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                                                           (Phần 5)  
                      SU LAN TRAN CUA TỤC LỆ PHAP TRẾN KHAP THÊ GIOI 

                                               (Trường hợp Hoa kỳ - tiếp theo) 

 

Vào những ngày đầu của công cuộc định cư, phần đông các luật sư ở Hoa kỳ vào 

thời bấy giờ đều là những người được đào tạo từ  trước tại các Phường Hội Luật ở 

bên Anh (English Inns of Court). Một số khác  được tập sự với những luật sư đang 

hành nghề  để học hỏi những kinh nghiệm về thủ tục xét xử trước tòa, viết dự thảo 

các văn kiện pháp lý hoặc học hỏi về những kinh nghiệm trong nghề với ông Thầy 

của mình . Nếu có thời giờ rảnh thì họ đọc thêm ít trang sách trong cuốn Khái luận 

về luật lệ nước Anh của BLACKSTONE  hay của KENT. Đến cuối thế kỷ thứ 18, 

người ta mới thấy xuất hiện ở Hoa kỳ một vài trường Đại Học có giảng dậy môn 

luật và còn có cả giáo sư phụ trách công việc giảng dậy luật nữa. Tuy nhiên, việc 

học luật như  vậy chẳng qua chỉ là những công việc thực tập nhằm chuẩn bị cho 

việc hành nghề của những người này, chứ không  nhằm vào việc trang bị kiến thức 

tổng quát về luật học cho họ như một số trường Đại Học ở bên Anh. O Hoa kỳ, vào 

thời bấy giờ, chương trình học luật kéo dài không quá một năm và tiêu chuẩn học 

luật như vậy được xem là quá thấp. Sinh viên được nhận vào học luật tại các 

trường Đại Học luật không bị đòi hỏi phải hội đủ một điều kiện nào và cũng chẳng 

phải thi cử gì cả. Thế nhưng từ năm1870 trở đi, một sự thay đổi cục bộ đã xẩy ra. 

Người đi tiên phong trong việc cải tổ này là Khoa Trưởng LANGDELL của trường 

Đại Học Luật Khoa Harvard. Nhờ sự quyết tâm của ông mà thời gian học luật của 

các trường Luật ở Hoa Kỳ được tăng lên 3 năm, đồng thời các sinh viên phải chịu 

một  sự kiểm tra hết sức khắt khe đối với việc học qua những kỳ thi sát hạch vào 

mỗi cuối năm học. Ngoài ra, các sinh viên còn phải hội đủ một điều kiện thiết yếu  

là họ phải hoàn tất nền giáo dục Trung Học trước đã thì mới có thể ghi danh học 

luật được. LANGDELL còn đề ra phương pháp học luật qua các trường hợp điển 

hình (case method), một lối học luật vẫn còn thịnh hành ở Mỹ cho đến ngày nay 

mặc dù đã có nhiều thay đổi. Căn bản của phương pháp học luật theo đường lối 

này là luật phải được trình bầy và giải thích cho sinh viên hiểu biết qua các bản án 

được thảo luận và đối chiếu với luật lệ thực tiễn. Luật sư đoàn ở Mỹ, vì rất quan 

tâm đến việc cải thiện hiệu năng của giới luật sư, đã tìm cách phổ biến phương 

pháp dậy luật nói trên qua việc giới thiệu phương pháp này với các trường Đại Học 

luật khác ở trong nước. Cái thói quen học luật theo đường lối thực tiễn như vậy vẫn 

còn tồn tại ở Hoa kỳ cho đến ngày nay. 

Khi các trường Luật bắt đầu phát triển thì một nhóm luật sư có tiếng vào 

thời bấy giờ đã trở thành lớp giáo sư giảng dậy luật đầu tiên ở Hoa kỳ. 

Ảnh hưởng của họ đã gắn liền với sự thay đổi đến tận gốc phương pháp 



tư duy pháp lý, trùng hợp với sự thay đổi nhãn quan trong xã hội Mỹ về 

phương diện đạo đức và về nghĩa vụ đối với xã hội. Sự thay đổi này được 

nhận thấy rõ nét nhất ở điểm chủ nghĩa cá nhân cực đoan bắt đầu suy yếu 

vào đầu thế kỷ thứ 20 khi mà quốc gia có khuynh hướng kiểm soát các 

hoạt động kinh tế cùng hạn chế sự tự do hoạt động của các doanh nhân, 

mỗi khi hành động của họ gây khó khăn cho công dân đến mức không thể 

chấp nhận được. Ngay trước khi bước sang thế kỷ thứ 20, quốc hội Mỹ đã 

thẳng tay trấn áp những sự lạm dụng quá đáng trong tự do kết ước. Chẳng 

hạn như những công ty hỏa xa bắt đầu phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ 

của chính phủ, do đó, một Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (the interstate 

