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Công ty luật TNHH Tư Vấn Độc Lập hân hạnh mang đến cho quý vị cuốn sách này và mong rằng 

cuốn sách sẽ giúp ích và là một nguồn thông tin đến quý vị. 

Cuốn sách này là tuyển tập các ấn phẩm và bài nghiên cứu của chúng tôi về pháp luật giải quyết tranh 

chấp của Việt Nam với trọng tâm về trọng tài và các hình thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng 

(ADR) khác. Đây không chỉ là tổng quan về học thuật của bối cảnh pháp luật, nhưng quan trọng hơn, 

là những hướng dẫn thực tế, dựa trên kinh nghiệm và cách mà nhiều vấn đề liên quan được thực hiện 

và giải quyết tại Việt Nam. Ngoài ra, khi chuẩn bị các tài liệu, chúng tôi nhắm đến mục đích làm nổi 

bật những phát triển quan trọng trong lĩnh vực này và từ đó, dự đoán xu hướng tương lai. Chúng tôi 

tin rằng cuốn sách này sẽ tạo điều kiện tốt hơn trong việc quản lý vụ việc và các kế hoạch khác dành 

cho luật gia và doanh nghiệp. 

Công ty luật TNHH Tư Vấn Độc Lập xin cảm ơn các độc giả của cuốn sách này và đánh giá cao các 

mối quan hệ trong hiện tại và tương lai với quý vị. 

Mặc dù chúng tôi đã rất nỗ lực để cung cấp cái nhìn sâu sắc vào hiện trạng của giải quyết tranh chấp 

bằng trọng tài và ADR tại Việt Nam, nhưng đây là một lĩnh vực phức tạp và thay đổi nhanh chóng 

trong thực tiễn, và do đó, không phải là tư vấn pháp lý cụ thể. 

Công ty luật TNHH Tư Vấn Độc Lập 

TP. Hồ Chí Minh 

Tháng 11 năm 2016 

  



Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập là một công ty luật về hàng hải và giải quyết tranh chấp có trụ 

sở tại Hà Nội và văn phòng chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với đội ngũ luật sư có trình độ 

chuyên môn cao, từ năm 1994 đến nay chúng tôi đã và đang hỗ trợ rất nhiều khách hàng trong nước 

và quốc tế. Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực hàng hải, thương 

mại, bảo hiểm và giải quyết tranh chấp. Tuyển tập The Asia Pacific Legal 500 đã công nhận Công ty 

Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập “công ty về luật hàng hải danh tiếng nhất Việt Nam… cùng với hoạt 

động giải quyết tranh chấp rất chuyên nghiệp” 

Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong luật trọng tài, Giải 

quyết tranh chấp ngoài tố tụng (ADR) và tranh tụng, bao trùm các vấn đề rộng với bản chất khác nhau. 

Các luật sư của chúng tôi hành nghề theo một tiêu chuẩn rất cao và quen với những vấn đề phức tạp 

của giải quyết tranh chấp tại Việt Nam, qua đó cũng được trang bị để cung cấp các giải pháp sáng tạo 

và hiệu quả cho các vấn đề pháp lý của khách hàng. Như một minh chứng cho khả năng của chúng 

tôi, năm 2016 công ty đã được Asia Pacific Legal 500 đề xuất về giải quyết tranh chấp và được ca 

ngợi như là "’một trong những công ty luật tốt nhất’ về các vấn đề trọng tài tại Việt Nam”. 

Từ những điều trên, Công ty luật TNHH Tư vấn Độc Lập rất tự tin vào sự hiểu biết của chúng tôi về 

giải quyết tranh chấp của Việt Nam và chế độ pháp lý. Kiến thức của chúng tôi đã giúp chúng tôi phát 

triển khả năng và vận dụng rất tốt vào thực tế. Chúng tôi đã được tham gia vào các vụ kiện trọng tài 

đa dạng và thủ tục tố tụng của tòa án để giải quyết các tranh chấp lên đến hàng triệu Đô-la liên quan 

đến buôn bán hàng hóa, xây dựng, bảo hiểm, ngân hàng và tài chính, mua cổ phần, liên doanh, bất 

động sản và các hợp đồng phân phối. Luật sư của Công ty cũng đã tư vấn rộng rãi về các vấn đề cả 

về thủ tục và nội dung liên quan đến giải quyết tranh chấp tại Việt Nam. khách hàng của chúng tôi là 

các công ty nổi tiếng, như Ngân hàng Mizuho, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cargill 

Incorporated, Tập đoàn ECOM, Kumho Industrial, Công ty Obayashi, Liên danh Vinci – Sumitomo 

Mitsui, Groupe Artemis, Big C Group, Phong Phú và Zamil Steel. 

  



Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ 
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Ấn phẩm này sưu tập các tài liệu có sẵn ở các ấn phẩm khác và cung cấp thông tin về pháp luật 

Việt Nam với một mục đích hoàn toàn để tham khảo và không nhằm mục đích thương mại. Đây 

không phải là, và cũng không được coi là căn cứ như là một văn bản thay thế cho tư vấn pháp lý 

hay ý kiến của chúng tôi, mà thay vào đó, quý vị nên chỉ thị chúng tôi đối với mỗi vẫn đề cụ thể. 

Không được sao chép Ấn phẩm dù là toàn bộ hay một phần. 

http://dzungsrt.com/category/dich-vu/giai-quyet-tranh-chap/
http://dzungsrt.com/our_people/luat-su-nguyen-manh-dung/
http://dzungsrt.com/category/dich-vu/hang-hai/
http://dzungsrt.com/our_people/dang-viet-anh-2/
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LS. Nguyễ n Mạ nh Du ng – Giạ m đố c 

 

 Thành viên Đoàn luật sư 
TP. Hà Nội & Liên đoàn 
Luật sư Việt Nam 
Thành viên của Viện trọng 
tài Luân Đôn (CIArb) 
Cử nhân luật - ĐH Luật Hà 
Nội 
Thạc sĩ luật - ĐH Queen 
Mary – Vương quốc Anh 

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng là luật sư được 

cấp phép hành nghề hợp pháp tại Việt Nam, 

ông chủ yếu hoạt động chuyên sâu về tất cả 

các hình thức giải quyết tranh chấp tại Việt 

Nam bao gồm thương lượng, tranh tụng tại 

các tòạ án kinh tế và dân sự của Việt Nạm và 

các trung tâm trọng tài quốc tế được tiến 

hành thễố các Quy tắc trọng tài của Ủy ban 

Liên hiệp quốc về Luật thương mại quốc tế 

(UNCITRAL),  

Tòạ án trọng tài thuộc Phòng thương mại quốc tế (ICC), Hiệp hội trọng tài thương mại Nhật 

bản (JCAA), Trung tâm trọng tài quốc tế Singạpốrễ (SIAC) và củạ Trung tâm trọng tài quốc tế 

Việt Nam (VIAC). 

Với tư cách là Giám đốc củạ Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập, một hãng luật tại Việt Nam 

chuyên sâu lĩnh vực hàng hải, thương mại và giải quyết tranh chấp quốc tế, luật sư Nguyễn 

Mạnh Dũng có hơn 24 năm kinh nghiệm giải quyết tranh chấp hàng hải, thương mại và đầu tư 

bằng phương thức tranh tụng và trọng tài quốc tế tại Việt Nạm và các nước khác như Singạpốrễ, 

Hồng Kông, Anh và Pháp 

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng đã đại diện cho các nhà đầu tư quốc tế và các hãng luật quốc tế 

trong việc giải quyết các trạnh chấp hàng hải, thương mại và đầu tư ở Việt Nam từ năm 1994. 

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng là một diễn giả về thương lượng, hòạ giải và trọng tài tại nhiều 

diễn đàn học thuật khác nhau ở Việt Nam. 

  

 

 E: dzung.nguyen@dzungsrt.com   

Tel: +84-903 807 376 

 www.dzungsrt.com 

  

http://dzungsrt.com/our_people/luat-su-nguyen-manh-dung/
mailto:dzung.nguyen@dzungsrt.com
http://www.dzungsrt.com/
https://vn.linkedin.com/in/manh-dzung-nguyen-mciarb-abb65218
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LS. Đặng Việt Anh – PGĐ Thường trực 

 

 Thành viên Đoàn luật sư 
Tp. Hà Nội 
Cử nhân luật - ĐH Luật Hà 
Nội 

Luật sư Đặng Việt Anh (thành viên góp vốn) 

- Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực Luật hàng 

hải là người trực tiếp quản lý văn phòng Hà 

nội sẽ trở thành Phó giám đốc thường trực 

có quyền thay mặt Luật sư Nguyễn Mạnh 

Dũng phụ trách tất cả các hốạt động chung 

củạ công ty. 

Luật sư Đặng Việt Anh là Trưởng phòng 

Hàng hải Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc 

Lập. Ông hốạt động trong cả tư vấn “dry 

wốrk” và điều tra tai nạn hàng hải “wễt 

wốrk”. Luật sư Đặng Việt Anh nổi tiếng 

trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý trên 

biển, từ các vụ đâm vạ, tại nạn hàng hải, trục 

vớt, thanh thải xác tàu,  

tổn thất tốàn bộ, các trạnh chấp liên quạn, mắc cạn, bắt giữ và thả tàu chố đến tất cả các trạnh 

chấp chung khác. Luật sư Đặng Việt Anh rất thường xuyên được đề xuất và/hốặc chỉ định bởi 

các Hiệp hội trách nhiệm dân sự của chủ tàu và nhà bảo hiểm thân tàu và máy móc hỗ trợ thành 

viên Hiệp hội/nhà bảo hiểm trong nhiều tranh chấp hàng hải khác nhạu. 

Luật sư Đặng Việt Anh đã xử lý nhiều giao dịch tài chính hàng hải, như hợp đồng đóng tàu, muạ 

bán tàu, quản lý tàu biển cũng như hợp đồng thuê tàu, vận đơn và các trạnh chấp phát sinh từ 

đó. Ông cũng thường đại diện chố bên bán, bên muạ cũng như các ngân hàng củạ bên bán hốặc 

bên muạ, người chố vạy trống các giạố dịch muạ bán và ông được đánh giá cạố về tinh thần 

trách nhiệm và được xễm là “người giải quyết vụ việc ‘Nhanh chóng, hiệu quả và chủ động’“ 

  

 

 E: anh.dang@dzungsrt.com   

Tel: +84-983 46 70 70 

www.dzungsrt.com 
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LS. Nguyễn Ngọc Minh - PGĐ 

 

 

 
Thành viên Đoàn luật sư HN 
Cử nhân luật - ĐH Luật Hà 
Nội 
Thạc sĩ luật - ĐH Monash, 
Australia 

Luạ  t sư Nguyễ n Ngố c Minh, hiên đạng đạ̉m 

nhạ  n chư c danh Luạ  t sư chi nh củạ Công ty 

đươ c bố̉ nhiễ  m lạ̀ Phố  Giạ m đố c Công ty, phụ 

trách về lĩnh vực Luật thương mại quốc tế & 

tiếp thị số đồng thời trư c tiễ p điễ̀u hạ̀nh  hoạ t 

đố  ng củạ Văn phố̀ng Hạ̀ Nố  i. 

LS. Nguyễ n Ngố c Minh lạ̀ Thạ c sy  Luạ  t tạ i Đạ i 

hố c Mốnạsh, Austrạliạ. Ông Minh đạ  cố  hơn 6 

năm làm việc tại Công ty vạ̀ lạ̀ luạ  t sư chuyên 

sâu vễ̀  giải quyết tranh chấp Thương mạ i 

quố c tễ  vạ̀ bạ̉o hiễ̉m hàng hải. 

LS. Minh giữ vai trố̀ tư vạ n chi nh trong hạ̀u hễ t 

cạ c vu  kiễ  n Trố ng tạ̀i, cạ c vu  viễ  c yêu cạ̀u công 

nhạ  n vạ̀ cho thi hạ̀nh phạ n quyễ t trố ng tạ̀i 

nươ c ngoạ̀i tạ i Viễ  t Nam củạ Công ty. Ngốạ̀i ra, 

ông còn cố  nhiễ̀u kinh nghiễ  m hố  trơ  khạ ch 

hạ̀ng, đạ  c biễ  t lạ̀ cạ c nhạ̀ thạ̀u vạ̀ công ty nươ c 

ngoạ̀i trong cạ c vạ n đễ̀ vễ̀ giao di ch mua bạ n 

hạ̀ng hố a quố c tễ , cạ c tranh chạ p xây dư ng 

cu ng như cạ c vạ n đễ̀ thương mạ i khạ c. Ông lạ̀ 

đố̀ng tạ c giạ̉ củạ Chương “Viễ  t Nạm” trống ạ n 

phạ̉m Getting the Deal Through năm 2012- 

2013 do Law Business Research phạ t hạ̀nh. 

 

 

 E: minh.nguyen@dzungsrt.com  

Tel: +84-976 597 636 

www.dzungsrt.com  

  

mailto:minh.nguyen@dzungsrt.com
http://www.dzungsrt.com/
https://www.linkedin.com/in/nguyen-ngoc-minh-37968468


 

 

 
TÁC GIẢ 

   

 

     

 

Đàố Bá Hà Minh – Trợ lý Luật sư 

 

 

 
Cử  nhân - Đại học Luật Tp. 
Hồ Chí Minh 
Thạc sĩ luật - Đại học Deakin, 
Australia 

Hà Minh hiện đạng là trợ lý luật sư chuyên sâu 

về lĩnh vực hàng hải, làm việc về giải quyết các 

vấn đề pháp lý trên biển, vụ đâm vạ, tại nạn 

hàng hải, trục vớt, thanh thải xác tàu, tổn thất 

tốàn bộ, các trạnh chấp liên quạn, mắc cạn, bắt 

giữ và thả tàu chố đến tất cả các trạnh chấp 

chung khác. 

  
 

 E: minh.dao@dzungsrt.com 

www.dzungsrt.com  
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Nguyễ n Thi  Thu Trạng – Trơ  ly  Luạ  t sư 

 

 Cử nhân – Học viện Ngoại 
giao Việt nam 
Thạc sĩ luật về Trọng tài và 
Kinh tế Quốc tế – ĐH Tổng 
hợp Erasmus – Rotterdam - 
Hà Lan 

Trang là đồng tác giả của một số ấn phẩm và 

nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực trọng tài 

và giải quyết tranh chấp như Chương Việt 

Nam trong Getting the Deal Through – về 

Trọng tài 2012 và 2013; Chương Việt Nam 

trong Sổ tay Quốc tế về Trọng tài Thương 

mại của Ủy Ban Trọng tài Thương mại Quốc 

tế, và Chương Việt Nam trong cuốn National 

Arbitrạtiốn Lạws, Tái bản lần 2, của Loukas 

Mistễlis và Lạurễncễ Shore, Juris Publishing 

Inc (US). 

Trang cũng có kinh nghiệm thạm giạ tư vấn 

và hỗ trợ giải quyết các vụ kiện trọng tài 

tiến hành tại VIAC; ICC; SIAC, các vụ tranh 

chấp liên quạn đến muạ bán hàng hóạ quốc 

tế, xây dựng, hàng hải; hỗ trợ khách hàng 

trống các vụ việc  công nhận và chố thi hành 

các phán quyết trọng tài trọng tài nước 

ngốài tại Việt Nam. 

  

 

 E: trang.nguyen@dzungsrt.com 

www.dzungsrt.com  
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Nguyễ n Lễ  Quỳnh Chi – Trơ  ly  Luạ  t sư 

 

 Cử nhân Luật – ĐH Luật Hà 
Nội 
Thạc sĩ Luật ĐH Leicester, 
Vương quốc Anh 

Chi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, là một 

thành viên của Học bổng GES dành chố sinh 

viên luật xuất sắc. Chi gia nhập Dzungsrt & 

Associates LLC sau khi tốt nghiệp và chuyên 

về tranh tụng thương mại, luật thương mại 

quốc tế, hàng hải và trọng tài.. Cô đã thạm 

gia các vụ kiện tại một số tòạ án trống nước 

cũng như các vụ xét xử trọng tài quốc tế và 

thường xuyên hỗ trợ khách hàng về các vấn 

đề pháp luật hàng hải, thương mại và tố 

tụng. 

  

 

 E: chi.nguyen@dzungsrt.com 

www.dzungsrt.com  
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Đạ  ng Vu  Minh Hạ̀ – Trơ  ly  Luạ  t sư 

 

 Cử nhân Luật - Học viện 
Ngoại Giao Việt Nam 
Thạc sĩ Luật ĐH Leicester, 
Vương quốc Anh 

Minh Hà làm việc chuyên sâu về Luật Trọng 

tài Thương mại và thường xuyên sốạn thảo 

tư vấn pháp lý và lời khại để hỗ trợ khách 
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THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI 

VIỆT NAM – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC HẤP 

DẪN CỦA TRỌNG TÀI  

(2014) 

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng & Lê Quang Hưng 

I. Lời mở đầu 

Trong những năm gần đây việc sử dụng trọng tài để giải quyết các tranh chấp thương mại 

ngày càng phổ biến tại Việt Nam, thể hiện không chỉ qua số lượng các vụ tranh chấp được 

giải quyết mà còn qua sự đa dạng của các lĩnh vực tranh chấp. Thật vậy, chỉ tính riêng tại 

Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, năm 2013 vừa qua số lượng vụ việc được giải quyết 

bằng trọng tài đã đạt đến con số kỷ lục là 99 vụ, và không chỉ dừng lại ở những tranh chấp 

từ hợp đồng mua bán hàng hóa, doanh nghiệp còn tin tưởng giải quyết tranh chấp trên 

nhiều lĩnh vực khác như bảo hiểm, công nghệ thông tin, xây dựng, phân phối, đại lý, năng 

lượng v.v.1 Mặc dù vậy, hiện nay sự phát triển của trọng tài thương mại vẫn còn tương đối 

khiêm tốn so với nhu cầu giải quyết tranh chấp thương mại hiện nay của các doanh nghiệp 

– thậm chí theo một số số liệu của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) thì trọng 

tài chỉ giải quyết được 1% số lượng các tranh chấp thương mại2. Qua những thống kê đa 

chiều nêu trên, có thể thấy thực trạng sử dụng trọng tài tại Việt Nam hiện nay do đó vừa 

cho thấy những tín hiệu phát triển hết sức khả quan, nhưng đồng thời cũng còn nhiều 

thách thức không nhỏ trong việc cải thiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.  

Tham luận sau đây xin phân tích sâu hơn thực trạng sử dụng trọng tài để giải quyết tranh 

chấp thương mại tại Việt Nam bằng cách xem xét (i) môi trường pháp lý trong nước và 

(ii) tác động quốc tế liên quan đến hoạt động trọng tài với hi vọng có thể chỉ ra được 

nguyên nhân tồn tại cũng như động lực phát triển của trọng tài tại Việt Nam. Sau những 

                                                                    
1 Xem số liệu thống kê chính thức của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam tại: 

http://www.viac.org.vn/Uploads/ngoctb/Bao%20cao%20to%20tung%202013%20post%20len%20VVeb%20(Dt

1).pdf  
2 Góp ý của Hội luật gia Việt Nam đối với Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật 

Trọng tài thương mại của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ngày 26 tháng 04 năm 2013, đăng tải tại 

trang thông tin điện tử của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC tại: 

http://www.viac.org.vn/Uploads/ngoctb/hoi%20thao%20nghi%20quyet/6.%20Gop%20y%20cua%20HLGVN.d

oc.  
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phân tích về thực trạng, tác giả xin đề xuất một số giải pháp để nâng cao sức hấp dẫn và 

khắc phục những tồn tại của trọng tài tại Việt Nam. 

II. Thực trạng sử dụng trọng tài thương mại tại Việt Nam 

Sự phát triển của hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong một nền tài phán 

phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Trong một kết quả khảo sát năm 2010 của 

Trường đại học Queen Mary, London và hãng luật quốc tế White & Case, một số yếu tố 

quan trọng ảnh hưởng đến việc đánh giá xem liệu một quốc gia có phải là địa điểm trọng 

tài lý tưởng cho một tranh chấp bao gồm khung pháp lý của quốc gia đó (luật trọng tài, tỷ 

lệ công nhận thỏa thuận và phán quyết trọng tài), luật nội dung vụ tranh chấp, vị trí địa 

lý, cơ sở hạ tầng nói chung, trung tâm trọng tài, ảnh hưởng từ đối tác v.v3. Nhìn chung, 

những yếu tố trên có thể xếp vào hai nhóm: (i) môi trường pháp lý trong nước và (ii) tác 

động quốc tế liên quan đến hoạt động trọng tài. 

1. Môi trường pháp lý trong nước 

1.1. Luật trọng tài và các văn bản hướng dẫn 

Luật Trọng tài thương mại được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2010 và có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2011 (“LTTTM”) thay thế cho Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 là 

một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động trọng tài 

ở Việt Nam. LTTTM đã tiếp thu được những nguyên tắc cơ bản nhất về việc giải quyết 

tranh chấp bằng trọng tài trên thế giới và trong Luật Mẫu UNCITRAL4 như nguyên tắc tôn 

trọng thỏa thuận của các bên (principle of party autonomy), tính độc lập của thỏa thuận 

trọng tài (principle of separability) và quyền được tự xem xét vấn đề thẩm quyền của Hội 

đồng trọng tài (principle of competence-competence), tính chung thẩm của phán quyết 

trọng tài, nguyên tắc tố tụng công bằng (due process), và nguyên tắc bảo mật. Về lý thuyết, 

những nguyên tắc cơ bản nhất này đảm bảo hoạt động trọng tài tại Việt Nam hoàn toàn 

                                                                    
3 Queen Mary University of London and White & Case, 2010 International Arbitration Survey: Choices in 

International Arbitration, xem tại:  

http://www.whitecase.com/files/upload/fileRepository/2010International_Arbitration_Survey_Choices_in_Inter

national_Arbitration.pdf  
4 Luật mẫu về Trọng tài của Ủy ban luật thương mại của Liên Hợp Quốc (gọi tắt là UNCITRAL) năm 1985, sửa 

đổi và bổ sung năm 2006 

Giải thích chính thức của UNCITRAL về Luật mẫu được đăng tải tại: 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf  

Tổng hợp thực tiễn thế giới của UNCITRAL về Luật mẫu được đăng tải tại: 

http://www.uncitral.org/pdf/english/clout/MAL-digest-2012-e.pdf  
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phù hợp với thực tiễn trọng tài thế giới, và quan trọng hơn là thực sự đưa trọng tài trở 

thành một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả, công bằng cho các bên. LTTTM, 

cùng với sự mở rộng khái niệm hoạt động thương mại tại Luật thương mại 20055, đã 

không còn bó hẹp phạm vi những tranh chấp có thể giải quyết bằng trọng tài6. Đồng thời, 

luật doanh nghiệp, luật xây dựng hay luật đầu tư, vv. cũng đều quy định rằng tranh chấp 

trong những lĩnh vực này đều có thể giải quyết bằng phương thức trọng tài7. Có thể thấy, 

những đổi mới tích cực này đã xóa tan những lo ngại về trọng tài tại Việt Nam từ vụ Tyco 

– Leighton khi một phán quyết trọng tài giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng bị 

từ chối công nhận và cho thi hành8. 

Nghị quyết số 01/2014 hướng dẫn thi hành một số quy định của LTTTM thông qua ngày 

20 tháng 03 năm 2014 và có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2014 của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án Nhân dân tối cao (“Nghị quyết 01/2014”) đã giải quyết một số vấn đề còn chưa rõ 

của LTTTM như phân định thẩm quyền giữa trọng tài và tòa án, việc hỗ trợ và giám sát 

của tòa án đối với hoạt động trọng tài nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, các vấn đề về 

thỏa thuận trọng tài hay làm rõ các căn cứ hủy phán quyết trọng tài, đặc biệt là khái niệm 

“các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam”. Do Nghị quyết 01/2014 mới có hiệu lực 

được hơn hai tháng nên thực tiễn áp dụng của Nghị quyết còn cần phải được kiểm chứng, 

tuy nhiên có thể thấy xuyên suốt nội dung Nghị quyết đã thể hiện tinh thần ủng hộ hoạt 

động trọng tài của Tòa án Nhân dân tối cao.  

1.2. Hủy phán quyết trọng tài  

Việc đảm bảo khả năng thi hành của phán quyết trọng tài là một điều kiện tiên quyết để 

doanh nghiệp cân nhắc khi chọn sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên 

                                                                    
5 Khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại 2005 

1. Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, 

đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác 
6 Điều 2 LTTTM. Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài  

1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.  

2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.  

3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.  
7 Xem Điều 107, Điều 143 Luật Doanh nghiệp; Điều 12 Luật đầu tư năm 2005; Điều 110 Luật xây dựng 2003 – 

Khoản 7 Điều 146 Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi 
8 Quyết định không công nhận quyết định của Trọng tài nước ngoài của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh số 02/PTDS ngày 21/01/2003 trong vụ Công ty Tyco Services Singapore Ltd yêu 

cầu công nhận và cho thi hành quyết định của Trọng tài Queensland, Úc  

Xem thêm phân tích vụ Tyco – Leighton của bà Đặng Hoàng Oanh, Vụ hợp tác quốc tế - Bộ tư pháp tại: 

http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/thong-tin-khac.aspx?ItemID=3634  
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thực trạng hiện nay về tỷ lệ thi hành phán quyết trọng tài tại Việt Nam là rất đáng lo ngại: 

sau khi LTTTTM được ban hành tỷ lệ phán quyết trọng tài bị hủy khi có đơn lên đến 36%9. 

Bên cạnh vấn đề tỷ lệ thi hành, còn nhiều ý kiến cho rằng phán quyết trọng tài bị hủy hay 

từ chối công nhận một cách không thuyết phục khi Tòa án xem xét lại nội dung vụ tranh 

chấp, giải thích quá rộng các căn cứ để hủy/từ chối công nhận phán quyết trọng tài đặc 

biệt là căn cứ “những nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam”.  

1.3. Đội ngũ Trọng tài viên, luật sư, học giả chuyên về trọng tài 

Có một nhận định được các học giả uy tín thế giới ủng hộ đó là “chất lượng của trọng tài 

viên tương đương với chất lượng của tố tụng trọng tài”10, và về điểm này, các Trọng tài 

viên hiện nay tại Việt Nam đa phần đều là những tên tuổi có uy tín, là những chuyên gia 

đầu ngành trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, để có một quá trình tố tụng trọng 

tài thật sự hiệu quả, nhanh chóng, các trọng tài viên còn cần kinh nghiệm điều hành quá 

trình tố tụng cũng như nắm vững trình tự tố tụng trọng tài. Việc tố tụng trọng tài phải 

tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc bảo mật khiến cho các trọng tài viên không thể tìm hiểu 

kinh nghiệm qua các vụ kiện trọng tài khác mà mình không được tham gia, trong khi hiện 

nay không có nhiều những diễn đàn trong nước cũng như quốc tế để các Trọng tài viên 

trao đổi những đúc kết thực tiễn của mình với nhau và tìm tòi thêm về cách xử lý của trọng 

tài viên, chuyên gia quốc tế.  

Đội ngũ luật sư chuyên về trọng tài cũng ngày càng được cải thiện cả về lượng và chất. 

Mặc dù vậy so với nhu cầu ngày một cao của doanh nghiệp và tính đến sự phát triển trong 

tương lai của hoạt động trọng tài, Việt Nam cần nhiều hơn nữa những luật sư có thể đại 

diện cho doanh nghiệp trong nước tham gia tranh tụng tại các trung tâm trọng tài quốc 

tế. Chưa nhắc tới rào cản ngôn ngữ, tác giả nhận thấy hiện nay đội ngũ luật sư về trọng tài 

đôi khi vẫn bị ảnh hưởng bởi thói quen khi tham gia tố tụng dân sự tại Tòa án, từ đó không 

khai thác hết những ưu điểm vốn có của tố tụng trọng tài.  

                                                                    
9 Theo phát biểu của ông Vũ Ánh Dương, tổng thư ký của VIAC tại Hội thảo về hủy phán quyết trọng tài – từ 

chối công nhận phán quyết trọng tài ngày 18/10/2014, chi tiết xem tại: 

http://baobaovephapluat.vn/kinh-te-do-thi/doanh-nhan-doanh-nghiep/201310/phan-quyet-cua-trong-tai-thuong-

mai-bi-huy-nhieu-luat-co-van-de-2280867/  
10 Nguyên văn tiếng Anh “Arbitration is only as good as its arbitrators”, thảm khảo bài viết cùng tên của Thẩm 

phán Hacking, “Arbitration is only as good as its arbitrators”, Liber Amicorum Eric Bergsten. International 

Arbitration and International Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution,Kluwer International 

(2011), trang 223-230 
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2. Tác động quốc tế đến hoạt động trọng tài tại Việt Nam 

Tác động quốc tế, mà nổi bật nhất là những công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, hiện 

đang giữ một vai trò quan trọng trong việc góp phần phát triển hoạt động trọng tài tại Việt 

Nam. Việt Nam là thành viên của Công ước New York 1958 từ năm 1995 và hiện đang là 

thành viên của 50 Hiệp định đầu tư song phương và 8 Hiệp định thương mại tự do, đa 

phần đều có điều khoản giải quyết tranh chấp đầu tư bằng trọng tài. Đáng chú ý, Việt Nam 

đang tích cực đàm phán 7 Hiệp định thương mại tự do quan trọng khác, trong đó có RCEP 

(ASEAN +6), Hiệp định Việt Nam – EU, hay Hiệp định TPP11. Bên cạnh những đóng góp 

trong sự tăng trưởng nền kinh tế, những công ước, hiệp định này đảm bảo rằng các doanh 

nghiệp trong nước sẽ phải làm quen với “văn hóa” sử dụng trọng tài như là phương thức 

giải quyết tranh chấp tối ưu của đối tác, nhà đầu tư nước ngoài.  

Việt Nam nằm trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với rất nhiều nền tài phán xây 

dựng luật trọng tài của mình trên Luật Mẫu, đồng thời cũng là khu vực có nhu cầu sử dụng 

dịch vụ trọng tài ngày càng tăng12 như là một hệ quả của việc tăng cường đầu tư và các 

hoạt động thương mại. Do đó, với nền tảng là một cơ sở pháp lý về trọng tài có nhiều điểm 

tưởng đồng về nguyên tắc với các nước trong khu vực, trọng tài Việt Nam, nếu có thể đảm 

bảo thực hiện ổn định Luật trọng tài và Công ước New York 1958, đang có điều kiện khách 

quan hết sức thuận lợi để bắt kịp sự phát triển của trọng tài quốc tế. 

III. Một số giải pháp nâng cao sức hấp dẫn của trọng tài 

Như đã phân tích tại phần II, thực trạng trọng tài Việt Nam không chỉ có những bất cập 

mà còn rất nhiều yếu tố tích cực, và tham luận xin đề xuất một số giải pháp để nâng cao 

sức hấp dẫn của hoạt động trọng tài tại Việt Nam trên cơ sở khắc phục những tồn tại đồng 

thời duy trì những thành tựu đã đạt được một cách ổn định trong tương lại. 

1. Tăng cường năng lực của đội ngũ Trọng tài viên, đẩy mạnh đào tạo luật trọng tài  

                                                                    
11 Xem thông tin về các Hiệp định Thương mai tự do mà Việt Nam đã ký kết hoặc đang đàm phán tại: 

http://www.trungtamwto.vn/fta  
12 Tham khảo phát biểu về tình hình phát triển trọng tài trong khu vực của ông Sundaresh Menon, Bộ trưởng bộ 

tư pháp Singapore tại Hội thảo ICCA năm 2010 tại:  

http://www.arbitration-icca.org/media/0/13398435632250/ags_opening_speech_icca_congress_2012.pdf  

Xem thêm phát biểu của ông Rimsky Yuen, Bộ trưởng bộ tư pháp Hong Kong về chính sách phát triển dịch vụ 

trọng tài khu vực Châu Á tại Tuần lễ Trọng tài Hong Kong năm 2013 tại: 

http://www.doj.gov.hk/eng/public/pdf/2013/sj20131021e1.pdf  

http://www.dzungsrt.com/
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Việc hội đồng trọng tài có thể điều hành quá trình tố tụng và ra một phán quyết khiến các 

bên tranh chấp “tâm phục” sẽ nhanh chóng nâng cao hình ảnh, sức hấp dẫn của trọng tài 

– để các bên sau khi tham gia tố tụng sẽ không đắn đo cân nhắc khi đưa điều khoản trọng 

tài vào những hợp đồng khác đang được đàm phán. Trước mắt, chúng tôi cho rằng cần 

sớm triển khai thực hiện Điều 22 của Luật trọng tài thương mại về việc thành lập một 

Hiệp hội trọng tài quốc gia là tổ chức tập hợp trọng tài viên của tất cả các trung tâm trọng 

tài ở Việt Nam. Hiệp hội trọng tài sẽ đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng nên quy 

tắc đạo đức nghề nghiệp (quy tắc hành xử - code of conduct) của Trọng tài viên, quy tắc 

xung đột lợi ích để đảm bảo tính độc lập và khách quan của Trọng tài viên, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ tố tụng trọng tài cũng như là chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tố tụng 

trọng tài trong nước và quốc tế. Hiệp hội trọng tài có thể là đầu mối kết hợp với các tổ 

chức đào tạo (Học viện tư pháp, các trường đào tạo luật, vv.) và các trung tâm trọng tài để 

nâng cao trình độ của đội ngũ trọng tài viên đáp ứng các tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế. 

Việc đẩy mạnh đào tạo luật trọng tài sẽ hướng đến những mục tiêu lâu dài hơn, nhằm tạo 

ra một thế hệ học giả có thể viết ra những nghiên cứu chuyên sâu về trọng tài thương mại 

phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam hay một thế hệ luật sư có thể trợ giúp doanh nghiệp 

khi tham gia tố tụng trọng tài quốc tế - việc không nhận được những tư vấn chính xác cũng 

sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của doanh nghiệp khi quyết định có nên tham gia tố tụng 

trọng tài hay không, và nên chuẩn bị như thế nào khi có tranh chấp xuyên quốc gia. Do đó, 

Bộ tư pháp nên cân nhắc bổ sung môn học Luật trọng tài như là một môn học độc lập 

trong chương trình đào tạo bậc đại học Luật - ít nhất là đối với các khoa/tổ bộ môn về luật 

kinh tế/thương mại hay luật quốc tế. Đây cũng là đề xuất của Hội luật gia Việt Nam khi 

xây dựng dự thảo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện Luật trọng tài thương 

mại những vẫn chưa được chấp nhận.  

2. Xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế  

Ngoài việc tổ chức các hội thảo trong nước có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, 

chúng tôi cho rằng đã đến lúc khuyến khích các cơ quan, trung tâm trọng tài, trọng tài viên 

tham gia vào những diễn đàn quốc tế, ví dụ như: 

(i) Bộ tư pháp nên sớm có đề xuất với Chính phủ để cử đại diện tham gia Nhóm làm 

việc số II về Trọng tài và Hòa giải của Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên 

http://www.dzungsrt.com/
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Hiệp Quốc (UNCITRAL) để tiếp cận với sự phát triển mới nhất của Luật trọng tài 

và hòa giải quốc tế.  

(ii) Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam – VCCI (cùng Trung tâm trọng tài quốc 

tế Việt nam – VIAC) cử đại diện tham gia Ủy ban quốc gia của Phòng thương mại 

quốc tế (ICC) để có quyền đề cử Trọng tài viên trong các vụ việc thuộc thẩm quyền 

tài phán của Tòa trọng tài ICC. 

(iii) Khuyến khích các Trọng tài viên Việt Nam tham gia các tổ chức xã hội nghề nghiệp 

của Trọng tài viên quốc tế như Viện trọng tài Luân đôn (CIArb) của Anh, Viện trọng 

tài Singapore, Hội đồng Trọng tài thương mại quốc tế (ICCA), vv để Trọng tài viên 

có điều kiện tự tăng cường năng lực chuyên môn. 

3. Tăng cường năng lực tổ chức và hoạt động của các tổ chức trọng tài 

Ngoài việc khắc phục hạn chế cố hữu của các trung tâm trọng tài Việt Nam về cơ sở vật 

chất và trình độ của đội ngũ trọng tài viên thì các trung tâm trọng tài nên đổi mới bộ máy 

tổ chức theo hướng tăng cường năng lực quản trị, thu hút sự tham gia của các chuyên gia 

trọng tài hàng đầu của Việt Nam và quốc tế vào việc thực hiện: (i) các chức năng tố tụng 

trọng tài theo luật định (chỉ định Trọng tài viên, thành lập hội đồng trọng tài, vv.) cũng 

như (ii) chức năng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, phát triển thị trường, vv. của một tổ 

chức cung cấp dịch vụ tài phán tư. 

4. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Bộ tư pháp với Tòa án và cơ 

quan thi hành án dân sự  

Để thống nhất nhận thức chung về trọng tài cũng như là thực hiện giải pháp nâng cao sức 

hấp dẫn của trọng tài cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và Tòa án. Vì 

vậy, việc tổ chức các hội thảo liên ngành giữa Bộ tư pháp, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân 

sự, các trung tâm trọng tài về thực tiễn thi hành LTTTM như hội thảo này là hết sức cần 

thiết. Một số nội dung trước mắt cần tập trung phối hợp, thống nhất có thể là (i) Tôn trọng 

tính độc lập của tổ chức trọng tài, (ii) tập huấn, phổ biến cho thẩm phán về LTTTM và Nghị 

quyết 01/2014 và (iii) đưa ra những chính sách rõ ràng khuyến khích sự phát triển của 

Trọng tài. 

5. Đảm bảo việc tuân thủ Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành quyết 

định trọng tài nước ngoài 

http://www.dzungsrt.com/
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Khi một phán quyết trọng tài bị từ chối công nhận và cho thi hành, doanh nghiệp nước 

ngoài không mất niềm tin vào trọng tài - họ mất niềm tin vào môi trường đầu tư tại Việt 

Nam. Không phải ngẫu nhiên mà việc đảm bảo tuân thủ Công ước New York 1958 được 

đặt ra nhiều lần như là một giải pháp cải thiện môi trường đầu tư tại Hội thảo mới đây 

của Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- VBF13. Thậm chí, việc không công nhận và cho thi 

hành quyết định trọng tài theo cam kết tại Công ước New York có thể dẫn đến nhiều hậu 

quả đáng tiếc như bị khởi kiện ra Tòa án Nhân quyền quốc tế, phổ biến hơn là ra những 

Hội đồng trọng tài đầu tư quốc tế với trị giá bồi thường khổng lồ14.  

IV. Kết luận 

Trên đây là một số phân tích về thực trạng sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp tại 

Việt Nam và một số đề xuất để nâng cao sức hấp dẫn của trọng tài thương mại trong tương 

lai. Nhìn lại chặng đường phát triển của trọng tài tại Việt Nam trong những năm qua có 

thể thấy Bộ tư pháp, Tòa án nhân dân, các cơ quan thi hành án, trung tâm trọng tài, đội 

ngũ trọng tài viên, luật sư, học giả đã có những nỗ lực đáng tuyên dương để đặt một nền 

tảng vững chắc cho trọng tài tại Việt Nam. Dựa trên những nền tảng đó, tác giả hoàn toàn 

tin tưởng rằng quá trình khắc phục những tồn tại cũng như duy trì thành tựu đạt được sẽ 

sớm gặt hái được những kết quả tốt đẹp. 
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VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÀI 

THƯƠNG MẠI  

(14/9/2014) 

Toà án nhân dân tối cao 

Trọng tài thương mại là cơ quan tài phán tư (ngoài Toà án) có tính ưu việt trong việc giải 

quyết tranh chấp thương mại, đặc biệt thể hiện ở thủ tục linh hoạt, nhanh chóng hơn so 

với Toà án. Việc khuyến khích giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài có ý nghĩa 

quan trọng, vừa đảm bảo giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các tranh chấp, tạo sự yên tâm 

cho các bên tham gia quan hệ thương mại, vừa giảm tải cho Toà án. Tuy nhiên, để hoạt 

động trọng tài thương mại thực sự hiệu quả thì luôn cần đến vai trò của Toà án, bao gồm 

cả vai trò hỗ trợ và kiểm soát đối với hoạt động trọng tài.  

Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (Luật TTTM) đã khắc phục những bất cập, hạn chế 

của Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 (Pháp lệnh TTTM), hoàn thiện các quy 

định về vai trò của Toà án đối với hoạt động trọng tài thương mại trên tinh thần hỗ trợ 

cho hoạt động trọng tài, tạo điều kiện cho hoạt động trọng tài thương mại được thuận lợi 

và hiệu quả hơn. 

Nhìn chung, trong hơn 03 năm qua, kể từ ngày Luật TTTM có hiệu lực thi hành (01-01-

2011) cho đến nay, Toà án đã thể hiện được vai trò tích cực của mình trong việc giải quyết 

các yêu cầu liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại. Bên cạnh đó, việc thực thi Luật 

TTTM về vai trò của Toà án còn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc. 

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi nêu một cách tổng quan nhất về vai trò của Toà án 

đối với hoạt động trọng tài thương mại, bao gồm thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động 

trọng tài theo quy định của Luật Trọng tài thương mại; Thực tiễn thi hành Luật Trọng tài 

thương mại về vai trò của Tòa án đối với hoạt động trọng tài (qua các năm 2011, 2012 và 

2013); một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Toà án đối với hoạt động trọng tài thương mại. 
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I. Thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài thương mại theo quy 

định của Luật TTTM  

Thẩm quyền của Toà án đối với hoạt động trọng tài thương mại theo quy định của 

Pháp lệnh TTTM bao gồm: Chỉ định Trọng tài viên; Thay đổi Trọng tài viên; Áp dụng, 

thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời; Huỷ quyết định trọng tài. 

So với Pháp lệnh TTTM, Luật TTTM quy định thẩm quyền của Toà án đối với hoạt động 

trọng tài thương mại một cách đầy đủ và toàn diện hơn, cả về vai trò hỗ trợ (chỉ định, 

thay đổi Trọng tài viên vụ việc; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; thu thập chứng 

cứ và triệu tập người làm chứng; đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc) lẫn vai trò giám 

sát (giải quyết khiếu nại về thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài; giải quyết yêu cầu hủy 

phán quyết trọng tài). Thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài thương mại 

được quy định cụ thể như sau: 

1.1. Về việc chỉ định, thay đổi Trọng tài viên trọng tài vụ việc (Điều 41, 42 của Luật 

TTTM) 

Kế thừa các quy định của Pháp lệnh TTTM, Luật TTTM theo đó quy định việc chỉ định, 

thay đổi trọng tài viên của Toà án chỉ được thực hiện đối với vụ tranh chấp do Hội 

đồng trọng tài vụ việc giải quyết và chỉ trong trường hợp các bên không có thỏa thuận 

khác về cách thức và thẩm quyền chỉ định trọng tài viên vụ việc thì Tòa án sẽ thực hiện 

cụ thể như sau: 

6. Đối với việc chỉ định Trọng tài viên (khoản 2, 3 và 4 Điều 41 của Luật TTTM): Toà 

án chỉ định Trọng tài viên khi các bên không chọn được Trọng tài viên và một hoặc 

các bên có yêu cầu Toà án chỉ định; Toà án chỉ định Chủ tịch Hội đồng trọng tài khi 

các Trọng tài viên không bầu được Chủ tịch Hội đồng trọng tài và các bên có yêu 

cầu Toà án chỉ định; Toà án chỉ định Trọng tài viên duy nhất trong trường hợp các 

bên thoả thuận vụ tranh chấp do một Trọng tài viên duy nhất giải quyết nhưng 

không chọn được Trọng tài viên và một hoặc các bên có yêu cầu Toà án chỉ định. 

Khi xét đơn yêu cầu, Thẩm phán căn cứ vào quy định tại Điều 20-21 Luật TTTM và 

danh sách Trọng tài viên của các tổ chức trọng tài hoạt động tại Việt Nam.  

7. Đối với việc thay đổi Trọng tài viên (khoản 4 Điều 42 của Luật TTTM): Toà án quyết 

định thay đổi Trọng tài viên trong trường hợp các thành viên còn lại của Hội đồng 
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trọng tài không quyết định được hoặc nếu các Trọng tài viên hay Trọng tài viên 

duy nhất từ chối giải quyết tranh chấp và một hoặc các bên có yêu cầu Toà án thay 

đổi Trọng tài viên. 

1.2. Về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 53 của Luật TTTM) 

So với Pháp lệnh TTTM, Luật TTTM bổ sung thêm thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời của Hội đồng Trọng tài (Điều 49 của Luật TTTM). Trong quá trình giải 

quyết tranh chấp, các bên tranh chấp có quyền lựa chọn Hội đồng Trọng tài hoặc Toà 

án để yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trên nguyên tắc cơ quan được yêu 

cầu trước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời được yêu cầu. Nếu 

một trong các bên đã yêu cầu Hội đồng trọng tài áp dụng một hoặc một số biện pháp 

khẩn cấp tạm thời mà lại có đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

đó thì Tòa án phải từ chối và trả lại đơn yêu cầu, trừ trường hợp yêu cầu áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài. 

1.3. Về giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài 

vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng 

trọng tài 

Đây là quy định mới của LTTTM so với Pháp lệnh TTTM nhằm nâng cao tính đúng đắn 

của quyết định của Hội đồng trọng tài và tạo niềm tin cho các bên tranh chấp khi lựa 

chọn giải quyết tranh chấp bằng con đường Trọng tài. Theo đó, nếu không đồng ý với 

quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài 

không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, thì các bên có quyền 

gửi đơn yêu cầu Toà án có thẩm quyền xem xét lại quyết định của Hội đồng trọng tài. 

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận 

trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội 

đồng trọng tài được thực hiện theo Điều 44 của Luật TTTM. 

1.4. Về việc thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng (Điều 46, 47 của Luật 

TTTM) 

Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài và Toà án về việc thu thập chứng cứ, triệu tập 

người làm chứng là quy định mới của Luật TTTM nhằm tăng tính chủ động của Hội 

đồng Trọng tài, nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết tranh chấp, theo đó Hội đồng 
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trọng tài có quyền thu thập chứng cứ, triệu tập nguời làm chứng đến phiên họp. Trong 

trường hợp Hội đồng trọng tài, một hoặc các bên đã áp dụng các biện pháp cần thiết 

để thu thập chứng cứ mà vẫn không thể tự mình thu thập được hoặc Hội đồng trọng 

tài đã triệu tập mà nguời làm chứng không đến phiên họp của Hội đồng trọng tài thì 

có quyền yêu Toà án có thẩm quyền thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng. 

Điều này thể hiện vai trò hỗ trợ tích cực của Tòa án đối với Trọng tài bởi vì khi giải 

quyết các vụ việc dân sự thì theo quy định tại điều 79 của Bộ luật TTDS thì nghĩa vụ 

chứng minh và cung cấp chứng cứ là thuộc về đương sự. Tòa án chỉ tiến hành thu thập 

chứng cứ trong một số trường hợp luật định tại điều 85, khoản 2 của Bộ luật TTDS. 

1.5. Về việc đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc (Điều 62 của Luật TTTM) 

Đây là quy định mới của Luật TTTM so với Pháp lệnh TTTM, theo đó, Toà án nơi Hội 

đồng trọng tài vụ việc giải quyết tranh chấp có trách nhiệm đăng ký phán quyết trọng 

tài vụ việc khi có yêu cầu một hoặc các bên tranh chấp. Tuy nhiên, việc đăng ký hoặc 

không đăng ký phán quyết trọng tài không ảnh hưởng đến nội dung và giá trị pháp lý 

của phán quyết trọng tài. Việc đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc thể hiện sự hỗ trợ 

của Tòa án đối với công tác thi hành phán quyết trọng tài vụ việc ở Việt nam. 

1.6. Về việc huỷ phán quyết trọng tài (Điều 71 của Luật TTTM) 

Trên tinh thần kế thừa Pháp lệnh TTTM, Luật TTTM quy định Toà án có thẩm quyền 

xem xét để huỷ phán quyết trọng tài khi một hoặc các bên tranh chấp yêu cầu. Tuy 

nhiên, khác với Pháp lệnh TTTM (quyết định của Toà án có thể bị kháng cáo, kháng 

nghị), Luật TTTM quy định quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và có hiệu 

lực thi hành. 

II. Thực tiễn thi hành Luật Trọng tài thương mại về vai trò của Tòa án đối với 

hoạt động trọng tài  

Theo thống kê của Toà án nhân dân tối cao, trong 3 năm thi hành Luật TTTM (2011, 

2012 và 2013) toàn ngành Toà án đã giải quyết được khoảng 40 vụ việc liên quan đến 

hoạt động trọng tài Việt Nam (bao gồm cả trường hợp đình chỉ giải quyết) trong số 

khoảng 50 vụ việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 80%. So với tổng số vụ tranh chấp đã được các 

Trung tâm Trọng tài giải quyết trong 3 năm vừa qua (432 vụ), thì tổng số vụ việc liên 

quan đến trọng tài thương mại cần đến sự hỗ trợ hoặc can thiệp của Toà án (50 vụ) 
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chiếm tỷ lệ khoảng 11%. Các con số này đã cho thấy phần nào về hiệu quả giải quyết 

tranh chấp thương mại bằng con đường Trọng tài, cũng như sự hỗ trợ kịp thời của Toà 

án đối với hoạt động trọng tài thương mại.  

Kết quả giải quyết các yêu cầu liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại Việt Nam 

của Toà án được thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

Thời gian Số vụ việc phải 
giải quyết (đã thụ 
lý) 

Số vụ việc 

đã đình chỉ 
giải quyết 

Số vụ việc 
đã chuyển 
hồ sơ 

Số  

vụ việc đã 
giải quyết 

Số vụ việc 
chưa giải 
quyết 

Từ ngày 
01-10-2010 
đến  

30-9-2011 

22 0 0 18 4 

Từ ngày 
01-10-2011 
đến  

30-9-2012 

14 2 0 8 4 

Từ ngày 
01-10-2012 
đến  

30-9-2013 

19 3 0 13 3 

Tổng cộng 55 5 0 39 11 

Bảng thống kê thụ lý và giải quyết các yêu cầu liên quan đến trọng tài thương mại Việt Nam  

Bảng thống kê trên cho thấy, việc thụ lý, giải quyết các yêu cầu liên quan đến trọng tài 

thương mại của Toà án là tương đối đồng đều giữa các năm với số lượng nhỏ các vụ việc 

phải giải quyết (từ 14-22 vụ/năm). Mặc dù số lượng các vụ việc phải giải quyết là nhỏ 

nhưng năm nào cũng có vụ việc tồn đọng, chưa được giải quyết (chiếm tỷ lệ từ 15-30% số 

vụ việc đã thụ lý). Điều này xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc trong việc Toà án 

giải quyết các yêu cầu liên quan đến trọng tài thương mại tại Việt Nam (như tính chất 

phức tạp của vụ việc, vướng mắc trong quy định của pháp luật, năng lực của Toà án…). 

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp thì sau 3 năm kể từ ngày Luật TTTM có hiệu lực, chưa có tổ 

chức trọng tài nước ngoài nào xin cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo Thống 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

18 

Về Mục lục chính 
 

 

kê của Toà án nhân dân tối cao tổng số các yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam 

quyết định của Trọng tài nước ngoài trong 3 năm qua của toàn ngành Toà án là khoảng 

40 vụ và liên tục tăng mạnh qua từng năm (năm 2011 là 2 vụ, năm 2012 là 12 vụ và đến 

năm 2013 là 26 vụ), trong đó, tổng số vụ đã được giải quyết là khoảng 30 vụ, chiếm khoảng 

75% số vụ việc đã thụ lý. Kết quả này cho thấy việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

nước ngoài tăng mạnh, đồng thời cũng cho thấy sự hiệu quả trong hoạt động của Toà án 

trong việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài nói 

riêng và các hoạt động liên quan đến trọng tài thương mại nói chung. 

III. Một số khó khăn, vướng mắc và giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả 

thực thi của Luật trọng tài thương mại về vai trò của Tòa án đối với hoạt 

động trọng tài  

1. Một số khó khăn, vướng mắc 

a. Những hạn chế, vướng mắc điển hình của pháp luật trọng tài thương mại (Luật 

TTTM và các văn bản pháp luật khác có liên quan) 

- Thứ nhất, quy định không rõ ràng về thẩm quyền của Toà án Việt Nam đối với 

các quyết định của Trọng tài nước ngoài được tuyên tại Việt Nam hoặc địa điểm 

giải quyết vụ tranh chấp là tại Việt Nam 

Thực tiễn thi hành Luật TTTM về vấn đề này đã có hai cách hiểu và áp dụng 

khác nhau. Trường hợp thứ nhất, áp dụng Luật TTTM đối với yêu cầu liên quan 

đến tất cả các hoạt động của trọng tài nước ngoài giống như đối với Trọng tài 

Việt Nam. Trường hợp thứ hai, không áp dụng luật TTTM đối với yêu cầu huỷ 

phán quyết của trọng tài nước ngoài (vì được thực hiện theo thủ tục công nhận, 

cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam theo quy định 

của Bộ luật tố tụng dân sự). 

- Thứ hai, quy định không rõ về một số căn cứ hủy phán quyết trọng tài dẫn đến 

áp dụng không thống nhất  

Một số căn cứ để hủy phán quyết trọng tài được quy định không rõ ràng nên 

trong thực tiễn các Thẩm phán có những cách hiểu và áp dụng khác nhau, đặc 

biệt là đối với căn cứ về thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận 

của các bên hoặc trái với các quy định của luật này (điểm b khoản 2 Điều 68 
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của Luật TTTM), hay căn cứ về phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ 

bản của pháp luật Việt Nam (điểm d khoản 2 Điều 68 của Luật TTTM). 

- Thứ ba, quy định không rõ về thẩm quyền của Tòa án đối với yêu cầu giải quyết 

khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài vô hiệu, 

thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội đồng trọng 

tài và yêu cầu hủy phán quyết trọng tài trong trường hợp nơi Hội đồng trọng 

tài ra quyết định hoặc tuyên phán quyết trọng tài là ở nước ngoài  

Theo quy định tại Điều 7 của Luật TTTM thì Tòa án có thẩm quyền đối với yêu 

cầu giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng 

tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được, thẩm quyền của Hội 

đồng trọng tài và yêu cầu hủy phán quyết trọng tài là Tòa án nơi Hội đồng trọng 

tài ra quyết định hoặc tuyên phán quyết trọng tài. Như vậy, trong trường hợp 

nơi Hội đồng trọng tài ra quyết định hoặc tuyên phán quyết trọng tài là ở nước 

ngoài (theo địa điểm giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận lựa chọn theo 

quy định tại khoản 8 Điều 3 LTTTM) thì không xác định được Toà án Việt Nam 

có thẩm quyền giải quyết các yêu cầu liên quan đến hoạt động trọng tài đó. 

- Thứ tư, chưa có quy định mức lệ phí cụ thể đối với một số hoạt động trọng tài 

thuộc thẩm quyền của Toà án 

Một số hoạt động trọng tài thuộc thẩm quyền của Tòa án được quy định tại Luật 

trọng tài thương mại mà Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009 chưa quy 

định mức lệ phí cụ thể cho các hoạt động đó, như: Lệ phí thu thập chứng cứ; Lệ 

phí triệu tập người làm chứng; Lệ phí hủy phán quyết trọng tài, đăng ký phán 

quyết trọng tài vụ việc, dẫn đến áp dụng không thống nhất trên thực tế. 

- Thứ năm, quy định không rõ ràng về vấn đề có xem xét lại quyết định của Tòa 

án hủy hoặc không hủy phán quyết trọng tài theo thủ tục giám đốc thẩm, tái 

thẩm  

Hiện nay, còn có hai cách hiểu và áp dụng quy định tại khoản 10 Điều 71 Luật 

TTTM “Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành”.  
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Loại ý kiến thứ nhất hiểu quy định này theo hướng quyết định của Tòa án về 

việc hủy hay không hủy phán quyết trọng tài là quyết định cuối cùng và có hiệu 

lực thi hành ngay mà không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, 

giám đốc thẩm, tái thẩm.  

Loại ý kiến thứ hai cho rằng, về mặt pháp luật, quyết định của Tòa án về việc 

hủy hoặc không hủy quyết định trọng tài là quyết định có hiệu lực thi hành 

ngay, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nhưng vẫn có thể 

bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm nếu phát hiện có vi phạm 

pháp luật hoặc tình tiết mới. Về mặt thực tiễn, việc sai sót nghiêm trọng trong 

một số quyết định của Toà án là không tránh khỏi và cần được khắc phục bởi 

thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. 

b. Năng lực giải quyết các yêu cầu liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại 

của các Tòa án hiện nay còn hạn chế 

Các hoạt động trọng tài thương mại mang tính chuyên biệt cao, đòi hỏi các 

Thẩm phán giải quyết các yêu cầu liên quan đến hoạt động trọng tài thương 

mại cũng phải có trình độ chuyên môn sâu. Trong khi đó, ngành Toà án chưa 

có đội ngũ cán bộ chuyên trách về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, đa số các vấn đề 

liên quan đến trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền của Toà án là các vấn đề 

mới, lần đầu tiên được ghi nhận tại Luật TTTM nên vướng mắc ngay trong 

chính quy định của pháp luật cũng là nguyên nhân gây khó khăn cho Thẩm 

phán trong việc giải quyết các yêu cầu liên quan đến hoạt động trọng tài thương 

mại. 

2. Một số giải pháp, kiến nghị 

a. Hoàn thiện pháp luật trọng tài thương mại 

Ngay sau khi Luật Trọng tài thương mại năm 2010 có hiệu lực, Tòa án nhân 

dân tối cao đã rất quan tâm đến việc xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

trọng tài thương mại. Mặc dù thời điểm đó Tòa án nhân dân tối cao cũng phải 

tập trung xây dựng hàng loạt Nghị quyết hướng dẫn thì hành Bộ luật tố tụng 

dân sự sửa đổi năm 2011 nhưng lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo 

sát sao công tác xây dựng Nghị quyết hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại. 
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Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20-3-2014 của Hội đồng Thẩm phán 

Toà án tối cao được ban hành sau một quá trình nghiên cứu khoa học, tổng kết 

thực tiễn xét xử của các Tòa án địa phương, có tham vấn ý kiến của các chuyên 

gia trọng tài cả trong nước và quốc tế nên đã khắc phục về cơ bản các vướng 

mắc của Luật trọng tài về các vấn đề liên quan đến việc thực thi của Toà án đối 

với hoạt động trọng tài thương mại như đã trình bày ở trên.  

Bên cạnh đó, đối với một số vướng mắc, bất cập của pháp luật trọng tài thương 

mại mà không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này vì vượt quá thẩm 

quyền của Tòa án nhân dân tối cao, chúng tôi đề xuất hướng giải quyết như sau: 

- Về lệ phí đối với một số hoạt động trọng tài thuộc thẩm quyền của Toà án 

Bổ sung lệ phí đối với một số hoạt động trọng tài thuộc thẩm quyền của Toà án 

vào danh mục lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án. 

Trong thời gian chờ Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung danh mục lệ phí Tòa 

án thì cần có hướng dẫn tạm thời của Chính phủ về mức lệ phí Tòa án áp dụng 

cho việc giải quyết các yêu cầu về hoạt động trọng tài thương mại, bao gồm: lệ 

phí thu thập chứng cứ; lệ phí triệu tập người làm chứng; lệ phí hủy phán quyết 

trọng tài, đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc. 

- Về vấn đề có xem xét lại quyết định của Tòa án hủy hoặc không hủy phán 

quyết trọng tài theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm  

Đây là vấn đề lớn và phức tạp, liên quan đến thẩm quyền giải thích pháp luật 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội và thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật của Quốc 

hội. Do đó, vấn đề này cần được giải thích bởi Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

- Ngoài ra, Toà án nhân dân tối cao và các Bộ, ban, ngành liên quan cần tiếp 

tục rà soát các vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực thi Luật 

TTTM để có giải pháp khắc phục kịp thời. 

b. Nâng cao năng lực chuyên môn của Thẩm phán  

Bồi dưỡng chuyên môn về giải quyết yêu cầu liên quan đến trọng tài thương 

mại cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký Toà án để dần dần xây dựng được một đội 

ngũ cán bộ chuyên trách có năng lực và kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh 

vực này vừa là yêu cầu cấp bách trước mắt, vừa là giải pháp lâu dài góp phần 
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quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả thực thi Luật TTTM về vai trò của Toà 

án đối với các hoạt động trọng tài thương mại.  

IV. Kết luận: 

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thì các tranh chấp thương mại ngày càng tăng về số 

lượng và tính chất phức tạp. Do đó, nhu cầu giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng 

tài cũng ngày càng tăng và sự lựa chọn của các bên tranh chấp đối với các Trung tâm Trọng 

tài và Trọng tài viên có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong việc giải quyết 

tranh chấp là điều tất yếu. Điều này mang lại lợi ích cho cả các bên tranh chấp, Trọng tài, 

đồng thời giảm tải cho Toà án. 

Với sự hoàn thiện của pháp luật về trọng tài thương mại, cùng sự nỗ lực trong việc nâng 

cao năng lực của mình, hy vọng rằng Toà án sẽ ngày càng thực hiện tốt vai trò của mình, 

với chức năng là cơ quan tài phán nhân danh Nhà nước vừa hỗ trợ, vừa can thiệp một 

cách hiệu quả đối với hoạt động trọng tài thương mại, giúp giải quyết các tranh chấp 

thương mại một cách nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của các 

bên tranh chấp. 
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MỘT SỐ KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI 

CAO HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA 

LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 

(SỬA ĐỔI PHÙ HỢP VỚI DỰ THẢO 2.2 CHỈNH LÝ NGÀY 20/03/2013) 
Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Thị Thu Trang 

I. CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN 

LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 2010. 

1. Cơ sở của việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân 

tối cao. 

Việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao trước hết xuất 

phát từ quy định tại Điều 82 của Luật trọng tài thương mại, theo đó “Chính phủ, Toà án 

nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật; hướng 

dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.” 

Tuy nhiên, do trong LTTTM Việt Nam không có điều khoản nào quy định rõ nội dung cần 

được Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn như đối với Nghị định hướng dẫn luật TTTM của 

Chính phủ (để hướng dẫn các điều 15, điều 29 và điều 79) nên Tòa án nhân dân tối cao, 

căn cứ theo Điều 82, sẽ chỉ hướng dẫn các nội dung cần thiết của LTTTM để đáp ứng yêu 

cầu quản lý nhà nước về trọng tài. 

Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt nam và các 

tranh chấp đầu tư quốc tế có liên quan đến doanh nghiệp và cả cơ quan nhà nước Việt 

nam sau khi LTTTM năm 2010 có hiệu lực cho thấy nhu cầu cần thiết phải ban hành một 

văn bản hướng dẫn rõ các quy định của LTTTM. Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam 

(VIAC) cũng đã tổ chức nhiều buổi hội thảo để lấy ý kiến của các chuyên gia, trọng tài viên, 

thẩm phán, luật sư và doanh nghiệp, vv. về vấn đề này. Thực tiễn giải quyết tranh chấp 

bằng trọng tài cho thấy, sau gần 3 năm thực hiện, Luật Trọng tài Thương mại đã bước đầu 

góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động trọng tài thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi 
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áp dụng, luật trọng tài cũng đã bộc lộ một số điểm còn hạn chế và chưa rõ ràng. Từ đó, dẫn 

đến việc các trung tâm trọng tài và tòa án còn gặp nhiều lúng túng trong việc áp dụng luật 

một cách thống nhất. 

Do đó, Nghị quyết hướng dẫn một số điều của Luật trọng tài thương mại không nên chỉ 

giới hạn ở những hướng dẫn liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ xét xử của Tòa án, mà còn 

phải đưa ra các hướng dẫn, giải thích cụ thể các quy định của Luật Trọng tài thương mại 

để các trung tâm trọng tài, tòa án và cộng đồng doanh nghiệp có sự thống nhất trong việc 

áp dụng. 

2. Phương pháp luận của việc xây dựng Nghị quyết 

Cần xác định rõ rằng mục đích của Nghị quyết là nhằm hướng dẫn, giải thích một số quy 

định của Luật trọng tài thương mại, chứ không nhằm khắc phục các khiếm khuyết của 

Luật này mà nếu có thì phải được tổng kết để sửa đổi, bổ sung theo trình tự luật định vào 

thời điểm thích hợp. Do đó, cần tôn trọng và tham khảo các văn bản sau để có thể đưa ra 

những hướng dẫn phù hợp với tinh thần của Luật: 

(i) Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 (PLTTTM) do LTTTM được ban hành nhằm 

khắc phục những hạn chế của pháp lệnh và bổ sung những điểm mới để hoàn chỉnh hệ 

thống pháp luật trọng tài. Tuy nhiên, LTTTM vẫn kế thừa các quy định cơ bản tạo nền tảng 

cho pháp luật trọng tài của Việt nam (Ví dụ các nguyên tắc Tính độc lập của Thỏa thuận 

trọng tài (Separability), Bảo mật (Confidentiality), Tự xác định thẩm quyền của Hội đồng 

trọng tài (Competence – Competence), v..v..và đã được áp dụng có tính chất ổn định trên 

thực tế trong một thời gian dài. 

(ii) Luật Trọng tài Mẫu của Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên hiệp quốc 

(UNCITRAL) do trong quá trình soạn thảo LTTTM có tiếp thu các điều khoản của Luật Mẫu 

UNCITRAL, ví dụ như: quy định về khước từ quyền phản đối (điều 5 của Luật Mẫu 

UNCITRAL); thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (interim measure), Thỏa 

thuận trọng tài không thực hiện được, vv. 

(iii) Các báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo Luật trọng tài, các ý kiến 

góp ý của các đại biểu quốc hội, Ban soạn thảo và mọi ghi chép khác về quá trình soạn thảo 

Luật trọng tài để có thể thấy được ý đồ và cách diễn giải của người làm luật khi đưa ra các 
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quy định đó. 

Dựa trên các cơ sở và phương pháp luận nêu trên, chúng tôi nhận thấy cần phải xem xét 

và cân nhắc các vấn đề cụ thể được nêu tại mục B dưới đây có tham khảo ý kiến của Nhóm 

chuyên gia về Trọng tài và Hòa giải – Bộ phận xử lý nợ và giải thể doanh nghiệp, khối môi 

trường đầu tư, nhóm Ngân hàng thê giới đề ngày 08/04/2013 khi xây dựng Nghị quyết 

hướng dẫn LTTTM. 

II. CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ CẦN HƯỚNG DẪN: 

1. Đối tượng điều chỉnh và hiệu lực thi hành Luật trọng tài thương mại năm 2010 

a. Cần quy định rõ Đối tượng và phạm vi điều chỉnh điều chỉnh của Luật trọng tài thương 

mại 2010 

Điều 1 LTTTM quy định “Luật này quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các 

hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa 

vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt 

động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán 

quyết trọng tài.” 

Ở đây, cần làm rõ thuật ngữ “Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam” chỉ giới hạn bao gồm các 

trung tâm trọng tài nước ngoài có chi nhánh, văn phòng đại diện ở Việt Nam, đã được cấp 

phép hoạt động theo chương XII của LTTTM hay bao gồm cả các trung tâm trọng tài nước 

ngoài không có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở Việt Nam (Xem điều 5, khoản 4 ở 

trang 6 của Dự thảo). Cụ thể, khi các bên có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng 

tài tại một trung tâm trọng tài nước ngoài, địa điểm giải quyết tranh chấp (seat of 

arbitration) là Việt Nam thì rõ ràng, xét trên nguyên tắc trọng tài quốc tế (dưới góc độ học 

thuật) thì khi các bên có thỏa thuận lựa chọn địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng 

tài là Việt Nam thì Pháp Luật của Việt nam nên được áp dụng để điều chỉnh tố tụng trọng 

tài. Hậu quả pháp lý sẽ là liệu Tòa án Việt Nam có thẩm quyền hỗ trợ, giải quyết các việc 

dân sự liên quan đến trọng tài nước ngoài tiến hành ở Việt nam hay không (Phương án 1 

như trong dự thảo). 
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Thực tế xét xử của Tòa án Việt Nam15 cho thấy, kể cả khi địa điểm giải quyết tranh chấp 

bằng trọng tài là Việt Nam, thì phán quyết được tuyên bởi một trung tâm trọng tài nước 

ngoài vẫn được coi là phán quyết trọng tài nước ngoài và được xem xét công nhận và thi 

hành trên cơ sở chương XXIX, phần VI của BLTTDS. Do đó, tòa án Việt Nam không có thẩm 

quyền giải quyết các việc liên quan đến hoạt động của trọng tài nước ngoài này. VD: giải 

quyết khiếu nại về thẩm quyền của hội đồng trọng tài, hỗ trợ thu thập chứng cứ và áp 

dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Điều này có lẽ là do quy định tại điều 342, khoản 2 

của Bộ luật tố tụng dân sự Việt nam đã coi cả các quyết định trọng tài nước ngoài tuyên 

tại Việt nam (tức địa điểm giải quyết tranh chấp ở Việt nam) cũng là quyết định trọng tài 

nước ngoài theo Công ước New York năm 1958 (Phương án 2 như dự thảo). 

Ngược lại nếu cho rằng, LTTTM vẫn điều chỉnh hoạt động của các trung tâm trọng tài nước 

ngoài này, thì cũng có thể hiểu rằng, phán quyết do các trung tâm trọng tài nước ngoài 

tuyên sẽ phải được xem như là phán quyết của Trọng tài trong nước (ví vụ VIAC) và có 

hiệu lực thi hành như là một bản án có hiệu lực pháp luật để thi hành ngay tại Việt Nam 

mà không cần thông qua thủ tục xin công nhận và cho thi hành tại Bộ luật tố tụng dân sự. 

Tòa án sẽ có thẩm quyền xem xét và giải quyết các việc liên quan đến hoạt động của các 

trung tâm trọng tài nước ngoài cũng như hội đồng trọng tài vụ việc nước ngoài. Đồng thời 

các trung tâm trọng tài nước ngoài cũng sẽ phải sửa đổi điều lệ và quy tắc tố tụng của 

trung tâm đó khi giai quyết các tranh chấp lựa chọn địa điểm tại Việt nam cho phù hợp 

với Điều 80 của LTTTM. Rõ ràng, cách hiểu này là không phù hợp trên thực tiễn. 

Đây là một vấn đề pháp lý phức tạp và liên quan trực tiếp đến thẩm quyền của Tòa án Việt 

Nam nên cần được hướng dẫn rõ ràng trong dự thảo nghị quyết. Do đó, đề nghị Dự thảo 

bổ sung hướng theo phương án 2 cho phù hợp với đối tượng điều chỉnh của Luật Trọng 

tài thương mại năm 2010 trong mối quan hệ với Bộ luật tố tụng dân sự Việt nam hiện 

hành để tránh trùng lắp về thẩm quyền của Tòa án khi vụ tranh chấp được giải quyết bởi 

một trung tâm trọng tài nước ngoài nhưng lại chọn địa điểm giải quyết tranh chấp là Việt 

Nam. 

b. Hiệu lực thi hành của Luật trọng tài thương mại 2010 

                                                                    

15 Tham khảo Quyết định số 01/CNTTNN ngày 14/4/2005 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Quyết định số 

142/2005/QĐPT ngày 12/7/2005 của Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; Quyết định số 211/QĐ- 

KCNQĐTT-ST ngày 1/8/2005 của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
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Điều 20 của dự thảo Nghị quyết số 2.2 quy định rằng 

“Kể từ ngày Luật TTTM có hiệu lực, việc giải quyết tranh chấp giữa các bên được thực hiện 

theo đúng quy định Luật TTTM mà không phụ thuộc vào tranh chấp phát sinh trước hoặc 

sau khi Luật TTTM có hiệu lực, và các bên đã có thỏa thuận trọng tài trước hoặc sau khi 

Luật TTTM có hiệu lực. 

Đối với thỏa thuận trọng tài được xác lập trước ngày Luật TTTM có hiệu lực, nhưng sau 

khi Luật TTTM có hiệu lực mới phát sinh tranh chấp mà các bên không có thỏa thuận trọng 

tài mới, thì việc xác định có thỏa thuận trọng tài hợp pháp hay không và việc xác định hiệu 

lực của thỏa thuận trọng tài phải căn cứ vào quy định tương ứng của pháp luật tại thời 

điểm xác lập thỏa thuận trọng tài.” 

Quy định như vậy đã phù hợp với cách hiểu phổ biến dựa trên thực tế xét xử hiện nay là 

luật điều chỉnh về tố tụng trọng tài sẽ là LTTTM năm 2010, còn căn cứ để xem xét giá trị 

pháp lý của thỏa thuận trọng tài là PLTTTM năm 2003. 

Tuy nhiên, cần lưu ý việc thẩm quyền của hội đồng trọng tài có thể bị giới hạn bởi Quy tắc 

tố tụng trọng tài tương ứng với thời điểm xác lập thỏa thuận trọng tài (theo PLTTTM năm 

2003 thì Hội đồng trọng tài được thành lập dựa trên cơ sở của Thỏa thuận trọng tài tại 

thời điểm này không có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, vv.). 

Hơn nữa, theo quy định tại dự thảo, thủ tục hủy phán quyết theo luật mới nhưng căn cứ 

để hủy phán quyết liên quan đến giá trị pháp lý của Thỏa thuận trọng tài lại áp dụng theo 

PLTTTM. Từ đó dẫn đến việc áp dụng hai văn bản pháp luật cũ và mới để xem xét cùng 

một vấn đề. Do đó, đề nghị nên thảo luận kĩ hơn quy định này để tìm ra hướng giải thích 

phù hợp. 

2. Phạm vi thẩm quyền của Trọng tài 

Mặc dù Điều 2 của LTTTM đã quy định ba trường hợp tranh chấp có thể xét xử bằng trọng 

tài. Tuy nhiên, Dự thảo Nghị quyết vẫn nên đưa ra hướng dẫn, giải thích rõ ràng hơn phạm 

vi thẩm quyền của trọng tài đối với các tranh chấp có ít nhất một bên có hoạt động thương 

mại. 

Trong quá trình soạn thảo LTTTM, UBTVQH cũng đã ghi nhận rằng, phạm vi thẩm quyền 

của trọng tài không áp dụng cho tranh chấp dân sự, cũng không chỉ giới hạn ở phạm vi 
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khái niệm thương mại được quy định trong Luật Thương mại năm 2005 do sẽ không bảo 

đảm được tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật. “Thẩm quyền của Trọng tài 

thương mại giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại theo quy định của 

Luật Thương mại năm 2005 và các trường hợp liên quan đến một bên có hoạt động thương 

mại và một số trường hợp được các luật khác quy định. Bởi vì, nhiều văn bản pháp luật hiện 

hành đã quy định những trường hợp tranh chấp tuy không phát sinh từ hoạt động thương 

mại nhưng các bên được quyền lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp đó bằng trọng tài, 

như Điều 208 của Bộ luật hàng hải Việt Nam, quy định về nguyên tắc xác định lỗi và bồi 

thường tổn thất trong tai nạn đâm va, Điều 12 của Luật Đầu tư năm 2005 quy định về giải 

quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư, Điều 131 của Luật Chứng khoán quy định 

về giải quyết tranh chấp,....Do đó cần quy định các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp 

luật không phải là hoạt động thương mại nhưng được pháp luật khác quy định cũng được 

giải quyết bằng trọng tài nếu các bên có thoả thuận.16”. 

Nếu vậy, theo giải trình ý kiến trên thì các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dịch vụ pháp 

lý, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ v..v..hoàn toàn có thể giải quyết bằng trọng tài. Cũng theo 

quy định tại khoản 3 điều 3 LTTTM, các bên tranh chấp là cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt 

Nam hoặc nước ngoài tham gia tố tụng trọng tài với tư cách nguyên đơn, bị đơn. Như vậy, 

có thể hiểu là Chủ thể của quan hệ pháp luật trọng tài cũng có thể là Chính phủ Việt nam, 

Ủy ban nhân dân địa phương, các bộ, ban, ngành và cơ quan thuộc chính phủ (Ban quản 

lý dự án, vv.) do đó cũng thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài và trên 

thực tế cũng đã có một số vụ tranh chấp mà trong đó một bên là doanh nghiệp và bên còn 

lại là một cơ quan nhà nước. Đề nghị Dự thảo bổ sung hướng dẫn về vấn đề này để có cách 

hiểu thống nhất trong việc thụ lý và xem xét các tranh chấp có thể giải quyết bằng trọng 

tài. 

3. Phân định thẩm quyền giữa tòa án và trọng tài 

Viêc phân định thẩm quyền giữa Tòa án và trọng tài đã được quy định khá cụ thể trọng 

dự thảo 2.2 của Nghị quyết hướng dẫn LTTTM, tuy nhiên một số vấn đề vẫn chưa được 

quy định rõ ràng và cần được bổ sung. Cụ thể như sau: 

                                                                    

16 Báo cáo giải trình ngày 12/3/2010 
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Thứ nhất, nếu một bên khởi kiện tại tòa án trước khi vụ kiện được đưa ra trọng tài, thì tòa 

án nên từ chối thụ lý khi thấy có một thỏa thuận trọng tài có thể thực hiện được. Phù hợp 

với tinh thần của Điều 6 LTTTM, Tòa án sẽ phải trả lại hồ sơ khởi kiện cho đương sự và 

hướng dẫn các bên đưa vụ việc ra Trọng tài giải quyết theo như thỏa thuận. Do đó chúng 

tôi cho rằng nội dung dự thảo tại điều 2, khoản 3 (a) là không phù hợp với thực tiễn. 

Thứ hai, đối với trường hợp một bên hoặc các bên tranh chấp khởi kiện yêu cầu tuyên bố 

thỏa thuận trọng tài vô hiệu tại Tòa án (Điều 2, khoản 3, điểm b- dự thảo 2.2 của Nghị 

quyết), đề nghị trong trường hợp vụ việc đã được thụ lý bởi trọng tài thì Tòa án nên từ 

chối thụ lý, trả lại đơn kiện theo điều 6 để Hội đồng trọng tài xem xét trước về giá trị pháp 

lý của Thỏa thuận trọng tài. Nếu bên nào không đồng ý với quyết định của Hội đồng trọng 

tài thì lúc đó vẫn có quyền yêu cầu Tòa án xem xét lại theo quy định tại điều 44 của Luật 

trọng tài thương mại. 

Trường hợp vụ việc chưa được đưa ra giải quyết bởi trọng tài, mà một hoặc các bên có 

yêu cầu tuyên vô hiệu thỏa thuận trọng tài thì Tòa án vẫn nên thụ lý theo trình tự, thủ tục 

thông thường xem xét một giao dịch dân sự vô hiệu. 

4. Thỏa thuận trọng tài vô hiệu, Thỏa thuận trọng tài không thực hiện được, tính 

độc lập của thỏa thuận trọng tài. 

a. Thỏa thuận trọng tài vô hiệu. 

Điều 8 của Dự thảo nghị quyết liệt kê 6 trường hợp thỏa thuận trọng tài bị coi là vô hiệu. 

Trong đó, khoản 2 của Điều này quy định trường hợp người kí thỏa thuận trọng tài không 

có thẩm quyền kí kết hoặc tuy có quyền ký kết nhưng ký kết vượt quá thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật. Đối với trường hợp này, Dự thảo cũng đưa ra hai ngoại lệ 

(i) khi phát sinh tranh chấp mà một bên có yêu cầu Toà án giải quyết, thì Toà án yêu 

cầu người có thẩm quyền ký kết thoả thuận trọng tài cho biết ý kiến bằng văn bản có chấp 

nhận thoả thuận trọng tài do người không có thẩm quyền ký kết trước đó hay không. Nếu 

họ chấp nhận thì trong trường hợp này thoả thuận trọng tài không vô hiệu và vụ tranh 

chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài theo thủ tục chung. 

(ii) Trường hợp, người ký thỏa thuận trọng tài không có thẩm quyền ký kết nhưng sau 

đó người có thẩm quyền ký kết biết mà không phản đối thì thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu 
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lực và tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài. 

Đề nghị Ban soạn thảo nên xem xét đến thực tiễn xét xủ của Tòa án Việt Nam về vấn đề 

này, cụ thể: “Để phù hợp với tinh thần quy định tại Điều 154 Bộ luật Dân sự thì hợp đồng 

kinh tế không bị coi là vô hiệu toàn bộ, nếu người ký kết hợp đồng kinh tế không đúng thẩm 

quyền nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế, người mà theo quy định của pháp 

luật có thẩm quyền ký kết hợp đồng kinh tế đó (sau đây gọi tắt là người có thẩm quyền) 

chấp thuận. Được coi là người có thẩm quyền chấp thuận nếu người đó đã biết hợp đồng 

kinh tế đã được ký kết mà không phản đối17 ”. Như vậy, thỏa thuận trọng tài sẽ không vô 

hiệu khi người có thẩm quyền ký kết đã biết nhưng không phản đối khi kí kết thỏa thuận 

hoặc khi thực hiện hợp đồng, chứ không phải đến khi phát sinh tranh chấp và có yêu cầu 

của Tòa án cho biết ý kiến bằng văn bản. Theo đó, hướng dẫn tại đoạn 1 khoản 2 Điều 8, 

nghị quyết nên bỏ do không phù hợp và trái với hướng dẫn tại Nghị quyết số 04/2003 

ngày 27/05/2003 nói trên. 

Khoản 4 của Điều 8 Dự thảo Nghị quyết cũng nên quy định rõ về trường hợp có nhiều thỏa 

thuận trọng tài. Nếu nhiều thỏa thuận trọng tài cho cùng một tranh chấp thì sẽ theo 

nguyên tắc tự quyết của các bên, và theo đó, thỏa thuận trọng tài được xác lập sau cùng sẽ 

có hiệu lực. Nếu có nhiều thỏa thuận trọng tài cho các vụ tranh chấp có tính chất tương tự 

nhau, thì trên cơ sở ý chí của các bên nên xem xét việc có nên có quy định về sát nhập các 

vụ tranh chấp đó trong cùng một vụ kiện để xem xét nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí 

cho các bên tham gia tranh tụng hay không. 

Ngoài ra, cũng nên cân nhắc có nên quy định trong phần hướng dẫn về thỏa thuận trọng 

tài vô hiệu rằng “Trường hợp thỏa thuận trọng tài có nội dung không rõ ràng, có thể hiểu 

theo nhiều nghĩa khác nhau, hoặc có sự mâu thuẫn giữa ý chí của các bên với ngôn từ trong 

thỏa thuận trọng tài thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự để giải thích”, vì trường hợp 

này, rõ ràng không rơi vào các trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu theo Điều 18 

LTTTM. 

Trong khi đó, Điều 3 của Dự thảo lại quy định rằng: ”thỏa thuận trọng tài được xác định là 

vô hiệu khi có bản án, quyết định hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định, phán quyết 

                                                                    

17 Tham khảo tại mục I.2 Nghị quyết số 04/2003 ngày 27/05/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao 
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có hiệu lực pháp luật của Trọng tài xác định thỏa thuận trọng tài đó vô hiệu.” Tuy nhiên, 

cần lưu ý rằng quyết định, phán quyết của Hội đồng trọng tài về giá trị thỏa thuận trọng 

tài cũng có thể bị xem xét bởi Tòa án có thẩm quyền theo Điều 44 LTTTM. Và bản án, quyết 

định của Tòa án cũng có thể bị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

b. Thỏa thuận trọng tài không thực hiện được 

Điều 3 quy định 5 trường hợp thỏa thuận trọng tài không thực hiện được. Trong đó, Khoản 

2(e) Điều 3 quy định trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu nếu rơi vào “Các trường hợp 

khác theo quy định của pháp luật.” Nghị quyết để hướng dẫn luật trọng tài không nên quy 

định chung chung như vậy mà cần phải chỉ rõ các trường hợp khác là những trường hợp 

nào, để tránh tình trạng lạm dung quy định hay lúng túng khi áp dụng. Trong trường hợp 

không thể quy định cụ thể, thì đề nghị bỏ quy định này đi. 

c. Tính độc lập của thỏa thuận trọng tài 

Tính độc lập của thỏa thuận trọng tài là một trong những nội dung được tiếp thu từ luật 

Mẫu UNCITRAL và kế thừa PLTTTM. Theo đó, thỏa thuận trọng tài được coi như một điều 

khoản độc lập với các điều khoản còn lại của Hợp đồng. Việc Hội đồng trọng tài thừa nhận 

hợp đồng vô hiệu, không đương nhiên kéo theo sự vô hiệu của điều khoản trọng tài. Hội 

đồng trọng tài và tòa án, vẫn phải căn cứ vào các quy định thế nào là thỏa thuận trọng tài 

vô hiệu hay không thực hiện được theo quy định trong luật trọng tài và trong Nghị quyết 

này để xem xét hiệu lực của thỏa thuận trọng tài. 

5. Giải quyết khiếu nại về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài 

Tòa án nên có hướng dẫn rõ ràng là ngoài các quy định cụ thể trong LTTTM thì có phải áp 

dụng các quy định chung về trình tự, thủ tục tố tụng dân sự (thủ tục thụ lý đơn yêu cầu, 

tống đạt giấy tờ tố tụng, tổ chức phiên họp, vv.) trong Bộ luật tố tụng dân sự hay không. 

Nếu có, thì cụ thể là những quy định nào. Trên thực tế tố tụng tài tòa án thì ở khâu thụ lý 

hồ sơ ngoài các giấy tờ cụ thể được liệt kê tại khoản 3, điều 44 của LTTTM thì đương sự 

còn phải nộp một loạt các giấy tờ khác như đối với yêu cầu giải quyết việc dân sự thông 

thường (Ví dụ: Giấy ủy quyền, Giấy phép kinh doanh, vv.). 

Điều 12 khoản 3 của Dự thảo nghị quyết 2.2 cũng có quy định rằng “Trong trường hợp cần 

thiết Thẩm phán có thể đề nghị Hội đồng Trọng tài trình bày ý kiến của họ về khiếu nại của 

đương sự”. Tuy nhiên, thực tế tố tụng trọng tài là ý kiến của Hội đồng trọng tài về khiếu 
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nại của các bên đối với vấn đề thẩm quyền thường đã được ghi rõ trong Quyết định về 

thẩm quyền của họ. Trong khi đó, nếu quy định như vậy thì cũng không phù hợp với thực 

tiễn trọng tài quốc tế vì các Hội đồng trọng tài (đặc biệt là Hội đồng trọng tài quốc tế) 

không có nghĩa vụ gì phải trình bày hay báo cáo cho một tòa án quốc gia. 

Mặt khác, việc một bên không được đệ trình ý kiến, trong khi bên khiếu nại được đệ trình 

ý kiến của mình sẽ gây ra sự không công bằng trong quá trình tố tụng cho các bên tranh 

tụng ở Tòa án, điều này thường bị các bên tranh chấp nước ngoài coi là vi phạm nguyên 

tắc xét xử công bằng, có thể là căn cứ để hủy hoặc từ chối công nhận phán quyết trọng tài 

sau này. Do vậy, các bên nên được trao cho cơ hội ngang nhau để bày tỏ ý kiến của mình, 

có thể bằng cách trao đổi ý kiến bằng văn bản, hoặc tổ chức phiên họp để các bên trình 

bày trực tiếp. 

Về mặt thủ tục, Điều 44 của LTTTM cũng quy định các bên phải nộp đơn khiếu nại kèm 

theo quyết định của Hội đồng trọng tài. Tuy nhiên, trên thực tế, có trung tâm trọng tài còn 

e ngại việc ban hành một quyết định bằng văn bản về thẩm quyền riêng biệt với phán 

quyết, từ đó, gây ra trở ngại cho các bên tranh chấp khi muốn thực hiện quyền khiếu nại 

về quyết định này. Tuy nhiên, tại mục 4 của báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo 

luật trọng tài thương mại số 320/BC-UBTVQH12 ngày 12 tháng 05 năm 2010 cũng đã 

nhận định rõ ràng rằng trong “quá trình tố tụng trọng tài, Hội đồng trọng tài có thẩm quyền 

ban hành các quyết định về tố tụng, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết 

định giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài. Các quyết 

định nêu trên được gọi chung là quyết định trọng tài và được thi hành. Tuy nhiên, Luật mẫu 

về Trọng tài thương mại Quốc tế của Ủy ban Liên hiệp quốc về Luật Thương mại quốc tế, 

Luật Trọng tài thương mại của nhiều nước trên thế giới đều có sự phân biệt các quyết định 

của Hội đồng trọng tài. Theo đó, quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội 

dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài được gọi là phán quyết trọng tài”. Do đó, 

các trung tâm trọng tài nên có hướng dẫn nội bộ (trong quy tắc tố tụng hoặc quy tắc hành 

chính) đối với các trọng tài viên của trung tâm về việc ban hành các quyết định khác nhau 

trong tố tụng như quyết định về thẩm quyền, quyết định về luật nội dung áp dụng cho giải 

quyết tranh chấp, quyết định về thời hạn cuối cùng để các bên nộp bản đệ trình, v..v.. 
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6. Xác định Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài 

Đây là việc lựa chọn Tòa án Việt nam có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài được điều 

chỉnh theo quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010. 

a. Tòa án theo thỏa thuận của các bên: 

Dự thảo chưa có hướng dẫn chi tiết về việc các bên có thể chọn bất cứ tòa án nào, hay việc 

chọn các tòa án phải có liên quan đến trụ sở của các bên, tài sản tranh chấp v..v..Nếu chọn 

1 tòa án không có liên quan đến vụ tranh chấp thì cơ chế phối hợp giữa các tòa án có liên 

quan như thế nào?. Ví dụ: quyết định về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc thu 

thập chứng cứ được thực hiện ở một tòa án khác với Tòa án xem xét về thẩm quyền của 

Trọng tài. Đối với các tranh chấp, đặc biệt là tranh chấp có yếu tố nước ngoài, các bên có 

thể thỏa thuận lựa chọn các Tòa án Việt nam hay nước ngoài hỗ trợ trọng tài được hay 

không? 

b. Tòa án có thẩm quyền đối với hoạt động trọng tài theo khoản 2, điều 7 của LTTTM: 

Khoản 4 Điều 5 của Dự thảo 2.2 đã đưa ra hai hướng giải quyết về trường hợp hoạt động 

trọng tài nước ngoài thì Tòa án Việt Nam có hỗ trợ theo quy định của Luật này hay không 

và dựa trên căn cứ pháp lý nào để tránh mâu thuẫn với Công ước New York 1958 mà Việt 

nam là thành viên và quy định tương ứng cuả Bộ LTTDS hiện hành. Tuy nhiên, ngoài việc 

chọn lựa phương án thích hợp, chúng tôi cho rằng Nghị quyết cũng nên hướng dẫn rõ hơn 

là nếu quy định Tòa án Việt Nam hỗ trợ trọng tài nước ngoài tại Việt Nam như ở phương 

án 1 thì phạm vi hỗ trợ sẽ đến đâu VD: Có giải quyết khiếu nại về thẩm quyền HĐTT không? 

Có hỗ trợ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, thu thập chứng cứ, triệu tập người làm 

chứng không? Có giải quyết đơn xin hủy phán quyết trọng tài không? Nếu giải quyết cả 

đơn xin hủy phán quyết trọng tài, thì liệu phán quyết trọng tài khi thi hành ở Việt Nam có 

phải xin công nhận và cho thi hành theo quy định của BLTTDS hay không? 

Đối với hoạt động của trọng tài Việt nam cần có tòa án nước ngoài hỗ trợ (điều 5 khoản 3 

Dự thảo 2.2) thì sẽ phải phụ thuộc vào pháp luật của nước nơi Tòa án đó hoạt động. 

Nên lựa chọn phương án 2 nhưng bổ sung cho rõ là điều 11, khoản 1 vì điều 11 của LTTTM 

tiếp thu quy định tại điều 20 của Luật mẫu Uncitral phân biệt rõ sự khác biệt của Địa điểm 

giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (seat or place of arbitration) với nơi thực tế diễn ra 

phiên họp giải quyết tranh chấp (place of the hearing) có thể khác nhau. 
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7. Phân định thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án & Hội 

đồng trọng tài 

a. Đối với việc phân định thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời giữa Tòa án 

và trọng tài: 

Luật trọng tài đã được thiết kế theo hướng chỉ một cơ quan xem xét việc áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời, tuy nhiên vẫn cần giải thích rõ ràng hơn vì đây là chế định mới 

và tránh tình trạng một hoặc các bên đồng thời yêu cầu cả Tòa án và Hội đồng trọng tài 

cùng ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

Điều 14 của dự thảo Nghị Quyết đã đưa ra hướng dẫn về trình tự, thủ tục áp dụng, thay 

đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời và kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án thực hiện theo quy định tại 

các điều 48, 49, 52, 53 của Luật TTTM và Bộ luật tố tụng dân sự. Đồng thời, dự thảo cũng 

đã đưa ra được hướng giải quyết tránh việc cả Tòa án và Hội đồng trọng tài cùng áp dụng 

một biện pháp khẩn cấp tạm thời trong cùng một thời điểm. 

b. Đối với thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại trọng tài: 

Mặc dù nghị quyết chưa có hướng dẫn vì cho rằng thủ tục tại trọng tài nằm ngoài phạm vi 

hướng dẫn của Nghị quyết này, nhưng cũng xin lưu ý một số vấn đề như trường hợp các 

thành viên trong hội đồng trọng tài có ý kiến khác nhau thì Quyết định áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời vẫn có hiệu lực theo nguyên tắc đa số. Trong trường hợp này thì trách 

nhiệm cá nhân của Trọng tài viên thiểu số về việc bồi thường thiệt hại do áp dụng biện 

pháp khẩn cấp tạm thời khác hoặc vượt quá phạm vi yêu cầu của các bên theo quy định 

tại Điều 49 khoản 518 là vấn đề thuộc về mối quan hệ có tính chất hợp đồng giữa trọng tài 

viên đó với tổ chức trọng tài hoặc các bên tranh chấp (trọng tài vụ viêc). 

Ngoài ra, cần lưu ý các căn cứ để Hội đồng trọng tài và Tòa án xem xét có chấp nhận đơn 

yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hay không. Theo điều 17A của luật Mẫu 

UNCITRAL, điều kiện để Hội đồng trọng tài chấp thuận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn 

                                                                    

18 Điều 49, khoản 5: 

Hội đồng trọng tài áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác hoặc vượt quá yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn 

cấp tạm thời của bên yêu cầu mà gây thiệt hại cho bên yêu cầu, bên bị áp dụng hoặc người thứ ba thì người bị 

thiệt hại có quyền khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật về tố tụng 

dân  sự. 
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cấp tạm thời là bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải chứng minh được 

với Hội đồng trọng tài rằng: 

- Có thiệt hại không thể sửa chữa đầy đủ bằng việc bồi thường thiệt hại sau này, có 

khả năng sẽ xảy ra nếu không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, và thiệt hại đó sẽ lớn 

hơn rất nhiều so với bên bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể phải chịu nếu biện 

pháp khẩn cấp tạm thời này được áp dụng; và 

- Bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có cơ sở hợp lý để thắng kiện 

khi xét xử về nội dung vụ việc. Quyết định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

không ảnh hướng đến quyền đánh giá vụ việc của Hội đồng trọng tài khi phải đưa ra một 

quyết định nào đó sau này. 

Tuy LTTTM không có quy định về việc này, nhưng lại được xây dựng trên cơ sở các quy 

định của luật Mẫu UNCITRAL. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các Trung tâm trọng tài tại 

Việt Nam nên đưa ra hướng dẫn nội bộ (trong quy tắc tố tụng hoặc quy tắc hành chính của 

mình) cho trọng tài viên của mình đối với quy định này. 

8. Về yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ, triệu tập người làm chứng theo Điều 46, 47 

của LTTTM 

Đây là một trong những quy định mới của LTTTM tăng cường quyền hạn của hội đồng 

trọng tài đối với cả những người không phải là một bên ký kết thỏa thuận trọng tài. Nghĩa 

vụ cung cấp chứng cứ và người làm chứng về mặt bản chất là thuộc về các bên tranh chấp, 

không phải là trách nhiệm của hội đồng trọng tài. Do đó quy định này không hoàn toàn 

phù hợp với thực tiễn trọng tài quốc tế và tính khả thi của nó vẫn còn là một nghi vấn. 

Theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 13 dự thảo Nghị quyết, “trình tự, thủ tục ra quyết định, 

triệu tập, thông báo kết quả triệu tập người làm chứng thực hiện theo quy định tại Điều 

47 của Luật TTTM và quy định của Bộ luật tố tụng dân sự”. Trong khi đó, trình tự, thủ tục 

thu thập, bảo quản, chuyển giao chứng cứ của Tòa án thực hiện theo quy định tại khoản 

6 Điều 46 của Luật TTTM và quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

9. Mất quyền phản đối: 

Quy định về mất quyền phản đối được tiếp thu từ điều 4 của Luật mẫu Uncitral đưa vào 

LTTTM nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng trọng tài cũng 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

36 

Về Mục lục chính 
 

 

như nhắc nhở các bên phải chủ động, kịp thời phát hiện các vi phạm trong tố tụng trọng 

tài để yêu cầu Hội đồng trọng tài xử lý. Điều 6 của Dự thảo nghị quyết đã đưa ra hướng 

dẫn về vấn đề mất quyền phản đối tại điều 13 của LTTTM. Quy định tại khoản 1 điều 6 của 

dự thảo nghị quyết cũng phù hợp với cách hiểu trong Luật Mẫu UNCITRAL về mất quyền 

phản đối. 

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 6 dự thảo nghị quyết lại quy định là ”Quy định về mất quyền 

phản đối tại Điều 13 của Luật TTTM và hướng dẫn tại khoản 1 Điều này không ảnh hưởng 

đến quyền khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài, quyền yêu cầu hủy phán quyết trọng 

tài của các bên. Khi giải quyết khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài, xem xét hủy phán 

quyết trọng tài, Toà án có trách nhiệm xem xét các vi phạm quy định của Luật TTTM hoặc 

của thỏa thuận trọng tài mà không phụ thuộc vào việc có phản đối hay không có phản đối 

về các vi phạm đó của các bên.” 

Theo hướng dẫn ở khoản 1, nếu các bên đã biết mà không phản đối vi phạm tố tụng thì 

mất quyền phản đối tại Trọng tài hoặc Tòa án đối với những vi phạm đã biết đó” vì khi đó, 

có thể coi là bên đó đã ngầm chấp thuận vi phạm này. Tuy nhiên, khoản 2 lại hướng dẫn 

rằng, khi các bên bị mất quyền phản đối tại Tòa án theo khoản 1, cũng không làm ảnh 

hưởng tới việc xem xét giải quyết các khiếu nại quyết định của Hội đồng trọng tài, yêu cầu 

hủy phán quyết trọng tài của các bên là không hợp lý. Theo điểm a, khoản 3 điều 68, bên 

yêu cầu hủy phán quyết trọng tài có nghĩa vụ chứng minh các căn cứ hủy quy định tại điểm 

a, b, c, và d khoản 2 điều 68. Nếu bên yêu cầu hủy đã mất quyền phản đối tại Tòa án, thì 

các phản đối, chứng minh đối với các vi phạm này trong đơn yêu cầu hủy sẽ không thể 

được chấp nhận do hậu quả pháp lý của việc thực hiện quy định và mất quyền phản đối. 

Tòa án chỉ có trách nhiệm chủ động xác minh thu thập chứng cứ đối với yêu cầu hủy phán 

quyết quy định tại điểm đ khoản 2 điều 68 LTTTM chứ không có trách nhiệm như trong 

Dự thảo Nghị quyết. 

10. Hủy phán quyết trọng tài 

Điều 16 của Dự thảo Nghị quyết chỉ liệt kê các căn cứ đã quy định tại Điều 68 LTTTM, mà 

chưa làm rõ được một số điểm như: 

- Đối với căn cứ tại khoản (2): như đã trình bày tại mục IX ở trên chưa có quy định 

rõ ràng về hậu quả pháp lý của việc mất quyền phản đối sẽ ảnh hưởng tới quyền yêu cầu 
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của các bên và quá trình xem xét đơn yêu cầu hủy của Tòa án như thế nào. Ngoài ra, Dự 

thảo cũng không quy định rõ, trong trường hợp nào thì cho phép Hội đồng trọng tài tự 

mình khắc phục sai sót tố tụng. Đây là quy định tiếp thu từ điều 34, khoản 4 của Luật mẫu 

Uncitral. Nếu việc khắc phục sai sót này dẫn đến việc phải thay đổi nội dung của phán 

quyết trọng tài thì Hội đồng trọng tài có được quyền thay đổi không? Đề nghị cần nghiên 

cứu kỹ điều 34 của Luật mẫu và những hướng dẫn, giải thích từ khoản 45 đến 48 trong 

Bản giải thích chính thức của Ban thư ký Uncitral cho lần sửa đổi 2006 để làm rõ các vấn 

đề này. 

- Đối với căn cứ tại khoản (4): việc xem xét giá trị pháp lý của chứng cứ trong tố tụng 

trọng tài không chịu sự điều chỉnh của BLTTDS do trong tố tụng trọng tài việc này sẽ phụ 

thuộc vào (i) thỏa thuận của các bên (nếu có) và (ii) quy tắc xem xét, đánh giá chứng cứ 

mà hội đồng trọng tài áp dụng khi giải quyết vụ việc, VD: quy tắc về thu thập chứng cứ của 

Đoàn luật sư quốc tế (IBA). Tuy nhiên, trong LTTTM không có bất cứ quy định nào liên 

quan đến vấn đề này, do đó, các tổ chức trọng tài nên có hướng dẫn trong Quy tắc tố tụng 

của riêng mình hoặc sẽ tùy thuộc vào từng quyết định của hội đồng trọng tài vụ việc để 

đảm bảo việc xem xét giá trị pháp lý của chứng cứ được tiến hành thù hợp với pháp luật 

và thực tiễn trọng tài quốc tế. 

- Đối với căn cứ ”vi phạm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, chúng tôi 

xin được trình bày rõ hơn tại mục XII. 

11. Vấn đề thủ tục giám đốc thẩm phán quyết của trọng tài 

Điều 17 của Dự thảo Nghị quyết số 2 có đưa ra 2 phương án đối với vấn đề này, cụ thể như 

sau: 

Phương án 1: 

Theo quy định tại Điều 341 của Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 10 Điều 71 của Luật TTTM 

thì "Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành". Do đó, quyết 

định của Tòa án liên quan đến hoạt động của Trọng tài thương mại có hiệu lực thi hành 

ngay mà không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Phương án 2: 
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Quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của Trọng tài thương mại là quyết định cuối 

cùng và có hiệu lực thi hành ngay và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc 

thẩm. 

Theo quy định tại các điều 18, 282, 304 và 311 của Bộ luật tố tụng dân sự thì quyết định của 

Tòa án liên quan đến hoạt động của Trọng tài thương mại có thể bị kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Trong cuộc họp tại viện khoa học xét xử ngày 24 tháng 10 năm 2012 vừa qua, cũng có một 

số ý kiến cho rằng, nếu không quy định về giám đốc thẩm sẽ dẫn đến việc vi phạm BLTTDS 

và vi hiến. 

Tuy nhiên, vấn đề liệu có thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết định của Tòa án cấp tình, 

thành phố về việc hủy/ không hủy phán quyết trọng tài hay không đã được đưa ra bàn 

bạc đến rất nhiều lần trong quá trình soạn thảo Luật trọng tài thương mại và chúng tôi tin 

rằng đại diện của Cơ quan Soạn thảo và thẩm định luật sẽ khẳng định rõ điều này. 

Tại mục 21 của Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật trọng tài thương mại số 

320/BC-UBTVQH12 ngày 12 tháng 5 năm 2010 có ghi rõ là “trường hợp phán quyết của 

Tòa án có sai sót làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên đương sự, được Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị 

sẽ được xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Việc xem xét theo thủ tục giám đốc 

thẩm, tái thẩm được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Về vấn đề này 

(khoản 11 Điều 72) Hội luật gia Việt Nam (cơ quan chủ trì soạn thảo) và một số đại biểu 

Quốc hội đề nghị cân nhắc thêm vì tố tụng trọng tài có tính đặc thù, vụ việc xét xử ở trọng 

tài cần được xem xét, giải quyết nhanh chóng19” 

Thực tế có nhiều ý kiến ủng hộ việc bỏ thủ tục giám đốc thẩm quyết định của tòa án về 

việc hủy hay không hủy phán quyết trọng tài. Trong bài phát biểu kết luận Hội Nghị, tại kì 

họp thứ 7, quốc hội khóa VII, Phó chủ tịch quốc hội Uông Chu Lưu cũng đã tổng kết rằng: 

“Vấn đề thứ năm về Tòa án xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài tại Điều 72, nhất là 

Khoản 11 của điều này về trình tự Giám đốc thẩm và tái thẩm trong trường hợp có vi phạm, 

gây thiệt hại cho quyền lợi của các bên có thể theo tố tụng dân sự để giải quyết. Đa số ý kiến 

                                                                    
19 Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật trọng tài thương mại số 320/BC-UBTVQH12 ngày 12 tháng 5 

năm 2010 
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của các vị đại biểu Quốc hội phát biểu tại Hội trường hôm nay đề nghị cân nhắc không nên 

quy định thủ tục này vì tố tụng trọng tài cần nhanh gọn, mau lẹ, có lợi cho các bên, tạo ra 

hiệu lực của phán quyết trọng tài, cho nên cân nhắc đề nghị bỏ chỗ này, đây cũng là thông 

lệ quốc tế. Thứ hai, trong pháp luật hiện hành của ta, ví dụ như trình tự khiếu nại trong 

Luật Bầu cử cũng chỉ quy định có quyền khởi kiện ra tòa và một thẩm phán giải quyết một 

lần là xong, quyết định của thẩm phán là quyết định cuối cùng, điểm này chúng tôi xin tiếp 

thu.20”. 

Hơn nữa LTTTM cũng được xây dựng trên cơ sở kế thừa PLTTTM 2003. Tại khoản 2 điều 

56, PLTTTM 2003 cũng có quy định tương tự quy định tại khoản 10 điều 71 là quyết định 

của tòa án nhân dân tối cao (khi vẫn còn đang áp dụng 2 cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm) 

là cuối cùng và có hiệu lực pháp luật. Công văn số 179-KT ngày 6/12/2006 của Tòa kinh 

tế tòa án nhân dân tối cao cũng đã khẳng định rằng, “quyết định này là quyết định cuối 

cùng. Không có quy định của pháp luật về việc giám đốc thẩm đối với quyết định này”. Như 

vậy, tương tự, LTTTM cũng sẽ không có thủ tục giám đốc thẩm quyết định của Tòa án tại 

khoản 10 Điều 71. 

Như vậy, rõ ràng, Ban soạn thảo Luật Trọng tài và cơ quan thẩm định là Ủy ban tư pháp 

của Quốc hội cũng như quốc hội đã xem xét kĩ lưỡng và thống nhất rằng không có thủ tục 

giám đốc thẩm quyết định của tòa án theo Điều 71. Do đó, ủng hộ phương án 1 và cho rằng 

Nghị quyết hướng dẫn cũng không nên đi ngược lại quyết định này của Ban soạn thảo 

LTTTM và quốc hội nói trên. Việc không có thủ tục giám đốc thẩm cũng đảm bảo tính chất 

nhanh chóng, linh hoạt khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và phù hợp với việc giải 

thích các luật do quốc hội ban hành căn cứ vào các tài liệu trong quá trinh soạn thảo và 

thông qua. Tuy nhiên Nghị quyết có thể đưa ra các hướng dẫn chi tiết để đảm bảo việc Tòa 

án cấp tỉnh, thành phố xem xét một cách cẩn trọng các căn cứ và có quyết định chính xác 

khi xem xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. 

12. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam 

Tại các cuộc họp của Viện khoa học xét xử tòa án nhân dân tối cao vào ngày 27 tháng 9 

năm 2012 và 24 tháng 10 năm 2012, có nhiều ý kiến cho rằng nên đưa hướng dẫn thế nào 

                                                                    

20 Tham khảo tại http://www.vibonline.com.vn/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=3221 
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là “nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam” vào trong nghị quyết. Tiếp thu ý kiến này, 

Điều 16 khoản 5 của Dự thảo nghị quyết số 2 quy định rằng: “Nguyên tắc cơ bản của pháp 

luật Việt Nam là những nguyên tắc đã được pháp luật Việt Nam quy định cụ thể trong các 

văn bản quy phạm pháp luật” 

Chúng tôi xin lưu ý rằng trong quá trình soạn thảo Luật trọng tài, ghi nhận trong báo cáo 

giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật trọng tài thương mại số 320/BC-UBTVQH12 ngày 

12 tháng 5 năm 2010 như sau “Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy các Bộ luật, Luật khi 

được Quốc hội ban hành đều có quy định về nguyên tắc cơ bản áp dụng đạo luật đó, như 

Luật Thương mại quy định nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật của thương nhân trong 

hoạt động thương mại; nguyên tắc tự do, tự nguyện thoả thuận trong hoạt động thương 

mại….Các giao dịch thương mại, giao dịch dân sự, hay giao dịch trong các lĩnh vực khác đều 

phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản đã được xác định trong văn bản pháp luật có liên quan. 

Việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật có liên quan là điều kiện để công nhận 

giao dịch, thỏa thuận trọng tài, phán quyết trọng tài có hiệu lực là cần thiết. Tuy nhiên, dự 

thảo Luật quy định phán quyết trọng tài bị hủy nếu phán quyết đó trái với các nguyên tắc 

cơ bản của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì rất chung và khó áp 

dụng trong thực tiễn, dễ dẫn đến tùy tiện của các Thẩm phán khi xét hủy phán quyết trọng 

tài. Do đó, điểm d khoản 2 Điều 69 dự thảo Luật đã được chỉnh lý lại như sau: Phán quyết 

trọng tài bị hủy nếu trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam có liên quan.21” 

Tuy nhiên, việc hướng dẫn thế nào là nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam nên thống 

nhất và phù hợp với thực tiễn công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự cũng 

như quyết định trọng tài nước ngoài. Chuyên đề khoa học xét xử số TPT/K-09-03 của Tòa 

án nhân dân Tối cao từng làm rõ khái niệm này. Cụ thể, tại trang 29 của chuyên đề khoa 

học xét xử có phân tích “Đối với Việt Nam, nếu căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện 

hành để xác định “nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam” thì có thể tham khảo các 

nguyên tắc ký kết, gia nhập, và thực hiện điều ước quốc tế. Các nguyên tắc này được quy 

định tại Điều 3 của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, bao gồm 

các nguyên tắc: 

                                                                    

21 Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật trọng tài thương mại số 320/BC-UBTVQH12 ngày 12 tháng 5 

năm 2010 
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- Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, cấm sử dụng hoặc đe dọa 

sử dụng vũ lực, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi và 

những nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật quốc tế. 

- Phù hợp với các quy định của Hiến pháp nước cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Phù hợp với lợi ích quốc gia, đường lối đối ngoại của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam.”22 

Như vậy cách giải thích của Dự thảo nghị quyết 2.2 chưa giải quyết được vấn đề về các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt NamHướng dẫn như vậy vẫn còn khá rộng, và chưa 

có giải thích đối với thuật ngữ “có liên quan”. Do đó cần thảo luận thêm về cách giải thích 

thế nào là “các nguyên tắc của pháp luật Việt Nam” để có được sự thống nhất trong cách 

hiểu và áp dụng căn cứ này, tránh việc một bên lạm dụng quy định này để tạo ra căn cứ 

yêu cầu hủy phán quyết của trọng tài. 

Cần lưu ý rằng điều 54, khoản 6 của PLTTTM 2003 đã đề cập đến khái niệm “Lợi ích công 

cộng” thực chất là sự kế thừa từ căn cứ nêu tại điều 34, khoản 2, tiết b, mục ii “chính sách 

công” (public policy) từ luật Mẫu UNCITRAL. Mặc dù cho đến nay, chưa có cách hiểu thống 

nhất về thuật ngữ này và cái gọi là “chính sách công” sẽ phụ thuộc vào đường lối, mức độ 

kiểm soát cũng như cân nhắc tính lợi hại của nhà nước. Một số quốc gia coi “chính sách 

công” chính là “các nguyên tắc cơ bản của đạo đức và công bằng23”. Một số quốc gia lại coi 

đó là các chính sách kinh tế - xã hội công cộng. Khái niệm “chính sách công” này quá rộng 

vì nó không chỉ bảo gồm các quy định trong luật mà còn cả những quy định về đạo đức, về 

chính sách, đường lối của quốc gia đó, không chỉ bao gồm chính sách công trong nước mà 

còn bao gồm cả chính sách công quốc tế (ví dụ các lệnh cấm vận của Liên hiệp quốc, vv.). 

Vì vậy để bảo đảm sự tương thích giữa Luật TTTM mà các đạo luật khác, Ban soạn thảo đã 

sử dụng Quy định “các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam” mặc dù khái niệm này 

khác với khái niệm “chính sách công” kể trên. Đây là một trong những vấn đề cơ bản còn 

tồn tại trong hệ thống pháp luật Việt nam chứ không chỉ riêng đối với Luật Trọng tài 

thương mại nên cần có hướng dẫn, giải thích của Ủy ban thường vụ quốc hội để áp dụng 

thống nhất mặc dù rõ ràng việc hướng dẫn căn cứ hủy phán quyết trọng tài là vi phạm 

“những nguyên tắc đã được pháp luật Việt Nam quy định cụ thể các văn bản quy phạm pháp 

                                                                    
22 Trang 29, chuyên đề khoa học xét xử của Tòa án nhân dân tối cao mã số:TPT/K-09-03 
23 Vụ kiện Hebei Import & Export Corp v Polytek Engineering Co Ltd [1999] 2 HKC 205 at 211, per Litton PJ. 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

42 

Về Mục lục chính 
 

 

luật. Đồng thời nguyên tắc đó phải liên quan đến nội dung vụ tranh chấp” đã làm rõ hơn 

quy định này, thu hẹp khả năng lạm dụng căn cứ này để hủy phán quyết trọng tài. 

13. Chỉ định trọng tài viên vụ việc (adhoc) 

Dự thảo Nghị quyết chưa đưa ra hướng dẫn, giải thích về trình tự, thủ tục và các tiêu chí 

để thẩm phán có thể lựa chọn, thay thế trọng tài viên cho một vụ tranh chấp cụ thể. Theo 

quy định tại điều 15, khoản 1, tiết c của Luật Trọng tài thương mại thì Bộ tư pháp sẽ công 

bố một danh sách Trọng tài viên đăng ký hoạt động tại các trung tâm trọng tài được cấp 

phép hoạt động ở Việt nam. Mục đích của quy định này là tạo sự công khai, minh bạch về 

danh sách các trọng tài viên đáp ứng được yêu cầu luật định và các tiêu khí kết nạp của 

từng trung tâm trọng tài. Ngoài ra còn là nguồn để Tòa án có thẩm quyền chỉ định trọng 

tài viên khi được yêu cầu. Do đó Dự thảo nghị quyết nên quy định rõ Tòa án chỉ chỉ định 

trọng tài viên từ danh sách này vì danh sách này đã có đầy đủ thông tin chi tiết và địa chỉ 

liên lạc của trọng tài viên, đã được thẩm định bởi các trung tâm trọng tài của Việt nam nên 

sẽ thuận tiện khi làm việc với các thành viên còn lại của Hội đồng trọng tài. 

Đề nghị Dự thảo nên có thêm hướng dẫn các tiêu chí cụ thể cho Tòa án cân nhắc khi cần 

chỉ định trọng tài viên cho trọng tài vụ việc, ví dụ trọng tài viên đó 

- Phải có kinh nghiệm, hoặc chuyên môn liên quan đến vấn đề tranh chấp; 

- Phải khách quan và độc lập với các bên tranh chấp: trước khi có quyết định chỉ 

định trọng tài viên chính thức, Tòa án có thể yêu cầu trọng tài viên làm một bản thông báo 

về những tình tiết có thể làm ảnh hưởng đến tính khách quan vô tư của mình, theo quy 

định tại điều 42 khoản 2, LTTTM. 

- Trong trường hợp luật nội dung áp dụng cho vụ tranh chấp là luật nước ngoài, hoặc 

có một bên tranh chấp là cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài thì nên ưu tiên chỉ định 

trọng tài viên là người nước ngoài để đảm bảo tính công bằng trong xét xử. 

14. Đăng kí phán quyết trọng tài vụ việc (Điều 15 của Dự thảo 2.2) 

Việc quy định thủ tục đăng ký phán quyết Trọng tài vụ việc tại Tòa án cần cụ thể, đơn giản, 

nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho bên yêu cầu đăng ký và không được làm thay đổi 

nội dung và tính pháp lý của phán quyết trọng tài. 

Thủ tục thụ lý đơn đăng kí phán quyết sẽ được giao cho bộ phận văn phòng thụ lý hay giao 
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cho tòa kinh tế thụ lý hồ sơ cũng là vấn đề cần nghiên cứu một cách thấu đáo. 

Tuy nhiên phải hiểu rõ bản chất của việc đăng ký phán quyết trọng tài không phải là một 

nghĩa vụ pháp lý bắt buộc đối với các bên tranh chấp mà là quyền lợi của họ khi muốn 

được cơ quan thi hành án của Việt Nam hỗ trợ cưỡng chế thi hành phán quyết. Ngoài ra 

đây chỉ là một loại thủ tục hành chính tư pháp chứ không phải là một cấp xét xử lại vụ việc. 

15. Vấn đề gộp hay tách các vụ tranh chấp trong cùng một vụ kiện 

Quy định về việc gộp hay tách các tranh chấp trong cùng một vụ kiện nên tham khảo quy 

định tại Điều 10 của Quy tắc trọng tài của phòng Thương mại quốc tế (ICC Rules) năm 

2012. Theo đó, việc sát nhập vụ kiện trọng tài có thể xảy ra khi: 

1. Các bên có thỏa thuận sát nhập vụ kiện; hoặc 

2. Khi tất cả các yêu cầu khởi kiện trong các vụ trọng tài được lập từ một thỏa thuận 

trọng tài, hoặc 

3. Các yêu cầu khởi kiện trọng các vụ kiện trọng tài được lâp từ nhiều hơn 1 thỏa thuận 

trọng tài, nhưng giữa cùng các bên, tranh chấp phát sinh từ cùng một quan hệ pháp lý, và 

Tòa trọng tài ICC nhận thấy rằng các thỏa thuận trọng tài có sự tương thích 

Do đó, không nên yêu cầu phải thỏa mãn cùng tất cả các điều kiện như vậy. Đặc biệt là 

điểm a khoản 5 Điều 7 của Dự thảo Nghị quyết quy định một trong các điều kiện phải thỏa 

mãn là: “ Các bên thỏa thuận đồng ý gộp nhiều vụ tranh chấp vào giải quyết trong cùng một 

vụ kiện hoặc nguyên đơn có yêu cầu và bị đơn không phản đối trong thời hạn 30 ngày [….]”. 

Điều kiện này rất khó xảy ra trong thực tiễn xét xử trọng tài bởi khi các bên đã có tranh 

chấp, thì rất khó để họ có thể đạt được bất cứ một thỏa thuận nào. 

Tương tự như vậy, đối với quy định về việc tách vụ tranh chấp cũng không nên yêu cầu 

phải thỏa mãn cả 3 điều kiện tại khoản 6 Điều 7 của Dự thảo. Hơn nữa, Khoản 6 cũng cần 

bổ sung là có cần thành lập một Hội đồng trọng tài khác để xem xét không hay vẫn là Hội 

đồng trọng tài trước đó xét xử cả hai vụ việc nhưng ra hai phán quyết khác nhau ? Nếu ra 

một phan quyết thì Phán quyết đó phải có nội dung như thế nào để giải quyết riêng rẽ 

từng tranh chấp độc lập? 
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Chúng tôi cũng xin khuyến nghị rằng việc gộp hay tách các vụ tranh chấp cần phải có quyết 

định bằng văn bản của Hội đồng trọng tài hoặc trung tâm trọng tài (trong trường hợp Hội 

đồng trọng tài chưa thành lập). 

Trên đây là một số ý kiến sơ bộ của tác giả khi nghiên cứu dự thảo 2.2 Nghị Quyết để Tòa 

án nhân dân tối cao xem xét. 

Bảo lưu của tác giả: Những ý kiến và đề nghị trên đây chỉ có tính chất học thuật dựa trên 

việc nghiên cứu luật trọng tài quốc tế, pháp luật trọng tài và tố tụng dân sự của Việt nam 

cũng như thực tiễn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ở Việt nam và nước ngoài. Những 

ý kiến và đề nghị này không phải là tư vấn pháp lý hay quan điểm pháp lý liên quan tới bất 

kỳ vụ việc nào cụ thể, do đó tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về việc giải thích các nội dung 

nêu trên nếu không được nghiên cứu hồ sơ và tư vấn cho từng trường hợp cụ thể. 
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TRỌNG TÀI TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ - TẠP CHÍ LUẬT 

HỌC - ĐẶC SAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ 

QUỐC TẾ  

(THÁNG 10 NĂM 2012) 

ThS. Nguyễn Mạnh Dũng Nguyễn Thị Thu Trang 

Kết quả điều tra của ATKearney năm 201024 về địa điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước 

ngoài (FDI) cho thấy Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 12 trong số các địa điểm thu hút FDI. 

Sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là kết quả của những thay đổi quan trọng trong chính 

sách quốc gia và thoả thuận quốc tế về FDI. 

Trên thực tế, quan hệ đầu tư quốc tế được điều chỉnh bởi hai nguồn chủ yếu sau đây: 

- Văn bản quốc tế, bao gồm điều ước đa phương (như Công ước Washington 1965 về 

giải quyết tranh chấp đầu tư giữa quốc gia và công dân của quốc gia khác - Công ước 

ICSID, Hiệp định khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ - NAFTA, Hiến chương năng lượng, 

các hiệp định về đầu tư quốc tế trong khuôn khổ ASEAN…) và văn bản khác (như Quy 

tắc UNCITRAL, Cơ chế phụ trợ của ICSID, Quy tắc ICC…). 

- Pháp luật quốc gia, bao gồm pháp luật về đầu tư, pháp luật thương mại quốc tế…  

Trong số hơn 2.600 hiệp định đầu tư song phương và hiệp định thương mại tự do có quy 

định về đầu tư trên thế giới, Việt Nam tham gia hơn 50 hiệp định đầu tư song phương (sau 

đây gọi tắt là BITs) (trong đó hơn 15 BITs chưa có hiệu lực), là thành viên của Hiệp định 

thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZ-FTA) và một số hiệp định đầu 

tư đa phương (theo khu vực hoặc theo ngành). Mặc dù chưa tham gia Hiến chương năng 

lượng và Công ước ICSID nhưng Việt Nam đã tham gia hiệp định đầu tư ASEAN như: Hiệp 

định đầu tư toàn diện ASEAN; Hiệp định ASEAN - Hàn Quốc và Hiệp định ASEAN - Trung 

Quốc. Các BITs mà Việt Nam tham gia đều xác định ICSID là một lựa chọn, khi Việt Nam 

tham gia Công ước ICSID và lựa chọn bổ sung là giải quyết tranh chấp tại toà án của quốc 

gia tiếp nhận đầu tư hoặc thông qua cơ chế phụ trợ của ICSID hoặc trọng tài vụ việc 

                                                                    
24  Nguồn:http://www.atkearney.com/index.php/Publications/foreign-direct-investment-confidence-

index.html 
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(thường căn cứ theo Quy tắc UNCITRAL).  

Trong khuôn khổ pháp luật nêu trên, có nhiều loại cơ quan tài phán để giải quyết tranh 

chấp cụ thể. Trước đây, để giải quyết tranh chấp, các bên thường sử dụng toà án của quốc 

gia tiếp nhận đầu tư (ví dụ: Vụ Mozambique v. USA năm 1998) hoặc ICSID/UNCITRAL (vụ 

Ấn Độ v. Australia năm 1999) hoặc trọng tài vụ việc tại quốc gia tiếp nhận đầu tư (ví dụ: 

vụ Germany v. Hong Kong năm 1996; vụ Myanmar v. Philippines năm 1998). Các quốc gia 

thường chủ tâm mập mờ trong việc chấp thuận giải quyết tranh chấp. Do đó, bên cạnh toà 

án quốc gia, như một phương án cuối cùng thì trọng tài vụ việc hoặc tổ chức trọng tài, 

trọng tài ICSID, trọng tài ICSID phụ trợ, Phòng thương mại quốc tế (ICC) và công cụ ngoại 

giao, về mặt nào đó, có thể được lựa chọn làm cơ quan tài phán để giải quyết tranh chấp 

giữa các quốc gia, ví dụ như Toà án công lí quốc tế ở La Haye (ICJ). 

