang áp dụng. Theo đó,
khả năng chi trả được chấp nhận rộng rãi là một hộ
gia đình không chi trả quá 30% thu nhập hàng năm
cho nhà ở. Gia đình nào phải chi trả nhiều hơn 30%
thu nhập cho nhà ở được coi như gặp khó khăn trong
chi trả cho nhu cầu nhà ở và có thể ảnh hưởng tiêu
cực đến các khoản chi tiêu dành cho thực phẩm,
quần áo, giao thông và chăm sóc sức khỏe. Cho nên
phần chi cho nhà ở vượt quá 30% sẽ được chính phủ
trợ cấp thông qua phiếu trợ cấp nhà ở11.

Mỹ không ban hành một hệ thống tiêu chuẩn
chung thống nhất trên toàn quốc để xếp hạng
những người trong danh sách chờ đợi nhà ở. Quốc
hội chỉ xác định tiêu chí ưu tiên cho một số đối
tượng, việc xây dựng các tiêu chí cụ thể được trao
cho chính quyền địa phương như cựu chiến binh,
các gia đình bị di dời theo quyết định của chính
phủ, người già người tàn tật được ưu tiên hơn khi
có cùng những điều kiện khác12.

Thời điểm đánh giá khả năng chi trả cho nhu cầu
nhà ở được các quốc gia xác định khi cư dân đăng ký
được hưởng trợ cấp nhà ở xã hội. Tuy nhiên, nhằm

9 https://www.thetenantsvoice.co.uk/advice_from_us/are-you-eligible-for-social-housing/ Accessed 14/5/2018.
10 OECD (2019), Equity indicators affordable housing.
11 Trần Ngô Đức Thọ (2013), “Người Mỹ làm nhà ở cho người có thu nhập thấp thế nào?”, Tạp chí Quy
hoạch Đô thị, số 15.
12 Jingchun Lin (2011), The Development of Affordable Housing - A Case Study in Guangzhou City, China,
Master of Science Thesis.
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bảo đảm nguyên tắc nhà ở xã hội được hỗ trợ cho
những người không đủ khả năng có được một mái
nhà thích đáng theo giá thị trường, một số quốc gia sẽ
đánh giá lại thu nhập trong quá trình thuê nhà. Chẳng
hạn Nhật Bản, không chỉ căn cứ vào thời điểm đăng
ký nhà ở, thu nhập của người thuê nhà ở công cộng
còn được theo dõi và giám sát trong suốt quá trình
thuê. Nếu thu nhập của người ở nhà thuê công cộng
tăng trên ngưỡng thu nhập quy định thì người dân
được khuyến khích trả lại nhà. Trên thực tế, việc trục
xuất là rất khó khăn. Cho nên, chính phủ đã tăng mức
tiền thuê đáng kể đối với các đối tượng có thu nhập
tăng lên trong quá trình thuê nhà ở công cộng13.

Cùng chung xu hướng của các quốc gia trên
thế giới, ở Việt Nam, thu nhập cũng được xem là
yếu tố cơ bản để lựa chọn chủ thể hưởng chính
sách nhà ở xã hội. Theo đó, điều kiện về thu nhập
để được hưởng chính sách nhà ở khi cá nhân
không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo
quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì thu nhập
bình quân đầu người phải thuộc diện nghèo, cận
nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
(điểm c Khoản 1 Điều 51 Luật nhà ở năm 2014).

Tuy nhiên, so với các nước trên thế giới, điểm
khác biệt mà Việt Nam đang áp dụng đối với tiêu
chuẩn thu nhập đó là Việt Nam chỉ đưa ra ngưỡng
thu nhập tối đa (thu nhập thường xuyên tối đa là 11
triệu đồng, nếu vượt quá mức này thì được coi là
có thu nhập thường xuyên thuộc diện chịu thuế)
được áp dụng chung cho tất cả các hình thức giao
dịch thuê, mua, thuê mua. Không có quy định điều
kiện riêng dành cho thuê mua. Chỉ cần có thu nhập
thường xuyên dưới ngưỡng chịu thuế thu nhập cá
nhân thì được xem là đủ điều kiện về thu nhập để
có thể thuê, mua, nhà ở xã hội và được hưởng
cùng một mức trợ cấp như nhau. 

Quy định này trong thực tế áp dụng sẽ dẫn đến
những bất cập. Thứ nhất, thu nhập cá nhân ở Việt
Nam hiện nay rất khó để xác định một cách chính
xác, đầy đủ. Những khoảng thu nhập chính thức có
thể xác định được là lương và các khoản phụ cấp của
người lao động làm việc tại các khu vực chính thức.
Tuy nhiên, những khoản thu nhập mang tính chất
thường xuyên nhưng phi chính thức rất khó xác định,
ví dụ như thu nhập giống lương hàng tuần hay hàng
tháng của người lao động không ký kết hợp đồng lao

động. Cho nên, việc xác định thu nhập không thực sự
chính xác. Thứ hai, một người có thu nhập thấp
không có nghĩa là họ sẽ không có khả năng chi trả
cho nhà ở. Một người về hưu có mức thu nhập (từ
lương hưu) thấp nhưng họ hoàn toàn có khả năng chi
trả cho chỗ ở của mình và thậm chí cho cả con cái
của họ. Trong quá khứ họ có thể có thu nhập cao,
hoặc cũng có thể sở hữu khối tài sản lớn, cũng có thể
họ có được tài sản lớn từ tặng cho hoặc trúng xổ số
(những khoản thu nhập này lại không được tính khi
đánh giá khả năng chi trả bởi vì những khoản này
không mang tính thường xuyên và nằm ngoài tiêu
chí đánh giá theo điểm c Khoản 2 Điều 52 Luật nhà
ở năm 2014). Thứ ba, dựa vào một mức về thu nhập
là căn cứ chung để xác định điều kiện cho tất cả các
trường hợp sẽ không công bằng cho những người có
thu nhập không đồng đều nhau. Do áp dụng cùng
một mức hỗ trợ, những người có thu nhập quá thấp
sẽ gặp nhiều trở ngại hơn so với những người có thu
nhập cao hơn trong quá trình tiếp cận nhà ở.

Vì vậy, việc hoàn thiện pháp luật về thuê, mua
nhà ở xã hội tại Việt Nam cần chú ý các vấn đề sau:

Thứ nhất, Thu nhập là yếu tố quan trọng nhưng
không phải là duy nhất để đánh giá khả năng chi trả
về nhà ở, cần phải tính đến khối tài sản mà người
này đang sở hữu. Khả năng chi trả nên được đánh
giá trong mối quan hệ với giá nhà ở trên thị trường
tại khu vực nơi người đó đăng ký nhà ở để có thể
xác định cụ thể mức độ thiếu hụt thực tế khi họ chi
trả cho nhu cầu nhà ở.

Thứ hai, Áp dụng chung một mức trợ cấp cho
tất cả các chủ thể tuy đơn giản cho bên chủ thể
thực hiện chính sách nhưng không mang lại hiệu
quả cao cho người thụ hưởng chính sách vì nhu
cầu được hỗ trợ của các nhóm đối tượng không
đồng nhất. Quy định cần đưa ra các mức áp dụng
khác nhau áp dụng cho các chủ thể có thu nhập
khác nhau và hình thức giao dịch khác nhau.

Thứ ba, Cần có sự tham gia của nhiều cơ quan
trong việc đánh giá thu nhập khi xem xét khả năng
chi trả của đối tượng được hưởng chính sách nhà ở
xã hội. Việc kết hợp nhiều cơ quan này nhẳm bảo
đảm tính khách quan trong việc đánh giá. Ở Hoa kỳ,
khả năng chi trả này được giám sát bởi nhiều cơ
quan khác nhau như Hiệp hội các nhà môi giới địa
ốc quốc gia (NAR), Bộ Phát triển đô thị và Nhà ở
Hoa Kỳ (HUD)14./. (Tiếp theo trang 90)

13 Masahiro Kobayashi (2016), The Housing Market and Housing Policies in Japan, Asian Development Bank
Institute.
14 John M.Quigley and Steven Raphael, “Is Housing Unaffordable? Why Isn’t It More Affordable?”, Journal
of Economic Perspectives, Volume18, Number 1, pp. 191-214. 
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ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ TẠI 
VƯƠNG QUỐC ANH VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC THAM KHẢO CHO VIỆT NAM

Lê Xuân Tùng1

Trong tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài có
sự kết hợp đan xen giữa tố tụng dân sự cũng như
các quy tắc của tư pháp quốc tế. Tố tụng dân sự
thường được điều chỉnh bởi nguyên tắc “forum
regit processum”, khi mà quy trình được tiến
hành theo luật của tòa án nơi sự việc xảy ra (lex
fori) và không bị phụ thuộc vào luật áp dụng đối
với nội dung của vụ việc. Trong khi đấy, tư pháp
quốc tế xem xét đến luật nội dung được áp dụng
và làm cơ sở lựa chọn cho các thẩm phán (lex
causae). Và vấn đề sẽ nảy sinh bất cứ khi nào các
quy tắc của tư pháp quốc tế dẫn chiếu tới pháp
luật nước ngoài3. 

Khi xét xử, những nước theo hệ thống pháp
luật Common Law thường căn cứ vào hai câu hỏi
lớn, đó là câu hỏi sự thật khách quan hay câu hỏi
chứng cứ (question of fact) và câu hỏi về luật -
theo nghĩa rộng (question of law). Trong bất cứ

vụ việc nào, ngày nay khi xét xử các thẩm phán
của Common Law vẫn dựa cả vào án lệ, luật
thành văn và những căn cứ thực tế để xét xử. 