Commerce Commision) đã ra đời vào năm 1887, một cơ chế đầu tiên của 

chính quyền liên bang được thành lập để kiểm soát và giới hạn các hoạt 

động kinh tế tự do vào thời bấy giờ. Đạo luật Sherman ban hành năm 

1890 và đạo luật Clayton ban hành  năm 1914 với sự đóng góp của các tòa 

án, qua án lệ, đã mang lại cho nhà cầm quyền liên bang những quyền 

hạn rất rộng để trấn áp những khế ước nào được ký kết với nội dung hạn 

chế tự do mậu dịch. 

Những tiện ích như điện nước và khí đốt, việc phổ biến tin tức trên  đài phát thanh, 

vấn đề chuyên chở đường bộ, trên sông, trên  biển và đường hàng không ở Hoa kỳ 

vào thời bấy giờ, dẫu cho vẫn còn do tư nhân điều hành nhưng đã bắt đầu được đặt 

dưới chế độ kiểm soát của chính phủ, nhằm tránh những lạm dụng, ngõ hầu bảo 

dảm cho người dân được hưởng những dịch vụ tốt với giá cả phải chăng, trong khi 

đó ở Ấu châu các dịch vụ này vẫn còn do nhà nước quản lý. Nhiều đạo luật mới 

cũng được ban hành để bảo vệ quyền lợi của công nhân: đó là những đạo luật liên 

bang hay tiểu bang liên quan đến việc  bảo hiểm tai nạn lao động, ấn định tiền công 

tối thiểu, hạn chế việc xử dụng công nhân thiếu nhi cùng là ấn định số giờ làm việc 

tối đa cho mỗi ngày.  

Tất cả những biện pháp kinh tế và chính sách xã hội kể trên ở Hoa kỳ đã phải gặp 

sức chống đối mạnh mẽ từ phiá các doanh nhân và những người này đã trông cậy 

vào sự hậu thuẫn của các thẩm phán để chống lại những đạo luật cải cách này.Vào 

năm 1905, Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ đã tuyên bố vi hiến một đạo luật được ban 

hành ở Nữu Ước có nội dung ngăn cấm việc xử dụng thợ làm bánh mì làm việc 

quá 10 giờ một ngày và quá 60 giờ một tuần. Theo ý kiến của nhiều người, một 

đạo luật như vậy  đã tước bỏ cái quyền tự do kết ước của công nhân và doanh 

nhân, trái với nguyên tắc pháp lý, do đó đạo luật đã vi phạm vào điều 14 của bản tu 

chính hiến pháp. Vào cuối năm 1918, Tối Cao Pháp Viện đã hùy bỏ một đạo khác 

có nội dung cấm đoán việc chuyên chở những hàng hoá mà trong số những hàng 

hóa này còn có cả những sản phẩm được sản xuất bởi các nhân công trẻ em dưới 

14 tuổi.  



Đạo luật New Deal của Tổng Thống ROOSEVELT ban hành nhằm đưa Hoa Kỳ ra 

khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế cũng bị Tối Cao Pháp Viện tiêu hủy. Đến đây, 

dường như Tòa án đã đi quá xa. Sự thắng cử của Tổng Thống ROOSEVELT vào 

mùa Thu năm 1936, với một số phiếu áp đảo là dấu hiệu cho thấy rõ ràng là Tổng 

Thống ROOSEVELT đã được đại đa số quần chúng tín nhiệm và ủng hộ chương 

trình lập pháp của ông qua việc ông đệ trình Quốc Hôi bản dự thảo luật, theo đó, 

Tổng Thống được quyền chỉ định một thẩm phán vào TCPV nếu như có vị Thẩm 

Phán Tối Cao Pháp Viện đương nhiệm nào đã đủ 70 tuổi mà không chịu về hưu. 

Vào lúc bấy giờ, trong số 9 Thẩm phán TCPV đương nhiệm thì đã có đến 6 vị trên 

70 tuổi rồi. 

 

Cấu trúc pháp lý của nền tư pháp Hoa kỳ. 

