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THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN CỦA 

KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ VỀ TRỌNG 

TÀI TẠI VIỆT NAM 

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, MCIArb

Giám đốc công ty TNHH Luật Tư vấn Độc lập. 

Thành viên Hội đồng Nghiên cứu của VIAC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2017

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TRỌNG TÀI QUỐC TẾ TẠI HÀN 

QUỐC VÀ VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC 

XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

NỘI DUNG

1. Ảnh hưởng của Nghị định Hoà giải 

Thương mại đối với trọng tài trong 

nước. 

2. Công nhận và cho thi hành phán quyết 

trọng tài KCAB tại Việt Nam. 

ẢNH HƯỞNG CỦA NGHỊ ĐỊNH HOÀ GIẢI THƯƠNG 

MẠI ĐỐI VỚI TRỌNG TÀI TRONG NƯỚC

Giải quyết 
tranh chấp đa 
phương thức

Điều kiện tiên 
quyết của 
trọng tài

Thời hiệu 

Giá trị chứng 
cứ

Hiệu lực của 
thoả thuận 

hoà giải thành

Hoà giải viên 
làm trọng tài 

viên
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GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐA PHƯƠNG 

THỨC THEO HỢP ĐỒNG FIDIC 

ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT 

TRANH CHẤP ĐA PHƯƠNG THỨC

Hoà giải 

thương 

mại

Ban giải 

quyết tranh 

chấp/Ban xử 

lý tranh chấp

• BGQTT và BXLTT không được điều chỉnh bởi Nghị định hoà 

giải thương mại.

• Không có cơ chế thực thi quyết định của BGQTT và BXLTT

 Điều khoản mẫu giải quyết tranh chấp của FIDIC rất khó 

thực hiện tại Việt Nam

Thương lượng – Hoà giải – Trọng tàiKhuyến khích

ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT 

CỦA TRỌNG TÀI
• Không tiếp thu Điều 13 của Luật Mẫu UNCITRAL về Hoà giải thương 

mại quốc tế: không có quy định về việc phải đình chỉ quá trình tố tụng

hoặc trả lại đơn khởi kiện tại toà án hoặc trọng tài trong khi tranh chấp 

đang được giải quyết bằng hoà giải. 

Hoà giải là không bắt buộc

• Quyết định số 10/2014/QĐ – PQTT của Toà Hà Nội: huỷ bỏ phán 

quyết trọng tài với lí do các bên chưa giải quyết tranh chấp bằng 

thương lượng như đã thoả thuận trong hợp đồng vi phạm 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam khi “điều kiện thụ lý vụ 

việc chưa đầy đủ”.

Nguy cơ của việc phán quyết trọng tài có thể bị huỷ khi các 

bên chưa tiến hành thương lượng/hoà giải như đã thống 

nhất trong điều khoản giải quyết tranh chấp của hợp đồng
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THỜI HIỆU

Quá trình hoà giải vẫn bị tính vào thời hiệu•

Vấn đề về nội dung• , không phải vấn đề về thủ tục 

(BLDS 2015 và BLTTDS 2015)

Không thể được gia hạn nhưng có thể thoả thuận •

về ngày bắt đầu thời hiệu 

Đồng thuận về ngày bắt đầu thời 

hiệu tại thời điểm bắt đầu hoà giải

GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CỨ

Không tiếp thu Điều 10 của Luật Mẫu UNCITRAL về

Hoà giải thương mại quốc tế: tài liệu/chứng cứ trong 

quá trình hoà giải có thể được HĐGQTT/HĐXXVTT 

sử dụng trong quá trình tố tụng tại trọng tài. 

 Đặt ra câu hỏi về tính bảo mật? Các bên liệu có 

sẵn sàng tham gia hoà giải không?

Thoả thuận về việc không chấp nhận giá trị 

chứng cứ của các tài liệu được sử dụng 

trong quá trình hoà giải trước Trọng tài

HIỆU LỰC CỦA THOẢ 

THUẬN HOÀ GIẢI THÀNH

Ràng buộc các bên

• Theo quy định của Luật Dân sự

Tương đương bản án có hiệu 
lực thi hành của Toà án

• Sau khi được công nhận bởi Toà án
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HOÀ GIẢI VIÊN LÀM TRỌNG 

TÀI VIÊN

Hoà giải viên không được phép làm trọng tài viên trong •
cùng một tranh chấp, trừ khi có sự đồng ý bằng văn 
bản của các bên hoặc phù hợp với quy định của pháp 
luật. 