Chính vì vậy, trong tố tụng dân sự quốc tế,
luật tố tụng không chỉ có chức năng điều chỉnh
quá trình tố tụng mà còn giới hạn phạm vi của tư
pháp quốc tế bằng cách thiết lập các điều kiện
tiên quyết cho việc áp dụng, chẳng hạn như nghĩa
vụ của các bên để yêu cầu khả năng áp dụng luật
nước ngoài. 

Điều kiện đầu tiên cho việc có lựa chọn luật
nước ngoài đó là có chủ thể đưa ra một vấn đề
chắc chắn (certain issues) vào quá trình tố tụng.
Các sự kiện (facts) phải được đưa ra bởi các bên
trong khi việc chọn luật sẽ được xem xét bởi Tòa
án (ex officio). Điều kiện thứ hai là phải quyết
định xem vấn đề chắc chắn đó có phụ thuộc vào
chứng cứ (evidence) hay không. Nghĩa vụ chứng

Tóm tắt: Vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
đều được thừa nhận rộng rãi trong tư pháp quốc tế của các quốc gia trên thế giới. Các nước Anh,
Pháp, Mỹ đều có một điểm chung là mặc dù quy phạm xung đột dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp
luật nước ngoài, cơ quan xét xử của các nước trên vẫn có thể không áp dụng pháp luật nước ngoài
nếu các bên đương sự không khởi xướng và chứng minh được việc áp dụng pháp luật nước ngoài là
cần thiết, không đưa ra được nội dung pháp luật nước ngoài cũng như các chứng cứ có liên quan2.
Bài nghiên cứu này sẽ tập trung vào các khía cạnh của việc áp dụng pháp luật nước ngoài tại Vương
quốc Anh và đưa ra một số kiến nghị cho Việt Nam.

Từ khóa: Pháp luật nước ngoài, áp dụng, Vương quốc Anh, lex fori, Việt Nam.
Nhận bài: 15/12/2020; Hoàn thành biên tập: 21/12/2020; Duyệt đăng: 25/01/2021. 

Abstract: The issue of applying foreign law in civil relations involving foreign elements is widely
recognized in the international judiciary of countries around the world. The United Kingdom, France
and the US all have one thing in common that although the conflict norm leads to the application of
foreign laws, the judiciary of the abovementioned countries may not apply foreign law if the the litigants
do not plead and prove that the application of the foreign law is necessary, cannot provide the contents
of the foreign law as well as relevant evidence. This research paper shalll focus on aspects of the
application of foreign law in the UK, thereby presents some recommendations for Viet Nam.

Keyword: Foreign law, application, United Kingdom, lex fori, Viet Nam
Date of receipt: 15/12/2020; Date of revision: 21/12/2020; Date of Approval: 25/01/2021. 

1 Thạc sỹ, Viện Khoa học pháp lý.
2 Giáo trình tư pháp quốc tế- Nguyễn Bá Diến, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013.
3 Ausländisches Recht vor deutschen und englischen Gerichten”, by Clemens Trautmann in ZEuP 2006,
pages 283 – 293.  
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minh các sự kiện thông thường thuộc về bên có
những sự kiện thuận lợi. Trong trường hợp
những sự kiện này không thể được chứng minh
(“non liquet”), quyết định được đựa ra thường sẽ
bất lợi cho bên có nghĩa vụ chứng minh. Có thể
thấy, việc áp dụng pháp luật nước ngoài khiến
thẩm phán gặp rất nhiều khó khăn khi một mặt
đặc tính quy phạm cho việc áp dụng (normative
character) đã được công nhận trong các văn bản
quy phạm, mặt khác thì việc hiểu, xác định và
giải thích được nội dung luật của quốc gia khác,
thậm chí có thể khác truyền thống pháp luật là
một thách thức không nhỏ. Các nước Anh, Pháp,
Mỹ đều có một điểm chung là mặc dù quy phạm
xung đột dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật
nước ngoài, cơ quan xét xử của các nước trên vẫn
có thể không áp dụng pháp luật nước ngoài nếu
các bên đương sự không khởi xướng (plead) và
chứng minh được việc áp dụng pháp luật nước
ngoài là cần thiết, không đưa ra được nội dung
pháp luật nước ngoài cũng như các chứng cứ có
liên quan4. Bài nghiên cứu này sẽ tập trung vào
các khía cạnh của việc áp dụng pháp luật nước
ngoài tại Vương quốc Anh. 

1. Công ước Rome 1980 và ảnh hưởng
của việc áp dụng pháp luật nước ngoài đến
Tòa án Anh

Các học giả vẫn còn tranh cãi về việc Công
ước Rome có ảnh hưởng đến các quy tắc của các
Quốc gia thành viên về việc áp dụng luật nước
ngoài ở mức độ nào. Ngôn ngữ của Công ước
dường như khiến Tòa án bắt buộc phải xem xét luật
áp dụng của hợp đồng theo quy định của Công
ước, bất kể các bên có áp dụng luật nước ngoài hay
không. Theo Công ước, các quy tắc “sẽ áp dụng
cho các nghĩa vụ hợp đồng trong bất kỳ tình huống
nào liên quan đến sự lựa chọn luật giữa luật của
các quốc gia khác nhau” và Công ước tiếp tục quy
định, ví dụ, tại Điều 3 rằng “một hợp đồng được
điều chỉnh bởi luật do các bên lựa chọn”.

Câu trả lời của học thuyết ở Anh là theo Điều
1 (2) (h) của Công ước, Công ước không áp dụng
cho “chứng cứ và thủ tục”. Và vì các quy tắc về
biện hộ và chứng minh của luật pháp nước ngoài
là một phần nguyên tắc Question of fact nên

chúng không thể bị ảnh hưởng bởi Công ước. Do
đó, Công ước Rome sẽ không đặt ra bất kỳ nghĩa
vụ pháp lý nào đối với các Quốc gia ký kết phải
thay đổi các quy tắc của họ về mặt này. Ngay cả
khi không có nghĩa vụ pháp lý nào đối với các
Quốc gia ký kết phải áp dụng luật nước ngoài thì
yêu cầu bằng tiếng Anh về việc khởi xướng luật
nước ngoài có thể làm suy yếu các mục tiêu của
Công ước theo Điều 18 nhằm giải thích và áp
dụng thống nhất các quy tắc của tất cả các Nước
ký kết. Tuy nhiên, như có thể suy ra từ Điều 3
của Công ước, mục tiêu chính của Công ước là
đảm bảo quyền tự do của các bên trong việc lựa
chọn luật điều chỉnh hợp đồng của họ. Và Điều
3 (2) cho phép rõ ràng sự thay đổi tiếp theo của
luật áp dụng cho hợp đồng. Do đó, sự lựa chọn rõ
ràng hoặc ngụ ý về lex fori làm luật điều chỉnh
của các bên trong quá trình tố tụng theo Điều 3
(2) của Công ước có tác dụng tương tự như việc
từ chối viện dẫn luật nước ngoài.

Do đó, tinh thần của Công ước Rome5 không
yêu cầu áp dụng luật nước ngoài một cách chính
thức bất cứ khi nào các bên được tự do lựa chọn
luật áp dụng. Tuy nhiên, cần phải tuân theo một
cách tiếp cận khác khi có liên quan đến các quy
tắc xung đột bắt buộc loại trừ hoặc hạn chế quyền
tự chủ của các bên. Trong Công ước Rome, đây
là trường hợp tại Điều 5 và 6 đảm bảo cho người
tiêu dùng và người lao động được bảo vệ bằng
các quy định bắt buộc của Quốc gia nơi họ
thường trú hoặc nơi làm việc, tương ứng. Đặc
điểm bắt buộc của các quy tắc xung đột này bị
bỏ qua nếu bên yếu hơn được yêu cầu phải viện
dẫn và chứng minh luật nước ngoài. Do đó, cần
phải phân biệt giữa câu hỏi luật nước ngoài phải
được khởi xướng và chứng minh bằng các
phương tiện và phương pháp nào - điều này luôn
phải được trả lời theo luật tố tụng của Tòa án - và
câu hỏi liệu các bên có nghĩa vụ phải khởi xướng
hay không luật nước ngoài - điều này chỉ phụ
thuộc vào bản chất pháp lý của quy tắc xung đột
liên quan, cụ thể là nó có bắt buộc hay không.

Chính vì vậy, các Tòa án của các Quốc gia
ký kết bao gồm cả các Tòa án Anh được áp dụng
chính thức các quy tắc tại Điều 5 và 6 của Công

4 Giáo trình tư pháp quốc tế- Nguyễn Bá Diến (2013), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. 
5 Dicey and Morris, op. cit., p. 229, No. 9-011; Hartley, I.C.L.Q. 45 (1996), 290 R 91. 65 Hartley, op. loc. cit.
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ước Rome để đảm bảo bảo vệ người tiêu dùng và
người lao động bất kể quy tắc tố tụng của khu
vực tài phán về luật nước ngoài. Tuy nhiên, hiệu
quả thực tế của giải pháp này bị hạn chế vì theo
Quy định của Brussels I, thẩm quyền xét xử
trong các vụ án luật lao động và tiêu dùng thường
thuộc về các Tòa án nơi cư trú của bên yếu hơn
áp dụng luật bắt buộc của riêng họ, chứ không
phải luật nước ngoài.