 

Hoa kỳ lại còn là một quốc gia có một cấu trúc pháp lý phức tạp nhất thế giới. Lời 

phê bình này dường như không phải là không hữu lý nếu nhìn vào những sự kiện 

đối nghịch rất phức tạp giữa  luật lệ liên bang và luật lệ tiểu bang, đặc biệt là khi cả 

liên bang lẫn tiểu bang đều có những hệ thống tòa án với đầy đủ cơ cấu như nhau. 

Theo Hiến pháp, quyền hạn của Quốc Hội Hoa kỳ bị hạn chế. Quốc Hội chỉ có 

quyền lập pháp  trong một số lãnh vực  sau đây:  quyền phát hành tiền tệ và ấn định 

các sắc thuế, quyền đối ngoại và quốc phòng, quan trọng hơn cả là quyền ban cấp 

quốc tịch, bảo vệ mậu dịch và tác quyền, tuyên bố phá sản, luật hàng hải và chót 

hết là quyền kiểm soát công việc giao thương với nước ngoài và giữa các tiểu bang 

với nhau. Qua thẩm quyền lập pháp phó dữ cho Quốc hội kể trên, người ta nhận 

thấy rằng quyền ban hành luật tư pháp và những quyền còn lại như luật thương  

mại chẳng hạn, đều thuộc thẩm quyền lập pháp của các tiểu bang. Căn cứ vào các 

sự kiện nêu trên, người ta 

tự hỏi liệu có thể nói rằng luật lệ của Hoa kỳ cũng tương tự như luật lệ của nước 

Anh, luật lệ của nước Đức hoặc luật lệ của nước Pháp hay không ? 

 

 Đối với việc phân chia thẩm quyền lập pháp giữa liên bang và tiểu bang ở Hoa kỳ 

thì Tối Cao Pháp Viện luôn luôn dựa vào Hiến Pháp để giải thích. Chẳng hạn điều 

1 khoản 8 của bản Hiến Pháp Hoa kỳ dự liệu rằng ‘ Quốc gia có quyền ban hành 

luật lệ để thực thi quyền hạn của mình nếu thấy cần thiết’. Đầu năm 1819 là năm 

mà ông Tòa MARSHALL còn là Chánh thẩm Tối Cao Pháp Viện, ông đã xử dụng 

điều khoản này để xây dựng  học  lý về thẩm quyền mặc nhiên và nhờ  vậy mà Hoa 

kỳ đã có thể xử dụng được quyền hành rộng rãi của mình trong lãnh vực lập pháp. 

Tuy nhiên, nguyên nhân chính đưa đến sự gia tăng quyền hạn của liên bang, đồng 

thời hạn chế thẩm quyền của các tiểu bang là do một điều khoản thương mại được 

dự liệu trong bản Hiến pháp mà chính điều khoản này đã cho phép quốc gia được 

ban hành luật để điều hòa công việc doanh thương giữa các tiểu bang với nhau. 



Việc mở rộng phạm vi áp dụng của điều khoản thương mại như vậy, dần dần đáp 

ứng được nhu cầu phát triển kinh tế trong nước. Và mặc dầu cho đến ngày nay, 

Quốc Hội Hoa kỳ vẫn không có quyền ban hành luật để điều hòa các hoạt động 

kinh tế giữa các tiểu bang với nhau, nhưng nhờ phán quyết nói trên ( Mc Culloch v 

Maryland, 4 Wheat. 316 (1819) khiến cho Hoa kỳ hầu như không còn bị giới hạn 

thẩm quyền trong việc ban hành luật, nếu như  Quốc Hội thấy cần phải làm công 

việc này. 

 

Tuy nhiên, về lãnh vực luật tư pháp thì thẩm quyền lập pháp của các tiểu bang vẫn 

còn rộng rãi hơn bao giờ hết. Điều này có nghĩa là chẳng những các tiểu bang ở 

Hoa kỳ có thẩm quyền ban hành luật về các lãnh vực thuộc luật gia đình, luật thừa 

kế, luật khế ước và luật quá thất, luật điền thổ, luật công ty, luật bảo hiểm, luật 

thương thảo mà các thẩm phán tiểu bang lại còn có toàn quyền giãi thích luật của 

các tiểu bang về các địa hạt 

kể trên nữa. Vì thế, người ta đã ví pháp luật của Hoa Kỳ giống như một phòng thí 

nghiệm vĩ đại, được đem xử dụng vào công cuộc thí nghiệm chính sách pháp lý, 

theo đó, các tiểu bang được tự do tìm hướng đi riêng cho mình thông qua thẩm 

quyền lập pháp được Hiến pháp công nhận cũng như căn cứ vào phán quyết của 

tòa án. Nhờ vậy mà các tiểu bang đã thâu thập được những kinh nghiệm quý giá 

cho chình sách pháp lý của tiểu bang mình khiến cho các tiểu bang khác có thể mô 

phỏng theo nếu nhận thấy chính sách ấy sẽ mang lại thành công cho tiểu bang hoặc 

lánh xa nếu chính sách ấy bị coi là sai lầm. 

