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NGUYỄN ĐỨC ANH * 

Tóm tắt: Thông thường, các công ti luật trên thế giới hoạt động dưới hình thức công ti hợp danh 

thông thường (general partnership), trong đó các thành viên hợp danh (partner) sẽ cùng liên đới chịu 

trách nhiệm vô hạn. Tuy nhiên, loại hình công ti hợp danh trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability 

Partnership) cho phép các công ti luật được hưởng chế độ trách nhiệm hữu hạn và giúp luật sư 

thành viên tránh được việc phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi của những người đồng nghiệp 

của mình. Bài viết tập trung làm rõ: 1) sự khác biệt cơ bản của công ti hợp danh trách nhiệm hữu 

hạn với công ti hợp danh thông thường; 2) lí do loại hình công ti này được các công ti luật lựa 

chọn; 3) quy định của pháp luật Hoa Kỳ về công ti luật hợp danh trách nhiệm hữu hạn; 4) đề xuất đưa 

mô hình công ti này vào pháp luật doanh nghiệp Việt Nam. 
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LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP LAW FIRM IN THE UNITED STATES AND 

SUGGESTIONS FOR VIETNAM 

Abstract: In the past, the majority of law firms operate as general partnerships, in which all 

partners share unlimited liabilities. Limited liability partnership (LLP) allows law firms to obtain 

limited liability and lets firm partners avoid personal exposure to malpractice claims against their 

colleagues. This paper focuses on 04 issues: The main difference of limited liability partnership compare 

to general partnership; The reason why law firms choose LLP; how law firm LLP is regulated in the 

United States; and whether Vietnam can adopt LLP in future legislations on enterprises. 
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1. Đặc điểm pháp lí của công ti hợp 

danh trách nhiệm hữu hạn theo quy định 

của pháp luật Hoa Kỳ 

Không giống như pháp luật của nhiều 

quốc gia, pháp luật Hoa Kỳ tồn tại hai hệ 

thống luật thành văn là luật riêng của các 

bang (state statutes) và luật chung của liên 

bang (federal statutes), trong đó công ti hợp 

danh trách nhiệm hữu hạn được điều chỉnh 

bởi pháp luật của các bang. Do vậy, các luật 

về công ti hợp danh trách nhiệm hữu hạn ở 

các bang sẽ không giống nhau. Tuy vậy, 

những đặc điểm cơ bản của loại hình công ti 

này có thể thấy rõ ở văn bản pháp luật đầu 

tiên về công ti hợp danh trách nhiệm hữu 

hạn được thông qua ở Hoa Kỳ - Luật Công ti 

hợp danh trách nhiệm hữu hạn bang Texas 

năm 1991 (Texas Registered LLP Act). 

Sự khác biệt lớn nhất của công ti hợp 

danh trách nhiệm hữu hạn với công ti hợp  
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