2. Nguyên tắc khởi xướng và chứng minh
pháp luật nước ngoài tại Tòa án Anh

2.1. Nguyên tắc chung
Tại Vương quốc Anh, việc giải quyết các

tranh chấp có yếu tố nước ngoài cũng đặt ra vấn
đề áp dụng pháp luật nước ngoài. Luật nước
ngoài cũng nằm ngoài sự hiểu biết của Tòa án và
các thẩm phán Anh. Do đó, các Tòa án này hoặc
là từ chối thẩm quyền khi vấn đề áp dụng pháp
luật nước ngoài được đặt ra hoặc áp dụng án lệ để
xét xử. Đến giữa thế kỷ 18, xuất phát từ những
đòi hỏi trong những tình huống tranh chấp về bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng, theo đó áp dụng
luật nơi thực hiện hành vi, chính vì vậy luật nước
ngoài cần được áp dụng để giải quyết các tranh
chấp có yếu tố nước ngoài. Luật nước ngoài được
coi là sự thật khách quan (question of fact)6. Mặc
dù các nhà làm luật Anh thừa nhận rằng cách
phân loại này là không hơp lý trái ngược với trực
giác, nhưng các Tòa án Anh vẫn bám sát học
thuyết này, vì kết quả của nó được cho là phù hợp
và thuyết phục. Trong vụ Mostyn v. Fabrigas 1
Cowp. 161, 174, 98 Eng. Rep. 1021, 1028 (K.B.
1774), thẩm phán Mansfield đưa ra quan điểm:

“Cách để biết luật nước ngoài là thừa nhận chúng
được chứng minh như là các chứng cứ ...”7 Như
vậy, luật nước ngoài chỉ được coi như là chứng
cứ và do các đương sự phải nêu ra và tự chứng
minh. Tòa án không được phép nêu ra và chứng
minh luật nước ngoài. Học thuyết chứng cứ được
xây dựng bởi thẩm phán Mansfield vẫn được áp
dụng ở Anh và nhiều nước thuộc khối thịnh
vượng chung cho đến ngày nay“. 

Theo luật của Anh, việc viện dẫn luật nội dung
của các quốc gia khác theo quy tắc xung đột của
Anh là chưa đủ để Tòa án áp dụng luật của quốc
gia đó8. Thay vào đó, nguyên tắc là nếu một bên
đương sự muốn dựa vào luật pháp nước ngoài, thì
bên đó phải khởi xướng theo cách tương tự như
bất kỳ vụ kiện nào khác9. Điều này có nghĩa việc
chứng minh áp dụng pháp luật nước ngoài là
hoàn toàn tự nguyện10 Thẩm phán không có
quyền và nghĩa vụ làm điều đó một cách chính
thức. Trong một vụ việc tại Anh, mà tranh chấp
phát sinh từ hợp đồng có điều khoản luật điều
chỉnh là luật Hà Lan, tuy nhiên, tranh chấp được
quyết định hoàn toàn theo luật nội địa của Anh vì
không bên nào viện dẫn luật Hà Lan. Bằng cách
cho phép các đương sự chuyển đổi một cách hiệu
quả vụ việc xung đột thành một vụ việc trong
nước, như Fentiman đã nói, bản thân vụ việc
xung đột luật trở thành “một thiết chế tự nguyện
của pháp luật”11.

Học thuyết này có liên quan chặt chẽ với
nhận thức truyền thống về vai trò của thẩm phán
Anh với tư cách là trọng tài bị hạn chế phân xử
tranh chấp giữa các bên trước khi thẩm phán đó

6 The fact doctrine is based on the old distinction between the courts of admiralty and the courts of
common law. While the former had jurisdiction in matters with a foreign element, the latter decided on
purely domestic issues. When the Common Law Courts extended their jurisdiction to matters with a
foreign element in the 18th century they were bound to treat foreign law as fact because the only “law”
they coulapply was English common law, Fentiman, L.Q.Rev. 108 (1992) 143-144; Sass, Am. J. Comp.
L. 16 (1968) 335; Hartley, I.C.L.Q. 45.
7 Kirsty J. Hood, Drawing inspiration? Reconsidering the procedural treatment of foreign law, Journal of
Private International Law, Vol. 2 No. 1, April 2006, tr. 181-193
8 Dicey and Morris on the Conflict of Laws, 13th ed. 2000, No. 9-003.
9 Jonathan Speed and Louise Lanzkron, Bird & Bird LLP, Rules of evidence (including cross-border
evidence) in civil proceedings Q&A: UK (England and Wales)
The term “pleading” refers to the formal statements of claim, defence, reply, counterclaim etc. filed by
the parties. In the Civil Procedure Rules 1998 (C.P.R.) the term “pleading” has been replaced by the term
“statement of case”.
10 Fentiman, L.Q.Rev. 108 (1992), 144; Lightman, Civil Litigation in the 21th Century, (1988) 17 Civ.J.Q. 388.
11 Hartley, I.C.L.Q. 45 (1996), 283
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biết về các điều khoản mà họ đã tự đặt ra
(“nguyên tắc đối nghịch“). Do đó, thẩm phán
phải hoàn toàn dựa vào các bên về tài liệu để
quyết định tranh chấp của họ. Chỉ có một số
trường hợp ngoại lệ mà Tòa án có thể đề nghị sửa
đổi sự khởi xướng của các bên. Hơn nữa, Tòa án
sẽ không xem xét các câu hỏi về luật hoặc tiền lệ
không được các bên yêu cầu. Do đó, châm ngôn
“da mihi facta, dabo tibi ius” (give me the facts
and I shall give you the law) được áp dụng chỉ ra
hạn chế đối với thủ tục Tòa án Anh. 

2.2 Lẩn tránh pháp luật nước ngoài từ các
nguyên đơn

Có rất nhiều lý do tại sao đôi khi các nguyên
đơn từ chối khởi xướng áp dụng luật nước ngoài.
Một lý do chính có thể là việc khiếu nại theo luật
của Anh có lợi hơn cho nguyên đơn hơn là đưa ra
theo luật nước ngoài. Ví dụ, trong một tranh chấp
liên quan đến các khiếu nại theo hợp đồng, sẽ
không có lý do gì để một nguyên đơn viện dẫn
luật nước ngoài nếu hợp đồng có hiệu lực theo
luật Anh, nhưng có thể vô hiệu theo luật nước
ngoài. Hơn nữa, một bên tranh chấp sẽ thường
xuyên từ chối viện dẫn luật nước ngoài, nếu lập
trường của họ về các vấn đề chính của tranh chấp
giống với luật Anh, do đó làm cho nó có hiệu quả
tương đương, nhưng dễ dàng hơn để tiến hành
theo luật nội địa của Anh. Nhưng ngay cả trong
những trường hợp có thể có một số lợi thế trong
việc viện dẫn luật pháp nước ngoài, chi phí giữ
chân nhân chứng chuyên môn và chi phí bổ sung
của luật sư để chuẩn bị bằng chứng và kiểm tra,
giám định chéo các chuyên gia có thể lớn hơn. 

Thêm vào đó, nội dung của luật mà thẩm
phán áp dụng cuối cùng có thể khác về cơ bản so
với những gì bên đương sự suy tính. Không chỉ
có rủi ro rằng Tòa án có thể thích cách trình bày
luật nước ngoài của bên kia, mà Tòa án có thể
đưa ra một phiên bản luật nước ngoài, là sự kết
hợp giữa lời khai của bị đơn và do đó không làm
hài lòng bên nào. Một lý do cuối cùng để tránh áp
dụng luật nước ngoài là những khó khăn vốn có
trong bản thân xung đột luật ở Anh. Vì nhiều vấn
đề về luật quan trọng vẫn chưa được giải quyết,
những xung đột ở một mức độ nhất định không
thể đoán trước được kết quả của chúng trước các
Tòa án Anh. Học thuyết về chứng cứ tạo cơ hội
cho các đương sự tránh được điều không thể đoán

trước này phát sinh từ việc lựa chọn các quy tắc
luật của Anh, ví dụ như trong các trường hợp sai
lầm, chi phí và sự bất tiện thực tế mà họ gây ra.

Vấn đề làm thế nào để đưa nội dung của luật
nước ngoài khiến Tòa án hiểu và công nhận phụ
thuộc chủ yếu vào yếu tố của luật nước ngoài là
sự thật hay luật theo luật tố tụng. Ở những quốc
gia mà luật nước ngoài được coi là luật như Pháp
hay Việt Nam, nó phải được Tòa án áp dụng một
cách chính thức và việc chứng minh về nguyên
tắc cũng là vấn đề của Tòa án; ở các quốc gia
khác mà luật nước ngoài được coi là sự thật như
Anh, luật thường chỉ được áp dụng khi một trong
các bên yêu cầu và nghĩa vụ chứng minh thuộc
về bên yêu cầu; nếu nó không được chứng minh,
Tòa án sẽ áp dụng lex fori.

2.3 Áp dụng pháp luật Anh khi các bên
không chứng minh được pháp luật nước ngoài
là luật áp dụng

Trong vụ kiện giữa Công ty Xây dựng và Kỹ
thuật Ngoài khơi Iran v Dean Investment
Holdings SA [2018] EWHC 2759 (Comm), Tòa
án cấp cao cho rằng về nguyên tắc, nếu một yêu
cầu bồi thường được điều chỉnh bởi luật nước
ngoài, nhưng nguyên đơn đã không yêu cầu hoặc
chứng minh nội dung của luật đó, Tòa án sẽ áp
dụng luật Anh cho đơn kiện. Quyết định này xác
nhận rằng, trong hầu hết các trường hợp, Tòa án
sẽ áp dụng luật Anh cho đơn kiện trừ khi nguyên
đơn yêu cầu và chứng minh nội dung của luật
nước ngoài có liên quan hoặc bị đơn cho thấy
rằng sẽ không phù hợp nếu áp dụng luật Anh, ví
dụ như việc áp dụng luật Anh sẽ gây ra những
bất lợi trong các trường hợp cụ thể. Do đó, bị đơn
không thể chỉ đơn thuần khẳng định rằng luật
nước ngoài được áp dụng và do đó tạo ra gánh
nặng cho nguyên đơn trong việc yêu cầu và
chứng minh nội dung của luật đó.