Đến cuối thế kỷ thứ 19, người ta thừa nhận rằng đối với một số lãnh vực, luật lệ 

cần phải được thống nhất để có thể đem áp dụng chung cho các tiểu bang. Theo lời 

yêu cầu của Luật sư đoàn, mỗi tiểu bang của Hoa kỳ đều đồng ý cử từ 3 đến 5 ủy 

viên, đại diện cho tiểu bang của mình tới tham dự Hội Nghị Quốc Gia Thống  Nhất 

Luật Pháp và hội nghị này có nhiệm vụ soạn thào Luật trong một số lãnh vực rồi 

gữi cho các tiểu bang để lấy ý kiến. Các tiểu bang chỉ có quyền sửa đổi chút đỉnh 

bản dự thảo này mà thôi. Hội nghị được nhóm lần đầu tiên vào năm 1892 và sau 

nhiều năm làm việc, hội nghị đã hoàn thành được vài chục đạo luật thống nhất 

thuộc loại này và được nhiều tiểu bang mang ra áp dụng mà trong số đó, đạo luật 

thương mại được xem như thành công đáng kể nhất. Vào năm 1940, Hội nghị lại 

đưa ra quyết định là cần phải duyệt xét lại toàn bộ đạo luật thương mại, và nếu đề 

nghị được các tiểu bang chấp thuận thì đạo luật sẽ trở thành  bộ luật thương mại 

của Hoa kỳ. 

 

Đến năm 1952, bản dự thảo đầu tiên của bộ luật thương mại được viết xong và 

được gửi cho các thương gia, các chủ ngân hàng, các hãng chuyên chở và những 

người coi kho để lấy ý kiến. Vào năm 1956, bản dự thảo cuối cùng được hoàn tất 

và lần này bộ luật đuợc tất cả các tiểu bang chấp thuận chỉ có tiểu bang Louisana là 



không chấp nhận toàn vẹn bộ luật thương mại và một số tiểu bang khác chỉ đề nghị 

một vài thay đổi nhỏ không đáng kể. Những vấn đề như hàng hóa bán ra, những 

nghiệp vụ thương thảo, vấn đề chi phiếu, giấy biên nhận của nhà kho, các tải hóa 

đơn, chứng chỉ ký thác… đều được sự chấp thuận cũa các tiểu bang nên đạo luật đã 

trở thành Bộ Luật Thương Mại của Hoa kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn lãnh vực khác của 

luật Thương mại, chẳng hạn như luật công ty, luật bảo hiểm vẫn còn chưa thống 

nhất được do những dị biệt còn tồn tại giữa luật lệ của các tiểu bang với nhau. 

Chẳng hạn  về phần luật khế ước, luật quá thất (law of tort) và luật điền thổ, luật 

gia đình, luật thừa kế … vẫn còn quá nhiều dị biệt giữa các tiểu bang, cho nên khi 

có phân tranh luật pháp, tòa án phải dựa vào Hiến pháp để giải quyết những dị biệt 

này. 

 

Tình trạng của nền pháp luật Hoa kỳ lại còn phức tạp thêm do bởi những hệ thống 

pháp đình độc lập được thiết lập ở cấp tiểu bang và liên bang. Chẳng hạn như đối 

với tòa án liên bang thì chiếu theo điều 3 khoản 1 của bản hiến pháp, thẩm quyền 

tài phán của liên bang được trao cho Tối Cao Pháp Viện, còn những tòa án cấp 

dưới sẽ do Quốc Hội thành lập dần dần mỗi khi xét thấy cần thiết. Vào năm 1789, 

Quốc hội đã ban hành đạo luật đầu tiên thành lập các tòa Sơ thẩm liên bang 

(District Courts) và nhiều tòa Phúc thẩm liên bang. Trên toàn lãnh thổ  Hoa kỳ có 

khoảng 100  tòa Sơ thẩm liên bang (District Courts ).  Mỗi District Court chỉ có 

một thẩm phán tọa  xử nhưng ở những tiểu bang đông dân cư, một District Court  

lại có đến 3 hoặc 4 thẩm phán. Vì vậy mà tổng số thẩm phán của District Courts ở 

Hoa kỳ lên tới 550 * vị. Xét xử những vụ kháng cáo của District Courts là 12 tòa 

Phúc thẩm, trong số đó, 11 tòa Phúc thẩm có thẩm quyền tài phán bao gồm nhiều 

District Courts. Chỉ duy nhất Columbia là có riêng một tòa Phúc thẩm. Có khoảng 

168 * thẩm phán tòa Phúc thẩm với thành phần xét xử là 3 thẩm phán cho mỗi vụ. 