1. Các khái niệm cơ bản 

1.1. Cơ chế phụ trợ  

Tháng 9/1978, Hội đồng điều hành của ICSID đã thông qua Quy tắc về cơ chế phụ trợ. Cơ 

chế phụ trợ quy định về việc giải quyết tranh chấp trong một số trường hợp nhất định, 

khi ICSID không có thẩm quyền xét xử, do không đáp ứng một số đòi hỏi theo quy định 

của Công ước ICSID. Điều kiện để tham gia cơ chế giải quyết tranh chấp của ICSID theo cơ 

chế phụ trợ được quy định tại Điều 2 của Quy tắc về cơ chế phụ trợ. 

Cơ chế phụ trợ cho phép quốc gia không phải là thành viên của Công ước ICSID hoặc công 

dân của quốc gia không phải là thành viên của Công ước này, được tham gia vụ kiện giải 

quyết tranh chấp do ICSID điều hành. Theo quy định của cơ chế phụ trợ, chỉ cần một bên 

đáp ứng điều kiện “ratione personae”, nghĩa là chỉ cần quốc gia tiếp nhận đầu tư hoặc quốc 

gia mà nhà đầu tư mang quốc tịch tham gia Công ước ICSID. Nếu cả hai quốc gia đều không 

phải là các bên tham gia Công ước ICSID thì cũng không áp dụng được cơ chế phụ trợ. Nếu 

các bên đều tham gia Công ước ICSID thì phải sử dụng các thủ tục theo quy định của Công 

ước ICSID và cũng không được sử dụng cơ chế phụ trợ.  

1.2. Thoả thuận trọng tài không cần sự đồng thuận (“Arbitration agreements 

without privity”) 

Một trong các yêu cầu quan trọng nhất để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là sự đồng 

ý rõ ràng bằng văn bản của các bên. Sự đồng ý này có thể được thể hiện trong hợp đồng 
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giữa các bên. Ngoài ra, cần lưu ý rằng sự đồng ý được thể hiện trong điều ước về đầu tư 

hoặc pháp luật đầu tư nước ngoài hoàn toàn cho phép nhà đầu tư nước ngoài chủ động 

yêu cầu giải quyết tranh chấp tại cơ quan trọng tài quốc tế, kể cả khi không có điều khoản 

trọng tài nào trong hợp đồng kí kết giữa nhà đầu tư nước ngoài với chính phủ hoặc ngay 

cả khi nhà đầu tư nước ngoài không có hợp đồng với chính phủ về vấn đề đó. Trường hợp 

này được gọi là “thoả thuận trọng tài không cần sự đồng thuận” (xem vụ AAPL v. Sri 

Lanka).  

1.3. Miễn trừ tư pháp 

Miễn trừ tư pháp là sự miễn trừ khỏi thẩm quyền xét xử của toà án. Khi nguyên tắc miễn 

trừ tư pháp dẫn đến miễn trừ hiệu lực của phán quyết trọng tài đối với quốc gia hoặc cơ 

quan nhà nước của quốc gia, việc miễn trừ nhằm tránh hiệu lực của phán quyết trọng tài 

đối với quốc gia bằng cách yêu cầu toà án thu hồi phán quyết trên cơ sở nguyên tắc công 

nhận giữa các quốc gia về việc không áp dụng quyền tài phán đối với quốc gia nước ngoài. 

Ví dụ: Phán quyết của thẩm phán Mustill trong vụ Kuwait Airways v. Iraqi Airways [1995] 

1 WLR 1147, 1171 (HL). 

Có hai dạng miễn trừ: miễn trừ xét xử của toà án và miễn trừ thực thi bản án hoặc quyết 

định của toà án. Lưu ý rằng không có miễn trừ khỏi quyền tài phán của trọng tài. Thông 

qua thoả thuận trọng tài, quốc gia khước từ quyền tài phán của tòa án. 

1.4. Các biện pháp bảo hộ quan trọng  

1.1.1. Bảo hộ đầy đủ và an toàn  

Hầu hết các hiệp định đầu tư đa phương (sau đây gọi là “IIAs”) bắt buộc quốc gia tiếp nhận 

đầu tư phải đảm bảo bảo hộ đầy đủ và an toàn cho khoản đầu tư. Thuật ngữ này được giải 

thích trong luật án lệ là việc ấn định cho quốc gia tiếp nhận đầu tư nghĩa vụ phải “thực 

hiện hành vi thận trọng theo đúng quy định của pháp luật” (“vigilance and due diligence”), 

nghĩa là thông qua mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo bảo hộ đầy đủ và an toàn cho 

khoản đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn các ý kiến khác nhau về việc liệu tiêu chuẩn bảo hộ chỉ 

giới hạn ở việc bảo đảm an toàn hữu hình cho đầu tư hay còn bao gồm việc bảo đảm an 

toàn cho quyền sở hữu, kiểm soát và hưởng lợi từ việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.  

1.1.2. Đối xử công bằng và thoả đáng 

Mặc dù hầu hết IIAs đều áp đặt cho quốc gia tiếp nhận đầu tư nghĩa vụ đối xử “công bằng 

và thoả đáng” đối với đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài nhưng hiện nay chưa có định nghĩa 
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chung về đối xử “công bằng và thoả đáng” trong IIAs. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được 

rằng nghĩa vụ đối xử “công bằng và thoả đáng” đang đóng vai trò quan trọng trong thực 

tiễn. 

Hiện tại, có hai cách tiếp cận mang tính cạnh tranh để giải thích thuật ngữ đối xử “công 

bằng và thoả đáng”. Thứ nhất, thuật ngữ này được giải thích là “tiêu chuẩn quốc tế tối 

thiểu”. Thứ hai, tiếp cận theo hướng giải thích ngữ nghĩa của thuật ngữ đơn giản hoặc tự 

do. “Tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu” nghĩa là giới hạn sự đối xử “công bằng và thoả đáng” ở 

mức tiêu chuẩn tối thiểu dành cho người nước ngoài theo tập quán quốc tế. Tiếp cận theo 

cách thứ hai là giải thích từ “công bằng” và “thoả đáng” theo nghĩa thông thường và tùy 

thuộc vào từng trường hợp. Thực tế cho thấy tiêu chuẩn về sự đối xử này chưa rõ ràng và 

trọng tài viên được tự do quyết định nội dung của thuật ngữ (xem vụ MTD v. Chile). 

Bên cạnh đó, một số IIAs và FTAs thế hệ mới đã giải thích rõ ràng rằng sự đối xử “công 

bằng và thoả đáng” được hiểu là “tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu”. Ví dụ: Hiệp định ASEAN 

- Hàn Quốc quy định rằng sự đối xử “công bằng và thoả đáng” không yêu cầu phải đối 

xử cao hơn sự đối xử theo tập quán quốc tế.  

1.1.3. Sự đối xử mang tính so sánh 

i. Nguyên tắc không phân biệt đối xử 

Nguyên tắc không phân biệt đối xử quy định sự đối xử dành cho nhà đầu tư nước ngoài 

tương tự như đối xử dành cho nhà đầu tư trong nước. Bản hướng dẫn về đối xử dành cho 

FDI của Ngân hàng thế giới yêu cầu quốc gia phải dành sự đối xử tương tự cho nhà đầu tư 

nước ngoài như nhà đầu tư trong nước trong những hoàn cảnh tương tự25. Nguyên tắc 

không phân biệt đối xử được chia làm hai loại là nguyên tắc đối xử quốc gia (NT) và 

nguyên tắc đói xử tối huệ quốc (MNF). 

ii. Đối xử quốc gia (NT) và đối xử tối huệ quốc (MFN) 

Áp dụng các nguyên tắc vào thực tế, IIAs yêu cầu quốc gia tiếp nhận đầu tư không được 

phép dành cho nhà đầu tư của quốc gia khác sự đối xử ít thuận lợi hơn sự đối xử dành cho 

nhà đầu tư của quốc gia tiếp nhận đầu tư (nguyên tắc đối xử quốc gia) hoặc nhà đầu tư 

của nước thứ 3 bất kì (nguyên tắc đối xử tối huệ quốc). Những quy định này nhằm hạn 

chế sự phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư dựa vào quốc tịch của họ. IIAs mà Việt Nam 

tham gia đều ghi nhận nguyên tắc đối xử MFN, trong khi đó hầu hết BITs lại không ghi 

                                                                    
25 Xem: UNCTAD, 1996a, vol. I, p. 250. 
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nhận nguyên tắc đối xử NT. 

1.1.4. Bảo đảm chuyển dịch tiền tự do 

Việc đảm bảo sự chuyển dịch tự do khoản thanh toán liên quan đến đầu tư được ghi nhận 

phổ biến trong hầu hết BITs, mặc dù nó thường được xác định bằng ngoại lệ áp dụng trong 

từng giai đoạn, nhất là khi dự trữ ngoại tệ ở mức thấp. Đảm bảo chuyển dịch thanh toán 

quy định trong Bản nguyên tắc đầu tư không ràng buộc của APEC, trong Hiến chương 

năng lượng và BITs26. Trong một số trường hợp, quy định này được coi là ngoại lệ khi 

quốc gia tiếp nhận đầu tư đối mặt với vấn đề lớn về cán cân thanh toán. 

1.1.5. Tịch thu tài sản 

Trong IIAs, các quốc gia thường đưa ra biện pháp bảo hộ đầu tư theo hướng không tịch 

thu tài sản trực tiếp và gián tiếp. Tịch thu tài sản trực tiếp hay tịch thu tài sản “truyền 

thống” thường là việc tịch thu tài sản hữu hình, ví dụ: Quốc hữu hoá ngành công nghiệp 

dầu ở Trung Đông những năm 1950 và 1960 (xem vụ Wena Hotels v. Egypt). Tuy nhiên, 

hiện nay hình thức tịch thu tài sản này ít được áp dụng. 

Tịch thu tài sản gián tiếp là sự can thiệp của quốc gia tiếp nhận đầu tư trong việc sử dụng, 

hưởng lợi nhuận từ đầu tư, có tác động tương tự như tịch thu tài sản trực tiếp, mặc dù 

nhà đầu tư nước ngoài vẫn là chủ sở hữu trên danh nghĩa đối với khoản đầu tư.  

IIAs (bao gồm IIAs mà Việt Nam tham gia) thường không cấm các quốc gia tịch thu tài sản 

của nhà đầu tư nước ngoài. Quốc gia có thể tịch thu tài sản của người nước ngoài, với điều 

kiện đáp ứng tiêu chí sau: vì mục đích công cộng; tuân thủ nghiêm ngặt thủ tục theo quy 

định của pháp luật (“due process”), theo phương thức không phân biệt đối xử và có bồi 

thường. 

1.5. Thoả thuận trọng tài  

Thoả thuận trọng tài là cơ sở quyền tài phán của ICSID. Nếu không có sự đồng ý của các 

bên thì ICSID không có quyền tài phán. Thoả thuận phải được viết thành văn bản, tuy 

nhiên không nhất thiết phải lập thành văn bản riêng mà có thể đưa vào bất cứ văn bản 

thoả thuận nào giữa các bên, vào bất kì thời điểm nào nhưng phải liên quan đến tranh 

chấp cụ thể đệ trình lên ICSID. Thoả thuận của các bên là duy nhất, theo đó khi đã thoả 

thuận chọn một cơ quan giải quyết tranh chấp thì các cơ quan tài phán khác không được 

                                                                    
26 Xem: UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 (Vol. I), P. 378. 
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chấp nhận. 

1.6. Đầu tư  

Công ước ICSID không đưa ra định nghĩa hay mô tả về khái niệm. Tuy nhiên, một số 
điểm đặc trưng của đầu tư được nêu như sau: dự án cần có tiến độ rõ ràng; quy định cụ 
thể về lợi nhuận và thu hồi vốn; có một yếu tố rủi ro cho cả hai bên; cam kết liên quan 
phải mang tính thực chất; hoạt động đầu tư phải có ý nghĩa đối với sự phát triển của 
quốc gia tiếp nhận đầu tư. 
Theo khoản 1 Điều 3 Luật đầu tư Việt Nam năm 2005, đầu tư là “việc nhà đầu tư bỏ vốn 
bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động 
đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan”. 

2. Nghĩa vụ của quốc gia tiếp nhận đầu tư và vấn đề có liên quan 

2.1 Ai có thể tham gia vụ kiện tại trọng tài? 

Một bên trong vụ kiện tại trọng tài về đầu tư có thể bao gồm quốc gia kí kết Công ước, và 

công dân của quốc gia kí kết khác. Bên không phải là chính phủ có thể là công ti đăng kí 

trên lãnh thổ của quốc gia khác hoặc lãnh thổ của quốc gia kí kết. Cơ quan nhà nước của 

quốc gia cũng có thể là một bên trong tranh chấp nhưng phải đáp ứng yêu cầu về quốc 

tịch. Theo đó, công ti đó phải được sở hữu bởi các công dân của quốc gia khác hoặc bởi 

chính phủ của quốc gia khác. Ngoài ra, công ti địa phương do nước ngoài kiểm soát cũng 

có thể coi là nhà đầu tư nước ngoài.  

Nếu một bên muốn khởi kiện theo Cơ chế phụ trợ của ICSID thì phải thoả mãn điều kiện 

về quốc tịch theo Điều 2 của Cơ chế này. Tuy nhiên, lưu ý rằng cơ chế phụ trợ không chịu 

sự điều chỉnh của Công ước ICSID. 

2.1.1 Nhà đầu tư 

Nhà đầu tư thông thường bao gồm cá nhân và pháp nhân.  

Nhà đầu tư của quốc gia kí kết công ước thường được định nghĩa là cá nhân - công dân 

của quốc gia đó và công ti thành lập theo luật của quốc gia đó. Một số IIAs còn định nghĩa 

nhà đầu tư bao gồm pháp nhân hoạt động ở quốc gia thứ ba hoặc ở quốc gia tiếp nhận 

đầu tư, được sở hữu và kiểm soát bởi công dân của quốc gia mà nhà đầu tư mang quốc 

tịch (xem vụ CMS v. Argentina).27  

2.1.2 Công dân 

                                                                    
27 ICSID case no. Arb/01/8, 42 ILM 788 (2003). 
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Tokios Tokelės v. Ukraine28 là ví dụ nổi tiếng đề cập vấn đề này. Tokios là doanh nghiệp 
được thành lập theo luật của Lithuania. Công ti con của Tokios là Taki Spravy - công ti 
quảng cáo và xuất bản của Ukraina hoạt động tại Ukraina. Thực tế, 99% cổ phần trong 
Tokios do công dân Ukraina sở hữu và kiểm soát và nắm giữ 2/3 quyền quản lí. Theo đó, 
Tokios Tokelės lập luận rằng hoạt động của nhà chức trách Ukraina liên quan đến Taki 
Spravy là vi phạm Hiệp định đầu tư song phương Lithuania và Ukraina. 

2.2 Không tham gia vụ kiện không có nghĩa là yêu cầu của bên kia được chấp thuận 

Nhìn chung, cơ quan trọng tài thông báo cho bên vắng mặt biết và ấn định thời gian để 
có mặt.29  

2.3 Khởi kiện song song 

Các quy định trong khuôn khổ pháp luật về đầu tư quốc tế cho phép các bên quyền lựa 
chọn đa dạng các cơ quan tài phán thích hợp để giải quyết tranh chấp. Do đó, có thể xảy 
ra việc khởi kiện đồng thời ở cơ quan tài phán khác nhau. Ví dụ: trong vụ CME Czech 
Republic BV v. Czech Republic và vụ Lauder v. Czech Republic30, có hai trọng tài ad hoc 
được thành lập và cùng xem xét sự kiện tương tự và có hai phán quyết về cùng một vụ 
việc. 

2.4 Quy định về việc đầu tư “không phù hợp với pháp luật” trong BIT 

Đầu tư “không phù hợp với pháp luật” nghĩa là quyền tài phán bị từ bỏ do nhà đầu tư 

không tuân thủ pháp luật của quốc gia tiếp nhận đầu tư. Ví dụ: Trong vụ Fraport AG 

Frankfurt Airport Services Worldwide v. Philippines, cổ đông đã bí mật thoả thuận với 

nhau và điều này trái với pháp luật của quốc gia tiếp nhận đầu tư. 

2.5 Điều khoản khung (“umbrella clause”) 

“Điều khoản khung” hay còn gọi là điều khoản “tuân thủ cam kết” là điều khoản quy định 

rằng các bên kí kết điều ước phải cam kết tuân thủ bất kì nghĩa vụ nào đã cam kết về đầu 

tư. Ví dụ: Điều 10(1) Hiến chương năng lượng.  

Dưới 1/3 các BITs của Việt Nam có “điều khoản khung” như Hiệp định đầu tư giữa Việt 

Nam với Rumani, Hà Lan, Singapore, Thuỵ Sĩ và Vương quốc Anh. 

2.6 Đối xử tối huệ quốc (MFN)  

Đối xử tối huệ quốc trong IIAs được hiểu: Nhà đầu tư của một bên tham gia IIA hoặc đầu 

tư của nhà đầu tư này, phải được bên kia dành cho sự đối xử “không ít thuận lợi” hơn nhà 

                                                                    
28 Xem: ICSID, vụ kiện No. Arb/02/18. 
29 Xem thêm: Kaiser Bauxite v. Jamaica ARB 74/2; LETCO v. Liberia ARB 83/2; Tradex Hellas v. Albania ARB 

94/2 
30 Xem: Available at: http://www.mfcr.cz/in dex_e n.php 
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đầu tư, hoặc đầu tư của họ, từ bất kì quốc gia thứ ba nào.  

Thực tế, việc hình thành và áp dụng điều khoản đối xử MFN không nhất quán giữa IIAs. 

Phạm vi áp dụng của điều khoản này có thể bao quát toàn bộ nội dung của hiệp định hoặc 

hạn chế đối với một số vấn đề do hiệp định điều chỉnh.31 

3. Nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài 

Khi tham gia tranh chấp đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần tính đến nghĩa vụ của mình, 

gồm có: (a) nghĩa vụ bảo mật; (b) phải cân nhắc xem liệu yêu cầu khởi kiện được căn cứ 

theo hợp đồng hay điều ước? (c) Cuối cùng, quan trọng là lựa chọn cơ quan giải quyết 

tranh chấp.  

3.1. Nghĩa vụ bảo mật 

Khi giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài của ICSID, vụ kiện của các bên được giữ 
kín. Tuy nhiên, không có nghĩa vụ chung về bảo mật. Vấn đề này được giải thích trong vụ 
Metalclad và vụ Biwater, nhất là vụ Amco v. Indonesia. 
3.2. Yêu cầu khởi kiện được căn cứ theo điều ước hay hợp đồng? 

Câu hỏi này được nêu ra trong vụ SGS v. Pakistan32 và SGS v. Philippines.33 
Trong vụ Vivendi v. Argentina, “Một quốc gia có thể vi phạm điều ước mà không vi phạm 
hợp đồng và ngược lại và những quy định này của hiệp định đầu tư song phương là 
đương nhiên đúng”. Quyết định này cũng được ủng hộ bởi quyết định trong vụ CMS v. 
Argentina (đoạn 80) và vụ Azurix v. Argentina (đoạn 89).  
3.3. Lựa chọn cuối cùng về cơ quan giải quyết tranh chấp 

Điều 8(3) BIT mẫu của Chile quy định: “Khi nhà đầu tư đã đưa tranh chấp ra tòa án có 

thẩm quyền của bên kí kết nơi có đầu tư, hoặc đưa tranh chấp ra trọng tài quốc tế, thì sự 

lựa chọn đó là cuối cùng” (xem vụ Vivendi v. Argentina34 và vụ CMS v. Argentina).35 

Do hệ thống pháp luật và cơ chế giải quyết tranh chấp phát triển phức tạp ở quốc gia và 

khu vực đang tìm kiếm cơ hội đầu tư nước ngoài nên nhu cầu sử dụng cơ chế giải quyết 

tranh chấp có chất lượng đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nhân tố quan trọng là nhà 

đầu tư nước ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư cần tránh xảy ra tranh chấp và nếu xảy ra 

                                                                    
31 Xem: Đối xử tối huệ quốc trong luật đầu tư quốc tế, tài liệu làm việc về đầu tư quốc tế số 2004/2, nguồn: 

http://www.oecd.org/dataoecd/ 21/37/33773085.pdf 
32 Xem: ICSID, vụ kiện số Arb/01/13, 42 ILM 1290 (2003). 
33 Xem: ICSID, vụ kiện số Arb/02/6. 
34 Vivendi annulment decision, para 55: “A claim for breach of contract before the local courts would “prima 

facie […] constitute a “final” choice of forum and jurisdiction, if that claim was coextensive with a dispute 

relating to investments made under the BIT”. 
35 Xem: CMS v. Argentina award, para 80: 
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tranh chấp thì nên sử dụng biện pháp ít mang tính đối đầu để giải quyết. Để đảm bảo cho 

điều này, việc duy trì sự lựa chọn của hai bên và việc công nhận lợi ích hợp pháp và sự tin 

cậy là điều quan trọng36./. 

  

                                                                    
36 Xem: UNCTAD/ITE/IIT/2004/10 (Vol. I), P. 378. 
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BÌNH LUẬN VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VỀ 

VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CỦA 

TÒA ÁN, TRỌNG TÀI VIỆT NAM  

10/05/2015 

LS. Nguyễn Mạnh Dũng37 

I. NHẬN XÉT CHUNG 

Song song với sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam38 

là nguy cơ tiềm ẩn của những tranh chấp có thể phát sinh từ hoạt động đầu tư quốc tế và 

trên thực tế số lượng tranh chấp đầu tư đang có chiều hướng gia tăng. Do đó, Báo cáo này 

đã đáp ứng được như cầu của thực tiễn và sẽ giúp thu hút được sự quan tâm của nhà đầu 

tư, tòa án, cơ quan chính phủ cũng như các chủ thể khác liên quan đến hoạt động đầu tư. 

Đồng thời Báo cáo sẽ tạo tiền đề để tiếp tục nghiên cứu và đưa ra kiến nghị nhằm tăng 

cường hơn nữa hiệu quả của các thiết chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt 

Nam.  

Báo cáo đã đưa ra được những đánh giá khách quan, nhận định khá toàn diện dựa trên 

các phân tích về quy định của pháp luật, các hiệp định, điều ước mà Việt Nam đã ký kết và 

thực tiễn thi hành tại Việt Nam trên cơ sở so sánh với pháp luật và thực tiễn quốc tế. Đặc 

biệt, phần đánh giá chung về những bất cập, hạn chế trong giải quyết tranh chấp đầu tư 

quốc tế tại Tòa án, trọng tài Việt Nam đã khá đầy đủ và phán ảnh đúng thực trạng hiện 

nay.  

Chúng tôi cũng đánh giá cao các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của thiết chế giải quyết 

tranh chấp đầu tư tại Việt Nam mà Báo cáo đã đề xuất. Cụ thể, Báo cáo đã nêu rõ đối tượng 

                                                                    
37 Tác giả là Luật sư với 23 năm kinh nghiệm thực tiễn, thành viên của Viện trọng tài London (CIArb) và Ủy ban Trong tài 

của Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA), chuyên gia tại Việt Nam của nhóm Ngân Hàng thế giới, Thạc sĩ chuyên ngành Giải quyết 

tranh chấp quốc tế của trường Luật Queen Mary, Đại học Tổng hợp Luân Đôn (Anh). Bình luận này được thực hiện với sự hỗ 

trợ của các luật sư của Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập bao gồm Luật sư Nguyễn Ngọc Minh, thạc sĩ chuyên ngành Luật 

thương mại quốc tế tại Đại học Monash (Úc), Nguyễn Thị Thu Trang, thạc sĩ chuyên ngành Luật trọng tài quốc tế tại Đại học 

tổng hợp Erasmus Rotterdam (Hà Lan); Nguyễn Lê Quỳnh Chi, thạc sĩ chuyên ngành Luật Tranh tụng quốc tế và Đặng Vũ 

Minh Hà, thạc sĩ chuyên ngành Luật Hòa giải quốc tế tại Đại học Leicester (Anh Quốc). Chi tiết liên hệ tại www.dzungsrt.com.  
38 Tham khảo thêm tại: http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/3735/Tinh-hinh-dau-tu-nuoc-ngoai-9-thang-nam-2015  
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và nhiệm vụ đối với từng giải pháp, cũng như tác động của các giải pháp đến hiệu quả 

trong giải quyết tranh chấp đối với hai thiết chế quan trọng nhất là trọng tài và tòa án.  

II. MỘT SỐ GÓP Ý NHẰM HOÀN THIỆN BÁO CÁO 

1. KHÁI NIỆM “ĐẦU TƯ”, “TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ” VÀ “NHÀ ĐẦU TƯ” 

Theo như ghi chú tại trang 4 của Báo cáo, phạm vi của “tranh chấp đầu tư quốc tế” bao 

gồm hai loại là:  

(i) tranh chấp giữa nhà đầu tư với nhà nước, cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm 

quyền của quốc gia tiếp nhận đầu tư;  

(ii) tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cá nhân, tổ chức tư nhân của quốc gia 

tiếp nhận đầu tư liên quan đến khoản đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. 

Tuy nhiên, một trong những khó khăn đầu tiên khi giải quyết các vụ tranh chấp đầu tư là 

việc xác định các khái niệm pháp lý “đầu tư” và “nhà đầu tư” theo nghĩa rộng trong các 

hiệp định đầu tư song phương (BITs) và thường phức tạp hơn khái niệm theo nghĩa hẹp 

được sử dụng trong pháp luật đầu tư của quốc gia. Do đó, “đầu tư” có thể bao gồm các loại 

tài sản như động sản, bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, quyền đòi tiền hay quyền theo 

hợp đồng có giá trị kinh tế, quyền sở hữu trí tuệ, nhượng quyền kinh doanh theo pháp 

luật hoặc theo hợp đồng.39 Như vậy, Báo cáo cần làm rõ hơn khái niệm đầu tư không phải 

chỉ dựa trên cơ sở của luật đầu tư Việt Nam mà còn phải cả trên cơ sở các hiệp định bảo 

hộ đầu tư song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết.  

2. CÁC CƠ CHẾ (THIẾT CHẾ) ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ 

Nội dung của Báo cáo mới chỉ đề cập đến hai phương thức giải quyết tranh chấp chủ yếu 

là tòa án và trọng tài. Trong khi đó, các tranh chấp đầu tư thường trước hết được giải 

quyết qua các biện pháp ngoại giao bao gồm đàm phán, thương lượng, hòa giải (ví dụ Điều 

10- BIT Việt Nam- Ấn Độ năm 199740) và tham vấn (ví dụ Điều 27 trong BITs giữa Việt 

Nam và Cu Ba năm 200741).  

                                                                    
39 Một số khía cạnh pháp lý của các hiệp định đầu tư của Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ của Bộ Ngoại giao 

Việt Nam- Vụ luật pháp và điều ước quốc tế, Đồng chủ nhiệm đề tài: Lê Đức Hạnh và Nguyễn Đăng Thắng, trang. 81 
40 Điều 10- BIT Việt Nam- Ấn Độ năm 1997: 

1. Tranh chấp giữa các bên ký kết liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng hiệp định này, trong chừng mực có thế, 

được giải quyết thông qua thương lượng [...] 
41 Điều 27 trong BITs giữa Việt Nam và Cu Ba năm 2007: 

Mỗi bên ký kết có thể, theo đề nghị của Bên ký kết kia, tổ chức tham vấn để rà soát việc thực thi Hiệp định này và 

nghiên cứu về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ hiệp định này. Việc tham vấn sẽ được tổ chức giữa các cơ quan có 

thẩm quyền của các bên ký kết theo thời gian và địa điểm do các bên ký kết thỏa thuận thông qua các kênh phù hợp.  

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

57 

Về Mục lục chính 
 

 

Điều này cũng phù hợp với xu thế hiện nay của quốc tế và thực tiễn thương lượng và hòa 

giải là những phương thức đặc biệt hiệu quả đối với việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc 

tế. Cụ thể UNCITRAL đã có đề xuất xây dựng một Công ước quốc tế về Công nhận và thi 

hành Thỏa thuận hòa giải thành tương tự như Công ước New York 1958.42 Tại Việt Nam, 

một trong những nội dung quan trọng trong phương hướng và nhiệm vụ cải cách tư pháp 

đến năm 2020 đã được Bộ chính trị đề ra trong Nghị quyết 49/TW về chiến lược cải cách 

tư pháp là “Khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa 

giải, trọng tài; tòa án hỗ trợ bằng quyết định công nhận việc giải quyết đó”. Điều 14.1 của 

Luật đầu tư Việt Nam cũng quy định theo hướng giải quyết thông qua thương lượng, hòa 

giải là bước đầu tiên và bắt buộc trong tranh chấp đầu tư. Hơn nữa, Bo ̣  Tư pháp hie ̣n nay 

cũng đang tién hành soạn thảo Nghị định vè Hòa giải thương mại, dự định sẽ trình Chính 

phủ thông qua vào cuói năm nay.  

Trên thực tế, nhiều vụ kiện đầu tư, điển hình như vụ kiện TVB kiện Nhà nước Việt Nam 

theo BIT Việt Nam- Hà Lan cuối cùng cũng đã được giải quyết bằng việc đạt được một thỏa 

thuận thương lượng. Vì vậy, Dự thảo báo cáo có thể bổ sung thêm phần nội dung liên quan 

đến quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng của cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư quốc 

tế bằng thương lượng và hòa giải. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao tính hiệu quả trong 

giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế bằng thương lượng, hòa giải như có chính sách 

khuyến khích giải quyết tranh chấp đầu tư bằng hòa giải, ủng hộ khả năng thi hành của 

thỏa thuận hòa giải thành, kết hợp các phương thức giải quyết tranh chấp (trọng tài – hòa 

giải – trọng tài) trong Luật đầu tư, BLTTDS sửa đổi và Dự thảo Nghị định hòa giải thương 

mại.  

3. THƯỚC ĐO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ  

Một trong những nội dung quan trọng của Báo cáo là Đánh giá về những bất cập, hạn chế 

trong các quy định của pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Việt Nam. Tuy 

nhiên, cần chỉ rõ thước đo để đánh giá tính hiệu quả của các cơ chế giải quyết tranh chấp 

đầu tư.  

                                                                    
42 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V14/035/93/PDF/V1403593.pdf?OpenElement  
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Theo chúng tôi, các đánh giá của Báo cáo có thể căn cứ theo các tiêu chí của Nghiên cứu 

của Nhóm Ngân hàng thế giới về môi trường kinh doanh tại hơn 189 nền kinh tế, trong 

đó, Việt Nam hiện đang xếp thứ 78.43  

Ngoài ra, tính hiệu quả của các cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư cũng được thể hiện 

qua những số liệu thống kê, khảo sát thực tiễn về giải quyết tranh chấp đầu tư tại Việt 

Nam. Mặc dù hiện nay chưa có thống kê chính thức về số liệu vụ việc đầu tư nước ngoài 

được giải quyết tại Tòa án Việt Nam, nhưng Tòa án nhân dân tối cao đã yêu cầu các tòa án 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thống kê và và xây dựng Báo cáo 

về kết quả xét xử, giải quyết các vụ việc về đầu tư có yếu tố nước ngoài theo Công văn số 

236/TANDTC-HTQT ngày 16/09/2015. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng đã và đang là 

một bên tranh chấp của 7 vụ kiện đầu tư quốc tế và điều đáng lưu ý là rất nhiều vụ kiện là 

hậu quả của việc nhà đầu tư đã không thỏa mãn với quá trình giải quyết tranh chấp đầu 

tư tại Tòa án và Trọng tài Việt nam.44 Liên quan đến thực tiễn giải quyết tranh chấp đầu 

tư quốc tế bằng trọng tài Việt Nam, thì như Báo cáo nhận định là số lượng còn rất hạn 

chế.45 Tuy nhiên, Báo cáo nên đưa ra số liệu chính xác là có bao nhiêu tranh chấp đầu tư 

có yếu tố nước ngoài đã được giải quyết tại VIAC để tăng tính thuyết phục.  

4. PHÂN TÍCH DƯỚI GÓC ĐỘ SO SÁNH ĐỐI CHIẾU NHỮNG KHÁC BIỆT TRONG THỦ 

TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM.  

Như Báo cáo đã nhận định tại trang 18 và trang 41, các tranh chấp liên quan đến lĩnh vực 

đầu tư tại Việt Nam hiện nay được giải quyết tại Tòa án hay Trọng tài trong nước thì vẫn 

phải tuân theo thủ tục chung áp dụng cho các vụ việc thương mại hoặc hành chính thông 

thường khác. Trong khi đó, tranh chấp đầu tư quốc tế có một số đặc trưng riêng cần phải 

được lưu ý khi giải quyết. Tuy nhiên, Báo cáo vẫn chưa thực sự cho thấy được sự khác biệt 

trong thủ tục giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế về quy phạm pháp luật và thực tiễn áp 

dụng, nhất là tại Tòa án Việt Nam. Cụ thể, Mục II.1 của Báo cáo đề cập về thủ tục, trình tự 

giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Tòa án Việt Nam. Tuy nhiên, thực chất nội dung 

phần này mới chỉ dừng lại ở việc trình bày về thủ tục giải quyết tranh chấp nói chung 

                                                                    
43  Tham khảo thông tin của nghiên cứu “Đảm bảo thực thi hợp đồng” của Nhóm Ngân hàng thế giới 

http://www.doingbusiness.org/methodology/enforcing-contracts và Tham luận Góp ý dự thảo BLTTDS để cải thiện môi 

trường kinh doanh theo Nghị Quyết 19 của Chính Phủ - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương vào tháng 9/2015 
44 7 vụ kiện đó là: 1. Đại lộ Đông Tây (tp. HCM)- Nhà thầu Obayashi (Nhật Bản); 2. PC2 (UBND TP. HN- nhà thầu Nhật 

Bản); 3.MTPLT (Hoa Kỳ) (vụ SML); 4.SK E&C (Hàn Quốc); 5.South Fork (Hoa Kỳ); 6.DialAsie (Pháp); và 7.Trịnh Vĩnh 

Bình (Hà Lan) 
45 Tham khảo: http://viac.vn/thong-ke/cac-ben-lien-quan-a167.html  

http://www.dzungsrt.com/
http://www.doingbusiness.org/methodology/enforcing-contracts
http://viac.vn/thong-ke/cac-ben-lien-quan-a167.html


www.dzungsrt.com  

59 

Về Mục lục chính 
 

 

trong Bộ luật tố tụng dân sự chứ chưa cho thấy được đặc trưng trong thủ tục giải quyết 

tranh chấp đầu tư quốc tế. Tương tự, Mục I, Phần thứ hai của Báo cáo liên quan đến thực 

tiễn giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại tòa án, trọng tài nhưng chỉ nhận định chung 

chung chứ chưa cho thấy được thống kê hay phân tích cụ thể về số liệu, về kết quả giải 

quyết tranh chấp, v...v Hay so sánh đối chiếu những khác biệt trong tranh tụng tại Việt 

nam so với tranh tụng quốc tế dẫn đến những vụ việc này không được giải quyết dứt điểm 

mà có thể dẫn đến kiện Chính phủ Việt Nam như Báo cáo đề cập. Chúng tôi cho rằng Báo 

cáo nên bổ sung những số liệu và phân tích so sánh đối chiếu này để có tính thuyết phục 

hơn và tạo tiền đề để đưa ra các ý kiến đóng góp dựa trên thực tế.  

5. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ TẠI VIỆT NAM: 

Một trong những nội dung cơ bản mà chúng tôi cho rằng Báo cáo nên bổ sung là những 

đề xuất cải thiện khuôn khổ pháp lý cho lĩnh vực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại 

Việt Nam. Cụ thể: 

a. Liên quan đến pháp luật tố tụng  

Trong trường hợp vụ tranh chấp đầu tư quốc tế được giải quyết tại Tòa án Việt Nam thì 

sẽ áp dụng Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, đặc biệt là phần thứ 9 về thủ tục giải quyết các vụ 

việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, như đã đề cập ở phần 1 và 2 nói trên, thủ tục 

giải quyết các vụ tranh chấp đầu tư quốc tế có nhiều điểm khác biệt, cần lưu ý. Một trong 

số đó là việc áp dụng pháp luật nước ngoài trong trường hợp luật áp dụng là pháp luật 

nước ngoài. Tuy nhiên, BLTTDS hiện hành vẫn chưa có quy định về vấn đề này nên trên 

thực tế các thẩm phán thường tự mình diễn giải pháp luật nước ngoài hoặc áp dụng tương 

tự pháp luật Việt Nam. Dự thảo BLTTDS hiện nay đã bổ sung tại điều 46646 về Xác định và 

                                                                    

46 Điều 466- Dự thảo BLTTDS ngày 15/09/2015- Xác định và cung cấp nội dung pháp luật của nước ngoài để 
Tòa án áp dụng trong việc giải quyết vụ việc dân sự dân sự có yếu tố nước ngoài (mới) 

Trong trường hợp Tòa án Việt Nam áp dụng pháp luật của nước ngoài để giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước 
ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì trách nhiệm xác định và 
cung cấp nội dung pháp luật của nước ngoài được thực hiện như sau: 

1. Trường hợp các đương sự được quyền lựa chọn pháp luật áp dụng là pháp luật nước ngoài và đã lựa chọn áp dụng 
pháp luật nước ngoài đó thì có nghĩa vụ cung cấp pháp luật nước ngoài đó cho Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự. 
Các bên đương sự chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của pháp luật nước ngoài đã cung cấp. 

Trường hợp các bên không thống nhất được với nhau về pháp luật nước ngoài hoặc trong trường hợp cần thiết, Tòa 
án yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ ngoại giao hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam cung cấp pháp 
luật nước ngoài. 

2. Trường hợp pháp luật của Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định phải áp dụng pháp luật 
nước ngoài thì các đương sự có quyền cung cấp pháp luật nước ngoài cho Tòa án hoặc Tòa án yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ 
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cung cấp nội dung pháp luật của nước ngoài để Tòa án áp dụng trong việc giải quyết vụ 

việc dân sự dân sự có yếu tố nước ngoài. Đây là một trong những đổi mới hết sức đáng 

hoan nghênh của dự thảo BLTTDS sửa đổi.  

Đối với tố tụng trọng tài, hiện nay pháp luật trọng tài thương mại và các quy tắc của các 

trung tâm trọng tài chưa có điều khoản cụ thể liên quan đến việc đánh giá và thu thập 

chứng cứ, hay quy tắc hành nghề của trọng tài viên, của luật sư trong tố tụng trọng tài. 

Theo như chúng tôi được biết, hiện chỉ có Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) 

đang nghiên cứu để công bố một bộ quy tắc đạo đức hành nghề của trọng tài viên phù hợp 

với Hướng dẫn về mâu thuẫn lợi ích của Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA). Ngoài ra, cũng mới 

chỉ có VIAC là đã có một số vụ việc mà trọng tài viên đã áp dụng Quy tắc thu thập và đánh 

giá chứng cứ của IBA. Vì vậy, chúng tôi hy vọng các trung tâm trọng tài thương mại khác 

của Việt nam có thể mạnh dạn trong việc áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế này để nâng 

cao chất lượng giải quyết tranh chấp nói chung và tranh chấp đầu tư quốc tế nói riêng.  

Việt nam chưa phải là thành viên của Công ước Washington 1965 (ICSID) nên các vụ kiện 

trọng tài đầu tư quốc tế của Việt nam thường được tiến hành theo Quy tắc trọng tài 

UNCITRAL trong khi đây lại là Quy tắc trọng tài dành cho vụ việc (ad-hoc), mặc dù trên lý 

thuyết đã được ghi nhận trong Luật trọng tài thương mại của Việt nam năm 2010 nhưng 

trên thực tế thì lại rất ít khi được áp dụng. Do đó những nghiên cứu về Trong tài theo quy 

tắc UNCITRAL ở Việt nam là rất hạn chế.  

b. Luật áp dụng trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 

Trong phạm vi của Báo cáo, sẽ khó có thể xem xét được hết các vấn đề liên quan tới nội 

dung của tranh chấp đầu tư quốc tế mà vốn dĩ rất đa dạng và phụ thuộc vào từng vụ việc 

cụ thể khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy Báo cáo có thể đưa ra một số nhận định 

về việc áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. So sánh với Luật đầu 

tư 2005 trước đây, Khoản 4, Điều 4, Luật đầu tư 2014 đã mở rộng quyền thỏa thuận áp 

dụng pháp luật nước ngoài hoặc tập quán đầu tư quốc tế trong những hợp đồng đầu tư 

nhất định. Tuy nhiên, quyền lựa chọn của các bên trong trường hợp này vẫn bị ràng buộc 

bới một hạn chế đó là việc thỏa thuận phải không trái với quy định của pháp luật Việt 

Nam. Chúng tôi cho rằng cách quy định hiện nay có thể sẽ gây ra nhiều khó khăn khi xác 

                                                                    
Ngoại giao cung cấp pháp luật nước ngoài. 
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định hiệu lực của một thỏa thuận chọn luật áp dụng. Cụ thể, không thể đảm bảo rằng pháp 

luật nước ngoài cũng như thực tiễn đầu tư quốc tế sẽ tương thích hoàn toàn với pháp luật 

Việt Nam. Như vậy, nếu không có hướng dẫn hay diễn giải chi tiết, mọi khác biệt giữa các 

hệ thống pháp luật đều có thể bị xem một cách máy móc là trái với quy định của pháp luật 

Việt Nam.  

Mặt khác, các điểu 692, 693, 695 của Dự thảo Bộ luật dân sự lấy ý kiến nhân dân đã có quy 

định rõ ràng cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài và tập quán quốc tế nếu các bên thỏa 

thuận hay được dẫn chiếu đến (trừ khi vi phạm trật tự công), cũng như cách áp dụng luật 

nước ngòai. Do đó, Báo cáo có thể đưa ra khuyến nghị để giúp bảo đảm tối đa hiệu lực của 

các thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, các công ước quốc tế hoặc tập quán đầu tư 

quốc tế mà các bên đã lựa chọn áp dụng.  

6. YẾU TỐ NHÂN LỰC, QUẢN TRỊ: 

Báo cáo đã đưa ra những đánh giá hết sức chính xác liên quan đến vấn đề tổ chức, nhân 

lực tại trang 59 và 60 cũng như những giải pháp liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng nhân 

lực cho giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài việc cải thiện 

chương trình đào tạo Luật ở bậc đại học và các chương trình đào tạo kỹ năng nghề như 

Báo cáo đề xuất, chúng tôi cho rằng để nâng cao hiểu biểt và kinh nghiệm xét xử, Bộ tư 

pháp có thể công khai một số thông tin liên quan đến các vụ kiện đầu tư quốc tế mà Việt 

Nam là một bên tham gia. Tương tự việc công bố các quyết định trọng tài (sau khi bỏ thông 

tin của các bên tranh chấp) cũng nên được tiến hành. Điều này cũng sẽ giúp tăng cường 

sự minh bạch cho nền tư pháp và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập.  

Thứ hai, như đã đề cập ở trên, trong quá trình giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, pháp 

luật nước ngoài và pháp luật quốc tế thường được sử dụng và lựa chọn bởi các bên tranh 

chấp. Trong khi đó, luật sư Việt Nam thường có kiến thức hạn chế về pháp luật nước ngoài 

để có thể tham gia tranh tụng khi luật nước ngoài áp dụng. Việc cho phép luật sư quốc tế 

tham gia tranh tụng tại Việt nam ít nhất đối với lĩnh vực trọng tài, sẽ tạo điều kiện cho việc 

học tập và trao đổi các kỹ năng hành nghề cũng như kiến thức về pháp luật quốc tế.  

Đối với các trung tâm trọng tài, để đảm bảo tố tụng trọng tài minh bạch hiệu quả, cần có 

cơ chế quản lý tố tụng trọng tài và chính sách phát triển kinh doanh rõ ràng và nâng cao 

cơ sở vật chất cho trung tâm trọng tài thương mại của Việt nam.  
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7. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

Mặc dù Báo cáo tập trung nghiên cứu về “việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của 

Tòa án, trọng tài tại Việt Nam”, tuy nhiên chúng tôi cho rằng Báo cáo có thể bổ sung một 

phần nội dung quan trọng liên quan đến “những biện pháp phòng ngừa” phát sinh tranh 

chấp đầu tư quốc tế.  

Thực tế, các vụ kiện chính phủ theo hiệp định bảo hộ đầu tư thường viện dẫn những cam 

kết của quốc gia đó theo hiệp định như: đối xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc, đối xử công 

bằng (và thỏa đáng) và bảo vệ an toàn và an ninh đầy đủ và bảo đảm quyền sở hữu. Theo 

đó, Báo cáo có thể đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp đối với quá trình ký kết và 

thực hiện các hiệp định đầu tư tại Việt Nam. Cụ thể, khi đàm phán, ký kết hiệp định đầu 

tư, cần cân nhắc đối tác ký kết, cân nhắc lợi ích và rủi ro của các cam kết trong hiệp định, 

điều khoản về giải thích hiệp định, điều khoản về giải quyết tranh chấp, điều khoản về 

ngoại lệ. Trong quá trình áp dụng và thực hiện hiệp định đầu tư, cần ban hành và áp dụng 

các chính sách đầu tư minh bạch và công bằng; công bố, công khai các lý do biện minh 

trước khi ban hành một biện pháp bảo hộ hay chính sách nào đó. Đặc biệt, cần tránh phân 

biệt đối xử giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài, cũng như xu hướng 

bảo hộ công dân và doanh nghiệp trong nước gây ra vi phạm cam kết bảo hộ quyền sở 

hữu của nhà đầu tư nước ngoài, mà quyền sở hữu này hoàn toàn có thể phát sinh từ quyền 

lợi theo hợp đồng hay quyền đòi tiền/ tài sản đáng được hưởng theo một phán quyết của 

trọng tài hay bản án của tòa án nước ngoài./. 
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NGUYÊN TẮC LẬP PHÁN QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH TRỌNG 

TÀI 

(2014) 

LS. Nguyễn Mạnh Dũng & Lê Quang Hưng 

Nguyên tắc đa số trong tố tụng trọng tài quốc tế nói chung và tố tụng trọng tài tại Việt 

Nam nói riêng là mối quan tâm của nhiều trọng tài viên và trung tâm trọng tài. Các bên 

tranh chấp, ngược lại, thường coi trọng kết luận cuối cùng trong quyết định/phán quyết 

của Hội đồng Trọng tài hơn là đến nguyên tắc ban hành quyết định/phán quyết; do vậy 

các vấn đề như cách thức điều hành, phối hợp để dễ đạt được sự đồng thuận trong Hội 

đồng Trọng tài và kinh nghiệm xử lý ý kiến thiểu số, quan điểm khác biệt giữa các thành 

viên của HĐTT nên được phân tích, đánh giá và tổng hợp ý kiến từ các trọng tài viên47. 

Trong phạm vi bài nghiên cứu này, tác giả xin đưa ra những phân tích cơ bản về khái niệm 

và cơ sở pháp lý của nguyên tắc đa số/ý kiến thiểu số (I), phạm vi áp dụng (II) và thủ tục 

áp dụng (III) dựa trên quy định của Luật trọng tài thương mại Việt Nam (“LTTTM”) và 

thực tiễn trọng tài quốc tế.  

I. KHÁI NIỆM VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ:  

1. Khái niệm nguyên tắc đa số và ý kiến thiểu số 

a. Nguyên tắc đa số 

Nguyên tắc đa số được quy định rõ ràng tại khoản 1 Điều 60 LTTTM, theo đó khi ban hành 

phán quyết trọng tài, các thành viên HĐTT sẽ biểu quyết và phán quyết sẽ được lập dựa 

trên đa số phiếu. Phán quyết đa số sẽ là phán quyết có hiệu lực ràng buộc đối với các Bên 

tranh chấp.  

Điều 60 còn dự liệu trong trường hợp biểu quyết không đạt được đa số với việc quy định 

tại khoản 2 rằng phán quyết sẽ được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Trọng tài. Như 

vậy, nguyên tắc “biểu quyết” đa số theo Điều 60 LTTTM còn có thể hiểu thêm rằng mỗi 

                                                                    
47  Tham khảo Alan Redfern, The 2003 Freshfields - Lecture Dissenting Opinions in International 

Commercial Arbitration: The Good, the Bad and the Ugly, Arbitration International, (© LCIA; Kluwer Law 

International 2004, Volume 20 Issue 3) pp. 223 – 242; và 

Peter J. Rees and Patrick Rohn, Dissenting Opinions: Can they Fulfil a Beneficial Role?,Arbitration 

International, (© LCIA; Kluwer Law International 2009, Volume 25 Issue 3) pp. 329 – 346 

 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

66 

Về Mục lục chính 
 

 

trọng tài viên được các bên chỉ định sẽ có 1 “phiếu”, và chủ tịch Hội đồng sẽ có hơn “1 

phiếu” trong quá trình biểu quyết. 

Cơ chế nguyên tắc đa số theo Điều 60 LTTTM là tối ưu và tương đồng với luật trọng tài 

của một số quốc gia như Đạo luật Trọng tài 1996 của Anh48, Luật Trọng tài Thụy Sỹ49, hay 

quy tắc tố tụng trọng tài của ICC50 và LCIA51. Thậm chí, những quy định như Điều 60.2 còn 

được nhiều học giả cho rằng tiến bộ hơn cả nguyên tắc đa số tại Điều 29 Luật Mẫu52, khi 

Luật Mẫu không tính tới những trường hợp nguyên tắc đa số không giải quyết hết mọi 

vấn đề, ví dụ như khi ba trọng tài viên có ba kết luận khác nhau về ước tính bồi thường 

thiệt hại53. 

Các học giả trên thế giới thường sử dụng thêm khái niệm “phán quyết đồng thuận” 

(unanimous award) chỉ phán quyết được lập trên sự đồng tình của toàn bộ HĐTT để phân 

                                                                    
48 Điều 20, Đạo luật Trọng tài Anh 1996 (nguyên văn tiếng Anh) 

 (1)Where the parties have agreed that there is to be a chairman, they are free to agree what the functions of the 

chairman are to be in relation to the making of decisions, orders and awards.  

(2)If or to the extent that there is no such agreement, the following provisions apply.  

(3)Decisions, orders and awards shall be made by all or a majority of the arbitrators (including the chairman).  

(4)The view of the chairman shall prevail in relation to a decision, order or award in respect of which there is 

neither unanimity nor a majority under subsection (3). 
49 Điều 189, Chương 12: Trọng tài quốc tế - LDIP Thụy Sỹ (nguyên văn tiếng Anh) 

3. Arbitral award 

1 The arbitral award shall be rendered in conformity with the rules of procedure and in the form agreed upon by 

the parties. 

2 In the absence of such an agreement, the arbitral award shall be made by a majority, or, in the absence 

of a majority, by the chairman alone. The award shall be in writing, supported by reasons, dated and signed. 

The signature of the chairman is sufficient.  
50 Điều 31, Quy tắc tố tụng trọng tài ICC 2012 (nguyên văn tiếng Anh) 

Making of the Award 

1 When the arbitral tribunal is composed of more than one arbitrator, an award is made by a majority 

decision. If there is no majority, the award shall be made by the president of the arbitral tribunal alone. 

2 The award shall state the reasons upon which it is based. 

3 The award shall be deemed to be made at the place of the arbitration and on the date stated therein. 
51 Điều 26, Quy tắc tố tụng trọng tài LCIA 2014 (nguyên văn tiếng Anh) 

26.5 Where there is more than one arbitrator and the Arbitral Tribunal fails to agree on any issue, the arbitrators 

shall decide that issue by a majority. Failing a majority decision on any issue, the presiding arbitrator shall 

decide that issue. 

26.6 If any arbitrator refuses or fails to sign the award, the signatures of the majority or (failing a majority) of 

the presiding arbitrator shall be sufficient, provided that the reason for the omitted signature is stated in the 

award by the majority or by the presiding arbitrator 
52Điều 29, Luật Mẫu UNCITRAL 

 Trong tố tụng trọng tài gồm nhiều trọng tài viên, nếu các bên không có thoả thuận nào khác, việc quyết định của 

Hội đồng trọng tài theo nguyên tắc đa số của các thành viên trong hội đồng. Tuy nhiên, vấn đề về tố tụng có thể 

được quyết định bởi Chủ tịch Hội đồng nếu được các bên và các thành viên khác của ủy ban trọng tài ủy quyền 
53 Redfern and Hunter on International Arbitration, đoạn 9.172  
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biệt rõ hơn với “phán quyết đa số” (majority award) chỉ phán quyết được lập dựa trên đa 

số biểu quyết. Hai khái niệm này chủ yếu mang tính chất học thuật. 

b. Ý kiển thiểu số 

Trái với nguyên tắc đa số, hầu như không có khái niệm nào về ý kiến thiểu số có thể diễn 

giải được từ LTTTM. Thông thường ý kiến thiểu số được chia làm hai loại với bản chất 

khác nhau như sau54: 

 Ý kiến riêng biệt (separate and concurring opinion): là ý kiến đồng tình với kết 

luận chung của đa số nhưng lại có khác biệt về lí do, lập luận dẫn đến kết luận đó. 

Loại Ý kiến này thường hiếm khi xuất hiện trong trọng tài thương mại và thường chỉ có 
trong các tranh chấp đầu tư55 hay tranh chấp các vấn đề liên quan đến công pháp quốc 
tế56. 

 Ý kiến phản đối (dissenting opinion): là ý kiến không đồng tình với kết luận chung 

của đa số thành viên HĐTT. 

Trên thực tế đã có những tranh chấp mà Hội đồng Trọng tài đã cho ban hành cả Ý kiến 

riêng biệt lẫn ý kiến phản đối57. 

2. Cơ sở pháp lý của nguyên tắc đa số và ý kiến thiểu số  

a. Nguyên tắc đa số 

Căn cứ cụ thể để áp dụng nguyên tắc đa số trong tố tụng trọng tài tại Việt Nam được dựa 

trên Điều 60 của Luật trọng tài thương mại và đối với quá trình tố tụng trọng tài tại VIAC 

nói riêng là Điều 29 Quy tắc của VIAC. Cần phải lưu ý thêm rằng nguyên tắc đa số là một 

quy định hoàn toàn mang tính thủ tục, đặc biệt khi quan điểm đa số chưa chắc đã chính 

xác hơn ý kiển thiểu số về mặt nội dung vụ tranh chấp.  

Một cơ sở pháp lý khác dẫn đến việc cần áp dụng nguyên tắc đa số chính là nghĩa vụ giải 

quyết tranh chấp của của Hội đồng Trọng tài và nghĩa vụ ban hành phán quyết kịp thời 

trong thời hạn luật định 30 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp cuối cùng (Điều 61.3 

                                                                    
54Id., Đoạn 9.186-9.187; Lew/Mistelis/Kroll, Comparative International Commercial Arbitration, Đoạn 24-45, 

24-46 
55 Ví dụ Giovanni Alemanni and Others v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/07/8, xem ý kiến riêng 

biệt của trọng tài viên J. Christopher Thomas QC tại: 

http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4064.pdf  
56 Ví dụ Iran – US Tribunal 
57 Ví dụ TSA Spectrum de Argentina S.A. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/05/5, xem tại: 

http://www.italaw.com/cases/documents/1120  
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LTTTTM). Cụ thể hơn, nguyên tắc đa số sẽ đảm bảo một phán quyết (i) sẽ luôn được ban 

hành và (ii) ban hành đúng thời hạn dù HĐTT có bất đồng quan điểm. 

b. Ý kiến thiểu số 

Trong quá trình soạn thảo LTTTM thì vấn đề ý kiến thiểu số cũng đã được bàn thảo xem 

có nên quy định trong phần nội dung của phán quyết trọng tài tại điều 61. Tuy nhiên Ban 

soạn thảo đã thống nhất với trình độ phát triển còn hạn chế của Việt nam thì việc quy định 

về ý kiến thiểu số có thể khuyến khích việc bên thua kiện xin hủy phán quyết trọng tài dựa 

trên ý kiến thiểu số. Do đó vấn đề này đã không được đưa vào là nội dung bắt buộc của 

phán quyết trọng tài mà để tùy thuộc quy tắc của từng tổ chức trọng tài cụ thể giải quyết. 

Tương tự như LTTTM và quy tắc trọng tài của VIAC, rất ít luật quốc gia hay quy tắc của 

trung tâm trọng tài có quy định cụ thể điều chỉnh việc ban hành ý kiến thiểu số58, và thậm 

chí một số Bộ quy tắc đã từng có quy định về ý kiến thiểu số đã loại bỏ những quy định cụ 

thể này trong quá trình sửa đổi và cập nhật59. Đáng chú ý, trong quá trình soạn thảo Luật 

Mẫu UNCITRAL, quy định cụ thể về “ý kiến thiểu số” trong bản dự thảo Luật Mẫu đã không 

được thông qua trong bản chính thức với lí do “ý kiến thiểu số” đương nhiên hợp lệ và 

không cần quy định rõ ràng, tuy nhiên Ban soạn thảo không khuyến khích “ý kiến thiểu 

số”60. Đề xuất về việc cấm không được ban hành ý kiến thiểu số cũng bị bác bỏ trong quá 

trình soạn thảo Bộ quy tắc của UNCITRAL61. 

Trở lại với cơ sở pháp lý của “ý kiến thiểu số” trong LTTTM, cần khẳng định rằng “ý kiến 

thiểu số” không chỉ là một khái niệm phái sinh từ “nguyên tắc đa số” mà “ý kiến thiểu số” 

còn có những cơ sở pháp lý khác biệt so với “nguyên tắc đa số”. Cơ sở đầy đủ của “ý kiến 

thiểu số” phát sinh từ nghĩa vụ phải xem xét vụ việc một cách độc lập của trọng tài viên 

(Điều 21.2 LTTTM), nguyên tắc tôn trọng mọi quan điểm được các bên trình bày trong 

                                                                    
58 Một số quy định cụ thể điều chỉnh ý kiến thiểu số có thể tham khảo tại Điều 53 Luật Trọng tài Trung Quốc, 

Điều 37 Đạo luật trọng tài Tây Ban Nha hay Điều 43 Quy tắc Tố tụng trọng tài của CIETAC, Điều 47.3 Quy tắc 

của ICSID, đặc biệt là Điều 48.4 Quy tắc trọng tài Trung tâm trọng tài quốc tế Hà Lan cho phép ý kiến thiểu số 

đối với trọng tài quốc tế nhưng không áp dụng cho trọng tài trong nước. 

  
59 Điều 32.4 Quy tắc Trọng tài Trung tâm trọng tài Phòng thương mại Stockholm (SCC) 1999, đã bị loại bỏ khi 

SCC ban hành Bộ Quy tắc 2007 

 
60 H.Holtzmann & J.Neuhaus, A Guide to UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: 

Legislative History and Commentary 837, 856 (1989)  

 
61 Report of the Secretary-General on the Preliminary Draft Set of Arbitration Rules (UNCITRAL, 8th Session, 

UN Doc A/CN.9/97 (1974), 
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quá trình tố tụng (Điều 4.3 LTTTM) và nguyên tắc phán quyết phải nêu đầy đủ các lí do 

(trừ khi các bên thỏa thuận khác).  

Về mặt thủ tục tố tụng, giống như nguyên tăc đa số, việc cho phép ý kiển thiểu số giúp cân 

bằng giữa những nghĩa vụ nói trên với việc phải ban hành phán quyết kịp thời trong thời 

hạn 30 ngày kể cả khi HĐTT có những bất đồng trong quá trình giải quyết tranh chấp. Tuy 

nhiên, so với nguyên tắc đa số, “ý kiến thiểu số” còn có thêm ý nghĩa về mặt nội dung giải 

quyết tranh chấp, khi “ý kiến thiểu số” – được trình bày bằng văn bản – có thể góp phần 

giúp đa số thành viên HĐTT nhìn nhận lại quan điểm của mình và đưa ra những lập luận 

cụ thể, chính xác hơn trong Phán quyết đa số62.  

II. Phạm vi áp dụng 

1. Nguyên tắc đa số 

LTTTM được soạn thảo trên tinh thần học hỏi những quy định của Luật Mẫu và thực tế 

cho thấy nguyên tắc đa số tại Điều 60 còn có một số quy định ưu việt hơn so với Điều 29 

Luật Mẫu như phân tích tại phần trên. Tuy nhiên, so với Điều 29 Luật Mẫu, tính bắt buộc 

và phạm vi áp dụng nguyên tắc đa số tại Điều 60 LTTTM còn có hai khác biệt cơ bản: 

 Thứ nhất, nguyên tắc đa số tại Điều 60 là một quy định áp dụng bắt buộc, trong khi 

theo Điều 29 Luật Mẫu, các bên có thể thỏa thuận khác.  

 Thứ hai, nguyên tắc đa số quy định tại Điều 60 chỉ áp dụng cho phán quyết trọng 

tài, trong khi Điều 29 áp dụng cho mọi quyết định của Hội đồng Trọng tài. Điều 29 còn cho 

phép quá trình tố tụng trọng tài diễn ra linh hoạt hơn khi Chủ tịch Hội đồng trọng tài có 

thể tự mình quyết định các vấn đề về tố tụng nếu được các Bên cho phép hoặc các thành 

viên còn lại đồng ý.  

Việc áp dụng nguyên tắc đa số cho mọi quyết định trọng tài theo định nghĩa khoản 9 Điều 

3 LTTTM nên được khuyến khích trên thực tế. Do Luật TTTM không quy định bắt buộc 

phải áp dụng nguyên tắc đa số đối với việc lập quyết định trọng tài nhất là các quyết định 

về thủ tục tố tụng nên VIAC nên bổ sung quy định cụ thể về vấn đề này theo hướng mở 

rộng phạm vi áp dụng của nguyên tắc đa số đối với các quyết định trọng tài quan trọng 

như quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và/hoặc ủy quyền cho chủ tịch hội 

đồng quyết định về các vấn đề thủ tục khác kém quan trọng hơn trong việc điều hành quá 

                                                                    
62 Redfern/Hunter 9.193; Gary Born, 2469 
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trình tố tụng để bảo đảm tính kịp thời và hiệu quả của việc giải quyết tranh chấp bằng 

trọng tài. Đối với một số vấn đề cần được giải quyết nhanh chóng như ban hành quyết 

định khẩn cấp tạm thời hay trưng cầu giám định đối với một số loại hàng nhanh hỏng như 

thực phẩm tươi v.v. thì không có nhiều thời gian để giải quyết những bất đồng quan điểm 

trong nội bộ HĐTT, và nguyên tắc đa số là một giải pháp hợp lý nếu các thành viên HĐTT 

không thể thống nhất ý kiến. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp cần phải lưu ý rằng cơ 

sở pháp lý chính xác cho việc áp dụng nguyên tăc đa số cho tất cả các quyết định 

trọng tài là vượt ngoài phạm vi Điều 60 LTTTM và do đó không hoàn toàn vững 

chắc.  

2. Ý kiển thiểu số 

Trong khi nguyên tăc đa số nên được khuyến khích áp dụng đối với mọi quyết định trọng 

tài, ý kiến thiểu số không nên được áp dụng với phạm vi rộng như vậy mà cần được xem 

xét cẩn thận đối với từng vụ việc cụ thể.  

Các học giả hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực trọng tài đã cố gắng đưa ra những chuẩn 

mực cho ý kiến thiểu số trên ba khía cạnh cơ bản là (i) hình thức, (ii) thủ tục và (iii) nội 

dung, trong khi đó ICC cũng đã tập trung nghiên cứu tổng hợp thực tiễn ý kiến thiểu số để 

đưa ra những hướng dẫn riêng của mình63. Trong những năm gần đây các vấn đề khoa 

học pháp lý cũng như thực tiễn ứng dụng về ý kiến thiểu số hầu hết đều đã được định 

hình64, trong đó phải kể đến nghiên cứu của Giáo sư Alan Redfern năm 2003 được sử dụng 

làm tiền đề trong hầu hết những phân tích về ý kiến thiểu số sau đó.  

III. Thủ tục áp dụng 

1. Về thời điểm đưa ra ý kiến thiểu số 

Do cơ sở pháp lý của ý kiến thiểu số là một phần trong nghĩa vụ giải quyết tranh chấp một 

cách độc lập và nghĩa vụ của Hội đồng trọng tài phải đưa ra lí do giải thích cho kết luận 

trong phán quyết, ý kiển thiểu số phải được trọng tài viên trình lên HĐTT trước khi ban 

hành phán quyết và trong một khoảng thời gian đủ để HĐTT xem xét và cân nhắc.  

                                                                    
63  Final Report of the Working Party on Dissenting Opinions in (1991) 2(1) ICC International Court of 

Arbitration Bulletin 32. The Chairman of the Working Party was Professor J. M. H. Hunter 
64 Manual Arroyo, Dealing with Dissenting Opinions in the Award: Some Options for the Tribunal, 26 ASA Bull. 

437, 459 (2008) 
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Do đặc thù tố tụng trọng tài tại Việt Nam theo LTTTM là HĐTT chỉ có 30 ngày từ ngày tổ 

chức phiên họp cuối cùng giải quyết vụ tranh chấp và các Bên cũng không thể thỏa thuận 

khác về thời hạn này, mọi ý kiến thiểu số đối với nhận định chung của HĐTT phải được 

đưa ra hết sức khẩn trương để các thành viên còn lại kịp thời xem xét, cân nhắc và sửa 

đổi.  

Để trả lời câu hỏi rằng nếu chưa có phán quyết trọng tài thì dựa vào đâu trọng tài viên có 

thể soạn ý kiến thiểu số, các học giả đã phân tích rằng mọi bước trong quá trình tố tụng, 

kể cả ý kiến thiểu số, đều nhằm mục đích giúp HĐTT ban hành một phán quyết hiệu quả 

và chính xác chứ không thể sử dụng Phán quyết trọng tài để phục vụ cho việc soạn thảo Ý 

kiến thiểu số65.  

2. Về việc nên hay không nên ban hành ý kiến thiểu số đến các Bên tranh chấp 

Tác giả cho rằng do hiện cả quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC cũng như LTTTM đều không 

có quy định cụ thể về việc nên hay không nên ban hành ý kiến thiểu số đến các Bên tranh 

chấp và do đó vấn đề ban hành ý kiến thiểu số không có cơ sở pháp lý rõ ràng trừ khi VIAC 

sửa đổi quy tắc hiện hành. Trong mọi trường hợp, vấn đề này nên được đánh giá theo 

từng vụ việc cụ thể trên cơ sở Điều 35.6 Quy tắc: “Đối với các vấn đề không được quy định 

trong Quy tắc này, Trung tâm và Hội đồng Trọng tài hành động theo tinh thần của Quy tắc 

này và nỗ lực giải quyết vụ tranh chấp một cách công bằng và hiệu quả”. Vai trò này 

của Trung tâm và Hội đồng Trọng tài có thể so sánh với cơ chế của tòa Trọng tài ICC trong 

việc xem xét Ý kiến thiểu số của Trọng tài viên66. 

Một số ý kiến không thể được ban hành ví dụ như công kích cá nhân, tố cáo trọng tài viên 

khác thiên vị một cách vô căn cứ hay ý kiến thiểu số được đưa quá sát thời hạn ban hành 

phán quyết sẽ làm ảnh hưởng đến tính hiệu quả của việc giải quyết tranh chấp và không 

nên được ban hành. Ngược lại, việc không ban hành những ý kiến “ngắn gọn, lịch sự, tiết 

chế”67 của Trọng tài viên về nội dung vụ tranh chấp sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng của 

quá trình giải quyết tranh chấp khi một bên không được đảm bảo rằng lập luận của mình 

đã được xem xét từ nhiều góc độ. Quan điểm của tác giả ủng hộ việc ý kiến thiểu số nên 

                                                                    
65 Redfern/Hunter 9.193; Gary Born, 2469 
66  Peter J. Rees and Patrick Rohn, Dissenting Opinions: Can they Fulfil a Beneficial Role?,Arbitration 

International, (© LCIA; Kluwer Law International 2009, Volume 25 Issue 3) p. 333 

 
67 Tiêu chuẩn cho Ý kiến thiểu số của Alan Redfern, p.226 
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được xem xét tùy theo từng trường hợp cụ thể như trên để phán ánh trong phán quyết 

trọng tài nhất là khi ngày càng nhiều trọng tài viên quốc tế tham gia tố tụng giải quyết 

tranh chấp theo quy tắc của VIAC mà không nhất thiết ở trong danh sách trọng tài viên 

của VIAC. 

3. Về việc ký phán quyết Trọng tài trong trường hợp có ý kiến thiểu số 

Việc ký hay không ký phán quyết Trọng tài cũng nên được vận dụng hết sức linh hoạt theo 

Điều 35.6 Quy tắc của VIAC do không có cơ sở cụ thể để bắt buộc trọng tài viên phải ký 

vào phán quyết đa số. Thông thường, với việc chấp nhận chỉ định làm trọng tài viên tại 

VIAC, trọng tài viên có nghĩa vụ ngầm định phải chấp nhận mọi quy định trong quy tắc, 

đặc biệt là quy định về hình thức Phán quyết Trọng tài trong đó yêu cầu phán quyết phải 

có chữ ký của mọi thành viên (Điều 30.1.i Quy tắc VIAC).  

Vấn đề ký hay không ký phán quyết của trọng tài viên có ý kiến thiểu số cũng bị ảnh hưởng 

lớn bởi nền tài phán mà trọng tài viên đó được đào tạo hay hành nghề (các nước thông 

luật và dân luật có quan điểm không thống nhất về ý kiến thiểu số). Trong mọi trường hợp 

nên khuyến khích trọng tài viên ký phán quyết trọng tài nhất là khi nếu ý kiến thiểu số đã 

được ghi nhận trong phán quyết trọng tài thì về cơ bản sẽ loại bỏ được lý do trọng tài viên 

có ý kiến thiểu số từ chối ký phán quyết.  

4. Về việc giải thích phán quyết Trọng tài khi có ý kiến thiểu số 

Trên thực tiễn, sẽ rất khó để trọng tài viên giải thích hay bổ sung những vấn đề mà mình 

không cho là đúng, tuy nhiên xét thuần túy trên khía cạnh pháp lý nghĩa vụ giải thích phán 

quyết trọng tài áp dụng chung cho toàn bộ Hội đồng trọng tài (Điều 63 LTTTTM) và trọng 

tài viên có ý kiến phản đối vẫn sẽ phải tham gia vào quá trình giải thích phán quyết (dù 

thực tế có thể không đóng góp ý kiến gì thêm trong quá trình này). 

Quyết định giải thích phán quyết là một phần không thể tách rời trong nội dung của Phán 

quyết, và do đó nguyên tắc đa số theo Điều 60 LTTTM sẽ áp dụng vào việc giải thích phán 

quyết. Nếu trọng tài viên bảo lưu phản đối của mình hoặc có thêm phản đối mới về nội 

dung phần giải thích, Quyết định giải thích vẫn cần phải được ban hành dù có hay không 

chữ ký của trọng tài viên này.  

Trong trường hợp trọng tài viên đồng ý ký quyết định giải thích nhưng không đồng ý ký 

phán quyết hoặc ngược lại, tác giả cho rằng cũng không có bất cứ vi phạm về mặt tố tụng 
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nào ở cả hai trường hợp do trên lý thuyết quyền giải thích việc thiếu chữ ký của một trọng 

tài viên hoàn toàn thuộc về chủ tịch hội đồng trọng tài và LTTTM quy định phán quyết 

vẫn có hiệu lực. Trung tâm và Hội đồng Trọng tài cũng nên tiếp tục áp dụng Điều 35.6 Quy 

tắc VIAC trong trường hợp này để đảm bảo quá trình giải quyết tranh chấp được công 

bằng và hiệu quả./.  
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THỜI HIỆU KHỞI KIỆN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI 

(2014) 

LS. Nguyễn Mạnh Dũng & Lê Quang Hưng 

Vấn đề “thời hiệu khởi kiện trọng tài tính đến thời điểm Nguyên đơn nộp đơn khởi kiện 

hay bắt đầu từ thời điểm Nguyên đơn đã nộp phí trọng tài” là một khía cạnh trong vấn đề 

các sự kiện làm gián đoạn thời hiệu, một trong số rất nhiều vấn đề pháp lý về thời hiệu. 

Để giải quyết vấn đề mà VIAC đặt ra, tác giả nhận thấy cần giải quyết 2 câu hỏi là (1) tác 

động của việc bắt đầu khởi kiện trọng tài đến việc tính thời hiệu theo luật nội dung và (2) 

khi nào thì được coi là hoàn tất việc “khởi kiện” ra trọng tài theo luật hình thức.  

Trước khi phân tích cụ thể hai vấn đề trên, tác giả xin lưu ý rằng do hai vấn đề được điều 

chỉnh bởi hai bộ luật khác nhau nên hoàn toàn có khả năng vấn đề (1) được điều chỉnh 

bởi luật nội dung của nước ngoài trong khi vấn đề (2) lại được điều chỉnh bởi Luật trọng 

tài thương mại Việt Nam (LTTTM) là luật tố tụng. Việc nghiên cứu ảnh hưởng của việc bắt 

đầu tố tụng trọng tài đến thời hiệu vẫn luôn được coi là giao điểm của luật nội dung và 

luật hình thức, đồng thời trong nhiều trường hợp cũng phát sinh vấn đề xung đột pháp 

luật. Để phù hợp với thực tiễn của VIAC, tác giả xin phân tích chủ đạo theo BLDS và LTTTM 

Việt Nam kèm theo một số so sánh với luật nước ngoài. 

Cụ thể như sau: 

1. Việc khởi kiện ra trọng tài và sự kiện làm gián đoạn việc tính thời hiệu khởi kiện 

Theo khoản 2, Điều 158 Bộ luật Dân sự hiện hành (Điều 165 trong Dự thảo BLDS sửa đổi) 

thì việc tranh chấp là một sự kiện pháp lý làm gián đoạn thời hiệu hưởng quyền dân sự, 

miễn trừ nghĩa vụ dân sự. Kết thúc sự kiện làm gián đoạn, thời hiệu sẽ được tính lại từ 

đầu, tức là từ thời điểm quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hay ngày phát sinh quyền 

yêu cầu như quy định hiện hành tại Điều 159 BLDS, hoặc thời điểm người có quyền hoặc 

người có nghĩa vụ biết hoặc phải biết về quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Điều 166 Dự 

thảo BLDS. Cần lưu ý BLDS sử dụng hai khái niệm hoàn toàn khác biệt cho việc tính thời 

hiệu là (i) “tính lại từ đầu” (Điều 158) và (ii) “bắt đầu lại” (Điều 162), trong đó việc “tính 

lại từ đầu” không thay đổi thời điểm bắt đầu tính thời hiệu – còn “bắt đầu lại” thay đổi 

hoàn toàn thời điểm bắt đầu tính thời hiệu. 
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Ví dụ thời điểm bắt đầu tính thời hiệu là 01/01/2010 và sự kiện gián đoạn xảy ra từ 

01/02/2011 đến tháng 01/03/2011, thì thời điểm kết thúc thời hiệu sẽ vẫn được tính lại 

từ 01/01/2010 và kết thúc vào tháng 01/01/2012 (giả sử thời hiệu áp dụng là 2 năm theo 

Luật Thương mại). Trong khi đó, nếu từ tháng 01/02/2011 đến tháng 01/03/2011 không 

phải là sự kiện làm gián đoạn mà là sự kiện làm bắt đầu lại, thì thời điểm tính thời hiệu sẽ 

là tháng 02/03/2011 và thời hiệu kết thúc vào ngày 02/03/2013. Về điểm này, cũng cần 

phân biệt rõ thời gian gián đoạn khác với thời gian không tính vào thời hiệu theo Điều 

161 BLDS.  

Việc quy định tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ trở thành một sự kiện pháp 

lý làm gián đoạn thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự đó trong BLDS 

là tương đối thống nhất với thực tiễn pháp luật trên thế giới như Pháp, Ý, Thụy Điển, Đức, 

Anh, Thụy Sỹ hay Nhật. Ở một số quốc gia theo hệ thống thông luật (common law) thì vấn 

đề thời hiệu và sự kiện làm gián đoạn là vấn đề về thủ tục tố tụng, tuy nhiên nếu vấn đề 

thời hiệu được điều chỉnh bởi luật nước ngoài lại trở thành vấn đề nội dung. 

Mặc dù vậy, trái với các hệ thống pháp luật được liệt kê nêu trên, BLDS dường như không 

có quy định cụ thể nào về ngày bắt đầu sự kiện làm gián đoạn – tức ngày bắt đầu “tranh 

chấp” theo điểm b khoản 2 Điều 158. Bộ luật Dân sự của Đức (BGB) có liệt kê cụ thể một 

số hành động như bắt đầu thủ tục tuyên bố phá sản, thông báo của bên thứ ba về việc khởi 

kiện, hay thông báo khởi kiện ra trọng tài (BGB 209, 210 & 220). Theo BGB, trong trường 

hợp này thời hiệu sẽ bị gián đoạn cho đến khi quá trình giải quyết tranh chấp kết thúc, trừ 

trường hợp rút yêu cầu khởi kiện hay yêu cầu khởi kiện bị bác bỏ ví dụ bởi lí do thẩm 

quyền. Trong trường hợp ngoại lệ này, toàn bộ thời gian mà quá trình tố tụng diễn ra sẽ 

không ảnh hưởng đến việc tính thời hiệu – khá giống với khái niệm “tính lại từ đầu” khi 

sự kiện gián đoạn kết thúc trong BLDS. Trong khi đó, Đạo luật Trọng tài Anh lại quy định 

cụ thể rằng Điều 14 về thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài sẽ có giá trị đối với cả Đạo luật 

về Thời hiệu (Limitations Act). 

Trở lại với quy định của pháp luật Việt Nam, Điều 158 BLDS hay Điều 165 Dự thảo BLDS 

sửa đổi quy định khá mập mờ rằng “Thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ 

dân sự bị gián đoạn khi có một trong các sự kiện sau đây: a) Có sự giải quyết của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đối với quyền, nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu; 

hoặc b) Quyền, nghĩa vụ dân sự đang được áp dụng thời hiệu mà bị người có quyền, nghĩa 
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vụ liên quan tranh chấp”. Rõ ràng trường hợp a) sẽ rất khó để áp dụng vào tố tụng trọng 

tài bởi vướng mắc ở cụm từ “cơ quan nhà nước có thẩm quyền” trong khi trường hợp b) 

lại rất khó xác định thời điểm bắt đầu “bị...tranh chấp”. Đáng tiếc, định nghĩa khái niệm 

“ngày phát sinh tranh chấp” hay “thời điểm phát sinh tranh chấp” lại không được điều 

chỉnh trong các văn bản hiện hành, với quy định gần đây nhất mà tác giả được biết là từ 

Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 07/01/1995 của Tòa án nhân dân tối cao và Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, đã hết hiệu lực từ rất lâu. Thực tiễn tố tụng hiện nay thường 

mặc định ngày bắt đầu tố tụng là ngày bắt đầu tính sự kiện làm gián đoạn, tuy nhiên áp 

dụng như vậy cũng không thật sự chính xác vì ngày phát sinh tranh chấp và ngày bắt đầu 

khởi kiện để giải quyết tranh chấp là hoàn toàn khác biệt. 

2. Thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài là thời điểm bắt đầu sự kiện làm gián đoạn tính 

liên tục của thời hiệu 

Như đã phân tích tại phần 1, quá trình giải quyết tranh chấp, nếu không đưa đến một phán 

quyết cụ thể giải quyết tranh chấp của các bên mà bị đình chỉ (Nguyên đơn không nộp phí, 

Nguyên đơn rút đơn khởi kiện, HĐTT không có thẩm quyền v.v.) thì toàn bộ quá trình tố 

tụng chỉ là một (hoặc một phần) trong sự kiện làm gián đoạn và việc khởi kiện hay nộp 

phí trọng tài không thay đổi thời điểm kết thúc thời hiệu. Tiếp theo đây, tác giả xin phân 

tích rằng thời điểm VIAC nhận đơn khởi kiện (cũng là thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài) 

sẽ là thời điểm bắt đầu làm tạm dừng tính liên tục của thời hiệu. 

Việc nghiên cứu “thời hiệu khởi kiện tính đến thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài hay bắt 

đầu từ thời điểm Nguyên đơn đã nộp phí trọng tài” theo tác giá được biết là khá giống với 

vấn đề được đặt ra khi sửa đổi BLTTDS xem liệu việc tính thời hiệu sẽ bị tạm dừng tại thời 

điểm Tòa nhận đơn hay thời điểm Tòa án đưa vụ tranh chấp vào sổ thụ lý. BLTTDS 2004 

sửa đổi năm 2011 dường như vẫn chưa giải quyết dứt điểm vấn đề này, nhưng Nghị quyết 

03/2012 của Hội đồng thẩm phán đã xác định tại Điều 9 “ngày khởi kiện vẫn được xác 

định là ngày nộp đơn khởi kiện”. Hơn nữa, tại Điều 25.2 Nghị quyết, khi xử lí hậu quả pháp 

lý của việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo Điều 192 BLTTDS, Tòa án Nhân dân tối 

cao đã quy định chỉ cần việc khởi lại còn trong thời hiệu, ngầm định rằng việc khởi kiện 

và ngày khởi kiện mới là thời điểm có giá trị trong việc tính thời hiệu chứ không phải ngày 

thụ lý.  
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Vấn đề này trong tố tụng trọng tài so với BLTTDS là hết sức rõ ràng khi Điều 31 LTTTM 

về thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài đã quy định: 

“1. Trường hợp tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có 

thỏa thuận khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi Trung tâm trọng 

tài nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn. 

2. Trường hợp tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài vụ việc, nếu các bên không có 

thoả thuận khác, thì thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài được tính từ khi bị đơn nhận được 

đơn khởi kiện của nguyên đơn.” 

Việc xác định thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài là hết sức quan trọng, khi thời điểm này 

cũng kích hoạt hàng loạt nghĩa vụ liên quan, trước hết là nghĩa vụ bảo mật về thông tin 

đang có một tranh chấp giải quyết tại trọng tài. Điều 5 Quy tắc tố tụng của VIAC cũng quy 

định giống như khoản 1 Điều 31 LTTTM về thời điểm bắt đầu tố tụng trọng tài. Như vậy, 

đối với tố tụng trọng tài tại VIAC, chỉ cần thời hiệu khởi kiện chưa kết thúc tại thời điểm 

VIAC nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn, nguyên đơn sẽ không bị mất quyền khởi 

kiện theo Điều 154 của BLDS hiện hành.  

Mặc dù khái niệm “thời hiệu khởi kiện” có thể sẽ không được quy định trong BLDS sửa 

đổi, tác giả vẫn cho rằng chỉ cần quá trình tố tụng trọng tài được bắt đầu khi còn thời hiệu 

hưởng quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự hay thời hiệu khác nếu luật 

chuyên ngành áp dụng là đủ, không nhất thiết phải hoàn tất việc nộp phí trọng tài trong 

thời hiệu. Việc không nộp đủ phí trọng tài trong thời hạn VIAC ấn định sẽ được coi là rút 

đơn khởi kiện theo Điều 33.1 Quy tắc của VIAC, dẫn đến việc đình chỉ quá trình giải quyết 

tranh chấp. Khi đó, khoảng thời gian từ ngày VIAC nhận được đơn đến ngày có quyết định 

đình chỉ, như đã phân tích, cũng không hề ảnh hưởng đến cách tính thời hiệu hay thời 

điểm kết thúc thời hiệu. Trong mọi trường hợp, vấn đề thời hiệu (1) là một vấn đề về nội 

dung tranh chấp nên phải được xem xét bởi HĐTT và (2) không ảnh hưởng đến giá trị 

pháp lý của thỏa thuận trọng tài. 

3. Kết luận 

Từ những phân tích trên, tác giả cho rằng thời hiệu khởi kiện không tính đến thời điểm 

nộp đơn khởi kiện, càng không bắt đầu từ thời điểm nộp phí trọng tài. Do sự chưa rõ ràng 
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của BLDS, việc VIAC nhận được đơn khởi kiện chỉ có thể đánh dấu thời điểm bắt đầu làm 

gián đoạn việc tính thời hiệu.  

Tùy từng luật áp dụng cho nội dung tranh chấp hay quá trình tố tụng mà vấn đề khởi kiện 

trong thời hiệu hay không sẽ được xem xét. Theo góc độ luật Việt Nam, chỉ cần VIAC nhận 

được đơn khởi kiện từ một bên khi thời hiệu chưa kết thúc là đủ để bên đó không mất 

quyền khởi kiện do hết thời hiệu. 
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THIỆT HẠI ƯỚC TÍNH – LIQUIDATED DAMAGES  

(2014) 

LS. Nguyễn Mạnh Dũng & Đặng Vũ Minh Hà 

4. Thỏa thua ̣n vè thie ̣t hại ước tính là gì? 

Thỏa thua ̣n vè thie ̣t hại ước tính (liquidated damage) là mo ̣ t ché tài đòi bòi thường thie ̣t 

hại bàng tièn được ghi nha ̣n trong cả he ̣  thóng thông lua ̣ t và dân lua ̣ t. Thỏa thua ̣n vè thie ̣t 

hại ước tính thường là mo ̣ t đièu khoản trong hợp đòng mà trong đó các bên thỏa thua ̣n 

mo ̣ t só tièn bòi thường thỏa đáng đói với những thie ̣t hại mà mo ̣ t bên có thẻ nha ̣ n được 

néu bên kia vi phạm hợp đòng. Thông thường, đièu khoản vè thie ̣t hại ước tính sẽ có thẻ 

thi hành néu tòa án tháy ràng: 

(i) Khó có thẻ tính toán được cụ thẻ thie ̣t hại gây ra bởi sự vi phạm hợp đòng; và  

(ii) Khoản thie ̣t hại ước tính đáy phải là mo ̣ t sự bòi thường hợp lý và tương xứng với 

thie ̣t hại thực té hoa ̣c thie ̣t hại có thẻ dự đoán được.  

Cách tiép ca ̣n vè khái nie ̣m thie ̣t hại ước tính của he ̣  thóng thông lua ̣ t và he ̣  thóng dân lua ̣ t 

lại có nhièu điẻm khác bie ̣t. 

5. So sánh cách tiép ca ̣n vè thie ̣t hại ước tính trong he ̣  thóng thông lua ̣ t và he ̣  thóng 

dân lua ̣ t 

a. Hệ thống thông luật 

Vè cơ bản, lua ̣ t hợp đòng của các nước thông lua ̣ t phân bie ̣t rát rõ ràng sự khác nhau giữa 

thie ̣t hại ước tính và phạt vi phạm hợp đòng (penalty). Sự khác nhau giữa hai hình thức 

này xuát phát từ bản chát của chúng: đièu khoản thie ̣t hại ước tính được sử dụng như mo ̣ t 

hình thức bòi thường cho những thie ̣t hại mà người vi phạm hợp đòng đã gây ra trong khi 

đièu khoản phạt hợp đòng thường dùng với mục đích răn đe nhàm ngăn cha ̣n sự vi phạm.  

Trong he ̣  thóng thông lua ̣ t, ché tài vè bòi thường thie ̣t hại bàng tièn chỉ có thẻ thi hành 

được khi nó là mo ̣ t đièu khoản vè thie ̣t hại ước tính chứ không phải là mo ̣ t đièu khoản 

phạt. Đẻ xác định xem mo ̣ t đièu khoản là ước tính thie ̣t hại hay phạt vi phạm, các thảm 

phán thường so sánh mức đo ̣  bòi thường trong đièu khoản với mức thie ̣ t hại thông thường 

néu hành vi vi phạm hợp đòng diẽn ra. Trong trường hợp mức bòi thường không tương 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

80 

Về Mục lục chính 
 

 

xứng (thường là lớn hơn hản mức đo ̣  thie ̣t hại thông thường) thì đièu khoản sẽ được coi 

là phạt vi phạm hợp đòng và do đó sẽ không thẻ thi hành được.  

Tuy nhiên, cách tiép ca ̣n mới trong lua ̣ t hợp đòng của Anh cho phép vie ̣c thảm phán có thẻ 

giảm mức bòi thường trong đièu khoản phạt hợp đòng bàng với mức thie ̣t hại thực té đẻ 

cho đièu khoản có thẻ thi hành được. Đây có thẻ được coi là điẻm giao thoa giữa he ̣  thóng 

thông lua ̣ t và dân lua ̣ t. 

b. Hệ thống dân luật 

Khác bie ̣ t cơ bản với he ̣  thóng thông lua ̣ t, pháp lua ̣ t vè hợp đòng của các nước thuo ̣c he ̣  

thóng dân lua ̣ t không có sự phân bie ̣t rõ ràng giữa đièu khoản thie ̣t hại ước tính và đièu 

khoản phạt vi phạm hợp đòng và thường cho phép hợp đòng quy định đièu khoản phạt vi 

phạm hợp đòng với mục đích răn đe, trừng phạt bên vi phạm hợp đòng. Pháp lua ̣ t của mo ̣ t 

só nước thừa nha ̣n cả đièu khoản thie ̣t hại ước tính và phạt vi phạm hợp đòng, ví dụ Đièu 

1226 đén 1233 của Bo ̣  Lua ̣ t Dân sự Pháp quy định vè đièu khoản phạt vi phạm hợp đòng 

và đièu 1152 quy định vè thie ̣t hại ước tính. Đièu 340 và 341 Bo ̣  lua ̣ t dân sự Đức thừa 

nha ̣n cả thie ̣t hại ước tińh và phạt vi phạm hợp đòng, điẻm khác bie ̣t giữa 2 ché tài này là 

đièu khoản phạt vi phạm hợp đòng có thẻ bị hạn ché bởi quyét định của tòa án néu như 

mức phạt đó là quá cao và không tương xứng. Trong khi đó, mo ̣ t só nước khác chỉ có quy 

định vè phạt vi phạm, chảng hạn như lua ̣ t Hợp đòng của Trung Quóc chỉ có quy định vè 

phạt vi phạm và mức phạt này có thẻ được đièu chỉnh (tăng lên hoa ̣c giảm đi) theo quyét 

định của Tòa án hoa ̣c Trọng tài.  

Nhìn chung, pháp lua ̣ t thuo ̣c he ̣  thóng thông lua ̣ t cho phép tòa án hoa ̣c trọng tài đièu chỉnh 

mức phạt vi phạm hoa ̣c mức thie ̣t hại ước tính néu chứng minh được mức bòi thường 

“không tương xứng” so với thie ̣t hại thực té. 

6. Quy định vè chế tài đòi bồi thường thie ̣t hại trong pháp lua ̣ t Vie ̣t Nam 

Pháp lua ̣ t Vie ̣t Nam chỉ thừa nha ̣n hai hình thức khác phục thie ̣t hại bàng tièn do vi phạm 

hợp đòng đó là (i) phạt vi phạm và (ii) bòi thường thie ̣t hại được thừa nha ̣n trong Bo ̣  lua ̣ t 

dân sự 2005, Lua ̣ t thương mại 2005 và Lua ̣ t xây dựng 2014. Trừ Lua ̣ t xây dựng chỉ quy 

định mức vi phạm đói với công trình xây dựng bàng nguòn vón nhà nước (không được 

quá 12% giá trị hợp đòng bị vi phạm), hai văn bản lua ̣ t còn lại có những quy định cụ thẻ 

khác nhau đói với hai loại ché tài trên. 
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a. Chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong Luật Dân sự và Luật 

thương mại 

i. Phạt vi phạm: 

Phạt vi phạm theo lua ̣ t Vie ̣t Nam là vie ̣ c bên vi phạm nghĩa vụ phải no ̣p mo ̣ t khoản tièn 

cho bên bi ̣vi phạm bát kẻ mức đo ̣  thie ̣t hại như thé nào. Bên bị vi phạm chỉ có quyèn yêu 

càu phạt vi phạm néu trong hợp đòng có thỏa thua ̣ n đièu khoản phạt Khoản 2 Đièu 422 

Bo ̣  lua ̣ t dân sự 2005 cho phép các bên được tự do thỏa thua ̣n vè mức đo ̣  phạt vi phạm mà 

không quy định mức tràn. Trong khi đó, theo quy định tại Đièu 301 của Lua ̣ t thương mại, 

giới hạn mức phạt vi phạm không được quá 8% giá trị phàn nghĩa vụ hợp đòng bị vi phạm.  

Mục đích chủ yéu của ché tài phạt hợp đòng theo lua ̣ t Vie ̣t Nam là trừng phạt, tác đo ̣ng 

vào ý thức của các chủ thẻ trong hợp đòng nhàm ngăn ngừa vie ̣c vi phạm hợp đòng. 

ii. Bồi thường thiệt hại 

Trách nhie ̣m bòi thường thie ̣t hại được quy định tại Đièu 307 khoản 2 Bo ̣  lua ̣ t dân sự ràng: 

“Trách nhie ̣m bòi thường thie ̣t hại vè va ̣ t chát là trách nhie ̣m bù đáp tỏn thát va ̣ t chát thực 

té, tính được thành tièn do bên vi phạm gây ra, bao gòm tỏn thát vè tài sản, chi phi ́hợp lý 

đẻ ngăn cha ̣n, hạn ché, khác phục thie ̣t hại, thu nha ̣p thực té bi ̣mát hoa ̣c giảm sút”. Theo 

như đièu này, trách nhie ̣m bòi thường thie ̣t hại chỉ được thực hie ̣n đói với những tỏn thát 

va ̣ t chát thực té. Đièu này cũng được khảng định trong Lua ̣ t thương mại 2005. Theo Đièu 

303 và 304 Lua ̣ t thương mại, bên vi phạm phải bỏi thường những tỏn thát do hành vi vi 

phạm hợp đòng gây ra cho bên bị phạm néu bên bị vi phạm chứng minh được các căn cứ 

quy định tại Đièu 303. Mức bòi thường này được tính trên những thie ̣ t hại thực té của bên 

bị vi phạm do hành vi vi phạm của bên vi phạm gây ra. 

Tuy nhiên, vie ̣c áp dụng ché tài bòi thường thie ̣t hại trong Bo ̣  lua ̣ t dân sự và Lua ̣ t thương 

mại lại có điẻm khác bie ̣ t. Đièu 422 khoản 3 Bo ̣  lua ̣ t Dân sự có quy định ràng: “[…] néu 

không có thỏa thua ̣ n trước vè mức bòi thường thie ̣t hại thì phải bòi thường toàn bo ̣  thie ̣t 

hại […]”. Đièu này có nghĩa là Bo ̣  lua ̣ t dân sự có thể cho phép các bên thỏa thua ̣n vè mức 

đo ̣  bòi thường thie ̣t hại trong hợp đòng. Nhưng Lua ̣ t thương mại lại không hè có bát cứ 

quy điṇh nào cho phép các bên thỏa thua ̣n vè mức đo ̣  bòi thường thie ̣t hại mà chỉ cho phép 

bên bị vi phạm đòi bòi thường những tỏn thát thực té néu chứng minh được các tỏn thát 

này. 
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b. Bản chất của thiệt hại ước tính 

Thie ̣t hại ước tính không thẻ là phạt vi phạm hợp đòng bởi xét vè mục đích áp dụng, ché 

tài này không thẻ được sử dụng với mục đích như là mo ̣ t hình thức răn đe đẻ buo ̣c thực 

hie ̣n hợp đòng. 

Vè bản chát, thie ̣t hại ước tính thực chát là mo ̣ t loại bòi thường thie ̣t hại theo như quy 

định tại Bo ̣  lua ̣ t Dân sự và Lua ̣ t thương mại. Mục đích áp dụng của ché tài bòi thường thie ̣t 

hại trong lua ̣ t Vie ̣t Nam và thỏa thua ̣n vè thie ̣t hại ước tính trong thông lua ̣ t là gióng nhau. 

Nó đèu là mo ̣ t loại ché tài được đa ̣ t ra nhàm bòi thường và khác phục những tỏn thát do 

bên vi phạm gây ra đói với bên bị vi phạm. Bản thân từ “damage” trong “liquidated 

damage” cũng mang ý nghĩa là bòi thường thie ̣t hại. Do đó, thỏa thua ̣n vè thie ̣t hại ước 

tính không thẻ được coi là mo ̣ t loại “ché tài khác” được đièu chỉnh bởi Đièu 292 khoản 7 

Lua ̣ t thương mại. 

Ma ̣c dù gióng nhau vè bản chát nhưng thie ̣t hại ước tính là mo ̣ t trường hợp áp dụng đa ̣c 

bie ̣t của ché tài bòi thường thie ̣t hại. Theo pháp lua ̣ t hợp đòng của he ̣  thóng thông lua ̣ t, 

thie ̣t hại ước tính được các bên thỏa thua ̣ n đẻ bòi thường khi thie ̣t hại thực té khó xác 

định. Đẻ áp dụng được thie ̣t hại ước tính thì đièu khoản này phải được quy định từ trước 

trong hợp đòng và thie ̣t hại ước tính cũng phải tương xứng với mức thie ̣t hại có thẻ xảy 

ra. Tuy nhiên, càn phải lưu ý mo ̣ t đièu là trong Lua ̣ t thương mại không có quy định cho 

phép áp dụng vie ̣c thỏa thua ̣n này. 

c. Việc áp dụng Bộ luật dân sự và Luật thương mại 

Như đã phân tích ở trên, quy định vè bòi thường thie ̣t hại trong Bo ̣  lua ̣ t dân sự và Lua ̣ t 

thương mại có những điẻm khác bie ̣t. Néu như Bo ̣  lua ̣ t dân sự có quy định căn cứ cho phép 

các bên thỏa thua ̣n vè mức bòi thường thie ̣t hại (Đièu 422 khoản 3) thì Lua ̣ t thương mại 

lại không cho phép đièu này. Như va ̣ y, câu hỏi đa ̣ t ra là vie ̣c áp dụng 2 văn bản này tại 

trọng tại thương mại nói chung và VIAC nói riêng sẽ được thực hie ̣n như thé nào? 

Theo Đièu 2 Lua ̣ t Trọng tài thương mại 2010, trọng tài thương mại chỉ có thảm quyèn giải 

quyét các tranh cháp có tính chát thương mại. Đièu 4 Lua ̣ t thương mại 2005 có quy định 

ràng: 

Điều 4. Áp dụng Luật thương mại và pháp luật có liên quan 

1. Hoạt động thương mại phải tuân theo Luật thương mại và pháp luật có liên quan. 
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2. Hoạt động thương mại đặc thù được quy định trong luật khác thì áp dụng quy định của 

luật đó.  

3. Hoạt động thương mại không được quy định trong Luật thương mại và trong các luật 

khác thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự. 

Quy định ở đièu này cho tháy ràng những tranh cháp có tính chát thương mại được xét 

xử tại trọng tài phải tuân theo Lua ̣ t thương mại. Hơn nữa, chỉ khi nào lua ̣ t thương mại 

không có quy định thì mới áp dụng quy định của Bo ̣  lua ̣ t dân sự. Rõ ràng, trong Lua ̣ t 

thương mại có quy định cụ thẻ vè ché tài bòi thường thie ̣t hại (Đièu 302 đén 307) nên 

không thẻ áp dụng các quy định vè bòi thường thie ̣t hại trong Bo ̣  lua ̣ t dân sự được. 

7. Két lua ̣n 

Thỏa thua ̣n vè thie ̣t hại ước tính là mo ̣ t ché tài nhàm đòi bòi thường thie ̣t hại trong thương 

mại. Tuy nhiên, pháp lua ̣ t Vie ̣t Nam hie ̣n nay vãn chưa có quy định cụ thẻ vè ván đè này.  

Tại VIAC, vie ̣c áp dụng hay không áp dụng thỏa thua ̣n của các bên vè thie ̣t hại ước tính là 

mo ̣ t ván đè vè ma ̣ t no ̣ i dung và phụ thuo ̣c vào lua ̣ t áp dụng đẻ giải quyét tranh cháp là lua ̣ t 

pháp của nước nào? Néu như lua ̣ t áp dụng cho phép thi hành thỏa thua ̣n của các bên vè 

thie ̣t hại ước tính thì áp dụng theo đúng nguyên tác được quy định tại pháp lua ̣ t đó.  

Trong trường hợp lua ̣ t áp dụng là lua ̣ t Vie ̣t Nam, hợp đòng có quy định thỏa thua ̣n vè thie ̣t 

hại ước tính thì đièu khoản này sẽ không thẻ áp dụng được vì như giải thích ở trên, Lua ̣t 

thương mại 2005 - lua ̣ t đièu chỉnh các tranh cháp mang tính thương mại - không có quy 

định vè thie ̣t hại ước tińh. Ho ̣ i đòng trọng tài chỉ có thẻ ra phán quyét yêu càu bên bị vi 

phạm chứng minh thie ̣t hại thực té của mình và bên vi phạm chỉ phải bòi thường theo mức 

thie ̣t hại thực té đó. 
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VẤN ĐỀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH CỦA TRỌNG TÀI VIÊN 

TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI  

(2014) 

LS. Nguyễn Mạnh Dũng & Đặng Vũ Minh Hà  

I. Cơ sở pháp lý của ván đè xung đo ̣ t lợi ích 

1. Nghĩa vụ công khai trong Lua ̣ t Trọng tài thương mại 2010 và Quy tác tó tụng trọng 

tài của VIAC 

Mo ̣ t nguyên tác cơ bản trong vie ̣c giải quyét tranh cháp bàng trọng tài đó là trọng tài viên 

(“TTV”) phải vô tư, đo ̣ c la ̣p và khách quan. Đẻ đảm bảo được sự vô tư và khách quan của 

mình, TTV không được có những xung đo ̣ t lợi ích giữa TTV với các bên, giữa TTV với lua ̣ t 

sư của các bên hoa ̣c giữa các TTV với nhau. Đièu 42 (2) Lua ̣ t Trọng tài thương mại 2010 

(“Lua ̣ t TTTM”) quy định: “[…] TTV phải thông báo bàng văn bản cho Trung tâm trọng tài 

hoa ̣c Ho ̣ i đòng trọng tài và các bên vè những tiǹh tiét có thẻ ảnh hưởng đén tính khách 

quan, vô tư của mình”. Đièu này là sự tiép thu Đièu 12 Lua ̣ t mãu của UNCITRAL vè Trọng 

tài thương mại quóc té, trong đó có quy định:  

(1) Khi mo ̣ t người có khả năng được chỉ định làm TTV thì người đó càn phải công khai 

những hoàn cảnh có thẻ gây ra những nghi ngờ chính đáng vè tính khách quan và 

đo ̣c la ̣p của mình. Kẻ từ khi được chỉ định và trong suót quá trình tó tụng trọng tài, 

TTV sẽ không được trì hoãn vie ̣ c công khai cho các bên những tình huóng có thẻ 

gây ra những nghi ngờ chính đáng vè tính khách quan và đo ̣c la ̣p của mình. 

(2) TTV có thẻ bị từ chói chi ̉khi có tình huóng gây ra sự nghi ngờ chính đáng vè tính 

đo ̣c la ̣p và khách quan của TTV hoa ̣ c khi TTV không có đủ phảm chất như các bên 

đã thỏa thua ̣ n.[…]. 

Nguyên tác vè sự đo ̣c la ̣ p, vô tư của trọng tài viên còn được thẻ hie ̣n tại Đièu 14 của Quy 

tác tó tụng trọng tài của VIAC (“Quy tác VIAC”). 

Ma ̣c dù pháp lua ̣ t Vie ̣t Nam tiép thu tinh thàn của pháp lua ̣ t quóc té vè trọng tài đã có quy 

định vie ̣ c công khai thông tin của trọng tài viên, tuy nhiên, cho đén nay vãn không có mo ̣ t 

văn bản nào hướng dãn cụ thẻ những tình tiét nào có thẻ ảnh hưởng đén sự đo ̣c la ̣p, khách 

quan của trọng tài viên hay trọng tài viên phải công khai những thông tin gì. Ở Mỹ, các 
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TTV thường tham khảo Quy tác đạo đức của Trọng tài viên trong tranh cháp thương mại 

do Hie ̣p ho ̣ i trọng tài viên Mỹ ban hành. Trên phạm vi thé giới, các TTV thường sử dụng 

Hướng dãn của Hie ̣p ho ̣ i lua ̣ t sư quóc té (IBA) vè Xung đo ̣ t lợi ích trong trọng tài quóc té 

(“Quy tắc IBA”). Đây là văn bản thông dụng nhát hướng dãn vè xung đo ̣ t lợi ích cho các 

TTV nên VIAC và các TTV có thẻ tham khảo Quy tác này khi xem xét tính đo ̣c la ̣p, khách 

quan của TTV cũng như nghĩa vụ công khai của TTV. 

2. Giới thie ̣u chung vè Hướng dãn của IBA vè Xung đo ̣ t lợi ích trong trọng tài quóc té 

Quy tác IBA được giới thie ̣u đàu tiên vào năm 2004 và đã được cháp nha ̣n ro ̣ng rãi trong 

co ̣ ng đòng trọng tài quóc té. Quy tác này hướng đén rát nhièu đói tượng: TTV, tỏ chức 

trọng tài, tòa án, lua ̣ t sư, các bên tranh cháp, vv. tuy nhiên, mục tiêu chińh của hướng dãn 

này nhàm giúp cho các TTV có thẻ đánh giá được các xung đo ̣ t vè lợi ích mà họ có thẻ ga ̣p 

phải và từ đó cân nhác những ván đè càn thiét phải công khai đẻ có thẻ cháp nha ̣n làm 

TTV hay từ chói làm TTV trong mo ̣ t vụ vie ̣c. Quy tắc IBA đã được sử dụng ro ̣ng rãi trong 

cả trọng tài thương mại và trọng tài đầu tư quốc tế kể từ năm 2004.  

Đẻ tương thích với những thay đỏi với sự phát triẻn của trọng tài quóc té, năm 2012, IBA 

bắt đầu tiến hành xem xét sửa đỏi Quy tắc này. Quy tác IBA 2014 không có quá nhièu khác 

bie ̣t vè ma ̣ t no ̣ i dung so với phiên bản năm 2004, Quy tác mới này ta ̣p trung vào vie ̣c phản 

ánh những vãn ván đè “nóng hỏi” đang được quan tâm trong thực tiẽn trọng tài quóc té, 

chảng hạn như như tác động của việc khước từ quyèn phản đói, sự độc lập và khách quan 

các thư ký của hội đồng trọng tài, vv. Mục tiêu chính của vie ̣c sửa đỏi Quy tác là nhàm giảm 

thiẻu những phản đói không đáng có đói với trọng tài viên đòng thời tăng cường tính ỏn 

định và thóng nhát trong vie ̣c áp dụng. Quy tắc mới này đã được thông qua ngày 

23/10/2014 và được chính thức công bó vào ngày 28/11/2014. 

II. Hướng dãn của Quy tác IBA vè xung đo ̣ t lợi ích 

1. Xung đo ̣ t lợi ićh và nghiã vụ công khai theo Quy tác của IBA 

Theo tiêu chuản chung 2(a) của Quy tác IBA, TTV phải từ chói vie ̣c chi ̉định hoa ̣c từ chói 

tiép tục làm TTV néu TTV có bát kì nghi ngờ nào vè sự khách quan và đo ̣c la ̣p của mình. 

TTV cũng phải từ chói vụ vie ̣c néu như có mo ̣ t sự kie ̣n hoa ̣c tình huóng nào đó mà, dưới 

con mát của mo ̣ t người thứ ba có hiẻu biét vè các tình huóng liên quan, có thẻ tạo ra những 

nghi ngờ chính đáng vè sự khách quan và đo ̣c la ̣p của TTV đó. Những nghi ngờ được coi 
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là chińh đáng néu mo ̣ t người thứ ba ngay tình, có hiẻu biét vè các tình huóng và sự tha ̣ t có 

liên quan đó, sẽ đưa két lua ̣n ràng TTV có khả năng bị ảnh hưởng bởi các nhân tó không 

thuo ̣c no ̣ i dung tranh cháp được trình bày bởi các bên khi đưa ra quyét định của mình. 

Theo tiêu chuản chung 3(a) của Quy tác IBA, TTV chỉ phải công khai những thông tin (sự 

kie ̣n hoa ̣c tình huóng) mà dưới con mát của các bên có thẻ gây ra những nghi ngờ vè sự 

đo ̣c la ̣p, khách quan của TTV.  

Dựa trên các nguyên tác chung vè công khai như trên, Quy tác IBA đã đưa ra 3 danh sách 

áp dụng chỉ ra các tình huóng cụ thẻ có thẻ xảy ra trong thực tiẽn trọng tài quóc té. Các 

danh sách này là những hướng dãn cụ thẻ cho TTV, trung tâm trọng tài, tòa án, lua ̣ t sư và 

các bên vè những tình huóng có thẻ gây nên những xung đo ̣ t lợi ích hoa ̣c các tình huóng 

mà TTV nên công khai thông tin. Các danh sách này bao gòm: 

(i) Danh sách Đỏ:  

2. Danh sách đỏ không thẻ khước từ: bao gòm những tình huóng chác chán sẽ có xung 

đo ̣ t lợi ích nên TTV bát buo ̣c phải từ chói vụ vie ̣c kẻ cả khi các bên đòng ý bỏ qua 

tình huóng đó. 

3. Danh sách đỏ có thẻ khước từ: bao gòm những tình huóng có thẻ tạo ra xung đo ̣ t 

lợi ích nhưng không ở mức quá nghiêm trọng và TTV vãn có thẻ cháp nha ̣n vụ vie ̣c 

néu được sự đòng ý của các bên. 

(ii) Danh sách Da cam: những tình huóng mà dưới con mát của các bên, có thẻ tạo ra 

nghi ngờ vè sự vô tư và đo ̣c la ̣p của TTV và TTV có nghĩa vụ phải công khai néu xảy 

ra các tình huóng thuo ̣c danh sách này. 

(iii) Danh sách Xanh: bao gòm những tình huóng không tòn tại hoa ̣ c không có khả năng 

ản chứa xung đo ̣ t vè lợi ích theo quan điẻm khách quan. Do đó, TTV không phải công 

khai các tình huóng này. 

III. Danh sách Xanh theo Quy tác của IBA 

i. TTV không thuo ̣ c trường hợp phải công khai thông tin (theo Quy tác IBA) thì có nên 

công khai không? 

Danh sách Xanh là mo ̣ t danh sách không giới hạn những trường hợp cụ thẻ, không có khả 

năng tòn tại xung đo ̣ t lợi ích theo quan điẻm khách quan. Mục đích của IBA trong vie ̣c quy 

định Danh sách Xanh là nhàm hạn ché những trường hợp công khai không càn thiét đẻ 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

87 

Về Mục lục chính 
 

 

tránh những phản đói bát hợp lý làm trì hoãn quá trình tó tụng trọng tài. Chính vi ̀thé, TTV 

không có nghĩa vụ phải công khai các tình huóng được lie ̣ t kê trong danh sách này.  

Theo giải thích của IBA vè vie ̣c áp dụng Tiêu chuản chung 3 (a), những tình huóng được 

lie ̣ t kê trong Danh sách Xanh không thẻ tạo ra “những nghi ngờ hợp lý về sự vô tư hay độc 

lập của trọng tài viên theo quan điẻm của mo ̣ t người thứ ba có hiẻu biét vè những sự kie ̣n 

liên quan đén tình huóng đó” (theo Tiêu chuản chung 2 vè đièu kie ̣n đẻ phản đói TTV) nên 

vie ̣ c công khai là không càn thiét. Vie ̣c buo ̣c phải công khai quá nhièu thông tin sẽ ảnh 

hưởng đén quyèn riêng tư của TTV và có thẻ tạo nên những phản đói bát hợp lý gây trì 

hoãn quá trình giải quyét tranh cháp nên nghiã vụ công khai chỉ nên dừng lại ở mức đo ̣  

hợp lý. 

ii. Néu trọng tài viên không công khai nhưng trong quá trình tó tụng trọng tài, mo ̣ t bên 

có khiéu nại thì giải quyét thé nào? 

Vie ̣ c công khai không đòng nghĩa với vie ̣c tòn tại xung đo ̣ t lợi ích và bản thân vie ̣ c công 

khai cũng không tự tạo ra cơ sở đẻ phản đói sự đo ̣c la ̣p khách quan của TTV.  

Vie ̣c phản đói TTV phụ thuo ̣c vào tình huóng mà TTV công khai, có đảm bảo đièu kie ̣n đẻ 

phản đói theo như Tiêu chuản chung 2 của Quy tác IBA hay không chứ không phụ thuo ̣c 

vào vie ̣ c TTV đó đã công khai tình huóng hay chưa. Hướng dãn của IBA tại đoạn 5 phàn II 

đã chi ̉ra ràng: “Sự khiéu nại của các bên dựa trên vie ̣ c TTV không công khai sự tha ̣ t hoa ̣c 

tình huóng đó không đương nhiên dẫn đến vie ̣ c TTV không được chỉ định hoa ̣ c không đủ 

đièu kie ̣n đẻ tiép tục giải quyét tranh cháp hoa ̣ c cơ sở đẻ xin hủy hoa ̣ c không công nha ̣n 

phán quyét sau đó. Vie ̣ c không công khai không khién cho TTV trở nên thiéu khách quan 

và đo ̣c la ̣p: chỉ có những sự tha ̣ t hoa ̣c tình huóng mà TTV không công khai mới có thẻ tạo 

nên vie ̣c thiéu đo ̣c la ̣p, khách quan đó”.  

Néu TTV không công khai mo ̣ t tình huóng thuo ̣c Danh sách Xanh mà trong quá trình tó 

tụng trọng tài, mo ̣ t bên có khiéu nại thì theo Đièu 42 (3) Lua ̣ t TTTM, vie ̣ c thay đỏi TTV sẽ 

do các thành viên còn lại của Ho ̣ i đòng trọng tài quyét định. Trong trường hợp các thành 

viên còn lại của Ho ̣ i đòng trọng tài không quyét định được thì Chủ tịch Trung tâm trọng 

tài sẽ đưa ra quyét định.  

Tuy nhiên, càn lưu ý ràng, vie ̣c quyét định xem TTV có thẻ tiép tục giải quyét tranh cháp 

hay không, hoàn toàn phụ thuo ̣c vào vie ̣c tình huóng không được công khai đó có “từ quan 
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điểm của một người thứ ba có hiểu biết về những sự kiện liên quan cho thấy chúng có thể 

tạo ra những nghi ngờ hợp lý về sự vô tư hay độc lập của TTV” hay không (theo Tiêu chuản 

chung 2(b) của Quy tác IBA). Néu tình huóng đó không tạo ra những nghi ngờ hợp lý ảnh 

hưởng đén sự đo ̣c la ̣p, khách quan của TTV thì TTV vãn có thẻ tiép tục giải quyét tranh 

cháp. 

iii. Lưu ý khi áp dụng hướng dẫn mới của IBA về xung đột lợi ích trong hoàn cảnh cụ 

thể của Việt nam. 

IV. Mối quan hệ giữa các Trọng tài viên là luật sư giải quyết tranh chấp ở các công ty 

luật cạnh tranh với nhau 

Ở Vie ̣t Nam hie ̣n nay, với sự phát triẻn của trọng tài thương mại, vie ̣c lua ̣ t sư làm TTV 

ngày càng trở nên phỏ bién. Mo ̣ t trong những thay đỏi lớn của Quy tác IBA 2014 là hướng 

đén mói quan he ̣  và xung đo ̣ t lợi ích giữa các công ty lua ̣ t và giữa TTV với lua ̣ t sư của mo ̣ t 

bên. 

Tiêu chuản chung 6(a) của Quy tác IBA sửa đỏi năm 2014 có mo ̣ t quy định mới đó là yêu 

càu TTV, là thành viên của mo ̣ t công ty lua ̣ t, sẽ phải chịu trách nhie ̣m vè những xung đo ̣ t 

lợi ích có thẻ gây ra bởi công ty của mình (“bear the identity of his/her law firm”). Đièu 

này có nghĩa là TTV sẽ phải công khai những thông tin vè công ty lua ̣ t của mình có thẻ tạo 

ra những nghi ngờ hợp lý vè xung đo ̣ t lợi ích giữa công ty và nghĩa vụ đo ̣c la ̣p, khách quan 

của TTV đó trong tó tụng trọng tài. Đièu này phản ánh mo ̣ t thực tiẽn là hie ̣n nay rát nhièu 

lua ̣ t sư thành viên (partner) của các công ty lua ̣ t lớn được mời làm TTV trong khi họ vãn 

phải chịu trách nhie ̣m đói với các khách hàng của mình, dù không liên quan trực tiép đén 

vụ tranh cháp. 

Bên cạnh đó, theo Tiêu chuản chung 7(b), các bên có trách nhie ̣m phải thông báo với Ho ̣ i 

đòng trọng tài, trung tâm trọng tài và các bên khác biét các thông tin vè lua ̣ t sư của mình 

tham gia tó tụng trọng tài. Mo ̣ t bên cũng càn thông báo với bên kia vè vie ̣c lie ̣u TTV và lua ̣ t 

sư của họ có mói quan he ̣  nào không. Nghĩa vụ này được áp dụng đói với tát cả các lua ̣ t sư 

mà mo ̣ t bên chỉ điṇh. Các bên phải thực hie ̣n nghĩa vụ công khai này ngay từ khi bát đàu 

tó tụng đẻ tránh trường hợp công khai muo ̣n có thẻ khién mo ̣ t bên phản đói vè sự khách 

quan của TTV. 
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Danh sách Da cam trong Quy tác IBA 2014 mới bỏ sung thêm mo ̣ t tình huóng mới mà TTV 

càn phải công khai thông tin (3.3.8), đó là trường hợp hai TTV của Ho ̣ i đòng trọng tài, hoa ̣c 

mo ̣ t TTV và lua ̣ t sư của bên đã từng co ̣ng tác với nhau dưới vai trò đòng lua ̣ t sư trong vòng 

ba năm trở lại đây. Bên cạnh đó, trường hợp quy định tại điẻm 3.3.7 cũng là mo ̣ t tình 

huóng mới: khi TTV và lua ̣ t sư của mo ̣ t bên có thù hàn với nhau thì TTV cũng phải công 

khai thông tin đó (trường hợp này bao gòm cả vie ̣c TTV và lua ̣ t sư từng “đói đàu” nhau 

trong mo ̣ t vụ vie ̣c khác). 

Những hướng dãn mới trong Quy tác IBA 2014 nhàm đảm bảo vie ̣c các TTV sẽ đảm bảo 

nghĩa vụ đo ̣c la ̣p, khách quan của mình ngay cả khi công ty lua ̣ t của TTV và công ty lua ̣ t 

của lua ̣ t sư của mo ̣ t bên có thẻ là đói thủ cạnh tranh trực tiép trên thị trường dịch vụ pháp 

lý. 

V. Xung đột lợi ích về nội dung tranh chấp (“issue” conflict) 

Ngoài ván đè vè xung đo ̣ t lợi ićh giữa TTV là lua ̣ t sư với lua ̣ t sư của các bên, Quy tác IBA 

2014 còn chú trọng đén ván đè xung đo ̣ t vè no ̣ i dung và coi đây là mo ̣ t trong những ván 

đè càn giải quyét trong bản sửa đỏi mới. Ma ̣c dù các trường hợp xung đo ̣ t vè no ̣ i dung 

tranh cháp không được đè ca ̣p trực tiép trong Danh sách Da cam (danh sách vè các tình 

huóng phải công khai) nhưng trong đoạn 6 phàn II hướng dãn vie ̣c áp dụng các danh sách 

của Quy tác IBA, ban soạn thảo đã lưu ý ràng: “TTV càn phải xem xét trên cơ sở từng vụ 

vie ̣ c đẻ xem mo ̣ t tình huóng, ma ̣c dù không được đè ca ̣p trong danh sách Da cam, có gây 

nên những nghi ngờ chính đáng vè sự khách quan, đo ̣c la ̣p của miǹh hay không. Bởi vì 

Danh sách này là không giới hạn nên có những tình huóng ma ̣c dù không được lie ̣ t kê 

nhưng cũng có thẻ càn phải công khai. Vi ́dụ như: […] trường hợp TTV đòng thời làm lua ̣ t 

sư trong mo ̣ t vụ vie ̣c khác không liên quan nhưng có no ̣ i dung tranh cháp tương tự […]”. 

TTV cũng càn lưu ý các trường hợp đã được chỉ định nhièu làn bởi mo ̣ t bên cho những vụ 

vie ̣c có no ̣ i dung tranh cháp tương tự nhau hay vie ̣ c TTV đã từng hoa ̣ c đang tham gia mo ̣ t 

Ho ̣ i đòng trọng tài khác với mo ̣ t TTV cũng đang tham gia vụ vie ̣c này hoa ̣c với mo ̣ t lua ̣ t sư 

của mo ̣ t bên trong vụ vie ̣c có no ̣ i dung tương tự, v.v… Ma ̣c dù các trường hợp này không 

được lie ̣ t kê trong Danh sách Da cam nhưng Ban soạn thảo Quy tác IBA 2014 vãn lưu ý 

các TTV càn phải xem xét và cân nhác theo từng trường hợp cụ thẻ xem vie ̣c các TTV 

thường xuyên cùng nhau tham gia các vụ vie ̣c có tính chát tương tự nhau có thẻ tạo nên 

thé mát cân bàng trong ho ̣ i đòng trọng tài và do đó càn phải công khai. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG TỐ TỤNG 

TRỌNG TÀI 

(26/06/2013) 

Nguyễn Mạnh Dũng/Nguyễn Thị Thu Trang68 

A. PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI VÀ THẨM QUYỀN 

CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI. 

Trung tâm Trọng tài, kể cả VIAC và Hội đồng Trọng tài do Trung tâm thành lập là hai 
thực thể khác nhau và giữ vai trò khác nhau trong quá trình tố tụng trọng tài. Vai trò, 
nhiệm vụ và quyền hạn của hai thực thể này được qui định trong Luật TTTM và Qui tắc 
tố tụng năm 2012 của VIAC. Tuy nhiên, trong quá trình tố tụng, không ít các vấn đề nảy 
sinh mà giữa Ban Thư ký của VIAC nói riêng, của các Trung tâm trọng tài nói chung và 
Hội đồng trọng tài chưa có được cách xử lý thống nhất. Trước khi tìm hiểu về cách xử lý, 
hãy phân tích thẩm quyền của hai thực thể này về mặt lý luận. 

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG: 

1. Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài 

- Khác với tòa án, hội đồng trọng tài không phải là tổ chức có tư cách pháp nhân. Hội 

đồng trọng tài được thành lập cho mỗi vụ việc chỉ hình thành sau khi quá trình lựa chọn 

trọng tài được thực hiện và được trao thẩm quyền giải quyết tranh chấp cụ thể mà các 

bên tin cậy giao phó.  

Thẩm quyền, quyền và nghĩa vụ của hội đồng trọng tài xuất phát từ sự thóng nhát ý chí 

của các bên và dựa vào luật điều chỉnh thỏa thuận trọng tài, luật nơi giải quyết tranh chấp, 

và luật nơi công nhận và thi hành phán quyết trọng tài69.Theo Redfern and Hunter trong 

cuốn Trọng tài quốc tế70, Hội đồng Trọng tài có các quyền chung sau đây:  

+ Tiến hành tố tụng trọng tài một cách hợp lý; 

+ Quyết định luật áp dụng và địa điểm giải quyết tranh chấp; 

+ Quyết định về ngôn ngữ của trọng tài;  

                                                                    
68 Công ty Luật TNHH MTV Tư vấn Độc Lập – Dzungsrt & Associats LLC at www.dzungsrt.com. 
69 Nigel Blackaby, Constantine Partasides, et al., Redfern and Hunter, Trọng tài quốc tế, NXB Oxford University 

Press 2009, trang 313 – 362, đoạn 5.02 
70 Redfern and Hunter trong cuốn Trọng tài quốc tế NXB Oxford University Press 2009, trang 313 - 362 
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+ Thu thập tài liệu, chứng cứ (document production); 

+ Yêu cầu người làm chứng; 

+ Xác nhận lời khai của người làm chứng; 

+ Kiểm tra các vấn đề của vụ tranh chấp; 

+ Chỉ định chuyên gia; 

+ Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; 

+ Thu xếp đảm bảo tài chính cho chi phí trọng tài; 

Thẩm quyền tương tự cũng được trao cho Hội đồng trọng tài được thành lập theo Luật 

trọng tài thương mại năm 2010 và Qui tắc tố tụng của VIAC năm 2012. 

2. Thẩm quyền của trung tâm trọng tài 

- Trung tâm trọng tài là tổ chức được thành la ̣p nhàm đảm bảo và trợ giúp việc giải 

quyết tranh chấp bằng trọng tài. Mặc dù trung tâm trọng tài có chức năng quản lý, giám 

sát quá trình tố tụng trọng tài, nhưng trung tâm trọng tài không quyết định tranh chấp 

giữa các bên. Vie ̣c giải quyét tranh cháp là nhiệm vụ của hội đồng trọng tài đã được các 

bên lựa chọn cho tranh chấp cụ thể đó.71 Nhiệm vụ của trung tâm trọng tài là để hỗ trợ 

hội đồng trọng tài72. 