Nguyên đơn đưa ra cáo buộc về một hành vi
gian lận bị cáo buộc đã gây ra các khoản thanh
toán để mua một giàn khoan ngoài khơi, với tổng
trị giá 87 triệu USD. Các tuyên bố chống lại bị
đơn thứ năm và thứ sáu xuất phát từ các hành vi
được cho là diễn ra ở Iran và UAE, và gây ra thiệt
hại ở Iran. Nguyên đơn không đưa ra bất kỳ sự
chứng minh hay thoả thuận nào về luật của quốc
gia nào được áp dụng cho các yêu cầu của mình.
Bị đơn thứ năm và thứ sáu biện hộ rằng các tuyên
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bố chống lại họ được điều chỉnh bởi Luật pháp
Iran, nhưng không nhận bất kỳ trường hợp nào
về nội dung của luật pháp Iran. Bản bào chữa của
họ bảo lưu quyền sửa đổi sau khi tìm kiếm bằng
chứng về luật pháp Iran.

Nguyên đơn không phản đối rằng, về nguyên
tắc, các tuyên bố của họ được điều chỉnh bởi luật
pháp Iran, nhưng họ nói rằng điều này không liên
quan vì cả hai bên đều không viện dẫn bất kỳ luật
nào của Iran. Người yêu cầu bồi thường dựa trên
nguyên tắc thông luật chung, đôi khi được coi là
một giả định hiển nhiên của luật Anh, được nêu
như Quy tắc 25 (2) trong Dicey, Morris &
Collins:” 2. Trong trường hợp không có bằng
chứng thỏa đáng về luật nước ngoài, Tòa án sẽ
áp dụng luật Anh cho trường hợp như vậy”.

Tòa án Tối cao xem xét trước khi xét xử có
lợi cho nguyên đơn, xác nhận rằng Quy tắc 25
(2) sẽ được áp dụng tại phiên tòa . Phân tích của
thẩm phán được hỗ trợ bởi nhận xét của Arden LJ
trong OPO v MLA [2014] EWCA Civ 1277 và
Brownlie v Four Seasons Holdings Inc [2015]
EWCA Civ 665, khi thẩm phán bày tỏ quan điểm
rằng, trong trường hợp không có bằng chứng về
luật nước ngoài, nên áp dụng giả định luật nước
ngoài giống luật Anh.

3. Vai trò của các bên đương sự, Tòa án, ý
kiến của chuyên gia đối với việc áp dụng pháp
luật nước ngoài

- Vai trò của các bên đương sự
Pháp luật nước ngoài không chỉ phải được

khởi xướng rõ ràng mà còn phải được các bên
chứng minh. Đó là đối với bên dựa vào luật pháp
nước ngoài để thiết lập nội dung của mình và lý
do chứng minh là tùy thuộc vào bên cáo buộc,

trừ khi bên kia thừa nhận điều đó. Nếu luật pháp
nước ngoài không được chứng minh cho quyết
định của thẩm phán, lex fori sẽ được áp dụng12.

- Vai trò của Tòa án
Vì các thẩm phán được coi là không biết các

sự kiện cho đến khi chúng được chứng minh, các
thẩm phán về mặt kỹ thuật không biết gì về luật
nước ngoài chưa được chứng minh. Nguyên tắc
không biết trước ngăn cản một thẩm phán - hoàn
toàn khác với luật của Đức - tiến hành nghiên
cứu cá nhân về luật nước ngoài và cam kết các
bên chứng minh luật nước ngoài giống như các
sự kiện khác. Và, nếu một chuyên gia nước ngoài
chỉ đề cập đến một phần của văn bản pháp luật
nước ngoài thì thẩm phán không được đề cập đến
những phần khác chưa được đưa vào bằng
chứng. Hơn nữa, nếu bằng chứng của một
chuyên gia như vậy là không thể tranh cãi thì Tòa
án - một lần nữa khác với luật của Đức - thường
buộc phải chấp nhận vì không có thông tin để
phản đối.

- Vai trò của các chuyên gia
Theo luật của Anh, một bên không thể chứng

minh luật nước ngoài bằng cách chỉ đưa ra bằng
chứng về luật nước ngoài, các quyết định của
Tòa án, các luận thuyết hoặc các nguồn khác13. Ý
kiến của các chuyên gia có thẩm quyền luôn
được yêu cầu giải thích và diễn giải tài liệu đó
mặc dù một chuyên gia có thể viện dẫn tài liệu đó
để hỗ trợ bằng chứng của chính mình. Bên kia
không bắt buộc phải gọi một chuyên gia, nhưng
nếu nội dung của luật nước ngoài bị tranh cãi gay
gắt, họ gần như chắc chắn sẽ làm như vậy. Thông
thường hai chuyên gia sẽ không đồng ý và sau
đó Tòa án sẽ đưa ra phán quyết, bằng cách ưu

12 Điều 4(2) Luật chứng cứ dân sự Anh năm 1972. 
13 Nguyên văn: (2)Where any question as to the law of any country or territory outside the United Kingdom, or
of any part of the United Kingdom other than England and Wales, with respect to any matter has been determined
(whether before or after the passing of this Act) in any such proceedings as are mentioned in subsection (4) below,
then in any civil proceedings (not being proceedings before a court which can take judicial notice of the law of
that country, territory or part with respect to that matter)—
(a)any finding made or decision given on that question in the first-mentioned proceedings shall, if reported or
recorded in citable form, be admissible in evidence for the purpose of proving the law of that country, territory
or part with respect to that matter; and (b)if that finding or decision, as so reported or recorded, is adduced for
that purpose, the law of that country, territory or part with respect to that matter shall be taken to be in accordance
with that finding or decision unless the contrary is proved:
Provided that paragraph (b) above shall not apply in the case of a finding or decision which conflicts with
another finding or decision on the same question adduced by virtue of this subsection in the same proceedings.
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tiên bằng chứng của chuyên gia này hơn chuyên
gia kia hoặc bằng cách chấp nhận các phần bằng
chứng của mỗi chuyên gia.

Trường hợp phụ thuộc quá nhiều vào lời khai
của các nhân chứng, thì việc lựa chọn chuyên gia
của các bên là rất quan trọng; có thể phụ thuộc
vào khả năng thuyết phục của họ. Tương tự, điều
quan trọng là Tòa án phải có hướng dẫn rõ ràng
để quyết định chuyên gia nào có thẩm quyền làm
chứng về luật nước ngoài. Vấn đề thẩm quyền là
trong quyết định của Tòa án. Chuyên gia không
cần phải là luật sư nước ngoài; kinh nghiệm thực
tế là đặc điểm duy nhất.

Thủ tục chứng minh luật nước ngoài ở một
mức độ nào đó được đơn giản hóa bởi Đạo luật
Chứng cứ Dân sự 1972. Điều 4 (2)14 của Đạo
luật này quy định rằng, trong trường hợp trước
đó Tòa án Anh đã xác định một nghi vấn về luật
nước ngoài và khi quyết định trước đó xuất
hiện ở dạng phù hợp, thì quyết định đó sẽ được
chấp nhận làm bằng chứng để chứng minh luật
nước ngoài.

4. Một số kiến nghị, đề xuất cho Việt Nam 
Thứ nhất, về trách nhiệm cung cấp và xác

định pháp luật nước ngoài quy định tại Điều 481
Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

Có thể thấy, quy định tại Điều 481 đã làm rõ
trách nhiệm của đương sự cũng như các cơ quan
Nhà nước trong việc cung cấp và xác định pháp
luật nước ngoài. Theo đó, trong trường hợp các
đương sự lựa chọn pháp luật nước ngoài để áp
dụng thì nghĩa vụ cung cấp pháp luật nước ngoài
cho Toà án giải quyết vụ việc dân sự thuộc về các
bên. Các đương sự phải chịu trách nhiệm về tính
chính xác và hợp pháp của pháp luật nước ngoài
đã cung cấp. 

Theo Khoản 2 Điều 481, nếu buộc Tòa án
phải áp dụng pháp luật nước ngoài khi qui phạm
xung đột dẫn chiếu đến từ quy định trong các
điều ước quốc tế mà không cần có sự khởi xướng
của đương sự sẽ gây khó khăn cho Tòa án trong
việc xác định nội dung pháp luật nước ngoài, gây
tốn kém nhiều chi phí và mất nhiều thời gian.