Hoà giải viên trong lĩnh vực xây dựng nên có những •
tiêu chuẩn của Người phân xử - Ajudicator (thành viên 
của HĐGQTT) theo quy định trong Hợp đồng FIDIC:

Sử dụng thành thạo ngôn ngữ được quy định trong ✓

Hợp đồng; 

Có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng ✓

có  liên quan hoặc theo giải thích trong các tài liệu 
của hợp đồng. 

CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN 

QUYẾT TRỌNG TÀI KCAB TẠI VIỆT NAM

Phán quyết 
KCAB

Thủ tục Thời hiệu

Nghĩa vụ 
chứng minh

Chứng minh 
pháp luật 

nước ngoài

PHÁN QUYẾT KCAB CÓ THỂ 

THI HÀNH TẠI VIỆT NAM

Có thể thi 
hành được

Phán quyết 
cuối cùng và 
phán quyết 

bổ sung 

Không thể 
thi hành 

được 

Phán quyết 
tạm thời 
(Interim 
award)

Phán quyết 
tạm thời 

(Interlocutory 
award)

Phán quyết một 
phần (Partial 

award) 

Luật về 

Biện pháp 

khẩn cấp 

tạm thời 

đang soạn 

thảo? 



7/14/2017

5

TRỌNG TÀI KCAB VỚI ĐỊA 

ĐIỂM TẠI VIỆT NAM 

THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH 

PHÁN QUYẾT KCAB TẠI VIỆT NAM 

THỜI HIỆU GỬI ĐƠN YÊU CẦU CHO CÔNG 

NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT 

CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

BLTTDS 2004 sửa đổi 
năm 2011

Không có quy định 
cụ thể về thời hiệu 

Toà án thường tự áp 
dụng thời hiệu 01 năm 
áp dụng cho các việc 

dân sự

BLTTDS 2015

Điều 451(1): Ba 
năm kể từ ngày 

phán quyết có hiệu 
lực

Điều 2 Nghị quyết Số
103/2015/QH13: áp dụng 
thời hiệu quy định trong 
BLTTDS cũ đối với các 

yêu cầu trước ngày 
01/07/2016
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NGHĨA VỤ CHỨNG MINH

“Tòa án không công nhận phán quyết của

Trọng tài nước ngoài khi xét thấy chứng cứ

do bên phải thi hành cung cấp cho Tòa án

để phản đối yêu cầu công nhận là có căn

cứ, hợp pháp và phán quyết trọng tài thuộc

một trong các trường hợp sau đây”

(Điều 459.1 BLTTDS 2015)

CHỨNG CỨ TRONG LUẬT 

NƯỚC NGOÀI
Xác định và cung cấp pháp luật nước ngoài 

(Điều 481 BLTTDS 2015)

Các bên

Bộ Tư 
pháp, Bộ 

Ngoại Giao, 
cơ quan đại 

diện Việt 
Nam tại 

nước ngoài

Các chuyên gia, 
tổ chức, cơ 

quan có chuyên 
môn về pháp 

luật nước ngoài 
(theo yêu cầu 
của Toà án)

 Luật sư Hàn 
Quốc được cấp 

phép hàhh 
nghề

Hết thời 
hạn 6 

tháng, Toà 
phải áp 

dụng Luật 
Việt Nam

PHÁP LUẬT HÀN QUỐC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 

THỦ TỤC CÔNG NHẬN PHÁN QUYẾT 

TRỌNG TÀI KCAB TẠI VIỆT NAM

• Tư cách ký kết của đương sự Hàn Quốc:

✓Luật Thương mại Hàn Quốc (phần Công ty) 

• Thủ tục tố tụng trọng tài KCAB:

✓ Luật Trọng tài Hàn Quốc

✓ Quy tắc trọng tài KCAB

✓ Các vấn đề khác:

✓ Luật Hợp đồng Hàn Quốc

✓ Luật Thương mại Hàn Quốc

✓ Luật dân sự Hàn Quốc

✓ Các luật khác. 
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XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

HỎI ĐÁP

DZUNGSRT & ASSOCIATES LLC
Văn phòng Hà Nội Phòng 6, Tầng 11, Toà nhà HAREC, Số 4A Láng Hạ, quận 

Ba Đình, TP. Hà Nội

ĐT: (84-24) 3772 6970 / Fax. (84-24) 3772 6971

Văn phòng Sài Gòn Phòng 1605, Tầng 16, Toà nhà Văn phòng Saigon 

Riverside 2A-4A đường Tôn Đức Thắng , Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

ĐT. (84-28) 3822 0076/ Fax. (84-24) 3772 6971

Email. dzung.nguyen@dzungsrt.com

Web. www.dzungsrt.com

mailto:dzung.nguyen@dzungsrt.com
http://www.dzungsrt.com/

