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Lời mở đầu

“Li ệu điều khoản trọng tài nước ngoài có

thực sự bảo vệ được cho khoản đầu tư của

khách hàng hay không?”

Tố tụng trọng tài với một bên vắng mặt

1. Đơn yêu cầu và giấy tờ

kèm theo

2. Nghĩa vụ chứng minh

3. Những vấn đề thủ tục

4. Năng lực ký kết của

các bên

5. Giá trị pháp lý của thỏa

thuận trọng tài

6. Quá trình tố tụng hợp lệ

(Due Process)

7. Áp dụng luật nước ngoài

8. Chính sách công

9. Hậu quả
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1. Đơn yêu cầu
(Điều IV Công ước –Điều 351 BLTTDS)

• Tài liệu pháp nhân doanh nghiệp;

• Luật trọng tài và quy tắc tố tụng trọng tài có liên

quan;

• Những vấn đề về luật hợp đồng và luật trọng tài;

• Những vấn đề về luật doanh nghiệp

• Chứng cứ trong tố tụng trọng tài nước ngoài;

2. Nghĩa vụ chứng minh 

“Bên nào có nghĩa vụ chứng minh: bên phải thi 

hành hay bên yêu cầu thi hành phán quyết?”

• Điều V.1 (NYC): Pieter Sanders; Albert Jan 

van den Berg; ICCA Guide 2012;

• Điều III (NYC), Điều 34 (UNCITRAL);  

Điều 69  (LCA 2010)

3. Những vấn đề thủ tục

• Thời hiệu xin công nhận: thời hạn chung 1 năm
có áp dụng? (Điều 159.4 BLTTDS)

• Vấn đề thời hạn trong quá trình xin công nhận và
cho thi hành

• Giai đoạn thụ lý: Bộ tư pháp hay Tòa án?

• Có áp dụng thủ tục tố tụng chung cho việc giải
quyết vụ án dân sự ? 

• Các bên tham gia tố tụng?

• Phiên họp xétđơn hay phiên tòa? 
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4. Năng lực ký kết thỏa thuận tr ọng tài

Theo Luật Vi ệt Nam
• Điều lệ doanh nghiệp và nghị quyết Hội đồng quản trị có

giá trị pháp lý ràng buộc bên thứ ba?

• Thẩm quyền ký kết của người đại diện theo pháp luật!

• Thỏa thuận trọng tài có giá trị tiền tệ?   

Theo luật nước ngoài
• Đăng ký công ty của nước ngoài có giá trị pháp lý tương

tự giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Việt Nam?

• Ủy quyền ký kết hợp đồng có giống với luật Việt Nam? 

5. Thỏa thuận tr ọng tài

• Luật của nước nơi thi hành PQTT có áp
dụngđể điều chỉnh thỏa thuận trọng tài?

• Nguyên tắc độc lập của Thỏa thuận trọng
tài.

• Thỏa thuận trọng tài có tồn tại bất chấp
năng lực ký kết HĐ của người ký? 

6. Quá trình tố tụng hợp lệ: 
thông báo kịp thời và hợp thức!

• Quy tắc tố tụng nào sẽ làm thước đo tính hợp
thức của việc tống đạt giấy tờ tố tụng trọng tài?
Điều V.1 (b) (NYC) vàĐiều 370.1(c) (CPC)

• Tiêu chuẩn tương tự: Điều 3 (UNCITRAL),
Điều 12 (LCA 2010) andĐiều 3 (VIAC Rules).

• Quy tắc tống đạt tài liệu của tòa án quốc gia có
là thước đo phù hợp cho tống đạt tài liệu trọng
tài quốc tế?
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7. Áp dụng luật nước ngoài

• Thẩm phán trong nước có thể giải thích
luật nước ngoài?

• Thông luật (án lệ) = Dân luật (luật thành 
văn) = Luật xã hội chủ nghĩa!

• Việc chứng minh pháp luật nước ngoài?

8. Chính sách công

Liệu những nguyên tắc cơ bản của pháp
luật Việt Nam cóđược coi là chính sách
công?