- Thẩm quyền của trung tâm trọng tài không chỉ xuất phát từ quy định của pháp luật, 

quy tắc và điều lệ của trung tâm trọng tài mà còn từ khi đơn khởi kiện được Trung tâm 

thụ lý. Trung tâm trọng tài có trách nhiệm thực hiện các chức năng như là xem xét về sự 

tồn tại của thỏa thua ̣n trọng tài dựa trên những bàng chứng ban đàu trong hò sơ khởi kie ̣n 

(prima facie), hõ trợ các bên lựa chọn, thay đổi trọng tài viên73.  

Ví dụ Điều 1 khoản 2, quy tắc ICC, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 quy định:  

“Tòa trọng tài không tự mình giải quyết tranh chấp. Nó quản lý việc giải quyết tranh chấp 
của Hội đồng trọng tài phù hợp với quy tắc trọng tài ICC. Tòa trọng tài chỉ là cơ quan 
được ủy quyền để quản lý việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo Quy tắc này, bao 

                                                                    
71 Julian M. Lew, Loukas A. Mistelis, et al., Pháp luật trọng tài thương mại quốc tế so sánh, NXB Kluwer Law 

International, 2003, trang 223 – 253, đoạn 10-2 
72 Alan Redfern và Martin Hunter, Luật và thực tiễn áp dụng trọng tài thương mại quốc tế, Sweet and Maxwell, 

Luân Đôn, 2004, đoạn 4-108 
73 Julian M. Lew, Loukas A. Mistelis, et al., Luật trọng tài thương mại quốc tế so sánh, NXB: Kluwer Law 

International, 2003, trang 275 – 299, đoạn 12-62 
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gồm cả việc kiểm tra và phê chuẩn phán quyết được ban hành phù hợp với quy tắc này.”  

 Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) lại có chức năng “liên lạc với các 

trọng tài viên, các bên tranh chấp và các đại diện ủy quyền của họ, theo dõi lịch trình và thời 

hạn đê nộp các bản đệ trình, thu xếp cơ sở vật chất cho phiên họp và các vấn đề khác để tạo 

điều kiện cho việc tiến hành trọng tài diễn ra suôn sẻ.”  

II. XÁC ĐỊNH THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI VÀ TRUNG TÂM TRỌNG 

TÀI TRONG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN QUỐC TẾ 

Thẩm quyền của mõi trung tâm trọng tài, Hội đồng trọng tài tại mỗi trung tâm được quy 

định khác nhau do ảnh hưởng từ các yếu tố như xã hội, hoàn cảnh kinh tế và hệ thống 

pháp luật tại quốc gia nơi thành lập trung tâm trọng tài74. Tuy nhiên, có hai trường phái 

liên quan về thẩm quyền của trung tâm trọng tài. (i) Trường phái chú trọng tăng cường 

sự kiểm soát của tổ chức trọng tài đối với tố tụng trọng tài. Trường phái này thịnh hành 

ở Tòa trọng tài của Phòng thương mại quốc tế (ICC) và Trung tâm trọng tài quốc tế 

Singapore (SIAC). (ii) trường phái dành ưu tiên cho tính chủ động của hội đồng trọng tài 

và giới hạn tổ chức trọng tài ở các chức năng hành chính-văn phòng. Trường phái này 

phát triẻn tại Tòa trọng tài quốc tế London (LCIA), Hiệp Hội trọng tài Mỹ (AAA)..  

Luật trọng tài mẫu của UNCITRAL, quy tắc của Hiệp hội trọng tài thương mại Nhật Bản 

JCAA cho phép các bên tự do lựa chọn số lượng trọng tài viên tham gia giải quyét tranh 

cháp. Tuy nhiên, HKIAC và ICC giới hạn số lượng trọng tài viên là 1 hoặc 3. Trong trường 

hợp các bên không có thỏa thuận về số lượng trọng tài viên thì tranh cháp sẽ do trọng tài 

viên duy nhất giải quyết trừ khi Ban thư ký của SIAC hoặc Tòa trọng tài ICC nhận thấy vụ 

việc cần 3 trọng tài viên75. Khi nảy sinh ván đè vè sự tồn tại của thỏa thuận trọng tài và 

thảm quyèn của trọng tài, Tổng thư ký Tòa trọng tài ICC có thể yêu cầu Tòa trọng tài do 

ICC thành la ̣p quyết định liệu có tiếp tục tiến hành tố tụng trọng tài và phạm vi tố tụng 

trọng tài trong trường hợp đó. Tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành nếu Tòa trọng tài ICC 

qua xem xét sơ bo ̣  (prima facie) xác định có thỏa thuận trọng tài theo Quy tắc trọng tài 

ICC76. Quy tắc ICC có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 quy định rõ hơn hai trường hợp thuộc 

                                                                    
74 Nguyễn Mạnh Dũng, Cố gắng trong việc xác định các đặc điểm chính của các trung tâm trọng tài tại các khu 

vực chính và xu hướng mới tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, Luận văn thạc sĩ tại trường Đại học luật Queen 

Mary, số CIN MN 367, tháng 8 năm 2008 
75 Điều 12.2 quy tắc ICC và Điều 28.2 của quy tắc SIAC.  
76 Điều 6.3 và 6.4 Quy tắc tố tụng trọng tài ICC có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 
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thẩm quyền này của Tòa trọng tài ICC là khi có nhiều hơn hai bên tham gia tố tụng và khi 

có nhiều hơn một thỏa thuận trọng tài77.  

Quy tắc trọng tài của HKIAC, JCAA, LCIA đều không yêu cầu Trung tâm trọng tài kiẻm tra 

và cháp thua ̣n phán quyét trước khi ban hành. Trong khi đó, theo quy tắc của ICC, trước 

khi kí vào phán quyết, Hội đồng trọng tài sẽ đệ trình bản dự thảo phán quyết cho Tòa 

trọng tài ICC. Tòa trọng tài có thể đưa ra một số sửa chữa về hình thức của phán quyết và 

cũng có thể lưu ý một số nội dung nhưng không làm ảnh hưởng đến tính độc lập của quyết 

định của Hội đồng trọng tài. Không một phán quyết nào được ban hành bởi Hội đồng trọng 

tài néu không có sự chấp thuận của Tòa trọng tài về mặt hình thức78. Đây là một trong các 

cơ chế của ICC nhằm tránh các sai sót về hình thức phán quyết dân tới rủi ro hủy phán 

quyết của ICC. Quy tắc trọng tài của SIAC cũng có quy định tương tự79. 

Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài.  

Ngay sau khi thành lập, Hội đồng trọng tài quốc tế, đặc biệt là Hội đồng trọng tài của Toà 

trọng tài ICC thường xác định rõ các vấn đề mà Hội đồng trọng tài sẽ phải quyết định, các 

vấn đề tố tụng trước khi giải quyết nội dung cụ thể của tranh chấp. Điều này được thể hiện 

rõ trong Điều khoản tham chiếu (Terms of reference) hay trong các Yêu cầu tố tụng 

(Procedural Orders). Hạng mục công việc của Hội đồng trọng tài của ICC đưa ra sau khi 

tham vấn các bên tranh chấp bao gồm: 

- Xác định các vấn đề yêu cầu Hội đồng trọng tài giải quyết trong vụ kiện; 

- Xem xét và quyết định về địa điểm giải quyết tranh chấp, ngôn ngữ trong tố tụng 

trọng tài, luật nội dung (substantive law) áp dụng cho giải quyết nội dung tranh chấp; 

- Xác định thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, xác định tư cách của các bên; 

- Giải quyết tranh chấp phù hợp với quy định của Quy tắc tố tụng trọng tài. Nếu 

không có quy định cụ thể trong Luật tố tụng trọng tài hay Quy tắc tố tụng của Trung tâm 

thì Hội đồng trọng tài sẽ quyết định về việc tiến hành tố tụng sau khi tham vấn các bên.  

                                                                    
77 Điều 6.4 Quy tắc tố tụng trọng tài ICC 
78 Điều 33- Quy tắc ICC 2012 
79 Điều 28.2 Quy tắc trọng tài SIAC, có hiệu lực từ ngày 1/7/2010 
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- Thiết lập một thời gian biểu cho tố tụng trọng tài, ấn định ra các thời hạn tố tụng 

cụ thể; 

- Ban hành các yêu cầu về mặt tố tụng: yêu cầu về hình thức các văn bản, tài liệu trao 

đổi được đệ trình; các yêu cầu về hình thức, phương thức đánh giá và thu thập chứng cứ, 

lời khai của nhân chứng, ý kiến của chuyên gia; cách thức tiến hành phiên họp, yêu cầu 

đối với vấn đề biên dịch phiên dịch các tài liệu; Cách thức gửi tài liệu và thông báo cho các 

bên tranh chấp; 

- Ban hành các quyết định về các vấn đề dưới dạng phán quyết một phần hoặc từng 

phần, quyết định về áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời. 

Việc xác định các vấn đề này sẽ tạo đièu kie ̣n cho tố tụng trọng tài diễn ra thuận lợi, phù 

hợp với Quy tắc tố tụng, giúp Hội đồng trọng tài tránh việc vượt quá thẩm quyền.  

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ THEO LUẬT VIỆT NAM:  

Luật trọng tài thương mại Việt Nam 2010 không quy định cụ thể về vấn đề thẩm quyền 

của trung tâm trọng tài. Tuy nhiên, chương IV của LTTTM có quy định chức năng của trung 

tâm trọng tài tại Điều 23, Đièu 28 Lua ̣ t TTTM. “Trung tâm trọng tài có chức năng tổ chức, 

điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quy chế và hỗ trợ trọng tài viên 

về mặt hành chính, văn phòng, và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng trọng tài.”(Điều 

23).  

Khác với Trung tâm, thảm quyèn của Ho ̣ i đòng trọng tài được qui định chi tiét trong Lua ̣ t 

Trọng tài thương mại năm 2010. Bảng so sánh dưới đây hữu ích cho trọng tài viên. 

Hội đồng Trọng tài Trung tâm trọng tài 

- Thẩm quyền xem xét thỏa thuận 

trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài 

không thể thực hiện được, thẩm quyền 

giải quyết vụ việc của Hội đồng Trọng tài 

(Điều 43); 

- Xây dựng điều lệ và quy tắc tố 

tụng của Trung tâm trọng tài phù hợp 

với những quy định của Luật TTTM 

2010; 
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- Thẩm quyền xác minh sự việc của 

Hội đồng Trọng tài (Điều 45); 

- Xây dựng tiêu chuẩn Trọng tài 

viên và quy trình xét chọn, lập danh sách 

Trọng tài viên, xóa tên Trọng tài viên 

trong danh sách Trọng tài viên của tổ 

chức mình. 

- Thẩm quyền của Hội đồng Trọng 

tài về việc triệu tập người làm chứng 

(Điều 46 và Điều 48); 

- Gửi danh sách Trọng tài viên và 

những thay đổi về danh sách Trọng tài 

viên của Trung tâm trọng tài cho Bộ Tư 

pháp để công bố; 

- Thẩm quyền áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời (Điều 49); 

- Chỉ định Trọng tài viên để thành 

lập Hội đồng trọng tài trong những 

trường hợp quy định tại Luật TTTM 

2010; 

- Thẩm quyền tiến hành tố tụng 

trọng tài khác mà các bên không có thỏa 

thuận hay Quy tắc của Trung tâm trọng 

tài không quy định; 

- Cung cấp dịch vụ trọng tài, hoà 

giải và các phương thức giải quyết tranh 

chấp thương mại khác theo quy định của 

pháp luật; 

- Thẩm quyền giải quyết các vấn 

đề khác liên quan đến vụ tranh chấp 

được các bên yêu cầu. 

- Cung cấp các dịch vụ hành chính, 

văn phòng và các dịch vụ khác cho việc 

giải quyết tranh chấp; 

 - Thu phí trọng tài và các khoản 

hợp pháp khác có liên quan đến hoạt 

động trọng tài; 

 - Trả thù lao và các chi phí khác 

cho Trọng tài viên; tổ chức bồi dưỡng 

nâng cao trình độ và kỹ năng giải quyết 

tranh chấp cho Trọng tài viên; 
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 - Báo cáo định kỳ hằng năm về 

hoạt động của Trung tâm trọng tài với 

Sở Tư pháp nơi Trung tâm trọng tài 

đăng ký hoạt động; 

 - Lưu trữ hồ sơ, cung cấp các bản 

sao quyết định trọng tài theo yêu cầu 

của các bên tranh chấp hoặc cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền; 

Những bình luận khoa học hữu ích đối với trọng tài viên 

Tóm lại, thẩm quyền của Hội đồng trọng tài đói với một vụ việc là thẩm quyền trực tiếp 

tiến hành giải quyết vụ tranh chấp cụ thể trên cơ sở thỏa thuận của các bên, quy định 

của pháp luật và quy tắc tố tụng trọng tài. Thẩm quyền của trung tâm trọng tài là tổ chức, 

hỗ trợ và giám sát Hội đồng trọng tài đó và các bên trong việc tiến hành giải quyết 

tranh chấp theo các quy định của pháp luật trọng tài và quy tắc tố tụng trọng tài của trung 

tâm. 

Sự phân định giữa hai thảm quyèn này rát rõ ràng. Khi Nguyên đơn nộp đơn kiện, Trung 

tâm trọng tài sẽ nhận đơn khởi kiện nếu đơn khởi kiện thỏa mãn các nội dung tại khoản 

2 và khoản 3 của Điều 30 LTTTM. Việc xem xét liệu có thực sự tồn tại một thỏa thuận 

trọng tài hay không, thỏa thuận trọng tài có vô hiệu hay không thực hiện được sẽ được 

Hội đồng trọng tài xem xét trong giai đoạn tó tụng. Trung tâm trọng tài không có thẩm 

quyền xem xét các vấn đề này khi thụ lý Đơn khởi kie ̣n. Những liệt kê công việc sau đây 

của VIAC và của Hội đồng trọng tài do VIAC thành lập sẽ giúp các trọng tài viên phân định 

được việc gì Hội đồng cần thực hiện, không được giao cho Ban Thư ký của VIAC, những 

việc gì VIAC phải thực hiện, những việc tuyệt đối không làm thay Hội đồng trọng tài. Bảng 

so sánh trên cho thấy Trung tâm thực hiện các dịch vụ hành chính, có vai trò đặc biệt quan 

trọng trong việc xử lý các vấn đề hành chính thay mặt Hội đồng trọng tài để hạn chế sự 

tiếp xúc giữa cá nhân trọng tài viên cũng như hội đồng với các bên. Điều này giúp tránh 

những nghi ngờ của các bên, của người thứ ba đối với tính vô tư, khách quan của Hội đồng 

trọng tài. Trung tâm không trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp mặc dù trong các 
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phiên họp có sự có mặt của thành viên Ban thư ký của VIAC với tư cách thư ký của Hội 

đồng. Thư ký Hội đồng cũng thực hiện các hoạt động thuần túy hành chính sự vụ. Vai trò 

của VIAC chỉ giới hạn ở khía cạnh hành chính. Sự giám sát của VIAC khác với sự giám sát 

trong nhiều thiết chế khác cũng là sự giám sát để giúp Hội đồng trọng tài tiến hành tố tụng 

đúng với thủ tục qui định.  

Cá nhân mỗi trọng tài viên trong Hội đồng trọng tài là người được các bên tin tưởng và 

giao trách nhiệm và quyền hạn để giải quyết vụ tranh chấp. Hội đồng trọng tài hay trọng 

tài viên duy nhất là chủ thể tiến hành tố tụng trọng tài. Chính vì vậy, bất cứ công việc nào 

liên quan trực tiếp đến nội dung vụ kiện, với quyền và nghĩa vụ của các bên với tư cách là 

các bên trong tố tụng trọng tài cần phải được Hội đồng trọng tài quyết định.. Điều các 

trọng tài viên phải luôn luôn tránh là giao cho Thư ký hay Ban Thư ký của VIAC thực hiện 

những công việc dễ mang tính chất tố tụng. Ví dụ, giao cho Thư ký giúp sơ thảo phán quyết 

với tư duy đơn giản là Thư ký nắm vững hình thức, cấu trúc của phán quyết và nội dung 

của vụ kiện do tham gia ngay từ đầu, là thành phần của Hội đồng trọng tài.  

Để tránh những sai sót sơ đẳng trong việc tiến hành tố tụng, Hội đồng Trọng tài hay trọng 

tài viên duy nhất cần phải đặc biệt ghi nhớ rằng họ là chủ thể tiến hành tố tụng, còn Ban 

thư ký VIAC hay thành viên của Ban Thư ký trong thành phần Hội đồng là những người 

hỗ trợ Hội đồng thực hiện các hoạt động thuần túy dịch vụ hành chính, kỹ thuật. Trong 

thực tiễn, giới hạn giữa hoạt động này của Ban Thư ký VIAC với một số thao tác của Hội 

đồng trọng tài là rất dễ bị nhầm lẫn80. Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam có thể tham 

khảo Bản hướng dẫn sử dụng Thư ký Hội đồng trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế 

Hồng Kong 81 hoặc Hướng dẫn của ICCA về Thư ký của Hội đồng trọng tài82.  

IV. CÁC CÔNG VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI VIAC VÀ 

HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI VIAC THEO ĐIỀU LỆ VÀ QUY TẮC TỐ TỤNG: 

                                                                    
80 Vụ kiện giữa Tập đoàn sản xuất RSM (RSM) là nguyên đơn trong một vụ kiện với Cộng hòa Trung Phi giải 

quyết tại ICSID.RSM đã khởi kiện ICSID, WB và Tổng thư ký của ICSID – bà M.Kinnear tại một tòa án ở 

Washington DC. RSM cũng cho rằng bà Kinnear, tổng thư ký của ICSID đã đơn phương từ chối thụ lý yêu cầu 

hủy quyết định của Hội đồng vụ việc. RSM cho rằng đã có một sự vi phạm trắng trợn công ước ICSID, quy tắc 

của Trung tâm và “nguyên tắc cơ bản của công lý”…  
81 

http://www.hkiac.org/images/stories/arbitration/HKIAC%20Guidelines%20on%20Use%20of%20Secretary%20

to%20Arbitral%20Tribunal%20-%20Final.pdf 
82  http://www.arbitration-

icca.org/media/2/13975817558900/aa_arbitral_sec_guide_composite_15_april_2014.pdf 
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Tương ứng với thẩm quyền của mình, Trung tâm trọng tài VIAC cũng nên có chức năng 

thực hiện các công việc83 sau đây: 

1. Chức năng hỗ trợ hoạt động trọng tài 

- Quản lý các văn bản, hồ sơ trong tố tụng: có thể bao gồm việc lưu trữ quản lý các 

văn bản đệ trình để tạo điều kiện thuận lợi cho các yêu cầu có thể phát sinh hoặc chuẩn bị 

các bản sao cho các bên khi một bên hay Hội đồng trọng tài có yêu cầu cung cấp tại mọi 

thời điểm trong suốt quá trình tố tụng. Thêm vào đó, việc quản lý hồ sơ cũng bao gồm việc 

tự động hay theo yêu cầu của một bên, gửi các văn bản trao đổi, đệ trình của 1 bên hoặc 

của các trọng tài viên.  

- Tạo điều kiện cho việc trao đổi giữa các bên: có thể bao gồm đảm bảo việc trao đổi 

giữa các bên, luật sư và hội đồng trọng tài được diễn ra liên tục, cập nhật, và cũng có thể 

bao gồm việc chuyển tiếp các văn bản trao đổi.  

- Thu xếp/ sắp xếp cho các buổi họp hoặc phiên họp bao gồm các công việc cụ thể 

nhưng không giới hạn sau: 

+ Hỗ trợ hội đồng trọng tài trong việc thu xếp thời gian, địa điểm của phiên 

họp giải quyết tranh chấp. 

+ Thu xếp phòng họp cho phiên họp giải quyết tranh chấp. 

+ Tạo điều kiện cho các cuộc họp qua điện thoại hay trực tuyến (telephone 

conference or live streaming). 

+ Ghi chép biên bản phiên họp giải quyết tranh chấp. 

+ Hỗ trợ các thư kí cho phiên họp. 

+ Thu xếp phiên dịch viên theo yêu cầu của các bên tranh chấp hoặc của chính 

hội đồng trọng tài (nếu có TTV nước ngoài). 

+ Tạo điều kiện xin visa cho TTV hay các bên tranh chấp nước ngoài vì mục 

đích phiên họp khi được yêu cầu; 

                                                                    
83 Tham khảo Khuyến nghị để hỗ trợ các trung tâm trọng tài và các tổ chức khác liên quan đến trọng tài theo Quy 

tắc trọng tài của Ủy ban liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) sửa đổi năm 2010  
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+ Thu xếp chỗ ở cho trọng tài viên (nước ngoài) và các bên tranh chấp (nếu 

được yêu cầu); 

- Đưa ra các thông báo, hướng dẫn liên quan đến tố tụng trọng tài thay mặt cho Hội 

đồng trọng tài khi được yêu cầu, đặc biệt liên quan đến việc tạm ứng phí trọng tài; 

- Hỗ trợ việc chứng nhận phán quyết bao gồm cả hợp pháp hóa các bản sao phán 

quyết nếu cần.  

- Hỗ trợ dịch phán quyết (nếu được yêu cầu) 

- Lưu trữ hồ sơ, biên bản, phán quyết liên quan đến tố tụng; 

- Chỉ định trọng tài viên và thay thế trọng tài viên theo quy định của LTTTM; 

- Tính toán phí trọng tài và thù lao của trọng tài viên; 

- Đề nghị Hội đồng trọng tài tạm dừng giải quyết tranh chấp trong trường hợp tạm 

ứng phí trọng tài không được nộp đủ bởi một hoặc các bên tranh chấp.  

- Các trợ giúp khác trong tố tụng trọng tài, ví dụ: hỗ trợ các bên trong việc nộp tạm 

ứng phí trọng tài, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại Tòa án, cung cấp thư ký trợ 

giúp cho các vấn đề khác (ví dụ như đánh máy phán quyết kiểm tra các lỗi chính tả, lỗi 

đánh máy trong các quyết định hay phán quyết). 

2. Chức năng giám sát, điều phối hoạt động trọng tài tại trung tâm theo LTTTM 

Việt Nam: 

- Xây dựng điều lệ và quy tắc về tố tụng của Trung tâm trọng tài. 

- Xây dựng tiêu chuẩn trọng tài viên và quy trình xét chọn, lập danh sách, xóa tên 

trọng tài viên ra khỏi danh sách của trung tâm trọng tài. 

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, kĩ năng giải quyết tranh chấp cho trọng tài 

viên. 

- Báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động của trung tâm trọng tài cho sở tư pháp. 

V. CÁC CÔNG VIỆC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI VIAC 

Tương ứng với thẩm quyền của mình, Hội đồng trọng tài có chức năng thực hiện các công 

việc liên quan trực tiếp đến giải quyết nội dung vụ tranh chấp cụ thể: 
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- Xem xét và ra quyết định về thỏa thuận trọng tài vô hiệu, thỏa thuận trọng tài 

không thể thực hiện được, thẩm quyền giải quyết vụ việc của Hội đồng trọng tài trước khi 

xem xét nội dung vụ việc. 

- Nghiên cứu hồ sơ, xác minh sự việc và triệu tập người làm chứng; 

- Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi có yêu cầu của một bên; 

- Tiến hành tố tụng trọng tài để giải quyết tranh chấp theo quy định của LTTTM và 

quy tắc trọng tài của trung tâm; 

- Ban hành các quyết định về cả mặt tố tụng và nội dung vụ việc trong quá trình giải 

quyết tranh chấp (ví dụ: quyết định về thời hạn, gia hạn nộp bằng chứng hay các bản đệ 

trình, quyết định về thẩm quyền, vv.) quyết định công nhận hòa giải thành, quyết định 

đình chỉ giải quyết tranh chấp và phán quyết giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp. 

- Tự mình sửa chữa và/ hoặc giải thích phán quyết theo yêu cầu của một hoặc các 

bên tranh chấp.  

B. ÁP DỤNG PHÁP LỆNH TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI NĂM 2003/ LUẬT 

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI NĂM 2010 VÀ QUY TẮC TỐ TỤNG TƯƠNG ỨNG CỦA 

VIAC ĐỐI VỚI THỎA THUẬN TRỌNG TÀI KÝ TRƯỚC NGÀY LUẬT TRỌNG TÀI 

THƯƠNG MẠI NĂM 2010 CÓ HIỆU LỰC  

I. KINH NGHIỆM ÁP DỤNG LUẬT TỐ TỤNG (DÂN SỰ) VÀ LUẬT NỘI DUNG (DÂN 

SỰ, THƯƠNG MẠI) CỦA VIỆT NAM 

Thực tiễn thực hiện Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự, Luật thương mại của Việt 

Nam liên quan đến việc xác định hiệu lực của luật cho chúng ta những câu trả lời cần 

thiết. 

- Theo Bo ̣  Lua ̣ t dân sự, Lua ̣ t Thương mại thì giá trị các giao dịch được xác định căn 

cứ vào thời điểm xác lập giao dịch dân sự. Đièu này thẻ hie ̣n cụ thẻ cả trong Nghị quyét 

02/2004/NQ-HĐTP. Nghị quyét này quy định “Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước 

ngày 1/7/1996 (ngày Bộ luật Dân sự có hiệu lực) mà các văn bản pháp luật trước đây có 

quy định về thời hiệu (thời hiệu hưởng quyền dân sự, thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự 

và thời hiệu khởi kiện) thì phải áp dụng các quy định về thời hiệu của các văn bản phápluật 
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đó để xác định thời hiệu còn hay hết, không phân biệt giao dịch dân sự đó được thực hiện 

xong trước ngày 1/7/1996 hay từ ngày 1/7/1996”. 

- Điều 2 của Nghị quyết số 60/2011/QH12 về việc thi hành luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011 quy định hoạt đo ̣ ng tố tụng sau ngày luật có 

hiệu lực sẽ được thực hiện theo quy định của Luật này. Tuy nhiên “Đối với những bản án, 

quyết định dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động đã có hiệu lực 

pháp luật trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự có hiệu 

lực mà kể từ ngày Luật này có hiệu lực mới kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, trừ trường 

hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này, thì căn cứ để thực hiện việc kháng nghị theo 

thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của Bộ luật tố tung dân sự năm 2004; 

việc xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng 

dân sự đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2011/QH12.” 

II. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ: 

Trung tâm trọng tài Quóc té SIAC ban hành quy tắc tố tụng trọng tài mới, có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2010. Trong đó, có hướng dẫn việc áp dụng quy tắc này như sau: 

“Khi các bên đã thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại SIAC, các bên sẽ được 
xem như là đã thỏa thuận rằng tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành và quản lý theo quy 
định của quy tắc này. Nếu có quy định nào của quy tắc này mâu thuẫn với quy định bắt 
buộc của luật áp dụng cho tố tụng trọng tài mà các bên không thể vi pham, thì quy định 
bắt buộc đó sẽ được áp dụng  

Quy tắc này có hiệu lực từ ngày 1/7/2010 và trừ khi các bên có thỏa thuận khác, quy tắc 
này sẽ được áp dụng cho mọi vụ việc trọng tài được khởi kiện vào hoặc sau ngày đó.” 

Gần đây, Trung tâm trọng tài ICC khi ban hành quy tắc tố tụng trọng tài mới, có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2012 cũng có quy định tương tự rằng84 các bên sẽ được xem như là đã 
thỏa thuận ra trọng tài theo quy tắc này vào ngày bắt đầu tố tụng trọng tài, trừ khi các 
bên thỏa thuận áp dụng quy tắc có hiệu lực tại thời điểm xác lập thỏa thuận trọng tài.  

Như vậy, có thể thấy, các trung tâm trọng tài như ICC và SIAC đã dựa trên nguyên tắc tự 
do lựa chọn của các bên để làm cơ sở để giải quyết vấn đề áp dụng quy tắc nào cho tố 
tụng trọng tài. Nếu các bên không có thỏa thuận nào khác, thì quy tắc mới sẽ được áp 
dụng thay thế cho quy tắc cũ.  

III. PHÂN TÍCH:  

                                                                    
84 Điều 1.1 và 1.2, Quy tắc tố tụng trọng tài SIAC, có hiệu lực ngày 1/7/2010 
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Điều 81 khoản 3 của LTTTM có quy định “Các thỏa thuận trọng tài được ký kết trước ngày 

Luật này có hiệu lực được thực hiện theo các quy định của pháp luật tại thời điểm ký thỏa 

thuận  

trọng tài”. Quy định này còn khá ma ̣p mờ, không rõ ràng và gây ra nhièu tranh cãi liên 

quan đén vie ̣c xác định lua ̣ t áp dụng cho tó tụng trọng tài cũng như lua ̣ t áp dụng đẻ xác 

định giá trị pháp lý của thỏa thua ̣n trọng tài. 

Đẻ giải thích rõ hơn cho đièu này, Đièu 18 Nghị quyét 01/2014/NQ-HĐTP Hướng dãn thi 

hành mo ̣ t só quy định Lua ̣ t Trọng tài thương mại (do Tòa án nhân dân tói cao ban hành 

ngày 20/03/2014, có hie ̣u lực từ ngày 02/07/2014) đã quy định như sau:  

“Kể từ ngày Luật TTTM có hiệu lực (ngày 01/01/2011), việc giải quyết tranh chấp giữa các 

bên được thực hiện theo quy định Luật TTTM mà không phụ thuộc vào tranh chấp phát sinh 

trước hoặc sau khi Luật TTTM có hiệu lực, và các bên đã có thỏa thuận trọng tài trước hoặc 

sau khi Luật TTTM có hiệu lực. 

Đối với thỏa thuận trọng tài được xác lập trước ngày Luật TTTM có hiệu lực nhưng kể từ 

ngày Luật TTTM có hiệu lực mới phát sinh tranh chấp và các bên không có thỏa thuận trọng 

tài mới, thì việc xác định thỏa thuận trọng tài có hợp pháp hay không và hiệu lực của thỏa 

thuận trọng tài đó phải căn cứ vào quy định tương ứng của pháp luật tại thời điểm xác lập 

thỏa thuận trọng tài.” 

Theo quy định này, dù thỏa thua ̣n trọng tài được xác la ̣p vào thời điẻm nào hay tranh cháp 

phát sinh vào thời điẻm nào đi chăng nữa thì néu vie ̣c giải quyét tranh cháp bát đàu từ 

ngày 01/01/2011 nó sẽ chịu sự đièu chỉnh của Lua ̣ t TTTM. Bên cạnh đó, trong trường 

hợp không có thỏa thua ̣n trọng tài khác giữa các bên, néu thỏa thua ̣n trọng tài được xác 

la ̣ p trước ngày 01/01/2011 nhưng sau ngày này mới phát sinh tranh cháp thì vie ̣c xác 

định giá trị pháp lý và hie ̣u lực của thỏa thua ̣n trọng tài đó sẽ dựa vào các quy định của 

pháp lua ̣ t liên quan tại thời điẻm xác la ̣p thỏa thua ̣n trọng tài (tức Pháp le ̣nh trọng tài 

thương mại năm 2003). 

Khoản 2, điều 1 Quy tắc trọng tài VIAC, có hiệu lực từ 01/01/2012, cũng quy định rằng: 

“Quy tắc này được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp có tố tụng trọng tài bắt đầu từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2012, trừ khi các bên có thỏa thuận khác”. Giả sử thỏa thuận trọng 
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tài được lập trước thời điểm Lua ̣ t TTTM có hiệu lực, nhưng tố tụng trọng tài lại được tién 

hành tại VIAC sau ngày 01/01/2012 thì vie ̣c xác định lua ̣ t áp dụng sẽ tién hành như sau: 

Theo cách giải thích của Đièu 18, NQ 01/2014/NQ-HĐTP về hiệu lực thi hành của LTTTM 

và kinh nghiệm thực tiễn khi thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, trong trường hợp tranh chấp 

được giải quyết tại VIAC, các quy định về tố tụng sẽ được tiến hành theo Quy tắc 2012 (là 

quy tắc trọng tài được sửa đổi phù hợp với quy định bắt buộc của LTTTM). Các vấn đề liên 

quan đến tố tụng khác không được đề cập trong quy tắc, sẽ được tiến hành theo quy định 

của LTTTM. Tuy nhiên, cũng nên xét đến ý chí của các bên khi xác lập thỏa thuận trọng 

tài. Do đó, nên bổ sung rằng, trong trường hợp các bên thỏa thuận áp dụng quy tắc tố tụng 

trọng tài tại thời điểm ký kết thỏa thuận trọng tài (quy tắc trọng tài của VIAC năm 2004) 

thì tố tụng trọng tài sẽ vẫn được tiến hành theo quy tắc này. Các ván đè liên quan đén giá 

trị pháp lý và hie ̣u lực của thỏa thua ̣n trọng tài sẽ được Ho ̣ i đòng trọng tài xác định theo 

Pháp le ̣nh trọng tài 2003. 

Chúng tôi cho rằng cách giải thích của Đièu 18 Nghị quyét 01/2014/NQ-HĐTP là hợp lý 

vì nó giúp thống nhất luật áp dụng cho tố tụng trong quá trình xin thi hành hoặc xin hủy 

phán quyết sau này, đồng thời phù hợp với thực tiễn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

của các trung tâm trọng tài quốc tế danh tiếng. Nghị quyét 01/2014/NQ-HĐTP nói chung 

và Đièu 18 của Nghị quyét nói riêng là mo ̣ t bước phát triẻn đáng chú ý trong he ̣  thóng lua ̣ t 

pháp vè trọng tài ở Vie ̣t Nam, ngày càng cụ thẻ hóa các quy định của Lua ̣ t TTTM và thóng 

nhát cách áp dụng cũng như giải thích các đièu khoản của lua ̣ t này tại các tòa án điạ 

phương, các trung tâm trọng tài và ho ̣ i đòng trọng tài./.  
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PHÂN LOẠI PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI ĐƯỢC CÔNG 

NHẬN VÀ THI HÀNH TẠI VIỆT NAM THEO CÔNG ƯỚC 

NEW YORK 1958 

(Tham Luận Tại Tòa Đàm về Các Quy Định Mới Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 

Và Công Ước New York 1958 Do Usaid Tổ Chức – Tháng 8 Năm 2016) 

Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Thị Thu Trang85 

Giới thiệu chung 

Một trong những sửa đổi đáng hoan nghênh của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 

(BLTTDS) so với BLTTDS năm 2004 sửa bổi bổ sung năm 2011 là đã sử dụng thuật ngữ 

“phán quyết” của trọng tài nước ngoài thay cho thuật ngữ “quyết định của trọng tài nước 

ngoài”. Như sẽ được làm rõ hơn tại mục II dưới đây, hai khái niệm này hoàn toàn khác 

nhau và chỉ có phán quyết của trọng tài nước ngoài mới được Tòa án Việt Nam xem xét 

công nhận và cho thi hành trên lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, để có cách hiểu thống nhất về 

khái niệm này, Điều 424 của Bộ luật tố tụng dân sự mới (“BLTTDS 2015”) đã dẫn chiếu 

đến cách giải thích khái niệm về “phán quyết trọng tài”, “phán quyết trọng tài nước ngoài 

tại Luật trọng tài thương mại Việt Nam 2010 (“LTTTM”).  

Như vậy, để xem xét liệu những phán quyết nào sẽ được Tòa án Việt Nam xem xét công 

nhận và cho thi hành phải dựa trên (i) Công ước New York 1958 và các hiệp định tương 

trợ tư pháp mà Việt Nam đã ký kết; (ii) BLTTDS 2015; và (iii) LTTTM.  

Công ước New York với 156 quốc gia thành viên đã được Việt Nam phê chuẩn ngày 

12/09/1995 và có hiệu lực ngày 11/12/1995 theo quyết định số 453/QD-CTN ngày 

28/07/1995 của Chủ tịch nước. Theo quy định tại Điều I của Công ước năm 1958 New 

York về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài (“Công ước New 

                                                                    
85 Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng là thành viên Viện Trọng tài Luân Đôn (CIArb) và Ủy ban Trọng tài của Hiệp hội 

các đoàn luật sư quốc tế (IBA). Ở Việt nam ông có gần 25 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư và trọng tài, đồng 

thời tham gia soạn thảo nhiều luật lệ liên quan đến trọng tài và hòa giải như Luật Trọng tài thương mại 2010 hay 

Nghị định Hòa giải thương mại (đang soạn thảo). Ông có bằng Cử nhân Luật của trường Đại Học Luật Hà nội và 

bằng Thạc sỹ luật (LLM) chuyên sâu về Giải quyết tranh chấp quốc tế của Trường Trọng Tài quốc tế, Trường 

Luật Queen Mary thuộc Đại học Tổng hợp Luân đôn (Anh)”. Nguyễn Thị Thu Trang là trợ lý nghiên cứu, Thạc 

sỹ Luật Trọng Tài Và Kinh Tế tại Đại học Erasmus Rotterdam, (Hà Lan), Chi tiết xin liên hệ: www.dzungsrt.com 
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York”) thì “Công ước này áp dụng đối với việc công nhận và thi hành các phán quyết trọng 

tài được ban hành tại lãnh thổ của một Quốc gia khác với Quốc gia nơi có yêu cầu công 

nhận và thi hành quyết định trọng tài đó, xuất phát từ các tranh chấp giữa các thể nhân 

hay pháp nhân. Công ước còn được áp dụng cho những phán quyết trọng tài không được 

coi là phán quyết trong nước tại Quốc gia nơi việc công nhận và thi hành chúng được yêu 

cầu.”86     

Đồng thời, khi tham gia Công ước New York, Việt Nam tuyên bố 3 bảo lưu như đã ghi nhận 

tại Điều 2 của Quyết định 453/QĐ-CTN, cụ thể:  

- Công ước chỉ áp dụng đối với việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán 

quyết của trọng tài nước ngoài được tuyên tại lãnh thổ quốc gia là thành viên của 

Công ước này; 

- Đối với phán quyết của trọng tài nước ngoài được tuyên tại lãnh thổ quốc gia chưa 

ký kết hoặc tham gia Công ước, Công ước được áp dụng tại Việt Nam theo nguyên 

tắc có đi có lại; 

- Sẽ chỉ áp dụng Công ước đối với tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp luật 

thương mại; 

Theo quy định của Công ước New York và cam kết của Việt Nam thì tòa án Việt Nam sẽ 

chỉ xem xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài tại Việt Nam nếu 

đó là phán quyết của trọng tài nước ngoài.  

“TRỌNG TÀI” VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHÁC 

Công ước New York và chương XXXV và XXXVII của BLTTDS 2015 chỉ điều chỉnh việc công 

nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. Do đó, tòa án phải đánh giá 

xem xét xem liệu tranh chấp đó có thực sự được giải quyết bằng phương thức trọng tài 

hay là một phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án khác như hòa giải (mediation); 

đánh giá trung lập (neutral evaluation), ủy ban xem xét tranh chấp (DAB) (thường được 

quy định trong Hợp đồng xây dựng theo mẫu FIDIC), quyết định của chuyên gia (expert 

determination) hay giám định kỹ thuật (ví dụ như cơ chế giải quyết tranh chấp tín dụng 

                                                                    
86 Điều I.1 Công ước New York.  
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chứng từ DOCDEX của ICC).87 Nếu tranh chấp đó không được giải quyết bởi phương thức 

trọng tài thì quyết định giải quyết tranh chấp không đủ điều kiện để xem xét và công nhận 

và cho thi hành tại Tòa án Việt Nam theo quy định của chương XXXV và XXXVII của 

BLTTDS 2015.  

Bên cạnh đó, tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên, tranh chấp có thể được giải quyết bởi 

trọng tài vụ việc (ad-hoc) hoặc trọng tài quy chế. Trong trọng tài quy chế, các bên sẽ thỏa 

thuận một trung tâm trọng tài hay một tổ chức trọng tài quy chế giám sát tố tụng theo quy 

tắc tố tụng trọng tài của trung tâm hay tổ chức đó, ví dụ: Tòa trọng tài của Phòng thương 

mại quốc tế (ICC); Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC), Trọng tài của Hiệp hội 

Bông quốc tế (ICA); Trong tài của Hiệp hội thương mại ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi 

(GAFTA). Còn trong trọng tài vụ việc, các bên sẽ tự thỏa thuận về mọi vấn đề liên quan 

đến tố tụng trọng tài như việc thành lập một hội đồng trọng tài để giải quyết tranh chấp, 

luật áp dụng và các quy tắc điều chỉnh cách thức tiến hành tố tụng trọng tài. Trên thực tế, 

các bên tranh chấp trong trọng tài adhoc thường chọn Quy tắc Trọng tài Mẫu của 

UNCITRAL để điều chỉnh tố tụng trọng tài. Ngoài ra, hiện nay một số tổ chức trọng tài như 

ICC, SIAC đã cung cấp dịch vụ trợ giúp chỉ định trọng tài viên cho các bên trong trọng tài 

vụ việc. Tức là, các bên có thể thỏa thuận để trung tâm trọng tài này chỉ định thay họ một 

trọng tài viên phù hợp để giải quyết vụ tranh chấp. Nếu không, các bên cũng có thể nhờ 

đến tòa án quốc gia có thẩm quyền (thường là tòa án của nước nơi có địa điểm giải quyết 

trọng tài) hỗ trợ. Phán quyết được ban hành bởi hội đồng trọng tài vụ việc hay trọng tài 

quy chế đều là phán quyết trọng tài.  

PHÂN BIỆT “QUYẾT ĐỊNH” TRỌNG TÀI VÀ “PHÁN QUYẾT” TRỌNG TÀI 

1. Phán quyết trọng tài theo quy định của Công ước New York 1958 

Trong quá trình xét xử vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài có thể ban hành rất nhiều quyết 

định, tuy nhiên, không phải mọi quyết định được ban hành bởi Hội đồng trọng tài đều 

được xem là “phán quyết” trọng tài. Mặc dù Công ước New York không có định nghĩa thế 

nào là “phán quyết trọng tài”, tuy nhiên theo Bản Hướng dẫn của Ban thư ký UNCITRAL 

về Công ước New York (Bản hướng dẫn của UNCITRAL) thì chỉ những quyết định được 

                                                                    
87 Tìm hiểu thêm về các phương thức này tại ‘Trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn: Giải 

quyết các tranh chấp thương mại như thế nào?’, Trung tâm thương mại quốc tế UNCITAD/WTO,  Geneva: ITC, 

2001, trang 67-76. (đã được dịch sang tiếng Việt).  
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ban hành bởi trọng tài viên nhằm giải quyết toàn bộ hay một vài vấn đề của vụ tranh chấp 

một cách chung thẩm và có hiệu lực ràng buộc, bao gồm cả vấn đề về thẩm quyền mới 

được xem là “phán quyết trọng tài”.88 

Cần lưu ý thêm là trong một số vụ kiện trọng tài, Hội đồng trọng tài có thể ban hành quyết 

định từng phần (partial award) để giải quyết chung thẩm một hoặc nhiều phần riêng biệt 

của vụ tranh chấp. Nói cách khác, phán quyết từng phần được xem là phán quyết cuối 

cùng đối với vấn đề được xem xét trong phán quyết.89 Như đã được nhận định rõ trong 

với Bản hướng dẫn của UNCITRAL, “phán quyết trọng tài là chung thẩm không phải bởi 

vì nó chấm dứt tố tụng trọng tài hay chức năng nhiệm vụ của Hội đồng trọng tài mà bởi vì 

nó là quyết định cuối cùng để giải quyết tranh chấp được đưa ra trọng tài”.90  

Để tiện cho các tòa án quốc gia tham khảo, trong Hướng dẫn của ICCA về diễn giải Công 

ước New York 1958: Sổ tay hướng dẫn cho thẩm phán (“Hướng dẫn của ICCA”) đã liệt kê 

các quyết định trọng tài được coi là phán quyết: 

- Phán quyết cuối cùng, nghĩa là phán quyết kết thúc một vụ kiện trọng tài. Một phán 

quyết giải quyết tất cả các yêu cầu về nội dung là phán quyết cuối cùng. Một phán 

quyết phủ nhận thẩm quyền của hội đồng trọng tài đối với một tranh chấp cũng là 

phán quyết cuối cùng; 

- Phán quyết từng phần, nghĩa là phán quyết đưa ra quyết định chung thẩm đối với 

từng phần của tranh chấp và để những yêu cầu còn lại trọng tố tụng oạn cho giai đ 

một trong  phụ trộitiếp theo. Một phán quyết giải quyết tranh chấp về chi phí  tài

và chậm sai sót về thiệt hại do các  yêu cầutrọng tài xây dựng và để lại phần  vụ kiện

phần; từnglà phán quyết đó sau tố tụng tiến độ đến giai đoạn  

- Phán quyết sơ bộ, đôi khi cũng được gọi là phán quyết tạm thời, nghĩa là phán 

quyết quyết định một vấn đề sơ bộ cần thiết để xử lý yêu cầu của các bên, như 

                                                                    
88  Hướng dẫn của Ban thư ký UNCITRAL, xem thêm tại: 

http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=10&menu=617&opac_view=-1  
89 Hội thảo của Liên hợp quốc về thương mại và phát triển, trang 7, tham khảo tại: 

http://unctad.org/en/Docs/edmmisc232add41_en.pdf  
90 Drummond Ltd. v. Instituto Nacional de Concesiones – INCO et al., Supreme Court of Justice, Colombia, 19 

December 2011 and 3 May 2012, XXXVII Y.B. COM. ARB. 205 (2012).  
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quyết định về việc liệu một yêu cầu có hết thời hiệu khởi kiện không, luật nào điều 

chỉnh về nội dung yêu cầu đó, hoặc liệu có trách nhiệm pháp lý hay không; 

- Phán quyết về chi phí, nghĩa là phán quyết xác định số tiền và phân bổ chi phí trọng 

tài; 

- Phán quyết đồng thuận, nghĩa là phán quyết ghi nhận việc các bên hòa giải thành. 

Một phán quyết vắng mặt có nghĩa là khi một bên không tham gia cũng được coi là phán 

quyết nếu thuộc một trong những loại trên. 

Ngược lại, những quyết định sau đây thường không được coi là phán quyết: 

- Các mệnh lệnh về thủ tục, nghĩa là các quyết định chỉ nhằm tổ chức quá trình tố 

tụng; 

- Quyết định về biện pháp tạm thời hoặc biện pháp khẩn cấp tạm thời. Vì những 

quyết định này chỉ được ban hành trong giai đoạn tố tụng trọng tài và có thể được 

xem xét lại trong quá trình đó, các biện pháp tạm thời không phải là phán quyết.  

Như vậy, để xác định liệu một quyết định trọng tài có được coi là phán quyết trọng tài hay 

không, Tòa án phải xem xét liệu quyết định đó có giải quyết “chung thẩm” vấn đề và “có 

hiệu lực ràng buộc” các bên hay không chứ không nên chỉ dựa trên tên gọi mà hội đồng 

trọng tài đặt cho quyết định của họ. 

2. Phán quyết trọng tài theo quy định của pháp luật Việt Nam 

Điều 424.2 của BLTTDS 2015 quy định rõ:   

“2. Phán quyết của Trọng tài nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều này được xem 

xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam là phán quyết cuối cùng của Hội đồng 

trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp, chấm dứt tố tụng trọng tài 

và có hiệu lực thi hành” 

Quy định này hoàn toàn tương thích với khái niệm “phán quyết trọng tài” tại Điều 3.10 

của LTTTM.91 Tuy nhiên, cách giải thích này lại không thực sự phù hợp với tinh thần của 

Công ước New York vì nó đặt thêm hai tiêu chí để một quyết định trọng tài được xem là 

                                                                    
91 Điều 3.10- LTTTM  

 Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và 

chấm dứt tố tụng trọng tài. 
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phán quyết trọng tài là (i) quyết định đó phải giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp 

và (ii) chấm dứt tố tụng trọng tài. Theo đó, phán quyết từng phần và phán quyết sơ bộ có 

thể không được công nhận và cho thi hành ở Việt Nam trừ khi được Hội đồng trọng tài ghi 

nhận trong phán quyết cuối cùng.  

Thực tế, bên được thi hành thông thường sẽ tiến hành thủ tục yêu cầu công nhận và cho 

thi hành sau khi phán quyết trọng tài cuối cùng được ban hành và thủ tục trọng tài chấm 

dứt. Do vậy, trừ khi quyết định khác trong phán quyết cuối cùng, nếu không phán quyết 

từng phần và quyết định sơ bộ cũng được xem như một phần của phán quyết cuối cùng 

và được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam.  

PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI 

1. Phán quyết trọng tài nước ngoài theo quy định của Công ước New York    

Theo quy định tại Điều I.1 của Công ước New York, một phán quyết trọng tài sẽ được xem 

là phán quyết trọng tài nước ngoài nếu rơi vào một trong hai trường hợp sau:  

i. Phán quyết trọng tài được ban hành tại lãnh thổ của một Quốc gia khác với Quốc 

gia nơi có yêu cầu công nhận và thi hành quyết định trọng tài đó,  

ii. Phán quyết trọng tài không được coi là phán quyết trong nước tại Quốc gia nơi việc 

công nhận và thi hành chúng được yêu cầu. 

Theo quy định trên của Công ước New York, yếu tố chính dựa vào để xác định “quốc tịch” 

của phán quyết trọng tài là địa điểm nơi phán quyết trọng tài được ban hành. Ngoài ra, 

phụ thuộc vào pháp luật của từng quốc gia, một phán quyết trọng tài được tuyên tại chính 

nước đó nhưng vẫn có thể bị coi là phán quyết trọng tài nước ngoài.92  

Ví dụ, ở một số quốc gia như Úc, Brazil, Cameroon, Anh, Đức, Luxembourg, Hà Lan và Tây 

Ban Nha thì tiêu chí duy nhất để xem xét phán quyết có phải là phán quyết nước ngoài 

được điều chỉnh bởi Công ước New York hay không là phán quyết đó được ban hành tại 

quốc gia khác với quốc gia nơi được yêu cầu công nhận và cho thi hành.  

Tại Ấn Độ, Tòa Tối Cao của Ấn Độ ban đầu cho rằng phán quyết được tuyên ở ngoài lãnh 

thổ Ấn Độ theo luật tố tụng của Ấn Độ là phán quyết trong nước và không phải là phán 

                                                                    
92 Hướng dẫn của UNCITRAL, Điều I, xem tại: 

 http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=10&menu=617&opac_view=-1  
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quyết trọng tài nước ngoài theo Công ước New York. Tuy nhiên gần đây, Tòa án Tối cao 

Ấn Độ đã thay đổi quan điểm và ghi nhận rằng Tòa án Ấn Độ sẽ chỉ có thẩm quyền xem 

xét phán quyết được tuyên ở lãnh thổ nước khác khi phán quyết đó được yêu cầu thi hành 

tại Ấn Độ.93 

Tại Trung Quốc, tòa án cho rằng phán quyết được điều chỉnh bởi Công ước New York nếu 

nó được ban hành bởi hội đồng trọng tài của một trung tâm trọng tài nước ngoài. Ví dụ, 

trong một vụ việc, tòa án Trung Quốc đã quyết định rằng phán quyết được tuyên tại Paris 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước New York vì phán quyết này được ban hành bởi 

một hội đồng trọng tài thuộc Phòng Thương Mại Quốc Tế (ICC). Trong một vụ việc khác, 

tòa án Trung Quốc cũng quyết định rằng phán quyết được tuyên tại Mông Cổ sẽ phải trải 

qua thủ tục công nhận và cho thi hành theo Công ước New York vì nó được ban hành bởi 

một tổ chức trọng tài Mông Cổ. Hơn nữa, Tòa án Trung Quốc còn nhận định rằng các phán 

quyết của trọng tài vụ việc có thể được thi hành theo Công ước New York nếu địa điểm 

trọng tài ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc.94  

2. Phán quyết trọng tài nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam    

Trong khi đó, theo Điều 3.11 của LTTTM, “trọng tài nước ngoài là Trọng tài được thành 

lập theo quy định của pháp luật trọng tài nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn để 

tiến hành giải quyết tranh chấp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt 

Nam”.  

Như vậy, định nghĩa về phán quyết của trọng tài nước ngoài theo pháp luật Việt Nam 

không dựa vào địa điểm nơi phán quyết được ban hành để xác định quốc tịnh của phán 

quyết mà dựa vào việc xác định Trọng tài giải quyết vụ tranh chấp có phải là trọng tài 

nước ngoài hay không. Nói cách khác, định nghĩa này rơi vào trường hợp thứ hai của Công 

Ước New York là “phán quyết không được coi là phán quyết trọng tài trong nước”. Tức là, 

cho dù phán quyết của trọng tài nước ngoài được tuyên tại lãnh thổ Việt Nam cũng không 

được xem là phán quyết trong nước mà phải được xem là phán quyết của trọng tài nước 

                                                                    
93 Hướng dẫn của UNCITRAL, Điều I, xem tại: 

 http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=10&menu=617&opac_view=-1  

 
94Hướng dẫn của UNCITRAL, Điều I, xem tại: 

 http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=10&menu=617&opac_view=-1  
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ngoài và phải trải qua thủ tục công nhận và cho thi hành theo BLTTDS để có thể thi hành 

tại Việt Nam.  

Để giải thích thế nào là trọng tài nước ngoài, Điều 424.3 dẫn chiếu đến quy định tại Điều 

3.11 LTTTM rằng “Trọng tài nước ngoài là trọng tài được thành lập theo quy định của 

pháp luật trọng tài do các bên thỏa thuận lựa chọn để tiến hành giải quyết tranh chấp ở 

ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam”. ĐiỀU 424.3 cũng dẫn chiếu đến 

cách giải thích thế nào là phán quyết trọng tài nước ngoài được ghi nhận tại Điều 3.12 của 

LTTTM95.   

Đáng lưu ý là thuật ngữ “trọng tài nước ngoài” được sử dụng trong Luật trọng tài thương 

mại theo cách hai cách:  

i. Là trung tâm trọng tài nước ngoài mà các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp 

trong trường hợp trọng tài quy chế; và  

ii. Là Hội đồng trọng tài được thành lập theo pháp luật nước ngoài mà các bên đã 

lựa chọn để giải quyết tranh chấp trong trường hợp trọng tài vụ việc.  

Như vậy, khi xem xét quốc tịch của phán quyết, Tòa án Việt Nam sẽ áp dụng hai tiêu chí 

khác nhau đối với hai hình thức trọng tài tương ứng là trọng tài quy chế và trọng tài vụ 

việc. Cách diễn giả này của Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với cách diễn giải của 

Trung Quốc như đã nêu trên.  

Mặc dù cách diễn giải này phù hợp với thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam từ trước tới 

nay,96 tuy nhiên, quy định như vậy là trái với bảo lưu thứ nhất của Việt Nam khi gia nhập 

Công ước New York theo Điều I (3) của Công ước là “Quốc gia đó sẽ áp dụng Công ước đối 

với việc công nhận và thi hành các quyết định được đưa ra tại lãnh thổ một Quốc gia 

thành viên khác mà thôi[...]”. Như vậy, khi phê chuẩn Công ước New York, Việt Nam đã 

lựa chọn cách hiểu về “quyết định trọng tài nước ngoài” theo trường hợp thứ nhất, chứ 

không phải trường hợp thứ hai. Nhưng khi nội luật hóa các quy định của Công ước, định 

                                                                    
95 Điều 3.12 của LTTTM: 

[...]Phán quyết của trọng tài nước ngoài là phán quyết do Trọng tài nước ngoài tuyên ở ngoài lãnh thổ 

Việt Nam hoặc ở trong lãnh thổ Việt Nam để giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận lựa chọn. 
96  Quyết định số 01/CNTTNN ngày 14/04/2005 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; Quyết định số 

142/2005/QĐPT ngày 12/07/2005 của Tòa Phúc Thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; Quyết định số 211/QĐ-

KCNQĐTT-ST ngày 01/08/2005 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.  
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nghĩa của “quyết định trọng tài nước ngoài” theo BLTTDS và LTTTM lại thể hiển theo cách 

hiểu thứ hai.   

Hơn nữa, thực tiễn pháp luật trọng tài quốc tế của nhiều quốc gia trên thế giới cũng quy 

định, phán quyết được tuyên trên lãnh thổ của nước đó là phán quyết trong nước. Trường 

hợp thứ hai (về phán quyết không được coi là phán quyết trong nước) đã trở thành Điều 

khoản chết vì trong thực tế, không bao giờ phát sinh trường hợp có một thỏa thuận mà 

theo đó, quyết định trọng tài chịu sự điều chỉnh của một luật trọng tài khác với luật trọng 

tài của quốc gia nơi ban hành quyết định trọng tài97. Do đó, cách hiểu này còn nhiều bất 

cập và gây xung đột với các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật trọng tài 

quốc tế. Với định nghĩa này vô hình chung, Việt Nam đã vô hiệu hóa ý nghĩa về thỏa thuận 

địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (seat of arbitration) liên quan đến thẩm 

quyền của Tòa án nơi tiến hành tố tụng trọng tài và quốc tịch của phán quyết trọng tài. 

Hơn nữa, quy định này cũng dẫn đến việc Tòa án Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi xác 

định một phán quyết có phải là phán quyết trọng tài hay không. Do đó, cần cân nhắc sửa 

đổi lại khái niệm phán quyết trọng tài nước ngoài cho tương thích với quy định của Công 

ước New York và các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Công ước.  

PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI ĐẦU TƯ 

Theo như số liệu thống kê mới nhất của UNCITRAL, Việt Nam hiện đã tham gia nhiều hiệp 

định, điều ước quốc tế, tróng đó có 64 Hiệp định bảo hộ đầu tư (BIT), 11 Hiệp định thương 

mại tự do (FTA) và gần đây là Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

Quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt nam- Liên minh châu Âu (EVTFA) 

cũng vừa kết thúc. Đáng lưu ý là cơ chế giải quyết tranh chấp trong các hiệp định này đều 

viện dẫn đến phương thức trọng tài như Trọng tài vụ việc theo Quy tắc trọng tài mẫu 

UNCITRAL, hoặc Trọng tài đầu tư theo Công ước Washington 1965 (ICSID). Do Việt Nam 

chưa gia nhập Công ước ICSID nên tranh chấp đầu tư theo các hiệp định này thường sẽ 

được giải quyết tại trọng tài vụ việc theo Quy tắc trọng tài mẫu UNCITRAL. Phán quyết 

giải quyết tranh chấp đầu tư do Hội đồng trọng tài vụ việc ban hành sẽ được công nhận 

và cho thi hành tại Việt Nam theo Công ước New York 1958.  

                                                                    
97 Albert Jan van den Berg, Công ước New York 1958, Kluwer law International, trang 404 
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Ví dụ theo TPP, hội đồng trọng tài sẽ ban hành phán quyết có hiệu lực ràng buộc các bên 

nếu không bị xem xét lại hay bị hủy theo như quy định của Công ước ICSID, cơ chế phụ 

trợ của ICSID (Additional Facilities) hay Quy tắc trọng tài mẫu của UNCITRAL.98 Nhưng 

do Việt Nam chưa gia nhập công ước nên phán quyết trọng tài đầu tư ban hành theo TPP 

chỉ có thể được thi hành tại Việt Nam theo Công ước New York và phải trải qua thủ tục 

công nhận và cho thi hành đã được quy định tại chương XXXV và XXXVII cuẩ BLTTDS 

2015.  

Tương tự, EVFTA cũng có quy định giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo cơ chế của 

riêng mình là Tòa Đầu tư. Quyết định của Tòa đầu tư để giải quyết tranh chấp giữa một 

nhà đầu tư và chính phủ nước tiếp nhận đầu tư có thể được kháng cáo và sẽ được xem xét 

bởi Hội đồng phúc thẩm. Phán quyết của Hội đồng Phúc thẩm sẽ là phán quyết cuối cùng 

và có hiệu lực thi hành. Một trong những điểm khác biệt lớn của cơ chế giải quyết tranh 

chấp đầu tư tại EVFTA so với các hiệp định khác là phán quyết cuối cùng của EVFTA sẽ 

được công nhận và cho thi hành tại lãnh thổ các quốc gia thành viên của Hiệp định này 

như là bản án chung thẩm của tòa án địa phương mà không cần phải trải qua thủ tục công 

nhận và cho thi hành như phán quyết trọng tài nước ngoài thông thường hay quyết định 

của tòa án nước ngoài.99 Đối với Việt Nam, theo quy định tại Điều 31.3 và 4, Phần 3 

Chương 8 của EVFTA, phán quyết ban hành bởi Tòa Đầu Tư của EVFTA sẽ vẫn phải trải 

qua thủ tục công nhận và cho thi hành theo Công ước New York 1958 trong năm (05) năm 

đầu tiên. Hết thời hạn 5 năm này, quy định về hiệu lực thi hành của phán quyết Tòa đầu 

tư của EVFTA sẽ áp dụng. Theo đó, phán quyết này sẽ được nghiễm nhiên công nhận và 

cho thi hành tại Việt Nam như là bản án chung thẩm có hiệu lực pháp luật mà không cần 

phải được công nhận và cho thi hành bởi Tòa án Việt Nam như hiện nay.  

Khi tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam, Tòa án cần cân nhắc và xem xét kỹ lưỡng liệu quyết định đó có phải là phán 

quyết của trọng tài nước ngoài theo tinh thần của Công ước New York hay không hay có 

cơ chế khác để thi hành phán quyết trọng tài đó hay không để có cách giải quyết đơn yêu 

cầu đó một cách phù hợp và chính xác theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

                                                                    
98 Điều 9.19.4 của TPP 
99 Điều 31.2 EVFTA 
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QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ MỚI LIÊN 

QUAN ĐẾN GIAI ĐOẠN THỤ LÝ HỒ SƠ 

(Tham Luận Tại Tòa Đàm về Các Quy Định Mới Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 

Và Công Ước New York 1958 Do Usaid Tổ Chức – Tháng 8 Năm 2016) 

Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Thị Thu Trang100 

Giới thiệu chung 

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 (“BLTTDS 2015”) có hiệu lực 

thi hành 01/07/2016 và thay thế cho Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 được sửa 

đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 (“BLTTDS 2004”). Đặc biệt, các quy định tại 

Chương XXXV và XXXVII của BLTTDS 2015 liên quan đến thủ tục công nhận và cho thi 

hành phán quyết của trọng tài nước ngoài nước ngoài tại Việt Nam có nhiều thay đổi quan 

trọng so với BLTTDS 2004. Các quy định này đã được sửa đổi theo hướng phù hợp hơn 

và tương thích với quy định của Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành 

phán quyết trọng tài nước ngoài (“Công ước New York”). Trong số đó, Tòa án cần lưu ý 

đến một số quy định mới liên quan đến giai đoạn thụ lý và chuẩn bị giải quyết đơn yêu 

cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết trọng tài nước ngoài.  

Mặt khác, thủ tục liên quan đến việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam đã được quy định tại Phần thứ 7 của BLTTDS 2015, tách biệt so với 

phần thứ 6 về Thủ tục giải quyết việc dân sự. Hướng quy định như vậy cho thấy thủ tục 

công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là một thủ tục 

đặc biệt và tránh việc Tòa án Việt Nam áp dụng các quy định chung về thủ tục giải quyết 

việc dân sự khi giải quyết loại việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước 

                                                                    
100 Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng là thành viên Viện Trọng tài Luân Đôn (CIArb) và Ủy ban Trọng tài của Hiệp 

hội các đoàn luật sư quốc tế (IBA). Ở Việt nam ông có gần 25 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư và trọng tài, 

đồng thời tham gia soạn thảo nhiều luật lệ liên quan đến trọng tài và hòa giải như Luật Trọng tài thương mại 2010 

hay Nghị định Hòa giải thương mại (đang soạn thảo). Ông có bằng Cử nhân Luật của trường Đại Học Luật Hà 

nội và bằng Thạc sỹ luật (LLM) chuyên sâu về Giải quyết tranh chấp quốc tế của Trường Trọng Tài quốc tế, 

Trường Luật Queen Mary thuộc Đại học Tổng hợp Luân đôn (Anh)”. Nguyễn Thị Thu Trang là trợ lý nghiên cứu, 

Thạc sỹ Luật Trọng Tài Và Kinh Tế tại Đại học Erasmus Rotterdam, (Hà Lan), Chi tiết xin liên hệ: 
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ngoài. Do đó, nếu chương XXXV và chương XXXVII của BLTTDS không có quy định cụ thể 

điều chỉnh một số vấn đề của loại yêu cầu này, thì Tòa án không tự ý áp dụng các điều 

khoản chung khác của BLTTDS mà phải căn cứ và giải thích theo tinh thần của Công ước 

New York để áp dụng. 

CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT 

TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI 

1. Phán quyết trọng tài được trực tiếp nộp tại tòa án có thẩm quyền 

Theo Điều 364 của BLTTDS 2004, cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận và cho thi 

hành phán quyết trọng tài nước ngoài là Bộ tư pháp Việt Nam. Tuy nhiên, để tăng cường 

việc giám sát xét xử của Tòa án tối cao cũng như để rút ngắn thời gian giải quyết loại việc 

này, Điều 451 của BLTTDS 2015 đã cho phép “Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày phán 

quyết của Trọng tài nước ngoài có hiệu lực pháp luật, người được thi hành, người có quyền, 

lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi đơn đến Bộ 

Tư pháp Việt Nam theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên hoặc Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của Bộ luật này 

trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên 

không quy định hoặc không có điều ước quốc tế liên quan để yêu cầu Tòa án công nhận và 

cho thi hành tại Việt Nam phán quyết đó.” Theo đó, bên được thi hành có thể nộp trực tiếp 

hồ sơ yêu cầu công nhận và cho thi hành cho Tòa án có thẩm quyền trừ trường hợp điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác hay có quy định rõ cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ là Bộ Tư Pháp.101 Ví dụ, Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và 

hình sự giữa Việt Nam và Trung Quốc ký ngày 19/10/1998 có quy định:  

TRÍCH DẪN 

“Điều 4. Cách thức liên hệ:  

1. Khi yêu cầu và thực hiện tương trợ tư pháp, hai Bên ký kết sẽ liên hệ với nhau 

thông qua Cơ quan trung ương của mình, trừ trường hợp Hiệp định này có quy 

định khác.  

                                                                    
101 Tham khảo Bảng thống kê các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam đã ký kết có quy định về Công nhận 

và cho thi hành phán quyết của trọng tài.  
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2. Cơ quan trung ương nói tại khoản 1 Điều 1 Điều này, về phía Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là Bộ Tư Pháp và Viện kiểm sát nhân dân tối cao Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam.  

Điều 21 về công nhận và thi hành quyết định của Trọng tài 

Bên ký kết này sẽ công nhận và thi hành các quyết định của Trọng tài được tuyên 

trên lãnh thổ của Bên ký kết kia phù hợp với Công ước về công nhận và thi hành 

quyết định của Trọng tài nước ngoài ký tại Niu-oóc ngày 10 tháng 6 năm 1958.”  

HẾT TRÍCH DẪN 

Như vậy, theo quy định này của Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Trung 

Quốc, có thể hiểu là hồ sơ công nhận và cho thi hành Phán quyết trọng tài Trung Quốc sẽ 

được nộp cho Bộ tư pháp Việt Nam là cơ quan trung ương được giao nhiệm vụ tiếp nhận 

yêu cầu và thực hiện tương trợ tư pháp. Tương tự, Hiệp định tương trợ tư pháp về các 

vấn đề dân sự ký ngày 24/2/1999 giữa Việt Nam và Pháp cũng quy định rõ tại Điều 2 rằng 

“Bộ tư pháp của hai Nước ký kết là Cơ quan trung ương chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ 

các nghĩa vụ quy định tại Hiệp định này.” Vì vậy, phán quyết trọng tài của Pháp cũng sẽ 

được chuyển cho Bộ Tư Pháp.  

Trong khi đó, mặc dù có hiệp định tương trợ tư pháp nhưng trong các hiệp định song 

phương này không có quy định về việc công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng 

tài nước ngoài thì bên được thi hành cũng có thể nộp hồ sơ yêu cầu công nhận và cho thi 

hành phán quyết trọng tài tại Tòa án có thẩm quyền, ví dụ Cu Ba và Hungary.  

 Trong trường hợp phán quyết của trọng tài Singapore hay Hồng Kông, là các nước chưa 

có hiệp định tương trợ tư pháp về vấn đề dân sự với Việt Nam, hồ sơ yêu cầu công nhận 

và cho thi hành phán quyết của các nước này cũng sẽ được gửi cho Tòa án có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật Việt Nam.  

Do đó, khi tiếp nhận yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước 

ngoài, Tòa án Việt Nam cần kiểm tra xem liệu giữa Việt Nam và nước đó đã có hiệp định 

tương trợ tư pháp quy định về vấn đề công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài 

nước ngoài hay chưa. Nếu đã có hiệp định tương trợ tư pháp, thì liệu theo Hiệp định có 

quy định cơ quan tiếp nhận là Bộ Tư pháp hay một cơ quan nào khác hay không. Trong 
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trường hợp không có quy định hoặc không có hiệp định tương trợ tư pháp có liên quan 

thì hồ sơ công nhận và cho thi hành đó hoàn toàn có thể được nộp trực tiếp tại Tòa án có 

thẩm quyền. Nhằm tạo điều kiện thuận tiện hơn cho các Tòa án địa phương áp dụng, Tòa 

án và Bộ tư pháp nên có văn bản liên tịch để có hướng dẫn thống nhất và chính xác về vấn 

đề này. 

2. Tòa án có thẩm quyền tiếp nhận đơn yêu cầu  

Trong trường hợp Bên được thi hành trực tiếp nộp đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành 

phán quyết trọng tài nước ngoài tại Tòa án, thì vấn đề tiếp theo được đặt ra là Tòa án nào 

sẽ có thẩm quyền tiếp nhận đơn yêu cầu đó.  

Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài là 

những yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án như 

quy định tại Điều 31.5 của BLTTDS 2015.102 Vì vậy, phù hợp với Điều 37. 1(b)103 và Điều 

38.3104 của BLTTDS 2015, Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền giải 

quyết đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.  

Như vậy, Tòa án có thẩm quyền theo lãnh thổ để giải quyết đơn yêu cầu công nhận và cho 

thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam sẽ là:  

(i) Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người phải thi hành phán quyết của Trọng tài nước 

ngoài cư trú, làm việc, nếu người phải thi hành là cá nhân; hoặc 

                                                                    
102 Điều 31. Những yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

5. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài 

nước ngoài 
103 Điều 37. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh 

1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây: 

b) Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 27, 

29, 31 và 33 của Bộ luật này, trừ những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp 

huyện quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này; 
104Điều 38. Thẩm quyền của các Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân cấp tỉnh  

3. Tòa kinh tế Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền: 

a) Giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp, yêu cầu về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm 

quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều 37 của Bộ luật này; 

b) Giải quyết theo thủ tục phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định kinh doanh, thương mại chưa 

có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật 

này. 
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(ii) Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi người phải thi hành có trụ sở, nếu người phải thi 

hành là cơ quan, tổ chức; hoặc 

(iii) Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có tài sản liên quan đến việc thi hành phán quyết của 

Trọng tài nước ngoài.105 

Trường hợp sau khi thụ lý mà Tòa án xét thấy việc giải quyết yêu cầu công nhận và cho 

thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài thuộc thẩm quyền của Tòa án 

khác của Việt Nam thì Tòa án đã thụ lý ra quyết định chuyển hồ sơ cho Tòa án có thẩm 

quyền và xóa tên yêu cầu đó trong sổ thụ lý. Quyết định này phải được gửi ngay cho Viện 

kiểm sát cùng cấp và đương sự để đương sự, Viện kiểm sát có thể thực hiện quyền khiếu 

nại, quyền kiến nghị đối với quyết định này trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được quyết định theo Điều 456 của BLTTDS 2015. 

HỒ SƠ YÊU CẦU VÀ THỦ TỤC THỤ LÝ HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH 

PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI 

Việc nhận hồ sơ công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài cũng như 

quyết định thụ lý đơn yêu cầu sẽ do bộ phận nhận đơn khởi kiện và thụ lý vụ án của Tòa 

án thực hiện. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, hồ sơ yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt 

Nam có nhiều khác biệt so với đơn khởi kiện của một vụ việc/ vụ án dân sự thông thường.  

Trước hết, Điều IV của Công ước New York quy định: “Để đạt được việc công nhận và 

thi hành một quyết định trọng tài như nói ở điều trên, bên yêu cầu công nhận và thi hành, 

khi nộp đơn yêu cầu phải cung cấp: 

(i) Bản phán quyết trọng tài gốc có xác nhận hợp lệ hoặc một bản sao phán quyết trọng 

tài có chứng nhận hợp lệ; và  

(ii) Thỏa thuận trọng tài gốc theo điều II hoặc bản sao thỏa thuận trọng tài đó được 

chứng nhận hợp lệ”.  

Quy định này đã được nội luật hóa tại Điều 452 và 453 của BLTTDS 2015.  

Theo đó, bên yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài có chỉ 

có nghĩa vụ cung cấp các bằng chứng về sự tồn tại của một phán quyết trọng tài dựa trên 

                                                                    
105 Điều 39.2 (e) BLTTDS 2015.  
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cơ sở một điều khoản trọng tài để chứng minh là yêu cầu của mình có căn cứ. Một khi bên 

yêu cầu nộp đủ cho cơ quan có thẩm quyền hai văn bản là (i) thỏa thuận trọng tài và (ii) 

phán quyết trọng tài thì bên yêu cầu đã hoàn thành nghĩa vụ chứng minh của mình đối 

với đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành theo Công Ước New York.   

Như vậy, điểm khác biệt trước hết của hồ sơ yêu cầu so với đơn khởi kiện một vụ án dân 

sự thông thường là nội dung đơn yêu cầu và các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu. 

Nếu như theo quy định tại Điều 363 BLTTDS 2015,106 Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự 

thông thường phải bao gồm 7 nội dung cùng với tài liệu, chứng cứ kèm theo chứng minh 

quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm thì theo Điều 452 của BLTTDS, 

đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành chỉ cần có 3 nội dung chính gồm:  

- Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được thi hành, người đại 

diện hợp pháp tại Việt Nam của người đó; nếu người được thi hành án là cơ quan, 

tổ chức thì phải ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó; 

- Họ, tên, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người phải thi hành; nếu người 

phải thi hành là cơ quan, tổ chức thì ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ 

quan, tổ chức đó; trường hợp người phải thi hành là cá nhân không có nơi cư trú 

hoặc nơi làm việc tại Việt Nam, người phải thi hành là cơ quan, tổ chức không có 

trụ sở chính tại Việt Nam thì trong đơn yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ nơi có tài sản và 

                                                                    
106 Điều 362. Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự 

 [….] 

2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung chính sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm làm đơn; 

b) Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; 

c) Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu; 

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết 

việc dân sự đó; 

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có); 

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình; 

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, 

tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn; trường hợp tổ chức yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử 

dụng con dấu được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

d) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền  

3. Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có 

căn cứ và hợp pháp. 
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các loại tài sản liên quan đến việc thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam; 

- Yêu cầu của người được thi hành. 

Về hình thức của Đơn yêu cầu, Điều 452.2 cũng chỉ yêu cầu đơn đó phải được gửi kèm 

theo bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp mà không đặt ra các 

quy định cụ thể về việc làm đơn khởi kiện như tại Điều 362.2(g) của BLTTDS 2015, ví dụ 

như phải ký tên và đóng dấu cuả cơ quan, tổ chức đó v..v... 

Cũng cần lưu ý rằng, quy định về pháp luật dân sự và luật doanh nghiệp của cơ quan, tổ 

chức nước ngoài có nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam. Cụ thể: doanh nghiệp có thể có 

nhiều người đại diện theo pháp luật, việc đại diện theo ủy quyền không nhất thiết phải 

bằng văn bản, quy định về quản lý dấu của cơ quan, tổ chức, giá trị của giấy đăng ký doanh 

nghiệp cũng khác so với pháp luật Việt Nam. Do đó, việc đặt ra các tiêu chí về mặt hình 

thức tương tự như đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự thông thường của một doanh nghiệp 

Việt Nam đối với đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành của một tổ chức nước ngoài trong 

khi pháp luật không có quy định sẽ gây khó khăn, tốn kém cho người được thi hành cũng 

như không phù hợp với tinh thần của Công ước New York và các cam kết của Việt Nam 

khi tham gia Công ước này.  

Bên cạnh đó, trong khi điều 362.3 BLTTDS chỉ quy định chung chung về việc cung cấp các 

“tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp” thì Điều 

453 đã liệt kê chính xác các tài liệu cụ thể cần gửi kèm theo đơn yêu cầu là:  

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực phán quyết của Trọng tài nước ngoài; 

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực thỏa thuận trọng tài giữa các bên. 

Nói cách khác, đối với loại việc yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài 

nước ngoài ở Việt Nam, một khi bên được thi hành cung cấp được hai tài liệu nêu trên thì 

đã chứng minh được yêu cầu đó là đủ căn cứ và hợp pháp. Vì vậy, về nguyên tắc, khi tiếp 

nhận hồ sơ yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài, Tòa án có 

thẩm quyền sẽ nhận hồ sơ và ra quyết định thụ lý vụ việc trong thời hạn 05 ngày kể từ 

ngày nhận đươc, nếu hồ sơ yêu cầu đó đủ điều kiện sau:  
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(i) Có đơn yêu cầu với đầy đủ nội dung quy định tại 452 của BLTTDS đính kèm với 

bản dịch ra tiếng Việt, được công chứng, chứng thực hợp pháp 

(ii) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt, được 

công chứng, chứng thực hợp pháp của: 

o Phán quyết của Trọng tài nước ngoài; 

o Bản chính hoặc bản sao có chứng thực thỏa thuận trọng tài giữa các bên. 

Nếu bên yêu cầu công nhận và cho thi hành là doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài thì có thể 

sẽ nộp đơn và thực hiện các thủ tục tố tụng khác thông qua đại diện được ủy quyền tại 

Việt Nam. Do đó, trên thực tế, ngoài ba loại tài liệu nói trên, bên yêu cầu thường phải nộp 

thêm giấy ủy quyền cho người tham gia tố tụng tại Việt Nam.  

Tuy nhiên, Tòa án không nên yêu cầu bên được thi hành cung cấp thêm bất kỳ tài liệu, 

giấy tờ nào khác với các loại văn bản liệt kê ở trên để ra quyết định thụ lý đơn yêu cầu. 

Cách diễn giải này cũng phù hợp với thực tế giải quyết loại việc này từ trước đến nay và 

cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều thẩm phán Việt Nam107. Theo như quy định của 

BLTTDS 2004, sau khi bên yêu cầu nộp đủ các giấy tờ nêu trên, cùng với lệ phí xin công 

nhận và cho thi hành, Bộ tư Pháp – nơi tiếp nhận đơn yêu cầu sẽ chuyển hồ sơ cho tòa án 

có thẩm quyển theo Điều 366 của BLTTDS. Việc Bộ tư pháp sau khi kiểm tra hồ sơ và gửi 

cho Tòa án có thẩm quyền để xét đơn yêu cầu để công nhận giá trị pháp lý của phán quyết 

trọng tài nước ngoài, chứng tỏ bên yêu cầu đã hoàn thành nghĩa vụ chứng minh cho yêu 

cầu của mình. 

Liên quan đến yêu cầu về hình thức của tài liệu kèm theo đơn yêu cầu, một trong 

những khó khăn mà tòa án Việt Nam gặp phải khi xem xét hồ sơ xin công nhận và cho thi 

hành là trong BLTTDS chỉ yêu cầu bản sao hợp lệ, nhưng “không có quy định nào hướng 

dẫn thế nào là bản sao hợp pháp trong trường hợp các bên xác lập văn bản bằng phương 

tiện điện tử (hợp đồng hoặc thỏa thuận trọng tài là giao dịch điện tử), đặc biệt là trong 

trường hợp giao dịch điện tử đó không có chữ ký điện tử kèm theo”. Kể cả bản sao thỏa 

thuận trọng tài hoặc hợp đồng đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài chứng 

thực sao y và đã được hợp pháp hóa lãnh sự, thì Tòa án Việt Nam có chấp nhận là bản sao 

                                                                    
107Trang 4, Tham luận của TP Nguyễn Công Phú, Phó chánh Tòa Kinh tế, TAND tp. Hồ Chí Minh tại Hội thảo 

tổng kết 20 năm thực thi Công ước New York 
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hợp pháp hay không và nếu không chấp nhận thì Tòa án sẽ giải quyết như thế nào trong 

khi Công ước New York 1958 cũng như BLTTDS không có quy định để xử lý tình huống 

này.108 

Để giải quyết vướng mắc này, trước hết cần phân biệt giữa hai khái niệm “xác nhận” và 

“chứng nhận” tại Điều IV của Công ước New York. Việc xác nhận một tài liệu là thủ tục 

chứng nhận chữ ký trên đó là thật. Việc chứng nhận bản sao là một thủ tục chứng nhận 

bản sao đó là bản sao đúng từ bản gốc. Như vậy, việc xác nhận liên quan đến chữ ký, trong 

khi việc chứng nhận liên quan đến cả văn bản109. Xét đến các trường hợp thỏa thuận trọng 

tài được xác lập bằng phương thức điện tử, hay các thỏa thuận trọng tài không yêu cầu 

chữ ký của các bên đo được xác lập bằng văn bản, Công ước New York không yêu cầu phải 

có xác nhận hợp lệ mà chỉ cần có bản gốc của thỏa thuận trọng tài đó “hoặc bản sao có 

chứng nhận hợp lệ” là đủ.   

Hơn nữa, khi soạn thảo Công ước New York, đã có đề xuất việc xác nhận phải được thực 

hiện bởi lãnh sự quán của quốc gia nơi được yêu cầu xét cho thi hành quyết định trọng 

tài, nhưng đề xuất này đã bị bác bỏ110. Việc bác đề xuất này xuất phát từ mong muốn không 

hạn chế khả năng tiến hành xác nhận và cả việc chứng nhận, tại cơ quan của một quốc gia 

khác. Do đó, việc xác nhận hoặc chứng nhận có thể đưa ra một cơ quan ngoại giao hoặc 

lãnh sự của quốc gia nơi quyết định trọng tài được tuyên, mà cơ quan này đóng tại quốc 

gia nơi được yêu cầu xét cho thi hành quyết định trọng tài; hoặc có thể đưa ra một cơ quan 

ngoại giao hoặc lãnh sự của quốc gia nơi sẽ cho thi hành phán quyết trọng tài, mà cơ quan 

này đóng tại quốc gia nơi phán quyết trọng tài được tuyên111.  

Do đó, Tòa án Việt Nam sẽ chấp nhận bản sao của phán quyết trọng tài, bản gốc hoặc bản 

sao của thỏa thuận trọng tài hoặc hợp đồng đã được cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài chứng thực sao y và đã được hợp pháp hóa lãnh sự hợp lệ.  

Thứ ba, Điều 457.1 của BLTTDS 2015 có quy định “Tòa án có quyền yêu cầu cá nhân, cơ 

quan, tổ chức đã gửi đơn yêu cầu giải thích những điểm chưa rõ trong hồ sơ”. Điều khỏan 

                                                                    
108 Trang 4, Tham luận của TP Nguyễn Công Phú, Phó chánh Tòa Kinh tế, TAND tp. Hồ Chí Minh tại Hội thảo 

tổng kết 20 năm thực thi Công ước New York 
109 Albert Jan van den Berg, Công ước New York 1958, Kluwer law International, Trang 258  
110 UN DOC E/CONF.26/SR.17 
111 Albert Jan van den Berg, Công ước New York 1958, Kluwer law International, Trang 260  
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này kế thừa từ Điều 367.2 BLTTDS 2004. Trên thực tế, một số Tòa đã dựa vào quy định 

này để yêu cầu bên được thi hành nộp thêm các tài liệu khác ngoài thỏa thuận trọng tài và 

phán quyết trọng tài đã được chứng nhận hợp lệ như quy định tại Điều 365 BLTTDS, ví 

dụ: bộ luật nước ngoài liên quan, quy tắc tố tụng của trung tâm trọng tài nước ngoài, bằng 

chứng về việc bên phải thi hành đã không tham gia tố tụng và được tống đạt văn bản hợp 

lệ, xác nhận phán quyết có hiệu lực thi hành, v...v. Cá biệt, có Tòa còn yêu cầu bên được thi 

hành phải nộp các tài liệu trên thì mới ra quyết định thụ lý theo Điều 367 BLTTDS. Điều 

này hoàn toàn trái với tinh thần của Công ước New York cũng như BLTTDS Việt Nam về 

nghĩa vụ chứng minh của bên được thi hành như đã nêu trên. Hơn thế, việc này còn kéo 

dài thời gian tố tụng và và gây phát sinh chi phí không đáng có cho bên yêu cầu thi hành 

phán quyết trọng tài nước ngoài. Do đó, tòa án cần tránh đưa ra các yêu cầu này hay tự 

mình thu thập chứng cứ và tài liệu. Ngược lại, nếu không có bất cứ sự phản đối nào của 

bên phải thi hành, thì theo đúng tinh thần nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của phán 

quyết trọng tài, Tòa án phải ra quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết này mà 

không yêu cầu bên được thi hành cung cấp chứng cứ chứng minh phán quyết của trọng 

tài nước ngoài không thuộc các căn cứ từ chối công nhận và cho thi hành tại Việt Nam.  
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BẢNG THỐNG KÊ CÁC HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP SONG PHƯƠNG TRONG 

LĨNH VỰC DÂN SỰ MÀ VIỆT NAM ĐÃ KÝ KẾT 

Tên nước Hiệp định Cơ quan tiếp 

nhận theo Hiệp 

định 

Thành viên 

của Công ước 

New York  

Cơ quan 

tiếp nhận 

theo 

BLTTDS 

2015 

An-giê-ri Hiệp định tương trợ 

tư pháp trong lĩnh 

vực dân sự và thương 

mại (2010) 

Cơ quan có thẩm 

quyền theo pháp 

luật nước nơi 

quyết định cần 

công nhận và cho 

thi hành (Đ. 17) 

Có  Tòa án 

Ba Lan Hiệp định tương trợ 

tư pháp về các vấn đề 

dân sự, gia đình và 

hình sự (1993) 

Không có quy định 

về công nhận và 

cho thi hành phán 

quyết trọng tài 

Có  Tòa án 

Belarus Hiệp định tương trợ 

tư pháp và pháp lý về 

các vấn đề dân sự, gia 

đình, lao động và hình 

sự (2000) 

Không có quy định 

về công nhận và 

cho thi hành phán 

quyết trọng tài  

Có  Tòa án 

Cu ba Hiệp định tương trợ 

tư pháp về các vấn đề 

dân sự, gia đình, lao 

động và hình sự 

(1984) 

Không có quy định 

về công nhận và 

cho thi hành phán 

quyết trọng tài 

Có  Tòa án 
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Hungary  Hiệp định tương trợ 

tư pháp về các vấn đề 

dân sự, gia đình và 

hình sự (1985) 

Không có quy định 

rõ ràng về công 

nhận và cho thi 

hành phán quyết 

trọng tài (Cần Bộ 

Tư pháp giải 

thích) 

Có  Tòa án 

Lào Hiệp định tương trợ 

tư pháp về dân sự và 

hình sự (1998) 

Cơ quan tư pháp 

có thẩm quyền thi 

hành quyết định 

trọng tài (Đ. 47)  

(Cơ quan tư pháp 

bao gồm Tòa án, 

Viện kiểm sát, Cơ 

quan công chứng 

và các cơ quan có 

thẩm quyền khác- 

Điều 1.2) 

Không Tòa án 

Mông Cổ Hiệp định tương trợ 

tư pháp về các vấn đề 

dân sự, gia đình và 

hình sự (2000) 

Bộ tư pháp (Đ.3) 

Cơ quan tư pháp 

đã ra quyết định 

sơ thẩm (Đ. 44) 

Có  Bộ tư pháp 

Nga Hiệp định tương trợ 

tư pháp và pháp lý về 

các vấn đề dân sự và 

hình sự (2003) 

Không rõ ràng 

(cần có giải thích 

cụ thể của Bộ tư 

pháp) 

Có   
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Pháp Hiệp định tương trợ 

tư pháp về các vấn đề 

dân sự (1999) 

Bộ tư pháp (Đ. 2)  Có  Bộ tư pháp 

Triều Tiên Hiệp định về tương 

trợ tư pháp trong các 

vấn đề dân sự và hình 

sự (2002) 

Không quy định rõ 

về cơ quan tiếp 

nhận (Đ. 30). Tuy 

nhiên, Bộ tư pháp 

là cơ quan liên hệ 

để thực hiện 

tương trợ tư pháp 

(Đ.3) 

 

Không  

Trung 

Quốc 

Hiệp định tương trợ 

tư pháp về các vấn đề 

dân sự và hình sự 

(1998) 

Bộ tư pháp (Đ. 4) Có  Bộ tư pháp 

Ucraina Hiệp định tương trợ 

tư pháp và pháp lý về 

các vấn đề dân sự và 

hình sự (2000) 

Bộ tư pháp (Đ. 4; 

Đ. 46)  

Có  Bộ tư pháp 

Kazashtan  Hiệp định tương trợ 

tư pháp về các vấn đề 

dân sự (2011) 

Bộ tư pháp (Đ. 5) 

hoặc theo pháp 

luật nước nước 

nơi được yêu cầu  

Có  Bộ tư pháp 
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CĂN CỨ TỪ CHỐI CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TRÊN 

CƠ SỞ NĂNG LỰC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VÀ THỎA THUẬN 

TRỌNG TÀI THEO LUẬT VIỆT NAM VÀ LUẬT NƯỚC 

NGOÀI 

(Tham Luận Tại Tòa Đàm về Các Quy Định Mới Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 

Và Công Ước New York 1958 Do Usaid Tổ Chức – Tháng 8 Năm 2016) 

Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Thị Thu Trang112 

I. GIỚI THIỆU CHUNG  

Điều V(1)(a) của Công ước New York quy định căn cứ đầu tiên để từ chối công nhận và 

cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài.  Theo đó, Tòa án quốc gia có thể từ chối 

công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nếu “các bên của thỏa thuận trọng tài tại 

Điều II nói trên, theo luật áp dụng đối với các bên, không có đủ năng lực […]”.. Đây là một 

trong những căn cứ từ chối thường được viện dẫn đến trên thực tế bởi bên phản đối việc 

công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. 

Quy định này của Công ước New York 1958 đã thay thế và đưa ra tiếp cận khác so với 

Công ước Geneva 1927 về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. 

Cụ thể, theo điều 1(a) của Công ước Geneva 1927 thì bên yêu cầu công nhận và cho thi 

hành phán quyết trọng tài nước ngoài sẽ phải chứng minh giá trị pháp lý của thỏa thuận 

trọng tài theo pháp luật áp dụng cho thỏa thuận đó. Phù hợp với Điều 2(b) của Công ước 

Geneva 1927, tòa án nơi xin công nhận phán quyết sẽ từ chối công nhận và cho thi hành 

phán quyết nếu tòa án nhận thấy rằng “bên chống lại việc công nhận và cho thi hành phán 

                                                                    
112 Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng là thành viên Viện Trọng tài Luân Đôn (CIArb) và Ủy ban Trọng tài của Hiệp 

hội các đoàn luật sư quốc tế (IBA). Ở Việt nam ông có gần 25 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư và trọng tài, 

đồng thời tham gia soạn thảo nhiều luật lệ liên quan đến trọng tài và hòa giải như Luật Trọng tài thương mại 2010 

hay Nghị định Hòa giải thương mại (đang soạn thảo). Ông có bằng Cử nhân Luật của trường Đại Học Luật Hà 

nội và bằng Thạc sỹ luật (LLM) chuyên sâu về Giải quyết tranh chấp quốc tế của Trường Trọng Tài quốc tế, 

Trường Luật Queen Mary thuộc Đại học Tổng hợp Luân đôn (Anh)”. Nguyễn Thị Thu Trang là trợ lý nghiên cứu, 

Thạc sỹ Luật Trọng Tài Và Kinh Tế tại Đại học Erasmus Rotterdam, (Hà Lan), Chi tiết xin liên hệ: 
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quyết […] không có đủ năng lực […], không được đại diện hợp lệ […]”. Tuy nhiên, Điều 

khoản này của Công ước Geneva 1927 sau đó đã được thay thế bởi Điều V.1(a) của Công 

ước New York với hai thay đổi chính:  

(i) chuyển nghĩa vụ chứng minh cho bên phản đối yêu cầu công nhận và cho thi 

hành phán quyết và  

(ii) giới hạn căn cứ từ chối công nhận và cho thi hành theo hướng chỉ khi các bên 

ký thỏa thuận trọng tài không có đủ năng lực ký kết theo pháp luật áp dụng cho 

bên đó và bỏ căn cứ về việc không được đại diện hợp lệ.  

Căn cứ này được quy định tương ứng tại Điều 459.1(a) của BLTTDS năm 2015 rằng  

“1. 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: 

a) Các bên ký kết thỏa thuận trọng tài không có năng lực để ký kết thỏa thuận đó 

theo pháp luật được áp dụng cho mỗi bên;” 

 

Ngoài ra, Tòa án nhân dân tối cao cũng đã có Công văn 246/TANDTC-KT đề ngày 

25/07/2014 để hướng dẫn và chỉ đạo các tòa án địa phương trong việc giải quyết 

yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại 

của Trọng tài nước ngoài, bao gồm cả căn cứ từ chối thi hành trên cơ sở một bên ký 

kết không có năng lực lý kết thỏa thuận trọng tài.   

II. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ “KHÔNG ĐỦ NĂNG LỰC” ĐỂ KÝ KẾT THỎA THUẬN 

TRỌNG TÀI  

Công ước New York cũng như các văn bản soạn thảo của Công ước đều không giải thích 

thế nào là “không đủ năng lực”. Tuy nhiên, theo ngôn từ của Điều V.1(a) của Công ước 

New York thì thuật ngữ “không đủ năng lực” dùng để chỉ những hạn chế pháp lý (năng lực 

pháp luật) ngăn cản một bên tự mình ký kết thỏa thuận trọng tài.113  

                                                                    
113  Ignacio Suarez Anzorena, The Incapacity Defence Under the New York Convention, in Enforcement of 

Arbitration Agreements and International Arbitral Awards – The New York Convention in Practice, 621 (E. 

Gaillard, D. Di Pietro eds. 2008) 
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Trong ngữ cảnh Điều V(1)(a) của Công ước New York, thuật ngữ "không có năng lực" 

được giải thích theo nghĩa "không đủ thẩm quyền ký kết hợp đồng".114  Hơn nữa, theo tinh 

thần của Công ước New York, năng lực ký kết của một bên phải được xác định vào thời 

điểm ký kết hợp đồng và thỏa thuận trọng tài chứ không phải vào thời điểm tố tụng trọng 

tài hay sau đó. 115  

Ví dụ, trường hợp này có thể phát sinh khi luật áp dụng cấm một bên, chẳng hạn như 

doanh nghiệp nhà nước, ký kết thỏa thuận trọng tài đối với một số loại tranh chấp có thể 

xảy ra. Cần lưu ý rằng Nhà nước, Doanh nghiệp Nhà nước và các cơ quan nhà nước khác 

không được loại trừ khỏi phạm vi của Công ước chỉ vì lý do về tư cách chủ thể. Cách diễn 

đạt "thể nhân hay pháp nhân" tại Điều I (1) của Công ước thường được coi là bao gồm cả 

các cơ quan nhà nước ký kết hợp đồng thương mại với các bên tư nhân. Tòa án hầu như 

luôn phủ nhận biện hộ về quyền miễn trừ tư pháp do một Nhà nước nêu ra để phản đối 

việc cho thi hành thỏa thuận trọng tài và công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài 

dựa trên lý thuyết về quyền miễn trừ quốc gia và khước từ quyền miễn trừ. Tòa án cũng 

thường viện dẫn đến sự khác biệt giữa hành vi không mang tính nhân danh quốc gia (acta 

de jure gestionis) và hành vi thực hiện quyền lực nhà nước (acta de jure imperii), hoặc 

dựa trên nguyên tắc phải tuân thủ thỏa thuận (pacta sunt servanda) và việc tạo ra một 

trật tự công quốc tế (ordre public réellement international). Sự khác biệt này cũng được 

đưa ra trong một số trường hợp liên quan đến việc thi hành. Một ví dụ là vụ tranh chấp ở 

Hồng Kông năm 2010 của FG Hemisphere, yêu cầu công nhận và cho thi hành hai phán 

quyết trọng tài nước ngoài đối với tài sản của một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, 

bao gồm phí gia nhập mà doanh nghiệp đó đến hạn nộp cho nước Cộng hòa Dân chủ Công-

gô liên quan đến một số quyền khai khoáng.116 Chính phủ Trung Quốc lập luận rằng Trung 

Quốc hiện đang áp dụng và đã luôn áp dụng thống nhất trong quá khứ, nguyên tắc quyền 

miễn trừ quốc gia tuyệt đối và vì vậy tài sản của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc được 

                                                                    
114 Hướng dẫn của ICCA, trang 83.  
115 Patricia Nacimiento, Article V(1)(a) trong quyển Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: 

A Global Commentary On the New York Convention (H. Kronke, P. Nacimiento, D. Otto, N.C. Port eds., 

2010), trang 218;  

116Hồ ng Kông: Tòa Phúc thẩm, 10/02/2010 và 5/05/2010 (FG Hemisphere Associates LLC vớ i Democratic 

Republic of the Congo, et al.), CACV 373/2008 & CACV 43/2009 (10/02/2010); Niên giám Trọng tài 

Thương mại XXXV (2010) tr. 392-397 (Hồng Kông số 24). Tại thời điểm soạn thảo tài liệu này, kháng cáo 

đối với quyết định đang chờ xét xử của Tòa Chung thẩm Hồng Kông. 
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miễn trừ thi hành. Tuy nhiên, Tòa Phúc thẩm cho rằng tòa án Hồng Kông áp dụng quy tắc 

quyền miễn trừ quốc gia và do vậy phần Tài sản của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc 

không dùng cho mục đích công quyền sẽ không được miễn trừ thi hành.117 

Tại Việt Nam, Điều 100 của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 (BLDS 2015) cũng quy định 

về việc nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước chỉ chịu trách nhiệm, nghĩa vụ dân 

sự trong một số trường hợp nhất định nếu: 

- Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định 

về việc từ bỏ quyền miễn trừ; 

- Các bên trong quan hệ dân sự có thỏa thuận từ bỏ quyền miễn trừ; 

- Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan nhà nước ở Trung ương, 

ở địa phương từ bỏ quyền miễn trừ. 

Ngoài ra, theo Điều 86 của BLDS 2015, một tổ chức chỉ có năng lực pháp luật để tham gia 

giao dịch thương mại và ký kết thỏa thuận trọng tài nếu đó là một pháp nhân. Vì vậy, chi 

nhánh và văn phòng đại diện chỉ là đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp và không được coi là 

pháp nhân có đầy đủ năng lực pháp luật để tự mình ký thỏa thuận trọng tài mà không có 

ủy quyền hợp lệ bởi doanh nghiệp.118 

III. XÁC ĐỊNH PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỂ XEM XÉT NĂNG LỰC KÝ KẾT CHO TỪNG 

BÊN 

Năng lực ký kết của các bên được xem xét trên cơ sở “pháp luật áp dụng đối với các bên” 

và luật áp dụng để xem xét năng lực ký kết của các bên khác với luật áp dụng để xem xét 

thỏa thuận trọng tài.  

Công ước New York không chỉ rõ cách xác định luật áp dụng đối với năng lực của một bên 

("luật áp dụng đối với bên đó"). Do đó, luật này phải được xác định bằng cách áp dụng quy 

                                                                    
117 Hướng dẫn của ICCA, trang 84 
118 Điều 45- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức 

năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinhdoanh của chi nhánh 

phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi 

ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. 

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. 
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tắc xung đột pháp luật của tòa án nơi việc công nhận và cho thi hành được yêu cầu, thường 

là luật của nơi cư trú của cá nhân và luật của nơi thành lập công ty.119 Cụ thể đối với năng 

lực pháp luật của cá nhân, các thẩm quyền tài phán theo hệ thống dân luật thường dựa 

vào luật của nước nơi cá nhân đó mang quốc tịch, trong khi các nước theo hệ thống thông 

luật dựa vào luật nước nơi cá nhân đó cư trú hay thường trú. Đối với năng lực pháp luật 

của pháp nhân, pháp luật áp dụng để xem xét thường là luật của nước nơi pháp nhân được 

thành lập hay có địa điểm kinh doanh.120 Trong trường hợp một bên ký kết thỏa thuận 

trọng tài thay mặt cho một bên khác, một số tòa án xem xét thẩm quyền ký kết thỏa thuận 

trọng tài theo pháp luật áp dụng cho bên mà bị ràng buộc bởi thỏa thuận trọng tài đó. Nếu 

thẩm quyền ký kết thỏa thuận trọng tài của một bên được xác lập trên cơ sở ủy quyền thì 

giá trị pháp lý của ủy quyền đó sẽ được xem xét theo pháp luật nước nơi việc ủy quyền 

được thực hiện.  

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Công văn 246 của Tòa án nhân dân tối cao đã làm 

rõ:  

“Về căn cứ xác định năng lực (thẩm quyền) ký kết thỏa thuận trọng tài: Hội đồng xét 

đơn yêu cầu cần căn cứ vào pháp luật được áp dụng cho mỗi bên để xác định người 

lý kết thỏa thuận trọng tài có năng lực (thẩm quyền) để ký kết thỏa thuận trọng tài 

đố hay không; không được căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam để xác định người 

ký kết thỏa thuận trọng tài của phía nước ngoài không có năng lực (thẩm quyền) để 

ký kết thỏa thuận trọng tài đó và ngược lại, không được căn cứ quy định của pháp 

luật của nước ngoài để xác định người ký thỏa thuận trọng tài phía Việt Nam không 

có năng lực (thẩm quyền) để ký kết thỏa thuận đó.”  

Phù hợp với hướng dẫn nêu trên và tinh thần của Công ước New York, trong trường hợp 

bên ký kết thỏa thuận trọng tài là cá nhân hay pháp nhân nước ngoài, Tòa án phải căn cứ 

                                                                    
119 Hướng dẫn của ICCA, trang 85 
120  Van Den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958: Towards A Uniform Judicial 

Interpretation, trang 276; 
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vào quy tắc xung đột luật quy định tại Điều 466121 và 467122 của BLTTDS 2015 để xem xét 

pháp luật áp dụng cho cá nhân hay pháp nhân đó. Theo đó, năng lực pháp luật của cá nhân 

nước ngoài sẽ được xác định theo pháp luật của nước nơi người đó có quốc tịch. Còn năng 

lực pháp luật của doanh nghiệp, tố chức nước ngoài sẽ được được xác định theo pháp luật 

của nước nơi cơ quan, tổ chức đó được thành lập. 

Việc áp dụng pháp luật nước ngoài để xem xét năng lực ký kết của các bên cũng phải tuân 

thủ quy định của điều 481 BLTTDS 2015 về xác định và cung cấp pháp luật nước ngoài để 

Tòa án áp dụng trong việc giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Như đã hướng 

dẫn tại Công văn 246 nói trên, Tòa án sẽ không tự ý áp dụng hay diễn giải pháp luật Việt 

Nam để xem xét năng lực ký kết của các bên nước ngoài tham gia ký kết thỏa thuận trọng 

tài.  

                                                                    
121

 Điều 466. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của người nước 

ngoài 

1. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của người nước ngoài được xác 

định như sau: 

a) Theo pháp luật của nước mà người nước ngoài có quốc tịch; trường hợp người nước ngoài là người 

không quốc tịch thì theo pháp luật của nước nơi người đó cư trú; nếu người không quốc tịch thường trú 

tại Việt Nam thì theo pháp luật Việt Nam; 

b) Theo pháp luật của nước nơi người nước ngoài có quốc tịch và cư trú tại một trong các nước mà họ có 

quốc tịch nếu họ có nhiều quốc tịch nước ngoài. 

Trường hợp người nước ngoài có nhiều quốc tịch và cư trú ở nước mà không cùng với quốc tịch của nước 

đó thì theo pháp luật của nước nơi người nước ngoài có thời gian mang quốc tịch dài nhất; 

c) Theo pháp luật Việt Nam nếu người nước ngoài có nhiều quốc tịch và một trong quốc tịch đó là quốc 

tịch Việt Nam hoặc người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú tại Việt Nam. 

2. Người nước ngoài có thể được công nhận có năng lực hành vi tố tụng dân sự tại Tòa án Việt Nam, nếu 

theo quy định của pháp luật nước ngoài thì họ không có năng lực hành vi tố tụng dân sự, nhưng theo quy 

định của pháp luật Việt Nam thì họ có năng lực hành vi tố tụng dân sự. 
122 Điều 467. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức nước ngoài, chi nhánh, văn 

phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện 

của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Nhà nước nước ngoài 

1. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức nước ngoài được xác định theo pháp luật của 

nước nơi cơ quan, tổ chức đó được thành lập. 

Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức 

nước ngoài được xác định theo pháp luật Việt Nam. 

2. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế được xác 

định trên cơ sở điều ước quốc tế là căn cứ để thành lập tổ chức đó, quy chế hoạt động của tổ chức quốc tế 

hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Trường hợp tổ chức quốc tế tuyên bố từ bỏ quyền ưu đãi, quyền miễn trừ thì năng lực pháp luật tố tụng 

dân sự của tổ chức quốc tế đó được xác định theo pháp luật Việt Nam. 
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Đối với việc xem xét năng lực ký kết của cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam, tòa 

án cũng phải xem xét kĩ các quy định có liên quan của pháp luật dân sự và luật doanh 

nghiệp cũng như các văn bản pháp luật có liên quan khác. Ví dụ, đối với trường hợp bên 

Việt Nam được ký kết bởi một đại diện theo ủy quyền, việc xác định giá trị pháp lý của 

việc ủy quyền và phạm vi đại diện phải phù hợp với quy định của Chương IX BLDS 2015.  

Đặc biệt, kể cả trong trường hợp giao dịch dân sự được ký kết do người không có thẩm 

quyền đại diện xác lập hoặc vượt quá thẩm quyền, thì theo Điều 142123 và 143124 của BLDS 

2015, giao dịch dân sự vẫn có giá trị pháp lý nếu:  

                                                                    
123

 Điều 142. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện 

1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa 

vụ đối với người được đại diện, trừ một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người được đại diện đã công nhận giao dịch; 

b) Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý; 

c) Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người 

đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình không có quyền đại diện. 

2. Trường hợp giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh 

quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện thì người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ 

đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có 

quyền đại diện mà vẫn giao dịch. 

3. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc 

hủy bỏ giao dịch dân sự đã xác lập và yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải 

biết về việc không có quyền đại diện mà vẫn giao dịch hoặc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

này. 

4. Trường hợp người không có quyền đại diện và người đã giao dịch cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân sự 

mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại. 
124 Điều 143. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi 

đại diện 

1. Giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh 

quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, 

trừ một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người được đại diện đồng ý; 

b) Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý; 

c) Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người 

đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình vượt quá phạm vi đại diện. 

2. Trường hợp giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm 

phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được xác lập, thực hiện vượt quá 

phạm vi đại diện thì người đại diện phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình về phần 

giao dịch vượt quá phạm vi đại diện, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc vượt quá 

phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch. 
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- Người được đại diện đồng ý; 

- Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý; 

- Người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không 

thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình vượt quá 

phạm vi đại diện. 

Căn cứ từ chối công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài trên cơ sở các 

bên ký kết thỏa thuận trọng tài không có năng lực để ký kết thỏa thuận đó là một trong 

những trường hợp thuộc nghĩa vụ chứng minh của bên phản đối việc thi hành phán quyết 

trọng tài. Tức là tòa án sẽ không tự mình xem xét đến căn cứ này trừ khi Bên phản đối việc 

thi hành phán quyết cung cấp được các chứng cứ có căn cứ và hợp pháp chứng minh cho 

phản đối của mình như đã quy định tại Điều V.1 của Công ước New York và Điều 459.1 

của BLTTDS 2015. Tòa án cũng sẽ không tự thu thập chứng cứ hay yêu cầu Bên yêu cầu 

công nhận và cho thi hành cung cấp chứng cứ chứng minh về thẩm quyền ký kết thỏa 

thuận trọng tài của mình trong bất cứ trường hợp nào.  

                                                                    

3. Người đã giao dịch với người đại diện có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hoặc hủy bỏ giao dịch 

dân sự đối với phần vượt quá phạm vi đại diện hoặc toàn bộ giao dịch dân sự và yêu cầu bồi thường thiệt 

hại, trừ trường hợp người đó biết hoặc phải biết về việc vượt quá phạm vi đại diện mà vẫn giao dịch hoặc 

trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

4. Trường hợp người đại diện và người giao dịch với người đại diện cố ý xác lập, thực hiện giao dịch dân 

sự vượt quá phạm vi đại diện mà gây thiệt hại cho người được đại diện thì phải chịu trách nhiệm liên đới 

bồi thường thiệt hại. 
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TỪ CHỐI CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT 

NAM QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TRÊN 

CƠ SỞ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA THỎA THUẬN TRỌNG TÀI 

(Tham Luận Tại Tòa Đàm về Các Quy Định Mới Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 

Và Công Ước New York 1958 Do Usaid Tổ Chức – Tháng 8 Năm 2016) 

Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Thị Thu Trang125 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Một trong những căn cứ mà bên phải thi hành phán quyết trọng tài thường dựa vào để 

phản đối việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài là “thỏa thuận trọng tài 

không có giá trị theo pháp luật của nước mà các bên đã thỏa thuận áp dụng hoặc trong 

trường hợp không có thỏa thuận, pháp luật áp dụng cho thỏa thuận đó theo pháp luật của 

nước nơi phán quyết đã được tuyên” như quy định tại câu thứ 2 Điều V.1(a) của Công ước 

New York.  

Việc Điều V.1 (a) của Công ước New York quy định về các quy phạm xung đột pháp luật 

thống nhất cho việc xác định luật áp dụng đối với thỏa thuận trọng tài nêu trên được xem 

như là “một chiến thắng vĩ đại của Công ước New York”126 vì Điều I.(2)(a) của Công ước 

Geneva chỉ quy định rằng thỏa thuận trọng tài phải có hiệu lực theo luật áp dụng đối với 

nó mà không có quy định cụ thể về xung đột pháp luật. Nói cách khác, theo Công ước 

Geneva, việc xác định luật điều chỉnh thỏa thuận trọng tài sẽ áp dụng các quy phạm xung 

đột pháp luật của quốc gia nơi phán quyết trọng tài được yêu cầu thi hành. Trong khi đó, 

                                                                    
125 Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng là thành viên Viện Trọng tài Luân Đôn (CIArb) và Ủy ban Trọng tài của Hiệp 

hội các đoàn luật sư quốc tế (IBA). Ở Việt nam ông có gần 25 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư và trọng tài, 

đồng thời tham gia soạn thảo nhiều luật lệ liên quan đến trọng tài và hòa giải như Luật Trọng tài thương mại 2010 

hay Nghị định Hòa giải thương mại (đang soạn thảo). Ông có bằng Cử nhân Luật của trường Đại Học Luật Hà 

nội và bằng Thạc sỹ luật (LLM) chuyên sâu về Giải quyết tranh chấp quốc tế của Trường Trọng Tài quốc tế, 

Trường Luật Queen Mary thuộc Đại học Tổng hợp Luân đôn (Anh)”. Nguyễn Thị Thu Trang là trợ lý nghiên cứu, 

Thạc sỹ Luật Trọng Tài Và Kinh Tế tại Đại học Erasmus Rotterdam, (Hà Lan), Chi tiết xin liên hệ: 
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126 J-D Bredin, “Công ước New York ngày 10 tháng 6 năm 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng 

tài nước ngoài”, 87 Journal du Droit International (1960), trang 1003 đến 1020.  
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theo quy phạm xung đột pháp luật thống nhất quy định tại Điều V.1(a) của Công ước New 

York, các bên có quyền tự do lựa chọn luật áp dụng đối với thỏa thuận trọng tài và chỉ 

trong trường hợp các bên không lựa chọn thì pháp luật của quốc gia nơi phán quyết trọng 

tài được tuyên sẽ áp dụng đối để xem xét giá trị thỏa thuận trọng tài.127 Quy định này được 

nội luật hóa tại Điều 459.1 (b) BLTTDS 2015128 và hướng dẫn tại Công văn 246 của tòa án 

nhân dân tối cao như sau:  

“Về căn cứ xác định giá trị pháp lý (hiệu lực) của thỏa thuận trọng tài: Hội đồng 

xét đơn yêu cầu cần căn cứ vào pháp luật của nước mà các bên đã chọn để áp 

dụng hoặc căn cứ vào pháp luật của nước nơi quyết định đã được tuyên, nếu các 

bên không chọn pháp luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài đó, để xác định thỏa 

thuận trọng tài có giá trị pháp lý hay không.”  

II. XÁC ĐỊNH LUẬT ÁP DỤNG ĐỂ XEM XÉT GIÁ TRỊ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI  

Theo quy định của Điều V.1(a) của Công ước New York 1958 và Điều 459 của BLTTDS 

2015, giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài trước hết sẽ được xem xét trên cơ sở luật 

mà các bên đã lựa chọn. Theo đó, Tòa án sẽ áp dụng 

(i) luật mà các bên đã lựa chọn rõ ràng để điều chỉnh giá trị pháp lý của thỏa thuận 

trọng tài hoặc 

(ii) luật mà các bên lựa chọn để điều chỉnh tố tụng trọng tài vì nó được xem như là 

lựa chọn ngầm để điều chỉnh thỏa thuận trọng tài. 129 

Trên thực tế, các bên hiếm khi có thỏa thuận lựa chọn luật điều chỉnh thỏa thuận trọng tài 

một cách rõ ràng, vì vậy tòa án quốc gia thường xem xét ý định của các bên về việc chọn 

                                                                    
127  Travaux préparatoires, United Nations Conference on International Commercial Arbitration, Summary 

Records of the Twenty-Third Meeting, E/CONF.26/SR.23, at 14. 
128

 Điều 459. Những trường hợp không công nhận 

1. Tòa án không công nhậ n phán quyế t củ a Trọ ng tài nư ớ c ngoài khi xét thấ y chứ ng 

cứ  do bên phả i thi hành cung cấ p cho Tòa án để  phả n đố i yêu cầ u công nhậ n là có căn 

cứ , hợ p pháp và phán quyế t trọ ng tài thuộ c mộ t trong các trư ờ ng hợ p sau đây: 

[…] 

b) Thỏ a thuậ n trọ ng tài không có giá trị  pháp lý theo pháp luậ t củ a nư ớ c mà các bên 

đã chọ n để  áp dụ ng hoặ c theo pháp luậ t củ a nư ớ c nơ i phán quyế t đã đư ợ c tuyên, 

nế u các bên không chọ n pháp luậ t áp dụ ng cho thỏ a thuậ n đó; 
129 Hướng dẫn của UNCITRAL, xem thêm tại: 

http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=10&menu=621&opac_view=-1#  
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luật điều chỉnh thỏa thuận trọng tài thông qua một số yếu tố khác. Ví dụ: Tòa án của Mĩ 

cho việc lựa chọn luật điều chỉnh tố tụng trọng tài chính là một lựa chọn ngầm định về 

pháp luật xem xét thỏa thuận trọng tài. 130   Trong khi đó, Tòa Giám đốc thẩm của Ai Cập 

lại quyết định rằng luật điều chỉnh thỏa thuận chính (hợp đồng) cũng sẽ điều chỉnh thỏa 

thuận trọng tài. 131 Để tránh khó khăn trong việc xác định pháp luật áp dụng để xem xét 

thỏa thuận trọng tài, các trung tâm trọng tài hiện nay đang khuyến khích các bên tranh 

chấp bổ sung điều khoản chọn luật áp dụng điều chỉnh thỏa thuận trọng tài khi soạn thảo 

điều khoản này, ví dụ, Trung tâm trọng tài quốc tế Hồng Kông đã bổ sung quy định này 

vào Điều khoản trọng tài mẫu của trung tâm.132 

Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận rõ ràng hay ngụ ý nào liên quan đến luật 

áp dụng để xem xét giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài, Tòa án sẽ căn cứ vào “luật của 

nước nơi phán quyết trọng tài được tuyên” để xem xét theo đúng như quy định tại Điều 

V.1(a) Công ước New York hoặc Điều 459.1 (b) của BLTTDS 2015.  

Công ước New York không quy định về cách xác định địa điểm nơi phán quyết trọng tài 

được tuyên. Thực tiễn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài cho thấy tòa án các quốc gia 

cũng như quy tắc trọng tài, luật trọng tài đều xem địa điểm trọng tài được ghi nhận ở điều 

khoản trọng tài chính là địa điểm nơi phán quyết trọng tài được tuyên.133 Do đó, Tòa án 

Việt Nam không thể dựa vào các quy định về pháp luật trọng tài của Việt Nam để xem xét 

giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài khi xem xét căn cứ này. Ngược lại, trong trường 

hợp bên phản đối việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài viện dẫn đến căn 

cứ này, Tòa án chỉ xem xét phản đối đó nếu bên phải thi hành đã cung cấp được chứng cứ 

                                                                    
130Telenor Mobile Communications AS v. Storm LLC, District Court, Southern District of New York, United States 

of America, 2 November 2007, 07 Civ. (GEL) 6929.  
131Egyptian Company for Concrete & Hashem Ali Maher v. STC Finance & Ismail Ibrahim Mahmoud Thabet & 

Sabishi Trading and Contracting Company, Court of Cassation, Egypt, 27 March 1996, 2660/59.  
132  Điều khoản trọng tài Mẫu của HKIAC 

Mọi tranh chấp, bất đồng, khác biệt hay khiếu nại phát sinh từ hay liên quan đến hợp đồng này, bao gồm sự tồn 

tại, hiệu lực, giải thich, thực hiện, vi phạm hay chấm dứt hợp đồng hay bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến nghĩa 

vụ ngoài hợp đồng phát sinh từ hay liên quan đến hợp đồng sẽ được đưa ra và giải quyết chung thẩm bởi trọng tài 

được điều hành bởi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (HKIAC) theo Quy tắc điều hành Trọng tài có hiệu 

lực vào thời điểm Thông báo Trọng tài được đệ trình.  

Luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài sẽ là … (Luật Hồng Kông) 

Địa điểm trọng tài sẽ là …. (Hồng Kông) 

Số lượng trọng tài viên sẽ là …..( một hoặc ba). Tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành bằng …. (ngôn ngữ).  
133 Hướng dẫn của UNCITRAL, xem thêm tại: 

http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=10&menu=621&opac_view=-1#  
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chứng minh thỏa thuận trọng tài thực sự vô hiệu theo pháp luật mà các bên lựa chọn hoặc 

của nước nơi phán quyết được tuyên.  

III. CÁC PHẢN ĐỐI THƯỜNG ĐƯỢC VIỆN DẪN  

Thực tiễn xét xử tại Việt Nam cho thấy bên phải thi hành thường viện dẫn căn cứ về Thỏa 

thuận trọng tài vô hiệu để phản đối việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài 

nước ngoài ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi căn cứ này hiếm khi được chấp thuận bởi tòa 

án các nước có nền trọng tài phát triển thì ngược lại, phán quyết trọng tài nước ngoài 

thường bị từ chối công nhận tại Việt Nam dựa trên cơ sở này. 

Một trong những phản đối hay được đưa ra bởi bên phải thi hành là thỏa thuận trọng tài 

vô hiệu do hợp đồng vô hiệu. Trong trường hợp đó, tòa án các quốc gia thường bác lập 

luận này trên cơ sở nguyên tắc về tính độc lập của thỏa thuận trọng tài. Theo đó, thỏa 

thuận trọng tài độc lập với hợp đồng chính có bao gồm thỏa thuận đó và việc hợp đồng 

chính vô hiệu không đương nhiên dẫn đến thỏa thuận trọng tài trong đó cũng vô hiệu. 

Tính độc lập của thỏa thuận trọng tài được quy định tại Điều 19 của LTTTM Việt Nam.134   

Bên phải thi hành cũng thường đưa ra phản đổi rằng thỏa thuận trọng tài vô hiệu do một 

bên không ký thỏa thuận trọng tài và do đó, không bị ràng buộc bởi thỏa thuận trọng tài. 

Tuy nhiên, nhiều tòa án quốc gia đã quyết định rằng, kể cả trong trường hợp này, thỏa 

thuận trọng tài vẫn có hiệu lực trên cơ sở thỏa thuận trọng tài có dẫn chiếu đến một điều 

khoản trọng tài khác hay hành xử của các bên trong tố tụng trọng tài cũng được xem là đã 

hình thành nên một thỏa thuận trọng tài theo tinh thần của Công ước New York.135  

Ngoài ra, do Điều V.1(a) của Công ước New York có viện dẫn đến Điều II của Công ước 

này, bên phản đối yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài thường viện 

dẫn lý do cho rằng thỏa thuận trọng tài sẽ bị vô hiệu vì không được lập "bằng văn bản" 

theo quy định tại Điều II (2) của Công ước. Khi xem xét phản đối này, tòa án thường nhận 

định rằng, nếu thỏa thuận trọng tài không được lập dưới hình thức bằng văn bản như quy 

định tại Điều II của Công ước New York, phán quyết trọng tài nước ngoài vẫn có thể được 

                                                                    

134 Điều 19. Tính độc lập của thoả thuận trọng tài 

Thoả thuận trọng tài hoàn toàn độc lập với hợp đồng. Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng 

vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất hiệu lực của thoả thuận trọng tài. 
135Như trên. 
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công nhận nếu thỏa thuận này có giá trị theo pháp luật của nước nơi yêu cầu công nhận 

và cho thi hành theo quy định về quyền thuận lợi hơn ( more- favourable right provision) 

tại Điều VII.1136 của Công ước New York.137  Ủy Ban Pháp Luật thương mại Quốc tế của 

Liên Hợp Quốc cũng đưa ra khuyến nghị áp dụng ĐIều VII.1 của Công ước New York theo 

hướng “cho phép các bên liên quan được thực hiện các quyền mà họ có thể có căn cứ vào 

pháp luật hoặc điều ước nơi thỏa thuận trọng tài được biễn dẫn nhằm yêu cầu công nhận 

hiệu lực của thỏa thuận này”.138 Ví dụ, trong vụ tranh chấp Sarhank Group, bị đơn biện 

hộ rằng không có thỏa thuận trọng tài được các bên ký kết bằng văn bản.139 Tòa Phúc 

thẩm Hoa Kỳ Vùng Hai cho rằng tòa án vùng đã sai khi dựa trên nhận định của các trọng 

tài viên trong phán quyết rằng bị đơn chịu sự ràng buộc của điều khoản trọng tài theo luật 

pháp Ai Cập, là luật áp dụng cho hợp đồng. Thay vào đó, lẽ ra tòa án vùng phải áp dụng 

luật pháp của liên bang Hoa Kỳ đối với vấn đề này khi xem xét phán quyết cho thi hành. 

Do đó, Tòa chuyển lại vụ tranh chấp cho tòa án vùng "để tìm hiểu thực tế về việc liệu [bị 

đơn] có đồng ý giải quyết bằng trọng tài ... dựa trên bất kỳ... cơ sở nào được luật hợp đồng 

của Hoa Kỳ hoặc pháp luật về đại diện thừa nhận". 

Bên phải thi hành cũng thường đưa ra phản đối là không hề có thỏa thuận về việc giải 

quyết tranh chấp bằng trọng tài theo Công ước do không có sự đồng thuận của các bên về 

việc chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp. Một số ví dụ phổ biến khác về các lập luận có 

thể được nêu ra theo căn cứ này bao gồm cáo buộc về sự bất hợp pháp, cưỡng ép hoặc 

gian lận để dẫn đến thỏa thuận.140 Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong hầu hết các vụ việc, 

việc tuân thủ về yêu cầu hình thức của thỏa thuận trọng tài theo Điều này đã chứng minh 

được sự đồng thuận. Ví dụ, nếu Hợp đồng có quy định điều khoản trọng tài và được cả hai 

bên ký vào, hoặc hợp đồng được ghi nhận qua sự trao đổi thư từ hoặc điện tín thì sẽ không 

                                                                    
136 Điều VII.1 của Công ước New York 

Các quy định của Công ước này không làm ảnh hưởng tới hiệu lực của các thỏa thuận đa phương hay song phương 

của các Quốc gia thành viên liên quan tới việc công nhận và thi hành các quyết định trọng tài, cũng như không 

tuuowcs của bất kỳ bên nào liên quan quyền của bên đó có thể dùng quyết định trọng tài theo cách và giới hạn 

được luật pháp hoặc các điều ước của nước nơi quyết định sẽ được thi hành cho phép.  
137 Hướng dẫn của UNCITRAL 
138 Khuyến nghị do UNCITRAL thông qua tại kỳ họp thứ 39 ngày 07/07/2006 về việc giải thích khoản 2 Điều II 

và khoản 1 ĐIều VII của Công ước ký tại New York ngày 10/06/1958 về công nhận và cho thi hành các phán 

quyết trọng tài nước ngoài.  