Trong khi đó sự khó khăn trong việc xác định nội
dung pháp luật nước ngoài có thể dẫn đến kết quả
là pháp luật Việt Nam sẽ được áp dụng

Tuy nhiên, thông qua điều luật này có thể
thấy pháp luật Việt Nam không trực tiếp quy định
về trách nhiệm của Toà án Việt Nam trong việc
tìm kiếm, chứng minh và xác định nội dung pháp
luật nước ngoài. Về cơ bản, để đảm bảo lợi ích
của các bên đương sự một cách chính đáng và
giữ gìn trật tự pháp luật của Nhà nước, các cơ
quan tư pháp và Tòa án có trách nhiệm tìm hiểu
nội dung đích thực của luật pháp nước ngoài cần
áp dụng (nghiên cứu luật nước ngoài, thực tiễn
xét xử của họ, tập quán luật, thông lệ, án lệ và
các tài liệu pháp lý trong và ngoài nước của các
viện nghiên cứu v.v..). Trong quá trình tố tụng
các bên đương sự cũng có quyền đưa ra các bằng
chứng về luật nước ngoài trước tòa để bảo vệ
quyền lợi của mình, song việc xác định nội dung
luật nước ngoài vẫn là nhiệm vụ chính của cơ
quan xét xử…và các cơ quan này phải có cơ sở
xác đáng để quyết định nội dung pháp luật phù
hợp để áp dụng…

Việt Nam không phải là quốc gia theo học
thuyết chứng cứ như Anh, tuy nhiên, Việt Nam
có thể tham khảo Anh đối với quy định áp dụng
pháp luật nước ngoài chỉ khi đương sự khởi
xướng và có qui phạm xung đột dẫn chiếu đến.
Nếu đương sự không khởi xướng việc áp dụng
pháp luật nước ngoài, Tòa án có quyền mặc
nhiên suy đoán là các đương sự chọn pháp luật
Việt Nam và Tòa án áp dụng pháp luật Việt Nam
để giải quyết vụ việc. Bởi vì nếu có quy phạm
xung đột dẫn chiếu đến pháp luật Việt Nam mà
các bên đương sự không khởi xướng sẽ đặt Tòa
án nơi được dẫn chiếu đến vào thế bị động, gây
khó khăn trong việc xác định nội dung pháp luật
và các chi phí phát sinh liên quan. 

Theo Dự thảo của Nghị quyết của Hội đồng
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn
thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân
sự về thẩm quyền, thủ tục giải quyết vụ việc dân
sự có yếu tố nước ngoài, dự kiến được ban hành

14 Dự thảo được đăng tải lấy ý kiến góp ý tại trang thông tin điện tử của Tòa án nhân dân,
https://vbpq.toaan.gov.vn/webcenter/portal/htvb/chi-tiet-vbdt?dDocName=TAND081751, truy cập ngày
20-8-2020.
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vào năm 2020 (dự thảo Nghị quyết YTNN) thì
việc cung cấp pháp luật nước ngoài cho Tòa án
của các bên được thực hiện như sau:

“Trường hợp các đương sự được quyền lựa
chọn và đã lựa chọn pháp luật cụ thể của một
nước để áp dụng cho quan hệ pháp luật dân sự
giữa các bên theo quy định tại Khoản 1 Điều
481 Bộ luật tố tụng dân sự, thì các đương sự
phải dịch gửi cho Tòa án nội dung pháp luật
nước ngoài liên quan trực tiếp đến quan hệ
pháp luật đó cùng bản dịch ra tiếng Việt có
công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký
người dịch theo quy định của pháp luật 
Việt Nam.

Trường hợp nội dung pháp luật nước ngoài
được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
cấp, xác nhận, chứng thực, công chứng, thì ngoài
việc dịch nội dung pháp luật nước ngoài ra tiếng
Việt có công chứng bản dịch hoặc chứng thực
chữ ký người dịch, các đương sự còn phải thực
hiện họp pháp hóa lãnh sự nội dung pháp luật
nước ngoài đó theo quy định của pháp luật Việt
Nam (Khoản 1 Điều 14 dự thảo Nghị quyết).

Thứ hai, cần khuyến khích các cơ quan chức
năng tăng cường công tác hợp tác với các nước
trong và ngoài khu vực về cung cấp pháp luật nước
ngoài. Khi đề cập đến việc áp dụng pháp luật nước
ngoài cho các tranh chấp có yếu tố nước ngoài nói
chung, các cơ quan có thẩm quyền thường gặp trở
ngại trong việc tiếp cận và giải thích nội dung pháp
luật nước ngoài cung quyền như sự khác biệt về
ngôn ngữ, về chính sách pháp luật...

Thứ ba, cần phát huy hiệu quả các hoạt động
bổ trợ Tòa án. Để làm tốt công tác này, cần có sự
phối hợp chặt chẽ giữa Toà án và các cơ quan
hữu quan (Bộ Tư pháp, Bộ ngoại giao…) để
cung cấp kịp thời các văn bản pháp luật, các
thông tin liên quan có yếu tố nước ngoài, qua đó
vụ việc sẽ được giải quyết một cách toàn diện,
chính xác và nhanh chóng.

Thứ tư, có thể thấy rằng, tranh chấp thương
mại quốc tế là lĩnh vực tranh chấp chuyên biệt,
phức tạp, đội ngũ Thẩm phán chưa có nhiều kinh
nghiệm. Do đó, bên cạnh các hoạt động đã tổ
chức, cần đào tạo đội ngũ Thẩm phán chuyên
trách việc giải quyết về tranh chấp kinh doanh
thương mại có yếu tố nước ngoài và tổ chức bồi

dưỡng chuyên sâu đối với đội ngũ này về từng
chuyên đề riêng, như chuyên đề về luật áp dụng
cho hợp đồng thương mại quốc tế, áp dụng pháp
luật nước ngoài./.
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HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Ngô Hoàng Oanh1

Tóm tắt: Cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng về kinh tế, thương mại của các nước trên thế giới,
đặc biệt sự phát triển kinh tế mang tính toàn cầu hiện nay, các nghề nghiệp mang tính hỗ trợ cho sự
phát triển kinh tế toàn cầu cũng được phát triển theo, trong đó phải kể đến nghề luật. Tuy mỗi nước
có một hệ thống pháp luật điều chỉnh riêng làm nên tính chất địa phương cao, nhưng việc hình thành
và phát triển nghề luật của các nước lại có những đặc điểm mang tính khá tương đồng. Bài viết mô
tả việc hành nghề luật sư của một số nước trên thế giới, trong đó nhấn mạnh các yếu tố như điều kiện
để hành nghề luật, các hình thức hành nghề luật, luật điều chỉnh và các xu hướng phát triển nghề luật
hiện nay tại một số nước.

Từ khóa: Tổ chức hành nghề luật sư, đào tạo luật sư, luật sư các nước, hành nghề luật sư tại Mỹ,
hành nghề luật sư tại Pháp, hành nghề luật sư tại Đức, hành nghề luật sư tại Anh.

Nhận bài: 15/12/2020; Hoàn thành biên tập: 21/12/2020; Duyệt đăng: 25/01/2021.

Abstract: With rapid development on economic and commercial fields in diffetrent countries in the
world, especially current global economic development, careers supporting global economic
developmemt develop accordingly including legal profession. Though, each country has a legal
governing system respectively but formation and development of legal profession in different countries
have similarities. The article describes legal practice in some countries and highlights conditions of
legal practice, forms of legal practice, governing laws and trends of developing legal profession
recently in some countries.

Keywords: Lawyer-practicing organization, legal practice.
Date of receipt: 15/12/2020; Date of revision: 21/12/2020; Date of Approval: 25/01/2021.
Tính đến nay, Việt Nam đã tham gia vào ký

kết 16 Hiệp định Thương mại Tự do2, trong đó
phần lớn là các Hiệp định thương mại Tự do khu
vực. Việc tham gia ký kết nhiều Hiệp định thương
mại góp phần thúc đầy sự phát triển kinh tế,
thương mại giữa các nước và do đó nhu cầu sử
dụng dịch vụ luật sư giữa các nước của các tổ
chức và cá nhân tăng lên đáng kể. Việc xem xét và
tham khảo kinh nghiệm của các nước trong công
tác đào tạo luật sư, hình thức tổ chức hành nghề
luật sư, các quy tắc nghề nghiệp phải tuân thủ và
các quy tắc đạo đức phải thực hiện trong quá trình
hành nghề luật sư cũng như việc điều chỉnh các
hoạt động hành nghề của luật sư nước ngoài trên
lãnh thổ các nước là những vấn đề các nhà quản
lý cũng như các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
cần nắm bắt để thực hiện công tác xây dựng pháp
luật và bảo vệ các hoạt động kinh doanh, thương
mại trên các lãnh thổ và vùng địa lý khác nhau.
Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu tổng
hợp, phân tích, liệt kê để cung cấp các thông tin về
hành nghề luật sư tại một số nước.

1. Nghề luật sư ở Mỹ
Điều kiện trở thành luật sư.
Ở Mỹ muốn trở thành luật sư phải qua một kỳ

thi do Hiệp hội luật sư tổ chức để công nhận là luật
sư (Bar examination). Người muốn tham gia kỳ thi
này phải tốt nghiệp trường luật (law school). Những
cử nhân muốn được vào học tại một trường luật
phải có một bằng cử nhân có nghĩa là phải tốt
nghiệp một trường đại học nào đó trước đó. Bằng
luật sư là bằng thứ hai và được gọi là Jurist Doctor.
Các cử nhân luật ở Mỹ, trong quá trình đào tạo tại
trường đại học, đã được trang bị khá đầy đủ những
kỹ năng cần thiết đối với nghề luật thông qua nhiều
chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo luôn
luôn được cập nhập theo nhu cầu của xã hội. Đặc
biệt việc đào tạo trong các “Trung tâm hành nghề
luật” (Legal Clinic) đã cung cấp cho các luật sư
những kỹ năng cơ bản và quan trọng của nghề luật
và cho các sinh viên cơ hội được thực hành các kỹ
năng này với các vụ việc có thật đã làm cho các luật
sư có thể làm việc ngay sau khi ra trường. Ngày nay
người ta biết đến mô hình đào tạo này như một

1 Tiến sỹ, Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam bộ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
2 Danh mục các Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam đã ký kết tính đến nay. Truy cập tại:
https://trungtamwto.vn/thong-ke/12065-tong-hop-cac-fta-cua-viet-nam-tinh-den-thang-112018
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phương pháp đào tạo thành công của Mỹ mặc dù
nó được người Đức sáng lập ra và áp dụng vào dạy
luật đầu tiên. 

