NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

VŨ THỊ PHƯƠNG LAN *
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu các khía cạnh lí luận cơ bản và phổ biến về chế định miễn trừ
quốc gia, bài viết làm rõ sự phát triển của lí luận về chế định miễn trừ quốc gia và đưa ra một số quan
điểm về tương lai phát triển của chế định miễn trừ quốc gia trên thế giới. Bài viết cho rằng sự phát
triển của chế định miễn trừ quốc gia là một xu hướng phổ quát và trong tương lai, chế định miễn trừ
quốc gia sẽ tiếp tục phát triển theo hướng gia tăng sự hạn chế quyền miễn trừ của các chủ thể mang
tính cách quốc gia trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
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THEORIES ON STATE IMMUNITIES AND DEVELOPMENT TRENDS AROUND
THE WORLD
Abstract: Based on the study of theoretical and popular aspects of state immunity, this paper explores
on the development of the theories on state imunity and provide some remarks on the future development of
this principle around the world. This paper concludes that the development of state immunity provision is a
universal trend and in the future, state immunity provision will continue to develop in the direction of
increasing the restriction of immunity for states in civil transactions with with foreign elements.
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1. Khái quát về chế định miễn trừ
quốc gia
1.1. Khái niệm “miễn trừ quốc gia”
“Miễn trừ quốc gia” (State immunity) là
khái niệm đặc thù của tư pháp quốc tế. Khái
niệm này chỉ đặc quyền của các chủ thể
mang tính quốc gia khi tham gia các mối
quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài sẽ được
hưởng quyền miễn trừ xét xử trước toà án
của một quốc gia khác. Nói cách khác, nếu
quốc gia bị kiện trước toà án của một quốc
gia khác trong một vụ kiện dân sự và quốc
gia bị kiện viện dẫn quyền miễn trừ quốc gia
(MTQG) và được toà án quốc gia đang xem

xét vụ việc chấp thuận lí lẽ đó thì có nghĩa là
quốc gia bị kiện sẽ không thể bị toà án đó
xét xử và vụ kiện sẽ bị đình chỉ1. Tuy nhiên,
MTQG cũng không có nghĩa là quốc gia
không phải thực hiện một nghĩa vụ, không
phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi thực
hiện2, khi lập luận “miễn trừ quốc gia” được
chấp thuận thì ngay việc xem xét quốc gia có
phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của
mình hay không thậm chí còn không được
đặt ra. Mặt khác, việc chấp nhận quyền
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