139 Hoa Kỳ: Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ, Tòa số 2, 14/04/2005 (Sarhank Group vớ i Oracle Corporation) Niên giám Trọng tài 

Thương mại XXX (2005) tr. 1158-1164 (US số 523). 
140 Hướng dẫn của ICCA, trang 85 
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dễ dàng đưa ra lập luận rằng có sự giải thích sai, cưỡng ép, lừa dối hoặc gây ảnh hưởng 

phi pháp.141  

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN TỪ CHỐI CÔNG NHẬN VÀ CHO THI 

HÀNH TẠI VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TRÊN CƠ 

SỞ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA THỎA THUẬN TRỌNG TÀI 

1. Nghĩa vụ chứng minh  

Theo quy định tại Điều V.1 của Công ước New York và Điều 459.1 của BLTTDS 2015, bên 

phản đối việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài sẽ phải chứng 

minh phán quyết thuộc một trong những căn cứ từ chối đó.  

Đối với căn cứ liên quan đến giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài, Bên yêu cầu công 

nhận và cho thi hành chỉ cần cung cấp bản chính hoặc bản sao của thỏa thuận trọng tài 

như quy định của Điều IV(1)(b). Ngược lại, bên phản đối yêu cầu công nhận và cho thi 

hành sẽ phải cung cấp các chứng cứ thuyết phục và hợp lệ chứng minh thỏa thuận trọng 

tài không có giá trị pháp lý hoặc không tồn tại theo pháp luật áp dụng cho thỏa thuận 

trọng tài. Cách diễn giải này hoàn toàn phù hợp với từ ngữ cũng như quá trình soạn thảo 

Công ước. Nói cách khác, trong khi bên yêu cầu chỉ có cần chứng minh có sự tồn tại của 

thỏa thuận trọng tài bằng việc cung cấp một thỏa thuận trọng tài thì Bên phản đối thi hành 

sẽ có nghĩa vụ chứng minh thỏa thuận trọng tài vô hiệu. 142  

Cần lưu ý rằng, Công ước New York 1958 không có quy định về việc bên phải thi hành sẽ 

mất quyền phản đối liên quan đến các căn cứ tại Điều V của Công ước New York nếu trong 

quá trình tố tụng trọng tài, bên đó đã biết và không phản đối. Mặc dù vậy, nhiều tòa án đã 

bác bỏ lập luận liên quan đến giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài do một bên mà bên 

đó đã không nêu các lập luận này trong quá trình tố tụng trọng tài. Việc bên đó tham gia 

tố tụng trọng tài cũng được xem như đã hình thành nên một thỏa thuận trọng tài hợp lệ 

giữa các bên.  Đạo luật trọng tài ở Pháp thậm chí còn quy định rõ về vấn đề này.143  

                                                                    
141 Albert Jan van den Berg, Công ước New York 1958, Kluwar Law Arbitration.  
142  Travaux préparatoires, United Nations Conference on International Commercial Arbitration, Summary 

Record of the Eleventh Meeting, E/CONF.26/SR.11, trang 12 
143 Điều 1466 của Bộ luật tố tụng dân sự của Pháp, áp dụng cho trọng tài quốc tế như quy định tại Điều 1506 

BLTTDS Pháp. 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

145 

Về Mục lục chính 
 

 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, quyền phản đối này của một bên sẽ không bị mất nếu 

bên đó không tham gia tố tụng trọng tài hoặc không viện dẫn các căn cứ đó trong quá trình 

xin hủy phán quyết trọng tài.  

2. Phạm vi xem xét của Tòa án quốc gia 

Điều V.1(a) của Công ước New York 1958 không quy định về pham vi xem xét lại của tòa 

án xem xét yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài. Cách tiếp cận và phạm vi 

xem xét lại vấn đề liên quan đến giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài của các tòa án trên 

thực tế cũng rất khác nhau.  

Ví dụ, tại Mỹ và Đức, tòa án xem xét vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng trọng 

tài và giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài từ đầu mà không chịu sự ràng buộc bởi quyết 

định về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài144. Trong quyết định về vụ tranh chấp giữa 

Dallah Real Estate & Tourism Holding Co với Pakistan, Tòa án Tối cao Anh đã làm rõ 

phạm vi của nguyên tắc về thẩm quyền tự xem xét thẩm quyền ở Anh.145 Tòa án Tối cao 

cho rằng trong khi hội đồng trọng tài có thẩm quyền tự quyết định thẩm quyền của chính 

mình như một vấn đề sơ bộ, khi có đơn yêu cầu thi hành theo Công ước New York, trong 

trường hợp có phản đối về thẩm quyền, tòa án có quyền xem xét lại toàn bộ các sự kiện 

và vấn đề để xác định thẩm quyền. Một số Tòa án khác, ngược lại cho rằng tòa án không 

nên xem xét lại các vấn đề có thẩm quyền và thỏa thuận trọng tài như một vấn đề mới. 

Trong khi đó, một số tòa lại nhận định rằng Tòa án có quyền xem xét lại các vấn đề về tình 

tiết vụ việc và pháp lý để quyết định về vấn đề thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trừ khi 

có bằng chứng “rõ ràng và không thể nhầm lẫn” rằng các bên đã có ý định đưa tranh chấp 

ra giải quyết tại trọng tài, ví dụ, thỏa thuận lựa chọn Quy tắc trọng tài mẫu UNCITRAL 

được coi là bằng chứng “rõ ràng và không thể nhầm lẫn” về ý định lựa chọn trọng tài của 

các bên. 146 Nhiều tòa lại dựa vào những quyết định liên quan đến giá trị pháp lý của Hội 

đồng trọng tài ghi nhận trong phán quyết trọng tài. Ví dụ như Tòa án Thụy Điển đã không 

xem xét lại cả về vấn đề thủ tục lẫn tình tiết vụ việc được đệ trình bởi các bên mà chỉ dựa 

                                                                    
144 Dallah Real Estate and Tourism Holding Company v. Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan, 

Supreme Court, United Kingdom, 3 November 2010, UKSC 2009/0165; Oberlandesgericht [OLG] Celle, 

Germany, 14 December 2006, 8 Sch 14/05 

145Vươ ng quố c Anh: [2009] EWCA Civ 755; [2010] 2 W.L.R. 805 (CA (Civ Div)). 
146 Werner Schneider, acting in his capacity as insolvency administrator of Walter Bau AG (In Liquidation) v. the 

Kingdom of Thailand, Court of Appeals, Second Circuit, United States of America, 8 August 2012, 11-1458-cv 
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vào những nhận định có liên quan của Hội đồng trọng tài.147 Thậm chí, có nhiều tòa án 

còn quyết định rằng Tòa án bị ràng buộc bởi quyết định của hội đồng trọng tài liên quan 

đến thẩm quyền và giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài.148 Các tòa án này cho rằng, họ 

không nên xem xét lại các vấn đề về giá trị thỏa thuận trọng tài vì các tòa này không được 

phép xem xét lại nội dung tranh chấp đã được hội đồng trọng tài quyết định. Ví dụ điển 

hình như Tòa cấp cao của Singapore đã nhận định rằng tòa án sẽ không xem xét lại quyết 

định liên quan đến vấn đề thẩm quyền của hội đồng trọng tài trừ khi có hoàn cảnh đặc 

biệt xảy ra, tức là, bên phản đối việc thi hành cung cấp được bằng chứng mới có liên 

quan.149 

Tại Việt Nam, Điều 458.4 của BLTTDS 2015 đã nêu rõ rằng  

“Khi xem xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành, Hội đồng không được xét xử lại 

tranh chấp đã được Trọng tài nước ngoài ra phán quyết. Tòa án chỉ được kiểm tra, 

đối chiếu phán quyết của Trọng tài nước ngoài, giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu 

cầu với các quy định tại Chương XXXV và Chương XXXVII của Bộ luật này, các quy 

định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để làm cơ sở cho việc ra quyết định công nhận 

hoặc không công nhận phán quyết đó.” 

Theo quy định này, Tòa án Việt Nam sẽ không xem xét lại vấn đề về thẩm quyền của hội 

đồng trọng tài và giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài từ đầu như cách tiếp cận của các 

nước Anh, Mĩ nói trên mà có cùng cách tiếp cận giống như tòa án Singapore trong ví dụ ở 

trên. Tuy nhiên, trên thực tế, tòa án Việt Nam vẫn dựa vào phản đối của một bên để xem 

xét lại các vấn đề liên quan giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài và thẩm quyền của Hội 

đồng trọng tài trên cơ sở pháp luật Việt Nam, mặc dù theo tinh thần của Công ước New 

York, luật áp dụng để xem xét thỏa thuận trọng tài là pháp luật nước ngoài. 

  

                                                                    
147 Planavergne S.A., Fontanes v. Kalle Bergander i Stockholm AB, Svea Court of Appeal, Sweden, 7 September 

2001, T 4645-99 
148 Hướng dẫn của UNCITRAL, xem thêm tại: 

http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=10&menu=621&opac_view=-1#  
149 Aloe Vera of America, Inc v. Asianic Food (S) Pte Ltd and another, High Court, Singapore, 10 May 2006, 

[2006] SGHC 78 
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TỪ CHỐI CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT 

TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM DỰA TRÊN CƠ 

SỞ VƯỢT QUÁ THẨM QUYỀN, PHÁN QUYẾT TRỌNG 

TÀI CHƯA CÓ HIỆU LỰC HOẶC BỊ HỦY 

(Tham Luận Tại Tòa Đàm về Các Quy Định Mới Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 

Và Công Ước New York 1958 Do Usaid Tổ Chức – Tháng 8 Năm 2016) 

Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Thị Thu Trang150 

A. TỪ CHỐI CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM DỰA TRÊN CƠ SỞ 

HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI VƯỢT QUÁ THẨM QUYỀN 

1. Giới thiệu chung 

Về nguyên tắc, hội đồng trọng tài chỉ có thẩm quyền quyết định các vấn đề mà các bên đã 

thống nhất yêu cầu trọng tài quyết định. Vì vậy, Điều V.1(c) của Công ước New York 1958 

cho phép Tòa án của các quốc gia thành viên từ chối việc công nhận và cho thi hành phán 

quyết trọng tài nước ngoài trên cơ sở phán quyết đó: 

- Giải quyết một tranh chấp không được dự liệu trong hoặc không thuộc phạm vi 

các điều khoản của đơn khởi kiện; hoặc 

- Gồm các phán quyết về các vấn đề ngoài phạm vi được các bên yêu cầu giải quyết 

bằng trọng tài. 

Quy định này của Công ước New York được ghi nhận tại Điều 459.1(d) BLTTDS 2015. 151 

                                                                    
150 Tác giả: Nguyễn Mạnh Dũng là thành viên Viện Trọng tài Luân Đôn (CIArb) và Ủy ban Trọng tài của Hiệp 

hội các đoàn luật sư quốc tế (IBA). Ở Việt nam ông có gần 25 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư và trọng tài, 

đồng thời tham gia soạn thảo nhiều luật lệ liên quan đến trọng tài và hòa giải như Luật Trọng tài thương mại 2010 

hay Nghị định Hòa giải thương mại (đang soạn thảo). Ông có bằng Cử nhân Luật của trường Đại Học Luật Hà 

nội và bằng Thạc sỹ luật (LLM) chuyên sâu về Giải quyết tranh chấp quốc tế của Trường Trọng Tài quốc tế, 

Trường Luật Queen Mary thuộc Đại học Tổng hợp Luân đôn (Anh)”. Nguyễn Thị Thu Trang là trợ lý nghiên cứu, 

Thạc sỹ Luật Trọng Tài Và Kinh Tế tại Đại học Erasmus Rotterdam, (Hà Lan), Chi tiết xin liên hệ: 

www.dzungsrt.com 
151 Điều 459. Những trường hợp không công nhận 

http://www.dzungsrt.com/
http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

148 

Về Mục lục chính 
 

 

Căn cứ liên quan đến hội đồng trọng tài vượt quá thẩm quyền quy định tại Điều V.1 (c) 

của Công ước New York và Điều 459.1(d) của BLTTDS 2015 không liên quan dến trường 

hợp hội đồng trọng tài không có thẩm quyền do thỏa thuận trọng tài vô hiệu quy định tại 

Điều V.1(a) của Công ước và ĐIều 459.1(b) của BLTTDS 2015. Quy định tại điều khoản 

này chỉ được viện dẫn trên cơ sở đã có một thỏa thuận trọng tài với đầy đủ giá trị pháp lý, 

nhưng hội đồng trọng tài đưa ra quyết định không phù hợp với phạm vi của thỏa thuận 

trọng tài đó hay những vấn đề mà các bên yêu cầu giải quyết.  

Trên thực tế giải quyết các yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới khác cho thấy, đây là căn cứ 

ít được viện dẫn nhất trong số tất cả các căn cứ để từ chối thi hành được quy định tại Điều 

V của Công ước. Hơn nữa, đa số các phản đối dựa trên căn cứ này cũng thường bị bác bỏ.  

2. Xác định vấn đề mà các bên yêu cầu hội đồng trọng tài quyết định  

Trước hết, cần lưu ý rằng có một sự khác biệt nhỏ giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Pháp 

của Công ước New York ở điều khoản này. Bản tiếng Anh sử dụng cụm từ “vấn đề được 

các bên yêu cầu giải quyết” (Submission to arbitration) trong khi bản tiếng Pháp lại bao 

gồm cả “vấn đề mà các bên yêu cầu giải quyết” và “điều khoản trọng tài” (“compromise” 

và “clause compromissoire”).152 Tuy nhiên, nhìn chung khi giải thích Điều V.1(c) Công ước 

New York, tòa án các quốc gia và các học giả đều thống nhất rằng Điều V.1(c) áp dụng cho 

(i) các tranh chấp hay bất đồng được quy định rõ trong thỏa thuận trọng tài (arbitration 

clause) và  (ii) các tranh chấp nằm ngoài phạm vi thỏa thuận trọng tài mà các bên đã thống 

nhất đệ trình lên hội đồng trọng tài để giải quyết (submission agreement).153  

                                                                    

1. 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 

d) Phán quyết của Trọng tài nước ngoài được tuyên về một vụ tranh chấp không được các bên yêu cầu giải quyết 

hoặc vượt quá yêu cầu của các bên ký kết thỏa thuận trọng tài. Trường hợp có thể tách được phần quyết định về 

vấn đề đã được yêu cầu và phần quyết định về vấn đề không được yêu cầu giải quyết tại Trọng tài nước ngoài thì 

phần quyết định về vấn đề được yêu cầu giải quyết có thể được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam; 
152 R. Wolff ed., Beck, New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards – 

Commentary, Hart and Nomos, 2012, trang 311 
153 De Silveira/ Lévy, Transgression of the Arbitrators’ Authority: Article V(1)(c) of the New York Convention, in 

: Gaillard/ Di Pietro (eds.), Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards: The New 

York Convention in Practice (2008), trang 645 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

149 

Về Mục lục chính 
 

 

Vì vậy, khi xác định những vấn đề mà các bên đã yêu cầu hội đồng trọng tài giải quyết, Tòa 

án phải xem xét154  đến:  

(i) Điều khoản trọng tài giữa các bên: Những điều khoản mẫu mà các tổ chức trọng 

tài công bố thường được soạn thảo nhằm trao cho hội đồng trọng tài thẩm 

quyền rất rộng để quyết định tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan 

đến thỏa thuận về nội dung của các bên (thường là hợp đồng). Bản thân các 

bên tranh chấp khi soạn thảo Hợp đồng cũng thường thỏa thuận pham vi tranh 

chấp có thể xét xử bằng trọng tài khá rộng.  

(ii) Bất cứ thỏa thuận nào mà các bên đạt được sau khi có tranh chấp: Điều khoản 

tham chiếu (terms of reference) cũng là một trong những văn bản được xem 

như thỏa thuận sau khi có tranh chấp của các bên mà Tòa án có thể xem xét; và 

(iii) Các chế tài được yêu cầu mà các bên đã nộp cho hội đồng trọng tài: các chế tại 

mà các bên yêu cầu sẽ được ghi rõ trong Đơn khởi kiện, Bản tự bảo vệ, Đơn 

kiện lại và các bản ý kiến của các bên trong quá trình tố tụng trọng tài.155  

Hơn nữa, trên cơ sở của nguyên tắc về mất quyền phản đổi như quy định tại Điều 13 của 

LTTTM Việt Nam, nếu một bên tranh chấp không đưa ra các phản đối liên quan trong thời 

hạn quy định của pháp luật hay trong quá trình tố tụng thì sẽ được coi là mất quyền phản 

đối đối với căn cứ này. Cụ thể, Tòa án phúc thẩm của Paris đã bác phản đối của một bên 

rằng hội đồng trọng tài đã không xem xét vấn đề được các bên yêu cầu giải quyết bằng 

việc từ chối mở một phiên họp giải quyết tranh chấp thứ ba ngay sau báo cáo của chuyên 

gia. Phán quyết trọng tài đã ghi nhận rằng quyết định đó đã được đưa ra cùng với sự đồng 

thuận của các bên và bên đưa ra phản đối đã không bảo lưu quyền vào thời điểm quyết 

định được ban hành hay khi nhận được quyết định đó. Tòa Phúc thẩm Paris theo đó kết 

luận rằng bên tranh chấp đó đã nhằm từ bỏ quyền đối với phiên họp thứ ba và vì vậy, 

phản đối đó bị bác bỏ.156 Vì vậy, Tòa án cần lưu ý xem xét liệu bên phải thi hành đã mất 

                                                                    
154 Như trên 
155 Tóm tắt ghi âm A/ CN. 9/ SR 220, para. 17, appearing in the section on purposes and procedures of the 

commission, trang 1177- 1178, tham khảo tại: http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_sr220.pdf 

  
156 Société Unichips Finanziaria SpA and Société Unichips International Bv Beslotene Venootschap v. François 

Gesnouin and Michèle Gesnouin, Court of Appeal of Paris, France, 12 February 1993, XIX Y.B. COM. ARB. 

658 (1994), trang 661. 
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quyền phản đối về các vấn đề liên quan đến phạm vi thẩm quyền của Hội dồng trọng tài 

hay chưa.  

3.  Các phản đối thường được viện dẫn và phạm vi xem xét của tòa án  

Trên cơ sở “các vấn đề yêu cầu hội đồng trọng tài giải quyết”, bên phản đối việc công nhận 

và cho thi hành phán quyết trọng tài trên cơ sở vượt quá thẩm quyền của trọng tài viên 

thường đưa ra các căn cứ sau:  

(i) Hội đồng trọng tài đã vượt quá thẩm quyền khi xem xét các vấn đề nằm ngoài 

phạm vi của thỏa thuận trọng tài (extra petita):157  ví dụ khi hội đồng trọng 

tài ban hành một quyết định liên quan đến thiệt hại ước tính (liquidated 

damage) trong khi các bên đã thỏa thuận loại trừ điều khoản đó ra khỏi hợp 

đồng.  

(ii) Hội đồng trọng tài ban hành phán quyết vượt quá chế tài mà các bên yêu cầu 

(ultra petita):158 Ví dụ, hội đồng trọng tài ra quyết định yêu cầu một bên phải 

bồi thường số tiền nhiều hơn số tiền mà bên được thi hành yêu cầu hay buộc 

bên phải thi hành trả tiền lãi trong khi bên được thi hành không yêu cầu.159 

Tuy nhiên, khi xem xét đến căn cứ này, cần lưu ý pháp luật áp dụng để giải 

quyết tranh chấp. Cụ thể, tòa án của Đức đã bác phản đối của một bên liên 

quan đến phán quyết trọng tài yêu cầu một bên phải trả số tiền lãi nhiều hơn 

số tiền mà bên còn lại yêu cầu. Tòa án Đức cho rằng theo pháp luật áp dụng 

là luật trọng tài Anh quốc 1996, hội đồng trọng tài có thẩm quyền tự quyết 

liên quan đến tiền lãi. 160 

                                                                    
157 Nicola Christine Port, Scott Ethan Bowers and Bethany Davis Noll in Herbert Kronke, Patricia Nacimiento, 

Dirk Otto; Nicola Christine Port, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global 

Commentary on the New York Convention, Kluwer Law International, 2010, p. 259 
158 Loukas A. Mistelis and Domenico di Pietro, New York Convention, Article V [Grounds torefuse enforcement 

of foreign arbitral awards] in Loukas A. Mistelis (ed), Concise International Arbitration, (Kluwer Law 

International 2010), p.14 - 23 
159 JaralDecoración, S.L v. PeñascoRodilla, SL, Madrid Court of Appeal, Spain, 2 February 2007, case No. 

94/2007—7/2005 
160 Germany: OLG Hamburg, NJW-RR 1999, 1738 = XXV Y.B.Com. Arb. 714, 715 (2000) 
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(iii)  Hội đồng trọng tài ban hành phán quyết không giải quyết đầy đủ các vấn 

đề được các bên yêu cầu. (infra petita).161 Tuy nhiên, đa số các tòa án khi xem 

xét căn cứ này đều quyết định rằng “phản đối này kể cả được chứng minh 

thành công, cũng không thể ngăn cản việc công nhận phán quyết trọng tài” vì 

ngôn từ của Điều V.1(c) không bao gồm trường hợp này và trong mọi trường 

hợp, phán quyết vẫn có thể được thi hành trên cơ sở cho phép thi hành phần 

nội dung phán quyết không bị phản đối.162 

Giống như các căn cứ khác, Điều V.1(c) của Công ước New York phải được giải thích theo 

nghĩa hẹp. Trong bất cứ trường hợp nào, việc hội đồng trọng tài có vượt quá thẩm quyền 

hay không cũng không dẫn đến việc xem xét lại nội dung của quyết định trọng tài.163 Ví 

dụ, tòa án quận Columbia của Hoa Kỳ đã lập tức bác bỏ phản đối của một bên cho rằng hội 

đồng trọng tài đã quyết định về một khoản tiền bồi thường thiệt hại lớn hơn thiệt hại thực 

sự, khi mà hợp đồng giữa hai bên không bao gồm khoản thiệt hại này.164 Tòa án Mý cho 

rằng nếu không có sự xem xét sâu hơn về luật hợp đồng thì Tòa án sẽ không thể xác định 

sự vi phạm hợp đồng mà có thể hủy bỏ điều khoản mà đã không tính tới thiệt hại phát 

sinh. Tuy nhiên, phạm vi xem xét lại quyết định trọng tài mà Tòa án Mỹ được thực hiện là 

rất hạn hẹp.165 Theo đó, Tòa đã không xem xét phản đối này và ra quyết định cho thi hành 

phán quyết của trọng tài nước ngoài. 

4. Khả năng thi hành một phần nội dung phán quyết trọng tài nước ngoài 

Tòa án có quyền cho phép thi hành một phần của phán quyết nếu chỉ một phần phán quyết 

vượt quá thẩm quyền của hội đồng trọng tài, với điều kiện là phần thuộc phẩm quyền của 

hội đồng trọng tài có thể được tách riêng. Điều này được quy định tại đoạn cuối Điều 

V(1)(c) ("nếu các quyết định về các vấn đề được yêu cầu giải quyết bằng trọng tài có thể 

tách rời khỏi các quyết định về các vấn đề không được yêu cầu, thì phần của phán quyết 

                                                                    
161 E. Gaillard and J. Savage (eds.), Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration, 

Kluwer (1999), p. 988. 
162 CA Luxembourg, 28 January 1999, Sovereign participations International S.A v. Chadmore Developments 

Ltd, XXIVa Y.B. Com. Arb 714 (1999), 721 
163 Albert Jan van den Berg, Công ước New York 1958, Kluwer Law International  
164 Vụ Công ty dầu Liên danh giữa Lini và Mỹ chống lại Nước nhân dân xã hội Libi mà trước đây là Cộng hòa 

Libi, Vol VII. (1982), Niên giám trọng tài thương mại, trang 382.  
165 Vụ Parsons Whittemore oversea vs. Socie’te Ge’ne’ rale de I’ Industrie du Papier (RAKTA) 508 F 2 nd 969 

(2nd Cir 1974).  
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trọng tài gồm các quyết định về vấn đề được yêu cầu có thể được công nhận và cho thi 

hành").  

Trên thực tế, nhiều tòa án đã viện dẫn nguyên tắc thi hành một phần tại Điều V.1(c) của 

Công ước New York để cho phép thi hành một phần các phán quyết trọng tài bị phản đối 

dựa trên các căn cứ khác. Ví dụ, một số tòa án đã cho thi hành một phần phán quyết trọng 

tài mà đáng lẽ phán quyết đó đã bị từ chối thi hành trên cơ sở vi phạm chính sách công. 

166 Trong một vụ việc khác, phán quyết trọng tài đang bị xin hủy tại tòa án nơi có địa điểm 

trọng tài, Tòa Phúc thẩm của Anh và xứ Wales đã xem xét cho thi hành một phần phán 

quyết trọng tài mà không phải là nội dung bị xin hủy.167  

B. TỪ CHỐI CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM DỰA TRÊN CƠ SỞ 

PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI CHƯA CÓ HIỆU LỰC HOẶC BỊ HỦY 

1. Giới thiệu chung 

Điều V(1)(e) quy định về việc từ chối công nhận và cho thi hành một phán quyết nếu bị 

đơn chứng minh được rằng phán quyết đó: 

- Chưa có hiệu lực "ràng buộc" đối với các bên, hoặc 

- Đã bị hủy hoặc đình chỉ bởi một cơ quan có thẩm quyền hoặc theo luật pháp của 

quốc gia nơi phán quyết đó được tuyên.  

Quy định này đã được nội luật hóa tại Điều 459.1 (e) & (g) BLTTDS 2015. Nội dung của 

khoản này nhằm mục đích giúp cho Công ước được chấp nhận tại những quốc gia nào cho 

rằng một phán quyết trọng tài có thể được cho thi hành chỉ khi nó đáp ứng được các yêu 

cầu chính thức nhất định mà riêng những yêu cầu chính thức này đã làm cho phán quyết 

đó có hiệu lực ràng buộc đối với các bên. 168 

                                                                    
166  J. J. Agro Industries (P) Ltd v. Texuna International Ltd., High Court, Supreme Court of Hong Kong, Hong 

Kong, 12 August 1992, HCMP000751/1992; Buyer (Austria) v. Seller (Serbia and Montenegro), Supreme Court, 

Austria, 26 January 2005, 3 Ob 221/04b. Tham khảo thêm Gary B. Born, International Commercial Arbitration 

(2014), at 3445-3446 
167 Nigeria (NNPC) v. IPCO (Nigeria) Ltd., Court of Appeal, England and Wales, 21 October 2008, [2008] EWCA 

Civ 1157. See also IPCO (Nigeria) Ltd. v. Nigerian National Petroleum Corp., High Court of Justice, England 

and Wales, 17 April 2008, [2008] EWHC 797  
168 UN DOC E/CONF.26/SR17. 
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Đây cũng là một trong những điểm khác biệt lớn của Công ước New York so với Công ước 

Geneva 1927. Cụ thể, theo Công ước Geneva 1927, bên yêu cầu công nhận và cho thi hành 

phán quyết trọng tài sẽ là bên có nghĩa vụ chứng minh rằng phán quyết đó là phán quyết 

“chung thẩm” tại nước nơi phán quyết được tuyên, tức là phán quyết đó không bị “cho 

phép kháng cáo hay kháng nghị” hay nếu “chứng minh được bất kỳ thủ tục tố tụng nào có 

mục đích phản đối hiệu lực của phán quyết đó vẫn đang tiến hành”.169 Cách tiếp cận này 

của Công ước Geneva đòi hỏi người được thi hành phải đạt được hai lần “công nhận lãnh 

sự” đối với phán quyết trọng tài tại (i) nước nơi mà phán quyết được tuyên và (ii) tại nước 

nơi phán quyết được thi hành. Điều này không chỉ gây tốn kém và trì hoãn tố tụng một 

cách không cần thiết mà còn tạo điều kiện cho bên phản đối việc thi hành phán quyết 

trọng tài cản trở việc thi hành phán quyết.170 Trong khi đó, yêu cầu này cũng không hợp 

lý khi bên được thi hành lại phải nộp các chứng cử phủ định rằng không có bất kỳ yêu cầu 

nào phản đối phán quyết trọng tài hoặc việc thi hành phán quyết trọng tài không bị đình 

chỉ tại quốc gia nơi ban hành phán quyết.171 

Công ước New York 1958 đã loại bỏ yêu cầu “hai lần công nhận lãnh sự” của Công ước 

Geneva 1927 bằng cách mặc nhiên coi phán quyết trọng tài là chung thẩm và có khả năng 

thi hành tại quốc gia nơi yêu cầu công nhận (presumptive enforceability) trừ khi bên phản 

đối chứng minh được ngược lại. Tức là Công ước New York đã chuyển nghĩa vụ chứng 

minh phán quyết “chưa có hiệu lực ràng buộc” sang cho Bên phải thi hành. Hơn nữa, việc 

thay thế thuật ngữ “chung thẩm” (final) thành “ràng buộc” (binding) cũng được xem là 

một trong các tiến bộ chính của Công ước New York so với Công ước Geneva 1927 vì nó 

không yêu cầu tòa án ban hành lệnh cho thi hành tại quốc gia nơi phán quyết trọng tài 

được tuyên. 172 

2. Phán quyết “chưa có hiệu lực ràng buộc” 

Từ "ràng buộc" được những nhà soạn thảo Công ước New York sử dụng trong bối cảnh 

này thay vì từ "chung thẩm" (đã được sử dụng trong bối cảnh tương đương trong Công 

                                                                    
169 Điều 1.d- Công ước Geneva 1927 
170 Albert Jan Van Den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958: Towards A Uniform Judicial 

Interpretation (1981), trang 333; Fouchard Gaillard Goldman On International Commercial Arbitration (E. 

Gaillard, J. Savage eds., 1999), trang 971 
171 UN DOC E/CONF.26/2 đoạn 15 
172 Albert Jan van den Berg, Công ước New York 1958, Kluwer Law International, trang 345-346 
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ước Geneva 1927 về Thi hành Phán quyết trọng tài nước ngoài).173 Việc sử dụng từ "ràng 

buộc" nhằm làm rõ rằng một bên được phép nộp đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành 

phán quyết sau khi phán quyết đó được hội đồng trọng tài ban hành. Điều này nghĩa là 

bên này không cần phải có công nhận lãnh sự hoặc quyết định cho phép làm như vậy của 

tòa án ở Quốc gia nơi phán quyết được ban hành, hoặc ở quốc gia mà pháp luật của quốc 

gia đó được áp dụng để đưa ra phán quyết (được gọi là công nhận lãnh sự kép), theo quy 

định tại Công ước Geneva 1927.174 

Tuy nhiên, do Điều V.1(e) của Công ước không quy định rõ về cách xác định một phán 

quyết có được coi là "ràng buộc" hay không, các tòa án có quan điểm khác nhau về vấn đề 

này. Nhìn chung, các tòa án đều cho rằng, điều này phải được xác định theo luật pháp của 

quốc gia nơi phán quyết được tuyên.175 Theo đó, phán quyết trọng tài có hiệu lực ràng 

buộc vào thời điểm phán quyết trọng tài bắt đầu được thi hành theo pháp luật điều chỉnh 

trọng tài/ hoặc vào thời điểm phán quyết trọng tài đáp ứng các điều kiện của một thuật 

ngữ trong luật áp dụng nơi phán quyết được tuyên có ý nghĩa tương đương với thuật ngữ 

“ràng buộc”.176 Một số Tòa án khác lại quyết định vấn đề này độc lập với luật áp dụng cho 

phán quyết và cho rằng phán quyết trọng tài nước ngoài có hiệu lực ràng buộc đối với các 

bên khi không có, hoặc không còn, biện pháp khiếu nại thông thường đối với phán 

quyết.177 Điều này nghĩa là không còn được phép kháng cáo phán quyết về nội dung tại 

trọng tài phúc thẩm, hoặc tại tòa án. Trong trường hợp này, đôi khi tòa án sẽ dựa trên thỏa 

thuận của các bên. Trên thực tế, quy định của các bên về khả năng kháng cáo nội dung 

quyết định trọng tài chỉ có trong các Quy tắc tố tụng trọng tài của một số hiệp hội trọng 

tài nhất định, ví dụ như GAFTA. Hay nếu các bên đã lựa chọn thực hiện trọng tài theo quy 

tắc của Phòng Thương mại Quốc tế, Quy tắc Trọng tài của ICC quy định tại Điều 28(6) 

rằng: "Mọi phán quyết sẽ có hiệu lực ràng buộc đối với các bên.".  

                                                                    

173 Công ước về Thực hiện Phán quyết Trọng tài Nước ngoài, ký tại Geneva ngày 26 tháng 9 năm 1927. 
174 Hướng dẫn của ICCA 

175 Xem, vd: Pháp: Tribunal de Grande Instance, Strasbourg, 9 tháng 10 năm 1970 (Animalfeeds 

International Corp. vớ i S.A.A. Becker & Cie) Niên giám Trọng tài Thương mại II (1977) tr. 244 (Pháp số 

2). 
176 Albert Jan van den Berg, Công ước New York 1958, Kluwer Law International, trang 360 

177 Xem, vd: Thụ y Sĩ: Trọng tài Liên bang, Tòa Dân sự Số 1, 9 tháng 12 năm 2008 (Compagnie X SA 

vớ i Federation Y) Niên giám Trọng tài Thương mại XXXIV (2009) tr. 810-816 (Thụy Sĩ số 40). 
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Việc giải thích thuật ngữ “ràng buộc” này không loại trừ tới quyền phản đối hiệu lực của 

phán quyết tại quốc gia nơi quyết định đó được tuyên.178 Nói cách khác, bên phải thi hành 

vẫn có thể kháng cáo nội dung của quyết định trọng tài ra cấp Phúc thẩm của Trọng tài 

hoặc ra tòa án nếu phù hợp với Quy tắc trọng tài hay pháp luật của một số nước như Anh, 

Pháp và Hà Lan. Bên phải thi hành cũng có thể phản đối hiệu lực của phán quyết trọng tài 

thông qua thủ tục yêu cầu hủy phán quyết trọng tài. Và trên cơ sở đó, bên phải thi hành 

hoàn toàn có thể viện dẫn thành công Điều V.1(e) dựa trên cơ sở lập luận rằng quyết định 

trọng tài chưa có hiệu lực ràng buộc. Nếu Tòa án Việt Nam nhận thấy phán quyết trọng tài 

đang được xem xét lại bởi cơ quan có thẩm quyền của nước nơi phán quyết được tuyên, 

Tòa án sẽ ra quyết định tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu theo quy định tại Điều 457.2(a) 

của BLTTDS 2015.179 Nếu Tòa án nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài về việc đang xem xét yêu cầu hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành phán 

quyết của Trọng tài nước ngoài sau khi đã ban hành quyết định công nhận và cho thi hành 

phán quyết của trọng tài nước ngoài,Tòa án hoàn toàn có thể áp dụng Điều VI của Công 

ước,180 tương đương với Điều 463 của  BLTTDS 2015181 để tạm đình chỉ quyết định công 

                                                                    
178 Albert Jan van den Berg, Công ước New York 1958, Kluwer Law International, trang 361 

179 Điều 457. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu 

2. Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu khi có một trong các căn cứ sau đây: 

a) Phán quyết của Trọng tài nước ngoài đang được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi Trọng tài ra phán 

quyết xem xét lại; 

 
180 Điều VI Công ước New York  

Nếu cơ quan có thẩm quyền nêu tại Điều V mục 1 (e) nhận được yêu cầu hủy hoặc đình chỉ một quyết 

định, thì cơ quan nơi sẽ thi hành quyết định có thể, nếu thấy phù hợp, hoãn quyết định cho thi hành phán 

quyết trọng tài hoặc còn có thể, theo đề nghị của bên yêu cầu thi hành phán quyết, ra lệnh phía bên kia 

đưa ra bảo đảm thích hợp.  
181 Điều 463. Tạm đình chỉ thi hành, hủy quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài 

nước ngoài 

1. Ngay sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc đang xem 

xét yêu cầu hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài từ đương sự hoặc Bộ Tư pháp, 

Tòa án đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết đó phải yêu cầu Thủ trưởng cơ quan 

thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành phán quyết. 

Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Tòa án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ 

thi hành phán quyết và gửi quyết định đó cho Tòa án đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam 

phán quyết của Trọng tài nước ngoài, đồng thời gửi cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thể áp dụng biện pháp bảo đảm cần thiết cho việc tiếp tục thi hành phán 

quyết của Trọng tài nước ngoài theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự nếu có yêu cầu của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân được thi hành. 

2. Ngay sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hủy bỏ hoặc đình 

chỉ thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài, Tòa án Việt Nam đã ra quyết định công nhận và cho thi hành 
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nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. Trong mọi trường hợp, như đã 

đề cập ở trên, bên phản đối việc yêu cầu công nhận và cho thi hành phải chịu nghĩa vụ 

chứng minh là phán quyết trọng tài vẫn chưa có hiệu lực ràng buộc, bị hủy hoặc bị đình 

chỉ theo pháp luật của nước nơi xin thi hành phán quyết.  

3. Phán quyết trọng tài bị hủy hoặc đình chỉ  

1. Phán quyết bị hủy  

Những tòa án có thẩm quyền hủy phán quyết trọng tài chỉ bao gồm tòa án của Quốc gia 

nơi phán quyết được ban hành hoặc nơi phán quyết được xác định là đã ban hành, nghĩa 

là tòa án tại địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Những tòa án này được mô tả 

là có thẩm quyền "giám sát" đối với phán quyết trọng tài. Ngược lại, những tòa án nơi 

phán quyết được yêu cầu công nhận và cho thi hành được mô tả là có thẩm quyền "thi 

hành" đối với phán quyết, chỉ giới hạn ở việc xác định sự tồn tại của căn cứ để từ chối công 

nhận hoặc cho thi hành theo Công ước. 

Để phản đối việc công nhận và cho thi hành dựa trên cơ sở phán quyết đã bị hủy thành 

công, ở nhiều quốc gia, phán quyết phải bị tuyên hủy bởi tòa án có thẩm quyền nơi phán 

quyết được ban hành. Việc một bên chỉ đơn thuần nộp Đơn yêu cầu hủy phán quyết là 

chưa đủ căn cứ để phán quyết bị từ chối công nhận và cho thi hành. Quy định này ngăn 

cản việc bên thua kiện trì hoãn việc thi hành bằng cách tiến hành thủ tục hủy phán quyết. 

Trong trường hợp có đơn yêu cầu hủy hoặc đình chỉ phán quyết, theo tinh thần của Điều 

VI Công ước New York, tòa án nơi có yêu cầu cho thi hành có thể ra quyết định tạm đình 

chỉ việc xét đơn yêu cầu theo quy định tại Điều 457.2(a) của BLTTDS 2015 hoặc tạm đình 

chỉ quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài nếu Tòa án 

đã ban hành quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết đó.  

2. Phán quyết "bị đình chỉ" 

Điều V(1)(e) cũng quy định rằng việc cho thi hành một phán quyết trọng tài có thể bị từ 

chối nếu bên phải thi hành phán quyết chứng minh được rằng phán quyết đã bị "đình chỉ" 

                                                                    

tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài ra quyết định hủy bỏ quyết định đó và gửi quyết định này cho 

đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, cơ quan thi hành án dân sự. 

Ngay sau khi nhận được quyết định của Tòa án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định 

đình chỉ việc thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài 
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bởi một tòa án ở quốc gia nơi phán quyết được ban hành, hoặc ở quốc gia mà pháp luật 

quốc gia đó được áp dụng để ban hành phán quyết. Như có thể thấy trên đây tại mục IV.5.2 

(i), Điều VI của Công ước quy định rằng tòa án có thể hoãn quyết định cho thi hành nếu bị 

đơn nộp đơn yêu cầu đình chỉ phán quyết ở quốc gia ban hành.182 

Khái niệm "đình chỉ" phán quyết không được định nghĩa trong Công ước, tuy nhiên đa số 

tòa án các quốc gia đều cho rằng quy định này liên quan đến một quyết định đình chỉ chính 

thức của tòa án. Tòa án thường giải thích khái niệm này để hàm ý việc đình chỉ thi hành 

phán quyết bởi một tòa án (do vậy không phải bởi quy định theo pháp luật, chẳng hạn 

như trong khi chờ đợi việc hủy phán quyết) ở quốc gia ban hành.183 Ví dụ, trong trường 

hợp Tòa án nhận thấy “có sai sót có thể ảnh hưởng đến phán quyết và đình chỉ việc thi 

hành phán quyết đó cho đến khi vấn đề được giải quyết bởi tòa án được yêu cầu hủy phán 

quyết trọng tài”.184 

Tương tự như trường hợp phán quyết bị yêu cầu hủy, việc phán quyết bị đình chỉ thi hành 

có đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài tại tòa án có thẩm quyền không phải căn cứ để 

đương nhiên từ chối công nhận và cho thi hành. Ngược lại, phán quyết chỉ bị từ chối công 

nhận nếu có một quyết định đình chỉ của tòa án nơi phán quyết được tuyên. 185 

Theo Điều 457.2 (a) BLTTDS 2015, Tòa án Việt Nam cũng sẽ ra quyết định tạm đình chỉ 

việc xét đơn yêu cầu nếu Phán quyết của Trọng tài nước ngoài đang được cơ quan có thẩm 

quyền của nước nơi Trọng tài ra phán quyết xem xét lại. Ngoài ra, theo quy định cảu Điều 

463.1 BLTTDS. Ngay sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài về việc đang xem xét yêu cầu hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành phán 

quyết của Trọng tài nước ngoài từ đương sự hoặc Bộ Tư pháp, Tòa án đã ra quyết định 

công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết đó phải yêu cầu Thủ trưởng cơ quan 

thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành phán quyết. Quyết định tạm đình 

chỉ xét xử hoặc thi hành sẽ được hủy bỏ khi có thông báo bằng văn bản của cơ quan có 

                                                                    
182 Hướng dẫn của ICCA, trang 101-102. 
183 Như trên 
184 Swiss Federal Tribunal, Switzerland, 21 /03/2000, 5P.371/1999 
185 Hướng dẫn của UNCITRAL, tham khảo tại: 

http://newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=10&menu=625&opac_view=-1  
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thẩm quyền của nước ngoài hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành phán quyết của Trọng tài nước 

ngoài  

4. Thẩm quyền tự quyết của tòa án quốc gia liên quan đến công nhận và cho thi 

hành phán quyết của trọng tài nước ngoài theo Công ước New York 

Cần lưu ý rằng, theo quy định của câu đầu tiên của Điều V.1, việc sử dụng thuật ngữ “có 

thể” nhằm chỉ ra rằng các tòa án không có nghĩa vụ bắt buộc phải từ chối việc thi hành 

phán quyết dựa trên các căn cứ nêu tại điều này. 186 Hơn nữa, theo quy định tại Điều VII.1 

của Công ước, Tòa án hoàn toàn có thể cho phép thi hành các phán quyết trọng tại đã bị 

đình chỉ hoặc tuyên hủy tại nước nơi phán quyết được ban hành trên cơ sở thuật ngữ “có 

thể” tại Điều V.1 hoặc quy định về quyền ưu đãi hơn theo luật nội địa theo Điều VII.1 của 

Công ước.187 Nói cách khác, mặc dù một phán quyết đã bị hủy ở quốc gia nơi phán quyết 

được ban hành, hoặc ở quốc gia mà pháp luật của quốc gia đó được áp dụng để ban hành 

phán quyết, tòa án ở một quốc gia khác vẫn có thể công nhận và cho thi hành không dựa 

trên cơ chế của Công ước New York. Pháp là ví dụ nổi tiếng nhất về việc tòa án đã tuyên 

bố cho phép thi hành một phán quyết mặc dù phán quyết đó đã bị hủy ở quốc gia ban 

hành. Pháp đã thực hiện điều đó, không phải trên cơ sở Công ước New York, mà trên cơ 

sở luật pháp của Pháp, bằng cách quyết định không áp dụng Công ước New York thông 

qua Điều VII (1), quy định về quyền áp dụng theo hướng có lợi hơn. Quy định này cho 

phép tòa án áp dụng cơ chế cho thi hành có lợi hơn đối với việc thi hành so với Công ước 

New York, nghĩa là theo hướng có thể dẫn tới việc công nhận và cho thi hành kể cả khi 

Công ước không cho phép. Đây cũng là vấn đề pháp lý gây ra nhiều tranh luận ở các thẩm 

quyền tài phán khác nhau nhất là đối với phán quyết trọng tài đầu tư. Tuy nhiên điều 459 

của Bộ luật TTDS năm 2015 đã quy định rất rõ ràng là Tòa án Việt nam sẽ không công 

nhận phán quyết trọng tài nước ngoài nếu phán quyết đó bị hủy bởi cơ quan (thường là 

Tòa án) có thẩm quyền của nước nơi phán quyết đã được tuyên.  

                                                                    
186  Jan Paulsson, “Enforcing Arbitral Awards Notwithstanding a Local Standard Annulment (LSA), ICC Bull. 9, 

no. 1 (1998) trang 17; Nadia Darwazeh, Article V(1)(e), In Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards: A Global Commentary on the New York Convention (H. Kronke, P. Nacimiento et al. ed., 2010), trang 

307-309; Christoph Liebscher, Article V, In New York Convention On the Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitral Awards – Commentary (R. Wolff ed., 2012), trang 356 
187 Chromalloy Aeroservices v. Arab Republic of Egypt, District Court, District of Columbia, United States of 

America, 31/07/1996, 94-2339; 
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THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN, TRỌNG 

TÀI NƯỚC NGOÀI 

(THÁNG 3 NĂM 2016) 

Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Lê Quỳnh Chi  

I. BỐI CẢNH CHUNG  

Vấn đề hài hòa hóa luật pháp và các quy tắc tố tụng đang là đề tài được quan tâm tại các 

quốc gia ASEAN và đã được đưa ra thảo luận trong các kì Hội thảo của Chánh án tòa án 

các nước ASEAN. Một trong những biện pháp để hài hóa hóa pháp luật về nội dung cũng 

như tố tụng là tiến hành việc xem xét, công nhận và cho thi hành bản án của tòa án, phán 

quyết của trọng tài nước ngoài. Đây không chỉ là xu thế trong khu vực mà còn là xu thế 

trên thế giới khi rất nhiều quốc gia phát triển đã tham gia các điều ước quốc tế song 

phương và đa phương về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài cũng như bản 

án, quyết định của tòa án nước ngoài trên lãnh thổ của mình. 

Việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài và phán quyết 

của trọng tài nước ngoài không những thể hiện sự tôn trọng đối với quyền tự do thỏa 

thuận của các bên (trừ một số trường hợp cá biệt liên quan đến thẩm quyền riêng biệt của 

quốc gia) mà còn giúp nền tư pháp của các nước trong khu vực xích lại gần nhau và gần 

với sự phát triển của các nước trên thế giới, đồng thời tiết kiệm rất nhiều chi phí trong 

các hoạt động tố tụng, góp phần phát triển kinh tế chung của khu vực. Ngoài ra, việc công 

nhận này cũng đảm bảo rằng phán quyết trọng tài, bản án của tòa án nước ngoài được tôn 

trọng và bảo hộ, không chỉ ở nước ra phán quyết mà còn ở các quốc gia khác.  

Theo thống kê, hiện nay toàn bộ 10 nước thành viên ASEAN đều là thành viên của Công 

ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài (“Công 

ước New York”). Việt Nam cũng đã trở thành thành viên của Công ước này vào ngày 20 

tháng 09 năm 1995. Sau khi tham gia Công ước New York, các nước phải tuân thủ cam kết 

khi xem xét các đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài, 

đồng thời tạo điều kiện để các phán quyết của trọng tài nước ngoài có thể thi hành tại 

quốc gia mình khi được yêu cầu.  
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Ngoài ra, hiện Công ước Hague năm 2005 về thỏa thuận lựa chọn tòa án đã có hiệu lực với 

sự tham gia của 29 quốc gia phát triển trên thế giới. Tại Đông Nam Á mới chỉ có Singapore 

là thành viên Công ước này. Tuy nhiên, đây được xem là Công ước New York trong lĩnh 

vực tố tụng tòa án và được kì vọng sẽ mang lại những chuyển biến tích cực trong vấn đề 

công nhận thỏa thuận chọn tòa cũng như thi hành bản án của tòa án nước ngoài. Trong 

thời gian tới, các quốc gia trong khu vực nên xem xét, nghiên cứu kỹ lượng công ước này 

để bắt kịp với xu thế hội nhập của thế giới. 

Bài viết này sẽ đưa ra khảo sát sơ bộ về tình hình thi hành bản án, quyết định của tòa án 

cũng như phán quyết của trọng tài nước ngoài tại một số nước trong khu vực để thấy 

được tình hình công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài, bản án nước ngoài. Bài 

viết cũng sẽ trình bày một số vấn đề cơ bản cũng như những đổi mới của luật pháp Việt 

Nam trong việc đẩy mạnh công nhận và thi hành bản án, phán quyết trọng tài nước ngoài.  

II. TÌNH HÌNH THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VÀ PHÁN 

QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHU 

VỰC ASEAN 

1. Singapore 

Về vấn đề công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài, Singapore đã tham gia 

Công ước New York từ 21/08/1986. Công ước có hiệu lực ở Singapore từ ngày 

19/11/1986. Singapore là quốc gia có sự phát triển vượt bậc trong khu vực về trọng tài. 

Việc trọng tài quốc tế ở Singapore càng ngày càng có uy tín, không những được lựa chọn 

để giải quyết các tranh chấp trong nước mà còn các tranh chấp quốc tế trong khu vực là 

minh chứng sống động nhất cho định hướng ủng hộ sự phát triển trọng tài ở Singapore. 

Tòa án Singapore có danh tiếng rất tốt trong việc ủng hộ trọng tài, bao gồm cả trọng tài 

nước ngoài. Đây chính là lý do Singapore đã nhanh chóng phát triển thành một trung tâm 

về trọng tài trong khu vực.  

Singapore là nước đầu tiên trong khu vực tham gia Công ước Hague về thỏa thuận chọn 

tòa án, trong đó đưa ra cơ chế để các nước thành viên công nhận bản án của tòa án nước 

ngoài được chọn. Ngoài cơ chế được quy định trong Công ước Hague, ở Singapore, một 

bản án của tòa án nước ngoài có thể được công nhận và cho thi hành theo luật pháp quốc 

gia hoặc theo án lệ. Singapore có hai đạo luật về việc công nhận và thi hành bản án, đó là 

đạo luật áp dụng cho các nước của Khối thịnh vượng chung và đạo luật dành cho bản án 
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của các quốc gia nước ngoài nói chung. Theo luật của Singapore thì chỉ những quyết định 

hay bản án cuối cùng của tòa án nước ngoài mới được xem xét công nhận và cho thi hành 

ở Singapore.  

Khi xem xét đơn yêu cầu, tòa án Singapore sẽ chỉ quan tâm đến vấn đề tố tụng mà không 

xét xử lại nội dung vụ án. Các lý do để từ chối công nhận và thi hành một bản án của tòa 

án nước ngoài có thể là trái công lý, trái với một bản án nội địa đã có trước đó về vụ việc 

này, vi phạm trật tự công của Singapore hoặc có gian dối trong quá trình tố tụng tại nước 

ngoài.  

2. Thái Lan 

Tuy cũng là một thành viên của Công ước New York, Thái Lan lại không có cách tiếp cận 

ủng hộ trọng tài như Singapore. Mặc dù Công ước New York và luật pháp Thái Lan đều có 

các quy định về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài, trên thực tế tòa 

án Thái Lan có thể dựa vào các căn cứ không rõ ràng như khả năng một tranh chấp có thể 

được giải quyết bằng trọng tài hoặc trật tự công của Thái Lan để từ chối cho công nhận và 

thi hành. Trong nhiều thập kỉ qua, tòa án Thái Lan đã bị chỉ trích về việc không hỗ trợ 

trọng tài, gồm trọng tài trong nước và trọng tài nước ngoài khi được yêu cầu công nhận 

và thi hành phán quyết, nhất là trong những vụ việc liên quan đến cơ quan nhà nước.  

Trong những năm qua, vấn đề công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài ở 

Thái Lan đã có những chuyển biến tích cực. Tháng 8 năm 2013, Tòa án về sở hữu trí tuệ 

và thương mại quốc tế của Thái Lan đã ra quyết định công nhận và cho thi hành một phán 

quyết trọng tài của Hiệp hội bông quốc tế (ICA) tại Liverpool, Anh chống lại bị đơn Thái 

Lan và bác bỏ tất cả các cơ sở để từ chối thi hành mà phía bị đơn đưa ra. Giá trị của phán 

quyết lên đến hơn một triệu Đô la Mỹ. Tòa án đã lập luận rằng bị đơn đã được thông báo 

hợp lệ theo quy tắc trọng tài được lựa chọn. Bị đơn quốc tịch Thái Lan, nguyên đơn 

Singapore và địa điểm giải quyết tranh chấp trọng tài ở Anh, là ba nước thành viên Công 

ước New York. Theo luật pháp Thái Lan thì việc một tổ chức như Hiệp hội bông quốc tế 

cung cấp dịch vụ trọng tài là hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa, các bên hoàn toàn tự nguyện 

giao kết hợp đồng và lựa chọn trọng tài cũng như quy tắc trọng tài của Hiệp hội để giải 

quyết tranh chấp. Trong quá trình xét đơn, tòa án đã thể hiện rõ ràng xu hướng ủng hộ 

trọng tài và sự kiên định trong việc không để những vấn đề thủ tục tố tụng làm cản trở 
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hoặc trì hoãn quá trình xét đơn yêu cầu. Đây là một dấu hiệu rất khả quan cho việc công 

nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài ở Thái Lan. 

Khả năng công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, trái lại, hầu 

như không khả quan. Thông thường, bản án, quyết định của tòa án nước ngoài sẽ không 

được công nhận ở Thái Lan và do đó, không có hiệu lực thi hành. Lý do là vì Thái Lan 

không tham gia bất kì điều ước quốc tế song phương hay đa phương nào làm cơ sở cho 

việc công nhận thi hành bản án của tòa án nước ngoài.  

Tuy nhiên, theo nguyên tắc có đi có lại, một bản án của tòa án nước ngoài có thể được xem 

là bằng chứng tại tòa án Thái Lan. Nếu bản án, quyết định của tòa án nước ngoài đáp ứng 

được những tiêu chí như không có gian dối trong quá trình tố tụng, bản án là chung thẩm 

và có hiệu lực thi hành ở nước ngoài, không trái với trật tự công của Thái Lan… thì bản án 

quyết định đó có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định của tòa án Thái Lan khi xét xử vụ việc. 

Như vậy, thông thường nếu muốn một bản án của tòa án nước ngoài có giá trị tại Thái Lan, 

đương sự buộc phải khởi kiện một vụ án mới tại tòa án Thái Lan. Điều này là hết sức phức 

tạp và gây tốn kém.  

3. Malaysia 

Mặc dù Malaysia đã là thành viên Công ước New York nhưng trên thực tế, đương sự vẫn 

gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình yêu cầu. Lý do là vì luật pháp Malaysia yêu cầu 

quốc vương Malaysia (The Yang Di Pertuan Agong) phải ra thông báo trong công báo hoặc 

trong các lệnh của mình danh sách các nước thành viên của Công ước New York. Thế 

nhưng trên thực tế danh sách này chưa bao giờ được quốc vương ban hành trong một văn 

bản chính thức nào.  

Trong vụ việc giữa Sri Lanka Cricket với World Sport Nimbus Pte Ltd, Tòa phúc thẩm 

Malaysia đã quyết định rằng phán quyết trọng tài Singapore không thể được công nhận ở 

Malaysia do không có thông báo trên công báo. Tòa án đề xuất việc công nhận có thể được 

thực hiện theo Luật Thi hành bản án nước ngoài năm 1958 hoặc tiến hành khởi kiện một 

vụ án mới tại tòa án Malaysia. Tuy nhiên, cả hai cách trên đều rất mất thời gian và tốn 

kém. 

Trong một vụ việc khác giữa Alami Vegetable Oil Products Sdn Bhd và Lombard 

Commodities Limited, một phán quyết trọng tài Anh cũng bị từ chối công nhận ở Malaysia 
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vì lý do không có thông báo trong công báo. Đặc biệt trong vụ việc này, bên yêu cầu đã cố 

gắng yêu cầu việc công nhận và thi hành dựa trên pháp luật nội địa của Malaysia là Luật 

Trọng tài năm 1952 và Luật về Công ước trọng tài nước ngoài năm 1985 nhưng đều không 

thành công. 

Pháp luật Malaysia cho phép việc công nhận và thi hành bản án của tòa án nước ngoài 

theo luật hoặc theo án lệ. Bản án của tòa án thuộc các thẩm quyền tài phán bao gồm Vương 

quốc Anh, Singapore, Hongkong, New Zealand, Brunei và Ấn Độ sẽ được xem xét công 

nhận và cho thi hành theo Luật Thi hành bản án nước ngoài năm 1958. Bản án của các 

nước khác nếu đáp ứng được các yêu cầu theo án lệ có thể được xem xét công nhận và cho 

thi hành. Tuy nhiên, trên thực tế điều này tương đối khó khăn. 

4. Philippines 

Tại Philippines, phán quyết của trọng tài nước ngoài có thể được công nhận và cho thi 

hành theo cơ chế của Công ước New York hoặc trên cơ sở của sự thống nhất và có đi có 

lại. Thời gian từ lúc nộp đơn đến lúc có quyết định của tòa án Philippines là từ 06 tháng 

cho đến 01 năm. Mặc dù không có thời hiệu cho yêu cầu công nhận và thi hành, việc nộp 

đơn được yêu cầu phải thực hiện trong thời gian hợp lý.  

Nhìn chung, Tòa án tối cao Philippines đã đưa ra những cách tiếp cận khá thân thiện với 

việc công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài. Ví dụ, trong vụ Tuna 

Processing Inc v Philippine Kingford Inc, Tòa án tối cao đã cho phép một công ty nước 

ngoài không có giấy phép hoạt động ở Philippines được nộp đơn yêu cầu công nhận và 

cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài ở Philippines, mặc dù thông thường công ty 

này sẽ không được khởi kiện ở nước này. Tòa án cho rằng khi một bên kí kết hợp đồng có 

thỏa thuận trọng tài thì họ phải tuân thủ hợp đồng cũng như thỏa thuận trọng tài và hệ 

quả của thỏa thuận trọng tài đó, bất kể phía đối tác có năng lực kí kết thỏa thuận trọng tài 

và hợp đồng hay không. Cho tới nay, Tòa án tối cao Philippines chưa từ chối công nhận và 

thi hành một phán quyết trọng tài nào, dù là dựa trên lý do trật tự công hay bất cứ lý do 

nào khác.  

Đối với việc công nhận và thi hành bản án của tòa án nước ngoài, tòa án Philippines áp 

dụng cơ chế đảm bảo rằng một bản án của tòa án nước ngoài phải được tuyên trên cơ sở 

các bên đã có cơ hội đầy đủ và công bằng để tham gia tranh tụng. Ngoài ra, bản án đó phải 
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không trái với trật tự công hoặc tập quán tốt đẹp của nước bản địa. Một số tòa án ở 

Philippines cho rằng sự trung thực cũng là một yếu tố cần xem xét trong quá trình xét 

đơn. Tuy nhiên, yếu tố này khá mơ hồ và hiện nay không rõ đây có phải là yếu tố bắt buộc 

khi xét đơn yêu cầu ở tòa án Philippines hay không. 

5. Nhận xét 

Nhìn chung, vấn đề công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài của các 

nước trong khu vực phần nào đã đạt được sự thống nhất nhất định do tất cả các nước đều 

đã là thành viên của Công ước New York. Công ước New York đã đưa ra hành lang pháp 

lý, tạo cơ chế để tòa án các nước giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết 

trọng tài nước ngoài. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, từ quy định của pháp luật các 

nước đến thực tiễn công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài vẫn còn 

những khoảng cách nhất định. Ngoài Singapore và Philippines là các nước có xu hướng 

ủng hộ trọng tài rõ rệt, những nước có nền tư pháp khá phát triển khác như Malaysia và 

Thái Lan vẫn có cách tiếp cận khá bảo thủ, với tỉ lệ phán quyết bị từ chối công nhận khá 

cao. Mặc dù hiện nay ở các nước đang có những xu hướng chuyển biến tích cực, song theo 

ghi nhận, quá trình yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài ở 

các nước này vẫn còn nhiều khó khăn. Thậm chí, các đương sự buộc phải khởi kiện lại vụ 

án mới tại tòa án nước sở tại vì không thể yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết 

của trọng tài nước ngoài. Điều này sẽ ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến lựa chọn của các 

bên khi cân nhắc đến việc sử dụng trọng tài nước ngoài, nhất là ở những nơi có luật trọng 

tài phát triển như Singapore hay Hongkong làm phương thức giải quyết tranh chấp. 

Đối với vấn đề công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài, luật 

pháp và thực tiễn tại tòa án của các nước trong khu vực có những cách biệt đáng kể. Hiện 

nay, do chưa có một hiệp định chung nào giữa các nước ASEAN về lĩnh vực này, việc các 

nước áp dụng nguyên tắc nào, cơ chế nào để xem xét cho công nhận bản án của tòa án 

nước ngoài vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào luật pháp quốc gia. Đa phần luật pháp các nước 

đã đề cập trên đây đều có áp dụng nguyên tắc có đi có lại. Song, nguyên tắc khá mơ hồ và 

không thống nhất khi áp dụng. Hiện nay Công ước Hague về thỏa thuận chọn tòa án đang 

là một điều ước quốc tế thu hút được nhiều sự chú ý và được đánh giá cao trong việc hài 

hóa hóa pháp luật, xây dựng trên cơ sở tôn trọng lựa chọn của các bên trong tranh chấp 

về thẩm quyền của tòa án quốc gia, đồng thời đặt ra được cơ chế đối với việc công nhận 
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và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài được lựa chọn (ví dụ đưa ra nguyên tắc buộc 

các nước thành viên phải công nhận thỏa thuận lựa chọn tòa án, phải công nhận và cho 

thi hành bản án của tòa án nước ngoài trừ những trường hợp nhất định…) 

III. CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI, BẢN ÁN 

VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

1. Theo quy định hiện hành 

Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành (ban hành năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011) 

(“BLTTDS”) đã có những quy định cụ thể về nguyên tắc cũng như thủ tục tố tụng dành cho 

yêu cầu công nhận và cho thi hành cả phán quyết của trọng tài nước ngoài lẫn bản án, 

quyết định của tòa án nước ngoài. Theo quy định chung của Bộ luật Tố tụng dân sự thì về 

nguyên tắc, việc công nhận và cho thi hành có thể được thực hiện theo các điều ước quốc 

tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên, hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.  

Sau khi tham gia Công ước New York vào năm 1995, Việt Nam đã nội luật hóa các quy 

định của Công ước và đưa vào Bộ luật Tố tụng dân sự, làm cơ sở pháp lý cho việc công 

nhận phán quyết trọng tài nước ngoài. Ngoài ra, tính đến nay Việt Nam đã kí kết 18 điều 

ước quốc tế song phương với các nước khác về tương trợ tư pháp. Các hiệp định song 

phương này đều có đề cập đến việc công nhận bản án của tòa án cũng như phán quyết của 

trọng tài. Trong số đó, 9 hiệp định dẫn chiếu đến Công ước New York và 4 hiệp định có 

quy định riêng. Như vậy, phán quyết trọng tài của các nước thành viên của Công ước New 

York hoặc có điều ước song phương với Việt Nam đều có thể được công nhận và cho thi 

hành tại Việt Nam theo quy định của các điều ước nói trên. Phán quyết trọng tài của các 

nước ASEAN đều có thể được công nhận và cho thi hành ở Việt Nam vì toàn bộ các nước 

này đều đã thành viên Công ước New York. 

Về vấn đề công nhận bản án của tòa án, trong khu vực, hiện nay Việt Nam có hai Hiệp định 

tương trợ tư pháp với Lào và Campuchia, là cơ sở pháp lý để tòa án Việt Nam công nhận 

và cho thi hành bản án của tòa án hai nước này trên lãnh thổ Việt Nam và ngược lại. Bản 

án của tòa án các nước khác có thể được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam trên cơ 

sở có đi có lại. Song cũng như tình hình ở các nước khác trong khu vực, việc áp dụng 

nguyên tắc này khá khó khăn vì thiếu sự nhất quán cũng như thiếu những hướng dẫn cụ 

thể. Sẽ rất khó để tòa án có thể biết liệu tòa án của nước ra bản án được yêu cầu áp dụng 
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ở Việt Nam có công nhận và cho thi hành bản án của tòa án Việt Nam ở nước đó hay không, 

nhất là nếu tòa án Việt Nam và tòa án nước ngoài có những khác biệt cơ bản về cơ chế. 

2. Theo quy định của BLTTDS mới 

BLTTDS năm 2015 đã được thông qua và sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2016. Bộ luật 

mới đã có những cải cách đáng kể trong nhiều lĩnh vực, nhất là đối với việc công nhận và 

cho thi hành bản án của tòa án, phán quyết của trọng tài nước ngoài theo hướng tích cực, 

tạo điều kiện để bản án, phán quyết nước ngoài được thi hành ở Việt Nam. 

a. Về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài 

BLTTDS mới đã đặt ra quy định riêng về thời hiệu cho trường hợp công nhận và cho thi 

hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. Trước đây, do chưa có quy định cụ thể trong 

BLTTDS năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011, các tòa án có cách hiểu và áp dụng khác 

nhau đối với thời hiệu cho trường hợp này. BLTTDS mới đã đưa ra thời hiệu cho việc nộp 

đơn yêu cầu tại Điều 451 là 03 năm từ ngày phán quyết có hiệu lực.  

Ngoài ra, BLTTDS cũng bắt buộc bên phải thi hành tại Việt Nam phải có nghĩa vụ chứng 

minh rằng phán quyết không có đủ điều kiện để được thi hành ở Việt Nam theo Điều 459. 

Mặc dù Công ước New York đã có quy định nghĩa vụ chứng minh thuộc về bên phải thi 

hành nhưng quy định trong BLTTDS hiện hành vẫn chưa rõ ràng và trong nhiều trường 

hợp, tòa án vẫn yêu cầu bên được thi hành phải cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ để chứng 

minh phán quyết không rơi vào các trường hợp loại trừ bị từ chối thi hành. Để khắc phục 

vấn đề này, BLTTDS mới đã chỉ ra rằng tòa án chỉ xem xét các chứng cứ mà bên phải thi 

hành cung cấp để xem liệu có căn cứ từ chối yêu cầu công nhận phán quyết trọng tài nước 

ngoài hay không. Điều đó có nghĩa là nếu như bên phải thi hành không thể cung cấp được 

các chứng cứ phản đối hợp lý thì phán quyết nghiễm nhiên phải được công nhận và cho 

thi hành ở Việt Nam. Bên được thi hành không phải nộp thêm bất cứ chứng cứ nào trừ 

những tài liệu đã được quy định cụ thể như Điều IV của Công ước New York, cũng như 

Điều 453 BLTTDS năm 2015.  

Cũng theo BLTTDS mới, quyết định phúc thẩm về công nhận và cho thi hành phán quyết 

trọng tài nước ngoài có thể bị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm.  

b. Về công nhận và cho thi hành bản án của tòa án nước ngoài 
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Thứ nhất, BLTTDS mới đã có quy định cụ thể về việc cho phép đương sự trong vụ việc có 

yếu tố nước ngoài được lựa chọn tòa án nước ngoài. Trong trường hợp đó, tòa án Việt 

Nam nếu nhận được đơn khởi kiện của một bên thì phải trả lại đơn theo quy định của 

Điều 472. Điều này thể hiện sự tôn trọng đối với quyền tự do lựa chọn cơ quan tài phán 

giải quyết tranh chấp của các bên, đồng thời gián tiếp công nhận thẩm quyền của tòa án 

nước ngoài trong các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. 

Tuy nhiên, về thủ tục công nhận bản án của tòa án nước ngoài thì vẫn có những khó khăn 

nhất định khi thực hiện. Cụ thể, theo Điều 423 quy định bản án của tòa nước ngoài có thể 

được công nhận và cho thi hành ở Việt Nam nếu được điều ước quốc tế giữa nước đó với 

Việt Nam quy định hoặc luật pháp Việt Nam quy định được công nhận và thi hành. Thế 

nhưng, ngoài trừ 18 hiệp định tương trợ tư pháp song phương với một số nước như Liên 

bang Nga, Lào, Campuchia… thì Việt Nam vẫn chưa tham gia một điều ước quốc tế đa 

phương nào như Công ước Hague về thỏa thuận chọn tòa án. Điều đó có nghĩa là danh 

sách bản án các nước có thể được tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành còn rất giới 

hạn. Vì vậy, mặc dù đã có hành lang pháp lý về cơ sở công nhận và cho thi hành bản án của 

tòa án nước ngoài, những bản án đáp ứng đủ điều kiện để được xem xét theo thủ tục này 

không nhiều. Do đó, Việt Nam cần xem xét đến việc tham gia thêm vào các điều ước quốc 

tế, chẳng hạn như Công ước Hague như Singapore đã làm, để tạo điều kiện hơn cho việc 

công nhận bản án của tòa án nước ngoài.  

IV. KẾT LUẬN 

Để tiến tới mục tiêu hài hóa hóa luật và thủ tục quy tắc tố tụng cũng như tăng cường hợp 

tác giữa hệ thống tư pháp của các nước ASEAN, vấn đề công nhận và cho thi hành phán 

quyết trọng tài cũng như bản án, quyết định của tòa án nước ngoài cần được đặt ra trong 

Hội nghị chánh án để tìm được giải pháp chung thúc đẩy việc công nhận và cho thi hành 

giữa các nước trong khu vực nói riêng và với các nước khác nói chung. Rõ ràng, với xu 

hướng phát triển kinh tế gắn liền với hợp tác giữa các đối tác đến từ nhiều quốc gia khác 

nhau, việc xảy ra tranh chấp và giải quyết tranh chấp ở trọng tài quốc tế cũng như tòa án 

quốc gia khác là không thể tránh khỏi. Nếu không có cơ chế thông thoáng tạo điều kiện 

cho việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài, bản án của tòa án nước ngoài thì 

việc giải quyết tranh chấp sẽ không còn ý nghĩa. Các bên tranh chấp sẽ mất lòng tin vào 

việc tiến hành thủ tục tố tụng một cách minh bạch, hợp pháp vì họ không thể biết liệu kết 
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quả của quá trình tố tụng tốn kém, lâu dài mình theo đuổi có được xem xét cho công nhận 

và thi hành một cách công bằng và khách quan hay không. Vì lẽ đó, vô hình chung rào cản 

trong việc công nhận thi hành sẽ dẫn đến những khó khăn cho sự phát triển kinh tế, trước 

hết là giữa các nước trong khu vực khi hợp tác kinh tế khu vực được đẩy mạnh với việc 

xây dựng Cộng đồng kinh tế và thị trường chung./. 
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CÔNG ƯỚC NEW YORK 1958 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN VÀ 

CHO THI HÀNH PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC 

NGOÀI 

(01/4/2015 – HỘI THẢO TẬP HUẤN THẨM PHÁN CỦA IFC TỔ CHỨC) 

Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Thị Thu Trang  

Công ước New York về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài năm 

1958 (“Công ước New York”) với 154 quốc gia thành viên, được xem là văn bản quan 

trọng hàng đầu trong lĩnh vực trọng tài quốc tế. Công ước New York đã được Việt Nam 

phê chuẩn ngày 12/09/1995 và có hiệu lực ngày 11/12/1995 theo quyết định số 453/QD-

CTN ngày 28/07/1995 của Chủ tịch nước. Khi tham gia Công ước New York, Việt Nam 

tuyên bố 03 bảo lưu như đã ghi nhận tại Điều 2 của Quyết định 453/QĐ-CTN, cụ thể:  

• Công ước chỉ áp dụng đối với việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định 

của trọng tài nước ngoài được tuyên tại lãnh thổ quốc gia là thành viên của Công ước 

này; 

• Đối với quyết định của trọng tài nước ngoài được tuyên tại lãnh thổ quốc gia chưa ký 

kết hoặc tham gia Công ước, Công ước được áp dụng tại Việt Nam theo nguyên tắc có 

đi có lại; 

• Sẽ chỉ áp dụng Công ước đối với tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp luật thương 

mại; 

Với tư cách là thành viên của Công ước, Tòa án Việt Nam phải tuân thủ các cam kết khi 

xem xét các đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để các phán quyết của trọng tài nước ngoài có thể thi 

hành tại Việt Nam. Tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 về Chiến lược cải cách 

tư pháp đến năm 2020, Bộ Chính trị đã chỉ thị là: “Khuyến khích việc giải quyết một số 

tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài; Tòa án hỗ trợ bằng quyết định 

công nhận việc giải quyết đó”. 

Tuy nhiên, theo thống kê mới nhất của Tòa án nhân dân Tối cao, kể từ ngày 01/01/2005 

đến ngày 20/06/2014, Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong cả nước đã nhận được 52 đơn yêu 

cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài, trong đó 
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Tòa án ra quyết định không công nhận và cho thi hành 24 quyết định của Trọng tài nước 

ngoài (chiếm tỷ lệ lên tới 46,2 %). Tỉ lệ này rõ ràng cao hơn nhiều so với tỉ lệ phán quyết 

trọng tài Việt Nam bị hủy bởi Tòa án Việt Nam trong giai đoạn 2003- 2013 là 34% theo 

báo cáo của VIAC tại Hội thảo về hủy phán quyết trọng tài và thực tiễn áp dụng ngày 

18/10/2013. Đáng lưu ý là, nhiều quyết định không công nhận và cho thi hành phán quyết 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam còn dựa trên việc áp dụng và diễn giải pháp luật Việt 

Nam và Công Ước New York 1958 một cách sai lầm như nhận định tại Công văn 246 ngày 

25/07/2014 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi 

hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh thương mại của trọng tài nước ngoài (công văn 

246). Do đó, cần làm rõ một số khái niệm và quy định cơ bản của Công ước New York trên 

cơ sở so sánh với các quy định của pháp luật và thực tiễn xét xử tại Việt Nam để tạo tiền 

đề cho việc áp dụng các quy định có liên quan của Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện 

hành (BLTTDS) về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt 

Nam. 

I. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Lịch sử ra đời của Công ước New York  

Văn bản đầu tiên mang ý nghĩa như là một công ước quốc tế liên quan đễn việc công nhận 

và cho thi hành thỏa thuận trọng tài, phán quyết trọng tài là Nghị định thư Geneva năm 

1923. Vào ngày 26 tháng 9 năm 1927, Công ước Geneva ra đời, thay thế cho Nghị định thư 

Geneva năm 1923 với mục đích mở rộng phạm vi áp dụng của Nghị định thư Geneva bằng 

việc cho phép việc công nhận và cho thi hành các quyết định trọng tài của Nghị định thư 

trong phạm vi các nước thành viên chứ không phải chỉ trong phạm vi của quốc gia nơi 

đưa ra quyết định trọng tài. Tuy nhiên, công ước Geneva vẫn có hạn chế là bên yêu cầu 

cho thi hành quyết định trọng tài phải chứng minh được các điều kiện cần thiết cho việc 

thi hành. Điều này dẫn đến vấn đề là “công nhận lãnh sự kép” tức là, bên thắng kiện thường 

bị yêu cầu đề nghị tòa án của nước nơi tiến hành trọng tài xác nhận rằng phán quyết đó 

có hiệu lực thi hành tại quốc gia sở tại trước khi yêu cầu quyết định cho thi hành tại nước 

thực thi quyết định đó.  

Năm 1953, Phòng thương mại quốc tế (ICC) đã xúc tiến việc hình thành một Công ước mới 

để điều chỉnh các hoạt động trọng tài thương mại quốc tế. Những đề xuất của ICC đã được 
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Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC) ủng hộ và kết quả là Công ước New 

York được thông qua năm 1958.  

Công ước New York là sự cải tiến đáng kể của Công ước Geneva năm 1927 về việc thực 

thi quyết định trọng tài nước ngoài. Nó đưa ra phương thức để đạt được sự công nhận và 

cho thi hành thỏa thuận trọng tài và quyết định trọng tài một cách đơn giản và hiệu quả 

hơn so với Công ước Geneva 1927. Các cải tiến nổi bật của công ước New York so với Nghị 

định thư Geneva 1923 và Công ước Geneva 1927 là: 

• Nghĩa vụ của quốc gia thành viên công nhận giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài: 

Điều II. 3 của Công ước đòi hỏi Tòa án của quốc gia thành viên phải từ chối giải quyết 

các tranh chấp thuộc phạm vi giải quyết của trọng tài khi vụ việc được đệ trình lên nếu 

như có bất cứ bên nào phản đối trên cơ sở một thỏa thuận trọng tài.  

• Miễn trừ quốc tịch các bên: không giống Nghị định thư năm 1923, Công ước New York 

không quy định rằng các bên trong thỏa thuận trọng tài theo Công ước sẽ “thuộc đối 

tượng điều chỉnh tương ứng theo phạm vi quyền lựa của quốc gia thành viên”. Mà 

Công ước sẽ áp dụng cho các thỏa thuận trọng tài quốc tế và quyết định trọng tài nước 

ngoài mà không phụ thuộc vào quốc tịch của các bên tham gia thỏa thuận trọng tài.  

• Loại bỏ thủ tục hai lần hợp thức hóa (một thủ tục bắt buộc theo quy định tại điều 4 

của Công ước GENEVA 1927); do đó, bên yêu cầu thi hành không cần chứng minh phán 

quyết đó có hiệu lực thi hành tại quốc gia sở tại trước khi yêu cầu quyết định cho thi 

hành tại nước thực thi quyết định đó. 

• Chuyển nghĩa vụ chứng minh từ bên được thi hành phán quyết (theo các điều 1, 2 & 4 

của Geneva Convention 1927) sang cho bên có nghĩa vụ phải thi hành phán quyết 

(Điều V của NYC1958).: Những nỗ lực để hạn chế cơ sở từ chối công nhận và cho thi 

hành cũng như việc chuyển nghĩa vụ chứng minh trong trường các hợp trên từ bên 

được thi hành (theo Geneva Convention 2927) sang cho bên phải thi hành là điềm 

khác biệt mấu chốt giữa Công ước New York 1958 và Công ước Geneva 1927 cùng về 

thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài. Đây là một phần trong Đề xuất Hà Lan, thể 

hiện tinh thần ưu việt của Công ước New York và được coi như là linh hồn của Công 

ước New York.  

• Giới hạn các nhóm lý do (ngoại lệ) để từ chối công nhận một phán quyết (7 nhóm tại 

Điều V của Công ước);  
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• Các đề xuất khác như quy định về những loại tài liệu mà bên yêu cầu thi hành phải nộp 

cho tòa án nơi xin công nhận (Điều IV), quy định cấm áp đặt các điều kiện khắt khe 

hơn, thu các loại phí cao hơn đối với việc công nhận và thi hành các phán quyết trọng 

tài trong nước (Điều III)  

2. Phán quyết của trọng tài nước ngoài theo Công ước New York  

a. Thuật ngữ “Phán quyết” 

Phần thứ Sáu của BLTTDS Việt Nam quy định về Thủ tục công nhận và cho thi hành tại 

Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước 

ngoài. Các quyết định trọng tài trọng tài nước ngoài này sẽ được tòa án Việt Nam xem xét 

công nhận và cho thi hành trên cơ sở các điều ước quốc tế về vấn đề này mà Việt Nam đã 

ký kết hoặc gia nhập theo Điều 343.2 của BLTTDS.  

Tuy nhiên, Điều 1 của Công Ước New York về phạm vi áp dụng của Công Ước lại sử dụng 

thuật ngữ “phán quyết” (award) chứ không phải “quyết định” (decision). Do đó, cần làm 

rõ sự khác biệt giữa hai khái niệm này để có thể áp dụng Công ước và các quy định trong 

BLTTDS tại phần thứ Sáu một cách hợp lý.  

Trước hết cần lưu ý rằng, không phải mọi quyết định của Hội đồng trọng tài cũng có thể 

được xem là phán quyết. Trong quá trình xét xử bằng trọng tài, hội đồng trọng tài có thể 

ban hành rất nhiều quyết định. Các quyết định này có thể là các quyết định liên quan đến 

nội dung tranh chấp, cũng có thể chỉ là các quyết định liên quan đến phần thủ tục, hay tiến 

hành tố tụng trọng tài, ví dụ như quyết định về thủ tục tiến hành phiên họp giải quyết 

tranh chấp, quyết định về luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài, cho hợp đồng hay ngôn 

ngữ trọng tài nếu các bên chưa thỏa thuận trước, quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp 

tạm thời, v...v. Các quyết định này không mang tính chất để giải quyết toàn bộ và đầy đủ 

nội dung vụ kiện trọng tài. Theo hướng dẫn của Hội đồng quốc tế về trọng tài thương mại 

(ICCA), các quyết định của Hội đồng trọng tài không được xem như phán quyết sẽ bao 

gồm:  

• Các yêu cầu mặt tố tụng (procedural orders), tức là các quyết định chỉ đơn thuần về 

thủ tục tiến hành tố tụng; 

• Quyết định thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời (decisions on interim measures), do 

các quyết định này chỉ được ban hành cho một giai đoạn nhất định của vụ kiện trọng 
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tài và có thể xem xét lại, quyết định này cũng không nhằm giải quyết tranh chấp giữa 

các bên. 

Trong khi đó, phán quyết trọng tài sẽ có hiệu lực chung thẩm và có thể được thi hành tại 

154 quốc gia thành viên của Công Ước New York nếu bên bị thi hành không tự nguyện 

tuân thủ phán quyết. Kể cả khi một bên không tham gia tố tụng nhưng đã được thông báo 

hợp lệ, thì phán quyết được Hội đồng trọng tài ban hành trong trường hợp đó vẫn có hiệu 

lực thi hành. Một khi ban hành phán quyết trọng tài cuối cùng, thì Hội đồng trọng tài được 

xem như hoàn thành nhiệm vụ mà các bên đã yêu cầu, đồng thời chấm dứt bất cứ thẩm 

quyền nào khác đối với vụ tranh chấp. Cần lưu ý thêm là trong một số vụ kiện trọng tài, 

Hội đồng trọng tài có thể ban hành quyết định từng phần (partial award) để giải quyết 

chung thẩm một hoặc nhiều phần riêng biệt của vụ tranh chấp. Nói cách khác, phán quyết 

từng phần được xem là phán quyết cuối cùng đối với vấn đề được xem xét trong phán 

quyết. Một loại quyết định nữa cũng được xem là phán quyết chung thẩm là phán quyết 

công nhận sự hòa giải của các bên. Theo đó, khi được các bên yêu cầu và xét thấy hợp lệ, 

Hội đồng trọng tài sẽ chấm dứt tố tụng trọng tài và ghi nhận sự hòa giải thành của các bên 

trong một phán quyết. Điều 58 của Luật trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010 

(LTTTM) cũng có quy định tương tự.  

Sự khác biệt này đã được ghi nhận tại Điều 3 LTTTM, giải thích ý nghĩa của “quyết định 

trọng tài” và “phán quyết trọng tài”, Cụ thể: 

“9. Quyết định trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài trong quá trình giải quyết 

tranh chấp. 

10. Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung 

vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.” 

Do đó, mặc dù trong BLTTDS vẫn sử dụng thuật ngữ “quyết định trọng tài nước ngoài”, 

nhưng Tòa án nên hiểu rằng các quy định này sẽ chỉ áp dụng cho các phán quyết trọng tài 

nước ngoài như đã giải thích ở trên và được định nghĩa tại Điều 10 của LTTTM. Trong bài 

này, tác giả cũng sẽ sử dụng thuật ngữ “phán quyết” thay cho thuật ngữ “quyết định” đối 

với phán quyết chung thẩm của trọng tài nước ngoài.  

b. Thuật ngữ “Trọng tài nước ngoài” 
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Theo Điều I.1 của Công ước New York 1958, phán quyết của trọng tài nước ngoài là “các 

phán quyết được ban hành tại lãnh thổ của một quốc gia khác với Quốc gia nơi có yêu cầu 

công nhận và thi hành phán quyết trọng tài đó, xuất phát từ các tranh chấp giữa các thể 

nhân hay pháp nhân”; hoặc “những phán quyết trọng tài không được coi là phán quyết 

trong nước tại Quốc gia nơi việc công nhận và thi hành chúng được yêu cầu”.  

Theo Điều 342.2 của BLTTDS thì: “Quyết định của Trọng tài nước ngoài là quyết định được 

tuyên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam của Trọng tài nước ngoài 

do các bên thoả thuận lựa chọn để giải quyết tranh chấp phát sinh từ các quan hệ pháp 

luật kinh doanh, thương mại, lao động.” Quy định này cũng được ghi nhận một lần nữa tại 

Điều 3.12 của LTTTM.  

Ngoài ra, theo Điều 3.11 của LTTTM, “trọng tài nước ngoài là Trọng tài được thành lập 

theo quy định của pháp luật trọng tài nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn để tiến 

hành giải quyết tranh chấp ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam”.  

Như vậy, định nghĩa về phán quyết của trọng tài nước ngoài theo pháp luật Việt Nam rơi 

vào trường hợp thứ hai của Công Ước New York là “phán quyết không được coi là phán 

quyết trọng tài trong nước”. Tức là, cho dù phán quyết của trọng tài nước ngoài được 

tuyên tại lãnh thổ Việt Nam cũng không được xem là phán quyết trong nước mà phải được 

xem là phán quyết của trọng tài nước ngoài và phải trải qua thủ tục công nhận và cho thi 

hành theo BLTTDS để có thể thi hành tại Việt Nam.  

Tuy nhiên, quy định như vậy là trái với bảo lưu thứ nhất của Việt Nam khi gia nhập Công 

ước New York theo Điều I(3) của Công ước là: “Quốc gia đó sẽ áp dụng Công ước đối với 

việc công nhận và thi hành các quyết định được đưa ra tại lãnh thổ một Quốc gia thành 

viên khác mà thôi[...]”. Như vậy, khi phê chuẩn Công ước New York, Việt Nam đã lựa chọn 

cách hiểu về “quyết định trọng tài nước ngoài” theo trường hợp thứ nhất, chứ không phải 

trường hợp thứ hai. Nhưng khi nội luật hóa các quy định của Công ước, định nghĩa của 

“quyết định trọng tài nước ngoài” theo BLTTDS và LTTTM lại thể hiển theo cách hiểu thứ 

hai.  

Hơn nữa, định nghĩa như vậy sẽ dẫn đến trường hợp các bên thỏa thuận địa điểm giải 

quyết tranh chấp tại Việt Nam nhưng theo quy tắc tố tụng trọng tài quốc tế thì tố tụng 

trọng tài vẫn được điều chỉnh bởi luật trọng tài thương mại Việt Nam (bao gồm cả các quy 
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định về xin hủy phán quyết trọng tài Việt Nam) nhưng phán quyết trọng tài đó mặc dù 

tuyên tại lãnh thổ Việt Nam, nhưng khi muốn thi hành lại phải trải qua các thủ tục quy 

định tại Chương XXIX của BLTTDS về việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam. 

Hiện nay, Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/03/2014 của Hội đồng thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao có đưa ra hướng dẫn về việc Xác định thẩm quyền của Tòa án đối với 

hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, theo đó: 

a) Trọng tài nước ngoài tiến hành việc giải quyết tranh chấp và có yêu cầu Tòa án Việt 

Nam hỗ trợ hoạt động thì Tòa án Việt Nam có thẩm quyền đối với hoạt động của Trọng 

tài nước ngoài theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 2 Điều 7 Luật TTTM. 

b) Tòa án Việt Nam không có thẩm quyền đối với yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, đăng 

ký phán quyết trọng tài vụ việc của Trọng tài nước ngoài quy định tại điểm g khoản 2 

Điều 7 Luật TTTM. Phán quyết của Trọng tài nước ngoài được công nhận và cho thi 

hành tại Việt Nam theo quy định của BLTTDS về thủ tục công nhận và cho thi hành tại 

Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài 

Tuy nhiên, hướng dẫn này của Tòa án nhân dân tối cao chỉ là giải pháp tạm thời và vẫn 

chưa giải quyết được bản chất vấn đề là sai lầm trong cách hiểu về “phán quyết trọng tài 

nước ngoài” tại Việt Nam. Bởi nếu không sửa chữa lại quy định này, vô hình chung, Việt 

Nam đã vô hiệu hóa ý nghĩa về thỏa thuận địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

(seat of arbitration) liên quan đến thẩm quyền của Tòa án nơi tiến hành tố tụng trọng tài 

và quốc tịch của phán quyết trọng tài. 

Hơn nữa, thực tiễn pháp luật trọng tài quốc tế của nhiều quốc gia trên thế giới cũng quy 

định, phán quyết được tuyên trên lãnh thổ của nước đó là phán quyết trong nước. Trường 

hợp thứ hai (về phán quyết không được coi là phán quyết trong nước) đã trở thành Điều 

khoản chết vì trong thực tế, không bao giờ phát sinh trường hợp có một thỏa thuận mà 

theo đó, quyết định trọng tài chịu sự điều chỉnh của một luật trọng tài khác với luật trọng 

tài của quốc gia nơi ban hành quyết định trọng tài. Do đó, cách hiểu này còn nhiều bất cập 

và gây xung đột với các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật trọng tài 

quốc tế.  
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3. Các vấn đề cơ bản khi công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam theo Công Ước New York 

a. Không áp dụng các quy định của thủ tục chung cho giải quyết việc dân sự đối 

với vụ việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam 

Điều 311 của BLTTDS về phạm vi áp dụng của các quy định chung về thủ tục giải quyết 

việc dân sự có ghi rõ: “Tòa án áp dụng những quy định của Chương này, đồng thời áp dụng 

những quy định khác của Bộ luật này không trái với những quy định của chương này để 

giải quyết những việc dân sự quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7 và, 8 Điều 26, các khoản 1, 

2, 3, 4, 5 và 7 Điều 28, khoản 1 và 4 Điều 30, khoản 3 Điều 32 của Bộ luật này”. Việc yêu 

cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được quy 

định tại Điều 26.5 BLTTDS là yêu cầu dân sự thuộc thẩm quyển giải quyết của Tòa án, 

nhưng lại không rơi vào các trường hợp quy định tại Điều 311 BLTTDS trên. 

Như vậy, rõ ràng yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại 

Việt Nam là một thủ tục đặc biệt, tách biệt và không chịu sự điều chỉnh của các quy định 

chung đối với các việc dân sự thông thường. Do đó, nếu chương XXIX của BLTTDS không 

có quy định cụ thể điều chỉnh một số vấn đề của loại yêu cầu này, thì Tòa án không được 

tự ý áp dụng các điều khoản chung khác của BLTTDS mà phải căn cứ và giải thích theo 

tinh thần của Công ước New York để áp dụng.  

b. Không phân biệt đối xử phán quyết trọng tài trong nước với trọng tài nước 

ngoài 

Theo Điều III của Công ước New York, các quốc gia khi thực hiện công ước, “sẽ không 

được đặt các điều kiện về căn bản nặng hơn hoặc các phí hay chi phí cao hơn cho việc công 

nhận và thi hành các quyết định trọng tài mà Công ước này áp dụng so với việc công nhận 

và thi hành các quyết định trong nước.” Theo đó, các điều kiện để công nhận và cho thi 

hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải tương tự như việc công 

nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài trong nước. Các điều kiện đó bao gồm 

nhưng không giới hạn: (i) đơn yêu cầu và các tài liệu nộp kèm; (ii) các căn cứ để hủy phán 

quyết trọng tài trong nước và từ chối công nhận và cho thi hành (iii) nghĩa vụ cung cấp và 

chứng minh chứng cứ của các bên; (iv) phí và các lệ phí liên quan; (v) Thời hạn nộp đơn 

yêu cầu xin thi hành, v...v 
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Quy định này được thể hiện tại Điều 34 của Luật Mẫu về Trọng tài thương mại của Ủy ban 

pháp luật thương mại của Liên hiệp quốc (UNCITRAL), mà Việt Nam đã tiếp thu để soạn 

thảo LTTTM. Điều 34 của Luật mẫu UNCITRAL dùng chính những cơ sở đề từ chối công 

nhận và cho thi hành PQTT để làm cơ sở hủy PQTT.  

c. Thừa nhận giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài và thỏa thuận trọng tài 

Theo Điều 61.5 của LTTTM, “phán quyết trọng tài Việt Nam là chung thẩm và có hiệu lực 

kể từ ngày ban hành”. Ngoài ra, nếu có đơn xin hủy phán quyết trọng tài Việt Nam thì khi 

xem xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài Việt Nam, theo Điều 71.4 của LTTTM, hướng 

dẫn tại Điều 15.2 của Nghị quyết 01/2014 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối 

cao, Hội đồng xét đơn không xét xử lại nội dung của tranh chấp mà Hội đồng trọng tài đã 

giải quyết mà chỉ căn cứ vào các quy định liên quan của pháp luật và các tài liệu kèm theo 

để xem xét, quyết định. Như vậy, phán quyết trọng tài Việt Nam đã được thừa nhận có giá 

trị pháp lý đầy đủ như một bản án của tòa án Việt Nam và có thể được đem thi hành ngay 

kể từ ngày ban hành, trừ khi bên bị thi hành yêu cầu hủy phán quyết theo Điều 68 của 

LTTTM.  

Tương tự, đối với phán quyết trọng tài nước ngoài, tại Điều 369. 4 của BLTTDS, nếu có 

phản đối của bên phải thi hành, hội đồng xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán 

quyết trọng tài nước ngoài cũng không xét xử lại nội dung mà Trọng tài nước ngoài đã 

giải quyết mà chỉ kiểm tra đối chiếu phán quyết trọng tài nước ngoài đó với các giấy tờ tài 

liệu kèm theo để quyết định phán quyết đó có thuộc các căn cứ để từ chối công nhận và 

cho thi hành theo điều 370 của BLTTDS hay không. Điều này cũng đã được ghi nhận một 

lần nữa tại đoạn 6 của Công văn 246/TANDTC-KT ngày 25 tháng 07 năm 2014 của Tòa án 

nhân tối cao hướng dẫn giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết 

định kinh doanh thương mại của Trọng tài nước ngoài. 

Nguyên tắc của Công ước New York – tòa án không xem xét lại nội dung quyết định trọng 

tài không có nghĩa là tòa án sẽ không nghiên cứu quyết định trọng tài trong trường hợp 

cần thiết nhằm đảm bảo việc liệu có tồn tại một cơ sở từ chối thi hành được quy định tại 

Điều V hay không. Tuy nhiên, sự xem xét của tòa án không đồng nghĩa là tòa án đánh giá 

việc xét xử của trọng tài viên liệu có sai sót trong việc phân tích sự việc hay áp dụng pháp 

luật hay không vì đây không phải là các căn cứ để từ chối cho thi hành theo Điều V của 
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Công ước New York. Hơn nữa, về bản chất, các căn cứ để từ chối công nhận và thi hành 

phán quyết trọng tài nước ngoài phải được hiểu là các trường hợp ngoài lệ của việc công 

nhận và cho thi hành. Các quốc gia thành viên của Công Ước New York có nghĩa vụ mặc 

nhiên thừa nhận giá trị pháp lý của các phán quyết trọng tài nước ngoài nếu không có bất 

cứ phản đối nào của bên phải thi hành. 

Do đó, theo tinh thần của nguyên tắc không phân biệt đối xử và các quy định của LTTTM 

và BLTTDS, giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài nước ngoài cũng phải được mặc nhiên 

thừa nhận và cho thi hành tại Việt Nam như đối với phán quyết của trọng tài trong nước 

nếu như bên phải thi hành không đưa ra các phản đối đối với việc công nhận và thi hành,  

d. Không xem xét các căn cứ ngoài các căn cứ quy định 

Điều V của Công Ước New York chỉ đưa ra 6 trường hợp ngoại lệ của việc công nhận và 

cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài. Như đã trình bày ở trên, đây là các ngoại lệ 

duy nhất của việc công nhận và cho thi hành. Do đó, tòa án nơi thi hành phán quyết không 

được xem xét hay dựa trên các căn cứ khác ngoài các trường hợp ngoại lệ này để từ chối 

đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.  

Các ngoại lệ này cũng hoàn toàn tương đồng với các trường hợp từ chối công nhận và cho 

thi hành tại Điều 370 BLTTDS hay các căn cứ để hủy phán quyết trọng tài trong nước tại 

Điều 68 LTTTM. Như vậy pháp luật Việt Nam đối với trọng tài trong nước hay phán quyết 

trọng tài quốc tế đều giới hạn các ngoại lệ của việc công nhận và cho thi hành phán quyết 

trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Việc dựa trên các căn cứ khác ngoài các căn cứ duy nhất 

này để từ chối công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam là 

trái với quy định của Công ước New York và pháp luật Việt Nam.  

Hơn nữa, các căn cứ này cũng phải giải thích theo nghĩa hẹp. Cụ thể hơn, liên quan đến 

các căn cứ để từ chối cho thi hành quy định tại Điều V(1) của Công ước mà Bị đơn phải 

chứng minh, sự tồn tại của các căn cứ này chỉ được chấp nhận trong các trường hợp 

nghiêm trọng; không cho phép bị đơn tạo nên những trở ngại dựa trên những căn cứ nhỏ 

nhặt, ít quan trọng. Tòa án Việt Nam cũng phải giải thích và áp dụng Công ước theo hướng 

này vì Công ước sẽ có giá trị cao hơn luật trong nước về việc thi hành phán quyết của 

trọng tài nước ngoài.  
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II. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CHỦ YẾU 

1. Nghĩa vụ chứng minh và cung cấp chứng cứ của các bên trong vụ việc yêu cầu 

công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài 

a. Nghĩa vụ chứng minh của bên yêu cầu công nhận và cho thi hành 

Thứ nhất, Điều IV của Công ước New York quy định: “Để đạt được việc công nhận và thi 

hành một quyết định trọng tài như nói ở điều trên, bên yêu cầu công nhận và thi hành, khi 

nộp đơn yêu cầu phải cung cấp (i) Bản quyết định gốc có xác nhận hợp lệ hoặc một bản 

sao quyết định có chứng nhận hợp lệ (ii) Thỏa thuận gốc theo điều II hoặc bản sao thỏa 

thuận đó được chứng nhận hợp lệ”. Quy định này đã được nội luật hóa tại Điều 364 và 

365 của BLTTDS.  

Như vậy, theo quy định của Công ước New York 1958, bên yêu cầu công nhận và cho thi 

hành phán quyết trọng tài nước ngoài có nghĩa vụ cung cấp các bằng chứng về sự tồn tại 

của một phán quyết trọng tài dựa trên cơ sở một điều khoản trọng tài để chứng minh là 

yêu cầu của mình có căn cứ. Một khi bên yêu cầu nộp đủ cho cơ quan có thẩm quyền hai 

văn bản là (i) thỏa thuận trọng tài và (ii) phán quyết trọng tài thì bên yêu cầu đã hoàn 

thành nghĩa vụ chứng minh của mình đối với đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành theo 

Công Ước New York. Nếu không có bất cứ sự phản đối nào của bên bị thi hành, thì theo 

đúng tinh thần nguyên tắc thừa nhận giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài, Tòa án phải 

ra quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết này.  

Cách diễn giải này cũng phù hợp với quy định hiện hành của BLTTDS và cũng nhận được 

sự ủng hộ của nhiều thẩm phán Việt Nam, theo đó, sau khi bên yêu cầu nộp đủ các giấy tờ 

nêu trên, cùng với lệ phí xin công nhận và cho thi hành, Bộ tư Pháp – nơi tiếp nhận đơn 

yêu cầu sẽ chuyển hồ sơ cho tòa án có thẩm quyển theo Điều 366 của BLTTDS. Việc Bộ tư 

pháp sau khi kiểm tra hồ sơ và gửi cho Tòa án có thẩm quyền để xét đơn yêu cầu để công 

nhận giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài nước ngoài, chứng tỏ bên yêu cầu đã hoàn 

thành nghĩa vụ chứng minh cho yêu cầu của mình. 

Thứ hai, một trong những khó khăn mà tòa án Việt Nam gặp phải khi xem xét hồ sơ xin 

công nhận và cho thi hành là trong BLTTDS chỉ yêu cầu bản sao hợp lệ, nhưng “không có 

quy định nào hướng dẫn thế nào là bản sao hợp pháp trong trường hợp các bên xác lập 

văn bản bằng phương tiện điện tử (hợp đồng hoặc thỏa thuận trọng tài là giao dịch điện 

tử), đặc biệt là trong trường hợp giao dịch điện tử đó không có chữ ký điện tử kèm theo”. 
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Kể cả bản sao thỏa thuận trọng tài hoặc hợp đồng đã được cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài chứng thực sao y và đã được hợp pháp hóa lãnh sự, thì Tòa án Việt Nam có 

chấp nhận là bản sao hợp pháp hay không, và nếu không chấp nhận thì Tòa án sẽ giải 

quyết như thế nào trong khi Công ước New York 1958 cũng như BLTTDS không có quy 

định để xử lý tình huống này.  

Để giải quyết vướng mắc này, trước hết cần phân biệt giữa hai khái niệm “xác nhận” và 

“chứng nhận” tại Điều IV của Công ước New York. Việc xác nhận một tài liệu là thủ tục 

chứng nhận chữ ký trên đó là thật. Việc chứng nhận bản sao là một thủ tục chứng nhận 

bản sao đó là bản sao đúng từ bản gốc. Như vậy, việc xác nhận liên quan đến chữ ký, trong 

khi việc chứng nhận liên quan đến cả văn bản. Xét đến các trường hợp thỏa thuận trọng 

tài được xác lập bằng phương thức điện tử, hay các thỏa thuận trọng tài không yêu cầu 

chữ ký của các bên đo được xác lập bằng văn bản, Công ước New York không yêu cầu phải 

có xác nhận hợp lệ mà chỉ cần có bản gốc của thỏa thuận trọng tài đó “hoặc bản sao có 

chứng nhận hợp lệ” là đủ.  

Hơn nữa, khi soạn thảo Công ước New York, đã có đề xuất việc xác nhận phải được thực 

hiện bởi lãnh sự quán của quốc gia nơi được yêu cầu xét cho thi hành quyết định trọng 

tài, nhưng đề xuất này đã bị bác bỏ. Việc bác đề xuất này xuất phát từ mong muốn không 

hạn chế khả năng tiến hành xác nhận và cả việc chứng nhận, tại cơ quan của một quốc gia 

khác. Do đó, việc xác nhận hoặc chứng nhận có thể đưa ra một cơ quan ngoại giao hoặc 

lãnh sự của quốc gia nơi quyết định trọng tài được tuyên, mà cơ quan này đóng tại quốc 

gia nơi được yêu cầu xét cho thi hành quyết định trọng tài; hoặc có thể đưa ra một cơ quan 

ngoại giao hoặc lãnh sự của quốc gia nơi sẽ cho thi hành phán quyết trọng tài, mà cơ quan 

này đóng tại quốc gia nơi phán quyết trọng tài được tuyên.  

Do đó, Tòa án Việt Nam sẽ chấp nhận bản sao của phán quyết trọng tài, bản gốc hoặc bản 

sao của thỏa thuận trọng tài hoặc hợp đồng đã được cơ quan có thẩm quyền của nước 

ngoài chứng thực sao y và đã được hợp pháp hóa lãnh sự.  

Cuối cùng, Điều 367.2 của BLTTDS Việt Nam có quy định “Tòa án có quyền yêu cầu cá 

nhân, cơ quan, tổ chức đã gửi đơn yêu cầu giải thích những điểm chưa rõ trong hồ sơ”. 

Trên thực tế, một số Tòa đã dựa vào quy định này để yêu cầu bên được thi hành nộp thêm 

các tài liệu khác ngoài thỏa thuận trọng tài và phán quyết trọng tài đã được chứng nhận 
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hợp lệ như quy định tại Điều 365 BLTTDS, ví dụ: bộ luật nước ngoài liên quan, quy tắc tố 

tụng của trung tâm trọng tài, bằng chứng về việc bên phải thi hành đã không tham gia tố 

tụng và được tống đạt văn bản hợp lệ, xác nhận phán quyết có hiệu lực thi hành, v...v. Cá 

biệt, có Tòa còn yêu cầu bên được thi hành phải nộp các tài liệu trên thì mới ra quyết định 

thụ lý theo Điều 367 BLTTDS. Điều này hoàn toàn trái với tinh thần của Công ước New 

York cũng như BLTTDS Việt Nam về nghĩa vụ chứng minh của bên được thi hành như đã 

nêu trên. Hơn thế, việc này còn kéo dài thời gian tố tụng và và gây phát sinh chi phí không 

đáng có cho bên yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài. Do đó, như quy định 

tại Điều 367.1 của BLTTDS, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do 

Bộ Tư Pháp chuyển đến, Tòa án phải ra quyết định thụ lý và thông báo cho các bên. Sau 

đó, tòa án có thể yêu cầu bên được thi hành giải thích một số điểm chưa rõ trong hồ sơ 

chứ không yêu cầu bổ sung tài liệu chứng cứ. Nếu bên phải thi hành không có ý kiến phản 

đối, Tòa sẽ ra quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài đó 

theo Điều 369 BLTTDS trên cơ sở mặc nhiên thừa nhận giá trị pháp lý của phán quyết 

trọng tài như trình bày tại mục I.2.c trên đây. Nếu bên phải thi hành có phản đối, thì tòa 

yêu cầu bên phải thi hành nộp các tài liệu chứng cứ chứng minh cho các phản đối của mình 

và căn cứ vào đó để ra quyết định từ chối hay cho công nhận và thi hành phán quyết trọng 

tài nước ngoài.  

b. Nghĩa vụ chứng minh của bên phản đối yêu cầu công nhận và cho thi hành 

Điều V (1) của Công Ước New York quy định: “Việc công nhận và thi hành quyết định có 

thể bị từ chối, theo yêu cầu của bên phải thi hành, chỉ khi nào bên đó chuyển tới cơ quan 

có thẩm quyền nơi việc công nhận và thi hành được yêu cầu, bằng chứng rằng” phán quyết 

của trọng tài rơi vào một trong các ngoại lệ của việc công nhận và cho thi hành tại điều V. 

1 Công ước New York. 

Như vậy, khác với các vụ việc dân sự thông thường, trong việc yêu cầu công nhận và cho 

thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài thì bên phản đối yêu cầu công nhận và cho thi 

hành phán quyết trọng tài nước ngoài mới là bên có nghĩa vụ chứng minh và cung cấp 

chứng cứ cho các phản đối của mình. Nếu không thể đưa ra các chứng cứ chứng minh, tòa 

án sẽ không chấp nhận phản đối đó và mặc nhiên thừa nhận giá trị pháp lý của phán quyết 

trọng tài. Bên yêu cầu không có nghĩa vụ chứng minh rằng phán quyết trọng tài không 

thuộc các ngoại lệ theo Điều V.(1) này. Cách diễn giải này hoàn toàn phù hợp với hướng 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

182 

Về Mục lục chính 
 

 

dẫn tại đoạn 6 Công văn 246 của Tòa án nhân dân tối cao. Thực tế xét xử của Tòa án Việt 

Nam trước đó cũng đã ra quyết định hoàn toàn trùng khớp với hướng dẫn của Công văn 

246 khi xác định nghĩa vụ chứng minh của các bên trong các vụ việc tương tự. Ví dụ, Quyết 

định số 640/2007/QĐKDTM-ST ngày 23/04/2007 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh và quyết định số 01/CNTTNN ngày 14/04/2005 của Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội.  

Tuy nhiên, khi được nội luật hóa tại khoản 1 Điều 370 BLTTDS thì lại không có quy định 

rõ là người phải thi hành phải có nghĩa vụ cung cấp các bằng chứng về một trong các căn 

cứ này để yêu cầu công nhận có thể bị từ chối mà chỉ liệt kê 6 căn cứ để Tòa án từ chối yêu 

cầu công nhận quyết định của Trọng tài nước ngoài 

Do đó, một số Tòa án đã từ chối công nhận quyết định trọng tài với lý do bên được thi 

hành không cung cấp được bằng chứng chứng minh phán quyết trọng tài nước ngoài 

không rơi vào một trong 6 căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 370 BLTTDS. Đây là một trong 

những sai lầm khá phổ biến tại các tòa án và cũng đã được ghi nhận trong Dự thảo báo 

cáo tổng kết thi hành BLTTDS của Tòa án nhân dân tối cao.. Do đó, khi bên phải thi hành 

có phản đối rằng phán quyết trọng tài rơi vào một trong các trường hợp từ chối công nhận 

và cho thi hành theo BLTTDS, thì Tòa án sẽ yêu cầu bên đó cung cấp các bằng chứng, chứng 

cứ xác thực để chứng minh cho phản đối của mình. Tòa án sẽ cho phép bên được thi hành 

trình bày quan điểm của mình về các lập luận và chứng cứ đó. Bên được thi hành có thể 

nộp thêm các chứng cứ nếu thấy cần thiết chứ không có nghĩa vụ bắt buộc phải nộp thêm 

hay chứng minh ngược lại.  

2. Thế nào là luật áp dụng cho hợp đồng và thỏa thuận trọng tài hay năng lực 

ký kết 

a. Luật áp dụng cho hợp đồng và luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài 

Cần phân biệt hai khái niệm luật áp dụng cho hợp đồng và luật áp dụng cho thỏa thuận 

trọng tài. Theo nguyên tắc về tính độc lập của thỏa thuận trọng tài (separability) được ghi 

nhận tại Điều 19 của LTTTM thì: 

• Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện 

được không có nghĩa là thỏa thuận trọng tài trong đó cũng vô hiệu hoặc không thực 

hiện được 
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• Ngược lại, thỏa thuận trọng tài vô hiệu không có nghĩa là hợp đồng cũng vô hiệu 

• Luật áp dụng cho hợp đồng không nhất định là luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài 

• Các yêu cầu về hình thức đối với hợp đồng hoặc thỏa thuận trọng tài cũng khác biệt  

Đối với luật áp dụng cho hợp đồng, nhìn chung, các bên trong hợp đồng thường có điều 

khoản thỏa thuận về luật áp dụng cho hợp đồng. Trong trường hợp không có thỏa thuận 

luật áp dụng cho hợp đồng thì sẽ áp dụng các quy tắc xung đột pháp luật liên quan. Tuy 

nhiên, cần lưu ý rằng, đối với các vụ việc yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết 

trọng tài tại Việt Nam, Tòa án không được xét xử lại nội dung vụ việc mà Hội đồng trọng 

tài đã giải quyết mà chỉ xem xét các ngoại lệ của việc công nhận và cho thi hành quy định 

tại Điều 370 của BLTTDS. Mà trong các ngoại lệ này, không có điều khoản nào liên quan 

đến Luật áp dụng để xem xét giá trị pháp lý của nội dung hợp đồng. Do đó, Tòa án không 

nên xem xét đến vấn đề này khi giải quyết các đơn yêu cầu.  

Đối với luật áp dụng để xem xét giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài, thì thỏa thuận 

trọng tài có giá trị pháp lý ràng buộc khi thỏa mãn các các yêu cầu về nội dung và hình 

thức. Các yêu cầu về nội dung của thỏa thuận trọng tài bao gồm các vấn đề: thỏa thuận 

trọng tài có thực hiện được hay không, vấn đề trong thỏa thuận có thể giải quyết bằng 

trọng tài hay không (arbitrability), bản thân thỏa thuận trọng tài có bị vô hiệu do lừa dối 

hoặc do một hoặc các bên ký kết thỏa thuận trọng tài không có thẩm quyền theo pháp luật 

áp dụng cho bên đó hay không. Yêu cầu về hình thức của thỏa thuận trọng tài, thì như quy 

định tại Điều II của Công Ước New York, thỏa thuận trọng tài được xem là thỏa mãn về 

yêu cầu hình thức nếu được xác lập “bằng văn bản”. Đây có thể được xem như quy tắc 

quốc tế thống nhất, áp đặt tiêu chuẩn cao nhất cho hình thức của thỏa thuận trọng tài.  

Luật để xem xét giá trị của thỏa thuận trọng tài gồm  

4. Luật do các bên lựa chọn để điều chỉnh thỏa thuận trọng tài (như đã nói ở trên, khác 

với luật để điều chỉnh hợp đồng) 

5. Luật của nước nơi thi hành thỏa thuận trọng tài (thường là nơi tiến hành tố tụng trọng 

tài) 

6. Pháp luật quốc tế 

Do đó, như được hướng dẫn tại đoạn 4 của Công văn 246, “Hội đồng xét đơn yêu cầu cần 

căn cứ vào pháp luật của nước mà các bên đã chọn để áp dụng hoặc căn cứ vào pháp luật 
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của nước nơi quyết định đã được tuyên, nếu các bên không chọn pháp luật áp dụng cho 

thỏa thuận trọng tài đó, để xác định thỏa thuận trọng tài có giá trị pháp lý hay không”. Nếu 

các bên lựa chọn luật điều chỉnh thỏa thuận trọng tài là luật nước ngoài, hoặc nếu địa điểm 

giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (nơi tuyên phán quyết) là ở nước ngoài, Hội đồng xét 

đơn không được căn cứ vào pháp luật trọng tài Việt Nam hoặc các luật về hợp đồng dân 

sự Việt Nam để xem xét giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài.  

b. Luật áp dụng để xem xét năng lực ký kết của các bên 

Luật để xem xét năng lực ký kết thỏa thuận trọng tài của các bên khác với luật áp dụng để 

xem xét giá trị pháp lý của Thỏa thuận trọng tài. Trong trường hợp không có quy định của 

pháp luật, điều kiện để một bên có thẩm quyền ký kết thỏa thuận trọng tài sẽ thường 

giống như điều kiện để một bên có thẩm quyền ký kết vào các hợp đồng khác. Theo Điều 

V(1)(a) của Công Ước New York, năng lực ký kết của các bên phải được xem xét bởi luật 

áp dụng cho mỗi bên, tức là luật của nước nơi các bên có trụ sở hay hoạt động.  

Cụ thể, như đã được hướng dẫn tại đoạn 3 trong Công văn 246, “Tòa án Việt Nam không 

được căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam để xác định người ký kết thỏa thuận trọng 

tài của phía nước ngoài là không có năng lực (thẩm quyền) ký kết thỏa thuận trọng tài đó 

và ngược lại, không được căn cứ quy định của pháp luật của nước ngoài để xác định người 

ký kết thỏa thuận trọng tài của phía Việt Nam không có năng lực (thẩm quyền) để ký kết 

thỏa thuận đó”.  

Việc tòa án quốc gia dựa vào các quy định của quốc gia đó để giới hạn thẩm quyền của 

doanh nghiệp nhà nước trong việc ký kết thỏa thuận trọng tài cũng được xem là không 

phù hợp với thực tiễn hoạt động trọng tài.  

3. Tố tụng trọng tài quốc tế 

Việc phản đối thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài dựa trên vi phạm quá trình tố 

tụng hợp lệ chiếm tỉ lệ cao trong số các phản đối được Công ước cho phép. Tuy nhiên, thực 

tế xét xử tại các tòa án quốc tế cũng cho thấy sự phản đối này thường ít khi thành công. 

Nhưng ở Việt Nam, đây lại là một trong những lý do phổ biến mà Tòa án Việt Nam căn cứ 

để từ chối công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài.  

Cần lưu ý rằng, tố tụng trọng tài bao gồm nhiều bước, ví dụ như thành lập hội đồng trọng 

tài, gửi thông báo và tài liệu tố tụng trọng tài, xem xét thẩm quyền xét xử bằng trọng tài, 
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xác minh sự việc, ban hành biện pháp khẩn cấp tạm thời và ban hành phán quyết trọng 

tài. Tố tụng trọng tài phải được tiến hành dựa trên (i) thỏa thuận của các bên về tố tụng 

trọng tài (nếu có), (ii) quy tắc tố tụng trọng tài mà các bên lựa chọn và (iii) trong trường 

hợp quy tắc trọng tài không quy định, luật của nước nơi tiến hành tố tụng trọng tài (nơi 

quyết định trọng tài được tuyên). Điều này hoàn toàn phù hợp với pháp luật trọng tài 

thương mại Việt Nam quy định tại Điều 12 và 40 của LTTTM 

Do đó, khi xem xét các phản đối về thành phần của Trọng tài nước ngoài, thủ tục giải quyết 

tranh chấp của Trọng tài nước ngoài, việc tống đạt tài liệu có được tiến hành hợp thức hay 

không phải dựa trên các căn cứ nêu trên để quyết định.  

Thông thường, trong tố tụng trọng tài, các thông báo không cần phải theo một hình thức 

cụ thể như được quy định trong luật trọng tài quốc gia hay tố tụng tòa án. Hay như thể 

hiện trong Điều 3 Luật mẫu UNCITRAL, “mọi liên lạc bằng văn bản sẽ được coi như đã 

được nhận nếu được chuyển tận tay đến người nhận hoặc địa điểm kinh doanh, địa điểm 

thường trú hoặc địa chỉ bưu điện; nếu không thể tìm được những địa chỉ đó sau khi đã cố 

gắng hỏi, một liên lạc bằng văn bản sẽ được coi như là đã được nhận nếu được gửi đến 

địa chỉ địa điểm kinh doanh, nơi thường trú hoặc địa chỉ bưu điện được biết đến cuối cùng 

bằng thư bảo đảm hoặc các phương thức khác có ghi nhận về việc gửi”. Điều 12 của LTTTM 

và Điều 3 của Quy tắc trọng tài của trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam về gửi thông báo 

và trình tự gửi thông báo cũng có quy định tương tự.  

Đoạn 5, 6 của công văn 246 đã hướng dẫn chính xác cách diễn giải này. Cụ thể, Đoạn 5 của 

Công văn 246 hướng dẫn: “về căn cứ xác định thành phần của Trọng tài nước ngoài, thủ 

tục giải quyết tranh chấp của Trọng tài nước ngoài: Hội đồng xét đơn yêu cầu cần căn cứ 

vào thỏa thuận trọng tài hoặc căn cứ vào pháp luật của nước nơi quyết định Trọng tài 

nước ngoài được tuyên, nếu thỏa thuận trọng tài không quy định về các vấn đề đó, để xác 

định có đúng thành phần, thủ tục đó hay không” 

Đoạn 6 của Công văn 246 cũng quy định: “Khi xem xét các tài liệu, chứng cứ, đặc biệt là 

các chứng cứ có liên quan đến thủ tục tố tụng (tống đạt các văn bản tố tụng của trọng tài) 

phải căn cứ vào các quy định trong quy tắc trọng tài nước ngoài mà các bên đã lựa chọn 

để xem xét, làm rõ việc Trọng tài nước ngoài đã gửi các văn bản thông báo cho bên Việt 

Nam có theo đúng Quy tắc trọng tài đó hay không.” 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

186 

Về Mục lục chính 
 

 

Do đó, Tòa án Việt Nam không được phép áp dụng các quy tắc về cấp, tống đạt và thông 

báo các văn bản tố tụng trong phần những quy định chung về thủ tục tố tụng tài Tòa án 

để xem xét tính hợp thức về việc tống đạt tài liệu tại trọng tài bởi vì (i) Trọng tài và tòa án 

là hai cơ chế giải quyết tranh chấp hoàn toàn độc lập và khác biệt và (ii) các quy tắc điều 

chỉnh tố tụng trọng tài khác biệt so với quy định về thủ tục tố tụng tại Tòa án. Sự khác biệt 

về bản chất này không chỉ giữa tòa án và trọng tài trong nước, trọng tài trong nước với 

trọng tài quốc tế, mà còn cả giữa tòa án và trọng tài nước ngoài. Mọi sự diễn giải hay áp 

dụng các quy tắc phải dựa trên nội dung và thực tiễn thi hành của các quy tắc và pháp luật 

áp dụng cho tố tụng trọng tài mà các bên đã lựa chọn áp dụng chứ không phải các quy 

định của tố tụng tại Tòa án hay trọng tài Việt Nam. 

Hơn nữa, theo quy tắc chung về việc giải thích Điều V là các các căn cứ để từ chối cho thi 

hành phải được giải thích theo nghĩa hẹp, Tòa án chỉ chấp nhận là chỉ có sự vi phạm quá 

trình tố tụng hợp lệ trong các vụ việc cực kỳ nghiêm trọng. 

4. Áp dụng luật nước ngoài 

Khi xem xét các trường hợp ngoại lệ của việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng 

tài nước ngoài ở Việt Nam, Tòa án Việt Nam không thể không dẫn chiếu đến các điều 

khoản của pháp luật nước ngoài, cụ thể: pháp luật của nước nơi các bên ký kết thỏa thuận 

trọng tài thành lập và hoạt động, pháp luật nước ngoài điều chỉnh thỏa thuận trọng tài mà 

các bên đã lựa chọn, pháp luật nước nơi tiến hành tố tụng trọng tài và các quy tắc quy 

định của các trung tâm trọng tài nước ngoài mà các bên đã lựa chọn. Tuy nhiên, trong 

BLTTDS và ngay cả Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

Nhân dân tối cao hướng dẫn cụ thể một số quy định về “chứng minh và chứng cứ” trong 

BLTTDS cũng không có quy định nào về việc luật nước ngoài có thể được áp dụng như thế 

nào trong tố tụng tại Tòa án Việt Nam. 

Điều 695 của Dự thảo BLDS lấy ý kiến nhân dân quy định “các quy định của pháp luật 

nước ngoài được áp dụng theo sự giải thích chính thức và thực tiễn áp dụng các quy định 

này tại nước ngoài”. Trong chương trình đào tạo thẩm phán chuyên biệt năm 2014 cũng 

có hướng dẫn là khi Tòa án áp dụng pháp luật nội dung của nước ngoài thì phải tự mình 

giải thích, xác định nội dung pháp luật nước ngoài cần áp dụng (thông qua việc nghiên 
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cứu các văn bản quy phạm pháp luật, thực tiễn xét xử, các tập quán cũng như các công 

trình khoa học pháp lý của nước hữu quan). 

Tuy nhiên, hướng dẫn như vậy là chưa hợp lý bởi việc tòa án tự nghiên cứu các văn bản 

quy phạm pháp luật, thực tiễn xét xử, các công trình khoa học pháp lý của nước ngoài sẽ 

gặp nhiều khó khăn do hạn chế về ngôn ngữ, nguồn tài liệu tham khảo và số lượng đồ sộ 

của các vụ việc xét xử trên thực tế cũng như công trình nghiên cứu của nước ngoài. Việc 

tự nghiên cứu như vậy cũng không thể tiến hành trong một thời gian ngắn. Trong khi đó, 

theo quy định tại Điều 368 BLTTDS, Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu trong thời 

hạn 2 tháng kể từ ngày thụ lý. 

Thực tiễn xét xử tại các quốc gia trên thế giới cũng cho thấy hướng dẫn như vậy là chưa 

toàn diện. Cụ thể, theo pháp luật của Anh (theo hệ thống thông luật -common law) thì  

(i) Luật nước ngoài được xem xét như một thông tin, chứ không phải là luật.  

(ii) Vì được xem xét như thông tin, luật nước ngoài có thể được chứng minh bằng cách 

lấy ý kiến chuyên gia, nhằm phục vụ cho một thẩm phán không hiểu về nội dung của điều 

luật đó.  

(iii) Được xem xét như thông tin, luật nước ngoài cũng được điều chỉnh bởi nguyên tắc 

biện hộ (principle of pleading) như đối với các tình tiết, sự kiện; 

(iv) Khi luật nước ngoài không được biện hộ, hoặc đã được biện hộ nhưng chưa đủ để 

chứng minh, Tòa án Anh có quyền coi pháp luật nước ngoài cũng giống như pháp luật Anh 

và sẽ áp dụng luật Anh  

Còn tại Đức, một quốc gia theo hệ thống dân luật (civil law) thì khác với Luật Anh, luật 

nước ngoài sẽ được coi như là luật, tuy vậy khi giải thích luật nước ngoài Tòa án phải tự 

nghiên cứu và phải sử dụng, nhưng không giới hạn bởi, ý kiến của các chuyên gia. Tòa có 

thể làm mọi cách để chứng minh luật nước ngoài và trong mọi trường hợp đều không 

được phép coi luật nước ngoài tương tự như luật trong nước.  