Trên hết là Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ, có trụ sở đặt tại Hoa thịnh Đốn mà thành 

phần gồm 9 Thẩm Phán Tối Cao 

Để tránh cho Tối Cao Pháp Viện  khỏi phải thụ lý quá nhiều hồ sơ, một đạo luật 

ban hành năm 1925 cho phép các thẩm phán TCPV có toàn quyền quyết định xem 

vụ kiện nào được xem là đủ quan trọng để giữ lại thụ lý. Thông thường TCPV sẽ ra 

một án lệnh đòi toà dưới hay cơ quan hành chánh phải chuyển hồ sơ nội vụ 

(certiorari***) lên TCPV để xét xem nội vụ có đủ quan trọng hay không. Nếu nội 

vụ được 4 thẩm phán TCPV đồng ý thụ lý thì hồ sơ sẽ được giữ lại để xét xử. 

Trường hợp xét thấy nội vụ không đáng được thụ lý thì TCPV sẽ ra quyết định bác 

dơn. Quyết định bác đơn không cần viện dẫn lý do. 

Thản hoặc, nếu có vụ nào được tòa cho biết lý do bác đơn thì lý do viện dẫn của 

tòa cũng rất vắn tắt. Trong năm 1985 -1986, trong số 4.374 vụ được đưa lên Tối 

Cao Pháp Viện Hoa kỳ, chỉ có 273 vụ là được tòa cho là xứng đáng và trong số 

nàycũng chỉ có 161** vụ là được mang ra xét xử trước tòa mà thôi.  



 

Về mặt tổ chức pháp đình thì giữa các tiểu bang lại quá khác biệt với nhau đến nỗi 

khó có thể đưa ra một nhận xét tổng quát được. O nhưng vùng thôn dã, những vụ 

kiện về hộ và hình đều được xét xử bởi những thẩm phán hòa giải bán thời gian 

(part –time judges of the peace).  Những thẩm phán này không hề được huấn luyện 

về căn bản luật học, do đó thủ tục xét xử mà họ đem ra áp dụng cho vụ kiện thường 

rất giản dị. Tại các thành phố lớn, tòa án ở cấp thấp nhất được gọi là tòa án thành 

phố (Municipal Courts) mà thành phần xét xử là những thẩm phán có học luật. Đây 

là những tòa xử về luật lệ lưu thông (traffic courts) hoặc tòa xét xử những vụ hộ 

mà giá ngạch nhỏ (Small Claim Courts) không mấy quan trọng. Đối với những vụ 

hình và hộ quan trọng thì tại nhiều tiểu bang ở Mỹ sẽ do County Courts thụ lý với 

thành phần xét xử là 1 thẩm phán còn ở nhiều tiểu bang khác thì lại do District 

Courts thụ lý. Thủ tục áp dụng trước các tòa này là thủ tục chính thức, trong trường 

hợp đặc biệt, nội vụ có thể được xét xử bởi bồi thẩm đoàn. Việc kháng cáo bản án 

của những tòa nói trên được chuyển lên những tòa cao cấp nhất của tiểu bang. 

Toàn nước Mỹ chỉ có 15 tiểu bang đông dân hơn cả là có tòa Phúc thẩm và như 

vậy hệ thống pháp đình của các tiểu bang này có cả thảy ba cấp tòa án. 

Đại đa số các vụ tranh tụng về hộ ở Hoa Kỳ đều do các tòa án tiểu bang thụ lý. Các 

tòa liên bang chỉ có thẩm quyền trong một số trường hợp đặc biệt được Hiến Pháp 

qui định rõ ràng. Đó là những vụ tranh tụng do chính quốc gia Hoa kỳ là một tụng 

phương và những vụ tranh tụng nào mà đơn khiếu nại được căn cú vào luật liên 

bang nhìn nhận thẩm quyền. 