9. Hậu quả

Không tuân thủ hoặc áp dụng sai Côngước New York có
thể ảnh hưởng tiêu cực đến 3 đối tượng:

Chính phủ

Việt Nam

Cộngđồng
doanh nghiệp

Việt Nam

Hoạt động
trọng tài tại
Việt Nam
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9.1. Liệu một tranh chấp hợp đồng có
thể dẫn đến một tranh chấp đầu tư ?

• Tòa án quốc gia có thể làm mất hiệu lực
phán quyết trọng tài quốc tế?

• Bên được thi hành có thể dùng biện pháp
khác để cưỡng chế tài sản và lợi ích tại
nước ngoài của bên phải thi hành?

• Phương án cuối cùng: Khởi kiện vi phạm
hiệp địnhđầu tư song phương (BIT)?

9.2. Với cộng đồng doanh nghiệp

• Nhàđầu tư quốc tế: đã đến lúc xem lại cơ
chế giải quyết tranh chấp tối ưu?

• Doanh nghiệp trong nước: không hội nhập
quốc tế thì không thể phát triển và lớn
mạnh!

9.3. Hoạt động trọng tài tại Vi ệt Nam

• Những gì diễn ra với PQTT nước ngoài
cũng có thể xảy ra với PQTT trong nước?

• Đến lúc xem lại quy tắc tống đạt tài liệu
trọng tài trong bộ quy tắc tố tụng của
mình!



10/18/2013

6

Tài li ệu tham khảo

• Albert Jan van den Berg, Công ước New York 1958: Hướng tới sự giải thích thống nhất, nhà xuất

bản Pháp luật và Thuế Kluwer (1981); Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam/Trung tâm

trọng tài quốc tế Việt Nam dịch và hiệu đính quý II năm 2009;

• Emanuel Gaillard, “The urgency of not revising the New York Convention” Albert Jan van den 

Berg (ed),50 Years of the New York Convention: ICCA International Arbitration Conference, 

ICCA Congress Series, 2009 Dublin Volume 14 (Kluwer Law International 2009), pp. 689-696;

• George Bermann, “The 1958 New York Convention: Its Objectives and Its Future” in Improving 

the Efficiency of Arbitration Agreement and Awards: 40 years of Application of New York 

Convention (1999);

• International Council for Commercial Arbitration’s Guide for Interpretation of the 1958 New York 

Convention

Tài li ệu tham khảo (2)

• Alan Redfern/Martin Hunter/ Nigel Blackaby/ Constantine Partasides, “11. Recognition and 

Enforcement of Arbitral Award”, Redfern Hunter on International Arbitration, Kluwer Law 

International (2009);

• Gary Born, “Chapter 25: Recognition and Enforcement of International Arbitration Awards”, 

International Commercial Arbitration, Kluwer Law  International (2009);

• Julian M. Lew/Loukas A. Mistelis/ Stefan Michael Kröll,  “Chapter 26: Recognition and 

Enforcement of Foreign Arbitral Award”, Comparative International Arbitration, Kluwer 

Law International (2003);

• United Nations , 40 years of New York Convention 1958: Experiences and Prospects (1998);

• William W. Park,  “Respecting the New York Convention”, ICC Bulletin Vol.14 No.2 

(2007);

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

PHẦN HỎI ĐÁP
Công ty Luật TNHH MTV T ư Vấn Độc Lập
Dzungsrt & Associates LLC
A Boutique Shipping and ADR Law Firm 

Văn phòng Hà Nội: Phòng 6, tầng 11, tòa nhà HAREC,
Số 4A Láng Hạ, BaĐình, Hà Nội
ĐT: (84-4) 3772 6970 / Fax: (84-4) 3772 6971

Văn phòng Sài GònTầng 7, Caoốc văn phòng số 162 Pasteur,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
ĐT: (84-8) 3822 0076/ Fax: (84-4) 3772 6971

Email. dzung.nguyen@dzungsrt.com
Web. www.dzungsrt.com