Thường thì điều kiện trở thành luật sư do các
thẩm phán quy định. Các Toà án tối cao tại các
bang dựa vào các quy định của Hiến pháp, các
đạo luật và tham khảo các quy định của Hiệp hội
luật gia Hoa Kỳ (ABA) để quy định điều kiện trở
thành luật sư của bang mình. Toà án của từng tiểu
bang là cơ quan có thẩm quyền công nhận luật sư
và cho phép hành nghề. Cơ quan này sẽ chứng
nhận lời tuyên thệ của người xin công nhận luật
sư và ghi tên người đó vào danh sách luật sư.
Danh sách này được đăng ký tại phòng hành
chính của Toà án. 

Giấy công nhận luật sư và cho phép hành
nghề có giá trị vĩnh viễn trừ khi nó bị thu hồi hoặc
đình chỉ. Luật sư có trách nhiệm hàng năm gửi
báo cáo về tài chính, công việc, đạo đức nghề
nghiệp, khóa học đã tham dự... về Uỷ ban về
khiếu nại và kỷ luật luật sư trực thuộc Toà án tối
cao Bang. Việc tham gia các khoá bồi dưỡng kiến
thức đối với luật sư là bắt buộc. Hàng năm luật sư
phải tham gia một số khoá học gọi là chương trình
đào tạo liên tục. 

Ở Mỹ được công nhận luật sư của bang nào
thì chỉ được hành nghề tại bang đó. Tuy nhiên luật
sư đã hành nghề tại một bang có thể xin công
nhận và cho phép hành nghề tại bang khác nhưng
phải đáp ứng các điều kiện do bang đó quy định.
Luật sư hành nghề tại Toà án tiểu bang cũng có
thể xin công nhận và cho phép hành nghề tại Toà
án liên bang. 

Luật điều chỉnh hoạt động hành nghề luật.
Việc ban hành các điều luật điều chỉnh việc

hành nghề luật, bao gồm ban hành các luật điều
chỉnh đạo đức nghề nghiệp của luật sư và luật cấm
hành nghề trái phép, phần lớn là chức năng chính
phủ. Các hiệp hội luật sư và các hội nghề nghiệp
khác, các hiệp hội thương mại, thường là những
thành phần tham gia quan trọng trong quá trình
thực thi, họ có quyền đưa ra hoặc đe dọa đưa các vụ
kiện chống lại những người vi phạm. Các đoàn luật
sư, đặc biệt là các đoàn luật sư tiểu bang, được
quyền thực hiện việc điều tra, xét xử và xử phạt
luật sư vi phạm Quy tắc đạo đức hành nghề luật sư. 

Hình thức hành nghề.
Luật sư Mỹ có thể hành nghề trong các Công ty

hợp danh, Văn phòng hoặc các nghề tự do. Ngoài ra
luật sư có thể làm công ăn lương cho chính phủ,
doanh nghiệp, tổ chức hoạt động phi lợi nhuận...
Luật sư được phép đòi thù lao theo giờ, theo kết quả
công việc v.v... Các luật sư danh tiếng có thể yêu cầu
khách hàng trả cho mình hàng nghìn đô la cho mỗi
giờ. Đối với các vụ tranh chấp về tài sản, đòi bồi
thường thiệt hại luật sư có thể thoả thuận với khách
hàng trả thù lao theo kết quả công việc và nhiều khi
thù lao nhận được tới 50% giá trị tranh chấp.

Hình thức tổ chức công ty Luật (Law firm)
chủ yếu là Công ty luật hợp danh bao gồm hợp
danh thông thường và hợp danh hữu hạn. Luật sư
cũng có thể mở Văn phòng luật sư do cá nhân
mình làm chủ, tự quản lý điều hành và chịu trách
nhiệm về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Luật sư có
thể hành nghề tự do có nghĩa là luật sư ký kết hợp
đồng làm việc cho một văn phòng luật sư hay một
công ty luật.

Thông thường theo truyền thống, các luật sư
làm việc tại các công ty, hãng luật với tư cách là
làm thuê, sau một thời gian, khi đã trở thành luật sư
có kinh nghiệm, uy tín, họ được mời trở thành luật
sư hợp danh và trở thành các luật sư thành viên cố
định của các công ty luật này. Ở Mỹ có nhiều công
ty luật rất lớn có tới hàng ngàn luật sư. Các công ty
này hiện nay có xu hướng sáp nhập với nhau thành
những công ty khổng lồ không chỉ ở phạm vi một
quốc gia mà còn mang tính toàn cầu3.

Cùng với việc hình thành và thay đổi quy mô trở
thành các công ty luật lớn xuyên quốc gia như đã
nêu trên, giới luật sư xuất hiện hình thức Luật sư
“làm thuê” (“temporary lawyer” hoặc “staff-
lawyer”) và hình thức làm việc này trở nên rất phổ
biến trong thời đại ngày nay tại Mỹ. Ngoài các loại
công việc như thư ký, giúp việc, họ còn đại diện cho
công ty, đại diện trước tòa án, tranh tụng4. Các công
ty có thể thuê luật sư để thực hiện một công việc nhất
định nào đó, họ cũng có thể thuê luật sư làm việc
trong một thời gian nhất định cho công ty luật. Công
việc cho các luật sư này có thể kéo dài từ vài giờ cho
đến hàng năm, tùy vào công việc cụ thể. 

Trợ lý pháp lý (Paralegals) thực hiện một loạt
các công việc dịch vụ pháp lý, bao gồm nghiên cứu

3 Bộ Tư pháp, Nghề luật sư ở Mỹ. Truy cập tại http://www.luattamquang.vn/news.aspx? ID=223&CatID=135#
ixzz6cGahp9yE
4 Vincent R. Johnson, Virginia Coyle, 1990, Sự chuyển biến của nghề luật, ưu điểm của luật sư “làm thuê”
https://core.ac.uk/download/pdf/228922851.pdf.
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pháp luật, soạn thảo một số văn bản pháp lý, điều
tra thực tế và thậm chí tham vấn với khách hàng.
Ủy ban thường trực ABA về trợ lý pháp lý đã định
nghĩa hoạt động trợ lý pháp lý như sau: “Trợ lý
pháp lý là một người có trình độ học vấn, được đào
tạo hoặc có kinh nghiệm làm việc, được một luật
sư, văn phòng luật, công ty tuyển dụng, cơ quan
chính phủ hoặc pháp nhân khác giao cho thực hiện
những công việc cụ thể mà luật sư là người chịu
trách nhiệm”5.

Cung cấp dịch vụ pháp lý bởi những người
không phải là luật sư.

Mọi người đều biết những người không phải
luật sư bị cấm hành nghề luật. Tuy nhiên vẫn có
những trường hợp ngoại lệ. Một ngoại lệ lịch sử
vẫn tiếp tục có hiệu lực trong tất cả các khu vực
pháp lý của Hoa Kỳ là một cá nhân có thể cung cấp
các dịch vụ pháp lý cho chính mình, và những hoạt
động tự phục vụ như vậy không phải là hành vi trái
pháp luật.

Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng
dịch vụ pháp lý tăng nhanh do sự phức tạp của nền
kinh tế phát triển giữa các nước, các cá nhân cần sự
hỗ trợ pháp lý trong việc mua nhà, khai báo thuế cá
nhân, hoặc hỗ trợ pháp lý về việc họ có đáp ứng
các quy định của pháp luật trong việc di chuyển từ
vùng địa lý này đến vùng khác… Điều này dẫn đến
việc pháp luật cho phép những người không phải
luật sư được phép thực hiện các dịch vụ không phải
là dịch vụ luật nhưng thông thường rất có liên quan
đến pháp luật. Các công ty này được gọi là hành
nghề đa ngành (viết tắt là “MDP”). Trong số các
nhà cung cấp dịch vụ pháp lý đó có các công ty kế
toán; các công ty môi giới bất động sản; công ty
bảo hiểm quyền sở hữu; các công ty khai thuế và tư
vấn thuế, ngân hàng thương mại, tiết kiệm và cho
vay; ngân hàng đầu tư; cơ quan thu phí; các công
ty kiến   trúc; tổ chức công đoàn; công ty tư vấn kinh
doanh, kế toán sử dụng các luật sư cung cấp các
dịch vụ pháp lý của công ty một cách có hiệu quả
cho khách hàng; những người tham gia vào công
tác xét xử trong các thủ tục giải quyết tranh chấp
thay thế... 

Tư vấn luật nước ngoài. Các nhà tư vấn pháp
lý nước ngoài là các luật sư nước ngoài, với sự
cho phép của một tiểu bang ở Hoa Kỳ, được phép
cung cấp dịch vụ tư vấn trong tiểu bang về luật
của quốc gia nơi họ đủ điều kiện làm luật sư. Hiệp

định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS), một
hiệp định quốc tế mà Hoa Kỳ là thành viên, cho
phép việc cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư
nước ngoài tại Hoa Kỳ. 