Do pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể, Tòa án có thể tự mình tham vấn hoặc chấp 

nhận các ý kiến của chuyên gia do các bên đệ trình và tự nghiên cứu dựa trên các ý kiến 

đó. Tuy nhiên, Tòa án sẽ không coi luật nước ngoài như luật trong nước, hay diễn giải và 

áp dụng các quy định trong nước để xem xét, giải quyết các vấn đề mà luật nước ngoài áp 

dụng.  

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

188 

Về Mục lục chính 
 

 

5. Trật tự công của nước nơi thi hành phán quyết trọng tài 

Điều V.2.(b) của Công ước New York 1958 quy định:  

“Việc công nhận và thi hành quyết định trọng tài có thể bị từ chối nếu như cơ quan có 

thẩm quyền của nước nơi việc công nhận và thi hành đó được yêu cầu, cho rằng:[...] việc 

công nhận và thi hành sẽ trái với trật tự công cộng của nước đó”. 

Tuy nhiên, Điều V.2 (b) lại không định nghĩa thế nào là chính sách công, hay quy định rằng 

liệu chính sách công của quốc gia nơi được yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài nước 

ngoài có phải dựa trên chính sách công quốc tế hay không. Bởi vì rõ ràng, những gì được 

coi là trật tự công trong các mối quan hệ trong nước không nhất thiết gắn với trật tự công 

trong các mối quan hệ quốc tế. Thực tiễn xét xử quốc tế cho thấy, tòa án thường vận dụng 

cách giải thích theo phạm vi hẹp của chính sách công quốc tế. Khuyến nghị của Hiệp hội 

pháp luật quốc tế (the International Law Association -ILA) năm 2002 đã giải thích chính 

sách công quốc tế của mọi quốc gia sẽ bao gồm: 

(i) Các nguyên tắc cơ bản về công bằng và đạo đức, mà quốc gia đó muốn vảo vệ, kể 

cả khi khi quốc gia đó không trực tiếp liên quan  

(ii) các quy tắc được thiết lập để phục vụ cho lợi ích kinh tế, xã hội hay chính trị của 

quốc gia, mà được biết với tên gọi các quy tắc về chính sách công 

(iii) Nhiệm vụ quốc gia để tôn trọng các nghĩa vụ đối với quốc gia khác hay các tổ chức 

quốc tế 

Tuy nhiên, khi được nội luật hóa tại Điều 370.2(b) của BLTTDS, căn cứ này đã được 

chuyển thành “vi phạm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam”.  

Khi xem xét lịch sử xây dựng Điều V.2(b), Công ước Geneva năm 1927 (được thay thế bởi 

Công ước New York) có quy định, “trái với trật tự công cộng hoặc các nguyên tắc của pháp 

luật quốc gia” nơi được xét yêu cầu cho thi hành phán quyết trọng tài. Dự thảo công ước 

của ECOSOC năm 1955 quy định: rõ ràng không phù hợp với trật tự công hoặc các nguyên 

tắc cơ bản”. Khi xem xét cụm từ “điều khoản này không nên được giải thích theo phạm vi 

rộng”, Hội nghị đã thông qua đề xuất hạn chế của Nhóm công tác 3 là chỉ còn “trật tự công 

cộng”. Như vậy có thể hiểu rằng khái niệm “trật tự công” và “các nguyên tắc cơ bản của 

pháp luật” là hai khái niệm khác biệt và không thể đồng nhất. 
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Do đó, quy định căn cứ để từ chối cho công nhận và thi hành phán quyết trọng tài tại Việt 

Nam trên cơ sở “vi phạm các nguyên tắc cơ bản của pháp luật” là không đúng với tinh thần 

của Công ước New York. 

Hơn nữa, pháp luật Việt Nam cũng chưa có có bất cứ giải thích chính thức thế nào là các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, theo cách hiểu phổ biến trên thực tế xét xử của 

các tòa án Việt nam hiện nay thì khái niệm này không nên được suy diễn một cách tùy 

tiện. Theo giải thích tại trang 28 và 29 của Chuyên đề khoa học xét xử số TPT/K-09-03 

đính kèm tại Phụ lục số X của Viện khoa học xét xử -Tòa án nhân dân tối cao hiện vẫn được 

công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Tòa án tối cao thì việc xác định thế nào 

là các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam có thể tham khảo tại các nguyên tắc ký 

kết gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế quy định tại Điều 3 của Luật ký kết gia nhập 

điều ước quốc tế, cụ thể là: “Tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, 

cấm sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, 

bình đẳng cùng có lợi và những nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật quốc tế.” 

Điều 14.2(đ) của Nghị quyết 01/2014/NQ- HĐTP hướng dẫn một số quy định của LTTTM 

cũng làm rõ:  

“Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam” là phán quyết 

vi phạm các nguyên tắc xử sự cơ bản có hiệu lực bao trùm đối với việc xây dựng và thực 

hiện pháp luật Việt Nam. 

Khi xem xét yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, Tòa án phải xác định được phán quyết trọng 

tài có vi phạm một hoặc nhiều nguyên tắc cơ bản của pháp luật và nguyên tắc đó có liên 

quan đến việc giải quyết tranh chấp của Trọng tài. Tòa án chỉ hủy phán quyết trọng tài sau 

khi đã chỉ ra được rằng phán quyết trọng tài có nội dung trái với một hoặc nhiều nguyên 

tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam mà Hội đồng trọng tài đã không thực hiện nguyên tắc 

này khi ban hành phán quyết trọng tài và phán quyết trọng tài xâm phạm nghiêm trọng 

lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của một hoặc các bên, người thứ ba”. 

Tuy nhiên, đây chỉ là cách giải thích thuật ngữ “nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam” 

trong các căn cứ để hủy phán quyết trọng tài Việt Nam theo LTTTM. Liệu cách giải thích 

này có được áp dụng cho căn cứ để từ chối công nhận và cho thi hành phán quyết trọng 

tài nước ngoài hay không cũng cần phải cân nhắc vì như đã trình bày ở trên, các tiêu chuẩn 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

190 

Về Mục lục chính 
 

 

của pháp luật trong nước không nên dùng để vận dụng cho các tiêu chuẩn của pháp luật 

quốc tế.  

6. Hậu quả pháp lý của việc vi phạm công ước New York 1958 

Việc một Tòa án quốc gia từ chối công nhận và cho thi hành một phán quyết trọng tài nước 

ngoài không làm mất đi hiệu lực pháp lý của phán quyết trọng tài đó tại 153 quốc gia 

thành viên còn lại của Công ước New York 1958. Nói cách khác, bên được thi hành vẫn có 

thể yêu cầu thi hành phán quyết đó tại các quốc gia khác nơi có tài sản của bên phải thi 

hành. Hơn nữa, nếu việc từ chối công nhận và cho thi hành lại dựa trên các căn cứ không 

xác đáng, không phù hợp với quy định của Công ước New York thì sẽ gây ra nhiều thiệt 

hại trực tiếp và gián tiếp, có hệ quả lâu dài đối với chính phủ, nền kinh tế, cũng như hoạt 

động trọng tài tại nước đó. Cụ thể: 

Đối với chính phủ của quốc gia vi phạm: Bên được thi hành hoàn toàn có thể áp dụng các 

chế tài pháp lý khác tại các quốc gia này cũng như có thể viện dẫn đến hiệp định khuyến 

khích và bảo hộ đầu tư song phương (BIT) mà quốc gia đó đã ký kết để yêu cầu chính phủ 

quốc gia đó thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý quốc tế của mình trong trường hợp Tòa án 

quốc gia đó từ chối công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài một cách trái pháp 

luật và không hợp lý. Thực tế, có rất nhiều vụ kiện chính phủ đã được ghi nhận và đều cho 

rằng việc không tuân thủ Công ước New York sẽ tạo nên một sự tước đoạt quyền lợi trái 

phép/đối xử không công bằng theo BIT. Trong các vụ kiện này, khoản tiền đáng lẽ được 

hưởng trong phán quyết trọng tài có thể được coi là một dạng investment bị chính phủ 

tước đoạt khi từ chối công nhận phán quyết đó theo Công ước New York. 

Bản thân chính phủ Việt Nam cũng đã và đang phải đối mặt với các vụ kiện đầu tư như 

vậy ví dụ các vụ DialAsie, Recofi, TVB, và vụ South Fork tại tỉnh Bình Thuận. Và nếu một 

số tòa án Việt Nam vẫn tiếp tục từ chối công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài 

trên cơ sở áp dụng sai lầm các quy định của Công ước New York như hiện nay thì chính 

phủ Việt Nam hoàn toàn có nguy cơ bị kiện trên cơ sở các hiệp định bảo hộ đầu tư mà Việt 

Nam đã tham gia, ví dụ như trong BIT giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mọi tranh chấp sẽ giải 

quyết bằng trọng tài tại ICSID trong khi BIT Việt Nam – Trung Quốc quy định mọi tranh 

chấp sẽ giải quyết bằng Trọng tài ad hoc. 
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Đối với Cộng đồng doanh nghiệp: Rõ ràng việc phán quyết trọng tài không được thi hành 

theo đúng quy định của Công ước New York sẽ gây ra vi phạm về nguyên tắc đối xử công 

bằng giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Tổ chức World Bank có những 

thông kê công khai về khả năng thi hành hợp đồng (Enforcing Contracts) của 162 nền 

kinh tế nhằm đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống tư pháp thông qua một loạt các tiêu chí 

về sự tiến chỉ của một tranh chấp mua bán thương mại đối với chất lượng hàng hóa và 

thời gian tiến hành, chi phí và số lượng thủ tục liên quan kể từ thời điểm nguyên đơn khởi 

kiện đến khi nhận được đền bù. World Bank cũng có Báo cáo hàng năm có tên Doing 

Business (Tiến hành hoạt động kinh doanh) để đánh giá các quy định về kinh doanh của 

189 nền kinh tế và thành phố tiêu biểu. Những báo cáo và thống kê này là một trong các 

nguồn tham khảo để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Khi một quốc gia vi phạm công 

ước New York về thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài, thì dĩ nhiên, các chỉ số của 

quốc gia này sẽ bị giảm, và do đó, đã gián tiếp ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc tế của quốc 

gia đó.  

Hiện tại, theo báo cáo mới nhất của World Bank tháng 6 năm 2014, Việt Nam đang đứng 

thứ 47 về khả năng thi hành hợp đồng và thứ 78 về Tiến hành hoạt động kinh doanh. Đây 

là kết quả đáng ghi nhận, chứng tỏ tiềm năng đầu tư của Việt Nam. Tuy nhiên, việc nhiều 

phán quyết trọng tài nước ngoài không được Tòa án Việt Nam công nhận, đã làm dấy lên 

nỗi lo ngại của các doanh nghiệp nước ngoài về sự thiên vị của hệ thống tư pháp Việt Nam 

dành cho các doanh nghiệp nước nhà. Và do đó, các chỉ số này có thể bị sụt giảm nghiêm 

trọng.  

Hơn nữa, bản thân hiệp hội các doanh nghiệp trên thế giới cũng có những chế tài của riêng 

mình để ngăn cản việc các phán quyết trọng tài của các tổ chức này không được thực thi. 

Ví dụ: nhiều doanh nghiệp Việt Nam vì từ chối thi hành phán quyết trọng tài đã bị Hiệp 

hội Bông quốc tế (ICA) hay Hiệp hội Thương mại Ngũ cốc và Thức ăn chăn nuôi (GAFTA) 

đưa vào danh sách đen vi phạm. Việc có nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong danh sách vi 

phạm này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung.  

Đối với hoạt động trọng tài trong nước: Như đã trình bày trong bài, các căn cứ để từ chối 

thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài hoàn toàn tương đồng với các căn cứ để hủy 

phán quyết trọng tài trong nước. Việc Tòa án áp dụng và giải thích sai các căn cứ pháp luật 

khi xem xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành cũng sẽ có thể xảy ra với các căn cứ 
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hủy phán quyết trọng tài trong nước. Như vậy, liệu hoạt động trọng tài trong nước có thể 

phát triển hay không nếu như các phán quyết trọng tài không thể thi hành? Đồng thời các 

ưu điểm của trọng tài như nhanh gọn và phán quyết chung thẩm có thể được đảm bảo hay 

không?  

Ngược lại, nếu đối với cùng một căn cứ tương tự, tòa án lại có cách giải thích và áp dụng 

pháp luật khác nhau trong trường hợp phán quyết trọng tài trong nước và phán quyết 

trọng tài nước ngoài, vậy thì rõ ràng, ở đây đã có sự phân biệt đối xử giữa hai loại phán 

quyết này, gây ra vi phạm nghiêm trọng tại Điều III của Công ước New York 1958. Và như 

đã trình bày ở trên, hậu quả của vi phạm này là các vụ kiện chính phủ theo các hiệp định 

đầu tư cũng như gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của chính quốc gia đó trong dài hạn.  

Thực tế hoạt động trọng tài ở Việt Nam cũng phần nào chứng minh điều này. Mặc dù tỉ lệ 

phán quyết của trọng tài Việt Nam bị hủy là ít hơn so với tỉ lệ phán quyết trọng tài nước 

ngoài bị từ chối công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, tuy nhiên, con số 34% phán quyết 

bị hủy vẫn là con số đang quan ngại và khá cao so với các nước có nền trọng tài phát triển 

khác như Singapore và Hồng Kông. Muốn khuyến khích phát triển hoạt động trọng tài 

trong nước, thì không chỉ hoàn thiện pháp luật liên quan, mà còn phải ủng hộ khả năng 

thi hành của cả phán quyết trọng tài trong nước và của cả phán quyết trọng tài nước ngoài.  

Thay cho kết luận, tác giả xin được trích lời của ông Đặng Trung Hà, vụ pháp luật quốc tế, 

Bộ tư pháp khi nhận xét về thực tiễn công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước 

ngoài tại Việt Nam: “Trong việc xét yêu cầu công nhận và cho thi hành quyết định của 

Trọng tài nước ngoài, việc tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, công dân và pháp 

nhân Việt Nam, không có nghĩa là viện ra mọi lý do để cố tình từ chối, lẩn tránh thi hành 

quyết định về tài sản trong bản án, quyết định của nước ngoài. Cần nghĩ đến cái lớn hơn, 

tức là phải đặt lợi ích của quốc gia, của Nhà nước lên trên lợi ích của một cá nhân con 

người cụ thể. Nói cách khác, không thể chỉ vì tâm lý "sợ mất" tiền, tài sản của cá nhân 

(pháp nhân) mà làm ảnh hưởng đến vị thế, danh dự và uy tín của Nhà nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam trên trường quốc tế. Các cơ quan nhà nước, nhất là Toà án nhân 

dân, không thể lấy lý do này để vin cớ là "bảo vệ lợi ích" của công dân Việt Nam. Như thế, 

vô hình chung, càng tiếp tay cho sự vi phạm và bất chấp pháp luật. Đó là chưa kể sau nhiều 

lần từ chối công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Toà án và Trọng tài nước 

ngoài, thì uy tín, danh dự của Toà án Việt Nam cũng bị giảm sút đối với dư luận quốc tế. 
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Đây thực sự là điều quá bất lợi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu thu hút ngày càng 

nhiều đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.” 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO CÔNG ƯỚC NEW YORK 

1. Albert Jan van den Berg, Công ước New York 1958, Kluwer Law International, 

1981, đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt bởi Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam 

2. Alan Redfern/Martin Hunter/ Nigel Blackaby/ Constantine Partasides, “Chapter 

11. Recognition and Enforcement of Arbitral Award”, Redfern Hunter on International 

Arbitration, Kluwer Law International (2009) đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt bởi 

Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam 

3. Gary Born, Internatioanl Arbitration: law and practice, Volume (Kluwer Law 

International 2012), 

4. United Nations, 40 years of New York Convention 1958: Experiences and 

Prospects (1998); 

5. Nguồn tham khảo trực tuyến 

• Website chính thức của Công ước New York: 

http://www.newyorkconvention1958.org  

• Website chính thức của Ủy ban liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế: 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.

html  

• Website chính thức của Hội đồng trọng tài thương mại quốc tế: 

http://www.arbitration-icca.org/publications/NYC_Guide.html 
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GÓP Ý SƠ BỘ VỀ DỰ THẢO LẦN THỨ BA CỦA BỘ LUẬT 

TỐ TỤNG DÂN SỰ SỬA ĐỔI ĐỀ NGÀY 26/03/2015 LIÊN 

QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG 

TÀI NƯỚC NGOÀI 

Nguyễn Mạnh Dũng và Nguyễn Thị Thu Trang188 

A. NHỮNG ĐIỂM TÍCH CỤC CỦA DỰ THẢO ĐƯỢC SỬA ĐỔI 

1. Sự khác biệt giữa thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam và các vụ việc, vụ án dân sự khác 

Chúng tôi đánh gia cao Điều 1 của Dự thảo lần thứ ba (cụ thể là phạm vi điều chỉnh và 

nhiệm vụ của Bộ luật Tố tụng Dân sự) thừa nhận “thủ tục công nhận và cho thi hành quyết 

định của Trọng tài nước ngoài ở Việt Nam” là một thủ tục riêng biệt thay vì được gọi chung 

là “thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự” như trong BLTTDS hiện hành. 

Do đó, những quy định chung về thủ tục giải quyết của các vụ việc dân sự hoặc vụ án dân 

sự không thể áp dụng với thủ tục công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước 

ngoài trừ khi có quy định khác, bao gồm nhưng không giới hạn vấn đề thời hiệu nộp đơn 

yêu cầu công nhận và cho thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài, nghĩa vụ chứng 

minh của các bên liên quan… Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều thẩm phán địa phương vẫn 

quá quen thuộc với các thủ tục chung để giải quyết các vụ việc dân sự nên đã “mượn” một 

số bước nhất định trong thủ tục chung trong quá tình xét đơn công nhận và cho thi hành 

các quyết định của Trọng tài nước ngoài, ví dụ: 

 Tiến hành phiên họp xét đơn tương tự như Phiên tòa (cho vụ việc và vụ kiện dân 

sự chung); 

                                                                    

188 Nguyễ n Mạ nh Dũng, Thạ c sỹ  luậ t (LLM) chuyên sâu về  Giả i quyế t tranh chấ p quố c tế  
củ a Trư ờ ng Trọ ng Tài quố c tế , Trư ờ ng Luậ t Queen Mary thuộ c Đạ i họ c Tổ ng hợ p Luân 
đôn (Anh) là thành viên Việ n Trọ ng tài Luân Đôn (CIArb) và Ủ y ban Trọ ng tài củ a Hiệ p hộ i các 
đoàn luậ t sư  quố c tế  (IBA) và đồ ng thờ i trự c tiế p tham gia soạ n thả o Luậ t Trọ ng tài 
thư ơ ng mạ i 2010 và Nghị  đị nh Hòa giả i thư ơ ng mạ i. Nguyễ n Thị  Thu Trang là trợ  lý 
nghiên cứ u, Thạ c sỹ  Luậ t Trọ ng Tài Và Kinh Tế  tạ i Đạ i họ c Erasmus Rotterdam, (Hà Lan), 
Chi tiế t xin liên hệ : www.dzungsrt.com  
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 Triệu tập người làm chứng hoặc lấy lời khai của người làm chứng; 

 Trưng cầu giám định, thẩm định; 

  Yêu cầu các bên (chủ yếu là bên được thi hành phán quyết) nộp các tài liệu bổ 

sung chứng minh rằng phán quyết không rơi vào các trường hợp bị từ chối công 

nhận và cho thi hành. 

Thủ tục phức tạp luôn ảnh hưởng đến kết quả của quá trình tố tụng: ví dụ như viêc triệu 

tập nhân chứng hoặc lệnh cho một bên phải nộp chứng cứ bổ sung liên quan đặc biệt đến 

các căn cứ để từ chôi công nhận và cho thi hành, sẽ vô tình làm tăng khả năng bác đơn yêu 

cầu công nhận và cho thi hành. 

Hậu quả thứ hai là thủ tục công nhận và cho thi hành bị kéo dài đáng kể. Kể cả trong trường 

hợp không bị trì hoãn và không bị yêu cầu giải thích Phán quyết Trọng tài nước ngoài, đã 

phải trải qua quá trình ít nhất là gần 3 tháng (4-5 tháng bao gồm cả thủ tục phúc thẩm) 

để được thi hành, lâu hơn quyết định trọng tài trong nước (thi hành mà không cần qua 

quá trình công nhận). Nay, bằng việc áp dụng những bước nêu trên trong thủ tục tố tụng 

chung, quá trình xét đơn công nhận và cho thi hành có nguy cơ bị kéo dài lâu hơn rất nhiều 

(dựa trên kinh nghiệm cá nhân, trên thực tế, nhiều vụ việc kiện kéo dài 1-2 năm). 

Hậu quả thứ ba là việc áp dụng thủ tục xét đơn kéo dài và phức tạp là nguy cơ vi phạm 

tinh thần của Điều IV của Công ước New York và quyền mặc định được công nhận và cho 

thi hành của người được thi hành phán quyết189. Theo “Đề xuất của Hà Lan” trong quá 

trình soạn thảo Công ước New York, số tài liệu bên yêu cầu cần nộp cho việc công nhận 

và cho thi hành được giới hạn tối đa và nghĩa vụ chứng minh và cung cấp chứng cứ cho 

việc từ chối công nhận được đặt hoàn toàn cho bên phải thi hành. Vai trò của Tòa án trong 

việc thu thập chứng cứ trong thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước 

ngoài do đó cũng không thể so sánh với vai trò này của Tòa án trong các vụ kiện dân sự 

theo thủ tục tố tụng chung. Việc tiến hành triệu tập người làm chứng và yêu cầu giám định, 

đặc biệt là đối với các căn cứ trong Điều V.1 của Công ước, không những dư thừa mà còn 

trái với ý chí của người soạn thảo Công ước. 

                                                                    
189 Hướng dẫn của UNCITRAL về Công ước New York, xem tại: 

http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=11&provision=224#navig_art_230  

Xem thêm Van den Berg, trang 255. 
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2. Việc xem xét Giám đốc thẩm bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án 

Chúng tôi cũng đã nhấn mạnh rằng Điều 333.5 của Dự thảo lần thứ ba, Hội đồng xét xử 

Giám đốc thẩm có thể sửa đổi nội dung của bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Đây 

là một trong những điều mới được sửa đổi, bổ sung của Dự thảo BLTTDS, được giải thích 

trong Phần 5.6(a) của Bản giải thích Dự thảo thứ hai. Theo đó, quy định này được mong 

đợi sẽ làm giảm số lượng quyết định từ chối công nhận và cho thi hành phán quyết của 

Trọng tài nước ngoài do áp dụng và giải thích sai pháp luật hoặc tình tiết khách quan. 

3. Việc phân loại các quyết định trọng tài 

Trong Dự thảo lần thứ ba, cụm từ “phán quyết của Trọng tài nước ngoài” đã được sử dụng 

xuyên suốt BLTTDS thay thế cho “quyết định của Trọng tài nước ngoài” trong BLTTDS 

hiện hành. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý và hoan nghênh sửa đổi này vì thuật ngữ “phán 

quyết của Trọng tài nước ngoài” mới đúng đắn và phù hợp với Công ước New York 1958 

cũng như định nghĩa tại Điều 3.9 và 3.10 của LTTTM Việt Nam năm 2010.  

Cụ thể, từ “quyết định” có thể bao gồm nhiều loại quyết định trọng tài có thể sửa đổi hoặc 

bổ sung, ví dụ quyết định để áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Tuy nhiên, theo tinh 

thần của Công ước New York 1958 và BLTTDS, chúng tôi hiểu rằng phán quyết trọng tài 

liên quan đến thủ tục công nhận và cho thi hành của BLTTDS phải là phán quyết cuối cùng 

không thể bị xem xét lại, bị phúc thẩm hay bị sửa đổi. 

B. CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG DỰ THẢO LẦN THỨ BA 

1. The Lex arbitri - Luật áp dụng trong tố tụng trọng tài 

Điều 407 của Dự thảo lần thứ ba vẫn định nghĩa phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại 

Điều 342 của BLTTDS hiện hành rằng “Quyết định của Trọng tài nước ngoài là quyết định 

được tuyên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam của Trọng tài nước 

ngoài do các bên thoả thuận lựa chọn để giải quyết tranh chấp phát sinh từ các quan hệ 

pháp luật kinh doanh, thương mại, lao động”. 

Chúng tôi hiểu rằng định nghĩa này phù hợp với định nghĩa tại Điều 3.12 của LTTTM 2010. 

Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng với định nghĩa này, phán quyết của Trọng tài nước ngoài 

tại Việt Nam được xem “không phải là phán quyết của trọng tài trong nước” theo Điều 1 

của Công ước New York; theo đó, Việt Nam không có bất kỳ quy định cụ thể nào về trọng 
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tài không được xem là trọng tài trong nước. 

Do đó, có thể có trường hợp mà trọng tài theo quy tắc của tổ chức trọng tài nước ngoài (ví 

dụ: Bộ Quy tắc ICC, Bộ Quy tắc SIAC) nhưng địa điểm giải quyết tranh chấp là ở Việt Nam. 

Trong trường hợp này, theo Nghị quyết số 01 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

Tối cao, thủ tục tố tụng trọng tài được tiến hành theo LTTTM như trọng tài trong nước, 

ngoại trừ thủ tục hủy phán quyết trọng tài. Tuy nhiên, việc công nhận và cho thi hành 

phán quyết này sẽ được xem xét theo quy định của BLTTDS đối với một phán quyết 

của Trọng tài nước ngoài. Điều đó sẽ dẫn đến “double exequatur” (việc công nhận 

kép) của một phán quyết trọng tài trước Tòa án Việt Nam, trái với tinh thần của Công 

ước New York 1958. 

Bên cạnh đó, việc này sẽ dẫn đến vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia theo Công ước New 

York (được đề cập dưới đây) giữa phán quyết trong nước, phán quyết không được coi là 

phán quyết trong nước và phán quyết nước ngoài theo luật Việt Nam. Hơn thế nữa, ý nghĩa 

của việc lựa chọn địa điểm giải quyết tranh chấp sẽ bị vô hiệu khi các bên chọn Việt Nam 

là địa điểm tiến hành tố tụng trọng tài khi mà phán quyết trọng tài được đưa ra bởi một 

hội đồng trọng tài nước ngoài (hoặc thậm chí chi nhánh của nó ở Việt Nam) lại được xem 

là phán quyết trọng tài nước ngoài. 

Chúng tôi đề nghị Dự thảo nên sửa đổi, bổ sung định nghĩa “phán quyết trọng tài nước 

ngoài” trên cơ sở “nơi tiến hành tố tụng trọng tài” như được quy định tại câu đầu tiên của 

Công ước New York, ví dụ “phán quyết trọng tài được lập ngoài lãnh thổ Việt Nam và 

phát sinh từ những tranh chấp giữa thể nhân và pháp nhân”. Sửa đổi như vậy cũng hoàn 

toàn phù hợp với bảo lưu của Việt Nam khi gia nhập Công ước New York 1958 và tại Điều 

343.2 BLTTDS hiện hành.  

2. Nguyên tắc đối xử quốc gia theo Công ước New York 

Điều III của Công ước New York quy định về nguyên tắc đối xử quốc gia. Theo đó, phán 

quyết của Trọng tài nước ngoài cần được đối xử công bằng như phán quyết trong nước. 

Do đó, Công ước New York đã ban cho phán quyết trọng tài nước ngoài khả năng mặc 

nhiên thi hành như một phán quyết trong nước, tức là việc công nhận của phán quyết 

trọng tài chỉ bị giới hạn bởi những ngoại lệ đã được liệt kê cụ thể. Tương tự như vậy, hầu 

hết các luật trọng tài, bao gồm cả Luật Mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế của Ủy ban 
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Luật thương mại quốc tế của Liên hiệp quốc (UNCITRAL), yêu cầu mặc nhiên công nhận 

giá trị của các phán quyết, trừ trường hợp được ghi nhận tại các ngoại lệ cụ thể tại Điều 

34 và 36 của luật Mẫu UNCITRAL190. 

Thực tế, phán quyết trọng tài Việt Nam sẽ là chung thẩm, ràng buộc và có thể thi hành 

ngay lập tức như bản án của Tòa án mà không cần xem xét lại hay phải đạt được công 

nhận của tòa án Việt Nam có thẩm quyền. Thêm vào đó, thời hạn để thi hành phán quyết 

Trong tài Việt Nam là 5 năm như được quy định trong Luật thi hành án Dân sự. Trong khi 

đó, phán quyết của Trọng tài nước ngoài phải bị xem xét, được cân nhắc và kiểm tra bởi 

tòa án Việt Nam để được công nhận ở Việt Nam thì mới có thể thi hành ở Việt Nam. Hơn 

thế nữa, như được đề cập ở trên, nhiều tòa án Việt Nam áp dụng thời hạn 1 năm theo Điều 

159 (4) của BLTTDS hiện hành đối với yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của 

Trọng tài nước ngoài. Chúng tôi cho rằng đây được xem như là một hình thức phân biệt 

đối xử giữa phán quyết trọng tài trong nước và phán quyết trọng tài nước ngoài, dẫn đến 

vi phạm Công ước New York. 

Tuy nhiên, cả BLTTDS và Dự thảo lần thứ ba đều không điều chỉnh vấn đề này. Chúng tôi 

tin rằng nếu việc mặc nhiên công nhận giá trị pháp lý của phán quyết của Trọng tài nước 

ngoài được ghi quy định trong BLTTDS, nó sẽ đưa BLTTDS tiến gần hơn tới cách tiếp cận 

trọng tài chuyên nghiệp và cho phép tòa án giải thích quy định BLTTDS theo cách thích 

hợp để ủng hộ thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi đề nghị 

thêm vào Điều 408 của Dự thảo lần thứ ba rằng “phán quyêt của Trọng tài nước ngoài 

được yêu cầu công nhận và cho thi hành ở Việt Nam nhưng không có bất kỳ sự phản đối nào 

của bên phải thi hành thì sẽ được tự động công nhận tại Việt Nam theo các điều ước quốc 

tế mà Việt Nam đã ký và gia nhập”. 

3. Việc chứng minh theo pháp luật nước ngoài 

Khi xét yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài, tòa án 

cần phải xem xét việc áp dụng pháp luật nước ngoài liên quan đến thẩm quyền của cá 

nhân/pháp nhân nước ngoài ký kết thỏa thuận trọng tài, các nguyên tắc tố tụng của tổ 

chức trọng tài nước ngoài, luật nước ngoài áp dụng đối với giá trị của thỏa thuận trọng 

tài, tố tụng trọng tài… Thực tế, như được quy định tại trang 96 của Báo cáo Dự thảo về 

                                                                    
190 Born 2012, chương 17, trang 377. 
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việc Thực hiện BLTTDS, Tòa án Việt Nam thường yêu cầu các bên chứng minh nội dung 

của luật nước ngoài (bao gồm cả xác nhận về nội dung đó được cấp bởi cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền), chứng minh sự khác biệt giữa luật Việt Nam và luật nước ngoài hoặc tự 

mình giải thích. Chương trình đào tạo cho các Thẩm phán Việt Nam thậm chí hướng dẫn 

rằng khi áp dụng pháp luật nước ngoài, tòa án sẽ tự giải thích mình và quyết định nội dung 

của pháp luật nước ngoài (bằng cách tự nghiên cứu các quy định thành văn, án lệ, tập quán 

cũng như các công trình khoa học pháp lý khác)191. 

Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng có sự khác biệt rất lớn giữa pháp luật Việt Nam và pháp 

luật nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia thông luật cũng như giữa các quy định thành văn 

và thực tiễn thi hành; do đó, rất khó để Tòa án Việt Nam tự mình giải thích hoặc áp dụng 

pháp luật nước ngoài. 

Điều 455 của Dự thảo lần thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2015 quy định:  

“Trong trường hợp Tòa án Việt Nam áp dụng pháp luật của nước ngoài để giải quyết 

vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên thì trách nhiệm xác định và cung cấp nội dung pháp luật của 

nước ngoài được thực hiện như sau: 

1. Các bên đương sự có nghĩa vụ cung cấp nội dung pháp luật nước ngoài mà các 

đương sự được quyền lựa chọn theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên và đã thỏa thuận áp dụng để xác lập, thay đổi, chấm dứt và giải 

quyết tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự đó cho Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự.  

Nội dung pháp luật nước ngoài được Tòa án công nhận nếu trước khi cung cấp cho 

Tòa án nội dung pháp luật nước ngoài đó đã được Bộ Tư pháp thẩm định theo yêu cầu của 

các đương sự. 

2. Nếu văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên có dẫn chiếu về việc việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì theo yêu cầu của Tòa 

án đang giải quyết vụ việc dân sự Bộ Tư pháp có trách nhiệm hỗ trợ Tòa án trong việc xác 

định và cung cấp nội dung pháp luật nước ngoài đó.  

3. Nếu việc nội dung pháp luật nước ngoài không xác định được theo phương thức 

                                                                    
191 Bài 2: Kỹ năng giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài, Chương trình đào tạo thẩm 

phán chuyên biệt tập 2, năm 2014 
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quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này thì Tòa án áp dụng pháp luật của Việt Nam để 

giải quyết vụ việc dân sự đó”. 

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng quy định này chưa hợp lý bởi các lý do sau:  

 Theo như quy định trên đây, Bộ Tư pháp đóng vai trò quan trọng trong việc (i) thẩm 

định theo yêu cầu của các đương sự và (ii) hỗ trợ Tòa án trong việc xác định và cung 

cấp nội dung pháp luật nước ngoài đó theo yêu cầu của Tòa án. Tuy nhiên, theo Nghị 

định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 

chức của Bộ tư Pháp, không có bất kỳ quy định nào liên quan đến nhiệm vụ theo như 

quy định tại Điều 455 của Dự thảo BLTTDS 

 Hơn thế, kể cả khi Bộ Tư Pháp hỗ trợ Tòa án trong việc xác định nội dung pháp luật 

nước ngoài đó, Bộ Tư Pháp sẽ vẫn phải đối mặt với các khó khăn tương tự, như là sự 

khấc biệt lớn luật Việt Nam và luật nước ngoài, số lượng đồ sộ của các văn bản pháp 

luật hay các vụ việc thực tế, cũng như các công trình khoa học pháp lý của pháp luật 

nước ngoài đó. Bộ Tư pháp do đó sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể nghiên cứu và 

đưa ra một kết luận chính xác về nội dung luật nước ngoài.  

 Việc áp đặt nghĩa vụ chứng minh cho tất cả các bên đương sự cũng là một điểm không 

hợp lý. Như sẽ được trình bày tại phần tiếp theo, trong loại việc công nhận và cho thi 

hành phán quyết trọng tài nước ngoài, bên có nghĩa vụ chứng minh chỉ là bên phải thi 

hành, chứ không phải là bên yêu cầu. 

 Việc cho phép Tòa án Việt Nam có thể áp dụng pháp luật Việt Nam thay cho pháp luật 

nước ngoài được dẫn chiếu đến là không phù hợp vì (i) thỏa thuận của các bên liên 

quan đến pháp luật áp dụng phải được tôn trọng (ii) quyết định được dựa trên áp dụng 

pháp luật Việt Nam có thể khác hoặc thậm chí trái với quyết định trên cơ sở pháp luật 

nước ngoài và (iii) việc này có thể dẫn đến vi phạm các điều ước quốc tế mà Việt Nam 

đã tham gia như Công ước New York, vì trong các điều ước này đều có quy định cụ thể 

về pháp luật được áp dụng.  

 Chúng tôi xin ghi nhận rằng trang 96 của Báo cáo Dự thảo về việc Thực hiện BLTTDS 

đề xuất để bổ sung nghĩa vụ của các bên (bên yêu cầu hoặc bên phản đối yêu cầu) 

chứng minh nội dung của pháp luật và các thủ tục tố tụng nước ngoài liên quan đến 

nghĩa vụ này.  

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

201 

Về Mục lục chính 
 

 

Thực tiễn xét xử tại các quốc gia trên thế giới cũng cho thấy hướng dẫn như vậy là chưa 

toàn diện. Cụ thể, theo pháp luật của Anh192 (theo hệ thống thông luật -common law) thì  

 Luật nước ngoài được xem xét như một sự kiện thực tế, chứ không phải là luật.  

 Vì được xem xét như là một sự kiện thực tế, luật nước ngoài có thể được chứng minh 

bằng cách lấy ý kiến chuyên gia, nhằm phục vụ cho một thẩm phán không hiểu về nội 

dung của điều luật đó.  

 Được xem xét như là một sự kiện thực tế, luật nước ngoài cũng được điều chỉnh bởi 

nguyên tắc biện hộ (principle of pleading) như đối với các tình tiết, sự kiện; 

 Khi luật nước ngoài không được biện hộ, hoặc đã được biện hộ nhưng chưa đủ để 

chứng minh, Tòa án Anh có quyền coi pháp luật nước ngoài cũng giống như pháp luật 

Anh và sẽ áp dụng luật Anh  

Còn tại Đức, một quốc gia theo hệ thống dân luật (civil law) thì khác với Luật Anh, luật 

nước ngoài sẽ được coi như là luật, tuy vậy khi giải thích luật nước ngoài Tòa án phải tự 

nghiên cứu và phải sử dụng, nhưng không giới hạn bởi, ý kiến của các chuyên gia. Tòa có 

thể làm mọi cách để chứng minh luật nước ngoài và trong mọi trường hợp đều không 

được phép coi luật nước ngoài tương tự như luật trong nước193.  

Do pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể, Tòa án có thể tự mình tham vấn hoặc chấp 

nhận các ý kiến của chuyên gia do các bên đệ trình và tự nghiên cứu dựa trên các ý kiến 

đó. Tuy nhiên, Tòa án sẽ không coi luật nước ngoài như luật trong nước, hay diễn giải và 

áp dụng các quy định trong nước để xem xét, giải quyết các vấn đề mà luật nước ngoài áp 

dụng.  

Do đó, chúng tôi đồng ý rằng BLTTDS nên sửa đổi, bổ sung thêm các quy định liên quan 

đến áp dụng pháp luật nước ngoài nhưng theo hướng tham khảo pháp luật quốc tế và 

trong vấn đề công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài, bên phải thi hành phán quyết 

sẽ có nghĩa vụ chứng minh và/hoặc giải thích nội dung và việc áp dụng trong thực tế của 

pháp luật nước ngoài. 

4. Nghĩa vụ chứng minh của các bên 

                                                                    

192Theo R. Fentiman, Foreign Law in English Courts (1998), esp.Chs.1-6 and 10 
193 Theo Điều 293 Luật tố tụng dân sự Đức năm 1877 
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Theo Công ước New York, nghĩa vụ chứng minh của các bên được nhấn mạnh rõ ràng như 

sau: 

 Bên được thi hành phán quyết sẽ cung cấp chứng cứ chứng minh cho sự tồn tại của 

phán quyết trọng tài đã được đưa ra trên cơ sở của thỏa thuận trọng tài bằng văn bản. 

 Bên phải thi hành phán quyết, với tư cách là bên phản đối việc công nhận và cho thi 

hành phán quyết này sẽ có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh rằng phán quyết 

rơi vào các ngoại lệ bị giới hạn theo Điều V.1 của Công ước New York. 

Tuy nhiên, theo Điều 370 của BLTTDS hiện hành, nghĩa vụ chứng minh của bên phải thi 

hành phán quyết không được thể hiện rõ ràng. Do đó, khi xem xét đơn yêu cầu công nhận 

và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài, như trong thực tiễn tại các tòa án 

địa phương, tòa án thường yêu cầu cho bên được thi hành phán quyết nộp các tài liệu bổ 

sung chứng minh rằng Phán quyết KHÔNG rơi vào các căn cứ từ chối công nhận. Nếu 

không, Tòa án sẽ bác đơn yêu cầu và từ chối cho công nhận phán quyết trọng tài nước 

ngoài.  

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng hướng dẫn của Tòa án nhân dân Tối cao trong Phần 6 của 

Công văn số 246/TANDTC-KT ngày 25 tháng 07 năm 2014 đã theo đúng cách giải thích 

Công ước New York 1958. Trong đó, Công văn 246 ghi rõ “nếu bên phải thi hành phán 

quyết không thừa nhận rằng họ nhận được các văn bản tố tụng của Trọng tài nước ngoài 

thì Hội đồng xét đơn yêu cầu Bên phải thi hành phán quyết trọng tài cung cấp chứng cứ 

chứng minh về việc không nhận được các văn bản tố tụng đó”. Chúng tôi lưu ý thêm rằng 

trang 87 của Báo cáo Dự thảo về Thực hiện BLTTDS cũng đã làm rõ nghĩa vụ chứng minh 

của Bên phải thi hành phán quyết và nghĩa vụ của tòa án có thẩm quyền phải yêu cầu bên 

phải thi hành phán quyết cung cấp chứng cứ bổ sung phản đối của họ. 

Do đó, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với sửa đổi tại Điều 436 của Dự thảo lần thứ ba là “Tòa 

án chỉ từ chối công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài 

khi xét thấy các 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 thuộc một trong các trường hợp sau đây:[...]”  

5. Thẩm quyền chuyên biệt của Tòa án Việt Nam 
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Điều 447 (d) của Dự thảo lần 3 ngày 26/03/2015 quy định rằng thẩm quyền chuyên biệt 

của Tòa án Việt Nam bao gồm: “Vụ án dân sự mà các bên đương sự đã lựa chọn Tòa án 

nước ngoài hoặc Trọng tài, bao gồm Trọng tài nước ngoài, Trọng tài quốc tế, Trọng tài vụ 

việc hoặc Trọng tài quy chế để giải quyết nhưng một bên đương sự yêu cầu Tòa án Việt Nam 

giải quyết và Tòa án xét thấy bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, phán quyết của 

Trọng tài sẽ không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc thoả thuận trọng tài 

giữa các đương sự bị vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài đó không thể thực hiện được.”  

Chúng tôi cho rằng quy định này không hợp lý và không nên được đưa vào bởi các lý do 

sau đây:  

 Thẩm quyền chuyên biệt của tòa án quốc gia được đặt ra nhằm bảo vệ an ninh quốc 

gia, trật tự công cộng và các lợi ích cần thiết khác của quốc gia mình. Thẩm quyền 

chuyên biệt này hoàn toàn khác với thẩm quyền tài phán chung của Tòa án quốc gia194. 

Tuy nhiên, trường hợp quy định tại khoản d Điều 447 không hề ảnh hưởng đến an 

ninh quốc gia, trật tự công cộng và các lợi ích công của Việt Nam. 

 Quy định này cũng đã vi phàm Điều II.3 của Công ước New York, theo đó, “Tòa án của 

quốc gia thành viên, khi nhận được một đơn kiện về một vấn đề mà đối với vấn đề đó, 

các bên đã có thỏa thuận theo nội dung của Điều này, sẽ, theo yêu cầu của một bên, yêu 

cầu các bên ra trọng tài, trừ khi Tòa án thấy rằng thỏa thuận nói trên không có hiệu lực, 

không thể vận hành, hoặc không thực hiện được”. Theo đó, việc chuyển sang cho trọng 

tài của Tòa án khi tồn tại một thảỏathuận trọng tài để giải quyết tranh chấp là nghĩa 

vụ bắt buộc của tòa án quốc gia theo Công ước New York 1958195, và đương nhiên sẽ 

được ưu tiên áp dụng thay cho pháp luật trọng tài quốc gia.  

 Công ước New York giới hạn các căn cứ để từ chối công nhận và cho thi hành một phán 

quyết trọng tài nước ngoài, và các căn cứ này cũng được giải thích theo nghĩa hẹp. Do 

đó, tòa án Việt Nam không thể sớm biết trước liệu phán quyết trọng tài có thể được 

thi hành tại Việt Nam hay không và nếu không, thì dựa trên căn cứ nào khi mà phán 

quyết chưa được ban hành. Tòa án Việt Nam cũng không có căn cứ để tiếp nhận vụ 

tranh chấp có tồn tại một thỏa thuận trọng tài có giá trị trên cơ sở “Tòa án xét thấy bản 

                                                                    
194 Đõ Văn Đại, Mai Hồng Quy, Tư pháp quốc tế, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, trang 82, 132 
195 Albert Jan van den Berg, Công ước New York 1958, Kluwer Law International, 1981,trang 127 
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án, quyết định của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài sẽ không được công 

nhận và cho thi hành tại Việt Nam” vì điều này là vi phạm quy định Điều II.3 Công ước 

New York như đã nêu trên.  

 Hơn nữa, cùng trường hợp tương tự tại Nghị quyết 01/2014 của HĐTP Tòa án nhân 

dân tối cao, đã hướng dẫn:  

“2. Khi có yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực quy định tại 

Điều 2 Luật TTTM thì Tòa án yêu cầu một hoặc các bên cho biết tranh chấp đó các 

bên có thỏa thuận trọng tài hay không. Tòa án phải kiểm tra, xem xét các tài liệu gửi 

kèm theo đơn khởi kiện để xác định vụ tranh chấp đó có thuộc trường hợp hướng 

dẫn tại khoản 3 Điều này hay không. Tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý 

như sau: 

a) Trường hợp tranh chấp không có thỏa thuận trọng tài hoặc đã có bản án, quyết 

định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định, phán quyết có hiệu lực pháp 

luật của Trọng tài xác định vụ tranh chấp không có thỏa thuận trọng tài thì Tòa án 

xem xét thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c 

khoản 2 Điều này; 

b) Trường hợp tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận trọng tài không 

thuộc trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này thì Tòa án căn cứ quy định tại 

điểm đ khoản 1 Điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011 (sau 

đây gọi tắt là BLTTDS) để trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo 

đơn khởi kiện cho người khởi kiện. 

Trường hợp sau khi thụ lý vụ án Tòa án mới phát hiện vụ tranh chấp đã có thỏa 

thuận trọng tài và thỏa thuận trọng tài không thuộc trường hợp hướng dẫn tại 

khoản 3 Điều này thì Tòa án căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 192 BLTTDS ra 

quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án, trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu gửi kèm 

theo đơn khởi kiện cho người khởi kiện. 

c) Trường hợp đã có yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp và Hội đồng trọng tài 

đang giải quyết vụ tranh chấp thì dù Tòa án nhận thấy tranh chấp không thuộc thẩm 

quyền của Trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài hoặc tuy đã có thỏa thuận trọng 
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tài nhưng thuộc trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này mà người khởi kiện có 

yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi 

kiện, trường hợp Tòa án đã thụ lý thì ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án, trừ 

trường hợp Tòa án thụ lý vụ tranh chấp trước khi có yêu cầu Trọng tài giải quyết 

tranh chấp. Sau khi có quyết định, phán quyết của Hội đồng trọng tài quy định tại 

các điều 43, 58, 59 và 61 Luật TTTM mà người khởi kiện có yêu cầu Tòa án giải 

quyết, thì Tòa án xem xét thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung.” 

Do đó cần có cách giải quyết tương tự trong trường hợp thỏa thuận trọng tài nước ngoài. 

Nếu vẫn giữ nguyên quy định này, thì rõ ràng đã tạo ra sự phân biệt đối xử giữa trọng tài 

trong nước và trọng tài quốc tế. Hơn nữa, quy định như vậy cũng sẽ tạo điều kiện cho bên 

vi phạm lẩn tránh nghĩa vụ tuân thủ thỏa thuận về giải quyết tranh chấp của các bên.  
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HÒA GIẢI THEO VỤ VIỆC (AD HOC MEDIATION) 

(THÁNG 12 NĂM 2015) 

I. CÁC SỐ LIỆU VỀ HÒA GIẢI 

Theo tổng kết của CEDR năm 2014, trung tâm hòa giải uy tín hàng đầu tại Anh và trên thế 

giới, trung bình một năm có 9500 tranh chấp được giải quyết bằng hòa giải với tổng giá 

trị tranh chấp mỗi năm khoảng 9 triệu Bảng Anh (tương đương gần 300 tỉ VNĐ). Cũng 

theo CEDR, hòa giải thương mại đã tiết kiệm cho doanh nghiệp khoảng 2,4 triệu Bảng Anh 

mỗi năm (tương đương gần 80 tỉ VNĐ) bằng việc giải quyết tranh chấp nhanh chóng bằng 

hòa giải. 

Ở Brazil và Canada, hòa giải ad hoc là rất phổ biến (chiếm đa số). Theo một cuộc khảo sát 

được thực hiện trên toàn Bắc Mỹ, 45% các chuyên gia pháp chế của các doanh nghiệp tại 

Mỹ cho biết thường xuyên sử dụng hòa giải ad hoc. 

II. LUẬT MẪU VÀ CÁC VĂN BẢN KHÁC CỦA UNCITRAL QUY ĐỊNH VỀ HÒA 

GIẢI THEO VỤ VIỆC 

2.1 Khái niệm chung: 

• UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) là Ủy 

ban Pháp luật thương mại quốc tế của Liên Hợp quốc, cơ quan pháp lý chủ chốt của Liên 

Hợp Quốc trên lĩnh vực Luật thương mại quốc tế. Uỷ ban gồm có các thành viên trên toàn 

thế giới chuyên môn vào lĩnh vực cải cách luật thương mại quốc tế. Nhiệm vụ của 

UNCITRAL là làm hiện đại hoá và hài hoà hoá hệ thống quy tắc trong thương mại quốc tế. 

Để mở rộng và tăng cường các cơ hội đó trên khắp thế giới, UNCITRAL đưa ra các quy tắc 

hiện đại, công bằng và hài hoà đối với các giao dịch thương mại trong đó bao gồm các quy 

ước, luật và quy tắc mẫu được chấp nhận trên toàn thế giới trong đó có Luật mẫu về Hòa 

giải thương mại quốc tế. 

• Nhóm công tác số 2 của UNCITRAL: UNCITRAL đã thành lập 6 nhóm công tác để 

thực hiện việc nghiên cứu và xây dựng các văn bản trong các lĩnh vực khác nhau nằm 

chương trình làm việc của Ủy ban. Mỗi nhóm công tác bao gồm các thành viên của Ủy ban. 
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Tuy nhiên, Việt Nam chưa phải là thành viên của UNCITRAL nên không là thành viên của 

bất cứ nhóm công tác nào. 

Từ năm 2000 đến nay, Nhóm công tác số 2 chuyên nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến 

trọng tài và hòa giải. Theo chương trình làm việc của Nhóm công tác này, mục tiêu quan 

trọng trong thời gian tới là xây dựng một công ước về công nhận kết quả hòa giải thành 

có nội dung và mục đích tương tự như công ước New York 1958 về công nhận và thi hành 

phán quyết trọng tài nước ngoài. Như vậy, việc Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 vừa được 

Quốc hội thông qua quy định về việc công nhận kết quả hòa giải ngoài tòa án là hoàn toàn 

phù hợp với xu hướng chung của thế giới. 

2.2 Luật Mẫu của UNCITRAL về Hòa giải thương mại quốc tế năm 2002 (“Luật 

mẫu”) 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và giải thích thuật ngữ 

[…] 

3. Trong Luật này,“hòa giải” là một thủ tục được gọi bằng cụm từ hòa giải, trung gian hay 

một cùm từ khác có nghĩa tương đương trong đó các bên yêu cầu một bên thứ ba (“hòa giải 

viên”) hỗ trợ mình trong nỗ lực giải quyết theo thỏa thuận tranh chấp phát sinh từ quan hệ 

pháp luật trong hợp đồng hoặc ngoài hợp đồng hoặc tranh chấp bgắng với quan hệ pháp 

luật đó. Hòa giải viên không có quyền áp đặt giải pháp giải quyết tranh chấp cho các bên. 

 Theo định nghĩa này khái niệm hòa giải được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả hòa giải 

ad hoc và hòa giải quy chế. 

2.3 Sổ tay Hướng dẫn sử dụng và chuyển hóa vào nội luật Luật mẫu về Hòa giải 

thương mại Quốc tế của Ủy ban pháp luật thương mại quốc tế của Liên Hợp 

quốc (2002) [Đoạn 32] 

Để giải thích và hướng dẫn về việc áp dụng định nghĩa “hòa giải” được nêu tại Điều 1 của 

Luật mẫu, Sổ tay Hướng dẫn sử dụng và chuyển hóa vào nội luật cũng khẳng định: 

“Khái niệm hòa giải theo nghĩa rộng 
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32. Cụm từ “thủ tục”, dù được gọi là “hòa giải”, “trung gian” hay một cụm từ khác có ý nghĩa 

tương đương tại khoản 3, nhằm chỉ ra rằng Luật mẫu được áp dụng dù các bên gọi cơ chế 

mà mình sử dụng theo cách nào đi chăng nữa.[…]Luật mẫu có thể áp dụng cho hòa giải 

“ad hoc” cũng như hòa giải “thể chế” trong đó quá trình hòa giải thường được điều 

chỉnh bởi quy tắc của một tổ chức nhất định.” 

2.4 Quy tắc Hòa giải mẫu của UNCITRAL 

Điều 1. Phạm vi áp dụng Quy tắc 

1. Quy tắc này áp dụng cho việc hòa giải tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới quan hệ 

hợp đồng hoặc pháp lý khác khi các bên mong muốn một biện pháp giải quyết thân thiện 

cho tranh chấp của mình đồng ý rằng Quy tắc Hòa giải UNCITRAL sẽ được áp dụng. 

[…] 

 Khẳng định Quy tắc Hòa giải UNCITRAL sẽ được áp dụng nếu như được các bên thỏa 

thuận bất kể việc hòa giải được tiến hành theo theo hình thức quy chế hay ad hoc. Tuy 

nhiên, trên thực tế, Quy tắc Hòa giải mẫu của UNCITRAL thường được áp dụng cho 

hòa giải ad hoc. 

Điều 8. Hỗ trợ hành chính 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành hòa giải, các bên hoặc hòa giải viên với sự đồng 

ý của các bên, có thể thu xếp để có được sự hỗ trợ hành chính của một cơ quan, tổ chức hoặc 

cá nhân thích hợp 

 Quy định này được thiết kế dành riêng cho hòa giải ad hoc, khi các bên không lựa chọn 

giải quyết tranh chấp bằng hòa giải tại một tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thì có thể 

yêu cầu hỗ trợ hành chính của một cơ quan, tổ chức hoặc là cá nhân khác để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tiến hành hòa giải.  

2.5 Dự thảo Công ước công nhận thỏa thuận hòa giải thành 

Một trong những vấn đề mà các thành viên của Nhóm công tác số 2 đặt ra khi nghiên cứu 

việc soạn thảo Công ước về công nhận thỏa thuận hòa giải thành là định nghĩa khái niệm 
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“hòa giải” để giới hạn phạm vi áp dụng của Công ước. Các thành viên của Nhóm công tác 

đồng ý với việc sử dụng định nghĩa “hòa giải” như được quy định tại Điều 1 (3) của Luật 

mẫu như được trích dẫn phía trên. Một học giả chuyên về Hòa giải đã đề xuất định nghĩa 

về Hòa giải như sau:  

“Hòa giải”, dù được nhắc đến là trung gian hay bất cứ cách diễn đạt nào khác có bản chất 

tương tự, nghĩa là quá trình mà hai hoặc nhiều bên tự nguyện yêu cầu một bên thứ ba (“hòa 

giải viên”) hỗ trợ họ trong nỗ lực đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp (“thỏa thuận 

hòa giải thành”) với quy trình được điều hành bởi một tổ chức được thành lập hợp pháp 

cung cấp dịch vụ hòa giải (“hòa giải quy chế”) hoặc bởi một hòa giải viên hoặc/và bản 

thân các bên (hòa giải ad hoc).”  

Qua đó cho thấy, pháp luật quốc tế luôn thừa nhận cả hai hình thức hòa giải quy chế và 

hòa giải ad hoc mà không có sự phân biệt nào trong việc quy định pháp luật về hòa giải 

đối với hai hình thức này. 

III. LUẬT CÁC QUỐC GIA KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN VỀ ADR 

3.1. Trước hết, cần khẳng định các quốc gia tên thế giới phát triển về ADR (chẳng hạn 

như Brazil, Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển và các nước EU khác…) mặc 

dù không có quy định cụ thể về hòa giải ad hoc nhưng thực tế vẫn tồn tại cả hòa 

giải ad hoc và hòa giải quy chế và pháp luật hòa giải của các nước này đều điều 

chỉnh chung cả hai hình thức này mà không có sự phân biệt nào cả.  

3.2. Một số quốc gia khác có quy định riêng về hòa giải ad hoc mà tiêu biểu là: 

a. Luật Hòa giải thống nhất của Hoa Kỳ (bổ sung sửa đổi năm 2003): một quốc 

gia rất phát triển về hòa giải 

ĐIỀU 3. PHẠM VI ÁP DỤNG. 

 (a) Trừ trường hợp có quy định khác tại điểm (b) hay (c), Luật này áp dụng cho hoạt động 

hòa giải trong đó: 

[…] 
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(3) các bên hòa giải sử dụng hòa giải viên hay cá nhân tự xác định là hòa giải viên, hoặc quá 

trình hòa giải được thực hiện bởi người tự xác định là người cung cấp dịch vụ hòa giải. 

Bình luận: 

[…] 

Cơ chế áp dụng thứ 3 tại Điều 3(a)(3) tập trung vào các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ 

hòa giải, quy định áp dụng Luật khi việc hòa giải được thực hiện bởi người tự xác định là 

hòa giải viên. Chẳng hạn, hai nhà hàng xóm có tranh chấp tham gia hòa giải cùng một tình 

nguyện viên của trung tâm hòa giải cộng đồng sẽ là đối tượng của Luật, vì trung tâm này 

được coi là nơi cung cấp dịch vụ hòa giải. Tương tự như vậy, các trường hợp hòa giải được 

thực hiện bởi hòa giải viên tư nhân tự quảng cáo là người làm dịch vụ hòa giải cũng là đối 

tượng của luật vì hòa giải viên tư nhân tự nhận mình trước công chúng là hòa giải viên. Do 

hòa giải viên được công nhận trước công chúng nên các bên sẽ mong muốn một cách hợp 

lý rằng những trường hợp hòa giải do những người này thực hiện sẽ tuân thủ luật pháp, 

đặc biệt là Luật này. Bằng việc áp dụng cho cả đối tượng là hoạt động hòa giải do hòa giải 

viên tư nhân tự xác định tư cách thực hiện, Luật đã áp dụng cùng lý thuyết như đối tượng 

những nghề nghiệp khác. Trong những trường hợp khác, việc “tự nhận” còn bao gồm thuyết 

trình công khai về việc mình tham gia làm nghề gì hay nhờ người khác thuyết trình. Xem 

18A Am. Jur.2d Corporations, Điều 271 (1985). 

[…] 

b. Đạo luật về ADR 2004 và Quy tắc thi hành Đạo luật về ADR của Philippines: 

một thành viên của ASEAN  

Đạo luật về ADR 2004 

CHƯƠNG 2 – HÒA GIẢI 

Mục 7. Phạm vi  

Các điều khoản trong Chương này sẽ áp dụng với việc hòa giải tự nguyện, dù là ad hoc hay 

quy chế, ngoài việc hòa giải tại Tòa án. Cụm từ “hòa giải” sẽ bao gồm cả “trung gian”.  
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Quy tắc thi hành Đạo luật về ADR 2004 

Quy tắc 2 – Giải thích từ ngữ 

B. Giải thích từ ngữ và áp dụng với Chương về Hòa giải 

1. Hòa giải ad hoc là bất kì phương pháp hòa giải nào khác ngoài hòa giải quy chế và hòa 

giải tại tòa án 

2. Hòa giải quy chế là bất kì quy trình hòa giải nào được thực hiện theo quy tắc của một tổ 

chức hòa giải 

3. Hòa giải tại Tòa án là quy trình hòa giải được tiến hành dưới sự giám sát của tòa án và 

tuân theo hướng dẫn được thông qua bởi Tòa án tối cao sau khi Tòa án đã chấp nhận thẩm 

quyền đối với tranh chấp đó. 

Quy tắc 10 – Phí và chi phí Hòa giải 

Điều 3.25. Phí và chi phí Hòa giải Ad hoc 

Đối với Hòa giải ad hoc, các bên được tự do sắp xếp về phí và chi phí hòa giải. Nếu như 

không đạt được thỏa thuận, phí và chi phí sẽ tuân theo biểu phí đã được OADR thông qua. 

IV. KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HÒA GIẢI AD HOC NGAY TẠI CÁC TỔ CHỨC 

CUNG CẤP DỊCH VỤ HÒA GIẢI (CUNG CẤP CƠ CHẾ CHỈ ĐỊNH HÒA GIẢI 

VIÊN, CƠ SỞ VẬT CHẤT…) 

Rất nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải nổi tiếng và uy tín trên thế giới cũng khuyến 

khích việc sử dụng ad hoc bằng việc cung cấp các dịch vụ chỉ định hòa giải viên hoặc hỗ 

trợ tài chính, cơ sở tài chính mà không bắt buộc phải sử dụng Quy tắc hòa giải của tổ chức 

đó. 

4.1 Trung tâm quốc tế về ADR thuộc Phòng thương mại quốc tế (ICC International 

Centre for ADR 
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Điều 1(3) của Quy tắc Hòa giải của Trung tâm quốc tế về ADR của ICC quy định rằng các 

bên có thể tiến hành thủ tục hòa giải không tuân theo Quy tắc này miễn là các bên thỏa 

thuận đồng ý với việc này. Điều 1(4) của Quy tắc này cũng cho phép các bên sửa đổi bất 

cứ điều khoản nào của Quy tắc. Trong các trường hợp này, việc hòa giải sẽ tiến hành theo 

hình thức ad hoc với ICC chỉ đóng vai trò hỗ trợ hành chính và/hoặc cơ quan chỉ định hòa 

giải viên. 

4.2 Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (American Arbitration Association) 

Ngoài cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp như hòa giải và trọng tài theo quy chế, 

Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ còn cung cấp dịch vụ quản lý giải quyết tranh chấp (case 

management service). Dịch vụ này rất đa dạng, từ việc cung cấp danh sách hòa giải viên, 

chỉ định hòa giải viên, cung cấp địa điểm hòa giải, tùy thuộc vào yêu cầu của các bên tranh 

chấp. 

V. HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ (INVESTMENT MEDIATION) 

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Việt Nam vừa kí kết cũng có quy định 

về việc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải. Cụ thể, Điều 28.6 của Hiệp định quy định: 

“Điều 28.6: Trung gian hòa giải 

1. Các Bên có thể thỏa thuận tự nguyện thực hiện một phương pháp khác để giải quyết tranh 

chấp như trung gian hòa giải. 

2. Thủ tục tố tụng liên quan đến trung gian hoà giải sẽ được bảo mật và không ảnh hưởng 

đến quyền lợi của các Bên ở bất kỳ thủ tục tố tụng khác. 

[…]” 

Bên cạnh đó, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu cũng có 

điều khoản tương tự khuyến khích việc giải quyết tranh chấp đầu tư bằng hình thức hòa 

giải. Cả hai Hiệp định này đều không có quy định về tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải. Hơn 

nữa, các nhà đầu tư nước ngoài cũng rất ngần ngại trong việc lựa chọn một tổ chức hòa 

giải của Việt Nam. Do đó, việc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải theo các Hiệp định này 
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rất có thể sẽ được tiến hành theo hình thức ad hoc. Chính vì vậy, việc quy định về hòa giải 

ad hoc cũng tạo điều kiện phát triển giải quyết các tranh chấp đầu tư bằng hình thức hòa 

giải tại Việt Nam. 
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ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO NGHỊ ĐỊNH HÒA GIẢI THƯƠNG 

MẠI 

(THÁNG 7 NĂM 2015) 

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng & Đặng Vũ Minh Hà  

I. TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO DỰ THẢO 

Nhìn chung, các ý kién đóng góp cho Dự thảo mới nhát của Nghị định Hòa giải (“Nghị 

định” hoa ̣ c “Nghị định hòa giải”) xoay quanh những vấn đề chính sau đây: 

1. Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại  

Theo Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại của Bộ Tư pháp ("Dự 

thảo Tờ trình") có hai luồng ý kiến về quy định tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại. 

• Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng Nghị định cần quy định các tiêu chuẩn "cứng" để 

trở thành hòa giải viên thương mại để đảm bảo tính chuyên nghiệp hóa và chất lượng của 

hòa giải thương mại. Ủng ho ̣  cho ý kién này, tại Ho ̣ i thảo “Báo cáo khảo sát Hòa giải thương 

mại và góp ý Dự thảo Nghị định vè Hòa giải thương mại” tỏ chức bởi Nhóm Ngân hàng thé 

giới (WBG) và Trung tâm Trọng tài quóc té Vie ̣t Nam (VIAC) tại Hà No ̣ i, ngày 24 tháng 06 

năm 2015 vừa qua (“Hội thảo”), một số đại biẻu đã đưa ra đề xuất là hòa giải viên phải có 

hiểu biết về pháp luật tha ̣m chí phải là luật sư hay luật gia hoa ̣c hòa giải viên phải có trình 

độ đại học hoa ̣c/và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực té với chuyên ngành đã được học 

v.v... Nhóm Chuyên gia của World Bank ("WBG") cho rằng Điều 7 Dự thảo Nghị định chỉ 

đơn thuần là những quy định về tư cách hợp lệ - tức là phải bổ sung những yêu cầu đào 

tạo như chứng nhận đạt được tiêu chuẩn hòa giải viên chuyên nghiệp. WBG cũng khuyến 

nghị nên có một hệ thống yêu cầu cho hòa giải viên chuyên nghiệp sau khi được cấp chứng 

chỉ để có thể duy trì chứng nhận đó (chảng hạn như số vụ việc 1 năm và/hoặc điểm đánh 

giá hoạt động chuyên nghiệp).  

Tại Hội thảo, phản đối lại ý kiến cho rằng hòa giải viên phải là luật sư hay lua ̣ t gia, nhiều 

chuyên gia cho rằng tiêu chuẩn như vậy là quá cứng nhắc, không cần thiết và không phù 

hợp với thực tiễn quốc tế. Bà Nina Mocheva, chuyên gia của WBG cũng cho biét ràng trên 
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thé giới không có nước nào đòi hỏi hòa giải viên phải là lua ̣ t sư. Do đó, néu quy định như 

va ̣y sẽ không phù hợp với thực tiẽn trên thé giới. 

• Luồng ý kiến thứ hai cho rằng tiêu chuẩn của hòa giải viên nên được quy định một 

cách hết sức đơn giản và linh hoạt do đặc thù của hòa giải viên chỉ là người trung gian chứ 

không đứng ra giải quyết tranh chấp và việc lựa chọn hoàn toàn phụ thuộc vào các bên 

quyết định. Rát nhièu đại biẻu tại Ho ̣ i thảo đã ủng ho ̣  ý kién này bởi thực tiẽn cho tháy 

ràng hie ̣n nay rát nhièu lua ̣ t sư đã tién hành hòa giải mà không càn đáp ứng các tiêu chuản 

như phải có trình đo ̣  đại học và kinh nghie ̣m của ngành tương ứng, cũng như mo ̣ t só tiêu 

chuản khát khe khác. Do đó, các đại biẻu cho ràng đẻ tạo đièu kie ̣n cho sự phát triẻn của 

Hòa giải thương mại thì không nên đưa ra các quy định “cứng” quá khát khe vè tiêu chuản 

của Hòa giải viên. 

Đáng chú ý, theo nội dung tại trang 5 Báo cáo “Khảo sát Doanh nghie ̣p: Hòa giải Thương 

mại và Giải quyét tranh cháp tại Vie ̣ t Nam” được thực hie ̣n bởi WBG và VIAC tháng 6 năm 

2015 (“Báo cáo”), phản ánh ý kién của doanh nghie ̣p về dịch vụ hòa giải thương mại, các 

doạnh nghie ̣p đã đưa ra các ý kién rát đa dạng vè tiêu chuản Hòa giải viên. Trong đó, tiêu 

chí “có kinh nghiệm làm luật sư” chỉ xếp thứ 5 trong só các tiêu chí được đưa ra đẻ xin ý 

kién. Đặc biệt, tiêu chuản mà doanh nghie ̣p quan tâm nhát là hòa giải viên phải “có kinh 

nghiệm làm hòa giải viên”. Như vậy, bản thân nhu cầu thực tế của đối tượng tiềm năng sử 

dụng dịch vụ hòa giải đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn khác nhau cho hòa giải viên, và thực tiẽn 

cũng cho tháy ràng tùy thuo ̣c vào tińh chát của vụ vie ̣c và yêu càu cụ thẻ mà doanh nghie ̣p 

có thẻ có những tiêu chí khác nhau với vie ̣c lựa chọn Hòa giải viên. Đièu này cho tháy ràng 

vie ̣ c quy định quá cứng nhác sẽ dãn đén tình trạng Hòa giải viên được các bên lựa chọn 

nhưng lại không đáp ứng các yêu càu theo quy định của Lua ̣ t khién cho vie ̣c hòa giải không 

thành công.  

2. Giá trị pháp lý của thỏa thuận hòa giải thành 

Theo Báo cáo khảo sát doanh nghiệp, “Khả năng thi hành” là yếu tố quan trọng thứ hai sau 

“Chi phí” khi các doanh nghiệp cân nhắc lựa chọn Hòa giải thương mại để giải quyết tranh 

chấp. Từ đó có thể thấy ràng vie ̣ c đảm bảo tối ưu khả năng thi hành, đặc biệt là về giá trị 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

218 

Về Mục lục chính 
 

 

pháp lý của thỏa thuận hòa giải thành, đóng vai trò quan trọng đói với sự thành công của 

hòa giải thương mại tại Vie ̣t Nam và Nghị định hòa giải thương mại nói riêng. 

Tại Ho ̣ i thảo, có lua ̣ t sư đã phản ánh thực trạng thi hành thỏa thua ̣n hòa giải thành hiện 

nay khi Tòa án mất 01 năm để xem xét lại vụ vie ̣ c dù các bên đã có biên bản hòa giải thành. 

Vụ vie ̣ c sau đó lại hòa giải tại tòa án. Thực té này cho tháy hie ̣n nay chưa có quy định vè 

công nha ̣n thỏa thua ̣n hòa giải thành nên Tòa án vãn thực hie ̣n theo thủ tục thông thường 

khién cho thủ tục công nha ̣n phức tạp và tón thời gian. Chính vì va ̣ y, đại biẻu đã nhấn 

mạnh rằng mo ̣ t trong những ván đè quan trọng khi xây dựng khung pháp lý cho Hòa giải 

thương mai tại Vie ̣ t Nam là phải khiến cho biên bản hòa giải được thi hành một cách nhanh 

gọn nhất. 

Đa ̣c bie ̣t, tại Ho ̣ i thảo rát nhièu chuyên gia và lua ̣ t sư đã đưa ra các ý kién nhàm đơn giản 

hóa thủ tục công nha ̣n thỏa thua ̣n hòa giải thành. Các đại biẻu cho ràng ván đè quan trọng 

không phải là vie ̣ c công nha ̣n thỏa thua ̣n hòa giải thành có được ghi nha ̣n trong Nghị định 

Hòa giải thương mại hay không mà càn phải được quy định cụ thẻ trong Bo ̣  lua ̣ t tó tụng 

dân sự (“BLTTDS”) hie ̣n cũng đang trong giai đoạn sửa đỏi bỏ sung.  

3. Vấn đề thành lập, đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại 

Liên quan đén ván đè này, ván đè nỏi co ̣m nhát là việc nên hay không nên quy định Trung 

tâm hòa giải thương mại phải được Bộ Tư pháp cấp giấy phép thành lập. Có đại biẻu cho 

ràng vie ̣c kinh doanh dịch vụ Hòa giải thương mại không phải là mo ̣ t ngành nghè kinh 

doanh có đièu kie ̣n theo như Lua ̣ t Doanh nghie ̣p và Lua ̣ t Đàu tư năm 2014 nên vie ̣ c yêu 

càu Trung tâm Hòa giải Thương mại phải được Bo ̣  Tư pháp cáp phép là không hợp lý.  

Bên cạnh đó, có ý kiến phản ánh rằng trên thực tế, các Trung tâm Tư vấn pháp luật ở các 

tỉnh thành đều muốn thực hiện dịch vụ Hòa giải thương mại do đó vie ̣c cáp phép cung cáp 

dịch vụ hòa giải nên giao cho Sở Tư pháp thay vì Bo ̣  Tư pháp.  

Nhìn chung, các ý kién góp ý cho Dự thảo Nghị định đèu hướng đén mục đích nhàm tạo 

đièu kie ̣n thua ̣n lợi cho sự phát triẻn của Hòa giải thương mại tại Vie ̣ t Nam. Sau khi cân 

nhác các ý kién này cùng với tình hình thực tiẽn của Vie ̣t Nam và tham khảo kinh nghie ̣m 
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của mo ̣ t só quóc gia có nèn hòa giải phát triẻn trong khu vực, chúng tôi xin đưa ra ý kién 

đóng góp của mình cho Dự thảo tại phàn tiép theo sau đây. 

II. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO DỰ THẢO 

Cần phân biệt rõ 2 nhóm vấn đề có tính chất khác nhau để xem xét xử lý cho phù hợp là 

Nhóm vấn đề liên quan đến chính sách phát triển hòa giải thương mại bao gồm: (i) Tiêu 

chuẩn hòa giải viên thương mại; (ii) Vie ̣ c công nha ̣n Hòa giải viên Hoạt đo ̣ ng đo ̣c la ̣p; (iii) 

Ván đè thành lập, đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại, v.v… và Nhóm 

vấn đề liên quan đến Quy trình, thủ tục tố tụng hòa giải như: (i) Giá tri ̣chứng cứ của các 

tài lie ̣u sử dụng trong quá trình hòa giải; (ii) Ván đè thời hie ̣u và mói quan he ̣  giữa hòa giải 

với các thủ tục trọng tài hoa ̣c Tòa án; (iii) Vie ̣c giải quyét tranh cháp sau hòa giải hoa ̣c 

tranh cháp phát sinh từ thỏa thua ̣n hòa giải thành, v.v… 

5. Nhóm vấn đề liên quan đến chính sách phát triển hòa giải thương mại của Việt 

Nam 

Đây là nhóm ván đè càn được quy định mo ̣ t cách hợp lý phù hợp theo hoàn cảnh thực té 

của Vie ̣t Nam, bao gòm mo ̣ t só ván đè sau: 

1. Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại 

Theo như những Bản ý kién đóng góp cho các Dự thảo trước đây, chúng tôi ủng ho ̣  luòng 

ý kién thứ hai theo Dự thảo Tờ trình, đó là Nghị định nên quy định tiêu chuản hòa giải 

viên thương mại theo hướng đơn giản, linh hoạt, không nên đưa vào các quy định quá 

cứng nhác. Đòng thời, chúng tôi ủng ho ̣  quan điẻm ràng các Trung tâm Hòa giải thương 

mại có thẻ đa ̣ t ra các quy định khác cao hơn các quy định khung của Nghị định đẻ lựa chọn 

Hòa giải viên cho trung tâm mình.  

Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiẻu ràng do Hòa giải thương mại là mo ̣ t lĩnh vực mới ở Vie ̣t 

Nam và do đó, đẻ ngay từ đàu nâng cao chát lượng của hòa giải thương mại, hòa giải viên 

càn có mo ̣ t só tiêu chuản tuyẻn chọn nhát định. Do đó, chúng tôi ủng ho ̣  các quy định như 

tại Đièu 7 của Dự thảo mới nhát, đó là: 
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1. Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự; có phẩm chất đạo đức 

tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan. 

2. Có trình độ đại học và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 

năm trở lên. 

3. Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, hiểu biết tập quán kinh doanh, thương mại 

và các lĩnh vực liên quan. 

Vie ̣ c quy định Hòa giải viên phải có trình đo ̣  đại học và kinh nghie ̣m công tác có thẻ đảm 

bảo phàn nào chát lượng vè chuyên môn của vie ̣c hòa giải và cũng tương thích với các quy 

định về tiêu chuẩn Trọng tài viên hiện nay mà các cơ quan thẩm định đã quen thuộc. Bên 

cạnh đó, đẻ đảm bảo tién hành vie ̣c hòa giải mo ̣ t cách chuyên nghie ̣p, hòa giải viên cũng 

càn có kỹ năng hòa giải và hiẻu biét pháp lua ̣ t cũng như các ta ̣p quán kinh doanh thương 

mại và các lĩnh vực có liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi cho ràng không nên quy định quá 

khát khe vè kỹ năng hòa giải hay trình đo ̣  hiẻu biét pháp lua ̣ t của Hòa giải viên như mo ̣ t 

só ý kién đã phân tích ở trên. Liên quan đén kỹ năng hòa giải của Hòa giải viên, chúng tôi 

hiẻu ràng, theo ý kién đóng góp của chuyên gia của WBG, tại các nước phát triẻn như Áo, 

Bỉ, Hà Lan, v.v…, Hòa giải viên càn phải trải qua lớp đào tạo chuyên nghie ̣ p đẻ được cáp 

thẻ hoa ̣c chứng nha ̣n là Hòa giải viên. Mặc dù vậy, trong hoàn cảnh hie ̣n nay khi Việt Nam 

mới chỉ bắt đầu xây dựng những khuôn khổ pháp lý ban đầu cho sự hình thành của hòa 

giải thương mại thì vie ̣c cung cáp các lớp đào tạo như va ̣y là rát khó khăn, nhất là khi lĩnh 

vực hòa giải thương mại chưa được chú trọng đúng mức ở bậc đào tạo đại học cũng như 

đào tạo nghề. Chúng tôi cũng rát hoan nghênh sự hõ trợ của WBG trong vie ̣c cung cáp các 

khóa đào tạo Hòa giải viên chuyên nghie ̣ p đặc biệt là những khóa đào tạo của Trung tâm 

Giải quyét tranh cháp hie ̣u quả (Center for Effective Dispute Resolution – CEDR) của Anh 

như được đề xuất, đièu này sẽ góp phàn nâng cao trình đo ̣  của hòa giải viên, qua đó nâng 

cao chát lượng của vie ̣c hòa giải. Tuy nhiên, vie ̣c cung cáp các khóa đào tạo này nên dành 

cho các Trung tâm Hòa giải thương mại chứ không nên quy định là đièu kie ̣n bát buo ̣c 

trong Nghị định. 

Tham khảo kinh nghie ̣m của mo ̣ t só nước có dịch vụ hòa giải phát triẻn trong khu vực là 

Hongkong và Singapore, chúng tôi tháy ràng quy định pháp lua ̣ t của hai nước này đèu 
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không đưa ra các đièu kie ̣n vè tiêu chuản Hòa giải viên. Chảng hạn như theo Pháp le ̣nh vè 

Hòa giải của Hongkong196, Pháp le ̣nh không quy định về tiêu chuẩn Hòa giải viên, và không 

có hạn chế về mặt pháp lý đối với hoạt động hòa giải dựa trên việc cấp chứng chỉ công 

nhận hòa giải viên (có hay không có chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận Hòa giải Hong 

Kong HKMAAL). Chứng nhận của HKMAAL trên thực tế sẽ có uy tín cao hơn và để được 

chứng nhận hòa giải viên của HKMAAL ứng viên phải: (i) có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, 

(ii) đã tham dự khóa đào tạo 40 giờ và (iii) hoàn thiện 2 mẫu đánh giá197 - đồng thời những 

ứng viên thể hiện kinh nghiệm hòa giải đặc biệt sẽ được xét ngoại lệ. Ma ̣c dù phàn lớn Hòa 

giải viên của Hongkong có chứng nha ̣n của HKMAAL nhưng chứng nhận này không phải 

tiêu chuản bát buo ̣ c đẻ trở thành hòa giải viên. Qua đó cho tháy, vie ̣c hoàn thành khóa đào 

tạo vè hòa giải viên chỉ nhàm nâng cao uy tín của Hòa giải viên chứ không có giá trị đánh 

giá Hòa giải viên có đủ tiêu chuản hay không. Kinh nghiệm về việc Bộ Tư pháp cấp Thẻ 

Trọng tài viên theo Nghị định 116-CP ngày 05/09/1994 về tổ chức trọng tài kinh tế phi 

chính phủ trước đây cũng chứng minh cho vấn đề này.  

Liên quan đén tiêu chuản vè hiẻu biét pháp lua ̣ t của Hòa giải viên, chúng tôi chia sẻ quan 

điẻm với chuyên gia của WBG ràng vie ̣ c quy định Hòa giải viên phải là lua ̣ t sư hoa ̣c lua ̣ t 

gia là quá khát khe và không phù hợp với pháp lua ̣ t quóc té. Hơn nữa, đièu kie ̣n đẻ trở 

thành lua ̣ t sư là không hè dẽ dàng, quy định ràng Hòa giải viên phải là lua ̣ t sư sẽ vô hình 

chung càng làm khó hơn tiêu chuản vè Hòa giải viên, hạn ché sự lựa chọn của các bên. Tuy 

nhiên, cân nhác kién nghị này, chúng tôi cho ràng có thẻ quy định cho phép những người 

có thẻ lua ̣ t sư được bỏ qua các quy định như tại Đièu 7 của Nghị định. Đièu này là thực té 

hơn bởi lẽ các tiêu chuản đẻ được cáp thẻ lua ̣ t sư theo Lua ̣ t Lua ̣ t sư năm 2006 sửa đỏi bỏ 

sung năm 2012 rõ ràng đã đáp ứng đày đủ các quy định như trong Đièu 7.  

Dựa trên các phân tích này, chúng tôi ủng ho ̣  vie ̣c Ban soạn thảo và Tỏ Biên ta ̣p Nghị định 

đưa thêm đièu kie ̣n vè trình đo ̣  đại học và kinh nghie ̣m làm vie ̣c làm tiêu chuản của Hòa 

giải viên nhàm góp phàn nâng cao chát lượng hòa giải nhất là khi Thỏa thuận hòa giải 

thành có thể được Tòa án công nhận như là bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật theo 

Dự thảo Bộ luật Tó tụng dân sự sửa đổi hiện nay. Có thẻ thêm quy định ràng các Trung 

                                                                    
196 Pháp lệnh Hòa giải 2012 Cap. 620 (Mediation Ordinance) có hiệu lực từ 01/01/2013. 
197 http://www.hkmaal.org.hk/en/HowToBecomeAMediator_G.php 
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tâm Hòa giải thương mại có thẻ cung cáp các khóa đào tạo vè Hòa giải đẻ nâng cao trình 

đo ̣  của Hòa giải viên của trung tâm mình nhàm tăng tính cạnh tranh trong thị trường cung 

cáp dic̣h vụ hòa giải thương mại. 

2. Việc công nhận Hòa giải viên Hoạt động độc lập (Hòa giải theo vụ việc – ad 

hoc) 

Ma ̣c dù trong các Dự thảo trước, Nghị định dường như đã “bỏ quên” các quy định vè hoạt 

đo ̣ng của Hòa giải viên Hoạt đo ̣ ng đo ̣c la ̣ p nhưng trong Dự thảo mới nhát này, Ban Soạn 

thảo đã kịp thời bỏ sung quy định vè vie ̣ c đăng ký thực hie ̣n hòa giải thương mại theo vụ 

vie ̣ c như được quy định tại Đièu 9 khoản 2 của Dự thảo. Theo đó, “người có đủ tiêu chuẩn 

hòa giải viên theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này muốn trở thành hòa giải viên 

thương mại độc lập để thực hiện hoạt động hòa giải thương mại vụ việc thì đăng ký tại Sở 

Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó thường trú”. Theo chúng tôi 

hiểu thì quy định này vừa nhàm quản lý hoạt đo ̣ng của Hòa giải viên Hoạt đo ̣ ng đo ̣c la ̣p, 

vừa nhàm khuyén khích vie ̣c các cá nhân có thẻ đăng ký làm hòa giải viên mà không càn 

phải được lựa chọn bởi bát kỳ Trung tâm Hòa giải thương mại nào. Tuy nhiên điều này 

cũng đồng thời thiết lập nên rào cản kỹ thuật không cho phép hòa giải viên theo vụ việc 

có thể là người nước ngoài hoặc nói cách khác vô hình chung tạo nên tiêu chuẩn hòa giải 

viên phải là công dân Việt Nam. Do đó, chúng tôi đề nghị xem xét lại quy định này để đảm 

bảo không có giới hạn quốc tịch đối với Hòa giải viên, góp phần thúc đẩy Hòa giải thương 

mại phát triển nhanh chóng như đối với Trọng tài hiện nay. 

Liên quan đén ván đè này, tại Ho ̣ i thảo“Báo cáo Khảo sát Hòa giải Thương mại và Góp ý Dự 

thảo Nghị định về Hòa giải Thương mại” tháng 6 vừa qua, có ý kién cho ràng Nghị định càn 

quy định rõ vie ̣ c đăng ký với Sở Tư pháp chỉ nhàm mục đích quản lý chứ không càn phải 

được xét duye ̣t cáp giáy chứng nha ̣n. Chúng tôi cho ràng quan điẻm này là hoàn toàn đúng, 

nhàm tạo đièu kie ̣n thua ̣n lợi cho các Hòa giải viên Hoạt đo ̣ ng đo ̣c la ̣p và do đó Ban soạn 

thảo nên cân nhác tiép thu đẻ đưa vào Nghị định hoa ̣c giải thích cho phù hợp. 

3. Vấn đề thành lập, đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại 

Chúng tôi không đồng ý với quan điểm đơn thuần coi hòa giải thương mại là một loại hình 

kinh doanh dịch vụ thông thường, nhất là xét trên góc độ thực tiễn trọng tài Việt Nam hiện 
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nay khi có rất nhiều tổ chức trọng tài được thành lập nhưng không có nhiều tổ chức trọng 

tài có uy tín thực sự, một trong các lý do chính là vì quan điểm sai lầm trong việc dễ dàng 

cho phép thành lập các tổ chức trọng tài mới mà nhiều khi chỉ nhằm mục đích kinh doanh 

sinh lời nên đã không thể tồn tại và phát triển. 

Kinh nghiệm của các tổ chức hòa giải uy tín quốc tế cho thấy: cơ cấu tổ chức hoạt động 

của các tổ chức hòa giải cũng giống như các tổ chức trọng tài đều thuộc phạm vi điều chỉnh 

của luật công ty nhưng là loại hình doanh nghiệp phi lợi nhuận (not for profit) mà tương 

ứng, mặc dù cũng không hoàn toàn chính xác, theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam mới 

ban hành năm 2015 thì có lẽ chỉ có loại hình Doanh nghiệp xã hội. Vì vậy, điểm quan trọng 

cốt yếu theo quan điểm của chúng tôi là nên quy định bát buo ̣c là tổ chức hòa giải là tổ 

chức phi lợi nhuận, tương tự như quy định tại Điều 27 khoản 2 Luật Trọng tài Thương 

mại năm 2010 (“Luật TTTM”). Việc quy định rõ ràng tổ chức phi lợi nhuận không được 

phân chia lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào cho các sáng lập viên, cổ đông sẽ triệt tiêu 

động cơ vụ lợi khi thành lập tổ chức hòa giải, như vậy những vấn đề về thủ tục cụ thể sẽ 

giải quyết dễ dàng hơn. 

4. Giới hạn phạm vi áp dụng của Nghị định Hòa giải thương mại 

Chúng tôi cho rằng Nghị định này chỉ nên áp dụng đối với tổ chức hòa giải thương mại 

thành lập theo quy định của Nghị định này cũng như thủ tục hòa giải và thỏa thuận hòa 

giải thành quy định cụ thể trong Nghị định. Không nên mở rộng hiệu lực áp dụng của Nghị 

định này đối với các Thỏa thuận hòa giải thành có tính chất quốc tế do các tổ chức hòa giải 

nước ngoài như Trung tâm Hòa giải quóc té Singapore (SIMC) hay Trung tâm trọng tài 

quóc té Hongkong (HKIAC) thực hiện cho đến khi có công ước quốc tế quy định về vấn đề 

này như Công ước New York 1958 về Công nhận và Thi hành Phán quyết Trọng tài nước 

ngoài.  

Nói tóm lại chúng tôi cho rằng đây là những vấn đề mang tính chính sách mà Bộ Tư pháp 

cần thận trọng cân nhắc có tham khảo đến thực tiễn hòa giải quốc tế trên điều kiện cụ thể 

của Việt Nam, nhất là khuôn khổ pháp lý về cả Luật Doanh nghiệp, Lua ̣ t thuế cũng như 

trình độ, nhận thức chung của xã hội. 
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6. Nhóm vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục hòa giải 

Khác với nhóm ván đè vè chính sách mà vie ̣c soạn thảo phải dựa vào tình hình thực té của 

Vie ̣ t Nam, đẻ đảm bảo hòa giải thương mại ở Vie ̣t Nam phát triẻn phù hợp với xu hướng 

chung của quóc té, các ván đè liên quan đén quy trình, thủ tục hòa giải càn phải tuân thủ 

theo nguyên tác chung của hòa giải đã được Lua ̣t mãu cũng như lua ̣ t pháp vè hòa giải của 

các quóc gia phát triẻn. 

1. Vấn đề thời hiệu và mối quan hệ giữa hòa giải với các thủ tục trọng tài hoặc 

Tòa án 

Chúng tôi bảo lưu ý kién ràng: Đièu 27 của Dự thảo ngày 17/9/2014 và Đièu 26 của Dự 

thảo ngày 21/10/2014198 quy định vè Mối liên hệ giữa hòa giải thương mại với tố tụng 

trọng tài và tố tụng tòa án là mo ̣ t đièu khoản rát tién bo ̣  có thẻ giải quyét được ván đè cách 

tính thời hie ̣u đẻ giải quyét tranh cháp bàng Tòa án hoa ̣c trọng tài, mo ̣ t ván đè mà Lua ̣ t 

TTTM chưa giải quyét được. Tuy nhiên, đièu khoản này đã bị lược bỏ trong hai dự thảo 

gàn đây nhát. 

Chúng tôi cho ràng Nghị định càn thêm đièu khoản quy định cụ thẻ ràng: nếu các bên đã 

có thỏa thuận hòa giải và cam kết không khởi kiện ra Tòa án và trọng tài trong một thời 

gian xác định thì Hội đồng trọng tài hoặc Tòa án phải thừa nhận hiệu lực của thỏa thuận 

đó và từ chối thụ lý vụ việc cho đến hết thời hạn trong cam kết. Đây là mo ̣ t đièu khoản vô 

cùng quan trọng bởi thực té hie ̣n nay cho tháy rát nhièu các đièu khoản trọng tài thường 

quy định vie ̣c giải quyét tranh cháp bàng hòa giải trước, néu thát bại thì mới giải quyét 

bàng trọng tài (multi-tier clause). Vì va ̣y, vie ̣ c quy định mói quan he ̣  giữa hòa giải với trọng 

tài cũng như hòa giải với tòa án sẽ tao đièu kie ̣n thực hie ̣n các đièu khoản này mo ̣ t cách 

dẽ dàng và thua ̣n lợi hơn. Chúng tôi cũng rát hoan nghênh vie ̣c các chuyên gia WBG cung 

cáp thêm thông tin vè đièu khoản và thủ tục giải quyét tranh cháp theo đièu khoản Arb-

Med-Arb (Trọng tài – Hòa giải – Trọng tài). Đây là mo ̣ t thực tiẽn đang có xu hướng phát 

                                                                    
198 Điều 26. Mối liên hệ giữa hòa giải thương mại với tố tụng trọng tài và tố tụng tòa án 

1. Trường hợp các bên đã thỏa thuận hòa giải và cam kết không khởi kiện ra Tòa án hoặc Trọng tài thương mại 

trong một thời hạn xác định thì cam kết đó sẽ được Hội đồng trọng tài hoặc Tòa án thừa nhận có hiệu lực, trừ 

trường hợp một bên thấy cần thiết khởi kiện ra Tòa án hoặc Trọng tài thương mại để bảo vệ quyền lợi của mình.  

2. Việc một bên khởi kiện ra Tòa án hoặc Trọng tài thương mại không bị coi là từ chối thỏa thuận hòa giải và 

cũng không làm chấm dứt thủ tục hòa giải. 
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triẻn trong khu vực, điẻn hình là tại Trung tâm Hòa giải quóc té Singapore (SIMC). Do đó, 

Ban soạn thảo và Tỏ biên ta ̣p cũng nên cân nhác thêm vè quy định này trong Nghị định. 

Chúng tôi hiẻu ràng ván đè thời hie ̣u càn phải được quy định trong Bo ̣  lua ̣ t Dân sự hoa ̣c 

BLTTDS, tuy nhiên, vie ̣ c quy định vè ván đè thời hie ̣u ngay trong Nghị định này sẽ góp 

phàn tạo đièu kie ̣n thua ̣n lợi cho sự phát triẻn của Hòa giải thương mại và do đó chúng tôi 

khuyén nghị Ban soạn thảo và Tỏ biên ta ̣ p nên cân nhác vè quy định này. Đây cũng là quan 

điẻm của chuyên gia của WBG như đã được nêu tại Ván đè 4, trang 3 của Tài lie ̣u do nhóm 

chuyên gia cao cáp vè Pháp lua ̣ t Trọng tài và Hòa giải, khói Tài chính Thị trường nhóm 

Ngân hàng Thé giới soạn thảo tháng 5 năm 2015: “Một số vấn đề chính sách liên quan đến 

Hòa giải trong Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi bản ngày 10 tháng 04 năm 2015”. 

2. Giá trị chứng cứ của các tài liệu sử dụng trong quá trình hòa giải 

Ngoài ra, chia sẻ quan điẻm của chuyên gia WBG, chúng tôi khuyén nghị thêm mo ̣ t đièu 

khoản vè vie ̣c sử dụng chứng cứ thu được từ thủ tục hòa giải vào trọng tài hoa ̣c tòa án. 

Đây được coi là ván đè quan trọng trong thủ tục hòa giải và được ghi nha ̣n trong pháp lua ̣ t 

vè hòa giải của các quóc gia phát triẻn trên thé giới. Bảng “Tổng hợp một số quy định của 

pháp luật và thực tiễn quốc tế về Hòa giải” của chuyên gia WBG, các quóc gia phát triẻn vè 

hòa giải đèu rát quan tâm và quy định cụ thẻ vè ván đè này trong pháp lua ̣ t hòa giải của 

mình. 

Thực té cho tháy, khi vie ̣c hòa giải thát bại, không ai muón những gì mình đã đưa ra trong 

phiên hòa giải trở thành bàng chứng chóng lại chính mình. Néu các bên lo sợ ràng những 

đièu mình nói ra hoa ̣c cung cáp có thẻ gây bát lợi cho mình sau này thì họ sẽ không thoải 

mái và cởi mở khi tién hành hòa giải và như thé thì két quả của vie ̣c hòa giải khó có thẻ 

đạt được. Do đó, chúng tôi cho ràng quy định vè hạn ché vie ̣c cung cáp hay vie ̣n dãn chứng 

cứ đã được cung cáp trong quá trình hòa giải làm chứng cứ trong tó tụng trọng tài hoa ̣c 

tòa án, trừ khi được các bên cho phép là càn thiét nhàm tạo đièu kie ̣n cho các bên tién 

hành hòa giải mo ̣ t cách trung thực và thoải mái nhát. Đẻ quy định cụ thẻ hơn vè đièu này, 

chúng tôi đè xuát nên tiép thu trực tiép Đièu 10 của Lua ̣ t mãu199 vì đièu khoản này quy 

                                                                    
199 Điều 10. Sử dụng chứng cứ htu được từ thủ tục hòa giải vào thủ tục khác 

1. Các bên trong thủ tục hòa giải, hòa giải viên và bất kỳ người thứ ba nào khác, kể cả những người đã từng 

được tham gia tiến hành thủ tục hòa giải, không được viện dẫn hay cung cấp các chứng cứ sau đây hoặc làm 
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định rát đày đủ và chi tiét vè ván đè này. Vie ̣c tiép thu Đièu khoản này, theo quan điẻm 

của chuyên gia của WBG, cũng nhàm đảm bảo tính bảo ma ̣ t của vie ̣c giải quyét tranh cháp 

bàng hòa giải, được coi là mo ̣ t trong những ưu điẻm nhàm tạo sự tin tưởng của các bên 

đói với thủ tục Hòa giải200. 

3. Giá trị pháp lý của thỏa thuận hòa giải thành 

Chúng tôi ủng ho ̣  các quan điẻm cho ràng giá trị pháp lý của thỏa thua ̣n hòa giải thành 

đóng vai trò quyét định trong sự thành công của hòa giải thương mại.  

Thỏa thuận hòa giải thành trước hết có giá trị như một hợp đồng mới thay thé các đièu 

khoản có liên quan của hợp đòng cũ. Vè ma ̣ t bản chát, thỏa thua ̣n hòa giải thành mang 

tính chát của mo ̣ t hợp đòng ràng buo ̣c với các bên. Tại Singapore, thỏa thuận hòa giải 

thành có giá trị như một thỏa thuận ràng buộc các bên về mặt pháp lý, và khả năng thi 

hành của thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi các nguyên tắc về hợp đồng thông 

thường201. Vie ̣c thỏa thua ̣n hòa giải thành có được công nha ̣n tại Tòa án hay không, không 

                                                                    

người làm chứng liên quan đến các chứng cứ đó trong thủ tục trọng tài, thủ tục tố tụng tư pháp hay một thủ tục 

tương tự: 

a) Đề nghị hòa giải của một bên gửi cho bên kia hoặc việc một bên sẵn sàng tham gia thủ tục hòa giải; 

b) Quan điểm, đề xuất mà một bên đưa ra trong quá trình hòa giải liên quan đến giải pháp giải quyết vụ tranh 

chấp; 

c) Những tuyên bố hay những tình tiết được một bên đưa ra hoặc thùa nhận trong quá trình hòa giải; 

d) Những đề xuất do hòa giải viên đưa ra; 

e) Việc một bên thể hiện sự sẵn sàng chấp nhận đề xuất giải pháp giải quyết vụ tranh chấp do hòa giải viên đưa 

ra 

2. Quy định tài khoản 1 Điều này được áp dụng không phân biệt hình thức thông tin hay những chứng cứ được 

đề cập đến trong các thông tin đó. 

3. Chỉ được tiết lộ các thông tin nêu tại khoản 1 Điều này khi có lệnh của Hội đồng trọng tài, Tòa án hoặc cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền khác. Nếu các thông tin nêu trên được cung cấp làm chứng cứ mà vi phạm quy 

định tại khoản 1 Điều này, thì các chứng cứ đó không được chấp nhận. Tuy nhiên, các thông tin đó có thể được 

tiết lộ, cung cấp làm chứng cứ trong phạm vi được pháp luật quy định trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện 

thỏa thuận đạt được sau thủ tục hòa giải. 

4. Các quy định tài khoản 1, 2 và 3 Điều này có hiệu lực áp dụng không phân biệt thủ tục trọng tài, thủ tục tố 

tụng tư pháp hay thủ tục tương tự đó có liên quan đến vụ tranh chấp được đưa ra hòa giải hay không. 

5. Trừ trường hợp quy định tài khoản 1 Điều này, mọi chứng cứ khác đều được sử dụng hợp pháp tỏng thủ tục 

trọng tài, thủ tục tố tụng tư pháp hay thủ tục tương tự, kể cả trong trường hợp các chứng cứ đó đã được sử dụng 

trước đó trong thủ tục hòa giải. 

 
200 Vấn đề 2 – Bảo mật, trang 2-3 Tài liệu do nhóm chuyên gia cao cấp về Pháp luật Trọng tài và Hòa giải, khối 

Tài chính Thị trường nhóm Ngân hàng Thế giới soạn thảo tháng 5 năm 2015: “Một số vấn đề chính sách liên 

quan đến Hòa giải trong Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự sửa đổi bản ngày 10 tháng 04 năm 2015” 

 
201 Theo giải thích của ông Loong Seng Onn, Trung tâm hòa giải Singapore trên website của Học viên tư pháp 

Singapore, Đoạn 3.6.1 

http://www.singaporelaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/overview/chapter-3#Section6  
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làm ảnh hưởng đén giá trị pháp lý của thỏa thua ̣n và các bên vãn bị ràng buo ̣c bởi thỏa 

thua ̣ n đó. Do đó, chúng tôi khuyén nghị Đièu 25 của Nghị định quy định vè “Hiệu lực của 

thỏa thuận hòa giải thành” nên ghi nhận rõ rằng: “Khi các bên đạt được thỏa thuận hòa giải 

thành để giải quyết một phần hoặc toàn bộ tranh chấp thì thỏa thuận hòa giải thành đó có 

giá trị như một hợp đồng mới thay thế các điều khoản có liên quan của hợp đồng cũ 

và có hiệu lực ràng buộc đối với các bên”. Vie ̣c ghi nha ̣ n như va ̣y còn góp phàn đơn giản 

hóa thủ tục giải quyét các tranh cháp phát sinh sau này khi mo ̣ t bên không tự nguye ̣n thi 

hành thỏa thua ̣n hòa giải thành.  

Bên cạnh đó, liên quan đén ván đè công nha ̣n thỏa thua ̣n hòa giải thành của Tòa án, ma ̣c 

dù vie ̣ c đảm bảo mo ̣ t cơ ché nhanh gọn, đơn giản nhàm thi hành thỏa thua ̣n hòa giải thành 

là mo ̣ t trong những yéu tó quan trọng nhát mà khung pháp lý vè hòa giải thương mại tại 

Vie ̣t Nam càn hướng đén, tuy nhiên, chúng tôi cho ràng vie ̣c có quy định vè vie ̣c thi hành 

thỏa thua ̣n hòa giải thành trong Nghị định này hay không không làm thay đỏi giá trị pháp 

lý của thỏa thua ̣n hòa giải thành. Bởi lẽ, theo Dự thảo mới nhát của BLTTDS sửa đỏi (dự 

thảo ngày 24 tháng 04 năm 2015), vie ̣ c Công nha ̣n hòa giải thành ngoài Tòa án đã được 

đưa vào tại Chương XXXII của Dự thảo. Đièu này chứng tỏ ràng nhà nước đã có chủ trương 

công nha ̣n thỏa thua ̣n hòa giải thành có giá trị như bản án, quyét định đẻ có thẻ cưỡng ché 

thi hành. Hơn nữa, Tòa án nhân dân tói cao đã trình Dự thảo sửa đỏi BLTTDS đẻ Quóc ho ̣ i 

xem xét vào kì họp Quóc ho ̣ i tháng 6 vừa qua và dự kién sẽ thông qua vào kì họp tháng 11 

tới. Vi ̀va ̣y, kẻ cả vie ̣c Nghị định Hòa giải không quy định vè vie ̣ c công nha ̣n thỏa thua ̣n hòa 

giải thành thi ̀đièu này cũng sẽ được công nha ̣n trong BLTTDS, mo ̣ t văn bản có giá trị pháp 

lý cao hơn và có giá trị bát buo ̣c thi hành. 

Tuy nhiên, đẻ tạo nên sự thóng nhát trong he ̣  thóng văn bản quy phạm pháp lua ̣ t, chúng 

tôi vãn ủng ho ̣  vie ̣ c quy định như tại Đièu 26 của Dự thảo Nghị định đó là “Một hoặc các 

bên được yêu cầu Tòa án công nhận thỏa thuận hòa giải thành”.  

Ván đè quan trọng là thủ tục công nha ̣n thỏa thua ̣n hòa giải thành được thực hie ̣n như thé 

nào đẻ đảm bảo tính nhanh gọn, đơn giản, tạo đièu kie ̣n thua ̣n lợi nhát cho các bên, nhưng 

ván đè này lại phụ thuo ̣c vào BLTTDS chứ không được quy định trong Nghị định này. 

Chúng tôi đã có những ý kién đóng góp cho Dự thảo BLTTDS vè ván đè công nha ̣n két quả 
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hòa giải ngoài tòa án và hi vọng ràng các ý kién sẽ được cân nhác tiép thu trong bản Dự 

thảo trình quóc ho ̣ i trong kì họp tới. 

4. Việc giải quyết tranh chấp sau hòa giải hoặc tranh chấp phát sinh từ thỏa 

thuận hòa giải thành 

Vie ̣ c đạt được thỏa thua ̣n hòa giải thành có thẻ được coi là thành công cơ bản của vie ̣c hòa 

giải. Tuy nhiên, sau khi đạt được thỏa thua ̣ n đó, không phải bên nào cũng cháp nha ̣n thi 

hành thỏa thua ̣ n đó hoa ̣c thỏa thua ̣ n đó không được Tòa án công nha ̣ n. Do đó, đẻ ghi nha ̣n 

nõ lực của các bên trong vie ̣c tién hành hòa giải, chúng tôi bảo lưu ý kién của mình trong 

các bản ý kién trước đây ràng vie ̣c giải quyét tranh cháp đã được giải quyét mo ̣ t phàn hoa ̣c 

toàn bo ̣  bàng hòa giải sẽ được giải quyét theo thủ tục rút gọn bát kẻ tranh cháp đó được 

đưa ra Tòa án hay Trọng tài (néu các bên có thỏa thua ̣n trọng tài). Hơn nữa, vie ̣c giải quyét 

tranh cháp này sẽ dựa trên chính thỏa thua ̣n hòa giải thành mà các bên đạt được, có giá 

trị như mo ̣ t hợp đòng mới, thay thé các đièu khoản liên quan của hợp đòng cũ, chứ không 

xem xét lại hợp đòng ban đàu nữa. 

Chúng tôi cũng kién nghị ràng, Đièu 28 của Dự thảo nên làm rõ ràng trong trường hợp các 

bên không đạt được thỏa thua ̣n vè vie ̣c giải quyét tranh cháp thì các bên có quyèn yêu càu 

Tòa án hoa ̣c Trọng tài giải quyét theo thủ tục rút gọn. Vie ̣ c quy định không rõ ràng như 

hie ̣n này sẽ khién cho vie ̣c giải quyét tranh cháp ga ̣p khó khăn bởi không xác định được 

“cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp” là ai. Đơn cử là vie ̣ c chuyên gia của 

WBG cũng ga ̣p khó khăn trong vie ̣c giải thích khái nie ̣m này. 

III. KẾT LUẬN 

Các ý kién đóng góp trên đây của chúng tôi dựa trên cơ sở cân nhác, phân tích các ý kién 

đóng góp của các đại biẻu tham dự Ho ̣ i thảo “Báo cáo Khảo sát Hòa giải Thương mại và 

Góp ý Dự thảo Nghị định về Hòa giải Thương mại”, đa ̣c bie ̣t là các ý kién và tài lie ̣u được 

cung cáp bởi chuyên gia của WBG, đòng thời đánh giá đièu kie ̣n và hoàn cảnh hie ̣n tại của 

Vie ̣t Nam. Chúng tôi cũng đã liên hệ trực tiếp và đề nghị chuyên gia của Ủy ban Pháp lua ̣ t 

thương mại quóc té của Liên hợp quóc (UNCITRAL), cơ quan đã soạn thảo ra Lua ̣ t mãu vè 

Hòa giải thương mại quóc té đưa ra các ý kién đóng góp cho Dự thảo Nghị định Hòa giải 
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thương mại mới nhát. Chúng tôi mong ràng các ý kién này sẽ được cân nhác cản tha ̣n và 

tiép thu mo ̣ t cách hợp lý phù hợp với tình hình cụ thẻ tại Vie ̣t Nam. 

Chúng tôi hiẻu ràng vie ̣ c xây dựng Nghị định này, đa ̣c bie ̣t là ván đè thời hie ̣u và ván đè 

công nha ̣n giá trị pháp lý của thỏa thua ̣n hòa giải thành phụ thuo ̣c rát lớn vào vie ̣c sửa đỏi 

BLTTDS. Tuy nhiên, chúng tôi hi vọng ràng Ban soạn thảo và Tỏ biên ta ̣p Nghị định sẽ cân 

nhác các ý kién trên đây nhàm tạo đièu kie ̣n cho vie ̣c thóng nhát he ̣  thóng văn bản pháp 

lua ̣ t, tạo khung pháp lý là cơ sở vững chác cho vie ̣c sự phát triẻn của Hòa giải thương mại 

tại Vie ̣ t Nam nói riêng và lĩnh vực Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế nói chung. 

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng 
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ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ NGHỊ ĐỊNH HOÀ GIẢI THƯƠNG 

MẠI [Dự thảo ngày 11/07/2016] 

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng & Đặng Vũ Minh Hà 

Sau khi nghiên cứu Dự thảo mới nhất của Nghị định Hoà giải thương mại (Dự thảo ngày 

11/07/2016) với các sửa đổi theo ý kiến của các thành viên của Chính phủ, chúng tôi có 

một số ý kiến đóng góp như sau: 

1. Ngoài các thay đổi về mặt câu chữ và kỹ thuật trong vấn đề quản lý nhà nước đối 

với tổ chức cung cấp dịch vụ hoà giải thương mại, Dự thảo Nghị định đã bổ sung 02 điều 

khoản mới, đó là: Điều 22 về Điều lệ của Trung tâm Hoà giải thương mại và Điều 26 về Phí 

dịch vụ hoà giải thương mại. Đây là hai vấn đề ảnh hưởng cơ bản đến sự phát triển của thị 

trường hoà giải, cụ thể như sau: 

 Thứ nhất, Luật mẫu UNCITRAL về Hoà giải thương mại quốc tế (“Luật mẫu 

UNCITRAL”) và pháp luật về Hoà giải của các nước phát triển như Anh, Mỹ, Singapore hay 

Hongkong không hề có các quy định về những vấn đề này. Việc Việt Nam quy định các vấn 

đề này trong Nghị định Hoà giải thương mại sẽ khiến cho Nghị định xa rời với Luật mẫu 

UNCITRAL và do đó Việt Nam sẽ không được công nhận là “Model Law Country”, điều 

này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của hoà giải của Việt Nam. Rút kinh nghiệm 

từ việc Luật trọng tài thương mại cũng không được UNCITRAL công nhận là nội luật hoá 

Luật mẫu nên trọng tài Việt Nam chưa thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh 

nghiệp cũng như luật sư quốc tế. 

 Thứ hai, Tổ chức cung cấp dịch vụ hoà giải, về bản chất cũng là một doanh nghiệp 

cung ứng dịch vụ giống như các công ty luật, do đó, tại các nước phát triển, các vấn đề liên 

quan đến thủ tục thành lập, hoạt động (bao gồm cả điều lệ) được quy định và thực hiện 

theo pháp luật doanh nghiệp. Vì vậy, việc quy định về Điều lệ của tổ chức cung cấp dịch 

vụ hoà giải trong Nghị định hoà giải thương mại theo mô hình của trung tâm trọng tài 

thương mại hiện nay là không thích hợp. Hơn nữa, theo Danh mục các ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện (Phụ lục 4 Luật đầu tư năm 2014) không có ngành nghề cung cấp dịch 

vụ hoà giải giống như đối với lĩnh vực trọng tài. Do đó, việc quy định quá cụ thể và chi tiết 
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về các vấn đề liên quan đến thủ tục thành lập hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ 

hoà giải có thể gặp phải ý kiến phản đối của các cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh dịch 

vụ hoà giải, gây ảnh hưởng đến uy tín của Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định nhất là 

khi đang có trào lưu muốn thu hẹp các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như hiện nay. 

Quan điểm của chúng tôi cho rằng vấn đề hình thức hoạt động, thủ tục thành lập, hoạt 

động và giải thể của trung tâm hòa giải nên áp dụng các quy định của luật doanh nghiệp 

vì trên thực tế chắc chắn cơ quan thuế cũng sẽ áp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

hoạt động của trung tâm hòa giải tương tự như các trung tâm trọng tài thương mại hiện 

nay. 

 Thứ ba, như đã được phân tích ở trên, vấn đề về phí cung cấp dịch vụ hoà giải 

cũng không hề được quy định trong Luật mẫu UNCITRAL cũng như pháp luật về hoà giải 

của các nước phát triển (điển hình là Luật Hoà giải thống nhất của Hoa Kỳ hoặc Pháp lệnh 

về Hoà giải của Hongkong) mà sẽ do thị trường tự điều chỉnh. Đây là các vấn đề mà các 

trung tâm hoà giải thương mại và các hoà giải viên thương mại theo vụ việc (ad-hoc 

mediator) có thể tự ấn định. Việc quy định cụ thể về vấn đề này có thể được coi là can 

thiệp quá sâu vào sự điều tiết của thị trường và do đó vi phạm các Cam kết về mở cửa thị 

trường của Việt Nam khi gia nhập WTO về dịch vụ hòa giải tranh chấp giữa các thương 

nhân (Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO, phần dịch vụ liên quan đến 

tư vấn quản lý).202 Theo quan điểm của chúng tôi thì Điều 26 nên đửa sửa đổi cho phù 

                                                                    
202  

Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng ở nước ngoài (3) Hiện diện thương mại (4) Hiện 

diện của thể nhân 

Ngành và phân ngành Hạn chế tiếp cận thị trường Hạn chế đối xử quốc gia 
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hợp hơn với tính chất thị trường của dịch vụ hòa giải thương mại như sau: 

Điều 26. Phí dịch vụ hòa giải thương mại 

1. Phí dịch vụ hòa giải thương mại là khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ giải 

quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại. Phí dịch vụ hòa giải thương mại có thể bao 

gồm: 

a) Thù lao hòa giải viên, chi phí đi lại, ăn ở của hòa giải viên; 

b) Phí hành chính; 

c) Phí chỉ định hòa giải viên thương mại theo yêu cầu của các bên tranh chấp; 

d) Phí sử dụng các dịch vụ khác do Trung tâm hòa giải thương mại cung cấp; 

2. Phí dịch vụ hòa giải thương mại do Trung tâm hòa giải thương mại ấn định theo 

biểu phí được công bố công khai. Trường hợp tranh chấp được hòa giải viên thương mại 

vụ việc tham gia hòa giải thì việc xác định phí cung cấp dịch vụ hòa giải sẽ do thỏa thuận 

giữa hòa giải viên thương mại vụ việc với các bên tranh chấp. 

3. Phí dịch vụ hòa giải do các bên tranh chấp chi trả ngang nhau, trừ trường hợp các 

bên có thỏa thuận khác.” 

                                                                    

(d) Dịch vụ liên quan đến tư vấn 

quản lý 

- CPC 866, trừ CPC 86602 

- Dịch vụ trọng tài và hòa 

giải đối với tranh chấp thương 

mại giữa các thương nhân 

(CPC 86602**) 

(1) Không hạn chế. 

(2) Không hạn chế. 

(3) Không hạn chế, ngoại trừ: 

Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, cho phép thành 

lập chi nhánh 

Đối với dịch vụ CPC 866, trừ CPC 86602: 

trong vòng 1 năm kể từ ngày gia nhập, chỉ 

được phép hiện diện dưới hình thức liên doanh 

hay hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sau đó: 

không hạn chế. 

Đối với dịch vụ trọng tài và hòa giải các tranh 

chấp thương mại giữa các thương nhân (CPC 

86602**): Trong vòng 3 năm kể từ ngày gia 

nhập: chưa cam kết. Sau đó: không hạn chế. 

(4) Chưa cam kết, trừ các cam kết chung. 

(1) Không hạn chế 

(2) Không hạn chế 

(3) Không hạn chế, ngoại 

trừ trưởng chi nhánh phải là 

người thường trú tại Việt 

Nam. 

(4) Chưa cam kết, trừ các 

cam kết chung. 
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Từ các lí do này, chúng tôi cho rằng Điều 22 và Điều 26 của Nghị định mới được thêm vào 

là không hoàn toàn phù hợp với bản chất của hoạt động hòa giải và có thể ảnh hưởng đến 

sự phát triển của thị trường hoà giải ở Việt Nam nên cần được sửa đổi cho thích hợp hơn. 

2. Ngoài các điều khoản mới như đã phân tích ở trên, Nghị định đã có một sửa đổi cơ 

bản liên quan đến “hình thức hành nghề của hoà giải viên” được quy định tại Điều 7 và 

Điều 8 của Dự thảo. Về vấn đề này, chúng tôi xin lưu ý một số điểm như sau: 

 Hoà giải viên ở Việt Nam hiện nay chưa thể được coi là một nghề nghiệp và do đó 

không thể có “hình thức hành nghề”. Hoà giải viên, cũng như trọng tài viên chưa phải là 

nghề nghiệp giống như luật sư hay công chứng viên, v.v... Bản thân Dự thảo Nghị định 

cũng quy định rằng tất cả những người đáp ứng được tiêu chuẩn tại Điều 7 của Nghị định 

đều có thể làm hoà giải viên và do đó không thể quy định về “hình thức hành nghề” của 

hoà giải viên. 

 Hình thức của hoà giải (forms of medidation) có thể được phân biệt giữa hoà giải 

quy chế (institutional mediation) và hoà giải vụ việc (ad-hoc mediation) nhưng hoà giải 

viên dù hoạt động tại một trung tâm hoà giải hay hoạt động độc lập theo vụ việc thì cũng 

không có gì khác biệt về quyền và nghĩa vụ. Do đó, chúng tôi cho rằng không nên phân 

biệt “hình thức hành nghề” của hoà giải viên. Hơn nữa, theo như quy định tại Điều 7(4) 

của Nghị định203 thì hoà giải viên chỉ có thể hoạt động theo một trong hai hình thức hoà 

giải viên quy chế hoặc hoà giải viên theo vụ việc. Tuy nhiên, thực tế từ kinh nghiệm của 

trọng tài thương mại cho thấy, một người có thể vừa có tên trong danh sách hoà giải 

viên/trọng tài viên của một hoặc nhiều tổ chức hoà giải/trọng tài nhưng cũng có thể trong 

vụ việc khác hoạt động với tư cách là hoà giải viên/trọng tài viên theo vụ việc. Điều này 

cũng hoàn toàn phù hợp với thông lệ thế giới. 

 Việc yêu cầu hoà giải viên phải đăng ký “hành nghề” tại một trung tâm hoà giải 

thương mại hoặc đăng ký với Sở Tư pháp có thể coi như một hình thức đăng ký kinh 

                                                                    

203 Điều 7. Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại và hình thức hành nghề của hòa giải viên thương mại 

4. Hòa giải viên thương mại hành nghề theo các hình thức dưới đây: 

a) Hành nghề  vớ i tư  cách cá nhân; 

b) Hành nghề  trong tổ  chứ c cung cấ p dị ch vụ  hòa giả i thư ơ ng mạ i. 
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doanh của hoà giải viên. Như đã phân tích ở trên, điều này hoàn toàn không phù hợp và 

sai với bản chất của việc giải quyết tranh chấp bằng hoà giải. Hơn nữa, như đã đóng góp 

ý kiến nhiều lần, việc yêu cầu hoà giải viên phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi người đó 

thường trú được coi là một rào cản kỹ thuật ngăn cản việc hoà giải viên vụ việc người 

nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Điều này cũng khiến cho quy định khuyến khích các 

nhà đầu tư nước ngoài khi có tranh chấp với chính phủ Việt Nam nên giải quyết thông 

qua biện pháp thương lượng và hòa giải trước khi đưa vụ việc ra cơ quan tài phán khác 

như Tòa án hay Trọng tài sẽ không còn phát huy tác dụng. Đây là một sự “đóng cửa thị 

trường”, ngăn cản sự phát triển của hoà giải vụ việc tại Việt Nam. Hơn nữa, điều này cũng 

vi phạm cam kết về mở cửa thị trường của Việt Nam như đã đề cập ở trên. 

 Chúng tôi hiểu rằng Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định Hoà giải cũng như các 

thành viên của Chính phủ rất quan tâm đến chất lượng của dịch vụ hoà giải bởi đây là một 

hình thức giải quyết tranh chấp ngoài toà án. Tuy nhiên, việc quản lý bằng cách hạn chế 

hoạt động của hoà giải viên là không hợp lý và còn ảnh hưởng đến thị trường hoà giải của 

Việt Nam. Ngoài việc yêu cầu chặt chẽ trong việc đăng ký hoạt động, Chính phủ vẫn có thể 

quản lý chất lượng của việc hoà giải bằng những cách khác như: ban hành Quy tắc đạo 

đức bắt buộc của Hoà giải viên hay quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của Hoà giải viên 

trong Nghị định. Hơn nữa, kết quả hoà giải thành là sự tự do thỏa thuận của các bên tranh 

chấp chứ không phải là hòa giải viên có quyền áp đặt giống như đối với Trọng tài và trước 

khi được công nhận và có giá trị pháp lý ràng buộc với các bên còn phải qua sự thẩm định 

của Toà án. Ngay cả trọng tài viên, người đưa ra phán quyết có giá trị ràng buộc với các 

bên, cũng không phải đăng ký hoạt động, vì vậy, việc đòi hỏi hoà giải viên phải đăng ký 

hoạt động là không hợp lý và hoàn toàn xa rời với thực tiễn pháp luật quốc tế. 

3. Từ các phân tích trên, chúng tôi có các khuyến nghị như sau: 

 Chỉ cần phân biệt các hình thức hoà giải: cụ thể là hoà giải quy chế và hoà giải theo 

vụ việc, không cần thiết phải phân biệt hình thức hoạt động/hành nghề của hoà giải viên. 

 Khái niệm “ad hoc mediator” có thể được sử dụng thống nhất trong toàn bộ Nghị 

định là “hoà giải viên theo vụ việc”. Đây là cách dịch gần nhất với khái niệm quốc tế và 

cũng tương tự như khái niệm “ad-hoc arbitrator” tức “trọng tài viên vụ việc” đã quen 
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thuộc trong Luật trọng tài thương mại 2010. 

Chúng tôi rất mong Tổ biên tâp và Ban soạn thảo sẽ cân nhắc các ý kiến trên đây trước 
khi trình Chính phủ dự thảo được sửa đổi để thông qua trong thời gian tới. 

Trân trọng. 
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THAM LUẬN – CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH 

CHẤP THƯƠNG MẠI NGOÀI TÒA ÁN, KINH NGHIỆM 

HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ 

ANH QUỐC 

THÁNG 10 NĂM 2014 

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng & Đặng Vũ Minh Hà 

Hòa giải là mo ̣ t phương pháp giải quyét tranh cháp thương mại đã được biét đén từ lâu ở 

châu Âu. Gàn đây, phương pháp này ngày càng được sử dụng mo ̣ t cách ro ̣ng rãi và đạt 

được hie ̣u quả tích cực. Tuy nhiên, đây vãn còn là mo ̣ t ván đè rát mới tại Vie ̣ t Nam. Do đó, 

đẻ xây dựng he ̣  thóng pháp lua ̣ t vè hòa giải thương mại tại Vie ̣ t Nam, trước hét càn phải 

hiẻu rõ hòa giải là gì và phân bie ̣ t được hòa giải với các phương thức giải quyét tranh cháp 

khác, sau đó tham khảo kinh nghie ̣m xây dựng lua ̣ t của những quóc gia đạt được nhièu 

thành tựu trong lĩnh vực hòa giải đẻ rút ra bài học xây dựng pháp lua ̣ t vè hòa giải tại Vie ̣t 

Nam. 

I. PHÂN BIỆT CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI 

THAY THẾ TRANH TỤNG TẠI TÒA ÁN: THƯƠNG LƯỢNG, HÒA GIẢI, TRỌNG 

TÀI. 

1.1. Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thay thế tranh tụng tại tòa án 

là gì? 

Hiện nay chưa có một định nghĩa chung thống nhất nào cho khái niệm “Alternative dispute 

resolution” (ADR) tức các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn hay các phương 

thức giải quyết tranh chấp thay thế tranh tụng tại tòa án.  

Tuy nhiên, nhìn chung ADR có thể được coi là tất cả phương thức giải quyết tranh chấp 

thay thế ngoài tòa án và mang những đặc điểm chung sau đây: 

• Có tranh chấp xảy ra giữa các bên liên quan đến các quyền và nghĩa vụ dân sự. 

Tranh chấp đó có thể giải quyết thông qua tòa án tuy nhiên các bên lựa chọn giải quyết 
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bằng một phương thức khác, thông thường phương thức này có thủ tục linh hoạt hơn tòa 

án. 

• Quá trình giải quyết tranh chấp thường tiến hành không công khai. 

• Quá trình giải quyết tranh chấp có thể được tiến hành bởi chính các bên, luật sư 

của các bên hoặc có sự tham gia của một bên thứ ba. 