Đối với những vụ tranh tụng mà các tụng phương là công dân của hai tiểu bang 

khác nhau thì Hiến pháp Hoa kỳ dự liệu rằng tòa án có thẩm quyền xét xử là tòa án 

liên bang. Tuy nhiên, luật lệ liên bang lại đòi hỏi thêm một điều kiện nữa là giá 

ngạch món tiền tranh tụng phải trên $10.000. Một công ty pháp nhân có trụ sở 

chính đặt ở tiểu bang được kể như là công dân của tiểu bang. Sau đây là một thí dụ: 

Chẳng hạn tòa án liên bang, có trụ sở đặt tại California  liệu có thẩm quyền xét xử 

đơn thưa của một công dân của tiểu bang Texas, kiện đòi một công dân của tiểu 

bang California phải bồi thường vì đã gây thiệt hại cho nguyên đơn hay không ? 

Vấn đề pháp lý được đặt ra ở đây là tòa án liên bang sẽ áp dụng luật quá thất (the 

law of Tort) của tiểu bang nào ? hay tòa sẽ áp dụng luật quá thất của liên bang để 

giải quyết nội vụ? 

Phải mất tới gần 100 năm, Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ, trong vụ án Swift v. Tyson 

(1842) mới đưa ra được phán quyết sau đây:  “Đối với những vụ kiện mà chỉ Phổ 

thông luật mới có thể giải quyết được ” (nghĩa là không có luật thành văn để mang 

ra áp dụng cho hiện vụ) thì tòa án liên bang sẽ không thể áp dụng án lệ của bất cứ 

tiểu bang nào, mà sẽ phải áp dụng những qui tắc thủ tục của luật liên bang. Phán 

quyết này dựa trên căn bản cho rằng, bằng cách này, tòa án liên bang sẽ dần dần 



xây dựng thành công một hệ thống ‘tục lệ pháp liên bang’ (a federal common law) 

và nhờ đó mà Hoa Kỳ có thể thống nhất được luật pháp. 

 

Hy vọng này không  hiện thực. Các tòa án tiểu bang không tuân theo quyết định 

trên vì cho rằng những quyết định như vậy trái với tiêu chuẩn pháp lý của tiểu 

bang. Những phán quyết nói trên của các tòa án liên bang còn là lý do để các tụng 

phương tìm đủ mọi cách đưa nội vụ ra trước tòa án liên bang hoặc ngược lại, nếu 

họ thấy rằng làm như vậy sẽ có lợi cho họ hơn. Vì vậy mà Tối Cao Pháp Viện Hoa 

kỳ, trong bản án Erie Railroad Co  v. Tomskin (1938) đã phải từ bỏ phán quyết 

trước đó, đồng thời đưa ra quyết định rằng ‘ngoại trừ trường hợp nội vụ được luật 

liên bang minh thị qui định, các tòa án liên bang phải áp dụng luật thành văn hay 

bất thành văn của tiểu bang, nơi đặt trụ sỡ của tòa’  

Điều này cũng còn  được áp dụng cho cả các trường hợp có sự phân tranh luật pháp 

nữa. Vì vậy, đối với trường hợp được nêu lên ở trên, câu hỏi được đặt ra cho tòa án 

liên bang là tòa sẽ áp dụng luật quá thất của tiểu bang Texas hay của tiểu bang 

California ? Câu trả lời đúng nhất là tòa liên bang sẽ áp dụng luật pháp của tiểu 

bang mà tòa liên bang đặt trụ sở. Trong trường hợp này, hiển nhiên là luật của tiểu 

bang California phải được đem ra áp dụng. 

 

Chú giải: 

( * ) Các con số được căn cứ trên những tài liệu công bố vào thập niên 90 của thế 

kỷ trước. 

(**) Trong bài viết kỳ tới, người viết sẽ so sánh số vụ thụ lý hàng năm giữa TVPV 

Hoa kỳ, TCPV của nước Anh và Tòa Phá án của nước Pháp. 

(***) Certiorary, tiếng La tinh có nghĩa là ‘to be informed of’, theo đó, tòa án cao 

cấp từ tòa Thượng Thẩm trở lên ra lệnh cho các tòa dưới hay thẩm quyền hành 

chánh phải chuyển quyết định của mình lên trước tòa để tòa hủy bỏ nếu quyết định 

lạm quyền (ultra vires) hay vi luật (error of law) của mình. Người khiếu nại phải 

nạp đơn trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày sự lạm quyền hay vi luật được ghi trong 

các quyết định này  

 

 

Kỳ tới: Thẩm Phán và Luật sư tại các tòa án của nước Anh 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