Dịch vụ pháp luật miễn phí (Probono work).
Một thực trạng quan trọng và rắc rối là nhu cầu
của người nghèo không thể chi trả cho các dịch vụ
pháp lý cần thiết. Nói đến nghề luật không thể bỏ
qua hoạt động cung cấp cấp dịch pháp lý miễn phí
được thực hiện bởi các công ty luật. Các hoạt động
này rất phong phú, bao gồm từ việc hỗ trợ các cá
nhân không đủ khả năng chi trả từ tư vấn đến tranh
tụng, cung cấp các hoạt động nghiên cứu cho các
tổ chức, kể cả các tổ chức nhà nước. Các hoạt động
này được thực hiện bởi các công ty luật có phạm
vi hoạt động khác nhau, từ những công ty nhỏ đến
công ty lớn, bao gồm cả những công ty hoạt động
chuyên nghiệp hoặc một bộ phận chuyên cung cấp
dịch vụ pháp lý miễn phí trong một công ty luật.
Các dịch vụ này tuy được cung cấp miễn phí
nhưng chất lượng phải bảo đảm như dịch vụ có thu
phí. Nguồn kinh phí cho các hoạt động này cũng
rất phong phú, bao gồm các quỹ do Chính phủ
cung cấp, các quỹ do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ
hoặc do chính các công ty luật chi trả. 

Hiệp hội nghề nghiệp. Một số bang quy định
việc gia nhập đoàn luật sự là không bắt buộc, hoàn
toàn do ý nguyện của luật sư (18 bang). Nhưng
có bang quy định muốn hành nghề luật sư phải
gia nhập Đoàn luật sư. Ở cấp liên bang có Hiệp
Hội luật sư Mỹ (ABA) được thành lập năm 1878
tại New York. Thành viên Hội luật gia Mỹ bao
gồm luật sư, thẩm phán, công tố viên, giáo sư luật,
công chức chính phủ có liên quan đến hoạt động
pháp luật.

2. Hành nghề luật sư ở Pháp6

Điều kiện để trở thành luật sư.
Khi tốt nghiệp đại học, sinh viên luật tại Pháp

được trang bị những kiến thức cơ bản và quan
trọng về luật pháp, tuy nhiên những kiến thức này
là chưa đủ để có thể hành nghề luật. Sau khi tốt
nghiệp, cử nhân luật phải tiếp tục tham gia các
khóa đào tạo chuyên biệt dành cho các ngành
nghề cụ thể. Để trở thành luật sư cần phải vượt
qua kỳ thi để vào Trường Luật (EDA) - trường đại
học được tổ chức như một phần của Viện Nghiên
cứu Tư pháp (IEJ). Đây là điều kiện bắt buộc để
tiếp cận với nghề nghiệp. 

5 Trung tâm ABA về trách nhiệm của luật sư, hướng dẫn thực hành hỗ trợ pháp lý về trách nhiệm chuyên
nghiệp 12 (2d ed. 2004).
6 Các quy định về nghề luật sư tại Pháp. Truy cập tại: https://www.cnb.avocat.fr/en/legal-profession-france.
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Theo Nghị định thi hành ngày 21 tháng 12
năm 2004, thời gian đào tạo luật sư bao gồm: Sáu
tháng đào tạo các kiến   thức cơ bản, đặc biệt nhấn
mạnh vào quy chế, đạo đức nghề nghiệp và các
khía cạnh thực tế của hành nghề luật sư. Sáu đến
tám tháng tiếp theo sinh viên luật xác định các lựa
chọn cá nhân của họ và chuẩn bị cho việc hòa nhập
vào cuộc sống nghề nghiệp. Trong học kỳ thứ ba,
sinh viên luật thực tập tại một văn phòng luật. Khi
hoàn thành khóa đào tạo này, sinh viên luật phải
vượt qua kỳ thi Chứng chỉ Năng khiếu về Nghề
Pháp lý (gọi tắt là “CAPA”). Sau đó, họ tuyên thệ
trước Tòa án và đăng ký vào đoàn luật sư mà họ
lựa chọn. Chỉ khi đó họ mới có danh hiệu avocat
(luật sư đầy đủ năng lực). Conseil national des
barreaux (Hội đồng các Hiệp hội luật sư Quốc gia)
hiện đang xem xét một cải cách sâu rộng về đào
tạo, chủ yếu tập trung vào việc đào tạo dưới hình
thức thực tập. Các khóa bồi dưỡng chuyên môn
hàng năm có số lượng khoảng 20 giờ/năm…

Các miễn trừ để được trở thành luật sư.
Các giáo sư đại học và những người đã hành

nghề pháp lý, (như thẩm phán) được miễn các yêu
cầu về bằng cấp, đào tạo lý thuyết và thực hành,
CAPA và thực tập. Cố vấn pháp lý cho các công ty
hoặc liên đoàn lao động, nhân viên văn phòng luật
và một số chuyên gia tư pháp khác được miễn đào
tạo lý thuyết, thực hành và CAPA, nếu họ có ít nhất
tám năm kinh nghiệm trong nghề. Những người này
phải thi đánh giá kiến   thức về đạo đức nghề nghiệp. 

Công dân châu Âu được miễn đào tạo thực
hành tuy nhiên họ có thể được yêu cầu tham gia kỳ
kiểm tra năng khiếu, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện
hành nghề ở quốc gia của họ thì được hành nghề tại
Pháp và đại diện cho khách hàng của họ trước tòa.
Sau ba năm hành nghề thực tế thường xuyên ở
Pháp, họ có thể đăng ký danh hiệu avocat và được
đăng ký vào một hiệp hội luật sư của Pháp.

Hình thức hành nghề.
Trong một thời gian dài, việc hành nghề với

tư cách là luật sư độc lập được duy trì. Kể từ
Đạo luật 71-1130 ngày 31 tháng 12 năm 1971,
cơ quan lập pháp đã thiết lập một số cơ cấu hành
nghề nhóm. Tại thời điểm này, nghề luật sư có
thể được hành nghề dưới nhiều hình thức khác
nhau, nhưng hầu hết các luật sư, 36,4% tính đến
ngày 1 tháng 1 năm 2012, hành nghề riêng lẻ so
với 35,8% năm 2002. Những luật sư làm việc
trong công ty hợp danh chỉ chiếm 29,4%.

Số lượng những người hành nghề trong công
ty dưới dạng đóng tương đối ổn định, cho dù là

công ty luật hợp danh (10% số nhóm), công ty
liên doanh (0,7% số nhóm), hay công ty dân sự
chuyên nghiệp (37% làm việc trong một tập
thể/nhóm).

Theo con số thống kê, vào ngày 31 tháng 12
năm 2012, có 12.685 văn phòng luật sư, với
39.742 nhân viên không là luật sư.

Điều 4 của Đạo luật 71-1130 ngày 31 tháng 12
năm 1971 về cải cách một số ngành nghề tư pháp
và luật pháp đưa ra nguyên tắc cơ bản rằng luật sư
có độc quyền trong việc hỗ trợ và đại diện cho các
bên (đại diện pháp lý đầy đủ và ràng buộc) và biện
hộ trước Tòa án của các Tòa án sơ thẩm và phúc
thẩm, các khu vực tài phán hành chính và tư pháp,
và tất cả các cơ quan tài phán khác.

Điều 54 của Mục II của Đạo luật 71-1130
ngày 31 tháng 12 năm 1971, được sửa đổi bởi
Đạo luật 90-1259 ngày 31 tháng 12 năm 1990,
xác định các điều kiện mà theo đó bất kỳ ai, trực
tiếp hoặc thông qua một bên trung gian, có thể,
thường xuyên hoặc được trả tiền, đưa ra tư vấn
pháp lý hoặc soạn thảo các văn bản pháp lý thay
mặt cho người khác, soạn thảo hợp đồng, chứng
chỉ hoặc giao dịch riêng tư; hoặc soạn thảo bất kỳ
tài liệu nào liên quan đến luật doanh nghiệp,
chẳng hạn như báo cáo thường niên, đại hội đồng,
thỏa thuận sáp nhập, v.v. Tuy nhiên, các văn bản
do luật sư soạn thảo có giá trị tranh tụng và đảm
bảo tính pháp lý cao nhất.

Các luật sư cũng tham gia vào hoạt động của
các trọng tài viên, hoạt động như một thẩm phán
hoàn toàn độc lập có thể đưa ra một thỏa thuận có
hiệu lực thi hành dựa trên luật của Pháp, hoặc
trong một số trường hợp, một thỏa thuận quốc tế
hiện hành. Các luật sư cũng có thể tham gia việc
vận động hành lang, đóng vai trò là đại diện của
khách hàng của họ trước các cơ quan chức năng
trong nước hoặc quốc tế. 

Quy chế nghề nghiệp - Nghĩa vụ của luật sư.
Lời thề của tất cả các luật sư Pháp trước khi

hành nghề là cơ sở của đạo đức của luật sư Pháp:
“Tôi xin thề, với tư cách là một luật sư, thực hiện
nghĩa vụ của mình với phẩm giá, lương tâm, độc
lập, liêm chính và nhân văn”.

Luật sư phải tuân theo một số quy tắc pháp lý
và đạo đức nhất định trong các mối quan hệ nghề
nghiệp và ngoại nghề của họ, bao gồm nguyên tắc
độc lập, trung thành, bảo mật và tôn trọng bí mật
nghề nghiệp. Đây là quy định mang tính bao trùm,
tuyệt đối và không bị giới hạn bởi thời gian; nó áp
dụng cho tất cả các vấn đề pháp lý và trong tất cả
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các lĩnh vực, chẳng hạn như tư vấn, bào chữa, v.v.
Ngoài nghĩa vụ đạo đức, tuân thủ bí mật nghề
nghiệp là nghĩa vụ pháp lý và vi phạm quy định
này là tội hình sự.