Về cơ bản, có 3 phương thức giải quyết tranh chấp thay thế ngoài tòa án chính là: thương 

lượng, hòa giải (trung gian) và trọng tài. Có quan điểm cho rằng trọng tài không phải ADR 

bởi nó là một hệ thống xét xử trong khi có một số quan điểm khác lại cho rằng thương 

lượng không phải một hình thức ADR vì nó không có sự tham gia của một bên thứ ba hỗ 

trợ việc giải quyết tranh chấp. Những cuộc tranh cãi vẫn chưa đi đến hồi kết, tuy nhiên, 

thực tiễn giải quyết tranh chấp thừa nhận cả 3 phương thức trên. 

1.2. Hòa giải là gì? 

Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) của Anh, một trong những tổ chức cung 

cấp dịch vụ ADR hàng đầu trên thế giới đã định nghĩa hòa giải là: “… một quá trình linh 

hoạt được tiến hành không công khai mà trong đó một người trung gian sẽ hỗ trợ các bên 

một cách tích cực trong việc đạt được thỏa thuận thương lượng về một sự khác biệt hay 

tranh chấp, các bên nắm quyền kiểm soát chính về quyết định giải quyết tranh chấp và 

các quy định về giải quyết tranh chấp”. Các quốc gia có thể có các định nghĩa khác nhau về 

hòa giải nhưng trong đó đều thừa nhận vai trò của hòa giải viên như là một thành phần 

trung gian hỗ trợ tích cực cho quá trình hòa giải. 

1.3. Phân biệt hòa giải với các các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thay 

thế, ngoài tòa án khác 

Mặc dù các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế có một số đặc điểm chung như 

được nêu ở trên, mỗi phương thức lại có những đặc điểm riêng biệt. Trong đó, thương 

lượng và hòa giải có nhiều điểm tương tự nhau và phân biệt với trọng tài. Sở dĩ trọng tài 

được coi là khác biệt với hai phương thức ADR còn lại bởi nó là một hình thức xét xử mang 

tính chất tranh tụng được tổ chức có hệ thống. Trọng tài có sự tham gia của một bên thứ 
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ba (trọng tài viên) là người đứng ra phân xử tranh chấp giữa các bên. Trong khi đó, thương 

lượng và hòa giải dù có hay không có bên thứ ba (hòa giải viên) tham gia thì cũng chỉ là 

sự dàn xếp, thỏa thuận giữa các bên, không có việc phân xử mang tính chất tài phán. Hơn 

nữa, ngoài những thỏa thuận giữa các bên, về mặt thủ tục, việc giải quyết tranh chấp bằng 

trọng tài phải tuân theo một số quy tắc nhất định (quy tắc trọng tài của trung tâm trọng 

tài và luật trọng tài tại quốc gia diễn ra trọng tài) trong khi gánh nặng này thường ít hơn 

đối với hòa giải và gần như không có đối với thương lượng. 

Ngoài điểm khác biệt cơ bản là sự tham gia của hòa giải viên, thương lượng và hòa giải có 

những điểm chung sau: 

• Có thể tiến hành trong bất cứ giai đoạn nào của tranh chấp. 

• Không buộc phải tuân theo một thủ tục chặt chẽ về hình thức trừ những gì được 

thỏa thuận bởi các bên. 

• Sự thành công của hai phương pháp đều được thể hiện bằng một thỏa thuận dàn 

xếp giữa các bên.  

II. KINH NGHIỆM HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI CỦA ANH QUỐC VÀ LIÊN MINH CHÂU 

ÂU 

Châu Âu chính là nơi “khai sinh” của phương thức giải quyét tranh cháp bàng hòa giải. 

Đây cũng được coi là nơi mà hòa giải được sử dụng nhièu nhát và thành công nhát hie ̣n 

nay. Do đó, đẻ rút ra được những kinh nghie ̣m xây dựng pháp lua ̣ t hòa giải trước hét chúng 

ta càn phải xem xét lua ̣ t pháp vè hòa giải ở đây. 

2.1 Luật pháp về hòa giải ở Anh quốc và liên minh châu Âu 

Hòa giải thương mại ở châu Âu được điều chỉnh bởi Chỉ thị 2008/52/EC của Nghị viện 

châu Âu và Hội đồng châu Âu về một số khía cạnh của Hòa giải trong các vấn đề Dân sự và 

Thương mại. Chỉ thị này có hiệu lực từ 13/6/2008 và yêu cầu tất cả các nước thành viên 

của liên minh châu Âu (trừ Đan Mạch) phải thi hành thông qua việc ban hành, sửa đổi các 

văn bản luật, quy định và quy tắc hành chính muộn nhất là ngày 20/05/2011. Chỉ thị này 

chỉ áp dụng cho hòa giải thương mại và dân sự “qua biên giới” (tức là khi các bên trong 
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tranh chấp mang các quốc tịch khác nhau) chứ không phải với việc hòa giải trong nội bộ 

một quốc gia. Chỉ thị điều chỉnh các vấn đề chính như sau: 

- Chất lượng của hòa giải (Đièu 4): các quóc gia phải cam két sẽ sử dụng mọi bie ̣n pháp 

mà họ cho ràng hợp lý đẻ khuyén khích sự phát triẻn của hòa giải. Vie ̣ c đảm bảo chát 

lượng hòa giải (thông qua các quy tác hành xử hoa ̣ c thông qua các dịch vụ đào tạo hòa 

giải viên) có thẻ do mõi quóc gia quy định hoa ̣c do thị trường tự đièu chỉnh. 

- Tòa án và hòa giải (Đièu 5): Đièu này không quy định nghĩa vụ bát buo ̣c hòa giải mà 

tòa án chi ̉khuyén khích và ủng ho ̣  các bên trong vie ̣c giải quyét tranh cháp bàng hòa 

giải.  

- Khả năng thi hành của thỏa thuận hòa giải thành (Đièu 6): các quóc gia thành viên phải 

đảm bảo mo ̣ t hoa ̣c các bên trong tranh cháp có thẻ thi hành được thỏa thua ̣n hòa giải 

thông qua mo ̣ t phán quyét hoa ̣c quyét định của tòa án hoa ̣ c cơ quan thi hành án trừ 

khi thỏa thua ̣ n đó trái với pháp lua ̣ t của quóc gia thành viên. 

- Tính bảo mật (Đièu 7): mo ̣ t trong những đa ̣ c điẻm nỏi ba ̣ t của vie ̣c giải quyét tranh 

cháp bàng hòa giải đó là vie ̣c nó được tién hành không công khai. Chính vì thé các hòa 

giải viên có trách nhie ̣m giữ bí ma ̣ t thông tin của vụ vie ̣c trừ khi các bên có thỏa thua ̣n 

khác hoa ̣c trừ mo ̣ t só trường hợp được quy định theo pháp lua ̣ t. 

- Ha ̣u quả của vie ̣c giải quyét tranh cháp bàng hòa giải và thời hie ̣ u (Đièu 8): theo quy 

định này, vie ̣c các bên tién hành hòa giải không tước bỏ quyèn giải quyét tranh cháp 

bàng tòa án hoa ̣c trọng tài của họ. Đòng thời, thời gian mà các bên tién hành hòa giải 

sẽ được trừ vào thời hie ̣u khởi kie ̣n đói với vụ kie ̣n tại tòa án hoa ̣c trọng tài.  

- Thông tin về hòa giải (Đièu 9 và 10): đẻ nâng cao vai trò và tói ưu hóa hie ̣u quả của 

hòa giải, các quóc gia thành viên được khuyén khích cung cáp các thông tin đén với 

đại chúng, đa ̣c bie ̣ t là thông qua mạng Internet, vè vie ̣c giải quyét tranh cháp bàng hòa 

giải, thông tin vè các hòa giải viên, các trung tâm cung cáp dịch vụ và các tòa án hay cơ 

quan thi hành án có thẻ hõ trợ vie ̣c thi hành thỏa thua ̣n hòa giải thành. 
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Tuy nhiên chỉ thị này chỉ đưa ra những quy định chung nhát và các quóc gia thành viên 

được quyèn tự do xây dựng lua ̣ t quốc gia của mình phù hợp với chỉ thị này. Mõi quóc gia 

lại có mo ̣ t cách tiép ca ̣n khác nhau với vie ̣ c quy định pháp lua ̣ t đièu chỉnh hòa giải. Vè cơ 

bản có 3 cách tiép ca ̣n chính đó là:  

- Quy định cha ̣ t chẽ và chi tiét: ví dụ Đạo lua ̣ t vè hòa giải dân sự của Áo quy định cụ thẻ 

vè Ho ̣ i đòng tư ván hòa giải, đăng ký hòa giải viên, quyèn và nghĩa vụ của các hòa giải 

viên đã được đăng ký, tạm dừng thời hie ̣u, các trung tâm đào tạo hòa giải viên… Bên 

cạnh đó Quy định vè Đào tạo Hòa giải viên của Áo cũng lie ̣ t kê chi tiét no ̣ i dung của vie ̣c 

đào tạo các hòa giải viên đã được đăng ký. 

- Chỉ quy định rát ít: ví dụ Bo ̣  quy tác Tó tụng dân sự của Anh chỉ có mo ̣ t só rát ít quy 

định vè hòa giải, chảng hạn như vè chi phí, những ván đè cơ bản khác như thủ tục hòa 

giải và đào tạo các hòa giải viên sẽ được quy định bởi các tỏ chức tư nhân khác và được 

tự đièu chỉnh theo nhu càu của thị trường hòa giải. 

- Quy định mo ̣ t cách chọn lọc: cách tiép ca ̣n này nhàm đièu hòa giữa tính tự nguye ̣n của 

hòa giải và vie ̣c lạm dụng mo ̣ t cách thái quá tính tự do. Đây là cách tiép ca ̣n của Đức 

được cụ thẻ hóa trong Lua ̣ t Hòa giải Đức. 

Vie ̣ c quy định cha ̣ t chẽ hay đẻ thị trường tự đièu chỉnh không phải là yéu tó quyét định sự 

thành công của hòa giải. Đièu này còn phụ thuo ̣c vào rát nhièu yéu tó khác nữa trong đó 

có nha ̣n thức của các nhà chức trách, co ̣ ng đòng doanh nghie ̣p cũng như trình đo ̣  của hòa 

giải viên.  

2.2 Thực tiễn hòa giải tại Anh quốc và liên minh châu Âu 

Anh quóc và Hà Lan là hai quóc gia được coi là hai quóc gia có nhièu thành tựu nhát tại 

châu Âu trong vie ̣c giải quyét tranh cháp bàng hòa giải. Theo só lie ̣u thóng kê năm 2011 

của Trung tâm hòa giải Hà Lan (NMI), 51690 vụ vie ̣ c đã được giải quyét bàng hòa giải tại 

NMI. Trái lại, tại mo ̣ t só quóc gia khác, chảng hạn như Bungari, hòa giải chỉ được tién hành 

vài trăm vụ trong vòng 1 năm.  
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CEDR là trung tâm cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án hàng 

đầu tại châu Âu và một trong những trung tâm ADR lớn nhất trên thế giới. Ngoài các dịch 

vụ giải quyết tranh chấp như thương lượng, hòa giải và trọng tài, CEDR còn cung cấp các 

dịch vụ quản lý xung đột cho các doanh nghiệp cũng như các tổ chức của chính phủ và tổ 

chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ và kĩ năng cho các hòa giải viên. Ngoài ra, CEDR 

thường xuyên tiến hành kiểm toán và thống kê các số liệu về ADR. 

Theo số liệu kiểm toán năm 2014: số lượng vụ việc về dân sự và thương mại đạt trung 

bình 9500 vụ/năm, tăng 9% so với báo cáo kiẻm toán năm 2012; bằng việc nhanh chóng 

giải quyết tranh chấp so với thời gian có thể tiêu tốn tại tòa án, hòa giải thương mại năm 

2014 tiết kiệm cho các doanh nghiệp khoảng 2,4 triệu Bảng Anh mõi năm; kể từ năm 1990, 

việc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải đã tiết kiệm được khoảng 17,5 triệu Bảng Anh. 

Theo báo cáo từ các hòa giải viên của CEDR, hơn 70% các vụ việc được hòa giải thành 

trong ngày, 20% thành công sau đó một thời gian ngắn, nâng tổng số vụ việc hòa giải thành 

của CEDR lên tới 90%. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI PHÙ HỢP 

VỚI THỰC TIỄN VIỆT NAM 

Các só lie ̣u trên cho tháy hòa giải thực sự là mo ̣ t bie ̣n pháp giải quyét tranh cháp hie ̣u quả, 

tiét kie ̣m được chi phí và thời gian cho các bên, đòng thời phàn nào giảm gánh na ̣ng cho 

tòa án. Tuy nhiên đẻ thực sự đạt được hie ̣u quả cao nhát của hòa giải tại Vie ̣t Nam thì càn 

phải xây dựng mô hình hòa giải thương mại thích hợp. 

3.1. Nên lựa chọn cách tiép ca ̣n nào? 

Vì he ̣  thóng pháp lua ̣ t của Vie ̣t Nam vè bản chát là theo he ̣  thóng Dân lua ̣ t (Civil Law), nên 

đẻ hoạt đo ̣ng hòa giải được tỏ chức mo ̣ t cách có he ̣  thóng và hie ̣u quả thì càn phải có văn 

bản pháp lua ̣ t cụ thẻ liên quan đén ván đè này. Tuy nhiên, nèn tảng của hòa giải là dựa 

trên sự tự nguye ̣n của các bên, đè cao nguyên tác tự thỏa thua ̣n giữa các bên (party 

autonomy) nên cũng không nên quy định quá cụ thẻ và cha ̣ t chẽ. Hướng tiép ca ̣n quy định 

mo ̣ t cách có chọn lọc theo như pháp lua ̣ t của Đức đã được nêu ở trên có lẽ là phù hợp 

nhát. 

3.2. Pháp lua ̣ t vè hòa giải càn quy định những gì? 
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 Các hình thức hòa giải 

Càn khuyén khích cả hai hình thức hòa giải là: hòa giải có tỏ chức (institutional mediation) 

và hòa giải theo vụ vie ̣c (ad-hoc). 

 Tỏ chức cung cáp dịch vụ hòa giải 

Càn có các quy định vè vie ̣c thành la ̣p, hoạt đo ̣ng và chám dứt hoạt đo ̣ng của các tỏ chức 

cung cáp dịch vụ hòa giải. Có thẻ tham khảo mô hình của Trung tâm trọng tài quốc tế Hồng 

Kong (HKIAC), Trung tâm hòa giải Singapore (SMC) hoa ̣ c trung tâm hòa giải quóc té 

Singapore (SIMC), các trung tâm này cung cáp rát nhièu dịch vụ liên quan đén giải quyét 

tranh cháp bao gòm cả dịch vụ hòa giải, hòa giải trực tuyén và các khóa đào tạo hòa giải 

viên. Các tỏ chức hòa giải có thẻ có bo ̣  quy tác hòa giải riêng và danh sách hòa giải viên 

của mình. 

 Tiêu chuản của hòa giải viên 

Theo tiêu chuản chung quóc té, hòa giải viên phải là người có tính đo ̣c la ̣p và vô tư. Hơn 

nữa, hòa giải viên càn phải được đào tạo kỹ năng hòa giải cơ bản đẻ trở thành hòa giải 

viên chuyên nghie ̣p phục vụ tại các trung tâm hòa giải hoa ̣c hoạt đo ̣ng với tư cách hòa giải 

viên tự do.  

Các trung tâm hòa giải có thẻ quy định quy tác hành xử của hòa giải viên mà mo ̣ t trong 

những nghĩa vụ cơ bản và quan trọng nhát đó là vie ̣ c đảm bảo tính bảo ma ̣ t thông tin của 

vụ tranh cháp. 

 Thủ tục tién hành hòa giải 

Vì hòa giải dựa trên nèn tảng cơ bản là nguyên tác tự nguye ̣n thỏa thua ̣n giữa các bên nên 

vie ̣c quy định các thủ tục tién hành hòa giải cũng phải tôn trọng nguyên tác này. Những 

quy định vè thủ tục tién hành hòa giải nên theo hướng ủng ho ̣  cho hòa giải. Chảng hạn như 

quy định vè thi hành thỏa thua ̣n hòa giải, cách tińh thời hie ̣u khởi kie ̣n khi diẽn ra hòa giải, 

các quy định vè chứng cứ… Ngoài ra các tỏ chức hòa giải cũng có thẻ có các bo ̣  quy tác hòa 

giải của riêng mình. 
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 Giá trị pháp lý và hie ̣u lực thi hành của thỏa thua ̣n hòa giải và thỏa thua ̣n hòa giải 

thành 

Thỏa thua ̣n hòa giải là nơi ghi nha ̣n những ý chí tự nguye ̣n hòa giải của các bên. Vì thé càn 

phải có quy định vè giá trị pháp lý của thỏa thua ̣n này và vie ̣c thi hành thỏa thua ̣n. 

Bên cạnh đó, thỏa thua ̣n hòa giải thành là két quả của quá trình hòa giải. Nó có giá trị như 

mo ̣ t hợp đòng ràng buo ̣c các bên. Càn phải có sự hõ trợ từ tòa án trong vie ̣ c đăng ký, công 

nha ̣n và thi hành thỏa thua ̣n hòa giải thành. Có như va ̣y thì vie ̣c hòa giải mới thực sự đạt 

được ý nghĩa của nó. 

KẾT LUẬN 

Theo ông George Lim SC, lua ̣ t sư thành viên của công ty lua ̣ t Wee Tay & Lim: “Trong khi 

trọng tài hie ̣n đang được coi là mo ̣ t phương thức háp dãn đẻ giải quyét các tranh cháp 

xuyên biên giới, hòa giải lại tỏ ra là mo ̣ t phương thức tiét kie ̣m chi phi ́và thời gian hơn 

rát nhièu. Nó chi ̉còn là ván đè thời gian trước khi co ̣ ng đòng kinh doanh quóc té nha ̣n ra 

ràng họ nên nõ lực hòa giải trước khi đưa tranh cháp ra giải quyét bàng tòa án hay trọng 

tài”. Qua đó có thẻ tháy ràng hòa giải đang dàn được công nha ̣n và ủng ho ̣  như mo ̣ t phương 

thức giải quyét tranh cháp hie ̣u quả, tiét kie ̣m thời gian, chi phí cho các bên. Hơn nữa, hòa 

giải không chỉ giải quyét tranh cháp giữa các bên mà còn giúp các bên trong tranh cháp 

giữ được mói quan he ̣  với nhau. Đẻ đảm bảo hoạt đo ̣ng hòa giải được tién hành mo ̣ t cách 

hie ̣u quả nhát, vie ̣ c xây dựng khung pháp lua ̣ t đièu chỉnh hoạt đo ̣ng này là càn thiét. Pháp 

lua ̣ t vè hòa giải càn phải tuân theo các chuản mực quóc té dựa trên cơ sở tham khảo Lua ̣ t 

mãu UNCITRAL và Lua ̣ t mãu châu Âu vè hòa giải và lua ̣ t hòa giải của mo ̣ t só nước trong 

khu vực như Singapore, Hongkong… nhưng đòng thời cũng đảm bảo sự thóng nhát với he ̣  

thóng pháp lua ̣ t và các ngành lua ̣ t có liên quan như Lua ̣ t trọng tài, Lua ̣ t hợp đòng, Lua ̣ t 

dân sự và Lua ̣ t tó tụng dân sự. Bên cạnh đó, đẻ xây dựng mô hình tỏ chức hòa giải hoạt 

đo ̣ng hie ̣u quả cũng càn tham khảo và học hỏi mô hình của các trung tâm hòa giải thành 

công trong khu vực và trên thé giới như HKIAC, SMC, SIMC, CEDR… 

Ngoài ra, càn chú trọng vie ̣c phỏ bién thông tin nhàm nâng cao nha ̣n thức của các nhà chức 

trách, cá nhân và co ̣ ng đòng doanh nghie ̣p vè hòa giải. Có như va ̣y thì hòa giải mới thực 
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sự phát huy hét vai trò là mo ̣ t phương thức giải quyét tranh cháp lựa chọn ngoài tòa án 

hie ̣u quả. 
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ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO 3 BỘ LUẬT TỐ TỤNG 

DÂN SỰ CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN HÒA GIẢI 

VÀ THƯƠNG LƯỢNG 

(THÁNG 3 NĂM 2015) 

Nguyễn Mạnh Dũng – Đặng Vũ Minh Hà204 

1. HỖ TRỢ THỦ TỤC HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN  

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Chương 

trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếp cận công 

lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” (Dự án 58.492) của Chính phủ Việt Nam và UNDP, tháng 

2/2014, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Báo cáo “Nghiên cứu về 

hòa giải tại Tòa án Việt Nam”. Báo cáo đã phân tích các quy định của pháp lua ̣ t hie ̣n hành 

vè hòa giải tại Tòa án Vie ̣t Nam, chỉ ra những khó khăn trong vie ̣c thi hành các quy định 

đó đòng thời nêu rõ mo ̣ t só khuyén nghị đẻ hoàn thie ̣n pháp lua ̣ t nhàm nâng cao chát 

lượng và hie ̣u quả của công tác hòa giải tại tòa án.  

Tuy nhiên, trong Dự thảo sửa đỏi Bo ̣  lua ̣ t tó tụng dân sự ngày 26/03/2015 (“Dự thảo 3”), 

những khuyén nghị đó chưa được thẻ hie ̣n rõ ràng. Do đó, chúng tôi xin được nhác lại mo ̣ t 

só đè xuát nhàm khuyén khích sự phát triẻn của hòa giải tại tòa án như sau: 

- Từng bước xây dựng Tòa chuyên trách vè hòa giải trong tó tụng dân sự với đo ̣ i ngũ 

cán bo ̣ , thảm phán chuyên trách tién hành hòa giải. Tuy nhiên, vie ̣c thành la ̣p Tòa 

chuyên trách vè hòa giải chưa thẻ thực hie ̣n trong thời gian ngán, do đó, trước mát có 

thẻ cho phép thảm phán tién hành hòa giải riêng bie ̣ t, không phải là thảm phán thụ lý 

hò sơ và xét xử vụ kie ̣n đó. Đièu này khuyén khích các đương sự tién hành hòa giải tại 

tòa án mà không lo ngại vie ̣c hòa giải không thành có thẻ ảnh hưởng đén két quả xét 

xử của thảm phán. 

                                                                    
204 Nguyễn Mạnh Dũng, Thạc sỹ luật (LLM) chuyên sâu về Giải quyết tranh chấp quốc tế của Trường Trọng Tài 

quốc tế, Trường Luật Queen Mary thuộc Đại học Tổng hợp Luân đôn (Anh) là thành viên Viện Trọng tài Luân 

Đôn (CIArb) và Ủy ban Trọng tài của Hiệp hội các đoàn luật sư quốc tế (IBA). Đặng Vũ Minh Hà là trợ lý nghiên 

cứu, Thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế tại Đại học tổng hợp Leicester (Anh). Chi tiết xin liên hệ: 
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- Ngoài vie ̣c tién hành hòa giải tại tòa án, BLTTDS cũng nên cho phép và khuyén khích 

các bên lựa chọn tién hành hòa giải ngoài tòa án bàng vie ̣c thừa nha ̣n vie ̣c tién hành 

hòa giải ngoài tòa án như mo ̣ t căn cứ pháp lý đẻ tạm đình chỉ giải quyét vụ tranh cháp 

như tại Đièu 208 khoản 1 điẻm d Dự thảo BLTTDS ngày 26/03/2015 (Đièu 189 khoản 

4 của BLTTDS hie ̣n hành): “Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự 

việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải 

quyết được vụ án”. Theo đó, vie ̣c tién hành hòa giải ngoài tòa án có thẻ được coi là “sự 

việc phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án” đẻ tạm 

điǹh chỉ giải quyét vụ án. Hơn nữa, đẻ nâng cao tàm quan trọng của hòa giải ngoài tòa 

án, Dự thảo có thẻ quy định riêng mo ̣ t điẻm trong Đièu 208 khoản 1 coi vie ̣c tién hành 

hòa giải là mo ̣ t căn cứ đẻ tạm đình chỉ giải quyét vụ án tại tòa án. 

2. THỦ TỤC CÔNG NHẬN THỎA THUẬN HÒA GIẢI THÀNH TẠI TÒA ÁN 

Bên cạnh trọng tài thương mại, Nhà nước và Chính phủ cũng thẻ hie ̣n sự quan tâm đa ̣c 

bie ̣ t đén hòa giải, mo ̣ t phương thức giải quyét tranh cháp ngoài tòa án (Alternative 

Dispute Resolution - ADR) đang được ưa chuo ̣ng trên thé giới. Phương thức này thẻ hie ̣n 

sự vượt tro ̣ i bởi sự linh hoạt, nhanh gọn, tiét kie ̣m được nhièu thời gian và chi phí cho các 

bên tranh cháp. Cụ thẻ, ngày 20/06/2013 Quóc ho ̣ i đã ban hành Lua ̣ t Hòa giải cơ sở số: 

35/2013/QH13 có hie ̣u lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiét vè nguyên 

tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa 

giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Bên cạnh 

đó, theo Quyét định só 350/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2014, Bo ̣  Tư pháp đã thành 

la ̣p Ban soạn thảo và Tỏ biên ta ̣ p xây dựng Nghị định vè Hòa giải thương mại. Dự thảo mới 

nhát của Nghị định vè Hòa giải thương mại đè ngày 04/03/2015 đã thẻ hie ̣n nhièu điẻm 

tién bo ̣ , dựa trên nèn tảng là Lua ̣ t mãu của Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên Hiệp 

Quốc (UNCITRAL) vè Hòa giải thương mại quóc té, bám sát với thực tiẽn quóc té cũng như 

tình hình thực té của Vie ̣t Nam. 

Ma ̣c dù Hòa giải cơ sở và Hòa giải thương mại có nhièu điẻm khác bie ̣t vè thủ tục cũng 

như cách thức tién hành, tuy nhiên, két quả cuói cùng của hai phương thức này đèu là thỏa 

thua ̣n hòa giải thành do các bên tranh cháp la ̣p ra205. Tuy nhiên, mo ̣ t rào cản đói với vie ̣c 

                                                                    
205 Điều 24 Luật Hòa giải cơ sở và Điều 24 Dự thảo Nghị định Hòa giải thương mại ngày 04/03/2015 
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sử dụng phương thức hòa giải đó là thỏa thua ̣n hòa giải thành đạt được thường khó thi 

hành hơn so với phán quyét trọng tài néu như mo ̣ t bên đã cháp nha ̣n kí thỏa thua ̣ n nhưng 

sau đó lại không tuân thủ thỏa thua ̣ n đó. Theo Đièu 25 Dự thảo Nghị định Hòa giải thương 

mại ngày 04/03/2015, khi các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành để giải quyết một 

phần hoặc toàn bộ tranh chấp thì thỏa thuận hòa giải thành đó có giá trị như một hợp 

đồng mới thay thế các điều khoản có liên quan của thỏa thuận cũ và có hiệu lực ràng buộc 

đối với các bên. Ma ̣c dù có bản chát là mo ̣ t hợp đòng nhưng vie ̣c thi hành thỏa thua ̣n hòa 

giải thành thông qua pháp lua ̣ t vè hợp đòng thường ga ̣p phải nhièu khó khăn và rát tón 

thời gian. Chính vì va ̣ y, đẻ tăng cường giá trị pháp lý của thỏa thua ̣n hòa giải thành, khuyén 

khích các bên sử dụng phương thức hòa giải, giảm bớt gánh na ̣ng cho tòa án, Dự thảo Bo ̣  

lua ̣ t tó tụng dân sự (“BLTTDS”) đã có mo ̣ t sự khởi xướng rát tién bo ̣  đó là đưa vào mo ̣ t 

Chương mới quy định vè vie ̣ c công nha ̣n két quả hòa giải ngoài tòa án (thỏa thua ̣n hòa giải 

thành) (Chương XXIX, Đièu 403-406 Dự thảo 3 ngày 26/3/2015). Liên quan đén no ̣ i dung 

của Chương này, chúng tôi có mo ̣ t só ý kién như sau: 

a. Cơ quan/người tiến hành hòa giải ngoài tòa án 

Đièu 402 của Dự thảo 3 ngày 26/03/2015 có quy định ràng: “Kết quả hòa giải của cơ quan, 

tổ chức có nhiệm vụ hòa giải theo quy định của pháp luật ngoài Tòa án giữa cá nhân, cơ 

quan, tổ chức tự nguyện không trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội, không nhằm trốn 

tránh nghĩa vụ được Tòa án công nhận khi có yêu cầu”. Đói với đièu khoản này, càn lưu ý 

mo ̣ t só điẻm sau đây: 

- Theo Dự thảo Nghị định Hòa giải thương mại ngày 04/03/2015, hòa giải thương 

mại có thẻ được tién hành bởi hòa giải viên hoạt đo ̣ ng đo ̣c la ̣p (ad-hoc mediation) 

hoa ̣c hòa giải viên tại tỏ chức cung cáp dịch vụ hòa giải (institutional mediation). 

Do đó, đièu khoản này nên được sửa thành: “Kết quả hòa giải của cá nhân, cơ quan, 

tổ chức có nhiệm vụ hòa giải theo quy định của pháp luật ngoài Tòa án…” 

- Hơn nữa, vie ̣ c quy định két quả của hòa giải ngoài tòa án không được “trái với quy 

định pháp luật” là quá ro ̣ng, dẽ dãn đén vie ̣ c biên bản hòa giải/thỏa thua ̣n hỏa giải 

thành thường xuyên không được công nha ̣n. Chúng tôi khuyén nghị sửa cụm từ 

này thành “không vi phạm điều cấm của pháp luật”. 

b. Căn cứ công nhận kết quả hòa giải ngoài tòa án (Điều 404) 
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Ma ̣c dù ý tưởng công nha ̣n thỏa thua ̣n hòa giải thành là mo ̣ t phát triẻn rát triẻn vọng bát 

kịp với xu thé của thé giới, tuy nhiên đây còn là mo ̣ t ván đè rát mới nên càn cân nhác rát 

cản tha ̣ n khi đưa ra các căn cứ đẻ công nha ̣n thỏa thua ̣n hòa giải thành. Liên quan đén 

Đièu 403 của Dự thảo 3 vè các đièu kie ̣n công nhận kết quả hòa giải ngoài Tòa án, chúng 

tôi xin đưa ra mo ̣ t só ý kién sơ bo ̣  như sau: 

- Theo Đièu 6 của Chỉ thị 2008/52/EC của Nghị viện châu Âu và Hội đồng châu Âu 

ngày 21 tháng 5 năm 2008 về một số khía cạnh của hòa giải trong các vấn đề dân sự 

và thương mại (“Chỉ thị 2008/52/EC”), két quả của vie ̣c hòa giải được la ̣p thành 

văn bản sẽ được thi hành bàng mo ̣ t bản án hoa ̣c quyét định của tòa án (hoa ̣ c cơ 

quan khác có thảm quyèn) trừ khi: “Nội dung của tranh chấp hoặc nội dung của 

thỏa thuận hòa giải thành trái với pháp luật của nước Thành viên đang giải quyết 

yêu cầu công nhận…”. Dựa trên đièu này, chúng tôi kién nghị ràng, Dự thảo BLTTDS 

nên quy định theo hướng: “Kết quả hòa giải ngoài tòa án sẽ được công nhận trừ 

trường hợp…”. Theo cách này, thỏa thua ̣n hòa giải thành sẽ đương nhiên được công 

nha ̣n trừ mo ̣ t só trường hợp nhát định. Đây cũng là cách tiép ca ̣n của Công ước 

New York 1958 vè Công nha ̣n và Thi hành Phán quyét trọng tài nước ngoài (“Công 

ước New York 1958”), Đièu 370 của BLTTDS hie ̣n hành và Đièu 68 của Lua ̣ t trọng 

tài thương mại 2010. Cách quy định này sẽ hạn ché các trường hợp thỏa thua ̣n hòa 

giải thành bị từ chói công nha ̣n, tạo đièu kie ̣n thua ̣n lợi hơn cho vie ̣ c công nha ̣n 

thỏa thua ̣n hòa giải thành hơn là quy định các đièu kie ̣n cụ thẻ đẻ thỏa thua ̣n hòa 

giải thành được công nha ̣ n như trong Dự thảo 3 hie ̣n nay. 

- Khả năng thi hành của thỏa thua ̣n hòa giải thành hie ̣n là mo ̣ t chủ đè đang nha ̣n 

được sự quan tâm đa ̣c bie ̣t của co ̣ ng đòng hòa giải trên thé giới mà trong đó các 

căn cứ đẻ không công nha ̣n thỏa thua ̣n hòa giải thành vãn đang được tranh cãi rát 

nhièu. Theo như kién nghị của Chính phủ Hoa Kỳ vè chương trình làm vie ̣c của 

Nhóm công tác II của Liên hợp quóc vè Lua ̣ t thương mại quóc té (UNCITRAL)206, 

các trường hợp ngoại le ̣  của vie ̣ c công nha ̣n thỏa thua ̣n hòa giải thành sẽ tương tự, 

                                                                    
206 Theo Bản kiến nghị này, chính phủ Hoa Kỳ đề xuất xây dựng một công ước về công nhận thỏa thuận hòa giải 

thành tương tự như Công ước New York 1958 về công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. 

Toàn văn Bản kiến nghị bằng tiếng Anh có thể truy cập tại http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V14/035/93/PDF/V1403593.pdf?OpenElement 
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nhưng không hoàn toàn gióng, với các trường hợp từ chói công nha ̣n và cho thi 

hành phán quyét trọng tài nước ngoài quy định tại Đièu V của Công ước New York 

1958. Cụ thẻ các trường hợp từ chói công nha ̣n thỏa thua ̣n hòa giải thành vãn còn 

càn xin ý kién của các chuyên gia vè hòa giải trên toàn thé giới và còn càn phải thảo 

lua ̣n rát nhièu tuy nhiên chính phủ Hoa Kỳ có đưa ra ý tưởng ràng thỏa thuận hòa 

giải thành sẽ không được công nhận nếu một bên có thể chứng minh rằng họ bị ép 

buộc kí vào thỏa thuận đó. 

Bên cạnh đó, theo Đièu 2044 của Bo ̣  lua ̣ t Dân sự Pháp, thỏa thua ̣n hòa giải thành 

chỉ có hie ̣u lực nếu như nó giải quyết tranh chấp giữa các bên hoặc ngăn chặn các 

tranh chấp khác có thể phát sinh trong tương lai và bao gồm sự nhượng bộ từ cả hai 

phía. Vì va ̣y, nếu như còn tranh chấp nào chưa được giải quyết bằng thỏa thuận hòa 

giải thành đó hoặc chỉ có một bên chấp nhận nhượng bộ, thì hiệu lực của thỏa thuận 

hòa giải thành đó có thể sẽ không được công nhận. 

Cũng theo như Đièu 6 của Chỉ thị 2008/52/EC được trích dãn ở trên, thỏa thua ̣n 

hòa giải thành chỉ không được công nha ̣ n trong trường hợp “nội dung vụ tranh 

chấp hoặc nội dung của thỏa thuận hòa giải thành trái với pháp luật của nước thành 

viên đang giải quyết yêu cầu công nhận…”. 

- Dựa vào các ví dụ nêu trên cũng như trên tinh thàn quy định hie ̣n tại của Đièu 403 

của Dự thảo 3 ngày 26/03/2015, chúng tôi có kién nghị ràng: thỏa thuận hòa giải 

thành sẽ được tòa án công nhận trừ các trường hợp sau đây: 

 Các bên tham gia vào thỏa thuận hòa giải và thỏa thuận hòa giải thành không 

có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tại thời điểm kí kết các thỏa thuận đó. 

 Một trong các bên bị ép buộc khi kí kết thỏa thuận hòa giải thành. 

 Nội dung của thỏa thuận hòa giải thành vi phạm điều cấm của pháp luật Việt 

Nam hoặc trái với đạo đức xã hội. 

c. Hồ sơ yêu cầu công nhận kết quả hòa giải ngoài tòa án (Điều 405) 

Đièu 405 khoản 2 Dự thảo 3 có quy định tài lie ̣u kèm theo đơn yêu càu công nha ̣n két quả 

hòa giải ngoài tòa án là “biên bản hòa giải và các tài liệu liên quan đến nội dung hòa giải”. 

Liên quan đén đièu này, chúng tôi có mo ̣ t só nha ̣n xét như sau: 

- Thứ nhát, két quả hòa giải ngoài tòa án không chỉ được thẻ hie ̣n bàng “biên bản hòa 

giải” theo Đièu 24 Lua ̣ t Hòa giải cơ sở mà còn là “thỏa thuận hòa giải thành” theo 
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Đièu 24 Dự thảo Nghị định Hòa giải thương mại ngày 04/03/2015. Do đó, tại điẻm 

này, chúng tôi khuyén nghị sửa thành “biên bản hòa giải hoặc thỏa thuận hòa giải 

thành”. 

- Thứ hai, theo quy định và thực tiẽn hòa giải quóc té tính bảo ma ̣ t là mo ̣ t trong 

những nguyên tác cơ bản của thủ tục hòa giải207, các tài lie ̣u liên quan đén no ̣ i dung 

hòa giải không được vie ̣n dãn hoa ̣c cung cáp làm chứng cứ tại tòa án hoa ̣c thủ tục 

tư pháp khác. Do đó, vie ̣c tòa án buo ̣ c bên yêu càu công nha ̣ n biên bản hòa giải/ 

thỏa thua ̣n hòa giải thành cung cáp “các tài liệu liên quan đến nội dung hòa giải” có 

thẻ vi phạm nguyên tác này. Do đó, chúng tôi cho ràng, bên yêu càu chỉ càn no ̣p 

biên bản hòa giải/ thỏa thua ̣n hòa giải thành là đủ. 

d. Thủ tục công nhận kết quả hòa giải ngoài tòa án và giải quyết tranh chấp khi kết 

quả hòa giải ngoài tòa án không được công nhận (Điều 406) 

Trước hét, chúng tôi cho ràng thủ tục công nha ̣n két quả hòa giải ngoài tòa án như đang 

được quy định tại Đièu 406 của Dự thảo 3 là khá phức tạp (giải quyét theo thủ tục giải 

quyét vie ̣ c dân sự thông thường) và còn nhièu bát ca ̣ p. Đièu 406 khoản 5 của Dự thảo quy 

định ràng:  

“Tòa án ra quyết định không công nhận kết quả hòa giải ngoài Tòa án trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Quá thời hạn cung cấp chứng cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 355 của Bộ luật này 

mà người tham gia hòa giải, người có quyền, nghĩa vụ liên quan không bổ sung theo yêu 

cầu của Tòa án; 

b) Người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến nội dung kết quả hòa giải được Tòa án 

triệu tập hợp lệ vắng mặt lần thứ hai; 

Đièu này rõ ràng mâu thuãn với Đièu 404 ở trên, cụ thẻ, trong trường hợp thỏa thua ̣n hòa 

giải thành/biên bản hòa giải thỏa mãn các đièu kie ̣n được công nha ̣n tại Đièu 404 nhưng 

lại vi phạm khoản này thì thỏa thua ̣ n/biên bản đó cũng không được công nha ̣ n. Đièu này 

là không hợp lý. Do va ̣y, chúng tôi khuyén nghị nên bỏ khoản 5 của đièu này. Thay vào đó, 

vie ̣ c công nha ̣n két quả hòa giải ngoài tòa án có thẻ được thực hie ̣n tương tự như thủ tục 

đăng ký phán quyét trọng tài vụ vie ̣ c được quy định tại Đièu 62 Lua ̣ t Trọng tài thương mại 

                                                                    
207 Điều 9 và Điều 10 Luật mẫu của UNICTRAL về Hòa giải thương mại quốc tế 
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2010208. Chúng tôi cho ràng, thủ tục công nha ̣n két quả hòa giải ngoài tòa án quá phức tạp 

sẽ khién cho các bên không tin tưởng và lựa chọn hòa giải nữa, làm giảm hie ̣u quả của 

phương thức này cũng như làm mát ý nghĩa của vie ̣ c công nha ̣n két quả hòa giải ngoài tòa 

án. 

Tại đoạn 3 khoản 7 của Đièu 406 quy định vè vie ̣c giải quyét tranh cháp khi thỏa thua ̣n 

hòa giải thành/biên bản hòa giải không được công nha ̣n ràng: “Trường hợp Tòa án ra 

quyết định không công nhận kết quả hòa giải ngoài Tòa án, hoặc quyết định công nhận kết 

quả hòa giải ngoài Tòa án bị hủy thì đương sự có quyền hòa giải lại về việc giải quyết vụ 

việc hoặc khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật này”. Chúng tôi khuyén nghị 

ràng nên cho phép các bên thỏa thua ̣n vè vie ̣c giải quyét tranh cháp, có thẻ là tòa án hoa ̣c 

trọng tài (chứ không chỉ có khởi kie ̣n tại tòa án như trong quy định hie ̣n tại của Dự thảo). 

Hơn nữa, theo Đièu 25 Dự thảo Nghị định Hòa giải thương mại: Khi các bên đạt được thỏa 

thuận hòa giải thành để giải quyết một phần hoặc toàn bộ tranh chấp thì thỏa thuận hòa 

giải thành đó có giá trị như một hợp đồng mới thay thế các điều khoản có liên quan của 

thỏa thuận cũ và có hiệu lực ràng buộc đối với các bên. Do đó, chúng tôi cho ràng, vie ̣c giải 

                                                                    
208 Điều 62. Đăng ký phán quyết trọng tài vụ việc 

1. Theo yêu cầu của một hoặc các bên tranh chấp, phán quyết của Trọng tài vụ việc được đăng ký tại Tòa án nơi 

Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trước khi yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi 

hành phán quyết trọng tài đó. Việc đăng ký hoặc không đăng ký phán quyết trọng tài không ảnh hưởng đến nội 

dung và giá trị pháp lý của phán quyết trọng tài. 

2. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ban hành phán quyết trọng tài, bên yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài 

vụ việc phải gửi đơn xin đăng ký phán quyết trọng tài tới Tòa án có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này 

kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ các tài liệu sau đây: 

a) Phán quyết trọng tài do Hội đồng trọng tài vụ việc ban hành; 

b) Biên bản phiên họp giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài vụ việc, nếu có; 

c) Bản chính hoặc bản sao thoả thuận trọng tài đã được chứng thực hợp lệ. 

Bên yêu cầu phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của các tài liệu gửi cho Tòa án. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn xin đăng ký phán quyết, Chánh án Tòa án phải 

phân công một Thẩm phán xem xét đơn đăng ký phán quyết. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được phân 

công, Thẩm phán phải kiểm tra tính xác thực của các tài liệu gửi kèm theo đơn và thực hiện việc đăng ký. Trường 

hợp xác định phán quyết trọng tài không có thật thì Thẩm phán từ chối đăng ký, trả lại đơn yêu cầu và các tài 

liệu kèm theo và phải thông báo ngay cho bên có yêu cầu biết, đồng thời nêu rõ lý do. Trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Tòa án, người yêu cầu đăng ký phán quyết trọng tài có quyền 

khiếu nại với Chánh án Tòa án về việc từ chối đăng ký phán quyết trọng tài. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được khiếu nại, Chánh án Tòa án phải xem xét và ra quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết 

định giải quyết khiếu nại của Chánh án Tòa án là quyết định cuối cùng. 

4. Nội dung đăng ký phán quyết Trọng tài: 

a) Thời gian, địa điểm thực hiện việc đăng ký; 

b) Tên Tòa án tiến hành việc đăng ký; 

c) Tên, địa chỉ của bên yêu cầu thực hiện việc đăng ký; 

d) Phán quyết được đăng ký; 

đ) Chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của Tòa án. 
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quyét các tranh cháp sau này phải dựa trên chính thỏa thua ̣n hòa giải thành đó và nên 

được giải quyét theo thủ tục rút gọn (dù được giải quyét bàng tòa án hay trọng tài). 

3. CHO PHÉP CÁC BÊN THỎA THUẬN GIA HẠN THỜI HIỆU KHỞI KIỆN 

Bên cạnh trọng tài và hòa giải thì thương lượng – đàm phán cũng là mo ̣ t phương thức giải 

quyét tranh cháp ngoài tòa án rát được ưa chuo ̣ng tại Vie ̣ t Nam. Không những va ̣ y, đây 

còn được coi là phương thức giải quyét tranh cháp phỏ bién và hie ̣u quả nhát, đa ̣c bie ̣t là 

đói với các tranh cháp kinh doanh, thương mại và đàu tư, nhàm tránh các thủ tục tó tụng 

tòa án kéo dài và tón kém thời gian lãn tièn bạc. 

Tuy nhiên, khi tién hành thương lượng – đàm phán hoa ̣c hòa giải, các bên tranh cháp 

thường có mo ̣ t lo láng đó là vie ̣c hét thời hie ̣u khởi kie ̣n vụ vie ̣c ra tòa án hoa ̣c trọng tài. 

Đièu này ảnh hưởng đén chát lượng cũng như hie ̣u quả của hai phương thức này. Đièu 

159 (3) của BLTTDS hie ̣n hành có quy định: 

“3. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường 

hợp pháp luật không có quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự thì thực hiện như sau: 

a) Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản; tranh chấp về đòi lại tài sản do người khác quản lý, 

chiếm hữu; tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì 

không áp dụng thời hiệu khởi kiện; 

b) Tranh chấp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì thời hiệu khởi 

kiện vụ án dân sự là hai năm, kể từ ngày cá nhân, cơ quan, tổ chức biết được quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.” 

Đièu 23 khoản 5 điẻm g của Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ban hành ngày 3 tháng 12 

năm 2012, có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2013 hướng dãn thi hành Đièu 159 khoản 3 

của BLTTDS:  

“Trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 5 Điều này nếu 

các bên có thoả thuận khác về thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện, thì thời điểm bắt đầu 

thời hiệu khởi kiện được xác định theo thoả thuận của các bên”. 

Như va ̣y pháp lua ̣ t đã thừa nha ̣n quyèn của các bên được thỏa thua ̣n vè thời điẻm bát đàu 

thời hie ̣u khởi kie ̣n trong mo ̣ t só trường hợp nhát định. Tuy nhiên, đẻ tạo đièu kie ̣n thua ̣n 

lợi hơn cho các bên trong vie ̣c tién hành thương lượng – đàm phán hoa ̣c hòa giải mà không 

bị ảnh hưởng đén thời hie ̣u khởi kie ̣n, chúng tôi cho ràng Dự thảo BLTTDS mới càn có 
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đièu khoản quy định rõ ràng cho phép các bên thỏa thua ̣n vè thời điẻm bát đàu thời hie ̣u 

khởi kie ̣n cũng như gia hạn thời hie ̣u khởi kie ̣n. Đây là ván đè đã được thừa nha ̣n trong 

rát nhièu thảm quyèn tài phán khác209. Do đó, đẻ khuyén khích các bên tranh cháp tién 

hành thương lượng và hòa giải trước khi khởi kie ̣n ra tòa án, nhàm giảm bớt gánh na ̣ng 

cho tòa án, Dự thảo nên quy điṇh ràng các bên có quyèn được thỏa thua ̣n vè vie ̣c gia hạn 

thời hie ̣u khởi kie ̣n trong bát cứ trường hợp nào. Cụ thẻ, có thẻ thêm khoản c của Đièu 

171 Dự thảo BLTTDS ngày 26/03/2015 quy định ràng: 

“Trong trường hợp các bên có quy định khác về thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện 

hoặc gia hạn thời hiệu khởi kiện thì thời hiệu khởi kiện sẽ được tính theo thỏa thuận của 

các bên.”  

                                                                    
209 Ví dụ: luật Pháp, Bỉ, Đức, Thụy Điển, Slovakia, Hà Lan, CH Séc… đều cho phép các bên thỏa thuận kéo dài 

thời hiệu khởi kiện trong các vụ việc liên quan đến hợp đồng thương mại (trừ các hợp đồng liên quan đến người 

tiêu dùng). Thông tin tổng hợp bởi Công ty Luật Bird & Bird LLP, công ty luật nổi tiếng của Anh, có 27 văn 

phòng trên khắp thế giới.  

Có thể tham khảo thêm tại: 

http://www.twobirds.com/~/media/PDFs/Brochures/Dispute%20Resolution/Client%20know%20how/Client%2

0Briefings%20%20Bird%20%20Bird%20Comparative%20Table%20%20Statute%20of%20Limitation%205.P

DF 
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HOÀ GIẢI TRANH CHẤP GIỮA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CƠ 

QUAN NHÀ NƯỚC (ISDS) THEO CÁC HIỆP ĐỊNH 

THƯƠNG MẠI THẾ HỆ MỚI! 

THÁNG 8 NĂM 2016 

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng & Đặng Vũ Minh Hà210 

Việc Việt Nam kí kết và gia nhập một loạt các Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu 

tư (BIT) hay các Hiệp định thương mại tự do (FTA) như Hiệp định đối tác chiến lược 

xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu 

(EVFTA) hoặc các Hiệp định đa phương khác điều chỉnh quan hệ đầu tư (như Hiệp 

định thương mại tự do ASEAN hay Hiệp định Thành lập Khu vực thương mại tự do 

ASEAN – Úc – New Zealand, v.v…) đã góp phần thu hút và làm gia tăng mạnh mẽ số vốn 

đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng kéo theo một hệ 

quả không thể tránh khỏi đó là sự phát sinh các tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài 

và cơ quan nhà nước Việt Nam. Các tranh chấp này sẽ được giải quyết theo quy định 

tại các Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư hoặc các Hiệp định thương mại tự do 

hay các điều ước đa phương khác. Trên thực tế các nhà đầu tư thường lựa chọn giải 

quyết tranh chấp bằng trọng tài do rất nhiều ưu điểm của phương thức này bao gồm 

cả tính trung lập của hội đồng trọng tài so với tòa án quốc gia. Việc giải quyết tranh 

chấp bằng thương lượng, hoà giải thường chưa được ưa chuộng vì kết quả hoà giải 

thành phụ thuộc vào ý chí của các bên tranh chấp và không có cơ chế pháp lý để đảm 

bảo việc thi hành thoả thuận hòa giải thành. Tuy nhiên, với xu hướng phát triển hiện 

nay, hoà giải đang ngày càng được chứng minh là một phương thức giải quyết tranh 

chấp hiệu quả bên cạnh trọng tài và toà án, phù hợp với các tranh chấp đầu tư quốc tế. 

Để theo kịp xu thế chung, Việt Nam cần tiếp cận và hiểu rõ phương thức giải quyết 

tranh chấp này, nhất là trong hoàn cảnh Luật đầu tư năm 2014 đã quy định thương 

lượng và hoà giải là “điều kiện tiên quyết” trước khi tranh chấp được đưa ra trọng tài 

hoặc toà án. Bài viết này sẽ tập trung phân tích một số khía cạnh học thuật cũng như 

thực tiễn của việc giải quyết tranh chấp đầu tư bằng hoà giải, từ đó phân tích một số 

khó khăn của Việt Nam và giải pháp khắc phục trong việc áp dụng phương thức mới 

này.  

                                                                    
210 Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng là Thạc Sỹ Luật Giải quyết tranh chấp quốc tế của Trường Luật Queen Mary, 

ĐHTH Luân Đôn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập có tên giao dịch quốc tế là Dzungsrt & 

Associates LLC, một hãng luật chuyên sâu về luật hàng hải và ADR: www.dzungsrt.com. 

Đặng Vũ Minh Hà là Thạc Sỹ Luật Thương mại quốc tế của Trường Luật Lecester, trợ lý nghiên cứu.  
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1. Quy định của pháp luật Việt Nam về việc giải quyết tranh chấp bằng phương 

thức hoà giải 

Việc giải quyết tranh chấp đầu tư bằng hoà giải được ghi nhận tại rất nhiều văn 

bản pháp luật Việt Nam.  

1.1. Luật Trọng tài thương mại 2010 

Theo Điều 9 của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (“Luật TTTM”), trong quá trình 

tố tụng trọng tài, các bên có quyền tự do thương lượng, thoả thuận với nhau về việc 

giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu Hội đồng trọng tài đóng vai trò hoà giải viên để 

hoà giải vụ việc, hỗ trợ các bên thoả thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp. Hơn 

nữa, nếu các bên đạt được thoả thuận giải quyết tranh chấp thông qua việc hoà giải 

tiến hành bởi Hội đồng trọng tài thì Hội đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự 

thoả thuận của các bên có giá trị như phán quyết trọng tài.211 Các quy định này áp 

dụng cho tất cả các tranh chấp được giải quyết bằng trọng tài trên lãnh thổ Việt Nam, 

bao gồm cả các tranh chấp đầu tư.  

1.2. Luật đầu tư 2014 

Luật số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 

năm 2015 (“Luật Đầu tư 2014”) là văn bản luật chuyên ngành điều chỉnh các lĩnh 

vực liên quan đến đầu tư trong nước và nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, 

việc giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước Việt Nam được 

quy định tại Điều 14 như sau: 

Điều 14. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư kinh doanh 

1. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được 

giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương 

lượng, hòa giải được thì tranh chấp được giải quyết tại Trọng tài hoặc Tòa 

án theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này. 

Đây là điều khoản kế thừa của Điều 12 của Luật số: 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 

11 năm 2005 (“Luật Đầu tư 2005”), tuy nhiên quy định của Luật Đầu tư năm 2014 

có một sự khác biệt cơ bản so với Luật Đầu tư năm 2005 liên quan đến việc giải 

quyết tranh chấp đầu tư bằng thương lượng và hoà giải. Khoản 1 Điều 12 Luật đầu 

tư năm 2005212 chỉ quy định thương lượng và hoà giải là một lựa chọn của các bên 

để giải quyết tranh chấp đầu tư. Điều 14 khoản 1 Luật Đầu tư năm 2014 lại coi 

                                                                    
211 Điều 48 Luật TTTM 2010 

212 Điều 12. Giải quyết tranh chấp 

1. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hoà 

giải, Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật. 
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thương lượng và hoà giải là tiền đề của việc sử dụng các phương thức giải quyết 

tranh chấp khác như toà án, trọng tài Việt Nam, trọng tài nước ngoài, trọng tài 

quốc tế hay trọng tài ad hoc theo sự lựa chọn của các bên tranh chấp. Theo đó, chỉ 

khi nào tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hoà giải thì các 

bên mới có thể đưa ra giải quyết bằng các hình thức khác, theo như quy định tại 

khoản 2, 3, 4 của Điều 14 Luật Đầu tư năm 2014. Nói cách khác, theo quy định của 

Luật đầu tư năm 2014, thương lượng và hoà giải có thể được xem như là điều kiện 

tiên quyết của việc giải quyết tranh chấp đầu tư bằng trọng tài và toà án.  

Điều này thể hiện thái độ tích cực của nhà nước với việc sử dụng các phương thức 

giải quyết tranh chấp ngoài toà án (ADR) trong việc giải quyết các tranh chấp 

thương mại nói chung và giải quyết tranh chấp đầu tư nói riêng. Tuy nhiên, quy 

định mang tính bắt buộc này chưa thực sự tương thích với với một số Hiệp định 

khuyến khích và bảo hộ đầu tư (BIT) và điều khoản giải quyết tranh chấp đầu tư 

trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là một thành viên. Điều 

này sẽ được phân tích cụ thể hơn ở các phần tiếp theo của tham luận này.  

1.3. Bộ luật tố tụng dân sự 2015 

Luật số 92/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 (“Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015” hay “BLTTDS 2015”) thay thế Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi bổ 

sung năm 2011 cũng ghi nhận thẩm quyền của Toà án trong việc gỉải quyết các tranh 

chấp đầu tư (các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại).213  

Ngoài ra, BLTTDS năm 2015 còn bổ sung một chương hoàn toàn mới liên quan đến 

việc công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án.214 Theo đó, kết quả hoà giải thành 

vụ việc xảy ra giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền 

có nhiệm vụ hoà giải đã hoà giải thành theo quy định của pháp luật về hoà giải sẽ được 

toà án công nhận theo thủ tục quy định tại Điều 419 BLTTDS 2015. Theo quy định 

này, kết quả của hoà giải các tranh chấp đầu tư cũng có thể được công nhận tại toà án. 

Quyết định công nhận này sẽ có hiệu lực ngay và được thi hành theo quy định của 

pháp luật tố tụng dân sự.215 

1.4. Nghị định Hoà giải thương mại 

Mặc dù có rất nhiều văn bản quy định về việc giải quyết tranh chấp bằng hoà giải, tuy 

nhiên, cho đến nay hệ thống pháp luật Việt Nam chưa hề có một văn bản nào quy định 

cụ thể về trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư bằng hoà giải. 

Do đó, Nghị định Hoà giải thương mại sắp được ban hành, tiếp thu Luật mẫu của 

                                                                    
213 Điều 30 BLTTDS 2015 
214 Chương XXXIII BLTTDS 2015 
215 Điều 419 khoản 9 BLTTDS 2015 
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UNCITRAL về Hoà giải thương mại quốc tế (UNCITRAL Model Law on Commercial 

Conciliation) với một số thay đổi phù hợp với tình hình của Việt Nam, sẽ là văn bản 

pháp luật đầu tiên điều chỉnh vấn đề này và hứa hẹn sẽ tạo nên khung pháp lý làm 

nền tảng cho sự phát triển của hoà giải thương mại tại Việt Nam.  

Theo Điều 2, Dự thảo Nghị định Hoà giải thương mại ngày 19 tháng 7 năm 2016 (“Dự 

thảo Nghị định Hoà giải”), các tranh chấp được giải quyết bằng hoà giải thương mại 

bao gồm: 

“1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại. 

2. Tranh chấp giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại. 

3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng 

hòa giải thương mại.” 

Theo đó, tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư theo Điều 14 của Luật Đầu tư 2014, 

bao gồm tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước Việt Nam cũng có thể 

được giải quyết bằng hoà giải.  

2. Giải quyết tranh chấp đầu tư bằng phương thức hoà giải theo các điều ước 

quốc tế đã có hiệu lực 

Việt Nam đã ký kết Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương với 64 

quốc gia và vùng lãnh thổ216, tham gia vào 11 Hiệp định thương mại tự do và đang 

trong quá trình đàm phán 5 Hiệp định khác.217 Hầu hết các Hiệp định này đều có điều 

khoản giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và cơ quan nhà nước nơi tiếp 

nhận đầu tư. Phần này sẽ phân tích một số điều khoản giải quyết tranh chấp điển hình 

giữa nhà đầu tư và nhà nước tiếp nhận đầu tư có liên quan đến phương thức hoà giải.  

3.1. Các Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương (BIT) 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch đầu tư218, tính đến tháng 6 năm 2014, Việt Nam đã 

tham gia vào 8 vụ tranh chấp đầu tư với các nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến 

các Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư song phương. Điều khoản về giải quyết 

tranh chấp trong các Hiệp định có liên quan ghi nhận như sau: 

a. BIT với Hà Lan  

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Hà Lan được kí ngày 10 

tháng 03 năm 1994 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 1995. Điều 9 của Hiệp 

                                                                    
216 http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryOtherIias/229#iiaInnerMenu  
217 https://aric.adb.org/fta-country 
218 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo rà soát các cam kết quốc tế của VIệt Nam về đầu tư đính kèm với Công 

văn số 617/BKHDT-PC (29 tháng 12 năm 2014) 
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định quy định như sau:  

1. Tranh chấp giữa một Bên ký kết với công dân của Bên ký kết kia liên quan tới 

đầu tư của công dân của Bên ký kết kia trên lãnh thổ của Bên ký kết đó, thì nếu 

có thể sẽ được giải quyết bằng hoà giải (be settled amicably). 

2. Nếu vụ tranh chấp đó không được giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 

này, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày một bên tranh chấp đề nghị giải quyết 

bằng hoà giải, thì theo yêu cầu của công dân liên quan, vụ tranh chấp sẽ được 

đưa ra tòa án trọng tài ad-hoc được thành lập theo thảo luận đặc biệt (special 

agreement) hoặc theo Quy tắc trọng tài của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật 

thương mại quốc tế (UNCITRAL)219. 

b. BIT với Pháp 

Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Pháp được ký ngày 26 

tháng 5 năm 1992 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 08 năm 1994. Tương tự như BIT 

với Hà Lan, Điều 8 của Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và 

Pháp cũng có quy định: 

1. Mọi tranh chấp đầu tư giữa một Bên ký kết với một công dân hoặc một công 

ty của Bên ký kết kia phải cố gắng giải quyết bằng hoà giải (réglé à l'amiable) 

giữa hai Bên liên quan. 

2. Nếu sự tranh chấp không giải quyết được trong thời hạn 6 tháng kể từ khi vụ 

tranh chấp được một trong hai Bên nêu ra, thì theo yêu cầu của một Bên, vụ 

tranh chấp sẽ được đưa ra Trọng tài. […] 

c. BTA với Hoa Kỳ  

Hiệp định về Quan hệ thương mại (BTA) giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ký và có hiệu lực 

từ ngày 13 tháng 7 năm 2000 có quy định: 

2. Trong trường hợp có tranh chấp đầu tư, các bên tranh chấp cần nỗ lực giải 

quyết thông qua tham vấn và thương lượng, có thể bao gồm cả việc sử dụng 

thủ tục không ràng buộc có sự tham gia của bên thứ ba. Phù hợp với khoản 

                                                                    
219 Article 9 – Vietnam – Netherlands BIT 

1) Disputes between one Contracting Party and a national of the other Contracting Party concerning an 

investment of the latter in the territory of the former Contracting Party shall, if possible, be settled 

amicably. 

2) If such disputes can not be settled according to the provisions of paragraph l of his Article within a 

period of three months from the date either party to the dispute requested amicable settlement, the 

dispute shall, at the request of the national concerned, be submitted to an ad hoc arbitration tribunal to 

be appointed by a special agreement or one established under the Arbitration Rules of the United Nations 

Commission on International Trade Law. 
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3 của Điều này, nếu tranh chấp chưa giải quyết được thông qua tham vấn và 

thương lượng, công dân hoặc công ty của một Bên là một bên trong tranh chấp 

đầu tư có thể đưa tranh chấp ra giải quyết theo một trong các phương thức sau: 

A. Đưa ra các tòa án hoặc cơ quan tài phán hành chính có thẩm quyền trên lãnh 

thổ của một Bên nơi đầu tư theo Hiệp định này được thực hiện; hoặc  

B. phù hợp với bất kỳ thủ tục giải quyết tranh chấp nào có thể áp dụng đã được 

thỏa thuận trước đó; hoặc 

C. phù hợp với các quy định tại khoản 3. 

Theo các quy định này, việc giải quyết bằng thương lượng, hoà giải chỉ được đề cập 

như một lựa chọn của các bên tranh chấp chứ không mang tính bắt buộc và không 

phải là điều kiện tiên quyết để xác định thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trong thủ 

tục tố tụng sau đó.  

Một điểm cần lưu ý đó là vì hoà giải là phương thức khá mới mẻ trong lĩnh vực giải 

quyết các tranh chấp đầu tư, do đó, hầu hết các BIT chỉ có quy định về thương lượng 

mà không đề cập đến hoà giải. Hơn nữa, cũng cần chú ý thêm rằng, cụm từ “amicable 

settlement” được sử dụng trong bản tiếng Anh của một số BIT chỉ có ý nghĩa là “giải 

quyết tranh chấp một cách hữu hảo thiện chi”, chứ không phải là sử dụng phương thức 

“hoà giải” như trong một số bản dịch tiếng Việt của các Hiệp định (như BIT với Hà Lan 

và với Pháp được trích dẫn ở trên). Chỉ khi nào các Hiêp định đề cập đến “mediation”, 

“conciliation” hoặc các thủ tục giải quyết tranh chấp thiện chí có sự tham gia của bên 

thứ ba (ví dụ như BTA với Hoa Kỳ đã được trích dẫn ở trên) thì đó mới thật sự là 

phương thức giải quyết tranh chấp bằng hoà giải với sự tham gia của hoà giải viên. 

Như đã phân tích ở trên, theo Điều 14 khoản 1 Luật Đầu tư 2014, tất cả các tranh chấp 

đầu tư đều phải được giải quyết bằng thương lượng, hoà giải trước khi được đệ trình 

ra các thủ tục tố tụng khác. Như vậy, có một sự chênh lệch giữa pháp luật Việt Nam và 

quy định của các cam kết đầu tư quốc tế, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng. Chẳng 

hạn như việc xác định xem thương lượng, hoà giải có phải là điều kiện tiên quyết để 

Hội đồng trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hay không.  

3.2. Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) 

Tính đến nay, chưa có tranh chấp giữa nhà đầu tư và chính phủ Việt Nam nào phát 

sinh từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương hoặc đa phương mà Việt 

Nam là một thành viên. Tuy nhiên, các FTA điều chỉnh về lĩnh vực đầu tư đều có điều 

khoản giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và chính phủ, trong đó có ghi 

nhận hòa giải là một lựa chọn của các bên khi giải quyết các tranh chấp đầu tư. 

Chẳng hạn, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc ký ngày 05 tháng 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

262 

Về Mục lục chính 
 

 

05 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2015, có quy định: 

Điều 9.16: Tham vấn và đàm phán 

Trong trường hợp có tranh chấp đầu tư, nhà đầu tư tranh chấp và Bên ký kết 

tranh chấp sẽ nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua tham vấn và đàm phán, 

việc tham vấn này có thể bao gồm thủ tục không ràng buộc, có sự tham gia 

của bên thứ ba. Việc tham vấn sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày 

gửi thông báo ý định khởi kiện ra trọng tài, trừ khi các bên tranh chấp có thỏa 

thuận khác. 

Tương tự, Hiệp định Thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – New Zealand 

(AANZFTA) ký ngày 27 tháng 02 năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 

2010 cũng có quy định: 

Điều 19: Tham vấn 

1. Trong trường hợp có trảnh chấp đầu tư nêu tại Điều 18(1), các Bên tranh 

chấp sẽ nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua việc tham vấn để hoà giải. Việc 

tham vấn này, có thể bao gồm thủ tục không ràng buộc, có sự tham gia của 

bên thứ ba, sẽ được khởi xướng thông qua yêu cầu tham vấn bằng văn bản của 

nhà đầu tư tranh chấp gửi tới Bên ký kết tranh chấp. 

[…]220 

Đặc biệt, các Hiệp định này đều không bắt buộc việc giải quyết tranh chấp bằng 

thương lượng, hoà giải là điều kiện tiên quyết của việc đệ trình tranh chấp ra trọng 

tài.  

3. Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước bằng phương 

thức hoà giải trong khuôn khổ các cam kết đầu tư quốc tế thế hệ mới  

3.1. Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) 

Hiệp định TPP được ký kết ngày 04 tháng 02 năm 2016. Điều 9.18 Chương 9 của Hiệp 

định quy định về giải quyết tranh chấp hữu hảo giữa nhà đầu tư nước ngoài và cơ 

quan nhà nước như sau: 

Điều 9.18: Tham vấn và thương lượng 

1. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp trong quá trình đầu tư, bên nguyên đơn 

và bị đơn trước hết phải tìm cách giải quyết thông qua tham vấn và thương lượng 

với nhau, trong đó bao gồm việc áp dụng các thủ tục không ràng buộc thực hiện 

                                                                    
220 Điều 19 Phần B Chương 11 Hiệp định AANZFTA 
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với các bên và có sự tham gia của bên thứ ba thông qua trung gian hòa 

giải.221 

[...] 

Điều khoản này khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp bằng tham vấn và thương 

lượng bao gồm cả trung gian và hoà giải. Tuy nhiên, quy định này chỉ mang tính 

khuyến khích việc sử dụng các phương pháp thiện chí, hữu hảo, ngoài tố tụng chứ 

không mang tính chất bắt buộc. Hơn nữa, mặc dù khuyến khích việc giải quyết tranh 

chấp bằng thương lượng, hoà giải nhưng Hiệp định TPP không có quy định cụ thể về 

trình tự, thủ tục tiến hành hoà giải. 

3.2. Hiệp định thương mại tư do Việt Nam – EU (EVFTA) 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) chính thức kết thúc đàm phán 

ngày 02 tháng 12 năm 2015. Hiệp định này được đánh giá là Hiệp định thương mại 

tự do toàn diện và tham vọng nhất mà EU từng đàm phán với một nước đang phát 

triển. Chương Đầu tư của Hiệp định cũng được đánh giá là có nhiều đổi mới so với các 

Hiệp định thương mại tự do khác, đặc biệt là phần giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu 

tư và nước tiếp nhận đầu tư222.  

3.2.1. Giới thiệu chung về cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư trong Hiệp định EVFTA 

Hiệp định EVFTA quy định bốn (04) phương thức giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu 

tư với chính phủ bao gồm: thương lượng, hoà giải, tham vấn và toà án đầu tư 

(investment tribunal). Trong các phương thức này, thương lượng và hoà giải được 

khuyến khích sử dụng nhưng không phải là phương thức bắt buộc, tiền đề của việc 

giải quyết tranh chấp bằng các phương thức tố tụng sau đó.  

Tranh chấp giữa nhà đầu tư và chính phủ, nếu không thể giải quyết thông qua thương 

lượng, hoà giải, nguyên đơn sẽ phải gửi đến bị đơn yêu cầu tham vấn. Thủ tục tham 

vấn thực chất là một phần của quá trình thương lượng223. Sự khác nhau giữa thương 

lượng và tham vấn, nếu có, chỉ là thời điểm và mức độ trao đổi thông tin giữa các 

                                                                    
221 Article 9.18: Consultation and Negotiation  

1. In the event of an investment dispute, the claimant and the respondent should initially seek to resolve 

the dispute through consultation and negotiation, which may include the use of non-binding, third party 

procedures, such as good offices, conciliation or mediation.  

[…] 
222 Xem thêm: Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Thị Thu Trang, International Investment Dispute Resolution in 

Vietnam: Opportunities and Challenges, tham luận tại Hội thảo “International Investment Arbitration and 

Dispute Resolution in Southeast Asia” tại Bangkok (tháng 7/2016) và Nguyễn Mạnh Dũng & Đặng Vũ Minh 

Hà, Investor-State Dispute Resolution Mechanism under the EU – Vietnam Free Trade Agreement, tham luận 

tại Hội thảo “Regulation & Investment Disputes: Asian Perspectives” tại Singapore (tháng 8/2016). 
223 United Nations Conference on Trade and Development, Dispute Settlement: State-State (UNCTAD Series 

on International Investment Agreement) (2003) trang 16 
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bên224. Đối với EVFTA, tham vấn là một thủ tục bắt buộc, được coi là tiền đề của thủ 

tục khởi kiện chính thức sau đó225. Thủ tục tham vấn này phải tuân theo các quy định 

tại Điều 4 Phần 3 Chương II, Phần 8 của Hiệp định.  

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày gửi yêu cầu tham vấn, nếu như tranh chấp không thể 

giải quyết thì Nguyên đơn có thể đưa tranh chấp ra giải quyết bằng toà án đầu tư. 

Khác với phương thức trọng tài đầu tư (investment arbitration) vốn đã quen thuộc, 

toà án đầu tư trong EVFTA là một mô hình hoàn toàn mới với một số đặc tính cơ bản 

như (i) có hai cấp xét xử sơ thẩm và phúc thẩm; (ii) được giải quyết bởi một hội đồng 

xét xử gồm 3 thành viên, được chỉ định từ Hội đồng tài phán sơ thẩm hoặc Hội đồng 

tài phán phúc thẩm do các thành viên của Hiệp định lựa chọn trước; (iii) phán quyết 

cuối cùng sẽ được thi hành như bản án chung thẩm của toà án của các nước thành 

viên của Hiệp định (tuy nhiên, trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ khi Hiệp định có hiệu 

lực, những phán quyết mà Việt Nam là bị đơn sẽ được thi hành thông qua thủ tục công 

nhận và cho thi hành theo Công ước New York 1958 về công nhận và thi hành phán 

quyết của trọng tài nước ngoài). 

3.2.2. Cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư bằng hoà giải trong EVFTA 

Trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình giải quyết tranh chấp, các bên tranh chấp 

đều có thể yêu cầu giải quyết tranh chấp bằng hoà giải. Thủ tục hoà giải trong EVFTA 

được quy định tại Điều 5 và Phụ lục 1 Phần 3, Chương II thuộc Phần 8 của Hiệp định 

EVFTA về Cơ chế hoà giải đối với tranh chấp đầu tư.  

Khi cả hai bên đều đồng ý hoà giải, các bên có thể thoả thuận về việc chỉ định một hoà 

giải viên226. Nếu các bên không thể thoả thuận về việc lựa chọn hoà giải viên, một 

thành viên của Hội đồng tài phán của Toà án đầu tư sẽ được Chủ tịch Hội đồng chỉ 

định làm hoà giải viên227. Hoà giải viên được chỉ định sẽ là người mang quốc tịch trung 

lập, không phải là công dân Việt Nam hoặc EU. Cần lưu ý rằng, các thành viên của Hội 

đồng tài phán sơ thẩm và phúc thẩm phải là những người có bằng cấp chuyên môn để 

có thể đảm nhận các vị trí công việc tại ngành tư pháp hoặc phải là những luật gia có 

năng lực chuyên môn được công nhận tại quốc gia của họ. Các thành viên này phải 

chứng minh là họ hội đủ kiến thức và năng lực chuyên môn trong lĩnh vực công pháp 

quốc tế. Trong trường hợp lý tưởng nhất, các thành viên này nên có kinh nghiệm 

chuyên môn trong lĩnh vực luật pháp cụ thể như luật đầu tư quốc tế, luật thương mại 

                                                                    
224 Như trên 
225 Điều 9 khoản 1 Phần 3 Chương II, Phần 8 của EVFTA 
226 Điều 2 khoản 1 Phần 2 của Phụ lục I về Cơ chế Hoà giải đối với tranh chấp đầu tư 
227 Như trên (khoản 2) 
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quốc tế và giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan tuân thủ theo các thỏa thuận 

đầu tư và thương mại quốc tế228.  

Trong suốt quá trình hoà giải, tất cả các thời hạn của các thủ tục tố tụng khác (chẳng 

hạn như thời hạn nộp yêu cầu tham vấn hoặc thời hạn nộp đơn khởi kiện, v.v…) sẽ 

được tạm dừng cho đến khi kết thúc quá trình hoà giải. Hoà giải viên sẽ phải tuân theo 

Quy tắc ứng xử, được áp dụng đối với các thành viên của Hội đồng tài phán sơ thẩm 

và phúc thẩm của Toà án đầu tư.  

Kết quả hoà giải sẽ được thi hành tự nguyện bởi các bên229 và không có cơ chế cưỡng 

chế thi hành. Các tài liệu sử dụng trong quá trình hoà giải sẽ không được công khai, 

trừ khi các bên có thoả thuận khác.  

4. Thủ tục giải quyết tranh chấp đầu tư bằng hoà giải và một số vấn đề thực tiễn 

Mặc dù quy định giải quyết tranh chấp đầu tư bằng hoà giải đã tồn tại từ lâu nhưng 

cho đến khi Nghị định Hoà giải thương mại được chính thức ban hành, Việt Nam vẫn 

chưa bao giờ có một văn bản hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục tiến hành hoà giải. 

Bên cạnh đó, trước EVFTA, các cam kết đầu tư quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng 

không hề có quy định chi tiết về vấn đề này. Với sự ra đời của Nghị định Hoà giải 

thương mại và sự hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục I Phần 3, chương II thuộc Phần 8 của 

EVFTA (“Phụ lục I”), các bước tiến hành thủ tục hoà giải tranh chấp đầu tư dần được 

đưa vào khung pháp lý và hướng dẫn cụ thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc áp 

dụng của các bên tranh chấp. Bên cạnh đó, các vấn đề pháp lý liên quan đến hoà giải 

cũng có thể được tham khảo tại Luật Mẫu của UNCITRAL về Hoà giải thương mại quốc 

tế230, Quy tắc Hoà giải của UNCITRAL231, thường được áp dụng cho hoà giải vụ việc 

(ad-hoc mediation) và Quy tắc Hoà giải tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước của 

Hội Luật sư quốc tế (IBA)232. 

Nhìn chung, thủ tục tiến hành hoà giải có thể tóm tắt trong các bước như sau: 

4.1. Bắt đầu quá trình hoà giải 

Theo Điều 6, Dự thảo Nghị định Hoà giải thương mại ngày 19 tháng 07 năm 2016, 

tranh chấp có thể được giải quyết bằng hoà giải nếu các bên có thoả thuận hoà giải 

                                                                    
228 Điều 13 khoản 3 
229 Điều 5 Phần 2 của Phụ lục I về Cơ chế Hoà giải đối với tranh chấp đầu tư 
230  Truy cập bản tiếng Anh tại http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03-

90953_Ebook.pdf 
231 Truy cập bản tiếng Anh tại: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/conc-rules/conc-

rules-e.pdf 
232 Truy cập bản tiếng Anh tại: http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=8120ED11-

F3C8-4A66-BE81-77CB3FDB9E9F 
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bằng văn bản, thoả thuận này có thể được lập trước hoặc sau khi tranh chấp phát 

sinh.233 EVFTA không có yêu cầu này. Tuy nhiên, theo Điều 2 Phụ lục I về Thủ tục giải 

quyết tranh chấp đầu tư bằng hoà giải, ở bất cứ giai đoạn nào của quá trình giải quyết 

tranh chấp, một bên có thể gửi yêu cầu hoà giải bằng văn bản tới bên kia và nếu bên 

kia trả lời chấp thuận hoà giải bằng văn bản thì thủ tục hoà giải sẽ được tiến hành234. 

Việc trao đổi yêu cầu và chấp nhận hoà giải này cũng có thể được coi là thoả thuận 

hoà giải bằng văn bản thiết lập sau khi tranh chấp xảy ra và do đó, vẫn phù hợp với 

pháp luật Việt Nam.  

Thoả thuận hoà giải là nơi thể hiện ý chí của các bên trong việc đồng ý giải quyết tranh 

chấp bằng hoà giải. Tuy nhiên, khác với thoả thuận trọng tài, thoả thuận hoà giải 

không có giá trị ràng buộc các bên tranh chấp. Điều này có nghĩa là bất kể sự tồn tại 

của thoả thuận hoà giải, một bên tranh chấp vẫn có thể từ chối yêu cầu hoà giải từ 

phía bên đối phương.  

Cần lưu ý rằng, đối với các Hiệp định song phương và đa phương đòi hỏi hoà giải là 

yêu cầu bắt buộc trước khi tiến hành tố tụng trọng tài thì yêu cầu hoà giải chính là cơ 

sở pháp lý để xác định việc hoà giải đã được diễn ra hay chưa và từ đó để xác định Hội 

đồng trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hay không. Trong trường hợp đó, 

kể cả yêu cầu hoà giải bị từ chối thì cũng được coi là các bên đã tiến hành hoà giải 

nhưng không thành và do đó tạo cơ sở để bắt đầu các thủ tục tố tụng tiếp theo. 

4.2. Thủ tục tiến hành hoà giải: 

Theo Dự thảo Nghị định Hoà giải, các bên tranh chấp có quyền tự do thoả thuận về 

cách thức tiến hành thủ tục hoà giải: các bên có thể lựa chọn áp dụng quy tắc của một 

trung tâm hoà giải hoặc tự thống nhất phương thức tiến hành hoà giải.235  

                                                                    
233 Điều 6. Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại  

Tranh chấp được giải quyết bằng hòa giải nếu các bên có thoả thuận hòa giải. Các bên có thể thỏa thuận 

giải quyết tranh chấp bằng hòa giải trước, sau khi xảy ra tranh chấp hoặc tại bất cứ thời điểm nào của 

tranh chấp. 
234 Article 2 Initiation of the Procedure  

1. Either disputing party may request, at any time, the commencement of a mediation procedure. Such 

request shall be addressed to the other party in writing.  

[…] 

3. The party to which such request is addressed shall give sympathetic consideration to the request and 

accept or reject it in writing within 45 days, or where such request is submitted after a request for 

consultation has been submitted pursuant to Article 4 of Section 3 (Resolution of Investment Disputes), 

within 30 working days of its receipt.  
235 Điều 14. Thủ tục tiến hành hòa giải  

1. Các bên có quyền lựa chọn Quy tắc hòa giải của tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại làm 

phương thức tiến hành hòa giải hoặc tự thỏa thuận phương thức tiến hành hòa giải. Trong trường hợp các 

bên không có thỏa thuận về phương thức tiến hành hòa giải thì hòa giải viên thương mại tiến hành thủ tục 
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Đối với các tranh chấp phát sinh từ Hiệp định EVFTA, thủ tục hoà giải sẽ phải tiến 

hành theo Phụ lục I của Hiệp định này. Tuy nhiên, đối với các tranh chấp phát sinh từ 

các Hiệp định khác (chẳng hạn như TPP), các bên có thể tự do lựa chọn thủ tục tiến 

hành hoà giải của một tổ chức cung cấp dịch vụ hoà giải [như Trung tâm Hoà giải quốc 

tế Singapore (SIMC) hay Phòng thương mại quốc tế (ICC)] hoặc tiến hành hoà giải vụ 

việc (ad hoc mediation) theo thủ tục mà các bên tự thống nhất hoặc áp dụng Quy tắc 

hoà giải của UNCITRAL hoặc Quy tắc Hoà giải của IBA.  

Việc lựa chọn thủ tục tiến hành hoà giải vô cùng quan trọng bởi nó quyết định tất cả 

các vấn đề khác của quá trình hoà giải như thủ tục chỉ định hoà giải viên, cơ quan có 

thẩm quyền chỉ định hoà giải viên, cách thức tiến hành hoà giải, chi phí hoà giải, thi 

hành thoả thuận hoà giải thành và các vấn đề khác có liên quan.  

4.3. Chỉ định hoà giải viên 

Theo Điều 3 khoản 1 của Phụ lục I, các bên có thể tự do thoả thuận về việc lựa chọn 

hoà giải viên.236 Trong trường hợp, các bên không thể đồng ý về việc lựa chọn Hoà 

giải viên, bất cứ bên nào cũng có thể đưa ra yêu cầu với Hội đồng tài phán (Tribunal) 

để bốc thăm và chỉ định một Hoà giải viên là người nằm trong Hội đồng tài phán của 

Toà án đầu tư237. EVFTA không có quy định về tiêu chuẩn của hoà giải viên do các bên 

lựa chọn mà chỉ có yêu cầu khắt khe với hoà giải viên được Hội đồng tài phản chỉ định 

(thực chất chính là thành viên của Hội đồng tài phán và phải đáp ứng các tiêu chuẩn 

của thành viên Hội đồng như đã được phân tích tại đoạn 3.2.2 nói trên).  

Theo pháp luật Việt Nam, các bên tranh chấp cũng có thể thoả thuận để chỉ định hoà 

giải viên, tuy nhiên pháp luật Việt Nam quy định khá khắt khe về tiêu chuẩn của hoà 

giải viên. Cụ thể, theo Điều 7 khoản 1 Dự thảo Nghị định Hoà giải quy định, hoà giải 

viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau: 

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm 

chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan; 

b) Có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được 

đào tạo từ 02 năm trở lên; 

                                                                    

hòa giải theo phương thức mà hòa giải viên thương mại thấy phù hợp với tình tiết vụ việc, nguyện vọng 

của các bên và được các bên chấp thuận. 

236 Article 3 Selection of the Mediator  

1. If both disputing parties agree to a mediation procedure, the disputing parties shall endeavour to agree 

on a mediator within 15 working days from the receipt of the reply to the request.  
237  2. If the disputing parties cannot agree on the mediator within the established time frame, either 

disputing party may request the President of the Tribunal to draw by lot and appoint a mediator from 

among the Members of the Tribunal which are neither nationals of the European Union, nor of Vietnam.  
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c) Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, hiểu biết tập quán kinh doanh, 

thương mại và các lĩnh vực liên quan.  

Ngoài ra, Nghị định còn đòi hỏi hoà giải viên phải được đăng ký trong danh sách hoà 

giải viên của một trung tâm hoà giải hoặc phải nằm trong danh sách hoà giải viên của 

Sở Tư pháp238. Điều này gây ra một trở ngại cho các bên trong việc lựa chọn hoà giải 

viên nước ngoài để tham gia hoà giải vụ việc. Ngoài ra, nếu các bên không đạt được 

thoả thuận về việc lựa chọn hoà giải viên thì có thể yêu cầu một trung tâm hoà giải 

làm cơ quan chỉ định (appointing authority) và việc chỉ định này phải tuân theo quy 

tắc của trung tâm hoà giải đó239.  

Quy tắc của UNCITRAL và Quy tắc của IBA cũng cho phép các bên thoả thuận lựa chọn 

hoà giải viên hoặc thoả thuận về cơ quan chỉ định hoà giải viên. Nếu các bên lựa chọn 

các bộ quy tắc này thì việc lựa chọn và chỉ định hoà giải viên cũng phải tuân theo các 

quy định của Quy tắc tương ứng.  

Bắt đầu từ tháng 05 năm 2016, Trung tâm Hoà giải quốc tế Singapore (SIMC) chính 

thức cung cấp dịch vụ chỉ định hoà giải viên đối với thủ tục hoà giải vụ việc (ad-hoc 

mediation) được thực hiện theo Practice Note 01/2016240. Theo đó, SIMC sẽ chỉ định 

hoà giải viên theo thoả thuận và phù hợp với yêu cầu của các bên, có cân nhắc đến các 

yếu tố như quốc tịch, chuyên môn, kinh nghiệm,vv. và các yêu cầu đặc biệt khác của 

các bên tranh chấp.  

Tương tự như thủ tục trọng tài, luật sư đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn lựa 

chọn hoà giải viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chỉ định hoà giải viên bởi việc lựa 

chọn hoà giải viên thích hợp có thể quyết định sự thành công của thủ tục hoà giải. 

Luật sư cần phải cân nhắc nhiều yếu tố để lựa chọn hoà giải viên hoặc cơ quan chỉ 

định trong đó có cân nhắc đến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn hoà giải viên, 

thủ tục chỉ định hoà giải viên, chi phí, v.v... 

4.4. Quá trình hoà giải 

Theo Dự thảo Nghị định hoà giải, hoà giải viên có thể đưa ra các đề xuất để giải quyết 

vụ tranh chấp trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình hoà giải.  

                                                                    
238 Điều 12 – Nghị định Hoà giải. Lựa chọn, chỉ định hòa giải viên thương mại 

1. Hòa giải viên thương mại do các bên thỏa thuận lựa chọn từ danh sách hòa giải viên thương mại của tổ 

chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại hoặc từ danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc do Sở Tư 

pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố.  
239 Điều 12 – Nghị định Hoà giải. Lựa chọn, chỉ định hòa giải viên thương mại 

 2. Việc chỉ định hòa giải viên thương mại thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại được 

thực hiện theo Quy tắc hòa giải của tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại. 
240 Truy cập bản tiếng Anh tại http://simc.com.sg/practice-note/ 
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Theo EVFTA, hoà giải viên sẽ là người quyết định cách thức tiến hành hoà giải dựa 

trên sự tham vấn và thảo luận với các bên241. Hơn nữa, hoà giải viên còn có thể tư vấn 

và đề xuất giải pháp mà các bên tranh chấp xét xem có nên chấp nhận hoặc từ chối 

giải pháp đề xuất đó hoặc có quyền thỏa thuận với nhau về một giải pháp khác nào 

đó. Tuy nhiên, hoà giải viên sẽ không được phép tư vấn hoặc góp ý về tính phù hợp 

của biện pháp mà các bên đang có tranh chấp theo Hiệp định. Bên cạnh đó, cũng cần 

lưu ý thêm rằng theo Phụ lục này, thoả thuận hoà giải thành sẽ phải được lập trong 

vòng 60 ngày kể từ ngày chỉ định hoà giải viên trong khi pháp luật Việt Nam không hề 

có giới hạn về thời gian tiến hành hoà giải. 

Theo Quy tắc của UNCITRAL và Quy tắc của IBA, việc tiến hành hoà giải sẽ được tiến 

hành dựa trên thoả thuận của các bên với sự hỗ trợ của hoà giải viên. Bên cạnh đó, 

Quy tắc hoà giải của SIMC hoặc ICC còn quy định thêm sự hỗ trợ của SIMC và ICC trong 

các trường hợp cần thiết (ví dụ như quyết định ngôn ngữ hoà giải, địa điểm hoà giải 

hay việc tổ chức buổi họp trước khi hoà giải để thống nhất các vấn đề cần thiết…)  

4.5. Kết thúc thủ tục hoà giải 

Nhìn chung, pháp luật Việt Nam, EVFTA và các bộ quy tắc về hoà giải đều thừa nhận 

3 trường hợp chấm dứt thủ tục hoà giải, đó là: 

(i) Khi các bên đạt được kết quả hòa giải thành. 

(ii) Khi hòa giải viên xét thấy không cần thiết tiếp tục thực hiện hòa giải, sau 

khi tham khảo ý kiến của các bên. 

(iii) Theo đề nghị của một bên tranh chấp.242 

Khi thủ tục hoà giải kết thúc mà tranh chấp vẫn chưa được giải quyết, các bên có 

quyền đệ trình tranh chấp ra trọng tài hoặc toà án theo quy định của pháp luật Việt 

Nam hoặc quy định của các cam kết quốc tế của Việt Nam.  

4.6. Thi hành thoả thuận hoà giải thành 

EVFTA không quy định cơ chế cưỡng chế thi hành thoả thuận hoà giải thành mà hoàn 

toàn do sự tự nguyện của các bên. Trái lại, Nghị định Hoà giải thương mại cho phép 

thoả thuận hoà giải thành được thi hành theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, 
                                                                    
241 2. The mediator may decide on the most appropriate way of bringing clarity to the measure concerned. 

In particular, the mediator may organise meetings between the disputing parties, consult the disputing 

parties jointly or individually, seek the assistance of or consult with relevant experts and stakeholders 

and provide any additional support requested by the disputing parties. However, before seeking the 

assistance of or consulting with relevant experts and stakeholders, the mediator shall consult with the 

disputing parties.  
242 Điều 17 Dự thảo Nghị định Hoà giải  
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tức là sẽ được cưỡng chế thi hành như quyết định của toà án sau khi được toà án công 

nhận theo thủ tục công nhận kết quả hoà giải ngoài toà án tại Chương XXXIII BLTTDS 

2015243. 

Theo Luật TTTM, nếu các bên đạt được thoả thuận hoà giải trong quá trình giải quyết 

tranh chấp, thoả thuận đó sẽ được Hội đồng trọng tài công nhận và có giá trị như phán 

quyết trọng tài244. Phán quyết này sau đó sẽ có hiệu lực thi hành tại các quốc gia thành 

viên của công ước New York 1958.  

Đặc biệt, với những tranh chấp được tiến hành hoà giải tại Trung tâm Hoà giải quốc 

tế Singapore và lựa chọn áp dụng Nghị định thư Trọng tài – Hoà giải – Trọng 

tài245(Art-Med-Arb), thoả thuận hoà giải thành các bên đạt được tại SIMC sẽ được ghi 

nhận như một phán quyết trọng tài của Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) 

và được thi hành tại các nước thành viên của công ước New York 1958.  

5. Một số trở ngại với việc giải quyết tranh chấp đầu tư bằng hoà giải tại Việt Nam 

và khuyến nghị 

Mặc dù việc giải quyết tranh chấp đầu tư bằng hoà giải đang dần trở thành một xu thế 

mới được ưa chuộng trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tuy nhiên, việc 

áp dụng phương thức này cho các tranh chấp đầu tư của Việt Nam còn gặp phải một 

số khó khăn và trở ngại. Vấn đề này sẽ được phân tích trong phần này để từ đó đưa 

ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật để Việt Nam có thể đối 

mặt với những khó khăn, đón nhận và tận dụng một cách tối đa những lợi ích mà các 

Hiệp định thương mại tự do mới đem lại. 

5.1. Pháp luật về hoà giải thương mại còn chưa hoàn thiện và còn những điểm chưa tương 

thích với các cam kết quốc tế 

Rõ ràng, hoà giải là một phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh còn vô cùng 

mới mẻ đối với Việt Nam, không chỉ đối với các tranh chấp đầu tư mà còn đối với các 

tranh chấp thương mại thông thường khác. Hơn nữa, mặc dù pháp luật khuyến khích 
                                                                    
243 Điều 419 – BLTTDS 2015. Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án 

9. Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án được thi hành theo pháp luật về thi hành án 

dân sự. 

244 Điều 58 – Luật TTTM. Hoà giải, công nhận hòa giải thành 

Theo yêu cầu của các bên, Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc 

giải quyết tranh chấp. Khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết trong vụ tranh chấp thì Hội 

đồng trọng tài lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của các bên và xác nhận của các Trọng tài viên. Hội 

đồng trọng tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá 

trị như phán quyết trọng tài. 
245 Tranh chấp sẽ trước hết được đệ trình tại Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) và lựa chọn áp 

dụng Nghị định thư Trọng tài – Hoà giải – Trọng tài. Sau đó, tranh chấp sẽ được chuyển sang hoà giải tại 

Trung tâm Hoà giải quốc tế Singapore (SIMC). Truy cập bản tiếng Anh của Nghị định thư Trọng tài – Hoà 

giải – Trọng tài giữa SIMC và SIAC tại http://simc.com.sg/siac-simc-arb-med-arb-protocol/ 
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việc giải quyết tranh chấp đầu tư bằng các phương thức lựa chọn (ADR) như trọng 

tài, hoà gỉải và thương lượng nhưng không hề có một văn bản nào quy định chi tiết và 

hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Mặt khác, các nhà làm luật chưa thực sự hiểu rõ bản 

chất và phân biệt được sự khác biệt cơ bản giữa thương lượng và hoà giải. Điều này 

thể hiện rõ ràng ở việc các bản dịch tiếng Việt của các BIT đều dịch “amicable 

settlement” là hoà giải trong khi thực chất đây chỉ là thương lượng. 

Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành của Việt Nam còn một số điểm chưa tương thích với 

các cam kết quốc tế của Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế về hoà giải. Ví dụ như 

Điều 14 khoản 1 của Luật đầu tư 2014 quy định nếu thương lượng và hoà giải không 

thành thì các bên mới có thể viện dẫn đến các phương thức giải quyết tranh chấp 

khác. Tuy nhiên, một số BIT chỉ khuyến khích việc sử dụng thương lượng, hoà giải 

chứ không bắt buộc việc áp dụng các phương thức này như điều kiện tiên quyết của 

việc đệ trình tranh chấp lên trọng tài hoặc toà án.  

Nghị định Hoà giải thương mại sắp được ban hành, mặc dù hứa hẹn sẽ tạo ra khung 

pháp lý tạo điều kiện cho sự phát triển của hoà giải, nhưng vẫn còn một số điểm chưa 

tương thích với pháp luật quốc tế. Đầu tiên, đó là việc đòi hỏi hoà giải viên vụ việc 

phải đăng ký tại Sở tư pháp, đây là một rào cản kỹ thuật ngăn cản sự lựa chọn hoà giải 

viên nước ngoài tham gia hoà giải các tranh chấp tại Việt Nam. Đây là một điểm hạn 

chế, đặc biệt là với các tranh chấp đầu tư bởi nguồn nhân lực có chuyên môn về hoà 

giải và đầu tư ở Việt Nam còn rất hạn chế. Thứ hai, pháp luật Việt Nam cũng thiếu sót 

một số quy định về việc tạm dừng thời hiệu trong quá trình hoà giải hay việc sử dụng 

các chứng cứ trong quá trình hoà giải cho các thủ tục tố tụng khác. Những thiếu sót 

này sẽ khiến các bên tranh chấp e ngại trong việc sử dụng hoà giải để giải quyết tranh 

chấp.  

Vì những khiếm khuyết nói trên, hoà giải có thể sẽ chưa thực sự hấp dẫn được các 

bên tranh chấp, đặc biệt trong các tranh chấp đầu tư. Chính vì vậy, trước khi các Hiệp 

định thương mại tự do mới có hiệu lực, Việt Nam cần phải rà soát lại hệ thống pháp 

luật để điều chỉnh cho tương thích với pháp luật quốc tế. Bên cạnh đó, khi lựa chọn 

hoà giải để giải quyết các tranh chấp đầu tư, Việt Nam có thể chọn các quy tắc hoà giải 

quốc tế có những điều khoản bổ khuyết cho những thiếu sót của Nghị định hoà giải 

để tăng khả năng thành công của quá trình hoà giải.  

5.2. Nguồn nhân lực có chuyên môn về tư vấn và đại diện trong thủ tục hoà giải còn hạn chế 

Vì hoà giải còn rất mới mẻ tại Việt Nam, do đó đội ngũ luật sư có chuyên môn về tư 

vấn và đại diện cho nhà nước trong thủ tục hoà giải còn rất hạn chế, không khác gì với 

thủ tục trọng tài đầu tư theo quy tắc UNCITRAL. Trong khi đó, sự thành công của quá 

trình hoà giải phụ thuộc rất nhiều vào việc tư vấn lựa chọn quy tắc, thủ tục hoà giải 

và lựa chọn hoà giải viên. Do đó, cần phải có nhiều khoá tập huấn, đào tạo về việc giải 

quyết tranh chấp đầu tư nói chung và giải quyết tranh chấp đầu tư bằng hoà giải nói 
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riêng để xây dựng nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực này, sẵn sàng tiếp 

nhận các yêu cầu hoà giải từ nhà đầu tư nước ngoài khi tranh chấp phát sinh.  

5.3. Cơ chế thi hành thỏa thuận hòa giải thành còn nhiều vướng mắc 

Mặc dù BLTTDS 2015 tạo điều kiện cho việc thi hành thoả thuận hoà giải thành bằng 

việc công nhận thoả thuận hoà giải thành như một bản án chung thẩm của toà án. Tuy 

nhiên, quy định này chỉ áp dụng cho việc hoà giải thương mại tiến hành tại Việt Nam. 

Do đó, thoả thuận hoà giải thành đạt được do quá trình hoà giải tại SIMC hoặc ICC sẽ 

không thể được công nhận và thi hành tại Việt Nam theo cơ chế của BLTTDS 2015. 

Hiện nay, nhóm làm việc số II của UNCITRAL về trọng tài và hoà giải đang tiến hành 

nghiên cứu và xây dựng một công ước về thi hành thoả thuận hoà giải thành 

(Convention on Enforcement of Conciliated Settlment Agreement) sẽ có hiệu lực 

giống như Công ước New York 1958 về Công nhận và thi hành phán quyết của trọng 

tài nước ngoài. Trong nhiều cuộc thảo luận về Dự thảo của Công ước, các chuyên gia 

cũng đã đồng thuận rằng Công ước cũng sẽ áp dụng cho cả những thoả thuận hoà giải 

thành mà một bên là chính phủ hoặc các cơ quan nhà nước246. Công ước này hứa hẹn 

sẽ trở thành cơ sở cho việc phát triển của hoà giải, đặc biệt là hoà giải các tranh chấp 

đầu tư. Do đó, Việt Nam cũng nên nghiên cứu, tham khảo và cân nhắc việc tham gia 

khi công ước được ban hành và có hiệu lực.  

*** 

Việc sử dụng hoà giải để giải quyết tranh chấp thương mại nói chung và tranh chấp 

đầu tư nói riêng đang ngày càng trở thành xu thế được ưa chuộng trên thế giới. Ở Việt 

Nam, nhà nước cũng rất khuyến khích việc sử dụng phương thức giải quyết tranh 

chấp này nhằm giảm thiểu đáng kể thời gian, chi phí cho các bên, đồng thời hạn chế 

những căng thẳng giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan nhà nước, điều sẽ có tác 

động tích cực đến việc xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn tại Việt Nam. Chính vì 

vậy, Việt Nam cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoà giải 

đồng thời tập trung vào việc đào tạo và tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn của đội 

ngũ nhân lực chuyên về giải quyết tranh chấp đầu tư và hoà giải. Điều này sẽ giúp cho 

Việt Nam hội nhập theo xu hướng chung và phòng tránh được những rủi ro về tranh 

chấp đầu tư nhằm tận dụng được tất cả những cơ hội mà các Hiệp định thương mại 

tự do thế hệ mới mang lại./. 

Creating a set of guidelines outlining effective ways towards dispute prevention, 

                                                                    
246  Ema Vidak-Gojkovic, The UNCITRAL Convention on Enforcement of Conciliated Settlement 

Agreements – An Idea Whose Time Has Come? < http://kluwermediationblog.com/2015/10/21/the-

uncitral-convention-on-enforcement-of-conciliated-settlement-agreements-an-idea-whose-time-has-

come/>  

http://www.dzungsrt.com/
http://kluwermediationblog.com/2015/10/21/the-uncitral-convention-on-enforcement-of-conciliated-settlement-agreements-an-idea-whose-time-has-come/
http://kluwermediationblog.com/2015/10/21/the-uncitral-convention-on-enforcement-of-conciliated-settlement-agreements-an-idea-whose-time-has-come/
http://kluwermediationblog.com/2015/10/21/the-uncitral-convention-on-enforcement-of-conciliated-settlement-agreements-an-idea-whose-time-has-come/


www.dzungsrt.com  

273 

Về Mục lục chính 
 

 

suggesting approaches to the drafting and implementation of DPPs, based on existing 

"good practices";  

 Devising a set of clear guidelines that could be used by stakeholders to deal with a 

potential dispute at an early and preventive stage; amongst other issues, these rules 

could include consideration of ENE at the request of the parties in a conflict or 

potential dispute, in order to circumscribe the issues and identify more focused 

solutions; and  

 Identifying a set of criteria or terms of reference for mediators, conciliators, and 

ombuds persons for their involvement in investment disputes where the choice was 

made to apply ADR methods.  

The IBA State Mediation Committee is working actively on the last two proposals, and 

similar initiatives are being discussed in other professional organizations and 

institutions such as the American Bar Association (ABA) or the ICC. 

Disputes are not in the economic interest of investors, and they work against the 

objectives of States to achieve economic development, sustainable growth and 

welfare for all people. Yet there is value in considering how to use ADR to add, rather 

than detract, to the system of incentivising constructive foreign investment and 

promoting development objectives. Enhanced and joint efforts towards prevention 

and effective resolution of investor-State disputes are hence of critical importance as 

the system of IIAs moves towards the future. 
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ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO 4 NGÀY 19/08/2015 CỦA 

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

LS. Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Lê Quỳnh Chi 

 

1. THỂ HIỆN NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TRONG XÉT XỬ 

1.1. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 

Điều 67. Quyền, nghĩa vụ của đương sự 

Dự thảo Đề xuất sửa đổi 

Điều 67. Quyền, nghĩa vụ của đương sự 

Các đương sự có các quyền, nghĩa vụ 

ngang nhau khi tham gia tố tụng. Khi tham 

gia tố tụng, đương sự có các quyền, nghĩa 

vụ sau đây: 

… 

Điều 67. Quyền, nghĩa vụ của đương sự 

Các đương sự có các quyền, nghĩa vụ 

ngang nhau khi tham gia tố tụng. Khi tham 

gia tố tụng, đương sự có các quyền, nghĩa 

vụ sau đây: 

Được thông báo và có quyền tham dự 

các buổi làm việc giữa Tòa án và đương 

sự khác trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 

nếu thấy ảnh hưởng đến quyền và nghĩa 

vụ của mình. 

 

 

Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với quy định của Dự thảo BLTTDS rằng những người tiến 

hành tố tụng và một số người tham gia tố tụng có ảnh hưởng đến quyết định giải quyết vụ 

việc dân sự như người làm chứng, người giám định… phải khách quan, vô tư khi tham gia 

vào quá trình tố tụng dân sự. Để thực sự đảm bảo sự vô tư, khách quan này, chúng tôi đề 

xuất bổ sung một quyền của đương sự tại điều 67 về việc được Tòa án thông báo và có 
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quyền tham dự bất kỳ buổi làm việc nào (ví dụ trường hợp tòa án lấy lời khai của đương 

sự theo điều 95, vv.) giữa tòa án và một bên đương sự trong giai đoạn chuẩn bị xét xử. 

Trên thực tế, trong quá trình chuẩn bị xét xử, tòa án có những lúc làm việc riêng rẽ với 

từng bên để yêu cầu giải thích một số vấn đề hoặc cung cấp chứng cứ. Xét về một khía 

cạnh nào đó thì điều này là cần thiết cho quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Tuy nhiên, 

những cuộc gặp với từng bên (ex parte) như vậy có thể dẫn đến nghi ngờ về tính trung 

thực, khách quan của những người tiến hành tố tụng vì bên còn lại không được biết về nội 

dung trao đổi trong cuộc họp. 

Để đảm bảo sự khách quan của những người tiến hành tố tụng mà đặc biệt là hội đồng xét 

xử trong quá trình giải quyết vụ án và giữ vững niềm tin của người dân đối với hệ thống 

Tư pháp, nhiều nước đã ban hành luật cấm việc thẩm phán trong quá trình xét xử liên hệ, 

tiếp xúc với một bên mà không cho bên kia được biết hoặc tham gia247. Việc cấm thẩm 

phán gặp riêng rẽ một bên còn giúp thẩm phán chỉ đưa ra quyết định giải quyết vụ việc 

dựa trên các bằng chứng và tranh luận trực tiếp của các bên tại phiên tòa, để nguyên tắc 

tranh tụng được thể hiện tối đa. Điều này còn nhằm đảm bảo rằng các bên được đối xử 

công bằng và được biết những thông tin như nhau về quá trình tố tụng, cũng như nâng 

cao tính minh bạch của quá trình tố tụng. 

Ngoài ra, để thực hiện đúng và đủ một số nguyên tắc khác trong Dự thảo BLTTDS như 

bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự (Điều 8) và đặc biệt là tòa án xét xử 

kịp thời, công bằng, công khai (Điều 15) thì không có lý do gì để tòa án không thông báo 

công khai cho các bên về các buổi làm việc trước khi diễn ra phiên tòa. Các bên có thể tự 

quyết định có tham gia vào các cuộc buổi làm việc này hay không. Nếu có bên nào quyết 

định không tham gia thì bên đó đã từ bỏ quyền lợi của mình và tòa án vẫn đảm bảo rằng 

tòa đối xử công bằng với tất cả các bên. 

1.2. Thể hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa 

Điều 245. Thứ tự hỏi tại phiên tòa 

Dự thảo Đề xuất sửa đổi 

                                                                    
247 Judicial Code of Conduct for United States Judges <http://www.uscourts.gov/judges-judgeships/code-conduct- 

united-states-judges>. 
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Điều 245. Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại 

phiên tòa 

1. Sau khi nghe xong lời trình bày của 

đương sự theo quy định tại Điều 244 của 

Bộ luật này, việc hỏi từng người, đối với 

từng vấn đề được thực hiện theo thứ tự 

sau đây: 

a) Nguyên đơn, người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn hỏi 

trước, tiếp đến bị đơn, người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của bị đơn, sau đó là 

người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người có quyền, nghĩa vụ liên quan. 

b) Chủ toạ phiên tòa, Hội thẩm nhân 

dân; 

c) Kiểm sát viên tham gia phiên tòa 

(nếu có); 

d) Những người tham gia tố tụng 

khác. 

2. Việc đặt câu hỏi phải rõ ràng, nghiêm 

túc, không trùng lắp, không lợi dụng việc 

hỏi và trả lời để xâm phạm danh dự, nhân 

phẩm của những người tham gia tố tụng.… 

Điều 245. Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại 

phiên tòa 

1. Sau khi nghe trình bày của đương sự 

theo quy định tại Điều 244 của Bộ luật này, 

nếu thấy còn có những tình tiết, sự kiện 

chưa rõ ràng để làm sáng tỏ vụ án thì 

đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của đương sự và người tiến 

hành tố tụng tiến hành hỏi những người 

tham gia tố tụng về những vấn đề chưa 

rõ với thứ tự ưu tiên đặt câu hỏi như 

sau: 

a) Nguyên đơn, người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn hỏi 

trước, tiếp đến bị đơn, người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của bị đơn, sau đó là 

người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người có quyền, nghĩa vụ liên quan. 

b) Chủ tọa phiên tòa, Hội thẩm nhân 

dân; 

c) Kiểm sát viên tham gia phiên tòa 

(nếu có); 

d) Những người tham gia tố tụng 

khác. 

2. Việc đặt câu hỏi phải rõ ràng, nghiêm 

túc, không trùng lắp, không lợi dụng việc 

hỏi và trả lời để xâm phạm danh dự, nhân 

phẩm của những người tham gia tố tụng. 
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3. Hội đồng xét xử và Viện kiểm sát chỉ 

hỏi lại để xác minh những vấn đề những 

người tham gia tố tụng đã trình bày 

nhưng chưa rõ hoặc có mâu thuẫn với 

nhau hoặc những vấn đề chưa được 

trình bày có nêu trong Đơn khởi kiện 

hoặc yêu cầu phản tố. 

Theo chúng tôi hiểu quy định tại Điều 245 Dự thảo là theo hướng đương sự có quyền hỏi 

trước, sau đó mới tới người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được hỏi rồi 

mới đến hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát. Tuy nhiên, quy định như hiện nay có 

thể dễ gây hiểu nhầm rằng đương sự sẽ bị HĐXX hỏi trước, sau đó tới người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của đương sự. Không những cách hành vãn của Điều 245 dễ gây hiểu 

lầm mà việc sắp xếp Điều 246 đến 249 tiếp theo về hỏi nguyên đơn, hỏi bị đơn, hỏi người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, hỏi người làm chứng sẽ dễ dẫn đến việc chủ tọa phiên 

tòa điều hành phiên tòa theo hướng hội đồng xét xử hỏi đương sự trước mà không phải 

là các đương sự được quyền hỏi và đối chất với nhau. Vì vậy, khoản 1 Điều 245 Dự thảo 

cần được diễn đạt lại để tránh những hiểu lầm không đáng có trong quá trình thực hiện 

pháp luật. 

Cũng trong Dự thảo Tờ trình được đề cập trên đây, Tòa án nhân dân tối cao đã nhận định 

rằng nguyên tắc tranh tụng phải được thể hiện từ khi thụ lý vụ án đến khi kết thúc việc 

xét xử và tòa án chỉ có nghĩa vụ thu thập chứng cứ và hỏi khi thấy thật sự cần thiết. Tại 

phiên tòa, “thẩm phán chỉ hỏi ở mức độ rất hạn chế để làm rõ, kết luận những vấn đề chưa 

rõ”. Để thực sự tôn trọng nguyên tắc tranh tụng được ghi nhận trong Hiến pháp, cũng như 

chủ trương đường lối của Đảng, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Tòa án nhân dân tối cao 

rằng thẩm phán chỉ được hỏi ở mức độ rất hạn chế về những vấn đề chưa rõ để có thể ra 

đưa ra bản án. Vấn đề này cần được quy định rõ trong luật để tránh việc nhiều hội đồng 

xét xử gặp phải vướng mắc khi giải thích và áp dụng pháp luật do đã quá quen với hình 

thức tố tụng thẩm vấn thay vì tranh tụng. Vì thế, chúng tôi đề xuất bổ sung khoản 3 vào 

Điều 245 về trình tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa. Chúng tôi cho rằng BLTTDS cần quy 

định rằng nội dung hỏi chỉ nằm trong những vấn đề các đương sự đã trình bày và chỉ để 
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xác minh lại những vấn đề này. Có như vậy mới tránh được tình trạng nghiêng về thẩm 

vấn và có thể tôn trọng nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng tại tòa án. 

2. TẠO ĐIỀU KIỆN CHO VIỆC ÁP DỤNG ÁN LỆ TRONG XÉT XỬ 

Điều 265. Cấp trích lục bản án, bản án 

BLTTDS hiện hành (Dự thảo không sửa 

đổi điều này) 

Đề xuất sửa đổi 

Điều 265. Cấp trích lục bản án, bản án 

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ 

quan, tổ chức khởi kiện, cá nhân cơ quan 

tổ chức có liên quan theo quy định của luật 

được Tòa án cấp trích lục bản án. 

2. Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày 

tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án 

cho các đương sự, cơ quan, tổ chức khởi 

kiện và Viện kiểm sát cùng cấp. 

Điều 265. Cấp trích lục bản án, bản án 

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ 

ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ 

quan, tổ chức khởi kiện, cá nhân cơ quan 

tổ chức có liên quan theo quy định của luật 

được Tòa án cấp trích lục bản án. 

2. Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày 

tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án 

cho các đương sự, cơ quan, tổ chức khởi 

kiện và Viện kiểm sát cùng cấp. 

3. Danh sách những bản án và quyết 

định của Tòa án được thông báo công 

khai. Bản án, trích lục bản án được Tòa 

án cung cấp theo yêu cầu của bất cứ cá 

nhân, cơ quan, tổ chức nào và thu lệ phí 

theo quy định của pháp luật trừ những 

vụ án được xét xử kín. 

Việc tòa án không chỉ cung cấp trích lục bản án, bản án cho đương sự, viện kiểm sát cùng 

cấp và những người có liên quan trong vụ án mà còn công khai rộng rãi bản án và cấp cho 

những đối týợng có nhu cầu là thể hiện tinh thần của Điều 15 BLTTDS hiện hành về 

nguyên tắc xét xử công khai. Dự thảo BLTTDS mới tiếp tục ghi nhận nguyên tắc này. Như 

vậy, không có lí do gì để bản án không thể được đãng trên công báo hay ấn phẩm khác của 
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ngành tòa án hoặc được cấp cho những cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu, bởi một khi 

việc xét xử và tuyên án đã là công khai thì không có lí do gì để giấu giếm, không phổ biến 

rộng rãi bản án. 

Thêm vào đó, việc công khai bản án cũng góp phần hệ thống hóa bản án của tòa án các 

cấp, tạo cõ sở dữ liệu cho thẩm phán nghiên cứu bản án của những thẩm phán ở tòa án 

khác. Hiện nay, một trong những vấn đề đang được Tòa án nhân dân tối cao quan tâm là 

xây dựng hệ thống án lệ. Điều này được ghi nhận trong Dự thảo Tờ trình Quốc hội về Dự 

án BLTTDS và Dự thảo tổng kết thực hiện BLTTDS của Tòa án nhân dân tối cao. Nguyên 

tắc áp dụng án lệ cũng đã được ghi nhận tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Tổ chức Tòa án 

nhân dân năm 2014 và Điều 21 Dự thảo BLTTDS mới. Điều 21 Dự thảo BLTTDS quy định 

“Khi giải quyết các vụ việc dân sự, Tòa án nghiên cứu, áp dụng án lệ.” Dĩ nhiên, việc xây 

dựng và áp dụng án lệ là một quá trình lâu dài và cần rất nhiều nỗ lực của các cơ quan hữu 

quan. Tuy nhiên, quá trình này có thể được bắt đầu bằng việc công khai các bản án đã có 

hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân các cấp. Nếu không công khai bản án thì thật sự 

rất khó để các thẩm phán có thể tiếp cận và nghiên cứu để vận dụng án lệ giải quyết những 

vụ việc tương tự. Dựa vào các bản án đã công khai, các tòa án có thể có tý liệu tham khảo 

để biết được cách tiếp cận của các tòa án cùng cấp cũng như tòa cấp trên, từ đó làm phong 

phú thêm kinh nghiệm xét xử và dễ dàng đưa ra quyết định hơn đối với những vụ việc có 

nội dung tương tự. 

Hơn nữa, việc công khai các bản án đã có hiệu lực pháp luật và cung cấp bản án cho những 

người có yêu cầu còn góp phần đẩy mạnh công tác học tập, nghiên cứu pháp luật. Các sinh 

viên, giảng viên luật, luật sư sẽ có một nguồn tý liệu phong phú và mang tính thực tiễn cao 

để có thể học, hiểu và nắm rõ hơn pháp luật đồng thời hiểu về thực tiễn áp dụng pháp luật 

tại tòa án. Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong lĩnh vực pháp lý. Việc đào tạo được cho là quá nghiêng về lý thuyết mà 

thiếu đi tính thực tế. Vậy để nâng cao tính thực tế trong giáo dục và đào tạo pháp luật, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành thì một điều không thể không làm đó là 

tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên, luật sư có điều kiện tiếp cận với các bản án của tòa 

để học ngay từ thực tiễn. Các bản án cũng sẽ được nghiên cứu để góp phần sửa đổi, hoàn 

thiện pháp luật. 
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Luật pháp một số nước coi trọng án lệ như luật Anh cũng thực hiện việc đãng công khai 

các bản án đã có hiệu lực của tòa án các cấp trên công báo và cấp bản án cho những người 

có yêu cầu. Quy tắc tố tụng tại tòa án Anh còn có riêng một chương về việc cung cấp tài 

liệu từ hồ sơ tòa án. Cụ thể, Điều 5.4B Chương 5 quy định tòa án sẽ cung cấp cho các bên 

đương sự trong tố tụng những văn bản có trong hồ sơ tại tòa248. Điều 5.4C còn ghi nhận 

quyền của những cá nhân, cơ quan, tổ chức không phải là đương sự trong tố tụng được 

yêu cầu tòa án cung cấp bản sao các tài liệu về vụ án tại tòa bao gồm cả bản án249. Điều 

5.4D chỉ rõ những cá nhân, cơ quan, tổ chức này phải trả một khoản phí theo quy định để 

được cấp các tài liệu theo yêu cầu250.  

3. CÁC PHƯƠNG THỨC TỐNG ĐẠT VĂN BẢN TỐ TỤNG CHO ĐƯƠNG SỰ Ở 

NƯỚC NGOÀI 

Điều 460. Các phương thức tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án 

cho đương sự ở nước ngoài 

Dự thảo Đề xuất bổ sung 

                                                                    

248 5.4B (1) A party to proceedings may, unless the court orders otherwise, obtain from the records of the 

court a copy of any document listed in paragraph 4.2A of Practice Direction 5A. 

A party to proceedings may, if the court gives permission, obtain from the records of the court a copy of 

any other document filed by a party or communication between the court and a party or another person. 

249 5.4C (1) The general rule is that a person who is not a party to proceedings may obtain from the court 

records a copy of – 

(a) a statement of case, but not any documents filed with or attached to the statement of case, or intended 

by the party whose statement it is to be served with it; 

(b) a judgment or order given or made in public (whether made at a hearing or without a hearing), subject 

to paragraph (1B). 

250 5.4D 1) A person wishing to obtain a copy of a document under rule 5.4B or rule 5.4C must pay any 

prescribed fee and – 

(a) if the court’s permission is required, file an application notice in accordance with Part 23; or 

(b) if permission is not required, file a written request for the document. 
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Điều 460. Các phương thức tống đạt, 

thông báo văn bản tố tụng của Tòa án 

cho đương sự ở nước ngoài 

1. Tòa án thực hiện việc tống đạt, thông 

báo văn bản tố tụng của Tòa án theo một 

trong các phương thức sau đây: 

a) Theo phương thức được quy định tại 

điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp mà 

Việt Nam là thành viên; 

b) Theo con đường ngoại giao đối với 

đương sự cư trú ở nước mà nước đó và 

Việt Nam chưa là thành viên của điều ước 

quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh 

vực dân sự theo pháp luật về tương trợ tư 

pháp; 

c) Theo đường bưu điện đến địa chỉ 

của đương sự đang cư trú ở nước ngoài với 

điều kiện pháp luật nước đó đồng ý với 

phương thức tống đạt này; 

d) Theo đường bưu điện đến cơ quan 

đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để 

tống đạt cho đương sự là công dân Việt 

Nam ở nước ngoài; 

đ) Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài có 

văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam 

thì việc tống đạt có thể thực hiện qua văn 

phòng đại diện, chi nhánh của họ tại Việt 

Nam theo quy định của Bộ luật này; 

Điều 460. Các phương thức tống đạt, 

thông báo văn bản tố tụng của Tòa án 

cho đương sự ở nước ngoài 

1. Tòa án thực hiện việc tống đạt, thông 

báo văn bản tố tụng của Tòa án theo một 

trong các phương thức sau đây: 

a) Theo phương thức được quy định tại 

điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp mà 

Việt Nam là thành viên; 

b) Theo con đường ngoại giao đối với 

đương sự cư trú ở nước mà nước đó và 

Việt Nam chưa là thành viên của điều ước 

quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh 

vực dân sự theo pháp luật về tương trợ tư 

pháp; 

c) Theo đường bưu điện đến địa chỉ 

của đương sự đang cư trú ở nước ngoài với 

điều kiện pháp luật nước đó đồng ý với 

phương thức tống đạt này; 

d) Theo đường bưu điện đến cơ quan 

đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để 

tống đạt cho đương sự là công dân Việt 

Nam ở nước ngoài; 

đ) Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài có 

văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam 

thì việc tống đạt có thể thực hiện qua văn 

phòng đại diện, chi nhánh của họ tại Việt 

Nam theo quy định của Bộ luật này; 
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e) Theo đường bưu điện cho người 

đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo 

ủy quyền tại Việt Nam của đương sự ở 

nước ngoài. 

2. Các phương thức tống đạt theo quy 

định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này 

được thực hiện theo pháp luật tương trợ 

tư pháp. 

3. Niêm yết công khai tại trụ sở cơ 

quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, 

Tòa án hoặc tại nơi cư trú cuối cùng của 

đương sự tại Việt Nam hoặc thông báo trên 

phương tiện thông tin đại chúng trong 

trường hợp các phương thức tống đạt quy 

định tại khoản 1 Điều này thực hiện không 

có kết quả. 

e) Theo đường bưu điện cho người 

đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo 

ủy quyền tại Việt Nam của đương sự ở 

nước ngoài; 

g) Theo thỏa thuận của các bên (nếu có) 

về phương thức tống đạt trong hợp 

đồng phát sinh tranh chấp; 

2. Các phương thức tống đạt theo quy 

định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này 

được thực hiện theo pháp luật tương trợ 

tư pháp. 

3. Niêm yết công khai tại trụ sở cơ 

quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, 

Tòa án hoặc tại nơi cư trú cuối cùng của 

đương sự tại Việt Nam hoặc thông báo trên 

phương tiện thông tin đại chúng trong 

trường hợp các phương thức tống đạt quy 

định tại khoản 1 Điều này thực hiện không 

có kết quả. 

4. Việc tống đạt, thông báo văn bản tố 

tụng của Tòa án cũng được coi là hợp lệ 

nếu được thực hiện theo pháp luật của 

nước ngoài nơi đương sự cư trú hoặc có 

trụ sở. 

Việc tống đạt văn bản tố tụng cho các đương sự ở nước ngoài trên thực tế gặp nhiều khó 

khãn bởi vì tòa án thường phải tống đạt qua con đýờng ủy thác Tư pháp theo các hiệp 

định về tương trợ Tư pháp hoặc trên nguyên tắc có đi có lại. Quá trình tống đạt này thường 

rất mất thời gian, ảnh hưởng lớn đến tiến độ và kết quả giải quyết vụ việc dân sự ở tòa án 

Việt Nam. Tòa án Việt Nam thường lúng túng trong việc thực hiện tống đạt cho đương sự 
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ở nước ngoài cũng như hoàn toàn bị động khi chờ đợi kết quả tống đạt từ các cơ quan hữu 

quan của nước ngoài và Bộ Tư pháp. 

Dự thảo BLTTDS đã tìm cách khắc phục vấn đề này bằng cách quy định thêm một số 

phương thức tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài, như qua đýờng býu 

điện nếu được pháp luật nước ngoài cho phép, hoặc tống đạt trực tiếp cho chi nhánh, đại 

diện của đương sự ở Việt Nam nếu có. Điều này đã tạo thuận lợi hơn cho tòa án trong quá 

trình tống đạt. Tuy nhiên, không phải luật pháp nước nào cũng cho phép việc tống đạt văn 

bản của tòa án qua đýờng býu điện, cũng như không phải đương sự nào cũng có chi nhánh 

hay đại diện ở Việt Nam. Trong trường hợp đó, tòa án lại phải quay về với phương thức 

ủy thác Tư pháp vô cùng mất thời gian và tốn kém như truyền thống. 

Vì vậy, chúng tôi xin được đề xuất rằng Dự thảo nên bổ sung một số phương thức tống đạt 

khác để tãng hiệu quả tống đạt, đẩy nhanh thời gian giải quyết vụ việc dân sự cũng như 

giảm sức ép và gánh nặng cho tòa án cũng như các cơ quan chức nãng khác như Bộ Tư 

pháp hay Bộ Ngoại giao. Cụ thể, nếu các bên đương sự có thỏa thuận về phương thức tống 

đạt trong hợp đồng phát sinh tranh chấp (chẳng hạn các bên thỏa thuận về việc tống đạt 

thông qua luật sư hoặc đại diện của mình) thì tòa án cần chấp nhận thỏa thuận này và để 

các bên thực hiện tống đạt theo phương thức đã thỏa thuận. Điều này cũng phù hợp với 

nguyên tắc quy định tại Điều 5 Dự thảo BLTTDS về quyền quyết định và tự định đoạt của 

đương sự, đó là đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện không trái 

pháp luật trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự. Một khi các bên đã thể hiện ý chí của 

mình về việc chọn một phương thức tống đạt mình cho là phù hợp và thực hiện tống đạt 

bằng cách đó, các bên hoàn toàn không còn quyền khiếu nại về tính hợp lệ của thủ tục 

tống đạt nữa. 

Ngoài ra, để giảm áp lực cho tòa án, tòa có thể cho phép đương sự tự tống đạt văn bản tố 

tụng bằng các phương thức được luật pháp nước có đương sự cần được tống đạt cho phép. 

Ví dụ, đương sự có thể yêu cầu một cơ quan chuyên trách về tống đạt ở nước ngoài như 

thừa phát lại ở Việt Nam thực hiện việc tống đạt cho họ và có văn bản ghi nhận về kết quả 

tống đạt một cách hợp pháp theo pháp luật nước ngoài, có công chứng chứng thực và hợp 

pháp hóa lãnh sự gửi cho tòa án Việt Nam. Điều này cũng tương tự như việc đặt nghĩa vụ 

chứng minh cho đương sự và tòa án chỉ hỗ trợ khi đương sự không thể tự thu thập chứng 

cứ trong một số trường hợp nhất định. Nếu đương sự có thể và mong muốn được thực 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

287 

Về Mục lục chính 
 

 

hiện việc tống đạt nhằm rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc dân sự thì tòa án nên tạo 

thuận lợi cho họ, cũng chính là tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho tòa. 

4. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 

Điều 466. Xác định và cung cấp nội dung pháp luật của nước ngoài để Tòa án áp 

dụng trong việc giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài 

Dự thảo Đề xuất sửa đổi 

Điều 466. Xác định và cung cấp nội dung 

pháp luật của nước ngoài để Tòa án áp 

dụng trong việc giải quyết vụ việc dân 

sự dân sự có yếu tố nước ngoài 

Trong trường hợp Tòa án Việt Nam áp 

dụng pháp luật của nước ngoài để giải 

quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài 

theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì 

trách nhiệm xác định và cung cấp nội dung 

pháp luật của nước ngoài được thực hiện 

như sau: 

1. Trường hợp các đương sự được quyền 

lựa chọn pháp luật áp dụng là pháp luật 

nước ngoài và đã lựa chọn áp dụng pháp 

luật nước ngoài đó thì có nghĩa vụ cung 

cấp pháp luật nước ngoài đó cho Tòa án 

đang giải quyết vụ việc dân sự. Các bên 

đương sự chịu trách nhiệm về tính chính 

xác và hợp pháp của pháp luật nước ngoài 

đã cung cấp. 

Điều 466. Xác định và cung cấp nội dung 

pháp luật của nước ngoài để Tòa án áp 

dụng trong việc giải quyết vụ việc dân 

sự có yếu tố nước ngoài 

Trong trường hợp Tòa án Việt Nam áp 

dụng pháp luật của nước ngoài để giải 

quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài 

theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì 

trách nhiệm xác định và cung cấp nội dung 

pháp luật của nước ngoài được thực hiện 

như sau: 

1. Trường hợp các đương sự được quyền 

lựa chọn pháp luật áp dụng là pháp luật 

nước ngoài và đã lựa chọn áp dụng pháp 

luật nước ngoài đó thì có nghĩa vụ cung cấp 

pháp luật nước ngoài đó cho Tòa án đang 

giải quyết vụ việc dân sự. Các bên đương 

sự chịu trách nhiệm về tính chính xác và 

hợp pháp của pháp luật nước ngoài đã 

cung cấp. 

2. Trường hợp nội dung pháp luật nước 
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Trường hợp các bên không thống nhất 

được với nhau về pháp luật nước ngoài 

hoặc trong trường hợp cần thiết, Tòa án 

yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ ngoại giao hoặc cơ 

quan đại diện ngoại giao của nước ngoài 

tại Việt Nam cung cấp pháp luật nước 

ngoài. 

2. Trường hợp pháp luật của Việt Nam, 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên quy định phải áp dụng pháp luật nước 

ngoài thì các đương sự có quyền cung cấp 

pháp luật nước ngoài cho Tòa án hoặc Tòa 

án yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao cung 

cấp pháp luật nước ngoài. 

3. Quá thời hạn 180 ngày, kể từ ngày Tòa 

án yêu cầu cung cấp pháp luật nước ngoài 

theo quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 

Điều này mà không có kết quả thì Tòa án 

áp dụng pháp luật của Việt Nam để giải 

quyết vụ việc dân sự đó. 

ngoài mà các bên cung cấp có mâu 

thuẫn với nhau một cách cơ bản dẫn đến 

việc Tòa án không thể giải quyết vụ việc 

dân sự thì theo yêu cầu của đương sự 

hoặc nếu xét thấy cần thiết, Tòa án ra 

quyết định trưng cầu ý kiến pháp lý độc 

lập của luật sư được cấp phép hành 

nghề hợp pháp ở nước đó theo sự giới 

thiệu của Bộ Tư pháp hoặc Bộ Ngoại 

giao. 

Bộ ngoại giao hoặc cơ quan đại diện ngoại 

giao của nước ngoài tại Việt Nam cung cấp 

pháp luật nước ngoài. 

3. Trường hợp pháp luật của Việt Nam, 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên quy định phải áp dụng pháp luật nước 

ngoài thì các đương sự có quyền cung cấp 

pháp luật nước ngoài cho Tòa án hoặc Tòa 

án trưng cầu ý kiến pháp lý độc lập của 

luật sư được cấp phép hành nghề hợp 

pháp ở nước đó theo sự giới thiệu của 

Bộ Tư pháp hoặc Bộ Ngoại giao cung cấp 

pháp luật nước ngoài. 

4. Quá thời hạn 180 ngày, kể từ ngày Tòa 

án yêu cầu đương sự cung cấp pháp luật 

nước ngoài theo quy định tại khoản 1 hoặc 

ra quyết định trưng cầu ý kiến pháp lý độc 

lập của luật sư nước ngoài theo quy định 

tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà không 
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có kết quả thì Tòa án áp dụng pháp luật của 

Việt Nam để giải quyết vụ việc dân sự đó. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay thì những trường hợp tòa án Việt Nam phải áp 

dụng pháp luật nước ngoài là phổ biến và không thể tránh khỏi. Yêu cầu áp dụng pháp 

luật nước ngoài được ghi nhận cụ thể trong rất nhiều văn bản pháp luật như Bộ luật Dân 

sự năm 2005251, Bộ luật Hàng hải năm 2005252, Luật Thương mại năm 2005253 và mới đây 

nhất là Dự thảo BLDS. Việc xác định nội dung pháp luật nước ngoài có ý nghĩa hết sức 

quan trọng vì theo Dự thảo BLDS thì đây sẽ là một trong những cãn cứ để xem xét có áp 

dụng pháp luật nước ngoài trong những trường hợp pháp luật nước ngoài được lựa chọn 

hoặc viện dẫn hay không. Vì vậy, thủ tục xác định và cung cấp nội dung pháp luật của nước 

ngoài để Tòa án áp dụng trong việc giải quyết vụ việc dân sự dân sự có yếu tố nước ngoài 

như quy định tại Điều 466 Dự thảo là cần thiết. 

Quy định như Dự thảo BLTTDS hiện nay để các đương sự tự cung cấp nội dung pháp luật 

nước ngoài và tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp cũng như chính xác của pháp luật 

nước ngoài mình cung cấp là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 79 BLTTDS hiện 

hành và Điều 88 của Dự thảo BLTTDS về nghĩa vụ chứng minh. Theo đó, đương sự có yêu 

cầu hoặc có phản đối thì phải chứng minh được những yêu cầu hoặc phản đối của mình là 

có cõ sở bằng các chứng cứ do tự mình cung cấp. 

Tuy nhiên, hiện nay Dự thảo chưa đề ra cõ chế hay cách thức để các đương sự cung cấp 

nội dung pháp luật nước ngoài phục vụ cho việc giải quyết vụ việc có yếu tố nước ngoài 

tại tòa án Việt Nam. Điều này sẽ dẫn đến việc những tòa án khác nhau có các cách hiểu và 

                                                                    
251 Phần Bảy Bộ luật Dân sự năm 2005 về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. 
252 Điều 4. Quyền thoả thuận trong hợp đồng 

Các bên tham gia trong hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải có quyền thoả thuận riêng, nếu Bộ luật này 

không hạn chế. 

Các bên tham gia trong hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải mà trong đó có ít nhất một bên là tổ chức hoặc 

cá nhân nước ngoài thì có quyền thoả thuận áp dụng luật nước ngoài hoặc tập quán hàng hải quốc tế trong các 

quan hệ hợp đồng và chọn Trọng tài, Toà án ở một trong hai nước hoặc ở một nước thứ ba để giải quyết tranh 

chấp. 

Trong trường hợp Bộ luật này có quy định hoặc các bên có thoả thuận trong hợp đồng, luật nước ngoài có thể 

được áp dụng tại Việt Nam đối với các quan hệ hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải, nếu luật đó không 

trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. 
253 Điều 5.2. Các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài được thoả thuận áp dụng pháp luật nước 

ngoài, 

tập quán thương mại quốc tế nếu pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế đó không trái với các nguyên 

tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. 
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áp dụng pháp luật khác nhau và có thể đưa ra những yêu cầu phức tạp đối với việc chứng 

minh của đương sự. Chẳng hạn, tòa án có thể yêu cầu nội dung pháp luật nước ngoài mà 

đương sự cung cấp phải được thẩm định hoặc xác nhận bởi cơ quan Tư pháp nước ngoài. 

Điều này sẽ khiến cho quá trình xác định và cung cấp nội dung pháp luật nước ngoài của 

các đương sự trở nên khó khãn, phức tạp và tốn kém cả về thời gian lẫn công sức. Ở nhiều 

quốc gia, các cơ quan Tư pháp không có nghĩa vụ và không thể đứng ra xác minh nội dung 

pháp luật nước mình theo yêu cầu của bất cứ cá nhân, tổ chức nào để phục vụ việc giải 

quyết tranh chấp ở một tòa án quốc gia khác. Tình huống này tương tự như ở Việt Nam, 

đương sự trong vụ án ở tòa án nước ngoài cũng không thể yêu cầu tòa án Việt Nam hay 

Bộ Tư pháp Việt Nam cung cấp nội dung pháp luật Việt Nam cho họ. Vì vậy, rất khó để các 

đương sự có thể đáp ứng yêu cầu này của tòa án nếu có. Khi đó, tòa có thể coi là không thể 

xác định nội dung pháp luật nước ngoài và sẽ sử dụng pháp luật Việt Nam dù các đương 

sự đã có lựa chọn pháp luật nước ngoài và thực tế đã cung cấp pháp luật nước ngoài đó. 

Điều đó là không phù hợp với thực tiễn và không đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế 

về pháp luật và Tư pháp. 

Để tháo gỡ vướng mắc trên và giúp tòa án Việt Nam dễ dàng hơn trong việc áp dụng pháp 

luật nước ngoài theo yêu cầu của chính pháp luật Việt Nam, ý kiến của chuyên gia pháp 

luật nước ngoài mà cụ thể là các luật sư được cấp phép hành nghề hợp pháp theo pháp 

luật nước ngoài cần được xem là có giá trị xác định nội dung pháp luật nước ngoài. Thực 

tế giải quyết tranh chấp ở tòa án Anh cho thấy ý kiến của chuyên gia được công nhận và 

đánh giá là chứng cứ xác định nội dung pháp luật nước ngoài254. Pháp luật Anh công nhận 

rằng luật sư được cấp phép hành nghề ở một hệ thống Tư pháp cụ thể là chuyên gia về 

pháp luật nước đó và là người có đủ hiểu biết để cung cấp ý kiến về pháp luật nước ngoài 

được viện dẫn. 

Như vậy, đương sự sẽ yêu cầu các luật sư nước ngoài có chuyên môn về vấn đề pháp lý cụ 

thể cho ý kiến giải thích nội dung pháp luật tương ứng được áp dụng. Các ý kiến này cần 

được tôn trọng và tòa án cần dựa vào đó để giải quyết tranh chấp liên quan đến quan hệ 

dân sự có yếu tố nước ngoài. Quy trình này đõn giản và thuận tiện hơn cho các đương sự 

cũng như tòa án trong việc xác định nội dung pháp luật nước ngoài. Đương sự cũng sẽ chủ 

                                                                    

254 Nelson v Bridport (1845) 8 Beav 527 at 536; Beaty v Beaty [1924] 1 KB 807 at 814; Lazard Bros & Co v 

Midland Bank [1933] AC 289. 
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động hơn khi lấy ý kiến của luật sư nước ngoài. Nhờ đó, quá trình giải quyết tranh chấp 

cũng diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian hơn cho cả các đương sự và tòa án. 

Trên thực tế, khả năng nội dung hay nói đúng hơn là cách giải thích nội dung của pháp 

luật nước ngoài do các đương sự cung cấp có thể khác biệt hay mâu thuẫn là rất lớn. Đây 

là điều rất bình thường trong thực tiễn áp dụng pháp luật, nhất là khi các bên có quyền và 

lợi ích đối kháng với nhau. Vì vậy, không thể chỉ vì nội dung pháp luật nước ngoài do các 

bên cung cấp có những khác biệt mà tòa án bỏ qua việc xem xét các nội dung này và tìm 

sự trợ giúp của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam 

ở nước ngoài. Chỉ khi nào có những mâu thuẫn về cõ bản dẫn đến việc tòa án hoàn toàn 

không thể dựa vào nội dung pháp luật nước ngoài mà các bên cung cấp để giải quyết vụ 

việc thì tòa án mới phải tham vấn ý kiến của một bên thứ ba. Tuy nhiên, bên thứ ba này 

không thể là Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hay cơ quan ngoại giao. 

Sở dĩ tòa án không thể yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan ngoại giao của Việt 

Nam ở nước ngoài cung cấp pháp luật nước ngoài vì trên thực tế các cơ quan này không 

thể thực hiện được yêu cầu đó. Các cơ quan nói trên hoàn toàn không có chức nãng cũng 

như không có khả năng cung cấp nội dung văn bản pháp luật nước ngoài, việc mà chỉ 

những chuyên gia pháp luật của chính nước đó mới có thể làm. Ngay cả khi các cơ quan 

này có chuyên gia luật nước ngoài thì các chuyên gia này cũng không thể nắm chắc được 

sẽ hiểu biết hết tất cả pháp luật nước ngoài được tòa án yêu cầu cung cấp. Quy định yêu 

cầu Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện ngoại giao cung cấp pháp luật nước 

ngoài là không hợp lý và còn đặt gánh nặng không cần thiết lên các cơ quan đó. Trên thực 

tế, từ khi ban hành BLTTDS cho đến khi có các văn bản hướng dẫn của Tòa án nhân dân 

tối cao và các cơ quan chức nãng khác là một quá trình rất dài. 

Tương tự như trường hợp các đương sự cung cấp nội dung pháp luật nước ngoài qua luật 

sư được cấp phép hành nghề hợp pháp ở nước đó, tòa án cũng có thể sử dụng luật sư khác 

để xác định nội dung pháp luật nước ngoài một cách độc lập. Tòa án có thể trýng cầu ý 

kiến pháp lý của một luật sư độc lập thông qua sự giới thiệu của Bộ Tư pháp, cơ quan quản 

lý hoạt động của các luật sư nước ngoài tại Việt Nam, hoặc trong trường hợp không có 

luật sư của một thẩm quyền tài phán nhất định hoạt động ở Việt nam thì Bộ Ngoại giao và 

cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài là các cơ quan có thể liên lạc với các 

luật sư đang hành nghề ở thẩm quyền tài phán đó. Như vậy, thay vì yêu cầu Bộ Tư pháp, 
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Bộ Ngoại giao hay cơ quan đại diện ngoại giao tự cung cấp nội dung pháp luật nước ngoài 

thì việc yêu cầu các cơ quan này hỗ trợ để giới thiệu một luật sư nước ngoài là hoàn toàn 

khả thi. 

Trong trường hợp Tòa án cũng có nghĩa vụ xác định nội dung pháp luật nước ngoài vì việc 

áp dụng pháp luật nước ngoài là do yêu cầu của điều ýớc quốc tế hoặc pháp luật Việt Nam 

chứ không phải do sự lựa chọn của đương sự thì tương tự như trường hợp trên đây, tòa 

án hoàn toàn có thể lấy ý kiến của luật sư nước ngoài do tòa án lựa chọn để xác định nội 

dung pháp luật nước ngoài. Thực hiện theo cách này tòa án sẽ giành lấy thế chủ động 

trong việc xác định và cung cấp nội dung pháp luật nước ngoài thay vì chờ đợi việc trả lời 

của Bộ Tư pháp hay Bộ Ngoại giao như Dự thảo đang quy định. 

Cuối cùng, chúng tôi đồng ý với Dự thảo rằng sau một khoảng thời gian nhất định, nếu các 

đương sự không thể cung cấp được nội dung pháp luật nước ngoài hoặc tòa án bằng các 

biện pháp hợp lý cũng không xác định được nội dung pháp luật nước ngoài đã được các 

đương sự chọn hoặc được dẫn chiếu đến bởi điều ýớc quốc tế hay pháp luật Việt Nam, thì 

tòa án hoàn toàn có thể áp dụng luật Việt Nam để giải quyết vụ án. Quy định như vậy sẽ 

tạo thuận lợi cho tòa án, tránh việc vì không thể cung cấp được pháp luật nước ngoài mà 

không giải quyết được vụ việc dân sự tại tòa./. 
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ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO NGÀY 26/03/2015 CỦA 

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Lê Quỳnh Chi255 

1. THỂ HIỆN NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TRONG XÉT XỬ 

Điều 242. Thứ tự hỏi tại phiên tòa 

Dự thảo Đề xuất sửa đổi 

Điều 242. Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại 
phiên tòa  

1. Việc tiến hành hỏi những người tham 
gia tố tụng tại phiên tòa được thực hiện 
theo thứ tự sau đây:  

a) Đương sự; 

b) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của đương sự; 

c) Chủ toạ phiên tòa; 

d) Hội thẩm nhân dân; 

đ) Kiểm sát viên tham gia phiên tòa (nếu 
có); 

e) Những người tham gia tố tụng khác. 

2. Việc đặt câu hỏi phải rõ ràng, nghiêm 
túc, không trùng lắp, không lợi dụng việc 
hỏi và trả lời để xâm phạm danh dự, nhân 
phẩm của những người tham gia tố tụng. 

Điều 242. Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại 
phiên tòa 

1. Sau khi nghe trình bày của đương sự, 
nếu thấy còn có những tình tiết, sự kiện 
chưa rõ ràng để làm sáng tỏ vụ án thì 
đương sự, người bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của đương sự và người 
tiến hành tố tụng tiến hành hỏi những 
người tham gia tố tụng về những vấn 
đề chưa rõ với thứ tự ưu tiên đặt câu 
hỏi như sau: 

a) Đương sự; 

b) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của đương sự; 

c) Thẩm phán; 

d) Hội thẩm nhân dân; 

đ) Kiểm sát viên tham gia phiên tòa (nếu 
có); 

e) Những người tham gia tố tụng khác. 

2. Việc đặt câu hỏi phải rõ ràng, nghiêm 
túc, không trùng lắp, không lợi dụng việc 
hỏi và trả lời để xâm phạm danh dự, nhân 
phẩm của những người tham gia tố tụng. 

3. Hội đồng xét xử và Viện kiểm sát chỉ 
hỏi lại để xác minh những vấn đề 
những người tham gia tố tụng đã trình 
bày nhưng chưa rõ hoặc có mâu thuẫn 

                                                                    
255 Nguyễn Mạnh Dũng, Thạc sỹ luật (LLM) chuyên sâu về Giải quyết tranh chấp quốc tế của Trường Trọng Tài 

quốc tế, Trường Luật Queen Mary thuộc Đại học Tổng hợp Luân đôn (Anh) là thành viên Viện Trọng tài Luân 

Đôn (CIArb) và Ủy ban Trọng tài của Hiệp hội các đoàn luật sư quốc tế (IBA). Nguyễn Lê Quỳnh Chi là trợ lý 

nghiên cứu, Thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế tại Đại học tổng hợp Leicester (Anh). Chi tiết xin liên hệ: 
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với nhau hoặc những vấn đề chưa 
được trình bày có nêu trong Đơn khởi 
kiện hoặc yêu cầu phản tố. 

 

 

Theo Dự thảo Tờ trình Quốc hội về Dự án Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 08/01/2014 của 

Tòa án nhân dân tối cao thì một trong những vấn đề quan trọng cần được nghiên cứu sửa 

đổi để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị 

quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW, Kết luận số 92-

KL/TW của Bộ Chính trị và Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI là vấn đề “đẩy mạnh và coi 

việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa là khâu đột phá của hoạt động xét xử”. 

Việc đẩy mạnh tranh tụng tại phiên tòa còn là sự thể chế hóa của Điều 103.5 Hiến pháp 

năm 2013 về “nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm”.  

Theo chúng tôi hiểu quy định tại Điều 242 Dự thảo là theo hướng đương sự có quyền hỏi 

trước, sau đó mới tới người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự được hỏi rồi 

mới đến hội đồng xét xử và đại diện viện kiểm sát. Tuy nhiên, quy định như hiện nay có 

thể dễ gây hiểu nhầm rằng đương sự sẽ bị xét hỏi trước, sau đó tới người bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của đương sự. Không những hành văn của Điều 242 dễ gây hiểu lầm mà 

việc sắp xếp Điều 243 đến 245 tiếp theo về hỏi nguyên đơn, hỏi bị đơn, hỏi người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan sẽ dễ dẫn đến việc chủ tọa phiên tòa điều hành phiên tòa theo 

hướng hội đồng xét xử hỏi đương sự mà không phải là các đương sự được quyền hỏi và 

đối chất với nhau. Vì vậy, khoản 1 Điều 242 Dự thảo cần phải được diễn đạt lại để tránh 

những hiểu lầm không đáng có trong quá trình thực hiện pháp luật. 

Cũng trong Dự thảo được đề cập trên đây, Tòa án nhân dân tối cao đã nhận định rằng 

nguyên tắc tranh tụng phải được thể hiện từ khi thụ lý vụ án đến khi kết thúc việc xét xử 

và tòa án chỉ có nghĩa vụ thu thập chứng cứ và hỏi khi thấy thật sự cần thiết. Tại phiên tòa, 

“thẩm phán chỉ hỏi ở mức độ rất hạn chế để làm rõ, kết luận những vấn đề chưa rõ”. Để 

thực sự tôn trọng nguyên tắc tranh tụng được ghi nhận trong Hiến pháp, cũng như chủ 

trương đường lối của Đảng, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Tòa án nhân dân tối cao rằng 

thẩm phán chỉ được hỏi ở mức độ rất hạn chế về những vấn đề chưa rõ để có thể ra đưa 

ra bản án. Tuy nhiên, vấn đề này cần được quy định rõ trong luật để tránh việc nhiều thẩm 

phán, hội đồng xét xử gặp phải vướng mắc khi giải thích và áp dụng pháp luật do đã quá 
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quen với hình thức tố tụng thẩm vấn thay vì tranh tụng. Vì thế, chúng tôi đề xuất bổ sung 

khoản 3 vào Điều 242 về trình tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa. Chúng tôi cho rằng 

BLTTDS cần quy định rằng nội dung hỏi chỉ nằm trong những vấn đề các đương sự đã 

trình bày và chỉ để xác minh lại những vấn đề này. Có như vậy mới tránh được tình trạng 

nghiêng về thẩm vấn và có thể tôn trọng nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng tại tòa án.  

2. ÁP DỤNG ÁN LỆ TRONG XÉT XỬ 

Điều 272. Cấp trích lục bản án, bản án 

BLTTDS hiện hành (Dự thảo không sửa 

đổi điều này) 

Đề xuất sửa đổi 

Điều 262. Cấp trích lục bản án, bản án 

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ 
ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ 
quan, tổ chức khởi kiện, cá nhân cơ quan 
tổ chức có liên quan theo quy định của 
luật được Tòa án cấp trích lục bản án. 

2. Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày 
tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản 
án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức 
khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp. 

Điều 262. Cấp trích lục bản án, bản án 

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ 
ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ 
quan, tổ chức khởi kiện, cá nhân cơ quan 
tổ chức có liên quan theo quy định của 
luật được Tòa án cấp trích lục bản án. 

2. Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày 
tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản 
án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức 
khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp. 

3. Danh sách những bản án và quyết 
định của Tòa án được thông báo công 
khai. Bản án, trích lục bản án có thể 
được Tòa án cung cấp theo yêu cầu của 
bất cứ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào và 
thu lệ phí theo quy định của pháp luật 
trừ những vụ án được xét xử kín.  

Việc tòa án không những cung cấp trích lục bản án, bản án cho đương sự, viện kiểm sát 

cùng cấp và những người có liên quan trong vụ án mà còn công khai rộng rãi bản án trên 

công báo và cấp cho những đối tượng có nhu cầu là thể hiện tinh thần của Điều 15 BLTTDS 

hiện hành về nguyên tắc xét xử công khai. Dự thảo BLTTDS mới tiếp tục ghi nhận nguyên 

tắc này. Như vậy, không có lí do gì để bản án không thể được đăng trên công báo của ngành 

tòa án hoặc được cấp cho những cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu, bởi một khi việc 

xét xử và tuyên án đã là công khai thì không có lí do gì để giấu giếm, không phổ biến rộng 

rãi bản án.  
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Thêm vào đó, việc công khai bản án cũng góp phần hệ thống hóa bản án của tòa án các 

cấp, tạo cơ sở dữ liệu cho thẩm phán nghiên cứu bản án của những thẩm phán ở tòa án 

khác. Hiện nay, một trong những vấn đề đang được Tòa án nhân dân tối cao quan tâm là 

xây dựng hệ thống án lệ. Điều này được ghi nhận trong Dự thảo Tờ trình Quốc hội về Dự 

án BLTTDS và Dự thảo tổng kết thực hiện BLTTDS của Tòa án nhân dân tối cao. Đây là sự 

thể chế hóa Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải 

cách tư pháp đến năm 2020, theo đó “TANDTC có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, 

hướng dẫn áp dụng pháp luật, phát triển án lệ và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm”. Nguyên 

tắc áp dụng án lệ cũng đã được ghi nhận tại Điều 22.2.c Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 

năm 2014 và Điều 21 Dự thảo BLTTDS mới. Điều 21 Dự thảo BLTTDS quy định “Khi xét 

xử, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân nghiên cứu, vận dụng án lệ để giải quyết các vụ việc có 

nội dung tương tự”. Dĩ nhiên, việc xây dựng và áp dụng án lệ là một quá trình lâu dài và 

cần rất nhiều nỗ lực của các cơ quan hữu quan. Tuy nhiên, quá trình này có thể được bắt 

đầu bằng việc công khai các bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân các cấp. 

Nếu không công khai bản án thì thật sự rất khó để các thẩm phán có thể tiếp cận và nghiên 

cứu để vận dụng án lệ giải quyết những vụ việc tương tự. Dựa vào các bản án đã công khai, 

các tòa án có thể có tư liệu tham khảo để biết được cách tiếp cận của các tòa án cùng cấp 

cũng như tòa cấp trên, từ đó làm phong phú thêm kinh nghiệm xét xử và dễ dàng đưa ra 

quyết định hơn đối với những vụ việc có nội dung tương tự. 

Hơn nữa, việc công khai các bản án đã có hiệu lực pháp luật và cung cấp bản án cho những 

người có yêu cầu còn góp phần đẩy mạnh công tác học tập, nghiên cứu pháp luật. Các sinh 

viên, giảng viên pháp luật sẽ có một nguồn tư liệu phong phú và mang tính thực tiễn cao 

để có thể học, hiểu và nắm rõ hơn pháp luật đồng thời hiểu về thực tiễn áp dụng pháp luật 

tại tòa án. Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong lĩnh vực pháp lý. Việc đào tạo được cho là quá nghiêng về lý thuyết mà 

thiếu đi tính thực tế. Vậy để nâng cao tính thực tế trong giáo dục và đào tạo pháp luật, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành thì một điều không thể không làm đó là 

tạo điều kiện để sinh viên, giảng viên có điều kiện tiếp cận với các bản án của tòa để học 

ngay từ thực tiễn. Các bản án cũng sẽ được nghiên cứu để góp phần sửa đổi, hoàn thiện 

pháp luật.  
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Luật pháp một số nước coi trọng án lệ như luật Anh cũng thực hiện việc đăng công khai 

các bản án đã có hiệu lực của tòa án các cấp trên công báo và cấp bản án cho những người 

có yêu cầu. Quy tắc tố tụng tại tòa án Anh còn có riêng một chương về việc cung cấp tài 

liệu từ hồ sơ tòa án. Cụ thể, Điều 5.4B Chương 5 quy định tòa án sẽ cung cấp cho các bên 

đương sự trong tố tụng những văn bản có trong hồ sơ tại tòa.256 Điều 5.4C còn ghi nhận 

quyền của những cá nhân, cơ quan, tổ chức không phải là đương sự trong tố tụng được 

yêu cầu tòa án cung cấp bản sao các tài liệu về vụ án tại tòa bao gồm cả bản án.257 Điều 

5.4D chỉ rõ những cá nhân, cơ quan, tổ chức này phải trả một khoản phí theo quy định để 

được cấp các tài liệu theo yêu cầu.258  

3. ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ 

Điều 455. Xác định và cung cấp nội dung pháp luật của nước ngoài để Tòa 

án áp dụng trong việc giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài 

Dự thảo Đề xuất sửa đổi 

Điều 455. Xác định và cung cấp nội dung 

pháp luật của nước ngoài để Tòa án áp 

dụng trong việc giải quyết vụ việc dân 

sự có yếu tố nước ngoài 

Trong trường hợp Tòa án Việt Nam áp 

dụng pháp luật của nước ngoài để giải 

quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài 

theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì 

Điều 455. Xác định và cung cấp nội dung 

pháp luật của nước ngoài để Tòa án áp 

dụng trong việc giải quyết vụ việc dân 

sự có yếu tố nước ngoài  

Trong trường hợp Tòa án Việt Nam áp 

dụng pháp luật của nước ngoài để giải 

quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài 

theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều 

ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì 

                                                                    
256 5.4B (1) A party to proceedings may, unless the court orders otherwise, obtain from the records of the court a 

copy of any document listed in paragraph 4.2A of Practice Direction 5A. 

(2) A party to proceedings may, if the court gives permission, obtain from the records of the court a copy of any 

other document filed by a party or communication between the court and a party or another person. 
257 5.4C (1) The general rule is that a person who is not a party to proceedings may obtain from the court records 

a copy of – 

(a) a statement of case, but not any documents filed with or attached to the statement of case, or intended by the 

party whose statement it is to be served with it; 

(b) a judgment or order given or made in public (whether made at a hearing or without a hearing), subject to 

paragraph (1B). 
258 5.4D 1) A person wishing to obtain a copy of a document under rule 5.4B or rule 5.4C must pay any prescribed 

fee and – 

(a) if the court’s permission is required, file an application notice in accordance with Part 23; or 

(b) if permission is not required, file a written request for the document. 
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trách nhiệm xác định và cung cấp nội dung 

pháp luật của nước ngoài được thực hiện 

như sau: 

1. Các bên đương sự có nghĩa vụ cung cấp 

nội dung pháp luật nước ngoài mà các 

đương sự được quyền lựa chọn theo quy 

định của pháp luật Việt Nam, điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên và đã 

thỏa thuận áp dụng để xác lập, thay đổi, 

chấm dứt và giải quyết tranh chấp phát 

sinh từ quan hệ dân sự đó cho Tòa án đang 

giải quyết vụ việc dân sự.  

Nội dung pháp luật nước ngoài được Tòa 

án công nhận nếu trước khi cung cấp cho 

Tòa án nội dung pháp luật nước ngoài đó 

đã được Bộ Tư pháp thẩm định theo yêu 

cầu của các đương sự. 

2. Nếu văn bản quy phạm pháp luật của 

Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên có dẫn chiếu về việc áp dụng 

pháp luật nước ngoài thì theo yêu cầu của 

Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự Bộ 

Tư pháp có trách nhiệm hỗ trợ Tòa án 

trong việc xác định và cung cấp nội dung 

pháp luật nước ngoài đó.  

3. Nếu việc nội dung pháp luật nước ngoài 

không xác định được theo phương thức 

quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 

này thì Tòa án áp dụng pháp luật của Việt 

Nam để giải quyết vụ việc dân sự đó. 

trách nhiệm xác định và cung cấp nội dung 

pháp luật của nước ngoài được thực hiện 

như sau: 

1. Các bên đương sự có nghĩa vụ cung cấp 

nội dung pháp luật nước ngoài mà các 

đương sự được quyền lựa chọn theo quy 

định của pháp luật Việt Nam, điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên và đã 

thỏa thuận áp dụng để xác lập, thay đổi, 

chấm dứt và giải quyết tranh chấp phát 

sinh từ quan hệ dân sự đó cho Tòa án đang 

giải quyết vụ việc dân sự.  

Nội dung pháp luật nước ngoài được 

Tòa án công nhận nếu nội dung đó được 

cung cấp bởi luật sư được cấp phép 

hành nghề hợp pháp ở nước đó và phải 

được công chứng, chứng thực hợp 

pháp. 

2. Trong trường hợp nội dung pháp luật 

nước ngoài mà các bên đương sự cung 

cấp có mâu thuẫn với nhau một cách cơ 

bản dẫn đến việc Tòa án không thể giải 

quyết vụ việc dân sự thì theo yêu cầu của 

Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự, Bộ 

Tư pháp có trách nhiệm hỗ trợ Tòa án 

trong việc xác định và cung cấp nội dung 

pháp luật nước ngoài đó.  

3. Nếu nội dung pháp luật nước ngoài 

không thể xác định được theo phương 

thức quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

299 

Về Mục lục chính 
 

 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

 

Điều này thì Tòa án áp dụng pháp luật của 

Việt Nam để giải quyết vụ việc dân sự đó. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay thì những trường hợp tòa án Việt Nam phải áp 

dụng pháp luật nước ngoài là phổ biến và không thể tránh khỏi. Yêu cầu áp dụng pháp 

luật nước ngoài không phải từ đâu xa mà xuất phát từ chính pháp luật Việt Nam và được 

ghi nhận cụ thể trong rất nhiều văn bản pháp luật như Bộ luật Dân sự năm 2005,259 Bộ 

luật Hàng hải năm 2005,260 và Luật Thương mại năm 2005.261 Việc xác định nội dung pháp 

luật nước ngoài có ý nghĩa hết sức quan trọng vì theo Dự thảo BLDS thì đây sẽ là một trong 

những căn cứ để xem xét có áp dụng pháp luật nước ngoài trong những trường hợp pháp 

luật nước ngoài được lựa chọn hoặc viện dẫn hay không. Vì vậy, thủ tục xác định và cung 

cấp nội dung pháp luật của nước ngoài để Tòa án áp dụng trong việc giải quyết vụ việc 

dân sự dân sự có yếu tố nước ngoài như tại Điều 455 Dự thảo là cần thiết. Tuy nhiên, việc 

quy định rằng nội dung pháp luật nước ngoài được cung cấp bởi đương sự phải được Bộ 

Tư pháp thẩm định là chưa hợp lý vì những lý do sau: 

- Thứ nhất, Điều 85 của Dự thảo sửa đổi BLTTDS đã quy định rất rõ nghĩa vụ chứng minh 

và cung cấp chứng cứ là thuộc về các đương sự. Do đó, trách nhiệm của họ là phải chứng 

minh được sự cần thiết phải áp dụng luật nước ngoài và cách thức áp dụng luật nước 

ngoài cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các chứng cứ mà họ 

cung cấp. 

                                                                    
259 Phần Bảy Bộ luật Dân sự năm 2005 về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. 
260 Điều 4. Quyền thoả thuận trong hợp đồng 

1. Các bên tham gia trong hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải có quyền thoả thuận riêng, nếu Bộ luật này 

không hạn chế. 

2. Các bên tham gia trong hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải mà trong đó có ít nhất một bên là tổ chức 

hoặc cá nhân nước ngoài thì có quyền thoả thuận áp dụng luật nước ngoài hoặc tập quán hàng hải quốc tế trong 

các quan hệ hợp đồng và chọn Trọng tài, Toà án ở một trong hai nước hoặc ở một nước thứ ba để giải quyết tranh 

chấp. 

3. Trong trường hợp Bộ luật này có quy định hoặc các bên có thoả thuận trong hợp đồng, luật nước ngoài có thể 

được áp dụng tại Việt Nam đối với các quan hệ hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải, nếu luật đó không 

trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. 
261 Điều 5.2. Các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài được thoả thuận áp dụng pháp luật nước 

ngoài, tập quán thương mại quốc tế nếu pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế đó không trái với các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. 
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- Thứ hai, Bộ Tư pháp Việt Nam rất khó có thể có hiểu biết sâu rộng và đầy đủ về pháp 

luật của nước ngoài nói chung và vấn đề pháp lý cụ thể cần được giải quyết theo pháp luật 

nước ngoài nói riêng. Vì vậy, giao quyền cho Bộ Tư pháp thẩm định nội dung pháp luật 

nước ngoài là hết sức khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi. Ngay cả khi Bộ Tư 

pháp có chuyên gia luật nước ngoài thì các chuyên gia này cũng không thể nắm chắc được 

sẽ hiểu biết hết tất cả pháp luật nước ngoài của các nước mà đương sự yêu cầu thẩm định. 

Quy định như Điều 455 của Dự thảo sẽ đặt gánh nặng không cần thiết lên Bộ Tư pháp. 

- Thứ ba, hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể về việc Bộ Tư pháp sẽ làm cách nào để 

thẩm định nội dung pháp luật nước ngoài được đương sự yêu cầu. Ngay Điều 455 cũng bổ 

sung khoản 4 quy định rằng Chính phủ cần có hướng dẫn chi tiết về vấn đề này. Trên thực 

tế, từ khi ban hành BLTTDS cho đến khi có các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các 

cơ quan chức năng khác là một quá trình rất dài. Trong thời gian đó, những vụ việc cần 

được áp dụng pháp luật nước ngoài được giải quyết sẽ không có cơ chế để xác định nội 

dung pháp luật nước ngoài. Điều này sẽ gây ra khó khăn cho thẩm phán trong quá trình 

giải quyết vụ án, việc dân sự có yếu tố nước ngoài. 

Để tháo gỡ vướng mắc trên và giúp tòa án Việt Nam dễ dàng hơn trong việc áp dụng pháp 

luật nước ngoài theo yêu cầu của chính pháp luật Việt Nam, ý kiến của chuyên gia pháp 

luật nước ngoài mà cụ thể là các luật sư được hành nghề hợp pháp theo pháp luật nước 

ngoài cần được xem là có giá trị xác định nội dung pháp luật nước ngoài. Thực tế giải quyết 

tranh chấp ở tòa án Anh cho thấy ý kiến của chuyên gia được công nhận và đánh giá là 

chứng cứ xác định nội dung pháp luật nước ngoài.262 Pháp luật Anh công nhận rằng luật 

sư được phép hành nghề ở một hệ thống tư pháp cụ thể là chuyên gia về pháp luật nước 

đó và là người có đủ hiểu biết để cung cấp ý kiến về pháp luật nước ngoài được viện dẫn.  

Như vậy, đương sự sẽ yêu cầu các luật sư nước ngoài có chuyên môn về vấn đề pháp lý cụ 

thể cho ý kiến giải thích nội dung pháp luật tương ứng được áp dụng. Dĩ nhiên, ý kiến này 

phải được công chứng, chứng thực theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam để có giá 

trị pháp lý trước tòa án Việt Nam. Nhưng một khi đã được công chứng, chứng thực hợp 

pháp các ý kiến này cần được tôn trọng và tòa án cần dựa vào đó để giải quyết tranh chấp 

liên quan đến quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Quy trình này đơn giản và thuận tiện 

                                                                    
262 Nelson v Bridport (1845) 8 Beav 527 at 536; Beaty v Beaty [1924] 1 KB 807 at 814; Lazard Bros & Co v 

Midland Bank [1933] AC 289. 
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hơn cho các đương sự cũng như tòa án trong việc xác định nội dung pháp luật nước ngoài. 

Đương sự cũng sẽ chủ động hơn khi lấy ý kiến của luật sư nước ngoài mà không bị động, 

phụ thuộc vào sự thẩm định của Bộ Tư pháp. Nhờ đó, quá trình giải quyết tranh chấp cũng 

diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm thời gian hơn cho cả các đương sự và tòa án. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THAM GIA TRANH 

TỤNG QUỐC TẾ - TỐ TỤNG TẠI TÒA ÁN ANH 

(THÁNG 9 NĂM 2016) 

Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Lê Quỳnh Chi263 

I. MỞ ĐẦU 

1. Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, việc các pháp nhân, cá nhân và 

ngay cả Chính phủ Việt Nam phải tham gia vào quá trình tố tụng tại tòa án nước ngoài 

là không thể tránh khỏi và sẽ ngày càng phổ biến. Thứ nhất, trong các giao dịch kinh 

doanh thương mại thông thường với đối tác nước ngoài thì việc lựa chọn tòa án nước 

ngoài trong hợp đồng là phổ biến. Điều đó dẫn đến thẩm quyền riêng biệt của tòa án 

được chọn. Thứ hai, đối với rất nhiều giao dịch có sự tham gia của các doanh nghiệp 

nhà nước hoặc các khoản vay thương mại phát triển cơ sở hạ tầng có bảo lãnh của 

Chính phủ Việt Nam, nếu có tranh chấp xảy ra thì thông thường phía nước ngoài sẽ 

không khởi kiện ra tòa án Việt Nam mà trực tiếp khởi kiện ở tòa án nước ngoài và sau 

đó tiến hành phong tỏa tài sản của Chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp có vốn sở hữu 

nhà nước của Việt Nam ở nước ngoài nhằm đảm bảo cho việc thi hành án về sau đối 

với các tài sản đó. Việt nam chưa tham gia công ước Washington 1965 về giải quyết 

tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID) nên các vụ kiện do các nhà đầu tư nước ngoài chống 

lại Chính phủ Việt nam đều được tiến hành tại Trọng tài quốc tế theo Quy tắc trọng tài 

UNCITRAL. Theo đó Tòa án quốc gia nơi tiến hành tố tụng trọng tài (Seat of 

arbitration) có thẩm quyền tài phán xem xét hủy bỏ phán quyết trọng tài đầu tư. Thêm 

vào đó, khi có bản án của tòa án nước ngoài hoặc phán quyết của trọng tài nước ngoài, 

bên nước ngoài có thể sẽ không mang bản án, phán quyết đó về Việt Nam thi hành mà 

tìm cách thi hành ở bất cứ nơi nào có tài sản của phía Việt Nam hoặc của Chính phủ 

Việt Nam nếu tranh chấp liên quan đến Chính phủ và các doanh nghiệp có vốn sở hữu 

nhà nước.  

                                                                    
263 Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập - Thạc Sỹ Luật chuyên ngành 

Giải quyết tranh chấp quốc tế của Trường Luật Queen Mary, ĐHTH Luân Đôn là luật sư Việt nam có hơn 23 năm 

kinh nghiệm tranh tụng tại tòa án Việt nam và nước ngoài về hàng hải, thương mại và đầu tư quốc tế. Nguyễn Lê 

Quỳnh Chi, trợ lý luật sư là Thạc Sỹ Luật chuyên sâu về Tranh tụng thương mại quốc tế tại Đại học Leceister 

(Anh). Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem tại www.dzungsrt.com.  
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2. Ở những trường hợp kể trên, các tàu bay, tàu biển mang cờ Việt Nam, tài khoản ngân 

hàng Việt Nam mở ở các ngân hàng lớn trên thế giới, tài sản của các doanh nghiệp Việt 

Nam đầu tư ở nước ngoài như Tập đoàn viễn thông quân đội, Tập đoàn dầu khí quốc 

gia Việt Nam và các doanh nghiệp khác đều có thể trở thành đối tượng mà phía nước 

ngoài nhắm đến để xử lý khoản nợ của phía Việt Nam. Trên thực tế, nguy cơ đó đã xảy 

ra như trong vụ tranh chấp của Vietnam Airlines ở tòa án Ý, mặc dù bản án do tòa án 

Ý ban hành nhưng bản án hoàn toàn không cần phải được thực hiện ở Ý hay Việt Nam 

mà tài khoản của Vietnam Airlines ở Pháp lại bị phong tỏa để đảm bảo cho việc thi 

hành án hoặc tài khoản của một ngân hàng thương mại quốc doanh hàng đầu của Việt 

nam bị phong tỏa ở nước ngoài liên quan đến một vụ kiện ở Tòa án nước ngoài về các 

khoản nợ cũ trước đây của Chính phủ Việt nam khi Việt nam vẫn còn trong tình trạng 

bị bao vây, cấm vận tài chính, vv. 

3. Từ thực tiễn trên, việc trang bị các kiến thức cơ bản về tranh tụng tại tòa án nước 

ngoài, nhất là các nước thường xuyên có quan hệ kinh doanh thương mại và đầu tư 

với Việt Nam là rất qua trọng và cần thiết. Hệ thống tòa án của các nước trên thế giới 

có nhiều khác biệt, nhất là giữa các nước thuộc hệ thống thông luật (common law) và 

dân luật (civil law). Sự khác biệt của hệ thống tòa án, từ cách thức tổ chức, vận hành 

và xét xử dẫn đến nhiều bỡ ngỡ cho các đương sự Việt nam khi tham gia tố tụng ở tòa 

án nước ngoài.  

4. Trong bài viết này, tác giả sẽ đề cập đến một số vấn đề pháp lý cơ bản cần lưu ý đối 

với các pháp nhân, cá nhân Việt Nam khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh, bởi đây là 

một nước theo hệ thống thông luật điển hình, có nhiều điểm khác biệt với các nước 

theo hệ thống dân luật tương tự Việt Nam, đồng thời có nhiều ảnh hưởng đến các tòa 

án theo hệ thống thông luật khác như Australia, Singapore hay Hongkong, đều là các 

quốc gia có quan hệ thương mại và đầu tư chặt chẽ với Việt Nam. Bài viết sẽ không đi 

sâu phân tích về các thủ tục tố tụng cụ thể tại tòa án Anh mà chỉ đề cập đến một số 

điểm khác biệt, đồng thời cảnh báo những nguy cơ mà cá nhân, pháp nhân và ngay cả 

Chính phủ Việt Nam có thể gặp phải tại tòa án Anh nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng 

và nghiêm túc.  
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II. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CƠ BẢN CẦN LƯU Ý 

1. Phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án Anh  

Thẩm quyền in personam 

5. Thẩm quyền đối nhân (in personam) là thẩm quyền của tòa đối với cá nhân, pháp nhân 

là đương sự trong vụ án, tương tự như luật Việt Nam. Nguyên tắc cơ bản đầu tiên để 

xác định thẩm quyền của tòa án Anh là bị đơn có nơi cư trú (đối với cá nhân) hoặc trụ 

sở (đối với pháp nhân) tại Anh. Đây là quy định của Quy tắc Brussels I về thẩm quyền, 

công nhận và thi hành bản án về dân sự và thương mại của Liên minh Châu Âu.264 Điều 

đó có nghĩa là nếu bị đơn cư trú hoặc có trụ sở tại Anh thì tòa án Anh sẽ không chấp 

nhận lập luận của bị đơn rằng tòa án khác có thẩm quyền giải quyết vụ việc.265 Như 

vậy, nếu Nguyên đơn Việt Nam khởi kiện bị đơn có trụ sở hoặc cư trú ở Anh thì nhiều 

khả năng sẽ phải khởi kiện tại tòa án Anh, trừ khi các bên có thỏa thuận khác hoặc có 

cơ sở để khởi kiện ở một tòa án khác thuận tiện hơn. 

6. Ngoài quy định trên, thẩm quyền của tòa án Anh còn có thể được xác lập dựa trên một 

số nguyên tắc khác. Cụ thể, đối với vụ kiện đối nhân (in personam), tòa án Anh sẽ có 

thẩm quyền trong ba (03) trường hợp mà không phụ thuộc vào nơi cư trú hoặc trụ sở 

của bị đơn, đó là trường hợp (i) bị đơn đồng ý với thẩm quyền của tòa án Anh, (ii) văn 

bản tố tụng có thể được tống đạt cho bị đơn trên lãnh thổ Anh và (iii) tòa cho phép 

nguyên đơn tống đạt văn bản tố tụng ra nước ngoài đối với bị đơn ở nước ngoài.266  

i. Thỏa thuận về thẩm quyền (jurisdictional agreement) 

                                                                    
264 Rules of jurisdiction 

The basic principle is that jurisdiction is to be exercised by the EU country in which the 

defendant is domiciled, regardless of his/her nationality. Domicile is determined in accordance 

with the domestic law of the EU country where the matter is brought before a court. If a party 

is not domiciled in the EU country of the court considering the matter, the court is to apply the 

law of another EU country to determine whether the party is domiciled in said state. In the case 

of legal persons or firms, domicile is determined by the country where they have their statutory 

seat, central administration or principal place of business. In the case of trusts, domicile is 

defined by the court that is considering the case by applying its own rules of private 

international law. 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33054>. 
265 Stephenson Harwood, ‘When Will the English Court Has Jurisdiction over a Dispute’ 

<http://www.shlegal.com/news-insights/when-will-the-english-courts-have-jurisdiction-over-

a-dispute> 
266 Jonathan Hill, International Commercial Disputes in English Court (2005, Hart Publishing) 

5.  

http://www.dzungsrt.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33054


www.dzungsrt.com  

305 

Về Mục lục chính 
 

 

7. Đầu tiên, bị đơn đã đồng ý với thẩm quyền của tòa án Anh. Sự đồng ý này thể hiện 

trong thỏa thuận về thẩm quyền của các bên, kể cả trong quan hệ hợp đồng lẫn ngoài 

hợp đồng. Nếu như đối với quan hệ ngoài hợp đồng, các bên chỉ có thể thỏa thuận sau 

khi tranh chấp xảy ra và vào thời điểm đó, việc đạt được thỏa thuận tương đối khó 

khăn thì trong quan hệ hợp đồng, ngay từ giai đoạn ký kết các bên đã có lựa chọn thẩm 

quyền tài phán. Nếu các bên lựa chọn tòa án Anh thì cho dù tranh chấp không có liên 

quan đến Anh, tòa án Anh vẫn có thẩm quyền. 

8. Anh là một thành viên của Công ước Hague năm 2005 về thỏa thuận lựa chọn tòa án.267 

Theo Công ước nói trên, một khi các bên đã có lựa chọn tòa án bằng văn bản hoặc thể 

hiện dưới các hình thức tương đương268 thì các nước thành viên buộc phải tôn trọng 

lựa chọn đó và không được thụ lý giải quyết vụ việc trái với thỏa thuận.269 Nói cách 

khác, tòa án của nước không được lựa chọn sẽ hoàn toàn không có thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp, trừ một số trường hợp đặc biệt liên quan đến giá trị pháp lý của thỏa 

thuận thẩm quyền, năng lực ký kết của người tham gia thỏa thuận hay trật tự công. 

Thẩm quyền riêng biệt giải quyết tranh chấp thuộc về tòa án của nước được lựa chọn, 

trừ khi thỏa thuận thẩm quyền vô hiệu theo pháp luật của nước đó.270 

                                                                    
267  Công ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn tòa án 

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98>.  
268 Điều 3 Công ước Hague 2005 

Exclusive choice of court agreements 

c) an exclusive choice of court agreement must be concluded or documented - 

i) in writing; or  

ii) by any other means of communication which renders information accessible so as to be 

usable for subsequent reference; 
269 Điều 6 Công ước Hague 2005 

Obligations of a court not chosen 

A court of a Contracting State other than that of the chosen court shall suspend or dismiss 

proceedings to which an exclusive choice of court agreement applies unless - 

a) the agreement is null and void under the law of the State of the chosen court;  

b) a party lacked the capacity to conclude the agreement under the law of the State of the court 

seised;  

c) giving effect to the agreement would lead to a manifest injustice or would be manifestly 

contrary to the public policy of the State of the court seised;  

d) for exceptional reasons beyond the control of the parties, the agreement cannot reasonably 

be performed; or  

e) the chosen court has decided not to hear the case. 
270 Điều 5 Công ước Hague 2005 

Jurisdiction of the chosen court 
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9. Hiện nay mặc dù Bộ luật Tố tụng dân sự (“BLTTDS”) năm 2015 có đưa ra quy định về 

việc tòa án phải trả lại đơn hoặc đình chỉ vụ kiện nếu các bên đã có thỏa thuận về thẩm 

quyền,271 vẫn chưa có quy định cụ thể nào về thỏa thuận chọn tòa án như hình thức, 

hiệu lực, trường hợp vô hiệu như đối với thỏa thuận trọng tài theo Luật Trọng tài 

thương mại 2010 (“LTTTM”).  

ii. Xác lập thẩm quyền qua việc tống đạt cho bị đơn trên lãnh thổ Anh 

10. Thứ hai, tòa án Anh có thẩm quyền đối với bị đơn khi các văn bản tố tụng được tống 

đạt hợp lệ đến bị đơn trên lãnh thổ Anh. Nếu bị đơn không có mặt ở Anh nhưng đã chỉ 

định luật sư thay mặt bị đơn nhận tống đạt thì tòa vẫn xem như đã tống đạt cho bị đơn 

trên lãnh thổ Anh.272 Đây là điểm rất đáng chú ý mà phía Việt Nam khi tham gia ký kết 

các hợp đồng có thỏa thuận về thẩm quyền thường bỏ qua. Nhiều hợp đồng thường 

thể hiện sự đồng thuận của các bên về cách thức tống đạt văn bản tố tụng và địa chỉ 

tống đạt ở tòa án có thẩm quyền. Do đó, kể cả khi bị đơn ở Việt Nam không hề nhận 

được tống đạt nào mà chỉ có luật sư ở Anh được chỉ định của họ nhận được tống đạt 

thì vẫn có thể xác định thẩm quyền của tòa án Anh dựa trên việc tống đạt thành công 

trên lãnh thổ Anh. Phía Việt Nam sau đó không thể phán đối thẩm quyền của tòa án 

Anh nữa.  

iii. Lệnh của tòa án cho phép tống đạt ra nước ngoài 

11. Thứ ba, tòa án Anh có thể có thẩm quyền đối với bị đơn nước ngoài bằng cách cho 

phép nguyên đơn trực tiếp tống đạt đơn khởi kiện đến bị đơn mà không phải là Tòa 

án tiến hành tống đạt như ở Việt nam. Khi có vụ kiện ở tòa án Anh mà bị đơn không có 

                                                                    

(1) The court or courts of a Contracting State designated in an exclusive choice of court 

agreement shall have jurisdiction to decide a dispute to which the agreement applies, unless the 

agreement is null and void under the law of that State. 
271 Điều 472. Trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu hoặc đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự có yếu 

tố nước ngoài trong trường hợp đã có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận lựa chọn Tòa án nước 

ngoài hoặc đã có Tòa án nước ngoài, Trọng tài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước 

ngoài giải quyết hoặc đương sự được hưởng quyền miễn trừ tư pháp 
272 Điều 6.7 CPR 

(1) Solicitor within the jurisdiction: Subject to rule 6.5(1), where – 

(a) the defendant has given in writing the business address within the jurisdiction of a solicitor 

as an address at which the defendant may be served with the claim form; or 

(b) a solicitor acting for the defendant has notified the claimant in writing that the solicitor is 

instructed by the defendant to accept service of the claim form on behalf of the defendant at a 

business address within the jurisdiction, 

the claim form must be served at the business address of that solicitor. 
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nơi cư trú ở Vương quốc Anh hoặc một trong các thành viên của EU, nguyên đơn sẽ 

phải được sự cho phép của tòa để tống đạt đơn khởi kiện và các văn bản tố tụng khác 

ra nước ngoài cho bị đơn.273 Để được cho phép, nguyên đơn phải giải trình với tòa 

rằng nguyên đơn và bị đơn có một tranh chấp cần được tòa án giải quyết, nguyên đơn 

có một vụ kiện có khả năng thắng, tòa án Anh là tòa án có thẩm quyền và còn phải đáp 

ứng được các điều kiện khác do Luật Tố tụng dân sự của Anh quy định.274 Như vậy, 

với việc cho phép nguyên đơn tống đạt tài liệu tố tụng ra nước ngoài, tòa án Anh đã 

xác định mình có thẩm quyền giải quyết tranh chấp được yêu cầu. 

12. Theo luật Anh, việc tống đạt cho bị đơn là một doanh nghiệp thường được coi là hợp 

lệ khi những người đứng đầu doanh nghiệp đó như giám đốc, thủ quỹ, quản lý nhận 

được văn bản tống đạt. 275 Pháp luật Anh không có yêu cầu phải tống đạt trực tiếp cho 

người đại diện theo pháp luật của một công ty, tổ chức như yêu cầu của luật Việt Nam. 

Trong một số trường hợp, nếu được tòa cho phép, thậm chí nguyên đơn không cần 

tống đạt trực tiếp đến những người đứng đầu doanh nghiệp bị đơn tại nước ngoài mà 

có thể thông qua một cách thức khác tới một địa điểm khác.276  

                                                                    
273 Điều 6.36 CPR 

In any proceedings to which rule 6.32 or 6.33 does not apply, the claimant may serve a claim 

form out of the jurisdiction with the permission of the court if any of the grounds set out in 

paragraph 3.1 of Practice Direction 6B apply. 
274 Điều 6.37 CPR 

(1) An application for permission under rule 6.36 must set out – 

(a) which ground in paragraph 3.1 of Practice Direction 6B is relied on; 

(b) that the claimant believes that the claim has a reasonable prospect of success; and 

(c) the defendant’s address or, if not known, in what place the defendant is, or is likely, to be 

found. 
275 Practice Direction 6A 

6.2 Each of the following persons is a person holding a senior position – 

(1) in respect of a registered company or corporation, a director, the treasurer, the secretary of 

the company or corporation, the chief executive, a manager or other officer of the company or 

corporation; and 

(2) in respect of a corporation which is not a registered company, in addition to any of the 

persons set out in sub-paragraph (1), the mayor, the chairman, the president, a town clerk or 

similar officer of the corporation. 
276 Điều 6.15 CPR 

(1) Where it appears to the court that there is a good reason to authorise service by a method 

or at a place not otherwise permitted by this Part, the court may make an order permitting 

service by an alternative method or at an alternative place. 

Trevor C Hartley (n) 97. 
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13. Khi tòa án Anh cho phép nguyên đơn tống đạt đơn khởi kiện ra nước ngoài, trong 

quyết định của mình, tòa án sẽ quy định cụ thể cả về thời hạn để bị đơn có xác nhận về 

việc đã nhận tống đạt cũng như nộp bản tự bảo vệ và các văn bản trả lời khác nếu có.277 

Sau khi văn bản tố tụng đã được tống đạt hợp lệ, nếu bị đơn không nộp bản xác nhận 

việc đã nhận được văn bản tố tụng hoặc không nộp bản tự bảo vệ thì bị đơn không thể 

phản đối việc tòa án cho phép tống đạt ra nước ngoài và thẩm quyền của tòa trước khi 

tòa tiến hành xét xử nội dung vụ việc.278 Trong trường hợp đó, tòa án hoàn toàn có 

thẩm quyền ra bản án vắng mặt bị đơn.279 Bản án vẫn có hiệu lực thi hành. Việc bị đơn 

im lặng không đồng nghĩa với việc tòa án phải đình chỉ giải quyết vụ án. Bản án của 

tòa án Anh có thể được thi hành ở nhiều quốc gia trên thế giới chứ không nhất định 

phải thi hành ở Việt Nam. Bên thắng kiện có thể yêu cầu thi hành ở Anh hoặc bất kỳ 

quốc gia nào khác có tài sản của phía Việt Nam và có khả năng thi hành bản án đó, nhất 

là các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.280 

 

                                                                    
277 Điều 6.37 CPR 

(5) Where the court gives permission to serve a claim form out of the jurisdiction – 

(a) it will specify the periods within which the defendant may – 

(i) file an acknowledgment of service; 

(ii) file or serve an admission; 

(iii) file a defence; or 

(iv) file any other response or document required by a rule in another Part, any other enactment 

or a practice direction; and 

(b) it may – 

(i) give directions about the method of service; and 

(ii) give permission for other documents in the proceedings to be served out of the jurisdiction. 
278 Trevor C Hartley (n) 97, Phần 11 CPR. 
279 Điều 12.3 CPR 

(1) The claimant may obtain judgment in default of an acknowledgment of service only if – 

(a) the defendant has not filed an acknowledgment of service or a defence to the claim (or any 

part of the claim); and 

(b) the relevant time for doing so has expired. 

(2) Judgment in default of defence may be obtained only – 

(a) where an acknowledgement of service has been filed but a defence has not been filed; 

(b) in a counterclaim made under rule 20.4, where a defence has not been filed, 

and, in either case, the relevant time limit for doing so has expired. 
280 Bản án của tòa án Anh có thể thi hành tại các quốc gia thành viên Quy tắc Brussels I 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al33054> thuộc Liên 

minh Châu Âu và kể các các quốc gia khác tham gia các điều ước quốc tế về công nhận và cho 

thi hành bản án nước ngoài với Anh như Công ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn tòa án 

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=98>. 
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14. Quy định trên về thẩm quyền của tòa án Anh có nghĩa là bị đơn Việt Nam vẫn có thể bị 

kiện ở tòa án Anh mặc dù không cư trú ở Anh và không có trụ sở ở Anh. Như vậy, một 

khi đã tham gia vào các giao dịch thương mại và đầu tư quốc tế, phía Việt Nam cần 

phải thận trọng và chú ý đến các quy định có thể sẽ áp dụng đối với mình mà không 

còn có thể trông chờ hoàn toàn vào sự bảo hộ của tòa án Việt Nam hay đinh ninh rằng 

phía nước ngoài chỉ có thể khởi kiện mình ở Việt Nam. Nếu muốn phản đối thẩm quyền 

của tòa án Anh thì bên Việt Nam phải tham gia tố tụng, trình bày các chứng cứ và luận 

điểm của mình để tòa án Anh đình chỉ giải quyết vụ án.  

15. Tòa án Anh còn có thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến quốc gia, miễn là 

quốc gia đó được công nhận theo công pháp quốc tế và luật pháp Anh281 và dĩ nhiên 

còn tùy thuộc vào các trường hợp miễn trừ quốc gia. Quan điểm hiện nay là nếu một 

vùng lãnh thổ được Bộ Ngoại giao Anh thừa nhận là một quốc gia thì tòa án Anh sẽ 

xem đó là quốc gia với năng lực tố tụng dân sự để tham gia tố tụng tại đây.282  

16. Tuy vậy, việc một quốc gia được thừa nhận trong công pháp quốc tế không quyết định 

được vấn đề ai sẽ là người có quyền đại diện cho quốc gia tham gia vào quá trình tố 

tụng.283 Thông thường, tòa án sẽ tự quyết định xem liệu một tổ chức, cơ quan có được 

xem như là chính phủ đại diện cho một quốc gia cụ thể hay không.284 Vì vậy, khi một 

cơ quan, tổ chức nhà nước đại diện cho Việt Nam khởi kiện hoặc bị kiện ở tòa án Anh, 

cơ quan tổ chức đó sẽ phải được tòa án Anh xem xét liệu có đủ tư cách đại diện để 

tham gia tố tụng hay không.  

Thẩm quyền in rem 

17. Ngoài thẩm quyền đối nhân (in personam) như đã trình bày trên đây, tòa án Anh còn 

có thể xác lập thẩm quyền trên cơ sở đối vật (in rem). Đây là một khái niệm pháp lý 

hoàn toàn không xuất hiện trong luật tố tụng dân sự của Việt Nam, vì vậy sẽ tương đối 

khó hiểu khi bên Việt Nam tham gia tranh tụng tại tòa án Anh trong trường hợp này. 

Thẩm quyền đối vật sẽ xác định dựa vào vật (tài sản) tranh chấp, thay vì dựa vào một 

đối tượng cá nhân hay pháp nhân nào.285  

                                                                    
281 GUR Corporation v Trust Bank of Afraca Ltd [1987] QB 559. 
282 Jonathan Hill (n) 21. 
283 Jonathan Hill (n) 23. 
284 Ibid. 
285 Bryan A Garner (ed), Black’s Law Dictionary (8th ed, Thomson West, 2004) 809.  
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18. Trường hợp này điển hình như được áp dụng đối với tài sản là tàu biển.286 Vụ kiện sẽ 

nhằm vào con tàu và trách nhiệm của con tàu đó chứ không nhằm vào chủ tàu. Điều 

này có nghĩa là vụ kiện gắn liền với tài sản là con tàu, cho dù tàu có được chuyển quyền 

sở hữu hay không. Do đó, kể cả khi chủ tàu không ở Anh và tòa án Anh không có thẩm 

quyền in personam thì tòa vẫn có thể có thẩm quyền giải quyết tranh chấp vì con tàu 

đang ở trong vùng biển của Anh. Khi vụ kiện thuộc thẩm quyền in rem của tòa án Anh, 

nguyên đơn có quyền yêu cầu bắt giữ tàu. Mục đích của việc xác lập thẩm quyền này 

là nhằm đảm bảo việc thi hành bản án của nguyên đơn đối với tài sản đang có ở Anh.287  

2. Các thủ tục tiền tố tụng 

19. Luật Việt Nam không đưa ra yêu cầu nào đối với những việc các bên buộc phải thực 

hiện trước khi khởi kiện ra tòa án. Cụ thể, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 cũng như 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, sửa đổi bổ sung năm 2011 không hề có quy định 

các bên bắt buộc phải thực hiện một số thủ tục nhất định, chẳng hạn như đàm phán, 

thương lượng, vv… trước khi chính thức khởi kiện tại Tòa án. Việc không tiến hành 

đàm phán, thương lượng, kể cả khi hợp đồng có quy định, cũng không được xem là cơ 

sở để tòa án từ chối thụ lý hay đình chỉ giải quyết vụ án.  

20. Tuy nhiên, luật tố tụng Anh lại có quy định hoàn toàn khác. Tại tòa án Anh, các bên 

được yêu cầu phải thực hiện những thủ tục tiền tố tụng nhất định trước khi khởi kiện. 

Các thủ tục này được ghi nhận tại các Quyết nghị (Protocols) và được xem là Phụ lục 

của Luật Tố tụng Anh (Civil Procedure Rules).288 Các bên phải xem xét những ảnh 

hưởng mà các hành vi trong giai đoạn tiền tố tụng của họ có thể gây ra. Điều này là cần 

thiết đối với tất cả các loại tranh chấp tại tòa án Anh. Các bên sẽ phải tuân thủ với 

những Quyết nghị cụ thể liên quan trực tiếp đến loại tranh chấp của mình.289 Trong 

trường hợp không có Quyết nghị nào dành riêng cho một tranh chấp cụ thể, các bên 

                                                                    
286 Điều 20 Senior Courts Act 1981 

Admiralty jurisdiction of High Court. 
287 Jonathan Hill (n) 326. 
288 Xem thêm về các Quyết nghị tại trang web <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-

rules/civil/protocol> 
289 Có 13 Quyết nghị dành cho 13 loại tranh chấp cụ thể, bao gồm các tranh chấp về xây dựng, 

thương tích cá nhân, tổn hại danh dự… Xem thêm tại trang web 

<https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/protocol> 
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cần phải tuân thủ quy định trong Hướng dẫn về Thủ tục tiền tố tụng và các Quyết nghị 

(PDPACP) là quy tắc chung cho các vụ tranh chấp.290  

21. Trong một số trường hợp nhất định, các bên có thể không bị yêu cầu phải thực hiện 

thủ tục tiền tố tụng. Có thể kể đến các trường hợp như:291 

a. Việc thông báo trước cho bên kia về việc nộp đơn tại tòa án có thể làm mục 

đích của việc nộp đơn không đạt được, chẳng hạn như trường hợp yêu cầu 

tòa án phong tỏa tài khoản của bên có nghĩa vụ. 

b. Việc khởi kiện được giới hạn trong một thời hiệu cụ thể. Nếu thực hiện các 

thủ tục tiền tố tụng thì có khả năng thời hiệu khởi kiện sẽ không còn và bị 

đơn có thể dựa vào lập luận về thời hiệu để phản bác lại yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn. 

c. Một trường hợp khác là khi có căn cứ để cho rằng phía bị đơn có thể khởi 

kiện tại một tòa án khác, trái với thỏa thuận về thẩm quyền tài phán các bên 

đã có trước đó. 

22. Nếu nguyên đơn cần thiết phải tiến hành khởi kiện mà không thực hiện thủ tục tiền tố 

tụng trước đó, nguyên đơn phải làm rõ lý do trong các văn bản gửi cho bị đơn sau khi 

khởi kiện. Nếu không thực hiện những điều trên, bị đơn có thể yêu cầu tạm đình chỉ 

hoặc đình chỉ quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa để đảm bảo các thủ tục tiền tố 

tụng được thực hiện theo PDPACP. Trên thực tế, tòa án Anh đã từng ra quyết định đình 

chỉ vụ kiện trên cơ sở vụ kiện được bắt đầu trước khi nguyên đơn thực hiện thủ tục 

tiền tố tụng.292 Điều này rất đáng lưu ý đặc biệt là khi bên Việt Nam là bên khởi kiện. 

Việc đình chỉ vụ kiện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình giải quyết tranh chấp và gây 

phát sinh nhiều chi phí không đáng có.  

                                                                    
290 Điều 2 PDPACP 

This Practice Direction applies to disputes where no pre-action protocol approved by the 

Master of the Rolls applies.  

Practice Direction- Preaction Conduct and Protocols 

<https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/pd_pre-action_conduct> 
291  Ashurst, Quick Guides to Pre-action Conduct in the English courts 

<https://www.ashurst.com/publication-item.aspx?id_Content=5620> 
292  Cundall-Johnson & Partners -v- Whipps Cross University Hospital NHS Trust [2007] 

EWHC 2178 (TCC).  
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23. Trừ các trường hợp loại trừ như trên, trước khi nộp đơn khởi kiện, các bên phải trao 

đổi thông tin để:293 

a. Xác định vị trí pháp lý của các bên tranh chấp;  

b. Quyết định về cách thức giải quyết tranh chấp; 

c. Nỗ lực giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện; 

d. Cân nhắc việc sử dụng một phương thức giải quyết tranh chấp khác (ADR); 

e. Hỗ trợ quá trình tố tụng; và 

f. Giảm thiểu chi phí liên quan đến việc giải quyết tranh chấp. 

24. Mặc dù các thủ tục tiền tố tụng được nhắc đến với tính chất “khuyến nghị”,294 trên 

thực tế các tòa án Anh đều yêu cầu các bên thực hiện những thủ tục này.295 Lý do là 

bởi những thủ tục trên sẽ giúp xác định rõ và thu hẹp phạm vi tranh chấp, cả về những 

tình tiết của vụ việc và quan điểm pháp lý; từ đó sẽ tạo điều kiện để quá trình tố tụng 

chính thức được diễn ra nhanh chóng hơn và tiết kiệm chi phí hơn, không chỉ cho các 

đương sự mà còn cho cả tòa án. Hơn thế nữa, trong quá trình tiền tố tụng, các bên 

được yêu cầu phải nỗ lực xem xét đến khả năng giải quyết vụ việc trước khi tiến hành 

khởi kiện, vì khởi kiện tại tòa án được xem là phương án giải quyết tranh chấp cuối 

cùng.296 Thậm chí sau khi đã khởi kiện, tòa án vẫn khuyến khích các bên giải quyết 

tranh chấp ngoài tòa án.  

                                                                    
293 Điều 3 PDPACP 
294 Điều 6 PDPACP 

Where there is a relevant pre-action protocol, the parties should comply with that protocol 

before commencing proceedings. Where there is no relevant pre-action protocol, the parties 

should exchange correspondence and information to comply with the objectives in paragraph 

3, bearing in mind that compliance should be proportionate. 
295 Điều 1 PDPACP 

Pre-action protocols explain the conduct and set out the steps the court would normally expect 

parties to take before commencing proceedings for particular types of civil claims. They are 

approved by the Master of the Rolls and are annexed to the Civil Procedure Rules (CPR). (The 

current pre-action protocols are listed in paragraph 18.) 

Điều 13 PDPACP 

If a dispute proceeds to litigation, the court will expect the parties to have complied with a 

relevant pre-action protocol or this Practice Direction […] 
296 Điều 8 PDPACP 

Litigation should be a last resort. As part of a relevant pre-action protocol or this Practice 

Direction, the parties should consider whether negotiation or some other form of ADR might 

enable them to settle their dispute without commencing proceedings. 
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25. Sau khi đơn khởi kiện đã được nộp, tòa án sẽ xem xét liệu các bên đã nỗ lực thực hiện 

các thủ tục tiền tố tụng chưa. Kết luận của tòa sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của 

tòa về quản lý vụ kiện (case management) và chi phí tố tụng. Thông thường tòa án sẽ 

bỏ qua những lỗi nhỏ về mặt kỹ thuật hoặc các vi phạm không đáng kể. Tuy nhiên, một 

đương sự sẽ được coi là không thực hiện thủ tục tiền tố tụng khi: 

a. Không cung cấp các thông tin cần thiết để đạt được các mục tiêu được quy 

định tại Điều 3 PDAPCP; 

b. Không hành động trong một thời hạn cụ thể theo các quy định của Quyết 

nghị hoặc một thời gian hợp lý; 

c. Từ chối sử dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (ADR) 

hoặc không trả lời các đề nghị sử dụng biện pháp giải quyết tranh chấp 

ngoài tòa án của các đương sự khác mà không có lý do chính đáng. 

26. Việc vi phạm quy định về thủ tục tiền tố tụng sẽ ảnh hưởng lớn đến phán quyết của 

tòa về chi phí tố tụng.297 Khác với quy định của luật tố tụng dân sự Việt Nam yêu cầu 

bên thua kiện chịu toàn bộ án phí và thường không phải chịu phí luật sư, tòa án Anh 

cho phép bên thắng kiện yêu cầu bên thua kiện chi trả không những án phí mà còn cả 

phí luật sư của bên thắng. Đáng chú ý là chi phí tố tụng ở tòa án Anh rất đắt đỏ. Nếu 

không thể thu hồi chi phí pháp lý từ bên thua kiện thì bên thắng kiện sẽ mất mát rất 

lớn. Nếu có vi phạm về thủ tục tiền tố tụng thì bên thắng kiện sẽ mất một phần hoặc 

toàn bộ quyền lợi trên theo phán quyết của tòa án, bởi tòa có quyền: 

a. Yêu cầu bên vi phạm chi trả toàn bộ chi phí tố tụng hoặc một phần chi phí 

của các đương sự khác; 

b. Yêu cầu bên vi phạm chi trả các chi phí tố tụng trên cơ sở bồi thường; 

                                                                    
297 Điều 16 PDPACP 

The court will consider the effect of any non-compliance when deciding whether to impose any 

sanctions which may include— 

(a) an order that the party at fault pays the costs of the proceedings, or part of the costs of the 

other party or parties; 

(b) an order that the party at fault pay those costs on an indemnity basis; 

(c) if the party at fault is a claimant who has been awarded a sum of money, an order depriving 

that party of interest on that sum for a specified period, and/or awarding interest at a lower rate 

than would otherwise have been awarded; 

(d) if the party at fault is a defendant, and the claimant has been awarded a sum of money, an 

order awarding interest on that sum for a specified period at a higher rate, (not exceeding 10% 

above base rate), than the rate which would otherwise have been awarded. 
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c. Nếu bên vi phạm là nguyên đơn và được tuyên một khoản tiền theo bản án 

của tòa thì tòa có quyền tước quyền hưởng lãi suất trên khoản tiền đó của 

nguyên đơn trong một thời gian nhất định, hoặc ấn định một mức lãi suất 

thấp hơn mức mà nguyên đơn có thể được hưởng nếu không vi phạm. 

d. Nếu bên vi phạm là bị đơn và nguyên đơn được tuyên một khoản tiền theo 

bản án của tòa thì tòa có quyền tuyên một mức lãi suất cao hơn mức lãi suất 

nguyên đơn được hưởng nếu không có vi phạm của bị đơn trong một thời 

gian nhất định.  

27. Như vậy, đối với bên Việt Nam, dù với tư cách nguyên đơn hay bị đơn thì việc hợp tác 

với đương sự bên kia từ những giai đoạn đầu tiên trước khi tiến hành quá trình tố 

tụng chính thức là hết sức cần thiết, để đảm bảo rằng tòa án sẽ không căn cứ vào các 

vi phạm trong quá trình tiền tố tụng để đưa ra bản án bất lợi cho phía Việt Nam. Việc 

phớt lờ hoặc bỏ qua các yêu cầu trao đổi thông tin hay nỗ lực giải quyết tranh chấp 

ngoài tòa án sẽ không đồng nghĩa với việc phía nước ngoài từ bỏ việc khởi kiện hoặc 

không làm phát sinh nghĩa vụ pháp lý sau đó của phía Việt Nam. Đây là điểm khác biệt 

rất lớn trong quá trình tố tụng tại tòa án Anh với tòa án Việt Nam mà các đương sự 

Việt Nam khi tham gia tranh tụng tại tòa án Anh cần hết sức chú ý.  

3. Quản lý vụ kiện (case management)  

28. BLTTDS của Việt Nam đưa ra một số thủ tục như thời hạn nộp bản ý kiến của bị đơn,298 

thời hạn khiếu nại đối với quyết định trả lại đơn khởi kiện dành cho người khởi kiện299 

nhưng lại không có bất kỳ một chế tài nào áp dụng nếu những đối tượng trên vi phạm 

thời hạn luật định. Ngược lại, tòa án Anh có thẩm quyền rất lớn trong việc quản lý vụ 

kiện, có quyền đưa ra thời hạn ngắn hơn hoặc dài hơn cho các đương sự phải thực 

hiện một nghĩa vụ nhất định, yêu cầu đương sự tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn và 

lệnh của tòa. Việc không tuân thủ của đương sự sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý 

nghiêm trọng.  

29. Ngay từ giai đoạn đầu, tòa án có quyền từ chối thụ lý đối với đơn khởi kiện hoặc đơn 

phản tố nếu đương sự không tuân thủ các lệnh của tòa hoặc các thủ tục tố tụng luật 

định.300 Trong trường hợp phải nộp các phí do tòa yêu cầu nhưng nguyên đơn không 

                                                                    
298 Điều 199 BLTTDS. 
299 Điều 194 BLTTDS. 
300 Điều 3.4 CPR 
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nộp, vụ kiện có thể bị đình chỉ hoặc nguyên đơn sẽ phải chịu các chi phí phát sinh trong 

quá trình tố tụng của bị đơn.301 Tòa còn có quyền buộc đương sự phải trả một khoản 

tiền do vi phạm thời hạn và thủ tục tố tụng.302 Ngoài ra, các điều luật cụ thể sẽ đưa ra 

các chế tài riêng được áp dụng trực tiếp lên đương sự trừ khi đương sự được tòa cho 

phép miễn tuân thủ điều luật đó.303 

30. Từ đó có thể thấy, khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh, đương sự Việt Nam không thể 

giữ tư duy như khi tham gia tố tụng ở Việt Nam. Mọi chỉ dẫn, quy tắc, thủ tục tố tụng 

phải được tuân thủ một cách chặt chẽ, trừ khi có lý do chính đáng cho việc không tuân 

thủ và phải được giải trình trước tòa. Thậm chí, trong một số trường hợp, lý do đó phải 

được tòa chấp nhận trước. Việc không tuân thủ sẽ chỉ dẫn đến kết luận của tòa rằng 

phía Việt Nam không tôn trọng tòa, đưa đến những lệnh trừng phạt và quan trọng hơn, 

là dẫn đến nguy cơ thua kiện hoặc kể cả thắng kiện cũng không đạt được lợi ích kinh 

tế mong muốn. Với chi phí tham gia tố tụng rất cao ở tòa án Anh, những kết quả không 

khả quan như trên là bất lợi rất lớn và gánh nặng cho phía Việt Nam. 

4. Luật áp dụng (Applicable law) 

31. Với tư cách là một thành viên của Quy tắc Rome I304 về luật áp dụng cho hợp đồng và 

Quy tắc Rome II305 về luật áp dụng cho quan hệ ngoài hợp đồng (Tort), tòa án Anh có 

nghĩa vụ tuân thủ các quy định của hai Quy tắc trên. Hai Quy tắc được áp dụng không 

                                                                    

(2) The court may strike out(GL) a statement of case if it appears to the court – 

(c) that there has been a failure to comply with a rule, practice direction or court order. 
301 Điều 3.7 CPR 

(6) If the claimant does not pay the fee by the date specified in the notice – 

(a) the claim will automatically be struck out without further order of the court; and 

(b) the claimant will be liable for the costs which the defendant has incurred unless the court 

orders otherwise. 
302 Điều 3.1 CPR 

(5) The court may order a party to pay a sum of money into court if that party has, without 

good reason, failed to comply with a rule, practice direction or a relevant pre-action protocol. 
303 Điều 3.8 CPR 

(1) Where a party has failed to comply with a rule, practice direction or court order, any 

sanction for failure to comply imposed by the rule, practice direction or court order has effect 

unless the party in default applies for and obtains relief from the sanction. 
304 Regulation no 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on 

the Law Applicable to Contractual Obligations < http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593>.  
305 Regulation no 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on 

the Law Applicable to Non-contractual Obligations < http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:EN:PDF>.  
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chỉ ở Anh mà còn ở tòa án các nước thành viên Liên minh châu Âu đối với bất cứ vụ 

việc nào các tòa án này có thẩm quyền, không giới hạn các bên tham gia có phải đến 

từ một nước thành viên Liên minh hay không và không giới hạn luật pháp được dẫn 

chiếu có phải là luật của một nước thành viên hay không.  

Quyền tự do thỏa thuận 

32. Theo đó, các tòa án thành viên phải tôn trọng sự thỏa thuận của các bên về luật áp 

dụng giải quyết tranh chấp.306 Nguyên tắc tự do lựa chọn luật áp dụng đối với hợp 

đồng được phát triển từ thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20 tại Anh.307 Nguyên tắc này đã trở 

nên ngày càng phổ biến, không chỉ với quan hệ pháp luật theo hợp đồng mà còn cả với 

quan hệ pháp luật ngoài hợp đồng và được nhiều hệ thống luật quốc gia cũng như điều 

ước quốc tế ghi nhận, trong đó có cả Bộ luật Dân sự 2015 (“BLDS”) của Việt Nam sẽ có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2017 tới đây. 

Luật áp dụng đối với hợp đồng khi không có lựa chọn luật 

33. Trong trường hợp không có thỏa thuận, tòa án Anh sẽ sử dụng các quy tắc xung đột 

luật được quy định trong hai Quy tắc trên để quyết định luật áp dụng trong quá trình 

tố tụng của mình. Đối với quan hệ hợp đồng, Quy tắc Rome I đưa ra các quy tắc xác 

định cụ thể đối với một số loại hợp đồng thường gặp, ví dụ pháp luật của nước nơi 

người bán cư trú đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, pháp luật của nước nơi ngươi 

cung cấp dịch vụ cư trú đối với hợp đồng dịch vụ. Điều 683 BLDS cũng có cách quy 

định tương tự đối với một số hợp đồng nhưng lại xác định đó là “nước có mối liên hệ 

gắn bó nhất với hợp đồng”. Lẽ ra, Điều 683 trên có thể tiếp thu hướng giải quyết của 

                                                                    
306 Điều 3 Quy tắc Rome I 

Freedom of choice 

1. A contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice shall be made 

expressly or clearly demonstrated by the terms of the contract or the circumstances of the case. 

By their choice the parties can select the law applicable to the whole or to part only of the 

contract. 

Điều 14 Quy tắc Rome II 

Freedom of choice 

1. The parties may agree to submit non-contractual obligations to the law of their choice: 

(a) by an agreement entered into after the event giving rise to the damage occurred; or 

(b) where all the parties are pursuing a commercial activity, also by an agreement freely 

negotiated before the event giving rise to the damage occurred. 
307 Dicey and Albert Venn Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws (15th ed, Sweet & 

Maxwell, 2012) 1538. 
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Quy tắc Rome I và quy định cụ thể các trường hợp xác định luật áp dụng mà không cần 

phải sử dụng ngay tới khái niệm “nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng”. Như 

vậy, điều luật sẽ dễ hiểu và giúp tránh được các vấn đề phức tạp phát sinh trên thực 

tế do quy định của Luật Dân sự Việt nam không tương thích với các quốc gia áp dụng 

Quy tắc Rome I, bao gồm Anh và toàn bộ các quốc gia thuộc liên minh Châu Âu khác 

mà Việt Nam đang có mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều mặt. Ngoài 

ra, phạm vi quy định các hợp đồng thông dụng theo Điều 683 của Bộ luật dân sự Việt 

nam tương đối hẹp. Quy tắc Rome I đặt ra 8 trường hợp chung tại Điều 4 và 4 trường 

hợp đặc biệt tại các Điều từ 5 đến 8. Trong khi đó, Điều 683 chỉ quy định năm loại hợp 

đồng thông dụng.  

34. Khi không rơi vào các loại hợp đồng được liệt kê tại Điều 4.1 Quy tắc Rome I, tòa án sẽ 

được hướng dẫn dựa vào “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng” để chọn luật áp dụng. 

Theo Quy tắc Rome I, “nước có mối liên hệ gắn bó nhất” chỉ được coi là tiêu chí xem xét 

nếu rõ ràng là hợp đồng có quan hệ gắn bó với nước đó hơn hoặc trong trường hợp 

không thể xác định được luật áp dụng dựa trên các loại hợp đồng đã được quy định 

sẵn hay dựa trên tiêu chí “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng”. Trên thực tế, “nghĩa vụ 

đặc trưng của hợp đồng” thường khó xác định được rõ ràng đối với các hợp đồng phức 

tạp có tính chất quốc tế và bị nhiều học giả nhận định là dẫn tới một hệ quả không 

công bằng khi pháp luật áp dụng luôn là pháp luật của nước nơi người thực hiện nghĩa 

vụ đặc trưng của hợp đồng thường trú. Mặc dù vậy, “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng” 

vẫn được coi là một bước tiến đáng hoan nghênh nhằm làm rõ khái niệm đầy trừu 

tượng “nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng” và thường dễ xác định hơn khái 

niệm này.308 Thế nhưng rất tiếc đến thời điểm này, BLDS mới của Việt nam vẫn không 

hề đề cập đến “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng” như là một yếu tố quan trọng khi 

xem xét luật áp dụng đối với hợp đồng. Từ những phân tích trên, có thể thấy ngay sự 

chênh lệch và hạn chế trong quy định của Điều 683 BLDS khi so sánh với Quy tắc Rome 

I, mặc dù BLDS ra đời sau gần 10 năm. 

35. Ngoài những trường hợp ở khoản 2 Điều 683, BLDS hoàn toàn không có quy định nào 

hướng dẫn cách xác định “nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng”. Đây là một 

                                                                    
308 Brooke Adele Marshall, ‘Reconsidering the Proper Law of the Contract’ Melbourne Journal 

of International Law Vol 13 

<http://www.law.unimelb.edu.au/files/dmfile/downloadf33a1.pdf>. 
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thiếu sót dẫn đến việc thiếu cơ sở pháp lý để áp dụng trong thực tiễn xét xử. Trong khi 

đó, từ thực tiễn xét xử ở tòa án Anh, một số yếu tố thường được tòa xem xét đến để 

xác định nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng bao gồm: 

a. Nước nơi các bên thường trú đối với cá nhân và nơi thành lập đối với pháp 

nhân; 

b. Ngôn ngữ hợp đồng; 

c. Mẫu hợp đồng (ví dụ như hợp đồng được soạn theo mẫu của nước nào); 

d. Nước tàu mang cờ; 

e. Nơi kí kết hợp đồng; 

f. Nơi thực hiện hợp đồng.  

Luật áp dụng đối với quan hệ ngoài hợp đồng khi không có lựa chọn luật 

36. Trong trường hợp các bên không có lựa chọn pháp luật áp dụng cho quan hệ ngoài 

hợp đồng của mình, Điều 687 BLDS của Việt nam quy định rằng luật áp dụng sẽ là luật 

của nước “nơi phát sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại”. Quy định này tương tự như 

Quy tắc Rome II, đó là Quy tắc Rome II cũng ưu tiên áp dụng pháp luật của nơi phát 

sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại, là cách tiếp cận được xem là đã cân bằng được 

lợi ích của các bên và có tính chắc chắn hơn so với việc sử dụng nước nơi xảy ra hành 

vi gây thiệt hại.309 Việc quy định quy phạm xung đột luật trong trường hợp các bên 

không có thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng là cần thiết. Tuy nhiên, Điều 687 không xác 

định “hậu quả của hành vi gây thiệt hại” là những gì cũng như làm cách nào xác định 

được nước nơi hậu quả đó phát sinh. Theo Quy tắc Rome II, thiệt hại sẽ bao gồm tất cả 

những hậu quả phát sinh từ hành vi gây thiệt hại.310 Việc xác định nước nơi phát sinh 

hậu quả của hành vi gây thiệt hại sẽ hoàn toàn độc lập với việc hành vi gây thiệt hại 

xảy ra ở nước nào hay những hệ quả gián tiếp của hành vi đó có thể xảy ra ở nước nào. 

                                                                    
309 Rome II Regulation, Recital 16 “Uniform rules should enhance the foreseeability of court 

decisions and ensure a reasonable balance between the interests of the person claimed to be 

liable and the person who has sustained damage. A connection with the country where the 

direct damage occurred (lex loci damni) strikes a fair balance between the interests of the 

person claimed to be liable and the person sustaining the damage, and also reflects the modern 

approach to civil liability and the development of systems of strict liability” < http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:EN:PDF>. 
310 Rome II Regulation, Article 2 “For the purposes of this Regulation, damage shall cover 

anyconsequence arising out of tort/delict, unjust enrichment, negotiorum gestio or culpa in 

contrahendo”. 
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Như vậy, theo Quy tắc Rome II, thiệt hại được xác định phải là hệ quả trực tiếp của 

hành vi gây thiệt hại.  

37. Điều 687 BLDS còn đề cập đến trường hợp nếu các bên đều có nơi cư trú hoặc nơi 

thành lập ở cùng một nước thì pháp luật của nước đó được áp dụng chứ không phải 

pháp luật của nước do các bên chọn hay pháp luật của nước do quy phạm xung đột 

luật khác dẫn chiếu đến. Quy tắc Rome II cũng đề cập đến trường hợp này như là một 

ngoại lệ của nguyên tắc áp dụng pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả của hành vi 

gây thiệt hại. Tuy nhiên, đây không phải là ngoại lệ của trường hợp các bên có thỏa 

thuận chọn luật. Như vậy, thứ tự ưu tiên áp dụng luật theo Quy tắc Rome II sẽ là sự lựa 

chọn của các bên, nếu các bên không có lựa chọn sẽ áp dụng luật của nước nơi phát 

sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại trừ khi các bên đều có nơi cứ trú hoặc thành lập 

ở cùng một nước (trừ một số quan hệ ngoài hợp đồng đặc biệt được quy định trong 

các điều khoản riêng của Quy tắc Rome II). Trong khi đó, Điều 687 BLDS lại có cách 

hiểu khác khi sắp xếp thứ tự ưu tiên sẽ là pháp luật nước nơi các bên có cùng nơi cư 

trú hoặc thành lập rồi mới đến pháp luật do các bên lựa chọn, đến pháp luật của nước 

nơi phát sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại và cuối cùng là nơi xảy ra hành vi gây 

thiệt hại.  

38. Theo Quy tắc Rome II, ngay cả khi tất cả các yếu tố liên quan đến vụ việc tại thời điểm 

xảy ra hành vi gây thiệt hại (không loại trừ yếu tố nơi cư trú hay nơi thành lập của các 

bên) nằm ở một nước khác so với nước được các bên lựa chọn pháp luật áp dụng thì 

sự lựa chọn của các bên vẫn được tôn trọng. Quy tắc Rome II chỉ giới hạn rằng việc lựa 

chọn pháp luật điều chỉnh của các bên không làm ảnh hưởng đến việc áp dụng một số 

quy định có tính nguyên tắc của nước nơi có tất cả các yếu tố liên quan nói trên mà 

không hề bỏ qua thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng của các bên.311 Như đã đề cập ở 

phần trên, các bên trong quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có quyền chọn 

pháp luật phù hợp nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nếu họ nhận 

thấy luật của nước nơi các bên cùng cư trú hoặc thành lập là phù hợp họ sẽ chọn pháp 

luật nước đó. Ngược lại, họ có quyền chọn luật pháp một nước khác, nhất là khi nước 

                                                                    
311 Rome II Regulation, Article 14.2 “Where all the elements relevant to the situation at the 

time when the event giving rise to the damage occurs are located in a country other than the 

country whose law has been chosen, the choice of the parties shall not prejudice the application 

of provisions of the law of that other country which cannot be derogated from by agreement”. 
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được chọn có mối quan hệ mật thiết với hành vi gây thiệt hại và hậu quả của hành vi 

đó hơn là nước các bên cùng cư trú hoặc thành lập. Trường hợp áp dụng luật của nước 

nơi các bên cùng cư trú hoặc thành lập chỉ nên được xem là ngoại lệ đối với nguyên 

tắc áp dụng pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại, nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp.  

Loại trừ áp dụng pháp luật nước ngoài 

39. Theo Quy tắc Rome I và Rome II cũng như theo truyền thống pháp luật và thực tiễn 

xét xử ở tòa án Anh, tòa sẽ không áp dụng hoặc công nhận các quyền, năng lực, quan 

hệ pháp luật xác lập theo luật nước ngoài nếu như việc áp dụng hoặc công nhận đó 

mâu thuẫn với trật tự công cơ bản của pháp luật Anh.312 Quy tắc Rome I và Rome II đề 

cập đến trật tự công lần lượt tại Điều 21 và 26, với yêu cầu rằng việc áp dụng pháp 

luật nước ngoài theo Quy tắc này sẽ không vi phạm nghiêm trọng và rõ ràng trật tự 

công của nước có thẩm quyền tài phán.313 Điều đó có nghĩa là mặc dù theo thỏa thuận 

của các bên hoặc theo các quy tắc về xung đột luật, luật nước ngoài được áp dụng để 

giải quyết tranh chấp nhưng nếu việc áp dụng pháp luật nước ngoài trái với trật tự 

công của Anh, tòa án sẽ áp dụng luật Anh thay vì luật nước ngoài.314  

40. Tại nhiều nước khác, trật tự công cũng được xem là một trong những lý do quan trọng 

được sử dụng để loại trừ những trường hợp áp dụng pháp luật nước ngoài thông 

thường.315 Chức năng chính của trật tự công là bảo vệ những giá trị cơ bản của pháp 

luật nước có thẩm quyền tài phán chống lại những hệ quả không thể chấp nhận được 

từ sự áp dụng pháp luật nước ngoài.316 Ở châu Âu, trật tự công là trường hợp ngoại lệ 

                                                                    
312 Kahn- Freund, Selected Writings (1978), Ch.9, Public Policy (1953), Ch.5; Samartano and 

Morse, Public Policy in Transnational Relationships (1992); Paulsen and Sovern (1956) 56 

Col. L. R. 969. 
313 Dicey and Albert Venn, Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws (15th ed, Sweet & 

Maxwell, 2012) 1538.  
314 Vervaeke v Smith [1983] 1 A.C. 145, 164. 
315 PM North and JJ Fawcett, Chesire and North’s Private International Law (13th ed, OUP, 

2004) 584. 
316  Directorate General for Internal Policies- Policy Department C: Citizen’s Rights and 

Constitutional Affairs, ‘Interpretation of the Public Policy Exception as referred to in EU 

Instruments of Private International and Procedural Law’ 2011 

<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453189/IPOL-

JURI_ET%282011%29453189_EN.pdf>. 
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để từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài.317 Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, tòa án 

chỉ được sử dụng căn cứ này khi việc áp dụng luật nước ngoài vi phạm nghiêm trọng 

và rõ ràng trật tự công của nước sở tại. Quy định như vậy là để tránh trường hợp các 

tòa án áp dụng tùy tiện trật tự công để từ chối việc áp dụng pháp luật nước ngoài mà 

chỉ áp dụng pháp luật nội địa trong các tranh chấp có yếu tố nước ngoài.  

5. Chứng cứ  

Thu thập chứng cứ  

41. Ở tòa án Anh, nghĩa vụ chứng minh hoàn toàn thuộc về các đương sự.Vai trò của thẩm 

phán giải quyết vụ án tại tòa án Anh đối với vấn đề chứng cứ hoàn toàn khác ở tòa án 

Việt Nam. Tòa án có quyền đưa ra yêu cầu về những vấn đề cần được cung cấp chứng 

cứ, bản chất của các chứng cứ được yêu cầu, cách thức chứng cứ được trình trước 

tòa.318 Khác với tòa án Việt Nam, tòa án Anh sẽ không tự mình thu thập chứng cứ cho 

các đương sự, mặc dù tòa có thể hỗ trợ các đương sự bằng cách cho áp dụng một số 

biện pháp khẩn cấp tạm thời như ban hành lệnh tìm kiếm để buộc một bên cho phép 

bên kia vào nơi cư trú/làm việc của mình để tìm chứng cứ.319 Như vậy, luật tố tụng 

Anh trao cho các bên hoàn toàn quyền chủ động cũng như nghĩa vụ trong việc thu thập 

và cung cấp chứng cứ cho tòa án giải quyết tranh chấp. Vì vấn đề chứng cứ rất quan 

trọng và phức tạp nên thông thường, các đương sự không thể biết cách thu thập và 

                                                                    
317 ECJ Case C-145/86 Hoffmann v Krieg [1988] ECR 645. 
318 Điều 32.1 CPR 

(1) The court may control the evidence by giving directions as to – 

(a) the issues on which it requires evidence; 

(b) the nature of the evidence which it requires to decide those issues; and 

(c) the way in which the evidence is to be placed before the court. 

(2) The court may use its power under this rule to exclude evidence that would otherwise be 

admissible. 

(3) The court may limit cross-examination(GL). 
319 Điều 25.1 CPR 

(1) The court may grant the following interim remedies – 

(h) an order (referred to as a ‘search order’) under section 7 of the Civil Procedure Act 19972 

(order requiring a party to admit another party to premises for the purpose of preserving 

evidence etc.); 

(i) an order under section 33 of the Supreme Court Act 19813 or section 52 of the County 

Courts Act 19844 (order for disclosure of documents or inspection of property before a claim 

has been made); 

(j) an order under section 34 of the Supreme Court Act 19815 or section 53 of the County 

Courts Act 19846 (order in certain proceedings for disclosure of documents or inspection of 

property against a non-party);  
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cung cấp chứng cứ một cách hiệu quả, đúng luật nếu không có sự trợ giúp pháp lý 

chuyên nghiệp. 

Công bố chứng cứ (Discovery) 

42. Khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh, các bên sẽ phải công bố chứng cứ, tài liệu mình có, 

bằng cách cho biết tài liệu đó tồn tại hoặc đã từng tồn tại.320 Việc công bố tài liệu phải 

được thực hiện theo trình tự luật định. Tòa án sẽ ra lệnh yêu cầu các bên phải công bố 

chứng cứ, trong đó đưa ra tiêu chuẩn về việc công bố. Tiêu chuẩn này có thể được tòa 

án điều chỉnh, hoặc các bên có thể thỏa thuận về giới hạn và phân chia tiêu chuẩn đó. 

Mỗi bên phải gửi cho bên kia danh sách các tài liệu được công bố.321 Thông thường, 

các bên không những phải công bố các chứng cứ có lợi cho mình, mà cả các chứng cứ 

có lợi cho đối phương và các tài liệu khác mà các quy tắc tố tụng bắt buộc phải công 

bố.322 Đây là một điểm khác biệt đáng chú ý so với quá trình tố tụng tại tòa án Việt 

Nam. Nếu ở Việt Nam các đương sự không có nghĩa vụ phải công bố chứng cứ, nhất là 

chứng cứ bất lợi cho mình thì ở tòa án Anh, đương sự không thể giấu giếm chứng cứ 

mà phải công bố tất cả theo hướng dẫn của luật và của tòa án. 

43. Các bên đương sự không thể đơn giản trình bày trước tòa rằng mình không thể công 

bố chứng cứ, tài liệu theo yêu cầu của tòa hay của đương sự khác mà phải thể hiện việc 

mình đã cố gắng tìm kiếm một cách hợp lý các chứng cứ được yêu cầu công bố.323 Tài 

liệu có thể là bất cứ hình thức nào mà thông tin được lưu trữ. Khác với luật Việt Nam, 

                                                                    
320 Điều 31.2 CPR 

A party discloses a document by stating that the document exists or has existed. 
321 Điều 31.10 CPR 

(2) Each party must make and serve on every other party, a list of documents in the relevant 

practice form. 
322 Điều 31.6 CPR 

Standard disclosure requires a party to disclose only– 

(a) the documents on which he relies; and 

(b) the documents which – 

(i) adversely affect his own case; 

(ii) adversely affect another party’s case; or 

(iii) support another party’s case; and 

(c) the documents which he is required to disclose by a relevant practice direction. 
323 Điều 31.7 CPR 

(1) When giving standard disclosure, a party is required to make a reasonable search for 

documents falling within rule 31.6(b) or (c). 
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luật Anh không có yêu cầu về việc tài liệu phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng, 

chứng thực.  

44. Lập luận của các bên phải được dựa trên các tài liệu mà mình có thể công bố. Những 

gian dối trong công bố tài liệu có thể dẫn đến việc đương sự bị khởi kiện ở một vụ án 

khác để chịu trách nhiệm về sự gian dối của mình.324  

Kiểm tra chéo (Cross Examination) 

45. Đây là một quy định hoàn toàn không có trong pháp luật tố tụng dân sự của Việt Nam. 

BLTTDS mới có đưa ra quy định về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công 

khai chứng cứ và hòa giải tại Điều 210. Tuy nhiên, mục đích của phiên họp này chỉ là 

tòa án xác định lại yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, công khai các chứng cứ đã được 

giao nộp, hỏi đương sự có bổ sung chứng cứ không, có yêu cầu tòa thu thập chứng cứ 

không. Điều 210 không quy định các bên được quyền kiểm tra chéo chứng cứ do bên 

kia cung cấp. Ngoài ra, theo khoản 4 Điều 96 BLTTDS325 thì sau khi có quyết định đưa 

vụ án ra xét xử, đương sự vẫn có quyền giao nộp chứng cứ cho tòa.  

46. Ngược lại, tại tòa án Anh, bên có liên quan có quyền yêu cầu kiểm tra chứng cứ được 

bên kia công bố, trừ một số trường hợp đặc biệt.326 Tại phiên tòa, nếu chứng cứ được 

                                                                    
324 Điều 31.23 CPR 

(1) Proceedings for contempt of court may be brought against a person if he makes, or causes 

to be made, a false disclosure statement, without an honest belief in its truth. 
325 Điều 96 BLTTDS 

4. Thời hạn giao nộp tài liệu, chứng cứ do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc ấn 

định nhưng không được vượt quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm, thời hạn chuẩn 

bị giải quyết việc dân sự theo quy định của Bộ luật này. 

Trường hợp sau khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở 

phiên họp giải quyết việc dân sự, đương sự mới cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ mà Tòa 

án đã yêu cầu giao nộp nhưng đương sự không giao nộp được vì có lý do chính đáng thì đương 

sự phải chứng minh lý do của việc chậm giao nộp tài liệu, chứng cứ đó. Đối với tài liệu, chứng 

cứ mà trước đó Tòa án không yêu cầu đương sự giao nộp hoặc tài liệu, chứng cứ mà đương sự 

không thể biết được trong quá trình giải quyết vụ việc theo thủ tục sơ thẩm thì đương sự có 

quyền giao nộp, trình bày tại phiên tòa sơ thẩm, phiên họp giải quyết việc dân sự hoặc các giai 

đoạn tố tụng tiếp theo của việc giải quyết vụ việc dân sự. 
326 Điều 31.3 CPR 

(1) A party to whom a document has been disclosed has a right to inspect that document except 

where – 

(a) the document is no longer in the control of the party who disclosed it; 

(b) the party disclosing the document has a right or a duty to withhold inspection of it; 

(c) paragraph (2) applies; or 

(d) rule 78.26 applies. 
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thể hiện dưới dạng văn bản, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu tòa được kiểm tra 

chéo người đưa ra chứng cứ. Nếu được tòa cho phép kiểm tra chéo mà người đưa ra 

chứng cứ không có mặt tại tòa thì chứng cứ đó có thể không được tòa chấp nhận sử 

dụng. Việc cung cấp chứng cứ giả cũng sẽ khiến đương sự chịu trách nhiệm pháp lý 

trước tòa.327 Quan trọng hơn, chứng cứ không thể được xuất trình tại phiên tòa mà 

phải được công bố từ trước theo quy định về việc công bố chứng cứ như đã đề cập 

trên đây.  

 

47. Như vậy, khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh, phía Việt Nam phải tự mình chủ động tìm 

kiếm, thu thập và trình lên tòa những tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ kiện mà 

không thể yêu cầu tòa án thu thập chứng cứ. Việc che giấu tài liệu nằm trong phạm vi 

kiểm soát của mình có thể cung cấp hay gian dối trong việc công bố tài liệu hay cung 

cấp chứng cứ giả đều là những sai phạm nghiêm trọng và có thể chịu trách nhiệm pháp 

lý trước tòa án Anh.  

6. Chứng cứ luật nước ngoài (proof of foreign law) 

48. Vấn đề chứng mình việc áp dụng pháp luật nước ngoài, mà có thể là luật Việt Nam tại 

tòa án Anh khi bên Việt Nam tham gia tranh tụng tại đây là hết sức quan trọng, bởi vấn 

đề này rất mới trong pháp luật Việt Nam và không có nhiều thực tiễn tại tòa. Bên Việt 

nam cần hiểu rằng, ở Anh, khi tòa án quyết định rằng luật nước ngoài sẽ được áp dụng, 

tòa sẽ xem xét chứng cứ do các đương sự cung cấp về cách giải thích và áp dụng luật 

nước ngoài và xem liệu luật nước ngoài có thật sự điều chỉnh nội dung của tranh chấp 

hay không.328 Hay nói cách khác, một khi đã xác định được bằng các quy phạm xung 

đột luật rằng luật nước ngoài được áp dụng, nội dung của luật nước ngoài phải được 

thể hiện qua chứng cứ.329 Nếu nội dung của luật nước ngoài không được trình bày 

trước tòa hoặc được trình bày nhưng không thuyết phục thì tòa án sẽ áp dụng luật 

                                                                    
327 Điều 32.14 CPR 

(1) Proceedings for contempt of court may be brought against a person if he makes, or causes 

to be made, a false statement in a document verified by a statement of truth without an honest 

belief in its truth. 
328  Applying foreign law in English courts, Lexis PSL Personal Injury 01 May 2015 

<http://www.mishcon.com/assets/managed/docs/downloads/doc_2862/Applying_foreign_law

_in_English_courts'.pdf>.  
329 Richard Fentiman, Foreign Law in English Court- Pleading, Proof and Choice of Law 

(OUP, 1998) 23. 
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Anh để giải quyết vụ việc,330 với giả định rằng luật nước ngoài có quy định tương tự 

như luật Anh.331 Ngoài ra, nếu các đương sự không cung cấp chứng cứ về luật nước 

ngoài, điều đó có nghĩa rằng việc áp dụng luật nước ngoài không mang lại lợi ích gì hay 

khác biệt gì cho các đương sự và họ không buộc phải thực hiện điều này khi không đạt 

được lợi ích nhất định.332 Luật Anh sẽ được áp dụng trong trường hợp đó. 

49. Lý do cho điều này là bởi thẩm phán Anh thường không hiểu và không buộc phải hiểu 

về nội dung của pháp luật nước ngoài333 và luật nước ngoài thường được xem tương 

đương với các sự kiện pháp lý khác trong vụ kiện.334 Vì tòa án Anh không buộc phải 

hiểu biết về nội dung luật nước ngoài nên nội dung đó phải được giải trình cụ thể bởi 

các đương sự nếu đương sự muốn áp dụng luật nước ngoài. Điều này khác với quy 

định của luật Việt Nam khi xem luật nước ngoài là luật áp dụng cho nội dung vụ việc 

thay vì chỉ là sự kiện pháp lý. 

50. Tại tòa án Anh, chứng cứ về pháp luật nước ngoài phải được thể hiện dưới dạng ý kiến 

của chuyên gia (affidavit) chứ không phải đơn giản là trình lên cho tòa văn bản ghi 

điều luật nước ngoài có liên quan.335 Chuyên gia có nghĩa vụ phải đưa ra giải thích về 

pháp luật nước ngoài cũng như cách áp dụng pháp luật nước ngoài trong vụ kiện cụ 

thể.336 Tòa án sẽ căn cứ vào cách giải thích đó để áp dụng luật nước ngoài cho phù hợp.  

51. Quy định trên tại tòa án Anh rõ ràng hơn nhiều so với Điều 481 BLTTDS337 mới về xác 

định và cung cấp pháp luật nước ngoài. Theo đó, nghĩa vụ cung cấp pháp luật nước 

                                                                    
330 Bumper Development Corpn v Comr. of Police [1991] 1 WLR 1362, 1368. 
331 Richard Fentiman (n) 4. 
332 Trevor C Hartley (n) 520. 
333 Earl Nelson v. Lord Bridport [1846] 50 E.R. 215.  
334 Richard Fentiman (n) 4. 
335 The Sussex Peerage [1844] 11 Cl. & Fin. 85, 8 Eng. Rep. 1034. 
336  H. Lauterpacht (ed), Annual Digest and Reports of Public International Law Cases 

(Butterworth & Co, 1951) 16. 
337 Điều 481. Xác định và cung cấp pháp luật nước ngoài để Tòa án áp dụng trong việc giải 

quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài 

Trường hợp Tòa án Việt Nam áp dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết vụ việc dân sự có 

yếu tố nước ngoài theo quy định của luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên thì trách nhiệm xác định và cung cấp pháp luật nước ngoài được 

thực hiện như sau: 

1. Trường hợp đương sự được quyền lựa chọn pháp luật áp dụng là pháp luật nước ngoài và đã 

lựa chọn áp dụng pháp luật nước ngoài đó thì có nghĩa vụ cung cấp pháp luật nước ngoài đó 

cho Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự. Các đương sự chịu trách nhiệm về tính chính xác 

và hợp pháp của pháp luật nước ngoài đã cung cấp. 
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ngoài cũng thuộc về đương sự. Trong trường hợp không thống nhất được hay không 

cung cấp được, tòa sẽ yêu cầu một số cơ quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, cơ quan 

đại diện ngoại giao ở nước ngoài hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn về luật nước 

ngoài cung cấp thông tin về pháp luật nước ngoài đó. Tuy nhiên, Điều 481 trên chưa 

đưa ra được cách thức cụ thể của việc cung cấp nội dung pháp luật nước ngoài, như 

việc cung cấp này được thực hiện dưới hình thức nào, bằng ý kiến chuyên gia trên văn 

bản hay lời khai của chuyên gia tại tòa, hay chỉ cần cung cấp văn bản luật nước ngoài 

là đủ. Kể cả khi có ý kiến chuyên gia thì luật cũng không bắt buộc thẩm phán phải căn 

cứ vào cách giải thích của chuyên gia để giải quyết vụ việc. Điều này sẽ tạo khoảng 

trống cho thẩm phán giải thích và áp dụng luật nước ngoài theo cách hiểu của mình.  

7. Biện pháp khẩn cấp tạm thời 

52. Trong quá trình tố tụng, tòa án Anh có thẩm quyền ban hành nhiều biện pháp khẩn 

cấp tạm thời có ảnh hưởng rất lớn đến các đương sự. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời 

ở tòa án Anh có thể chia thành ba nhóm.338 Thứ nhất, một số biện pháp được sử dụng 

để giữ nguyên hiện trạng vụ việc chờ giải quyết của tòa. Ví dụ như chủ đầu tư có thể 

yêu cầu tòa ra lệnh cấm nhà thầu dừng việc thi công trong quá trình tranh chấp.339 

Thứ hai, tòa có thể ra quyết định để đảm bảo việc thi hành phán quyết của tòa bằng 

việc cấm bị đơn chuyển dịch tài sản trong thời gian chờ phán quyết. Có thể kể đến 

Mareva Injunction-340 biện pháp phong tỏa tài sản của đương sự để đương sự không 

thể chuyển dịch tài sản đó ra khỏi thẩm quyền tài phán của tòa. Thứ ba, biện pháp 

                                                                    

Trường hợp các đương sự không thống nhất được với nhau về pháp luật nước ngoài hoặc trong 

trường hợp cần thiết, Tòa án yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ ngoại giao, cơ quan đại diện nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài hoặc thông qua Bộ ngoại giao đề nghị cơ quan 

đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam cung cấp pháp luật nước ngoài; 

2. Trường hợp luật của Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

là thành viên quy định phải áp dụng pháp luật nước ngoài thì đương sự có quyền cung cấp pháp 

luật nước ngoài cho Tòa án hoặc Tòa án yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại 

diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài cung cấp pháp luật nước ngoài; 

3. Tòa án có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có chuyên môn về pháp luật nước ngoài 

cung cấp thông tin về pháp luật nước ngoài; 

4. Hết thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Tòa án yêu cầu cung cấp pháp luật nước ngoài theo quy 

định tại Điều này mà không có kết quả thì Tòa án áp dụng pháp luật của Việt Nam để giải quyết 

vụ việc dân sự đó. 
338 Jonathan Hill (n) 315. 
339 Channel Tunnel Group Ltd v Balfour Beatty Construction Ltd [1993] AC 334. 
340 Mareva Compania Naviera SA v International Bulkcarriers SA [1980] 1 All ER 213. 
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khẩn cấp tạm thời được ban hành để hỗ trợ việc điều tra, thu thập chứng cứ, như 

Anton Pillers-341 lệnh của tòa cho phép một bên tiến hành tìm kiếm và thu thập chứng 

cứ tại nơi cư trú hoặc trụ sở của bên kia mà không cần báo trước. Ngoài ra, tòa án Anh 

còn có thể ban hành lệnh cấm đương sự khởi kiện (anti suit injunction) ở các thẩm 

quyền tài phán khác khi vụ án đang được tòa án Anh thụ lý giải quyết.342 

Biện pháp phong tỏa tài sản 

53. Đối với biện pháp phong tỏa tài sản, thông thường, tòa án Anh chỉ ban hành các lệnh 

liên quan đến tài sản có tại Anh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt mà trên 

thực tế đã xảy ra, tòa án Anh đã đưa ra lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng có phạm 

vi trên toàn thế giới.343 Tòa án Anh cũng có thể ban hành biện pháp khẩn cấp tạm thời 

để hỗ trợ trọng tài nước ngoài và quá trình tố tụng tại tòa án nước ngoài.  

54. Năm 2014, Quy tắc EAPO của EU có hiệu lực, theo đó tạo ra cơ chế để người được thi 

hành có thể yêu cầu phong tỏa tài khoản của người bị thi hành ở bất cứ ngân hàng nào 

tại châu Âu.344 Mặc dù Vương quốc Anh không tham gia Quy tắc trên nhưng các ngân 

hàng của Vương quốc Anh có tài khoản hoặc có hoạt động ở các quốc gia thành viên 

Quy tắc vẫn phải chịu sự ràng buộc của Quy tắc. Như vậy, nếu như phía Việt Nam bị 

khởi kiện ở tòa án Anh, phía nước ngoài có thể yêu cầu phong tỏa tài khoản của phía 

Việt Nam ở Anh hoặc bất kỳ nước châu Âu nào tham gia Quy tắc EAPO, hoặc thậm chí 

ở bất kỳ quốc gia nào khác nơi lệnh phong tỏa tài khoản trên phạm vi toàn thế giới của 

tòa án Anh có thể được thi hành.  

55. Với phạm vi rộng lớn như trên, tài sản hay tài khoản của phía Việt Nam ở nước ngoài 

hoàn toàn có thể bị phong tỏa, nhất là trong những vụ kiện liên quan đến doanh nghiệp 

nhà nước, hay bảo lãnh của Chính phủ. Khi đó, các tàu bay, tàu biển treo cờ Việt Nam 

hoạt động ở Anh hoặc tài khoản của các ngân hàng thương mại có vốn sở hữu nhà 

nước mở tại Anh hay các quốc gia khác nơi lệnh của tòa án Anh có thể được thực thi 

sẽ trở thành mục tiêu bị yêu cầu phong tỏa. Việc phong tỏa tài sản có thể được tiến 

                                                                    
341 Anton Piller KG v Naufacturing Processes Ltd [1976] Ch 55. 
342 Jonathan Hill (n) 349. 
343 Vitol SA v Morley [2015] EWHC 613 QB. 
344 Regulation (EU) No 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 

2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border 

debt recovery in civil and commercial matters <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0655>. 
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hành trong quá trình tố tụng hoặc sau khi có bản án để đảm bảo cho việc thi hành án. 

Với quá trình toàn cầu hóa và giao lưu thương mại mạnh mẽ hiện nay, bên Việt Nam, 

nhất là các tổng công ty, tập đoàn lớn, doanh nghiệp nhà nước và Chính phủ không thể 

kiểm soát hết các tài sản của mình để các tài sản đó không xuất hiện ở những nước có 

thể bị phong tỏa. Cũng xin nói thêm rằng, với việc Chính phủ Việt Nam hoàn toàn có 

thể bị khởi kiện ở tòa án Anh, việc phong tỏa tài sản thuộc về Chính phủ tại Anh và các 

quốc gia khác là hoàn toàn có thể xảy ra.  

Lệnh tìm kiếm (Anton Pillers Order)  

56. Trong nhiều trường hợp, có nguy cơ bị đơn sẽ thủ tiêu hoặc phá hủy chứng cứ bất lợi 

cho mình trong vụ án.345 Vì vậy, để bảo vệ chứng cứ,346 tòa án sẽ ra lệnh tìm kiếm cho 

phép bất cứ một người nào được chỉ định (thông thường là nguyên đơn hoặc luật sư 

đại diện của nguyên đơn) có quyền tiến hành tìm kiếm chứng cứ tại nơi cư trú hoặc 

làm việc của bị đơn trên lãnh thổ Anh và xứ Wales.347 Người được chỉ định có thể tiến 

hành tìm kiếm, điều tra, thu thập bản sao, ảnh, mẫu vật.348 

57. Tòa án có thể ra lệnh tìm kiếm mà không cần thông báo trước cho bị đơn.349 Bị đơn 

buộc phải đồng ý cho người được chỉ định vào nơi cư trú, làm việc của bị đơn để tìm 

kiếm và thu thập bất cứ chứng cứ nào như tài liệu hay các tài sản khác. Thông thường, 

lệnh tìm kiếm sẽ được thực hiện bởi hoặc dưới sự giám sát của luật sư trung lập, 

thường là một luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và quen thuộc với cách 

                                                                    
345 Jonathan Hill (n) 324. 
346 Điều 7.1 Civil Procedure Act 1997 

(1)The court may make an order under this section for the purpose of securing, in the case of 

any existing or proposed proceedings in the court— 

(a)the preservation of evidence which is or may be relevant, or 

(b)the preservation of property which is or may be the subject-matter of the proceedings or as 

to which any question arises or may arise in the proceedings. 
347 Điều 7.8 Civil Procedure Act 1997 

(3)Such an order may direct any person to permit any person described in the order, or secure 

that any person so described is permitted— 

(a)to enter premises in England and Wales, and 

(b)while on the premises, to take in accordance with the terms of the order any of the following 

steps. 
348 Điều 7.4 Civil Procedure Act 1997 

(4)Those steps are— 

(a)to carry out a search for or inspection of anything described in the order, and 

(b)to make or obtain a copy, photograph, sample or other record of anything so described. 
349 CPR Practice Direction 25A đoạn 4. 
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thực thi lệnh tìm kiếm.350 Mặc dù tòa sẽ không ban hành lệnh tìm kiếm trừ khi nguyên 

đơn chứng minh được mình có một vụ kiện có khả năng thắng cao và đưa ra được 

chứng cứ rằng bị đơn có khả năng tiêu hủy chứng cứ tại nơi cư trú hoặc làm việc của 

mình, nhưng một khi lệnh này được ban hành, nó sẽ có ảnh hưởng rất nghiêm trọng 

đến bị đơn.  

Lệnh cấm khởi kiện (Anti- suit injunction) 

58. Tòa án Anh không thể trực tiếp giới hạn thẩm quyền của tòa nước khác. Tuy nhiên, 

tòa Anh có thể gián tiếp ảnh hưởng đến quá trình tố tụng ở nước ngoài bằng việc ban 

hành lệnh yêu cầu bị đơn buộc hoặc không được thực hiện một hành vi nhất định, 

trong đó có việc khởi kiện ở tòa án khác. Về mặt lý thuyết, lệnh cấm khởi kiện không 

ảnh hưởng đến thẩm quyền của tòa án quốc gia khác vì nó có giá trị áp dụng đối với 

một đối tượng cụ thể là bị đơn trong vụ kiện tại tòa Anh chứ không phải trực tiếp lên 

tòa án nước ngoài.351 Lệnh này có thể ban hành để bảo vệ quá trình tố tụng tại tòa án 

Anh hoặc tại trọng tài Anh. 

59. Như vậy, khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh hoặc trọng tài Anh, bên Việt Nam không 

thể lại khởi kiện ở tòa án Việt Nam về cùng một nội dung đang được giải quyết ở Anh, 

hoặc thuộc thẩm quyền riêng biệt của tòa án hay trọng tài Anh dựa vào thỏa thuận 

trước đó của các bên tranh chấp. Phía Việt Nam cần nhận thức rõ điều này và tuân thủ 

luật pháp nước ngoài khi tham gia vào các quan hệ quốc tế, thay vì chỉ trông cậy vào 

sự bảo hộ của tòa án và luật pháp Việt Nam. Nếu phía Việt Nam vẫn tiếp tục khởi kiện 

và theo đuổi vụ kiện ở Việt Nam khi đã có lệnh cấm khởi kiện của tòa án Anh, phía Việt 

Nam sẽ bị coi là không tuân thủ lệnh của tòa và sẽ phải chịu các chế tài pháp lý như đã 

nêu ở Phần 3 trên đây. Tòa án Anh hoàn toàn có thể ra bản án bất lợi cho phía Việt 

Nam, đồng thời tiến hành phong tỏa tài sản và các biện pháp khác để thi hành bản án.  

8. Thi hành án 

60. Điều quan trọng nhất mà phía Việt Nam khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh cần hiểu 

đó là bản án có hiệu lực của tòa án Anh không chỉ có thể thi hành ở Anh, cũng không 

nhất thiết phải được tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành trên lãnh thổ Việt 

Nam. Điều đó có nghĩa là khi có tranh chấp, không phải phía Việt Nam di chuyển toàn 

                                                                    
350 CPR Practice Direction 25A đoạn 7,8. 
351 Fort Dodge Animal Health Ltd v Azko Nobel NV [1998] FSR 222, 246. 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

330 

Về Mục lục chính 
 

 

bộ tài sản ra khỏi lãnh thổ Anh và sau đó tòa án Việt Nam không công nhận và cho thi 

hành bản án của toà án Anh thì phía Việt Nam sẽ không bị cưỡng chế thi hành và bản 

án trở nên vô giá trị trên thực tế.  

61. Nếu tòa án Anh có thẩm quyền dựa trên thỏa thuận của các bên thì bản án của tòa án 

Anh sẽ được thi hành dựa trên cơ sở Công ước Hague 2005 về thỏa thuận lựa chọn tòa 

án. Công ước này đưa ra một cơ chế để 30 quốc gia thành viên352 bao gồm phần lớn 

các nước Châu Âu, Mỹ, Singapore và một số nước khác công nhận và cho thi hành bản 

án của một quốc gia thành viên dựa trên thỏa thuận lựa chọn tòa án. Cơ chế này tương 

tự như Công ước New York 1958 về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài 

nước ngoài.353 Như vậy, bản án của tòa án Anh sẽ có thể được thi hành ở 29 quốc gia 

còn lại. Các quốc gia này đều là những nước có quan hệ đầu tư thương mại với Việt 

Nam. Vì thế, việc phía Việt Nam, nhất là Chính phủ hay doanh nghiệp nhà nước Việt 

Nam chuyển toàn bộ tài sản của mình ra khỏi 30 thẩm quyền tài phán này là hoàn toàn 

không khả thi. 