Khi luật sư vi phạm nghĩa vụ đạo đức nghề
nghiệp thì không chỉ phải chịu trách nhiệm hình
sự mà còn bị kỷ luật cảnh cáo, tạm đình chỉ
quyền hành nghề, tước quyền hành nghề. Đạo
luật 2004-130 ngày 11 tháng 2 năm 2004 và
Nghị định 2005-531 ngày 24 tháng 5 năm 2005
thiết lập các quy tắc về thủ tục kỷ luật.

3. Nghề luật sư tại Anh7

Điều kiện trở thành luật sư.
Để trở thành luật sư ở Anh, các sinh viên phải

thực hiện một quy trình đào tạo lâu năm và cơ
bản, bao gồm cả luật thực định và thực tập, bao
gồm ba giai đoạn: (1) Giai đoạn học đại học và
sau đại học, (2) giai đoạn học nghề (đào tạo
chuyên môn trước khi có bằng cấp – thực hiện
bằng hợp đồng đào tạo hai năm với một công ty
luật) và (3) giai đoạn thực hành (tiếp tục bồi
dưỡng phát triển nghề nghiệp (CPD) sau khi có
bằng cấp). Chỉ sau khi hoàn thành hợp đồng đào
tạo giai đoạn thứ hai, luật sư mới đủ điều kiện có
thể làm việc với tư cách là luật sư ở Anh và xứ
Wales.

Các công việc trong lĩnh vực cung cấp dịch
vụ pháp luật.

Khung pháp lý để điều chỉnh các dịch vụ
pháp lý ở Anh và xứ Wales được quy định trong
Đạo luật Dịch vụ Pháp lý 2007 (gọi tắt là
“LSA”). Theo LSA, chỉ các cá nhân và công ty
được một Cơ quan quản lý có thẩm quyền (gọi
là “AR”) chỉ định mới có quyền cung cấp các
dịch vụ pháp lý. Các loại dịch vụ pháp lý được
thực hiện là: (1) Đại diện cho khách hàng trong
các vụ kiên tụng tại Tòa; (2) Trực tiếp tiến hành
các vụ kiện tụng và bảo vệ cho khách hàng tại
Tòa, (3) Hoạt động liên quan đến pháp lý khác,
(4) Hoạt động chứng thực di chúc; (5) Hoạt
động công chứng.

Theo LSA, những người được thực hiện các
hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý là:

Luật sư tư vấn (Solicitor) là thành viên của
Hội Luật sư và chịu sự điều chỉnh bởi các quy

định do một cơ quan độc lập có tên là Cơ quan
quản lý luật sư (Solicitors Regulatory Authority-
SRA) ban hành. Bên cạnh các quy định về tổ chức
hoạt động còn có các quy định điều chỉnh đạo đức
nghề luật của các luật sư trong hành nghề luật. Để
được là luật sư tư vấn phải có chứng chỉ hành
nghề được gia hạn hàng năm và phải nộp lệ phí8.
Phần lớn các luật sư làm nghề này. Thông thường
luật sư tư vấn không có quyền tranh tụng   trước tòa
(trừ một số trường hợp ngoại lệ). Luật sư tư vấn
thường tiếp xúc trực tiếp với khách hàng của họ,
cung cấp lời khuyên và hỗ trợ pháp lý về nhiều vấn
đề. Họ đại diện cho khách hàng tại các Tòa án. Tuy
nhiên họ chỉ đại diện chứ không làm luật sư bào
chữa. Thông thường vụ việc do các luật sư tư vấn
chuyển cho các luật sư tranh tụng sau khi đã nghiên
cứu và xem xét. 

Luật sư tranh tụng (Barristers) có số lượng lớn
thứ hai trong số những người hành nghề luật sư tại
Anh được phép tiến hành các hoạt động pháp lý.
Luật sư tranh tụng chỉ được quyền thực hiện một
cách hợp pháp hoạt động cung cấp dịch vụ pháp
lý nếu họ được BSB (LSA) cho phép và cấp
Chứng chỉ hành nghề hàng năm. Chứng chỉ này
được gia hạn trực tuyến thông qua một quy trình
tái cấp phép được trả phí. Luật sư tranh tụng là
thành viên của Hội đồng luật sư của Anh và xứ
Wales và có quyền bào chữa   trước tòa. Những luật
sư này được quản lý bởi Hội đồng của Hiệp hội
luật sư - Bar Standards Board (BSB). Các luật sư
tranh tụng đồng thời cũng phải là thành viên của
Inn of Court. Có bốn Inn of court là Inner Temple,
Lincoln’s Inn, Middle Temple và Grays Inn. Các
luật sư tranh tụng không hoạt động dưới một công
ty luật nào mà họ tự đăng ký hoạt động trong các
“Chamber” và Hiệp hội luật sư có một danh sách
liệt kê tất cả các luật sư đang hoạt động theo tên
và ai cũng có thể tìm kiếm họ theo danh mục này.

Những người thực hiện các hoạt động cung cấp
dịch vụ pháp lý còn kể đến: Nhân viên thực thi pháp
luật là những người được đào tạo tại một trường đào
tạo nghề luật (Chartered Institute of Legal
Executives). Những người này được có thể trở
thành luật sư tư vấn trong một hoặc hai năm sau khi
học xong các trường luật này và thường được miễn

7 Suzanne Rab, Serle Court Chambers. Các quy định về hành nghề luật sư tại Anh (England and Wales). Truy cập
tại: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-633-7078?transitionType=Default&contextData= (sc.Default)&
firstPage=true
8 Quy tắc Khung về Thực hành (SRA 2011) và Đạo luật về luật sư 1974. Truy cập tại: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.
com/7-633-7078?transitionType=Default&contextData= (sc.Default)& firstPage=true
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một số khóa đào tạo mà sinh viên tốt nghiệp phải
hoàn thành để đủ điều kiện trở thành luật sư tư vấn9;
Người được cấp phép thực hiện dịch vụ pháp lý
trong các giao dịch chuyển nhượng tài sản/ bất động
sản; Luật sư về lĩnh vực sáng chế; Luật sư về nhãn
hiệu thương mại; Luật sư về giá; Công chứng viên. 

Ngoài ra có những người cung cấp dịch vụ pháp
lý nhưng không do LSA quản lý. Đây là những cá
nhân và pháp nhân cung cấp dịch vụ pháp lý như
một nghề chính, được khách hàng ủy quyền và được
quản lý bởi một cơ quan quản lý không phải là AR
theo LSA. Những cơ quan này bao gồm các Công ty
Quản lý Khiếu nại được chỉ định bởi Cơ quan Quản
lý Khiếu nại, các chuyên gia tư vấn về vấn đề Nhập
cư do Văn phòng Ủy viên Dịch vụ Nhập cư quy
định. Các luật sư chuyên viết di chúc và quản lý tài
sản, các luật sư chuyên về lĩnh vực việc làm…

Hình thức tổ chức hành nghề luật.
Luật sư có thể hành nghề với tư cách là luật

sư độc lập, có thể thành lập công ty trách nhiệm
hữu hạn, công ty hợp danh hoặc công ty hợp
danh trách nhiệm hữu hạn… Khoảng 80% luật
sư tranh tụng là lao động tự do. Luật sư có thể tự
hành nghề với tư cách là luật sư độc lập với điều
kiện là họ đã hành nghề tổng cộng ba năm sau
khi hoàn thành chương trình học trong công ty
hoặc văn phòng của người có chuyên môn. Luật
sư cũng có thể làm việc trong một cơ sở hành

nghề đa lĩnh vực (“MDP”). Hầu hết MDP được
SRA quy định và được phân biệt với các công ty
luật bởi các quy tắc cho phép những người
không phải là luật sư nắm giữ quyền sở hữu các
công ty này. luật sư có thể trở thành chủ sở hữu
hoặc người quản lý MDP.

Các quy định điều chỉnh nguyên tắc hành
nghề của luật sư.

Sổ tay SRA đưa ra các tiêu chuẩn và yêu cầu
mà các pháp nhân cũng như các luật sư hoạt
động riêng lẻ phải tuân thủ thường xuyên. Phiên
bản 18 của Sổ tay được xuất bản vào ngày 01
tháng 11 năm 2016, theo đó ba loại quy tắc khác
nhau mà luật sư phải tuân thủ, bao gồm: (1)
Nguyên tắc SRA - tiêu chuẩn bắt buộc về đạo
đức và nghề nghiệp mà tất cả những người hành
nghề phải tuân thủ; (2) Bộ Quy tắc Ứng xử SRA
2011 (SRA Code of behavior) - các tiêu chuẩn
đạo đức mà SRA khuyến khích đối với luật sư
và (3) một tập hợp các yêu cầu và quy tắc liên
quan đến các yếu tố cụ thể của việc điều hành
một công ty cung cấp dịch vụ pháp lý được quy
định trong Quy tắc hoạt động SRA 2011. Phần 2
của Sổ tay luật sư (BSB Handbook) cung cấp
quy tắc ứng xử cho luật sư, bao gồm Nhiệm vụ
cốt lõi (CD), Kết quả (o), Hướng dẫn (g), Quy
tắc và Quy định (r). Ấn bản thứ hai của Sổ tay
BSB được xuất bản vào tháng 4 năm 2015./.
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