62. Ngoài cơ chế theo Công ước Hague 2005, bản án của tòa án Anh có thể được công nhận 

và cho thi hành ở các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu theo Quy tắc Brussels 

I.354 Trong trường hợp đó, kể cả các bên không có thỏa thuận lựa chọn tòa án Anh 

nhưng tòa án Anh có thẩm quyền giải quyết vụ án và đã ra bản án có hiệu lực tại Anh 

thì bản án đó vẫn có thể được thi hành ở các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu 

khác. Thông thường, các quốc gia này đều tôn trọng bản án của tòa án nước ngoài và 

chỉ không công nhận khi có các cơ sở hợp lý theo quy định của Quy tắc Brussels I.  

63. Như đã đề cập ở Phần 7, tài sản của phía Việt Nam như tàu bay, tàu biển, tài khoản mở 

tại ngân hàng nước ngoài, ở Anh và những nước khác, hoàn toàn có thể bị phong tỏa 

để bảo đảm cho việc thi hành bản án. Vì thế, một khi đã tham gia tố tụng ở Anh, phía 

Việt Nam phải nỗ lực tham gia đến cùng để tránh các kết quả không mong muốn, ảnh 

hưởng rất lớn đến lợi ích kinh tế về sau. 

                                                                    
352 <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=98>. 
353 <http://www.newyorkconvention.org/>. 
354  <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0044&from=en>. 
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9. Vai trò của luật sư 

64. Trong quá trình tranh tụng quốc tế tại các tòa án nước ngoài nói chung và tòa án Anh 

nói riêng, vai trò của luật sư là vô cùng quan trọng. Khi phía Việt Nam tham gia tố tụng, 

dù với tư cách nguyên đơn hay bị đơn thì cũng cần sự hỗ trợ của luật sư. Quá trình tố 

tụng tại Anh nhìn chung rất phức tạp, với nhiều thủ tục đặc trưng hoàn toàn khác biệt 

so với quá trình tố tụng tại Việt Nam. Bên Việt Nam sẽ không thể biết, hiểu rõ hay có 

kinh nghiệm về việc giải quyết các vấn đề thủ tục này. Một khi vi phạm thủ tục tố tụng 

hoặc không tuân thủ đúng lệnh của tòa, bên Việt Nam có thể bị xử phạt, chịu một bản 

án bất lợi hoặc thua kiện. Thêm nữa, bên Việt Nam không thể tự mình biện hộ trước 

tòa án Anh mà phải có sự giúp đỡ của luật sư tranh tụng chuyên nghiệp (Barrister). 

Bên cạnh đó việc giao tiếp, trao đổi giữa bên Việt Nam và luật sư nước ngoài sẽ gặp rất 

nhiều khó khăn do ngôn ngữ, tư duy pháp lý, thuật ngữ pháp lý nên còn cần sự hỗ trợ 

của luật sư giải quyết tranh chấp chuyên nghiệp của Việt Nam. Vai trò cụ thể của các 

luật sư Việt Nam và nước ngoài sẽ được trình bày cụ thể sau đây. 

Vai trò của luật sư tranh tụng Việt Nam 

65. Đầu tiên, luật sư Việt Nam sẽ tiếp cận hồ sơ vụ việc, nghiên cứu, phân loại và sắp xếp 

hồ sơ để tìm ra các hãng luật nước ngoài phù hợp đại diện cho bên Việt Nam trong 

tranh chấp tại tòa án Anh. Chỉ có các luật sư chuyên nghiệp mới nắm rõ thế mạnh của 

các hãng luật khác nhau, thậm chí là các luật sư nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực 

tranh chấp đang cần giải quyết. Vì vậy, sự tư vấn của luật sư Việt Nam từ giai đoạn đầu 

tiên là hết sức cần thiết, đảm bảo việc lựa chọn luật sư đại diện trước tòa án Anh phù 

hợp cả về chất lượng lẫn hiệu quả kinh tế.  

66. Trong các tranh chấp thương mại thông thường hay tranh chấp đầu tư liên quan đến 

Chính phủ Việt Nam, vai trò của luật sư Việt Nam còn thể hiện qua việc kết nối công 

việc giữa luật sư nước ngoài với đội ngũ chuyên gia của phía Việt Nam, thảo luận chiến 

lược tranh tụng và tìm ra tiếng nói chung giữa các bên. Rất nhiều thuật ngữ pháp lý và 

khái niệm pháp lý của luật Anh không có trong luật Việt Nam và ngược lại. Vì vậy, cần 

có luật sư Việt Nam am hiểu về cả hai hệ thống pháp luật điều phối công việc chung, 

đảm bảo công việc vận hành theo tiêu chuẩn chung của luật sư chuyên nghiệp. 

67. Để tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả làm việc, luật sư Việt Nam sẽ đưa 

ra những chỉ dẫn cụ thể cho luật sư Anh tham gia tố tụng trực tiếp, các vấn đề cần giải 
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quyết, các câu hỏi cần trả lời để yêu cầu giải pháp cụ thể thay vì những tư vấn, chiến 

lược phức tạp, chung chung. Luật sư Việt Nam cũng sẽ phân loại và chuẩn bị tài liệu 

cho quá trình công bố chứng cứ tại tòa án Anh, nhất là các tài liệu tiếng Việt cần được 

dịch thuật phù hợp, đảm bảo đúng nội dung pháp lý.  

68. Ngoài ra, nếu vụ việc áp dụng luật Việt Nam, luật sư Việt Nam sẽ hỗ trợ trong việc 

chứng minh luật Việt Nam bằng ý kiến chuyên gia (affidavit of expert witness). Luật 

sư Việt Nam còn tham gia vào quá trình soạn thảo các ý kiến pháp lý, bản ghi nhớ, thỏa 

thuận, phản tố tại tòa án Anh, dựa trên các tình tiết sự việc và hiểu biết về pháp luật 

Việt Nam.  

Vai trò của luật sư Anh 

69. Khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh, việc có sự hỗ trợ của luật sư Anh chuyên về tố tụng 

(Barrister) và hơn nữa là lĩnh vực tranh chấp cụ thể của vụ việc là vô cùng cần thiết. 

Như đã đề cập ở trên, sự khác biệt rõ rệt trong các thủ tục tố tụng tại tòa án Anh so với 

tòa Việt Nam cũng như sự phức tạp của luật và thực tiễn tố tụng Anh sẽ gây rất nhiều 

bối rối và bỡ ngỡ cho phía Việt Nam. Chẳng hạn, đối với thủ tục công bố tài liệu, luật 

sư Anh sẽ hỗ trợ đưa ra danh sách các tài liệu cần công bố theo yêu cầu của tòa. Ngoài 

ra, luật sư sẽ kiểm tra chéo tài liệu của đối phương và yêu cầu họ công khai tài liệu nếu 

cần thiết. Luật sư Anh cũng sẽ hướng dẫn việc cung cấp chứng cứ luật nước ngoài, 

nhận tống đạt và tống đạt tài liệu theo quy định của luật Anh nhằm giảm thời gian tố 

tụng.  

70. Việc soạn thảo các bản ý kiến và tranh tụng trực tiếp ở tòa phải do luật sư Anh thực 

hiện. Các lập luận pháp lý phải được thể hiện theo cách mà tòa án Anh có thể hiểu và 

có thể thuyết phục tòa đồng ý với mình, hay nói cách khác là bằng ngôn ngữ pháp lý 

của Anh. Ngoài ra, quan trọng hơn, chỉ có luật sư Anh mới có tư cách biện hộ trước tòa 

án Anh sau khi đã trải qua một quá trình đào tạo lâu dài, tương tự như luật sư Việt 

Nam trước tòa án Việt Nam. Luật sư Anh sẽ liên hệ trực tiếp với tòa để đảm bảo đương 

sự thực hiện đúng và đủ các yêu cầu của tòa.  

III. KẾT LUẬN 

71. Với xu thế hội nhập hiện nay, rất khó để các doanh nghiệp Việt Nam và cả Chính phủ 

Việt Nam có thể yên tâm trông cậy vào hệ thống tòa án quốc gia mà bỏ qua khả năng 

phải tham gia tố tụng tại các thẩm quyền tài phán khác trên thế giới, bao gồm trọng 
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tài và tòa án nước ngoài. Việc tham gia tố tụng ở nước ngoài không chỉ nên được xem 

là thách thức mà đây còn là cơ hội để bên Việt Nam thực sự hội nhập vào nền kinh tế 

cũng như pháp luật thế giới, hiểu được luật chơi ở các thị trường lớn với các đối tác 

lớn, cũng như từng bước có các nhận thức và sửa đổi pháp luật nội địa phù hợp với sự 

tiến bộ của pháp luật của các quốc gia phát triển.  

72. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ có thể trình bày một vài khác biệt cơ bản và 

nguy cơ rõ rệt mà phía Việt Nam có thể gặp phải khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh 

mà thiếu thông tin cũng như những hiểu biết cần thiết. Bài viết không thể đề cập đến 

toàn bộ các vấn đề quan trọng khi tham gia tố tụng tại tòa án Anh, cũng như các thủ 

tục tố tụng cụ thể, là vấn đề mà chỉ có luật sư được hành nghề hợp pháp ở Anh có thể 

đưa ra tư vấn một cách chính xác và đầy đủ nhất. Tuy vậy, hy vọng qua bài viết này, 

các cá nhân, pháp nhân, cơ quan tổ chức của Việt Nam khi tham gia ký kết hợp đồng 

có yếu tố nước ngoài và tham gia tranh tụng tại tòa án nước ngoài, mà điển hình là tòa 

án Anh có thể phần nào tránh được những bỡ ngỡ và có cách hành xử phù hợp./. 
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GÓP Ý SƠ BỘ VỀ DỰ THẢO LẦN THỨ BA CỦA BỘ LUẬT 

TỐ TỤNG DÂN SỰ SỬA ĐỔI ĐỀ NGÀY 26/03/2015 LIÊN 

QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ THI HÀNH PHÁN QUYẾT TRỌNG 

TÀI NƯỚC NGOÀI 

A. NHỮNG ĐIỂM TÍCH CỰC CỦA DỰ THẢO ĐƯỢC SỬA ĐỔI 

1. Sự khác biệt giữa thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài 

nước ngoài tại Việt Nam và các vụ việc, vụ án dân sự khác 

Chúng tôi đánh gia cao Điều 1 của Dự thảo lần thứ ba (cụ thể là phạm vi điều chỉnh và 

nhiệm vụ của Bộ luật Tố tụng Dân sự) thừa nhận “thủ tục công nhận và cho thi hành quyết 

định của Trọng tài nước ngoài ở Việt Nam” là một thủ tục riêng biệt thay vì được gọi chung 

là “thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự” như trong BLTTDS hiện hành. 

Do đó, những quy định chung về thủ tục giải quyết của các vụ việc dân sự hoặc vụ án dân 

sự không thể áp dụng với thủ tục công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước 

ngoài trừ khi có quy định khác, bao gồm nhưng không giới hạn vấn đề thời hiệu nộp đơn 

yêu cầu công nhận và cho thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài, nghĩa vụ chứng 

minh của các bên liên quan… Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều thẩm phán địa phương vẫn 

quá quen thuộc với các thủ tục chung để giải quyết các vụ việc dân sự nên đã “mượn” một 

số bước nhất định trong thủ tục chung trong quá tình xét đơn công nhận và cho thi hành 

các quyết định của Trọng tài nước ngoài, ví dụ: 

 Tiến hành phiên họp xét đơn tương tự như Phiên tòa (cho vụ việc và vụ kiện dân 

sự chung); 

 Triệu tập người làm chứng hoặc lấy lời khai của người làm chứng; 

 Trưng cầu giám định, thẩm định; 

  Yêu cầu các bên (chủ yếu là bên được thi hành phán quyết) nộp các tài liệu bổ 

sung chứng minh rằng phán quyết không rơi vào các trường hợp bị từ chối công 

nhận và cho thi hành. 
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Thủ tục phức tạp luôn ảnh hưởng đến kết quả của quá trình tố tụng: ví dụ như viêc triệu 

tập nhân chứng hoặc lệnh cho một bên phải nộp chứng cứ bổ sung liên quan đặc biệt đến 

các căn cứ để từ chôi công nhận và cho thi hành, sẽ vô tình làm tăng khả năng bác đơn yêu 

cầu công nhận và cho thi hành. 

Hậu quả thứ hai là thủ tục công nhận và cho thi hành bị kéo dài đáng kể. Kể cả trong trường 

hợp không bị trì hoãn và không bị yêu cầu giải thích Phán quyết Trọng tài nước ngoài, đã 

phải trải qua quá trình ít nhất là gần 3 tháng (4-5 tháng bao gồm cả thủ tục phúc thẩm) 

để được thi hành, lâu hơn quyết định trọng tài trong nước (thi hành mà không cần qua 

quá trình công nhận). Nay, bằng việc áp dụng những bước nêu trên trong thủ tục tố tụng 

chung, quá trình xét đơn công nhận và cho thi hành có nguy cơ bị kéo dài lâu hơn rất nhiều 

(dựa trên kinh nghiệm cá nhân, trên thực tế, nhiều vụ việc kiện kéo dài 1-2 năm). 

Hậu quả thứ ba là việc áp dụng thủ tục xét đơn kéo dài và phức tạp là nguy cơ vi phạm 

tinh thần của Điều IV của Công ước New York và quyền mặc định được công nhận và cho 

thi hành của người được thi hành phán quyết355. Theo “Đề xuất của Hà Lan” trong quá 

trình soạn thảo Công ước New York, sốtài liệu bên yêu cầu cần nộp cho việc công nhận và 

cho thi hành được giới hạn tối đa và nghĩa vụ chứng minh và cung cấp chứng cứ cho việc 

từ chối công nhận được đặt hoàn toàn cho bên phải thi hành. Vai trò của Tòa án trong việc 

thu thập chứng cứ trong thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước 

ngoài do đó cũng không thể so sánh với vai trò này của Tòa án trong các vụ kiện tố tụng 

chung. Việc tiến hành triệu tập người làm chứng và yêu cầu giám định, đặc biệt là đối với 

các căn cứ trong Điều V.1 của Công ước, không những dư thừa mà còn trái với ý chí của 

người soạn thảo Công ước. 

2. Việc xem xét Giám đốc thẩm bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án 

Chúng tôi cũng đã nhấn mạnh rằng Điều 333.5 của Dự thảo lần thứ ba, Hội đồng xét xử 

Giám đốc thẩm có thể sửa đổi nội dung của bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Đây 

là một trong những điều mới được sửa đổi, bổ sung của Dự thảo BLTTDS, được giải thích 

trong Phần 5.6(a) của Bản giải thích Dự thảo thứ hai. Theo đó, quy định này được mong 

đợi sẽ làm giảm số lượng quyết định từ chối công nhận và cho thi hành phán quyết của 

                                                                    
355 Hướng dẫn của UNCITRAL về Công ước New York, xem tại: 

http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=11&provision=224#navig_art_230  

Xem thêm Van den Berg, trang 255. 
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Trọng tài nước ngoài do áp dụng và giải thích sai pháp luật hoặc tình tiết khách quan. 

3. Việc phân loại các quyết định trọng tài 

Trong Dự thảo lần thứ ba, cụm từ “phán quyết của Trọng tài nước ngoài” đã được sử dụng 

xuyên suốt BLTTDS thay thế cho “quyết định của Trọng tài nước ngoài” trong BLTTDS 

hiện hành. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý và hoan nghênh sửa đổi này vì thuật ngữ “phán 

quyết của Trọng tài nước ngoài” mới đúng đắn và phù hợp với Công ước New York 1958 

cũng như định nghĩa tại Điều 3.9 và 3.10 của LTTTM Việt Nam năm 2010.  

Cụ thể, từ “quyết định” có thể bao gồm nhiều loại quyết định trọng tài có thể sửa đổi hoặc 

bổ sung, ví dụ quyết định để áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Tuy nhiên, theo tinh 

thần của Công ước New York 1958 và BLTTDS, chúng tôi hiểu rằng phán quyết trọng tài 

liên quan đến thủ tục công nhận và cho thi hành của BLTTDS phải là phán quyết cuối cùng 

không thể bị xem xét lại, bị phúc thẩm hay bị sửa đổi. 

B. CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG DỰ THẢO LẦN THỨ BA 

1. The Lex arbitri - Luật áp dụng trong tố tụng trọng tài 

Điều 407 của Dự thảo lần thứ ba vẫn định nghĩa phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại 

Điều 342 của BLTTDS hiện hành rằng “Quyết định của Trọng tài nước ngoài là quyết định 

được tuyên ở ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc trong lãnh thổ Việt Nam của Trọng tài nước 

ngoài do các bên thoả thuận lựa chọn để giải quyết tranh chấp phát sinh từ các quan hệ 

pháp luật kinh doanh, thương mại, lao động”. 

Chúng tôi hiểu rằng định nghĩa này phù hợp với định nghĩa tại Điều 3.12 của LTTTM 2010. 

Tuy nhiên, cần phải chú ý rằng với định nghĩa này, phán quyết của Trọng tài nước ngoài 

tại Việt Nam được xem “không phải là phán quyết của trọng tài trong nước” theo Điều 1 

của Công ước New York; theo đó, Việt Nam không có bất kỳ quy định cụ thể nào về trọng 

tài không được xem là trọng tài trong nước. 

Do đó, có thể có trường hợp mà trọng tài theo quy tắc của tổ chức trọng tài nước ngoài (ví 

dụ: Bộ Quy tắc ICC, Bộ Quy tắc SIAC) nhưng địa điểm giải quyết tranh chấp là ở Việt Nam. 

Trong trường hợp này, theo Nghị quyết số 01 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân 

Tối cao, thủ tục tố tụng trọng tài được tiến hành theo LTTTM như trọng tài trong nước, 

ngoại trừ thủ tục hủy phán quyết trọng tài. Tuy nhiên, việc công nhận và cho thi hành 
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phán quyết này sẽ được xem xét theo quy định của BLTTDS đối với một phán quyết của 

Trọng tài nước ngoài. Điều đó sẽ dẫn đến “double exequatur” (việc công nhận kép) của 

một phán quyết trọng tài trước Tòa án Việt Nam, trái với tinh thần của Công ước New 

York 1958. 

Bên cạnh đó, việc này sẽ dẫn đến vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia theo Công ước New 

York (được đề cập dưới đây) giữa phán quyết trong nước, phán quyết không được coi là 

phán quyết trong nước và phán quyết nước ngoài theo luật Việt Nam. Hơn thế nữa, ý nghĩa 

của việc lựa chọn địa điểm giải quyết tranh chấp sẽ bị vô hiệu khi các bên chọn Việt Nam 

là địa điểm tiến hành tố tụng trọng tài khi mà phán quyết trọng tài được đưa ra bởi một 

hội đồng trọng tài nước ngoài (hoặc thậm chí chi nhánh của nó ở Việt Nam) lại được xem 

là phán quyết trọng tài nước ngoài. 

Chúng tôi đề nghị Dự thảo nên sửa đổi, bổ sung định nghĩa “phán quyết trọng tài nước 

ngoài” trên cơ sở “nơi tiến hành tố tụng trọng tài” như được quy định tại câu đầu tiên của 

Công ước New York, ví dụ “phán quyết trọng tài được lập ngoài lãnh thổ Việt Nam và 

phát sinh từ những tranh chấp giữa thể nhân và pháp nhân”. Sửa đổi như vậy cũng hoàn 

toàn phù hợp với bảo lưu của Việt Nam khi gia nhập Công ước New York 1958 và tại Điều 

343.2 BLTTDS hiện hành.  

2. Nguyên tắc đối xử quốc gia theo Công ước New York 

Điều III của Công ước New York quy định về nguyên tắc đối xử quốc gia. Theo đó, phán 

quyết của Trọng tài nước ngoài cần được đối xử công bằng như phán quyết trong nước. 

Do đó, Công ước New York đã ban cho phán quyết trọng tài nước ngoài khả năng mặc 

nhiên thi hành như một phán quyết trong nước, tức là việc công nhận của phán quyết 

trọng tài chỉ bị giới hạn bởi những ngoại lệ đã được liệt kê. Tương tự như vậy, hầu hết các 

luật trọng tài, bao gồm cả Luật Mẫu của UNCITRAL, yêu cầu mặc nhiên công nhận giá trị 

của các phán quyết, trừ trường hợp được ghi nhận tại các ngoại lệ cụ thể tại Điều 34 và 

36 của luật Mẫu UNCITRAL356. 

Thực tế, phán quyết trọng tài Việt Nam sẽ là chung thẩm, ràng buộc và có thể thi hành 

ngay lập tức như bản án của Tòa án mà không cần xem xét lại hay phải đạt được công 

                                                                    
356 Born 2012, chương 17, trang 377. 
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nhận của tòa án Việt Nam có thẩm quyền. Thêm vào đó, thời hạn để thi hành phán quyết 

Việt Nam là 5 năm như được quy định trong Luật thi hành án Dân sự. Trong khi đó, phán 

quyết của Trọng tài nước ngoài phải bị xem xét, được cân nhắc và kiểm tra bởi tòa án Việt 

Nam để được công nhận ở Việt Nam thì mới có thể thi hành ở Việt Nam. Hơn thế nữa, như 

được đề cập ở trên, nhiều tòa án Việt Nam áp dụng thời hạn 1 năm theo Điều 159(4) của 

BLTTDS hiện hành đối với yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài 

nước ngoài. Chúng tôi cho rằng đây được xem như là một hình thức phân biệt đối xử giữa 

phán quyết trong nước và phán quyết nước ngoài, dẫn đến vi phạm Công ước New York. 

Tuy nhiên, cả BLTTDS và Dự thảo lần thứ ba đều không điều chỉnh vấn đề này. Chúng tôi 

tin rằng nếu việc mặc nhiên công nhận giá trị pháp lý của phán quyết của Trọng tài nước 

ngoài được ghi quy định trong BLTTDS, nó sẽ đưa BLTTDS tiến gần hơn tới cách tiếp cận 

trọng tài chuyên nghiệp và cho phép tòa án giải thích quy định BLTTDS theo cách thích 

hợp để ủng hộ thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi đề nghị 

thêm vào Điều 408 của Dự thảo lần thứ ba rằng “phán quyêt của Trọng tài nước ngoài 

được yêu cầu công nhận và cho thi hành ở Việt Nam nhưng không có bất kỳ sự phản đối nào 

của bên phải thi hành thì sẽ được tự động công nhận tại Việt Nam theo các điều ước quốc 

tế mà Việt Nam đã ký và gia nhập”. 

3. Việc chứng minh theo pháp luật nước ngoài 

Khi xét yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài, tòa án 

cần phải xem xét việc áp dụng pháp luật nước ngoài liên quan đến thẩm quyền của cá 

nhân/pháp nhân nước ngoài ký kết thỏa thuận trọng tài, các nguyên tắc tố tụng của tổ 

chức trọng tài nước ngoài, luật nước ngoài áp dụng đối với giá trị của thỏa thuận trọng 

tài, tố tụng trọng tài… Thực tế, như được quy định tại trang 96 của Báo cáo Dự thảo về 

việc Thực hiện BLTTDS, Tòa án Việt Nam thường yêu cầu các bên chứng minh nội dung 

của luật nước ngoài (bao gồm cả xác nhận về nội dung đó được cấp bởi cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền), chứng minh sự khác biệt giữa luật Việt Nam và luật nước ngoài hoặc tự 

mình giải thích. Chương trình đào tạo cho các Thẩm phán Việt Nam thậm chí hướng dẫn 

rằng khi áp dụng pháp luật nước ngoài, tòa án sẽ tự giải thích mình và quyết định nội dung 

của pháp luật nước ngoài (bằng cách tự nghiên cứu các quy định thành văn, án lệ, tập quán 
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cũng như các công trình khoa học pháp lý khác)357. 

Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng có sự khác biệt rất lớn giữa pháp luật Việt Nam và pháp 

luật nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia thông luật cũng như giữa các quy định thành văn 

và thực tiễn thi hành; do đó, rất khó để Tòa án Việt Nam tự mình giải thích hoặc áp dụng 

pháp luật nước ngoài. 

Điều 455 của Dự thảo lần thứ ba ngày 26 tháng 3 năm 2015 quy định:  

“Trong trường hợp Tòa án Việt Nam áp dụng pháp luật của nước ngoài để giải quyết 

vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên thì trách nhiệm xác định và cung cấp nội dung pháp luật của 

nước ngoài được thực hiện như sau: 

1. Các bên đương sự có nghĩa vụ cung cấp nội dung pháp luật nước ngoài mà các 

đương sự được quyền lựa chọn theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên và đã thỏa thuận áp dụng để xác lập, thay đổi, chấm dứt và giải 

quyết tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự đó cho Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự.  

Nội dung pháp luật nước ngoài được Tòa án công nhận nếu trước khi cung cấp cho 

Tòa án nội dung pháp luật nước ngoài đó đã được Bộ Tư pháp thẩm định theo yêu cầu của 

các đương sự. 

2. Nếu văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên có dẫn chiếu về việc việc áp dụng pháp luật nước ngoài thì theo yêu cầu của Tòa 

án đang giải quyết vụ việc dân sự Bộ Tư pháp có trách nhiệm hỗ trợ Tòa án trong việc xác 

định và cung cấp nội dung pháp luật nước ngoài đó.  

3. Nếu việc nội dung pháp luật nước ngoài không xác định được theo phương thức 

quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này thì Tòa án áp dụng pháp luật của Việt Nam để 

giải quyết vụ việc dân sự đó”. 

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng quy định này chưa hợp lý bởi các lý do sau:  

 Theo như quy định trên đây, Bộ Tư pháp đóng vai trò quan trọng trong việc (i) 

thẩm định theo yêu cầu của các đương sự và (ii) hỗ trợ Tòa án trong việc xác 

định và cung cấp nội dung pháp luật nước ngoài đó theo yêu cầu của Tòa án. 

                                                                    
357 Bài 2: Kỹ năng giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài, Chương trình đào tạo thẩm 

phán chuyên biệt tập 2, năm 2014 
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Tuy nhiên, theo Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013, về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ tư Pháp, không có bất kỳ quy định nào 

liên quan đến nhiệm vụ theo như quy định tại Điều 455 của Dự thảo BLTTDS 

 Hơn thế, kể cả khi Bộ Tư Pháp hỗ trợ Tòa án trong việc xác định nội dung pháp 

luật nước ngoài đó, Bộ Tư Pháp sẽ vẫn phải đối mặt với các khó khăn tương tự, 

như là sự khấc biệt lớn luật Việt Nam và luật nước ngoài, số lượng đồ sộ của 

các văn bản pháp luật hay các vụ việc thực tế, cũng như các công trình khoa học 

pháp lý của pháp luật nước ngoài đó. Bộ Tư pahps do đó sẽ phải mất nhiều thời 

gian để có thể nghiên cứu và đưa ra một kết luận chính xác về nội dung luật 

nước ngoài.  

 Việc áp đặt nghĩa vụ chứng minh cho tất cả các bên đương sự cũng là một điểm 

không hợp lý. Như sẽ được trình bày tại phần tiếp theo, trong loại việc công 

nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài, bên có nghĩa vụ chứng 

minh chỉ có bên phải thi hành, chứ không phải là bên yêu cầu. 

 Việc cho phép Tòa án Việt Nam có thể áp dụng pháp luật Việt Nam thay cho 

pháp luật nước ngoài được dẫn chiếu đến là không phù hợp vì (i) thỏa thuận 

của các bên liên quan đến pháp luật áp dụng phải được tôn trọng (ii) quyết định 

được dựa trên áp dụng pháp luật Việt Nam có thể khác hoặc thậm chsi trái với 

quyết định trên cơ sở pháp luật nước ngoài và (iii) việc này có thể dẫn đến vi 

phạm các điều ước quốc tế mà VIệt Nam đã tham gia như Công ước New York, 

vì trong các điều ước này đều có quy định cụ thể về pháp luật được áp dụng.  

 Chúng tôi xin ghi nhận rằng trang 96 của Báo cáo Dự thảo về việc Thực hiện 

BLTTDS đề xuất để bổ sung nghĩa vụ của các bên (bên yêu cầu hoặc bên phản 

đối yêu cầu) chứng minh nội dung của pháp luật và các thủ tục tố tụng nước 

ngoài liên quan đến nghĩa vụ này.  

Thực tiễn xét xử tại các quốc gia trên thế giới cũng cho thấy hướng dẫn như vậy là chưa 

toàn diện. Cụ thể, theo pháp luật của Anh358 (theo hệ thống thông luật -common law) thì  

                                                                    

358Theo R. Fentiman, Foreign Law in English Courts (1998), esp.Chs.1-6 and 10 
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 Luật nước ngoài được xem xét như một thông tin, chứ không phải là luật.  

 Vì được xem xét như thông tin, luật nước ngoài có thể được chứng minh bằng 

cách lấy ý kiến chuyên gia, nhằm phục vụ cho một thẩm phán không hiểu về 

nội dung của điều luật đó.  

 Được xem xét như thông tin, luật nước ngoài cũng được điều chỉnh bởi nguyên 

tắc biện hộ (principle of pleading) như đối với các tình tiết, sự kiện; 

 Khi luật nước ngoài không được biện hộ, hoặc đã được biện hộ nhưng chưa đủ 

để chứng minh, Tòa án Anh có quyền coi pháp luật nước ngoài cũng giống như 

pháp luật Anh và sẽ áp dụng luật Anh  

Còn tại Đức, một quốc gia theo hệ thống dân luật (civil law) thì khác với Luật Anh, luật 

nước ngoài sẽ được coi như là luật, tuy vậy khi giải thích luật nước ngoài Tòa án phải tự 

nghiên cứu và phải sử dụng, nhưng không giới hạn bởi, ý kiến của các chuyên gia. Tòa có 

thể làm mọi cách để chứng minh luật nước ngoài và trong mọi trường hợp đều không 

được phép coi luật nước ngoài tương tự như luật trong nước359.  

Do pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể, Tòa án có thể tự mình tham vấn hoặc chấp 

nhận các ý kiến của chuyên gia do các bên đệ trình và tự nghiên cứu dựa trên các ý kiến 

đó. Tuy nhiên, Tòa án sẽ không coi luật nước ngoài như luật trong nước, hay diễn giải và 

áp dụng các quy định trong nước để xem xét, giải quyết các vấn đề mà luật nước ngoài áp 

dụng.  

Do đó, chúng tôi đồng ý rằng BLTTDS nên sửa đổi, bổ sung thêm các quy định liên quan 

đến áp dụng pháp luật nước ngoài nhưng theo hướng tham khảo pháp luật quốc tế và 

trong vấn đề công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài, bên phải thi hành phán quyết 

sẽ có nghĩa vụ chứng minh và/hoặc giải thích nội dung và việc áp dụng trong thực tế của 

pháp luật nước ngoài. 

4. Nghĩa vụ chứng minh của các bên 

Theo Công ước New York, nghĩa vụ chứng minh của các bên được nhấn mạnh rõ ràng như 

sau: 

                                                                    
359 Theo Điều 293 Luật tố tụng dân sự Đức năm 1877 
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 Bên được thi hành phán quyết sẽ cung cấp chứng cứ chứng minh cho sự tồn tại của 

phán quyết trọng tài đã được đưa ra trên cơ sở của thỏa thuận trọng tài bằng văn 

bản. 

 Bên phải thi hành phán quyết, với tư cách là bên phản đối việc công nhận và cho 

thi hành phán quyết này sẽ có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh rằng phán 

quyết rơi vào các ngoại lệ bị giới hạn theo Điều V.1 của Công ước New York. 

Tuy nhiên, theo Điều 370 của BLTTDS hiện hành, nghĩa vụ chứng minh của bên phải thi 

hành phán quyết không được thể hiện rõ ràng. Do đó, khi xem xét đơn yêu cầu công nhận 

và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài, như trong thực tiễn tại các tòa án 

địa phương, tòa án thường yêu cầu cho bên được thi hành phán quyết nộp các tài liệu bổ 

sung chứng minh rằng Phán quyết KHÔNG rơi vào các căn cứ từ chối công nhận. Nếu 

không, Tòa án sẽ bác đơn yêu cầu và từ chối cho công nhận phán quyết trọng tài nước 

ngoài.  

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng hướng dẫn của Tòa án nhân dân Tối cao trong Phần 6 của 

Công văn số 246/TANDTC-KT ngày 25 tháng 07 năm 2014 đã theo đúng cách giải thích 

Công ước New York 1958. Trong đó, Công văn 246 ghi rõ “nếu bên phải thi hành phán 

quyết không thừa nhận rằng họ nhận được các văn bản tố tụng của Trọng tài nước ngoài 

thì Hội đồng xét đơn yêu cầu Bên phải thi hành phán quyết trọng tài cung cấp chứng cứ 

chứng minh về việc không nhận được các văn bản tố tụng đó”. Chúng tôi lưu ý thêm rằng 

trang 87 của Báo cáo Dự thảo về Thực hiện BLTTDS cũng đã làm rõ nghĩa vụ chứng minh 

của Bên phải thi hành phán quyết và nghĩa vụ của tòa án có thẩm quyền phải yêu cầu bên 

phải thi hành phán quyết cung cấp chứng cứ bổ sung phản đối của họ. 

Do đó, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với sửa đổi tại Điều 436 của Dự thảo lần thứ ba là “Tòa 

án chỉ từ chối công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài 

khi xét thấy các 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 thuộc một trong các trường hợp sau đây:[...]”  

6. Thẩm quyền chuyên biệt của Tòa án Việt Nam 

Điều 447 (d) của Dự thảo lần 3 ngày 26/03/2015 quy định rằng thẩm quyền chuyên biệt 

của Tòa án Việt Nam bao gồm: “Vụ án dân sự mà các bên đương sự đã lựa chọn Tòa án 
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nước ngoài hoặc Trọng tài, bao gồm Trọng tài nước ngoài, Trọng tài quốc tế, Trọng tài vụ 

việc hoặc Trọng tài quy chế để giải quyết nhưng một bên đương sự yêu cầu Tòa án Việt Nam 

giải quyết và Tòa án xét thấy bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, phán quyết của 

Trọng tài sẽ không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc thoả thuận trọng tài 

giữa các đương sự bị vô hiệu hoặc thoả thuận trọng tài đó không thể thực hiện được.”  

Chúng tôi cho rằng quy định này không hợp lý và không nên được đưa vào bởi các lý do 

sau đây:  

 Thẩm quyền chuyên biệt của tòa án quốc gia được đặt ra nhằm bảo vệ an ninh quốc 

gia, trật tự công cộng và các lợi ích cần thiết khác của quốc gia mình. Thẩm quyền 

chuyên biệt này hoàn toàn khác với thẩm quyền tài phán chung của Tòa án quốc 

gia360. Tuy nhiên, trường hợp quy định tại khoản d Điều 447 không hề ảnh hưởng 

đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng và các lợi ích công của Việt Nam. 

 Quy định này cũng đã vi phàm Điều II.3 của Công ước New York, theo đó, “Tòa án 

của quốc gia thành viên, khi nhận được một đơn kiện về một vấn đề mà đối với vấn 

đề đó, các bên đã có thỏa thuận theo nội dung của Điều này, sẽ, theo yêu cầu của một 

bên, yêu cầu các bên ra trọng tài, trừ khi Tòa án thấy rằng thỏa thuận nói trên không 

có hiệu lực, không thể vận hành, hoặc không thực hiện được”. Theo đó, việc chuyển 

sang cho trọng tài của Tòa án khi tồn tại một thảo thuận trọng tài để giải quyết 

tranh chấp là nghĩa vụ bắt buộc của tòa án quốc gia theo Công ước New York 

1958361, và đương nhiên sẽ được ưu tiên áp dụng thay cho pháp luật trọng tài quốc 

gia.  

 Công ước New York giới hạn các căn cứ để từ chối công nhận và cho thi hành một 

phán quyết trọng tài nước ngoài, và các căn cứ này cũng được giải thích theo nghĩa 

hẹp. Do đó, tòa án Việt Nam không thể sớm biết trước liệu phán quyết trọng tài có 

thể được thi hành tại Việt Nam hay không và nếu không, thì dựa trên căn cứ nào 

khi mà phán quyết chưa được ban hành. Tòa án Việt Nam cũng không có căn cứ để 

tiếp nhận vụ tranh chấp có tồn tại một thỏa thuận trọng tài có giá trị trên cơ sở 

“Tòa án xét thấy bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng 

                                                                    
360 Đõ Văn Đại, Mai Hồng Quy, Tư pháp quốc tế, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, trang 82, 132 
361 Albert Jan van den Berg, Công ước New York 1958, Kluwer Law International, 1981,trang 127 
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tài sẽ không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam” vì điều này là vi phạm 

quy định Điều II.3 Công ước New York như đã nêu trên.  

 Hơn nữa, cùng trường hợp tương tự tại Nghị quyết 01/2014 của HĐTP Tòa án 

nhân dân tối cao, đã hướng dẫn:  

“2. Khi có yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực quy định tại 

Điều 2 Luật TTTM thì Tòa án yêu cầu một hoặc các bên cho biết tranh chấp đó các 

bên có thỏa thuận trọng tài hay không. Tòa án phải kiểm tra, xem xét các tài liệu gửi 

kèm theo đơn khởi kiện để xác định vụ tranh chấp đó có thuộc trường hợp hướng 

dẫn tại khoản 3 Điều này hay không. Tùy từng trường hợp cụ thể mà Tòa án xử lý 

như sau: 

a) Trường hợp tranh chấp không có thỏa thuận trọng tài hoặc đã có bản án, quyết 

định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định, phán quyết có hiệu lực pháp 

luật của Trọng tài xác định vụ tranh chấp không có thỏa thuận trọng tài thì Tòa án 

xem xét thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c 

khoản 2 Điều này; 

b) Trường hợp tranh chấp đã có thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận trọng tài không 

thuộc trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này thì Tòa án căn cứ quy định tại 

điểm đ khoản 1 Điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 đã được sửa đổi, bổ sung 

theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2011 (sau 

đây gọi tắt là BLTTDS) để trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo 

đơn khởi kiện cho người khởi kiện. 

Trường hợp sau khi thụ lý vụ án Tòa án mới phát hiện vụ tranh chấp đã có thỏa 

thuận trọng tài và thỏa thuận trọng tài không thuộc trường hợp hướng dẫn tại 

khoản 3 Điều này thì Tòa án căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 192 BLTTDS ra 

quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án, trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu gửi kèm 

theo đơn khởi kiện cho người khởi kiện. 

c) Trường hợp đã có yêu cầu Trọng tài giải quyết tranh chấp và Hội đồng trọng tài 

đang giải quyết vụ tranh chấp thì dù Tòa án nhận thấy tranh chấp không thuộc thẩm 

quyền của Trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài hoặc tuy đã có thỏa thuận trọng 
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tài nhưng thuộc trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này mà người khởi kiện có 

yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi 

kiện, trường hợp Tòa án đã thụ lý thì ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án, trừ 

trường hợp Tòa án thụ lý vụ tranh chấp trước khi có yêu cầu Trọng tài giải quyết 

tranh chấp. Sau khi có quyết định, phán quyết của Hội đồng trọng tài quy định tại 

các điều 43, 58, 59 và 61 Luật TTTM mà người khởi kiện có yêu cầu Tòa án giải 

quyết, thì Tòa án xem xét thụ lý, giải quyết theo thủ tục chung.” 

Do đó cần có cách giải quyết tương tự trong trường hợp thỏa thuận trọng tài nước ngoài. 

Nếu vẫn giữ nguyên quy định này, thì rõ ràng đã tạo ra sự phân biệt đối xử giữa trọng tài 

trong nước và trọng tài quốc tế. Hơn nữa, quy định như vậy cũng sẽ tạo điều kiện cho bên 

vi phạm lẩn tránh nghĩa vụ tuân thủ thỏa thuận về giải quyết tranh chấp của các bên.  
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THAM LUẬN - SỬA ĐỔI BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 

TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO CÁC PHƯƠNG THỨC 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NGOÀI TÒA ÁN (ADR) 

Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng & Đặng Vũ Minh Hà362 

Ma ̣c dù cho đén nay chưa có mo ̣ t định nghĩa thóng nhát nào vè “các phương thức giải 

quyét tranh cháp thay thé cho tranh tụng tại tòa án” (Alternative Dispute Resolution – 

ADR) nhưng các phương thức này ngày càng được sử dụng mo ̣ t cách ro ̣ng rãi trên toàn 

thé giới đẻ giải quyét các tranh cháp thương mại nội địa cũng như quóc té. Nhìn chung, 

ADR bao gòm thương lượng, hòa giải và trọng tài là các phương thức giải quyét tranh cháp 

lựa chọn hay các phương thức giải quyét tranh cháp thay thé ngoài tòa án. Trong khoảng 

chục năm trở lại đây, các phương thức giải quyét tranh cháp này dàn dàn trở nên quen 

thuo ̣c với các doanh nghie ̣p Vie ̣t Nam cũng như các doanh nghie ̣p nước ngoài có quan he ̣  

kinh doanh thương mại, đầu tư với Vie ̣t Nam. Với các đa ̣ c điẻm ưu vie ̣ t như tính riêng tư, 

bảo ma ̣ t, tiét kie ̣m thời gian cũng như chi phí, các phương thức giải quyét tranh cháp này 

đang ngày càng được ưa chuo ̣ ng hơn. Vie ̣ c ra đời của Lua ̣ t Trọng tài thương mại năm 2010, 

Lua ̣ t Hòa giải cơ sở 2013 và sáp tới là Nghị định vè Hòa giải thương mại cho tháy mo ̣ t thái 

đo ̣  tićh cực của chính phủ và tòa án đói với ADR. Đẻ các phương thức này thực sự hie ̣u 

quả hơn và nhàm giảm bớt gánh na ̣ng cho tòa án, càn có các quy định cụ thẻ trong Bo ̣  Lua ̣ t 

Tó tụng dân sự (BLTTDS) tạo đièu kie ̣n thua ̣n lợi cho các phương thức ADR. Chính vì va ̣y, 

chúng tôi xin được trình bày mo ̣ t só đề xuất gợi ý cho vie ̣c sửa đỏi Bo ̣  Lua ̣ t tó tụng dân sự 

nhàm tạo đièu kie ̣n thua ̣n lợi hơn cho sự hoạt đo ̣ng và phát triẻn của các phương thức giải 

quyét tranh cháp ngoài tòa án như sau. 

I. CƠ SỞ ĐỂ SỬA ĐỔI BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HỖ TRỢ CHO CÁC PHƯƠNG 

THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NGOÀI TÒA ÁN 

                                                                    
362 Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng là Thạc Sỹ Luật Giải quyết tranh chấp quốc tế của Trường Luật Queen Mary, 

ĐHTH Luân Đôn, Thành viên Viện Trọng tài Luân Đôn, Ủy ban Trọng tài của Liên đoàn Luật sư quốc tế IBA và 

Hội đồng nghiên cứu khoa học của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam –VIAC: www.dzungsrt.com. 

Đặng Vũ Minh Hà, trợ lý nghiên cứu là Thạc Sỹ Luật Thương mại quốc tế của Trường Luật, Đại học Tổng hợp 

Leicester, Anh quốc. 
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Theo Nghị quyét só 45/2013/QH13 ngày 18/06/2013 của Quóc ho ̣ i vè đièu chỉnh Chương 

trình xây dựng lua ̣ t, pháp le ̣nh nhie ̣m kỳ Quóc ho ̣ i khóa XIII và Chương trình xây dựng 

lua ̣ t, pháp le ̣nh năm 2014, BLTTDS đang được sửa đỏi mo ̣ t cách tích cực và khản trương 

phù hợp với những thay đỏi trong tình hình mới.  

BLTTDS càn được sửa đỏi trên tinh thàn thẻ ché hóa các quan điẻm của Đảng vè cải cách 

tư pháp và các quy định của Hién pháp năm 2013, đáp ứng yêu càu phát triẻn của đát 

nước và ho ̣ i nha ̣p quóc té. Nhàm ngày mo ̣ t tién gàn hơn với các chuản mực quóc té, ho ̣ i 

nha ̣p với thé giới không những chỉ về lĩnh vực kinh tế mà cả về luật pháp và tư pháp, vie ̣c 

định hướng sửa đỏi Bo ̣  lua ̣ t Tó tụng dân sự theo hướng hõ trợ và ủng ho ̣  các phương thức 

giải quyét tranh cháp ngoài tòa án là phù hợp với quan điẻm của Đảng và Hién pháp 2013. 

Bên cạnh đó, nhàm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về khuyến khích các 

phương thức giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án: Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 

của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó có chủ trương 

“khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng 

tài; tòa án hỗ trợ bằng quyết định công nhận việc giải quyết đó” do đó, những thay đỏi trong 

BLTTDS cũng càn đạt được sự thóng nhát với các văn bản pháp lua ̣ t khác tạo đièu kie ̣n 

thua ̣n lợi cho TANDTC hướng dãn thi hành mo ̣ t cách cụ thẻ, thóng nhát, phù hợp với Hién 

pháp 2013. 

II. ẢNH HƯỞNG CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐẾN CÁC PHƯƠNG THỨC GIẢI 

QUYẾT TRANH CHẤP NGOÀI TÒA ÁN 

Ma ̣c dù các phương thức ADR hoạt đo ̣ ng đo ̣c la ̣p ngoài tòa án nhưng cũng càn các quy định 

hõ trợ, tạo đièu kie ̣n thua ̣n lợi đẻ các phương thức này diẽn ra mo ̣ t cách hie ̣u quả hơn, tạo 

dựng được lòng tin trong co ̣ ng đòng doanh nghie ̣p. Trong phàn này, chúng tôi sẽ phân tích 

những ảnh hưởng của mo ̣ t só đièu khoản trong Bo ̣  lua ̣ t tó tụng dân sự đén trọng tài, 

thương lượng và hòa giải là các phương thức ADR đang phát triẻn tại Vie ̣t Nam. 

1. Ảnh hưởng của Bộ luật Tố tụng dân sự đến hoạt động của Trọng tài thương mại 

Trọng tài được coi là hiǹh thức ADR phát triẻn nhát ở Vie ̣t Nam hie ̣n nay. Trọng tài nói 

chung và Lua ̣ t Trọng tài thương mại 2010 nói riêng đã nha ̣ n được sự quan tâm đa ̣c bie ̣t 

của tòa án. 
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Tuy nhiên, Luật TTTM vẫn còn có những quy định liên quan đến vấn đề hủy phán quyết 

của trọng tài chưa cụ thể, rõ ràng, dẫn đến việc hiểu và áp dụng không thống nhất và tòa 

án có thể dễ dàng hủy phán quyết trọng tài, đặc biệt với căn cứ hủy do vi phạm thủ tục tố 

tụng trọng tài. Quy định về căn cứ hủy quyết định trọng tài có phạm vi quá rộng so với 

quy định của pháp luật về trọng tài của các nước, quy tắc tố tụng của các thiết chế trọng 

tài quốc tế, là nguy cơ rủi ro tiềm ẩn cho các doanh nghiệp khi lựa chọn trọng tài là phương 

thức giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh363. 

Đẻ cải thie ̣n tình trạng trên, ngày 20 tháng 03 năm 2014, Ho ̣ i đòng thảm phán Tòa án nhân 

dân tói cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2014 hướng dẫn thi hành một số quy định của 

LTTTM có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2014 (“Nghị quyết 01/2014”) nhàm giải quyết 

một số vấn đề còn chưa rõ của LTTTM như phân định thẩm quyền giữa trọng tài và tòa 

án, việc hỗ trợ và giám sát của tòa án đối với hoạt động trọng tài nước ngoài trên lãnh thổ 

Việt Nam, các vấn đề về thỏa thuận trọng tài hay làm rõ các căn cứ hủy phán quyết trọng 

tài, đặc biệt là khái niệm “các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam”.  

Gàn đây nhát, Tòa án nhân dân tói cao đã ban hành Công văn 246/TANDTC-KT ngày 25 

tháng 07 năm 2014 vè vie ̣c giải quyét yêu càu công nha ̣n và cho thi hành tại Vie ̣t Nam 

quyét định kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài. Công văn này đã hướng dãn 

cụ thẻ vè nghĩa vụ chứng minh của bên phải thi hành phán quyét trọng tài; vie ̣c xác định 

lua ̣ t áp dụng cho tó tụng trọng tài, lua ̣ t áp dụng đẻ xác định năng lực ký két thỏa thua ̣n 

trọng tài, căn cứ xác định giá trị pháp lý của thỏa thua ̣n trọng tài và mo ̣ t só ván đè khác 

liên quan đén vie ̣ c công nha ̣n và cho thi hành phán quyét trọng tài nước ngoài tại Vie ̣t 

Nam quy định tại Chương XIX Bo ̣  lua ̣ t Tó tụng dân sự 2004 sửa đỏi bỏ sung năm 2011. 

Công văn cũng nhán mạnh ràng khi xem xét vie ̣ c công nha ̣n và cho thi hành phán quyét 

trọng tài nước ngoài Ho ̣ i đòng xét đơn không xét xử lại no ̣ i dung vụ tranh cháp mà chỉ 

kiẻm tra, đói chiéu quyét định của Trọng tài nước ngoài, các giáy tờ, tài lie ̣u kèm theo với 

các quy định của BLTTDS, các quy định khác của pháp lua ̣ t Vie ̣t Nam và đièu ước quóc té 

mà Vie ̣t nam ký két hoa ̣c gia nha ̣p có liên quan đẻ giải quyét. 

Ma ̣c dù mới có hie ̣u lực trong thời gian ngán nên thực tiễn áp dụng của các văn bản hướng 

dẫn nêu trên còn cần phải được kiểm chứng, tuy nhiên có thể thấy nội dung xuyên suót 

                                                                    
363 Dự thảo Báo cáo Tổng kết 3 năm thi hành Luật Trọng tài thương mại 2010 của Bộ Tư pháp 
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của các văn bản này đã thể hiện tinh thần ủng hộ hoạt động trọng tài của Tòa án Nhân dân 

tối cao. Hơn nữa, Nghị quyét 01/2014 và Công văn 246 cũng nha ̣ n được sự ủng ho ̣  rát tích 

cực từ các lua ̣ t sư, trọng tài viên, cộng đồng các doanh nghie ̣p trong nước và nhà đầu tư 

nước ngoài và được coi là mo ̣ t dáu hie ̣u đáng mừng đẻ cải thie ̣n những án tượng xáu trước 

đây trong vie ̣c hủy phán quyét trọng tài trong nước và không công nha ̣n và cho thi hành 

phán quyét của trọng tài nước ngoài như trước đây. 

Bên cạnh đó, trong quá trình soạn thảo trước đây cũng như tổng kết thực tiễn thi hành 

Luật trọng tài thương mại hiện nay cũng còn có một số ý kiến về việc phải tuân thủ Điều 

3 Công ước New York năm 1958 về việc công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước 

ngoài mà Việt nam là một thành viên ký kết trong đó có yêu cầu các quóc gia thành viên: 

Không được đặt các điều kiện về căn bản nặng hơn hoặc các phí hay chi phí cao hơn cho 

việc công nhận và thi hành các quyết định trọng tài mà Công ước này áp dụng tới so với việc 

công nhận và thi hành các quyết định trọng tài trong nước. Tuy nhiên ở Vie ̣t Nam, việc công 

nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài không nằm trong Luật trọng tài mà lại 

được quy định trong BLTTDS do đó tạo nên những khuôn khổ pháp lý khác nhau giữa 

phán quyét của trọng tài trong nước và phán quyết trọng tài nước ngoài. Do đó, chúng tôi 

cho ràng càn nghiên cứu xem xét việc chuyẻn no ̣ i dung phàn công nha ̣n và cho thi hành 

phán quyét trọng tài nước ngoài vào Lua ̣ t Trọng tài thương mại đẻ nhàm tạo sự thóng 

nhát xuyên suót trong cơ ché pháp lý đói với trọng tài. Đièu này cũng phù hợp với Lua ̣ t 

mãu của Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên Hiệp Quốc (UNCITRAL) vè Trọng tài 

thương mại quóc té cũng như pháp lua ̣ t vè trọng tài của các nước trên thé giới (ví dụ như 

Mục 31 Lua ̣ t Trọng tài Quóc té Singapore-IAA, Đièu 35 Pháp le ̣nh Trọng tài của Hồng Kông, 

vv..) 

2. Ảnh hưởng của Bộ luật tố tụng dân sự tới Đàm phán, Thương lượng giải quyết tranh 

chấp: 

Trong số các Phương thức giải quyết tranh chấp thì rõ ràng Thương lượng – Đàm phán 

vẫn là phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến nhất, đặc biệt là đối với tranh chấp 

kinh doanh, thương mại và đầu tư. Các bên hoàn toàn kiểm soát được quá trình thương 

lượng để nhàm đạt được những mục đích không chỉ thuần túy về pháp lý mà là những 

mục đích kinh doanh trong đó ưu tiên duy trì quan hệ giữa các đối tác kinh doanh có phát 

sinh tranh chấp. Vè cơ bản, Thương lượng và Hòa giải có nhièu điẻm tương đòng mà trong 
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đó các bên đèu là người làm chủ vie ̣c giải quyét tranh cháp và có quyèn tự do thỏa thua ̣n 

đẻ giải quyét tranh cháp. Điẻm khác bie ̣ t cơ bản giữa hai hình thức này là sự tham gia của 

bên thứ ba (Hòa giải viên) trong quá trình hòa giải đẻ hõ trợ các bên đạt được thỏa thua ̣n 

đẻ giải quyét tranh cháp. 

Một trong những rào cản lớn nhất cho các bên tranh chấp là nguy cơ vụ kiện bị hết thời 

hiệu nếu việc thương lượng bị kéo dài, có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của các bên. Do đó việc sửa đổi BLTTDS về vấn đề thời hiệu khởi kiện theo hướng tạo điều 

kiện thuận lợi cho các bên tranh chấp tận dụng Phương thức Thương lượng – Hòa giải cần 

được quan tâm đúng mức. 

Đièu 159 khoản 3 BLTTDS quy định:  

3. Trong trường hợp pháp luật không có quy định khác về thời hiệu khởi kiện, thời 

hiệu yêu cầu thì thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu được quy định như sau: 

a) Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự là hai năm, kể từ 

ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng, lợi 

ích của Nhà nước bị xâm phạm; 

b) Thời hiệu yêu cầu để Toà án giải quyết việc dân sự là một năm, kể từ ngày phát sinh 

quyền yêu cầu. 

Đièu 23 khoản 5 điẻm g của Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ban hành ngày 03 tháng 12 

năm 2012, có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2013 hướng dãn thi hành Đièu 159 khoản 3 

của BLTTDS:  

“Trong các trường hợp được hướng dẫn tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 5 Điều này 

nếu các bên có thoả thuận khác về thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện, thì thời điểm 

bắt đầu thời hiệu khởi kiện được xác định theo thoả thuận của các bên”. 

Như vậy khác với một số thẩm quyền tài phán khác cho phép các bên tranh chấp được tự 

do thỏa thuận về thời hiệu khởi kiện, BLTTDS Vie ̣ t Nam chỉ cho phép các bên thỏa thuận 

về thời điểm bắt đầu thời hiệu khởi kiện trong một số tình huống giới hạn. Quy định này 

vẫn không thực sự rõ ràng và có thể tao ra nhiều rủi ro pháp lý cho các bên tranh chấp. 

Do đó chúng tôi đề xuất càn có quy định cụ thể, rõ ràng trong BLTTDS cho phép các bên 

thỏa thua ̣n vè thời điểm bắt đầu thời hie ̣u khởi kie ̣n trong mọi trường hợp để tạo điều 
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kiện thúc đẩy các bên tranh chấp tién hành thương lượng, đàm phán mà không phải lo 

lắng về việc hết thời hiệu khởi kiện.  

3. Hỗ trợ hòa giải ngoài tố tụng 

3.1. Thể chế hóa các hình thức hòa giải 

Hie ̣n nay, ở Vie ̣t Nam, pháp lua ̣ t thừa nha ̣n hai hình thức hòa giải cơ bản là hòa giải cơ sở 

và hòa giải thương mại (ngoài ra còn có hòa giải trong tố tụng tại tòa án và hòa giải tại 

trọng tài và mo ̣ t só hình thức hòa giải khác như hòa giải tranh chấp lao động, hòa giải tại 

UBND v.v…).  

Đẻ cải thie ̣n và nâng cao chát lượng công tác hòa giải trong tó tụng tòa án, Tòa án nhân 

dân tối cao cũng đã triẻn khai đề án nghiên cứu khoa học “Tư vấn quốc gia để thực hiện 

nghiên cứu so sánh về kinh nghiệm quốc tế về hòa giải tại Tòa án Việt Nam” thuộc Dự án 

“Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” (Dự án 58.492). Một trong 

những khuyến nghị của đề án là từng bước xây dựng bộ phận chuyên trách về hòa giải 

trong tòa án tiến tới thành lập Tòa chuyên trách về hòa giải để tạo cơ sở cho phép thẩm 

phán tiến hành hòa giải không nhất thiết đồng thời là thẩm phán thụ lý hồ sơ và xét xử vụ 

kiện, do đó khuyến khích các đương sự tiến hành hòa giải mà không lo ngại việc hòa giải 

đó có thể ảnh hướng đến bản án của tòa án sau này nếu như hòa giải không thành. Ngoài 

ra Tòa án cũng có thể tạm đình chỉ vụ án để các bên tranh chấp thực hiện việc hòa giải 

ngoài tố tụng như trình bày dưới đây.  

Thẻ hie ̣n sự quan tâm đa ̣c bie ̣ t đén hoạt đo ̣ng hòa giải, Quóc ho ̣ i đã ban hành Lua ̣ t Hòa giải 

cơ sở số: 35/2013/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2013, có hie ̣u lực từ ngày 01 tháng 01 

năm 2014, quy định chi tiét vè nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, 

hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức 

trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, nhằm thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam 

khi gia nhập WTO về dịch vụ hòa giải tranh chấp giữa các thương nhân, tạo cơ sở pháp lý 

cho việc đa dạng hóa cơ chế giải quyết tranh chấp, qua đó, tạo môi trường đầu tư, kinh 

doanh lành mạnh và ổn định, góp phần phát triển kinh tế, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, 

theo Quyét định só 350/QĐ-BTP ngày 14 tháng 02 năm 2014, Bo ̣  Tư pháp đã thành la ̣p 

Ban soạn thảo và Tỏ biên ta ̣ p xây dựng Nghị định vè Hòa giải thương mại. Đây là văn bản 

pháp lý đàu tiên vè Hòa giải thương mại ở Vie ̣t Nam, dựa trên nèn tảng là Lua ̣ t mãu của 
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Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên Hiệp Quốc (UNCITRAL) vè Hòa giải thương mại 

quóc té với mo ̣ t só thay đỏi đẻ phù hợp với tình hình của Vie ̣t Nam.  

Đây là mo ̣ t dáu hie ̣u đáng mừng đói với vie ̣c triẻn khai các hình thức giải quyét tranh cháp 

ngoài tòa án tại Vie ̣ t Nam. Đièu này tác đo ̣ng rát tích cực đén giới đàu tư nước ngoài cũng 

như co ̣ng đòng doanh nghie ̣p quóc té đang muón đàu tư vào Vie ̣t Nam. Vie ̣c mở ro ̣ng các 

hình thức giải quyét tranh cháp sẽ tạo dựng thêm nièm tin đói với nhà đàu tư nước ngoài, 

thu hút nhièu đàu tư vào Vie ̣ t Nam hơn. 

3.2. Hiệu lực pháp lý của Thỏa thuận hòa giải và Thỏa thuận Hòa giải thành 

Đièu 19 Dự thảo ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Nghị định Hòa giải thương mại thừa 

nha ̣n hie ̣u lực của Thỏa thua ̣n hòa giải như sau: 

1. Thỏa thuận hòa giải có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản hòa giải trong 

hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.  

2. Thoả thuận hòa giải được xác lập bằng văn bản hoặc bằng miệng. Các hình thức 

thỏa thuận sau đây cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản: 

a) Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư 

điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật; 

b) Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng văn bản giữa các bên; 

c) Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại 

bằng văn bản theo yêu cầu của các bên; 

d) Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận hòa 

giải như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác. 

Chúng tôi cho ràng BLTTDS cũng càn thừa nha ̣n hie ̣u lực của thỏa thua ̣n này và néu như 

các bên có thỏa thua ̣n hòa giải và thực sự tiến hành hòa giải thì đó có thẻ được diễn giải 

như là một căn cứ pháp lý đẻ tạm đình chỉ giải quyét vụ án dân sự theo Đièu 189 khoản 4 

của BLTTDS: “Cần đợi kết quả giải quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc được pháp 

luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án” 

hoặc có thể bổ sung thêm một căn cứ pháp lý riêng biệt để Tòa án có thể tạm đình chỉ giải 

quyết vụ án khi có thỏa thuận hòa giải và các bên đang thực hiện thủ tục hòa giải. 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

356 

Về Mục lục chính 
 

 

Két quả của quá trình hòa giải này được la ̣p thành văn bản gọi là thỏa thua ̣n hòa giải thành, 

thanh lý mọi quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng đã phát sinh tranh chấp ban 

đầu. Hie ̣u lực pháp lý của thỏa thua ̣n hòa giải thành được quy định cụ thẻ tại Đièu 25 Dự 

thảo ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Nghị định Hòa giải thương mại:  

1. Khi các bên đạt được thỏa thuận hòa giải thành để giải quyết tranh chấp thì thỏa 

thuận hòa giải thành đó tạo thành một hợp đồng mới và có hiệu lực ràng buộc đối với 

các bên.  

2. Khuyến khích các bên tự nguyện thực thi thỏa thuận hòa giải thành. Trường hợp 

một bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thỏa thuận hòa giải thành thì 

bên kia có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng. 

Đièu này là vô cùng tién bo ̣  và phù hợp với tình hình hie ̣n tại của Vie ̣t Nam. Chúng tôi hoàn 

toàn ủng ho ̣  cách tiép ca ̣n này. Tuy nhiên, nhàm hõ trợ cho vie ̣c giải quyét tranh cháp bàng 

hòa giải, chúng tôi đè xuát ràng vie ̣c khởi kie ̣n một vụ kiện mới dựa trên thỏa thua ̣n hòa 

giải thành nếu bị vi phạm nên được xem xét đủ tiêu chí để tién hành theo trình tự, thủ tục 

rút gọn quy định tại Đièu 103 của Hién pháp 2013 và thời gian tiến hành hòa giải cũng 

không nên bị tính vào thời hiệu khởi kiện. Đièu này sẽ rút ngán thời gian, chi phí cho các 

bên, đòng thời khién cho két quả hòa giải thực sự có ý nghĩa hơn. 

III. THỂ CHẾ HÓA CHỦ TRƯƠNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ  

Một trong những vướng mắc đáng kể trong thực tiễn thi hành BLTTDS đó là việc không 

có một quy định, hướng dẫn cụ thể nào về việc xem xét áp dụng pháp luật nước ngoài 

ngoại trừ quy định bảo lưu chung là hệ quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài, điều 

ước quốc tế không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam được quy 

định trong Bo ̣  lua ̣ t Dân sự364. Tuy nhiên cũng chưa có văn bản pháp luật nào giải thích rõ 

thế nào là các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt nam. 

                                                                    
364 Điều 759 Bộ luật Dân sự 2005: 

3. Trong trường hợp Bộ luật này, các văn bản pháp luật khác của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc điều 

ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật nước 

ngoài thì pháp luật của nước đó được áp dụng, nếu việc áp dụng hoặc hậu quả của việc áp dụng không trái với các 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp pháp luật nước đó dẫn chiếu 

trở lại pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì áp dụng pháp luật Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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Bộ Luật Dân sự365, Luật Thương mại366, Luật Hàng hải367, Luật Kinh doanh Bảo hiểm368, 

v.v. đều cho phép các bên trong tranh chấp có yếu tố nước ngoài được áp dụng pháp luật 

nội dung là luật nước ngoài, do đó khi phát sinh tranh chấp tại tòa án Việt Nam việc đương 

sự có nghĩa vụ phải chứng minh pháp luật nước ngoài là vấn đề hết sức quan trọng. Hoặc 

ví dụ như trong việc giải quyết việc công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài 

nước ngoài, bên phản đối việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài 

trên căn cứ về thỏa thuận trọng tài vô hiệu có thể phải viện dẫn đến luật của quốc gia nơi 

ban hành phán quyết, hay phản đối năng lực ký kết thỏa thuận trọng tài của pháp nhân 

nước ngoài phải chứng minh theo luật áp dụng cho pháp nhận đó369.  

Tuy nhiên, BLTTDS và ngay cả Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn cụ thể một số quy định về “chứng minh và chứng 

cứ” trong BLTTDS cũng không có quy định nào về việc thế nào thì luật nước ngoài có thể 

được chấp nhận trong tố tụng tại Tòa án Việt Nam. Do đó, để hoàn thiện BLTTDS, chúng 

tôi kiến nghị Tòa án nhân dân tói cao hướng dẫn cụ thẻ về việc nghĩa vụ chứng minh và 

việc hội đồng xét xử áp dụng pháp luật nước ngoài trong tố tụng tại Tòa án Việt Nam trên 

cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế để giải quyết một số vấn đề pháp lý cơ bản như nên 

                                                                    
365 Điều 759 khoản 3 Bộ luật Dân sự 2005 
366 Điều 5 Luật Thương mại 2005: Áp dụng điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và tập quán thương mại 

quốc tế 
1. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng pháp 

luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế hoặc có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy 

định của điều ước quốc tế đó. 

2. Các bên trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài được thoả thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập 

quán thương mại quốc tế nếu pháp luật nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế đó không trái với các nguyên tắc 

cơ bản của pháp luật Việt Nam. 
367 Điều 4 khoản 3 Bộ luật Hàng hải 2005: 

3. Trong trường hợp Bộ luật này có quy định hoặc các bên có thoả thuận trong hợp đồng, luật nước ngoài có thể 

được áp dụng tại Việt Nam đối với các quan hệ hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải, nếu luật đó không 

trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam. 
368 Điều 2 khoản 2 và 3 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2010: 

2.Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định 

khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy địnhcủa điều ước quốc tế đó. 

3.Các bên tham gia bảo hiểm có thể thỏa thuận áp dụng tập quán quốc tế, nếu tập quán đó không trái với pháp luật 

Việt Nam. 
369 Điểm a và điểm b, Khoản 1, Điều 370 BLTTDS 
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coi luật nước ngoài là tình tiết khách quan370 hay vấn đề pháp lý371, nghĩa vụ chứng minh 

pháp luật nước ngoài hay giá trị pháp lý của ý kiến chuyên gia về pháp luật nước ngoài 

v.v. 

Vie ̣ c hướng dãn áp dụng lua ̣ t nước ngoài trong tó tụng tòa án tại Vie ̣t Nam là phù hợp với 

định hướng ho ̣ i nha ̣p quóc té theo chủ trương của Đảng và nhà nước, thúc đảy sự phát 

triẻn của các hình thức ADR tại Vie ̣t Nam, tạo dựng được lòng tin trong co ̣ ng đòng quóc 

té.  

IV. TÍNH NGHIÊM MINH CỦA TÒA ÁN VÀ HIỆU LỰC CỦA CÁC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH 

CỦA TÒA ÁN 

Tính nghiêm minh của Tòa án cũng như vấn đề vè Hiệu lực của các bản án, quyết định của 

Tòa án được bảo đảm bởi các chế tài pháp lý nằm rải rác ở các văn bản pháp luật thuộc 

các ngành luật khác nhau ví dụ như: Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (về việc xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp), Bo ̣  Luật Hình sự 1999 sửa đỏi bỏ sung năm 

2009 (tội không chấp hành án, tội khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật, tội 

vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản?) hay Luật thi hành án dân sự (bộ máy cưỡng 

ché thi hành án), v.v… Đièu này theo quan điểm của chúng tôi phàn nào đã hạn ché tính 

nghiêm minh của Tòa án cũng như hie ̣u lực thực tế của của các bản án, quyết định của Tòa 

án.  

Do đó, việc cân nhác thóng nhát và quy định chung vè các vấn đề pháp lý bảo đảm tính 

nghiêm minh của tòa án và hie ̣u lực thi hành của các bản án, quyết định của Tòa án trong 

việc thực hiện quyền tư pháp nên thể hiện rõ nét hơn trong BLTTDS.  

V. KẾT LUẬN 

                                                                    
370 R. Fentiman, Foreign Law in English Courts (1998), (Chứng minh luật nước ngoài theo Luật Anh) 

1/. Luật nước ngoài được xem xét như một thông tin, chứ không phải là luật. 

2/. Vì được xem xét như thông tin, luật nước ngoài có thể được chứng minh bằng cách lấy ý kiến chuyên gia, 

nhằm phục vụ cho một thẩm phán không hiểu về nội dung của điều luật đó. 

3/. Được xem xét như thông tin, luật nước ngoài cũng được điều chỉnh bởi nguyên tắc biện hộ như đối với các 

tình tiết, sự kiện; 

4/. Khi luật nước ngoài không được biện hộ, hoặc đã được biện hộ nhưng chưa đủ để chứng minh, Tòa án Anh có 

quyền coi pháp luật nước ngoài cũng giống như pháp luật Anh và sẽ áp dụng luật Anh 
371 Điều 293 Luật tố tụng dân sự Đức năm 1877  

Luật nước ngoài sẽ được coi như là luật, tuy vậy khi giải thích luật nước ngoài Tòa án phải tự nghiên cứu và phải 

sử dụng, nhưng không giới hạn bởi, ý kiến của các chuyên gia. Tòa có thể làm mọi cách để chứng minh luật nước 

ngoài và trong mọi trường hợp đều không được phép coi luật nước ngoài tương tự như luật trong nước. 
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Đẻ vie ̣c giải quyét tranh cháp theo phương thức ngoài tòa án thực sự phát huy hét hie ̣u 

quả của nó, nhàm giảm bớt gánh na ̣ng cho tòa án, vie ̣c có những quy định thóng nhát mang 

tính chát khuyén khích ủng ho ̣  vie ̣c giải quyét tranh cháp ngoài tòa án là vô cùng càn thiét. 

Do đó, chúng tôi hi vọng ràng vie ̣c sửa đỏi BLTTDS đẻ tạo đièu kie ̣n thua ̣n lợi cho các 

phương thức ADR sẽ là bước đi đàu tiên vô cùng quan trọng, góp phàn làm khởi sác cho 

bức tranh vè các phương thức giải quyét tranh cháp thay thé ngoài tòa án tại Vie ̣t Nam./. 
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GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ ĐỀ NGÀY 
17/05/2015 PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUAN HỆ 

DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI 
Nguyễn Mạnh Dũng & Nguyễn Lê Quỳnh Chi 

I. QUYỀN LỰA CHỌN PHÁP LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG 

Dự thảo Bộ luật Dân sự (“BLDS”) Sửa đổi ngày 17 tháng 05 năm 2015 (“Dự thảo”) đã có 

bước tiến lớn khi ghi nhận cụ thể nguyên tắc tự do lựa chọn luật áp dụng của các bên. 

Theo BLDS hiện hành, các bên trong hợp đồng có thể chọn luật áp dụng, nhưng sự tự do 

lựa chọn này không được nhấn mạnh mà chỉ được đề cập hết sức chung chung rằng “quyền 

và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng đđược xác đđịnh theo pháp luật của nước nõi thực 

hiện hợp đồng, nếu không có thỏa thuận khác”.372 

Quyền lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng đã được pháp luật nhiều nước trên thế giới 

ghi nhận, tiêu biểu như pháp luật Anh,373 Hoa Kỳ374 hay Liên minh Châu Âu. Các Công ước 

quốc tế về lựa chọn luật nổi tiếng cũng công nhận quyền lựa chọn pháp luật áp dụng của 

các bên trong quan hệ hợp đồng. Công ước Rome 1980 (Rome Convention),375 Quy tắc 

Rome I (Rome I Regulation) về luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng376 được áp dụng ở các 

tòa án các nước thành viên Liên minh châu Âu (European Union)377 đối với các vụ việc 

                                                                    
372 Điều 769 BLDS hiện hành. 

373 Dicey and Albert Venn, Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws (15
th 

ed, Sweet & Maxwell, 2012) 

1538. 

374  American Law Institute, Restatement Second 1971, Conflict of Law, section 187 

<http://www.kentlaw.edu/perritt/conflicts/rest187.html>. 

375 Convention 80/934/ECC on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19 

June 1980 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33109> 

376 Regulation no 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the Law Applicable 

to Contractual Obligations, Recital 11 “The parties' freedom to choose the applicable law should be one of the 

cornerstones of the system of conflict-of-law rules in matters of contractual obligations” < http://eur- 

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008R0593>. 

377 Tính tới thời điểm hiện tại Liên minh châu Âu có 28 thành viên bao gồm những nước phát triển và là đối tác 

thương mại quan trọng của Việt Nam. Vì vậy, các Công ước, Quy tắc và pháp luật của Liên minh châu Âu có ảnh 

hưởng lớn đến nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam có mối quan hệ với châu Âu. 
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thuộc thẩm quyền của các tòa án các nước thành viên Liên minh châu Âu (bất kể các bên 

tranh chấp có đến từ một nước thành viên và pháp luật được dẫn chiếu có phải là pháp 

luật một nước thành viên Liên minh hay không), và mới đây nhất là Bộ nguyên tắc về lựa 

chọn luật áp dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế của Hội nghị Hague về tư pháp 

quốc tế (Hague Conference on Private International Law- Principles on Choice of Law in 

International Commercial Contract) 378  (“Bộ nguyên tắc Hague”) mà Việt Nam đã là 

thành viên từ năm 2013 đều ghi nhận và đề cao quyền lựa chọn luật áp dụng cho hợp 

đồng của các bên tham gia hợp đồng. 

Có thể thấy quy định tại các Điều 683 và 702 Dự thảo đã ghi nhận rõ ràng nguyên tắc cho 

phép các bên trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, mà cụ thể nhất là các bên trong 

hợp đồng, được thỏa thuận chọn pháp luật áp dụng: 

Quy tắc Rome I Dự thảo ĐĐề xuất sửa đổi 

Recital 

(11) The parties' freedom 

to choose the 

applicable law should 

be one of the 

cornerstones of the system 

of conflict-of-law rules in 

matters of 

contractual obligations. 

(13) This Regulation does 

not preclude parties from 

incorporating by reference 

into their contract a non-

State body of law or an 

international convention. 

Điều 683. Xác định pháp 

luật áp dụng đối với quan 

hệ dân sự có yếu tố 

nước ngoài 

1. Pháp luật áp dụng đối với 

quan hệ dân sự có yếu tố 

nước ngoài được xác định 

theo lựa chọn của các bên 

trong trường hợp điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên hoặc pháp luật 

Việt Nam có quy định. 

Điều 702. Hợp đồng 

Điều 683. Xác định pháp 

luật áp dụng đối với quan 

hệ dân sự có yếu tố nước 

ngoài 

1. Pháp luật áp dụng đối với 

quan hệ dân sự có yếu tố 

nước ngoài được xác định 

theo lựa chọn của các bên 

trong trường hợp điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là 

thành viên hoặc pháp luật 

Việt Nam có quy định. Các 

bên có thể lựa chọn pháp 

                                                                    
378 Principle on Choice of Law in International Commercial Contract, Introduction I.3 “Party autonomy, which 

refers to the power of parties to a contract to choose the law that governs that contract, enhances certainty and 

predictability within the parties’ primary contractual arrangement and recognises that parties to a contract may be 

in the best position to determine which set of legal principles is most suitable for their transaction” 
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Article 3. Freedom of 

choice 

1. A contract 

shall be governed by the 

law chosen by the parties. 

The choice shall be made 

expressly or clearly 

demonstrated by the terms 

of the contract or the 

circumstances of the case. 

By their choice the parties 

can select the law 

applicable to the whole or 

to part only of the contract. 

… 

5. The existence and 

validity of the consent of 

the parties as to the choice 

of the applicable law shall 

be determined in 

accordance with the 

provisions of Articles 10, 11 

and 13. 

1. Các bên trong quan hệ 

hợp đồng được thỏa thuận 

lựa chọn pháp luật áp dụng 

đối với hợp đồng, trừ 

trường hợp quy định tại 

khoản 4 Điều này. 

Trường hợp các bên không 

có thoả thuận về pháp luật 

áp dụng, pháp luật của 

nước có mối liên hệ gắn bó 

nhất với hợp đồng đó được 

áp dụng. 

luật áp dụng, bao gồm 

pháp luật quốc gia, điều 

ước quốc tế hoặc quy tắc 

quốc tế, cho toàn bộ hoặc 

từng phần của quan hệ 

dân sự có yếu tố nước 

ngoài. 

Điều 702. Hợp đồng 

1. Các bên trong quan hệ 

hợp đồng được lựa chọn 

pháp luật áp dụng đối với 

hợp đồng, bao gồm pháp 

luật quốc gia, điều ước 

quốc tế hoặc quy tắc quốc 

tế, cho toàn bộ hoặc từng 

phần của hợp đồng, trừ 

trường hợp quy định tại 

khoản 5 Điều này. Lựa 

chọn pháp luật áp dụng 

của các bên có thể được 

thể hiện như một thỏa 

thuận hoặc thông qua 

tình huống cụ thể của vụ 

việc. Sự tồn tại, hiệu lực 

và hình thức của thỏa 

thuận lựa chọn luật áp 

dụng được điều chỉnh bởi 

chính luật áp dụng cho 

hợp đồng như khi lựa 

chọn và hợp đồng đó tồn 

tại và có đầy đủ hiệu lực. 
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Từ bảng đối chiếu trên đây, có thể thấy được sự giống nhau cơ bản giữa cách tiếp cận của 

Dự thảo với những quy định trong Quy tắc Rome I. Dự thảo cũng như Quy tắc Rome I đều 

tôn trọng quyền lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng của các bên. Nguyên tắc tự do lựa 

chọn luật áp dụng đối với hợp đồng được phát triển từ thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20 tại Anh.379 

Theo đó, một hợp đồng sẽ được điều chỉnh bởi luật do các bên lựa chọn.380 Nguyên tắc 

này đã được phổ biến và chấp nhận rộng rãi trong pháp luật các nước thuộc nhiều hệ 

thống luật khác nhau cũng như trong thực tiễn xét xử tại tòa án các nước. 

Tuy nhiên, theo diễn đạt của Quy tắc Rome I thì không có quy định nào bắt buộc các bên 

chỉ được lựa chọn luật pháp của một quốc gia mà không được áp dụng các công ước hoặc 

bộ quy tắc quốc tế. Dự thảo BLDS hiện nay chưa làm rõ được điều này, dẫn đến rủi ro cũng 

như khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật khi các bên thỏa thuận lựa chọn một 

công ước quốc tế mà Việt Nam chưa phải là thành viên hoặc một bộ quy tắc chưa có giá 

trị là luật, ví dụ như Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) 

hay Bộ quy tắc Unidroid.381 Vì vậy, vấn đề này cần được quy định cụ thể theo hướng nên 

để các bên được tự do lựa chọn các công ước và quy tắc quốc tế phù hợp với hợp đồng 

hoặc quan hệ dân sự của mình mà không nhất thiết chỉ giới hạn việc lựa chọn luật quốc 

gia. 

Để xác định được luật áp dụng mà các bên lựa chọn, Điều 3.1 Quy tắc Rome I quy định 

rằng sự lựa chọn này có thể được thể hiện như là một thỏa thuận hay được xác định rõ 

ràng qua các điều khoản trong hợp đồng hoặc bằng tình huống cụ thể của vụ việc. Điều 4 

Bộ nguyên tắc Hague cũng ghi nhận rằng “lựa chọn áp dụng luật, hoặc việc thay đổi lựa 

chọn luật áp dụng, phải được thể hiện rõ ràng trong điều khoản hợp đồng hoặc theo tình 

                                                                    
379 Dicey and Albert Venn (n 3) 1538. 

380 “When the parties had expressed their intention as to the law governing the contract, their expressed 

intention, in general, determined the proper law of the contract, at any rate if the application of foreign law was 

not contrary to 

public policy and the choice was bona fide and legal” ibid 1539. 

381 Asante Techs., Inc. v. PMC-Sierra, Inc., 164 F. Supp. 2d 1142, 1150 (N.D. Cal. 2001); Helen Kaminski v. 

Marketing Australian Products, Inc., CLOUT case no. 187 [Federal District Court, Southern District of New 

York, 

United States, 23 July 1997]. 
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huống cụ thể”.382 Đây có thể được coi như là căn cứ để xác định xem liệu các bên có thỏa 

thuận lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng hay không bởi trên thực tế, rất khó để xác định 

được thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng đối với các hợp đồng không có quy định rõ ràng. 

Dự thảo hiện nay chưa có quy định về vấn đề này và như vậy, dễ dẫn đến tình trạng tòa 

án hoặc Trọng tài khi xem xét các hợp đồng không có thỏa thuận cụ thể, sẽ đương nhiên 

cho rằng các bên đã không chọn luật áp dụng và quyết định áp dụng pháp luật nội địa383 

hoặc áp dụng các quy định xung đột luật khác mà bỏ qua quyền tự do lựa chọn của các 

bên. Vì vậy, Điều 702 nên được sửa đổi theo hướng đặt ra các căn cứ pháp lý để từ đó cơ 

quan giải quyết tranh chấp có thể dựa vào nhằm xác định rõ luật áp dụng mà các bên lựa 

chọn, đảm bảo được nguyên tắc tôn trọng quyền tự do thỏa thuận. 

Bên cạnh đó, việc cho phép các bên lựa chọn pháp luật áp dụng cũng đặt ra vấn đề là làm 

thế nào để có thể xác định được sự tồn tại và hiệu lực của một thỏa thuận lựa chọn luật cụ 

thể. Để giải quyết vấn đề này, Quy tắc Rome I đã quy định là sự tồn tại và hiệu lực của việc 

lựa chọn luật cũng được xác định dựa trên các nguyên tắc khác điều chỉnh chung việc xác 

định luật áp dụng cho sự tồn tại và hiệu lực của hợp đồng. Bộ nguyên tắc Hague cũng chỉ 

ra rằng pháp luật được các bên chọn sẽ được áp dụng để xác định hiệu lực của hợp đồng 

và hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu cùng những vấn đề liên quan khác của hợp đồng 

như giải thích hợp đồng, hình thức hợp đồng,384 và rằng lựa chọn luật của các bên trong 

                                                                    
382 Article 4. Express or tacit choice “A choice of law, or any modification of a choice of law, must be made 

expressly or appear clearly from the provisions of the contract or the circumstances.” 

383 Volker Behr, ‘Rome I Regulation- mostLy- Unified Private International Law of Contractual Relationships 

within- most- of the European Union’, University of Pittburg Journal of Law and Commerce, Vol 29 No 2 

<http://jlc.law.pitt.edu/ojs/index.php/jlc/article/view/3>. 

384 Article 9 - Scope of the chosen law 

1. The law chosen by the parties shall govern all aspects of the contract between the parties, including but not 

limited to - 

a) interpretation; 

b) rights and obligations arising from the contract; 

c) performance and the consequences of non-performance, including the assessment of 

damages; 

d) the various ways of extinguishing obligations, and prescription and limitation periods; 

e) validity and the consequences of invalidity of the contract; 
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hợp đồng không thể bị từ chối chỉ vì hợp đồng vô hiệu.385 Thiết nghĩ, Dự thảo có thể tiếp 

thu cách tiếp cận này để xây dựng một quy định nhằm xác định được luật điều chỉnh các 

vấn đề về sự tồn tại, hiệu lực, hình thức cũng như nội dung của hợp đồng và việc lựa chọn 

luật áp dụng. 

Ngoài ra, theo Quy tắc Rome I, luật được lựa chọn có thể áp dụng cho toàn bộ hợp đồng 

hoặc chỉ một phần của hợp đồng. Như vậy, các bên thậm chí có thể lựa chọn nhiều pháp 

luật của các nước khác nhau để áp dụng cho những phần khác nhau của hợp đồng. Điều 

này đề cao quyền lựa chọn luật áp dụng của các bên trong hợp đồng. Theo chúng tôi, quy 

định phạm vi áp dụng của luật được lựa chọn như vậy là cần thiết. Ví dụ, trường hợp hợp 

đồng được thực hiện ở nhiều quốc gia khác nhau, khi đó các bên trong hợp đồng nên 

được quyền lựa chọn pháp luật của những nước khác nhau tương ứng với từng giai đoạn 

thực hiện hợp đồng ở những nước đó.386 Hiện nay không chỉ Quy tắc Rome I cho phép các 

bên lựa chọn nhiều hệ thống luật áp dụng cho một hợp đồng. Các công ước, quy tắc quốc 

tế khác về luật áp dụng đối với hợp đồng như Công ước Mexico,387 Công ước Hague388 và 

Bộ nguyên tắc Hague389 đều cho phép áp dụng luật pháp của nhiều nước đối với một hợp 

                                                                    

f) burden of proof and legal presumptions; 

g) pre-contractual obligations. 

385 Article 7 - Severability 

A choice of law cannot be contested solely on the ground that the contract to which it applies is not valid. 

386 Symeon C. Symeonides, ‘Party Autonomy in Contracts Conflicts’ in Symeon C. Symeonides, Codifying 

Choice of Law arround the World- An International Comparative Analysis (OUP, 2014). 

387 Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contract, Article 7 “The contract shall be 

governed by the law chosen by the parties. The parties' agreement on this selection must be express or, in the 

event that there is no express agreement, must be evident from the parties' behavior and from the clauses of the 

contract, considered as a whole. Said selection may relate to the entire contract or to a part of same. 

Selection of a certain forum by the parties does not necessarily entail selection of the applicable law.” < 

http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-56.html>. 

388 Convention on the Law Appicable to the Contracts for the International Sale of Goods concluded on 22 

December 1986, Article 7.1 “A contract of sale is governed by the law chosen by the parties. The parties' 

agreement on this choice must be express or be clearly demonstrated by the terms of the contract and the conduct 

of the parties, viewed in their entirety. Such a choice may be limited to a part of

 the  contract.” <http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=61>. 

389 Hague Principles, Article 2.2. “The parties may choose - 
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đồng. 

II. XÁC ĐỊNH LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG TRONG TRƯỜNG HỢP 

KHÔNG CÓ THỎA THUẬN 

1. Xác định luật áp dụng đối với một số hợp đồng thông dụng 

Trong trường hợp không có lựa chọn luật áp dụng của các bên, cả Dự thảo BLDS và Quy 

tắc Rome I, trước hết, đều đặt ra các quy tắc chọn luật đối với một số hợp đồng thông 

dụng, cụ thể như sau: 

Quy tắc Rome I Dự thảo ĐĐề xuất sửa đổi 

Article 4. Applicable law 

in the absence of choice 

1. To the extent that the 

law applicable to the 

contract has not been 

chosen in accordance with 

Article 3 and without 

prejudice to Articles 5 to 8, 

the law governing the 

contract shall be 

determined as follows: 

(a) a contract for the sale of 

goods shall be governed by 

the law of the country 

where the seller has his 

habitual residence; 

(b) a contract for the 

provision of services shall 

be governed by the law of 

Điều 702. Hợp đồng 

1. […] 

Trường hợp các bên không 

có thoả thuận về pháp luật 

áp dụng, pháp luật của 

nước có mối liên hệ gắn bó 

nhất với hợp đồng đó được 

áp dụng. 

2. Pháp luật của nước sau 

đây được coi là pháp luật 

của nước có mối liên hệ gắn 

bó nhất với hợp đồng: 

a) pháp luật của nước nơi 

người bán thường trú nếu 

là cá nhân, hoặc nơi đăng 

ký nếu là pháp nhân đối với 

hợp đồng mua bán hàng 

hóa; 

b) pháp luật của nước nơi 

Điều 702. Hợp đồng 

… 

2. Trường hợp các bên 

không có thỏa thuận về 

pháp luật áp dụng thì việc 

xác định luật áp được 

thực hiện như sau: 

a) pháp luật của nước nơi 

người bán thường trú nếu 

là cá nhân, hoặc nơi thành 

lập nếu là pháp nhân đối 

với hợp đồng mua bán 

hàng hóa; 

b) pháp luật của nước nơi 

người cung cấp dịch 

vụ thường trú nếu là cá 

nhân, hoặc nơi thành lập 

nếu là pháp nhân đối với 

hợp đồng dịch vụ; 

                                                                    

a) the law applicable to the whole contract or to only part of it; and 

b) different laws for different parts of the contract.” 
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the country where the 

service provider has his 

habitual residence; 

(c) a contract relating to a 

right in rem in immovable 

property or to a tenancy of 

immovable property shall 

be governed by the law of 

the country where the 

property is situated; 

(d) notwithstanding point 

(c), a tenancy of 

immovable property 

concluded for 

temporary private use for a 

period of no more than six 

consecutive months shall 

be governed by the law of 

the country where the 

landlord has his habitual 

residence, provided that 

the tenant is a natural 

person and has his habitual 

residence in the same 

country; 

(e) a franchise contract 

shall be governed by the 

law of the country where 

the franchisee has his 

habitual residence; 

người cung cấp dịch 

vụ thường trú nếu là cá 

nhân, hoặc nơi thành lập 

nếu là pháp nhân đối với 

hợp đồng dịch vụ; 

c) pháp luật của nước nơi 

người nhận quyền thường 

trú nếu là cá nhân hoặc nơi 

thành lập nếu là pháp nhân 

với hợp đồng chuyển giao 

quyền sử dụng hoặc 

chuyển nhượng quyền sở 

hữu trí tuệ; 

d) pháp luật nước nơi 

người lao động thường 

xuyên thực hiện công việc 

đối với hợp đồng lao động. 

Nếu người lao động thường 

xuyên thực hiện công việc 

tại nhiều nước khác nhau 

hoặc không xác định được 

nơi người lao động 

thường xuyên thực hiện 

công việc thì pháp luật 

nước có mối liên hệ gắn bó 

nhất với hợp đồng lao động 

là pháp luật nước nơi 

người sử dụng lao động 

thường trú đối với cá nhân 

hoặc nơi thành lập đối với 

c) pháp luật của nước nơi 

người nhận quyền thường 

trú nếu là cá nhân hoặc nơi 

thành lập nếu là pháp nhân 

với hợp đồng chuyển giao 

quyền sử dụng hoặc 

chuyển nhượng quyền sở 

hữu trí tuệ; 

d) pháp luật nước nơi 

người lao động thường 

xuyên thực hiện công việc 

đối với hợp đồng lao động. 

Nếu người lao động thường 

xuyên thực hiện công việc 

tại nhiều nước khác nhau 

hoặc không xác định được 

nơi người lao động thường 

xuyên thực hiện công việc 

thì pháp luật nước có mối 

liên hệ gắn bó nhất với hợp 

đồng lao động là pháp luật 

nước nơi người sử dụng 

lao động thường trú đối với 

cá nhân hoặc nơi thành lập 

đối với pháp nhân. 

đ) pháp luật nước nơi 

người tiêu dùng thường trú 

đối với hợp đồng tiêu dùng. 
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(f) a distribution contract 

shall be governed by the 

law of the country where 

the distributor has his 

habitual residence; 

(g) a contract for the sale of 

goods by auction shall be 

governed by the law of the 

country where the 

auction takes place, if such 

a place can be determined; 

(h) a contract 

concluded within a 

multilateral system which 

brings together or 

facilitates the bringing 

together of multiple third- 

party buying and 

selling interests in 

financial instruments, 

asdefined by Article 

4(1), point (17) of Directive 

2004/39/EC, in accordance 

with non- discretionary 

rules and governed by a 

single law, shall be 

governed by that law. 

Article 6 Consumer 

contracts 

1. Without prejudice to 

pháp nhân. 

đ) pháp luật nước nơi 

người tiêu dùng thường trú 

đối với hợp đồng tiêu dùng. 
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Articles 5 and 7, a contract 

concluded by a natural 

person for a purpose which 

can be regarded as being 

outside his trade or 

profession (the consumer) 

with another person acting 

in the exercise of his trade 

or profession (the 

professional) shall be 

governed by the law of the 

country where the 

consumer has his habitual 

residence, provided that 

the professional: 

(a) pursues his 

commercial or professional 

activities in the country 

where the consumer has his 

habitual residence, or 

(b) by any means, directs 

such activities to that 

country or to several 

countries including that 

country, and the contract 

falls within the scope of 

such activities. 

Article 8. Individual 

employment contracts 

1. An individual 
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employment contract shall 

be governed by the law 

chosen by the parties in 

accordance with Article 3. 

Such a choice of law may 

not, however, have the 

result of depriving the 

employee of the protection 

afforded to him by 

provisions that cannot be 

derogated from by 

agreement under the law 

that, in the absence of 

choice, would have been 

applicable pursuant to 

paragraphs 2, 3 and 4 of 

this Article. 

2. To the extent that the 

law applicable to the 

individual employment 

contract has not been 

chosen by the parties, the 

contract shall be governed 

by the law of the country in 

which or, failing that, from 

which the employee 

habitually carries out his 

work in performance of the 

contract. The country 

where the work is 

habitually carried out shall 
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not be deemed to have 

changed if he is temporarily 

employed in another 

country. 

3. Where the law applicable 

cannot be determined 

pursuant to paragraph 2, 

the contract shall be 

governed by the law of the 

country where the place of 

business through which the 

employee was engaged is 

situated. 

4. Where it appears from 

the circumstances as a 

whole that the contract is 

more closely connected 

with a country other than 

that indicated in 

paragraphs 2 or 3, the law 

of that other country shall 

apply. 

Quy tắc Rome I khi liệt kê những quy tắc chọn luật này hoàn toàn không sử dụng khái 

niệm “nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng” như Dự thảo. Khái niệm này chỉ được 

sử dụng như là một điều khoản cuối cùng khi không thể xác định được luật theo thỏa 

thuận của các bên hoặc theo các quy tắc chọn luật khác mà Quy tắc Rome I đã đặt ra. Thật 

ra việc xác định luật áp dụng theo Điều 4.1 của Quy tắc Rome I không cần thiết phải liên 

quan đến nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng vì các nguyên tắc này chỉ hướng 

đến một nước cụ thể trong khi các yếu tố liên quan đến hợp đồng hoàn toàn có thể nằm 

ở nhiều nước khác. Thiết nghĩ, đối với các loại hợp đồng thông dụng, Dự thảo có thể tiếp 

thu hướng giải quyết của Quy tắc Rome I và quy định cụ thể các trường hợp xác định luật 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

372 

Về Mục lục chính 
 

 

áp dụng mà không cần phải sử dụng ngay tới khái niệm “nước có mối liên hệ gắn bó nhất 

với hợp đồng”. Như vậy, điều luật sẽ dễ hiểu và giúp tránh được các vấn đề phức tạp phát 

sinh trên thực tế do quy định của Dự thảo không tương thích với các quốc gia áp dụng 

Quy tắc Rome 1. 

Tuy nhiên, Dự thảo cần mở rộng phạm vi quy định các hợp đồng thông dụng. Quy tắc 

Rome I đặt ra 8 trường hợp chung tại Điều 4 và 4 trường hợp đặc biệt tại các Điều từ 5 

đến 8. Trong khi đó, Dự thảo hiện chỉ quy định năm loại hợp đồng thông dụng. Về vấn đề 

này, Dự thảo có thể tiếp thu các quy định xung đột luật ở các luật chuyên ngành, như Bộ 

luật Hàng hải 2005, để xây dựng các quy tắc xác định luật áp dụng cho một số loại hợp 

đồng khác. Từ đó, việc áp dụng trên thực tế sẽ trở nên đơn giản hơn. 

2. Xác định luật áp dụng dựa trên “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng” 

Quy tắc Rome I Dự thảo ĐĐề xuất sửa đổi 

Recital 

(19) Where there has been 

no choice of law, the 

applicable law should be 

determined in accordance 

with the rule specified for 

the particular type of 

contract. Where the 

contract cannot be 

categorised as being one of 

the specified types or 

where its elements fall 

within more than one of the 

specified types, it should be 

governed by the law of the 

country where the party 

required to effect the 

characteristic performance 
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of the contract has his 

habitual residence. In the 

case of a contract consisting 

of a bundle of rights and 

obligations capable of 

being categorised as falling 

within more than one of 

the specified types of 

contract, the characteristic 

performance of the 

contract should be 

determined having regard 

to its centre of gravity. 

Article 4. Applicable law 

in the absence of choice 

… 

2. Where the contract is not 

covered by paragraph 1 or 

where the elements of the 

contract would be covered 

by more than one of points 

(a) to (h) of paragraph 1, 

the contract shall be 

governed by the law of the 

country where the party 

required to effect the 

characteristic performance 

of the contract has his 

habitual residence. 

Đối với trường hợp một hợp đồng thuộc nhiều loại hoặc không rơi vào một trong các loại 
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được quy định tại Điều 4.1, Quy tắc Rome I không áp dụng ngay khái niệm “nước có mối 

liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng” như Dự thảo. Cụ thể, Quy tắc Rome I sử dụng yếu tố 

“nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng” để xác định luật áp dụng trong trường hợp này. 

Theo Quy tắc Rome I, “nước có mối liên hệ gắn bó nhất” chỉ được coi là tiêu chí xem xét 

nếu rõ ràng là hợp đồng có quan hệ gắn bó với nước đó hơn hoặc trong trường hợp không 

thể xác định được luật áp dụng dựa trên các loại hợp đồng đã được quy định sẵn hay dựa 

trên tiêu chí “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng”. Trên thực tế, “nghĩa vụ đặc trưng của hợp 

đồng” thường khó xác định được rõ ràng đối với các hợp đồng phức tạp có tính chất quốc 

tế và bị nhiều học giả nhận định là dẫn tới một hệ quả không công bằng khi pháp luật áp 

dụng luôn là pháp luật của nước nơi người thực hiện nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng 

thường trú. Mặc dù vậy, “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng” vẫn được coi là một bước tiến 

đáng hoan nghênh nhằm làm rõ khái niệm đầy trừu tượng “nước có mối liên hệ gắn bó 

nhất với hợp đồng” và thường dễ xác định hơn khái niệm này.390 Do đó, thiết nghĩ Dự thảo 

có thể xây dựng thêm một quy định bổ sung về xác định luật áp dụng dựa trên “nghĩa vụ 

đặc trưng của hợp đồng” để nhằm hạn chế khả năng phải sử dụng đến quy định về “nước 

có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng”. Từ đó, tăng tính hiệu quả, rõ ràng và dễ áp dụng 

của pháp luật. 

Hơn thế nữa, theo đánh giá của một học giả Australia, “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng” 

sẽ phát huy hiệu quả trong trường hợp pháp luật cho phép áp dụng quy tắc xung đột luật 

riêng rẽ để xác định luật áp dụng đối với từng phần của hơp đồng, ví dụ như đối với các 

hợp đồng hợp tác kinh doanh trong đó nghĩa vụ của các bên tồn tại độc lập với nhau. Yếu 

tố này cũng là một cơ chế hợp lý để giải quyết vấn đề luật áp dụng đối với các hợp đồng 

do các bên tự xây dựng, mang đặc điểm của nhiều loại hợp đồng thông dụng khác nhau và 

có quan hệ gắn bó với nhiều nước khác nhau.391 

Để có được một điều khoản xung đột luật dựa trên “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng”, Dự 

thảo có thể sử dụng tiêu chí cơ bản đó là “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng” thường là các 

nghĩa vụ không liên quan đến việc trả tiền và bên thực hiện nghĩa vụ này thường là bên 

                                                                    
390 Brooke Adele Marshall, ‘Reconsidering the Proper Law of the Contract’ Melbourne Journal of International 

Law Vol 13 <http://www.law.unimelb.edu.au/files/dmfile/downloadf33a1.pdf>. 

391 Ibid 
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không có nghĩa vụ trả tiền. Đối với các hợp đồng mà cả hai bên đều có nghĩa vụ liên quan 

đến thanh toán, Dự thảo có thể tham khảo Recital (19) của Quy tắc Rome I để đặt ra hướng 

xử lý thích hợp. 

3. Xác định luật áp dụng dựa trên “nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng” 

Quy tắc Rome I Dự thảo ĐĐề xuất sửa đổi 

Recital 

… 

(20) Where the contract is 

manifestly more closely 

connected with a country 

other than that indicated in 

Article 4(1) or (2), an 

escape clause should 

provide that the law of that 

other country is to apply. In 

order to determine that 

country, account should be 

taken, inter alia, of whether 

the contract in question has 

a very close relationship 

with another contract or 

contracts. 

(21) In the absence of 

choice, where the 

applicable law cannot 

be determined either on 

the basis of the fact that the 

contract can be categorised 

as one of the specified types 

or as being the law of the 

Điều 702. Hợp đồng 

… 

Trường hợp một hợp đồng 

thuộc nhiều loại được nêu 

từ điểm a đến điểm đ khoản 

2 Điều này dẫn đến nhiều 

hệ thống pháp luật khác 

nhau có thể được áp dụng 

hoặc hợp đồng không 

thuộc các loại nêu trên 

hoặc chứng minh được 

pháp luật của nước khác 

với pháp luật được nêu tại 

khoản 2 Điều này có mối 

liên hệ gắn bó hơn với hợp 

đồng đó thì pháp luật áp 

dụng là pháp luật của nước 

có mối liên hệ gắn bó nhất 

với hợp đồng đó. 

Điều 706. Hợp đồng 

… 

3. Pháp luật áp dụng đối 

với hợp đồng là pháp luật 

nước nơi có quan hệ gắn 

bó nhất khi hợp đồng rơi 

vào một trong các trường 

hợp sau: 

a) Hợp đồng thuộc nhiều 

loại được nêu từ điểm a 

đến đ khoản 2 Điều này 

dẫn đến nhiều hệ thống 

pháp luật khác nhau có 

thể được áp dụng; 

b) Hợp đồng không thuộc 

các loại nêu từ điểm a đến 

đ khoản 2 Điều này; 

c) Chứng minh được pháp 

luật của nước khác với 

pháp luật được nêu tại 

khoản 2 Điều này có quan 

hệ gắn bó hơn với hợp 

đồng đó. 

4. Khi xác định nước có 
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country of habitual 

residence of the party 

required to effect 

the characteristic 

performance of the 

contract, the contract 

should be governed by the 

law of the country with 

which it is most closely 

connected. In order to 

determine that country, 

account should be taken, 

inter alia, of whether the 

contract in question has a 

very close relationship with 

another contract or 

contracts. 

Article 4. Applicable law 

in the absence of choice 

… 

3. Where it is clear from 

all the circumstances of the 

case that the contract is 

manifestly more closely 

connected with a country 

other than that 

indicated in paragraphs 1 

or 2, the law of that other 

country 

shall apply. 

mối liên hệ gắn bó nhất 

với hợp đồng, cần căn cứ 

vào những yếu tố sau: 

a) Nước nơi các bên 

thường trú đối với cá 

nhân và nơi thành lập đối 

với pháp nhân; 

b) Ngôn ngữ hợp đồng; 

c) Mẫu hợp đồng (ví dụ 

như hợp đồng được soạn 

theo mẫu của nước nào); 

d) Nước tàu mang cờ; 

đ) Nơi kí kết hợp đồng; 

e) Nơi thực hiện hợp 

đồng. 
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4. Where the law 

applicable cannot be 

determined pursuant to 

paragraphs 1 or 2, the 

contract shall be governed 

by the law of the country 

with which it is 

most closely connected. 

Quy tắc Rome I chỉ sử dụng “nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng” như là quy 

định cuối cùng khi không thể xác định được luật áp dụng dựa trên các loại hợp đồng đã 

liệt kê sẵn hoặc yếu tố “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng”. Tuy nhiên, Dự thảo hiện nay lại 

quy định theo hướng áp dụng nguyên tắc “nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng” 

ngay khi hợp đồng không thuộc bất kỳ trường hợp nào hoặc cùng lúc rơi vào nhiều trường 

hợp được quy định trước mà bỏ qua việc áp dụng “nghĩa vụ đặc trưng của hợp đồng”. 

Trong trường hợp Dự thảo vẫn theo hướng tiếp cận hiện nay, thiết nghĩ khoản 3 Điều 702 

nên được sửa đổi lại theo hướng rõ ràng, đơn giản hơn nhằm tránh gây ra khó khăn trong 

quá trình áp dụng. 

Để xác định nước có quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng phải dựa vào rất nhiều yếu tố. Quy 

tắc Rome I cũng như thực tiễn pháp luật quốc tế đều cho thấy rằng các yếu tố này phụ 

thuộc vào hoàn cảnh của một vụ việc nhất định và gần như không tồn tại một danh sách 

cố định liệt kê được đầy đủ tất cả các yếu tố! Thông thường, tòa án nước ngoài, nhất là tại 

các nước thuộc hệ thống thông luật, có thẩm quyền rất rộng trong việc xem xét và đánh 

giá các yếu tố để xác định nước có quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng.392 

Khoản 3 Điều 702 Dự thảo quy định việc áp dụng pháp luật của “nước có mối liên hệ gắn 

bó nhất với hợp đồng”. Tuy nhiên, vì đây là một khái niệm lần đầu tiên xuất hiện trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam nên có thể sẽ phát sinh nhiều khó khăn trên thực tiễn. Ở đây, 

rủi ro sẽ là tình trạng tòa án có thể cho rằng không xác định được “nước có mối liên hệ gắn 

bó nhất với hợp đồng”, cũng như luật áp dụng và từ đó, mặc nhiên áp dụng luật Việt Nam. 

Bởi vậy, vấn đề đặt ra đối với Dự thảo là cần có được một số chỉ dẫn đủ rõ ràng nhưng 

                                                                    
392 Ibid. 
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không máy móc để tòa án có thể cân nhắc trên thực tế. Việc này có thể được thực hiện dựa 

trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các tòa án nước ngoài. 

Thực tiễn xét xử ở tòa án các nước đã cho thấy thông thường nếu các bên không có lựa 

chọn luật áp dụng đối với hợp đồng và không có quy phạm xung đột luật tương ứng, thì 

các tòa án mới xem xét để tìm ra luật phù hợp nhất điều chỉnh hợp đồng, đó là luật của 

nước nơi có mối quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng. Đây là cách tiếp cận phổ biến của tòa 

án Anh393 và tòa án Mỹ.394 Để chọn ra được nước nào có quan hệ gắn bó nhất với hợp 

đồng, các tòa án phải xem xét đầy đủ mọi khía cạnh và tình huống liên quan đến hợp đồng. 

Ví dụ như: 

i. Trong vụ án giữa Amin Rasheed Shipping Corp v Kuwait Insurance Co,395 một công 

ty của Liberia hoạt động ở Dubai đã mua bảo hiểm cho tàu của mình từ một công ty của 

Kuwait. Hợp đồng bảo hiểm theo mẫu Lloyd và bằng tiếng Anh, nhưng theo hợp đồng 

Kuwait mới là nơi phát hành bảo hiểm và là nơi bảo hiểm được chi trả. Hợp đồng bảo 

hiểm không đề cập đến luật áp dụng và luật pháp Kuwait cũng không có quy phạm xung 

đột luật áp dụng trong trường hợp này. Công ty bảo hiểm không có văn phòng tại Anh. 

Bên được bảo hiểm là công ty của Liberia khởi kiện ra tòa án Anh yêu cầu bồi thường theo 

bảo hiểm. Thẩm phán đưa ra phán quyết rằng trong trường hợp này luật được áp dụng là 

luật Kuwait. Mặc dù các bên đã sử dụng Hợp đồng bảo hiểm theo mẫu Lloyd và bằng tiếng 

Anh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các bên có ý định sử dụng luật Anh làm luật 

điều chỉnh hợp đồng. Trong trường hợp này khi xem xét tổng thể các vấn đề liên quan, 

thẩm phán cho rằng Kuwait mới là nước có mối quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng và 

do đó luật Kuwait được áp dụng. 

                                                                    
393 Amin Rasheed Shipping Corp v Kuwait Insurance Co [1984] A.C. 50, 61; Whitworth Street Estates 

(Manchester) 

Ltd v James Miller and Partners Ltd [1970] A.C. 583, 611; Coast Lines Ltd v Hudig & Veder Chartering NV 

[1972] 2 Q.B. 34, 46. 

394 Dicey and Albert Venn (n 3) 1539 “[...] the prevailing view in the United States came to be (and is) that, in the 

absence of a choice of law by the parties, the applicable law is the law which has the most significant relationship 

to the transaction and the parties”. 

395 [1984] A.C. 50. 
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ii. Trong vụ án giữa Coast Lines Ltd. v Hudig & Veder Chartering N.V,396 chủ tàu là công 

ty Anh cho công ty Hà Lan thuê tàu. Hợp đồng thuê tàu được soạn thảo và kí kết ở 

Rotterdam, Hà Lan theo mẫu Gencon để vận chuyển hàng hóa từ cảng Rotterdam, Hà Lan 

đến Droghenda, Ireland. Hợp đồng thuê tàu không có điều khoản chọn luật. Tàu sau đó 

gặp sự cố hư hỏng nặng. Chủ tàu khởi kiện ra tòa án Anh yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tòa 

án Anh khi xem xét vấn đề luật áp dụng đã nghiên cứu mối quan hệ của những tình huống 

liên quan đến hợp đồng để đưa ra kết luận. Một trong những vấn đề quan trọng là hợp 

đồng được kí kết ở Rotterdam bởi bên thuê tàu Hà Lan và cho việc vận chuyển từ Hà Lan. 

Điều đó chỉ ra rằng luật Hà Lan sẽ được áp dụng. Một vấn đề quan trọng khác là hợp đồng 

vận chuyển hàng hóa được thực hiện bởi tàu mang cờ Anh và thuộc sở hữu của chủ tàu 

Anh. Điều đó chỉ ra luật Anh sẽ được áp dụng. Trong trường hợp này, các yếu tố liên quan 

đến hợp đồng có vẻ như chỉ ra rằng luật Anh và luật Hà Lan ở vị trí cân bằng và khó xác 

định được nước nào có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng.Khi đó, thông thường luật 

của nước tàu mang cờ sẽ được lựa chọn. Thêm vào đó, hợp đồng có một điều khoản có 

hiệu lực theo luật Anh nhưng vô hiệu theo luật Hà Lan. Tòa án cho rằng, trong lĩnh vực 

hàng hải, các điều khoản sẽ được giải thích theo hướng để điều khoản có hiệu lực. Vì vậy 

trong trường hợp này, luật Anh là luật phù hợp để áp dụng hơn là luật Hà Lan. Cách giải 

thích này cũng được ghi nhận trong các vụ án tương tự khác.397 

Từ những vụ án trên đây, có thể thấy tòa án Anh thường xem xét những vấn đề sau để 

quyết định nước nào là nước có mối quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng: 

i. Nước nơi các bên thường trú đối với cá nhân và nơi thành lập đối với pháp nhân; 

ii. Ngôn ngữ hợp đồng; 

iii. Mẫu hợp đồng (ví dụ như hợp đồng được soạn theo mẫu của nước nào); 

iv. Nước tàu mang cờ; 

v. Nơi kí kết hợp đồng; 

vi. Nơi thực hiện hợp đồng. 

                                                                    

396 [1972] 2 Q.B. 34. 

397 Navigation Co. v. Shand (1865) 3 Moo. P.C.C.N.S. 272, 291-292; In re Missouri Steamship Co. (1889) 42 

Ch.D. 

321, 337. 
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Ngoài các yếu tố trên, Recital (20) của Quy tắc Rome I còn quy định rằng tòa án cần đánh 

giá dựa trên mối quan hệ giữa hợp đồng đang được xem xét với hợp đồng hoặc các hợp 

đồng khác để xác định được “nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng”. 

Tuy vậy, tùy vào trường hợp, tòa án có thể xem xét thêm cả những vấn đề khác. Việc quyết 

định nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng hoàn toàn không bị giới hạn trong 

những vấn đề nêu trên.398 Tuy nhiên vì hệ thống án lệ chưa được hình thành và phát triển 

ở Việt Nam như các quốc gia khác nên việc quy định những tiêu chí có tính chất hướng 

dẫn này ngay trong Bộ luật dân sự Việt nam là cần thiết để bảo đảm việc áp dụng thống 

nhất trên thực tế. 

4. Sự tồn tại, hiệu lực và hình thức của hợp đồng / Phạm vi áp dụng luật điều chỉnh 

hợp đồng 

Quy tắc Rome I Dự thảo ĐĐề xuất sửa đổi 

Article 10. Consent 

and material validity 

1. The existence and 

validity of a contract, or of 

any term of a contract, shall 

be determined by the 

law which would 

govern it under this 

Regulation if the contract or 

term were valid. 

2. Nevertheless, a party, in 

order to establish that he 

did not consent, may rely 

upon the law of the country 

in which he has his habitual 

Điều 702. Hợp đồng 

6. Hình thức của hợp đồng 

đđược xác đđịnh theo pháp 

luật áp dụng đđối với hợp 

đồng đđó.Trường hợp hình 

thức của hợp đồng không 

phù hợp với hình thức hợp 

đồng theo pháp luật áp 

dụng đđối với hợp đồng 

đđó, nhưng phù hợp với 

hình thức hợp đồng theo 

pháp luật của nước nõi 

giao kết hợp đồng hoặc 

pháp luật Việt Nam, hình 

thức hợp đồng đđó đđược 

Điều 702. Hợp đồng 

… 

7. Pháp luật áp dụng cho 

hợp đồng hoặc từng phần 

của hợp đồng được xác 

định theo quy định của 

Chương này sẽ điều chỉnh 

các vấn đề sau: 

a) hiệu lực và sự tồn 

tại của hợp đồng hoặc 

phần hợp đồng như khi 

hợp đồng hoặc phần hợp 

đồng đó tồn tại và có hiệu 

lực; 

b) Hình thức hợp đồng; 

                                                                    
398 Brooke Adele Marshall (n 20). 
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residence if it appears from 

the circumstances that it 

would not be reasonable to 

determine the effect of his 

conduct in accordance with 

the law specified in 

paragraph 1.  

Article 11. Formal 

validity 

1. A contract 

concluded between 

persons who, or 

whose agents, are in the 

same country at the time of 

its conclusion is formally 

valid if it satisfies the

 formal requirements 

of the law which governs it 

in substance under this 

Regulation or of the law of 

the country where it is 

concluded. 

2. A contract concluded 

between persons who, or 

whose agents, are in 

different countries at the 

time of its conclusion is 

formally valid if it satisfies 

the formal requirements of 

the law which governs it in 

substance under this 

công nhận tại Việt Nam. c) Giải thích hợp đồng; 

d) Vi phạm hợp đồng và 

hậu quả của vi phạm hợp 

đồng; 

đ) Chấm dứt, hủy bỏ hợp 

đồng;  

e) Hợp đồng vô hiệu và 

hậu quả pháp lý của hợp 

đồng vô hiệu. 
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Regulation, or of the law of 

either of the countries 

where either of the parties 

or their agent is present at 

the time of conclusion, or of 

the law of the country 

where either of the parties 

had his habitual residence 

at that time. 

3. A unilateral act 

intended to have legal effect 

relating to an existing or 

contemplated contract is 

formally valid if it satisfies 

the formal 

requirements of the law 

which governs or would 

govern the contract in 

substance under this 

Regulation, or of the law of 

the country where the act 

was done, or of the law of 

the country where the 

person by whom it was 

done had his habitual 

residence at that time. 

4. Paragraphs 1, 2 and 

3 of this Article shall not 

apply to contracts that fall 

within the scope of Article 

6. The form of such 
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contracts shall be governed 

by the law of the country 

where the consumer has his 

habitual residence. 

5. Notwithstanding 

paragraphs 1 to 4, a 

contract the subject matter 

of which is a right in rem in 

immovable property or a 

tenancy of immovable 

property shall be subject to 

the requirements of form of 

the law of the country 

where the property is 

situated if by that law: 

(a) those requirements are 

imposed irrespective of the 

country where the contract 

is concluded and 

irrespective of the law 

governing the contract; and 

(b) those requirements 

cannot be derogated from 

by agreement. 

Article 12. Scope of the 

law applicable 

1. The law applicable to a 

contract by virtue of this 

Regulation shall govern in 

particular: 
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(a) interpretation; 

(b) performance; 

(c) within the limits of the 

powers conferred on the 

court by its procedural law, 

the consequences of a total 

or partial breach of 

obligations, including the 

assessment of damages in 

so far as it is governed by 

rules of law; 

(d) the various ways of 

extinguishing obligations, 

and prescription and 

limitation of actions; 

(e) the consequences of 

nullity of the contract. 

2. In relation to the manner 

of performance and the 

steps to be taken in the 

event of defective 

performance, regard shall 

be had to the law of the 

country in which 

performance takes place. 

Article 13. Incapacity 

In a contract concluded 

between persons who are 

in the same country, a 
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natural person who would 

have capacity under the law 

of that country may invoke 

his incapacity resulting 

from the law of another 

country, only if the other 

party to the contract was 

aware of that incapacity at 

the time of the conclusion 

of the contract or was not 

aware thereof as a result of 

negligence. 

Một vấn đề nữa cần được quan tâm làm rõ đó là Dự thảo chỉ đề cập đến luật áp dụng đối 

với hợp đồng một cách chung chung mà không chỉ ra cụ thể phạm vi áp dụng của luật cũng 

như luật nào sẽ điều chỉnh sự tồn tại và giá trị pháp lý của hợp đồng cũng như bất cứ điều 

khoản nào trong hợp đồng. Hiện tại, chỉ có Điều 702 Dự thảo có quy định cụ thể là luật áp 

dụng đối với hợp đồng sẽ điều chỉnh cả vấn đề hình thức của hợp đồng. Trong khí đó, các 

vấn đề này đã được Quy tắc Rome I đề cập rất rõ ràng và đầy đủ tại các Điều từ 10 tới 13. 

Dự thảo nên tiếp thu cách tiếp cận này và có quy định cụ thể hơn. Do đây là một trong các 

vấn đề mới đối với hệ thống pháp luật Việt Nam, Dự thảo có thể không cần xây dựng điều 

luật phức tạp, điều chỉnh nhiều trường hợp như Quy tắc Rome I mà chỉ cần quy định theo 

hướng luật áp dụng đối với hợp đồng sẽ điều chỉnh chung về sự tồn tại, giá trị pháp lý, 

hình thức và nội dung của hợp đồng cũng như bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng. 

Trên cơ sở góp ý ở trên, chúng tôi xin được đề xuất sửa đổi Điều 702 Dự thảo như sau: 

Điều 702. Hợp đồng 

1. Các bên trong quan hệ hợp đồng được lựa chọn pháp luật áp dụng đối với hợp đồng, 

bao gồm pháp luật quốc gia, điều ước quốc tế hoặc quy tắc quốc tế, cho toàn bộ hoặc từng 

phần của hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. Lựa chọn pháp luật áp 

dụng của các bên có thể được thể hiện như một thỏa thuận cụ thể hoặc được xác định thông 

qua các điều khoản của hợp đồng. Sự tồn tại, hiệu lực và hình thức của lựa chọn luật áp 
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dụng được điều chỉnh bởi chính luật áp dụng cho hợp đồng như khi lựa chọn và hợp đồng 

đó tồn tại và có đầy đủ hiệu lực. 

2. Trường hợp các bên không có thỏa thuận về pháp luật áp dụng thì việc xác định luật 

áp được thực hiện như sau: 

a) pháp luật của nước nơi người bán thường trú nếu là cá nhân, hoặc nơi thành lập 

nếu là pháp nhân đối với hợp đồng mua bán hàng hóa; 

b) pháp luật của nước nơi người cung cấp dịch vụ thường trú nếu là cá nhân, hoặc nơi 

thành lập nếu là pháp nhân đối với hợp đồng dịch vụ; 

c) pháp luật của nước nơi người nhận quyền thường trú nếu là cá nhân hoặc nơi thành 

lập nếu là pháp nhân với hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc chuyển nhượng quyền 

sở hữu trí tuệ; 

d) pháp luật nước nơi người lao động thường xuyên thực hiện công việc đối với hợp 

đồng lao động. Nếu người lao động thường xuyên thực hiện công việc tại nhiều nước khác 

nhau hoặc không xác định được nơi người lao động thường xuyên thực hiện công việc thì 

pháp luật nước nơi có quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng lao động là pháp luật nước nơi 

người sử dụng lao động thường trú đối với cá nhân hoặc nơi thành lập đối với pháp nhân. 

đ)  pháp luật nước nơi người tiêu dùng thường trú đối với hợp đồng tiêu dùng. [Bổ sung 

các loại hợp đồng khác] 

3. Pháp luật áp dụng đối với hợp đồng là pháp luật nước có mối liên hệ gắn bó nhất khi 

hợp đồng rơi vào một trong các trường hợp sau: 

a) Hợp đồng thuộc nhiều loại được nêu từ điểm a đến đ khoản 2 Điều này dẫn đến nhiều 

hệ thống pháp luật khác nhau có thể được áp dụng; 

b) Hợp đồng không thuộc các loại nêu từ điểm a đến đ khoản 2 Điều này; 

c) Chứng minh được pháp luật của nước khác với pháp luật được nêu tại khoản 2 Điều 

này có quan hệ gắn bó hơn với hợp đồng đó. 

4. Khi xác định nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng, cần căn cứ vào những yếu 

tố sau: 

a) Nước nơi các bên thường trú đối với cá nhân và nơi thành lập đối với pháp nhân; 

b) Ngôn ngữ hợp đồng; 

c) Mẫu hợp đồng (ví dụ như hợp đồng được soạn theo mẫu của nước nào); 
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d) Nước tàu mang cờ; 

đ)  Nơi kí kết hợp đồng; 

e) Nơi thực hiện hợp đồng. 

5. Trường hợp hợp đồng có đối tượng là bất động sản, pháp luật của nước nơi có bất 

động sản được áp dụng đối với bất động sản đó. 

6. Các bên có thể thoả thuận thay đổi pháp luật áp dụng đối với hợp đồng nhưng việc thay 

đổi đó không được ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba được hưởng 

trước khi thay đổi pháp luật áp dụng. 

7. Pháp luật áp dụng cho hợp đồng hoặc từng phần của hợp đồng được xác định theo quy 

định của Chương này sẽ điều chỉnh các vấn đề sau: 

a) Hiệu lực và sự tồn tại của hợp đồng hoặc phần hợp đồng như khi hợp đồng hoặc phần 

hợp đồng đó tồn tại và có hiệu lực; 

b) Hình thức hợp đồng; 

c) Giải thích hợp đồng; 

d) Vi phạm hợp đồng và hậu quả của vi phạm hợp đồng; đ) Chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng; 

e) Hợp đồng vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu. 

III. LOẠI TRỪ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI TRÊN CƠ SỞ TRẬT TỰ 

CÔNG 

Quy tắc Rome I Dự thảo Đề xuất sửa đổi 

Recital 

… 

(37) Considerations of 

public interest justify 

giving the courts of the 

Member States the 

possibility, in exceptional 

circumstances, of 

applying exceptions based 

on public policy and 

overriding mandatory 

Điều 689. Các trường 

hợp loại trừ áp dụng 

pháp luật nước ngoài 

1. Pháp luật của nước 

ngoài được dẫn chiếu đến 

nhưng nếu thuộc một trong 

các trường hợp sau đây thì 

pháp luật Việt Nam được 

áp dụng: 

a) Hậu quả của việc áp dụng 

Điều 689. Các trường 

hợp loại trừ áp dụng 

pháp luật nước ngoài 

1. Pháp luật nước ngoài 

được dẫn chiếu đến 

nhưng nếu thuộc một trong 

những trường hợp sau đây 

thì không được áp dụng: 

a) Hậu quả của việc áp dụng 

một quy định pháp luật 
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provisions. The 

concept of 

‘overriding mandatory 

provisions’ should be 

distinguished from the 

expression ‘provisions 

which cannot be derogated 

from by agreement’ and 

should be construed more 

restrictively. 

Article 21. Public policy 

of the forum 

The application of a 

provision of the law of any 

country specified by this 

Regulation may be refused 

only if such application is 

manifestly incompatible 

with the public policy 

(ordre public) of the forum. 

pháp luật của nước ngoài vi 

phạm trật tự công. 

Việc từ chối áp dụng pháp 

luật nước ngoài phải dựa 

trên bản chất nội dung của 

quan hệ dân sự có yếu tố 

nước ngoài và không được 

chỉ dựa vào sự khác biệt 

của hệ thống pháp luật, 

chính trị, kinh tế, văn hóa, 

xã hội của nước có liên 

quan với hệ thống pháp 

luật, chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội của Việt Nam. 

b) Nội dung của pháp luật 

nước ngoài không xác định 

được mặc dù đã áp dụng 

các biện pháp cần thiết 

theo quy định của pháp luật 

tố tụng  

nước ngoài cụ thể vi phạm 

rõ rang và nghiêm trọng 

trật tự công của Việt Nam. 

Trong trường hợp này, 

không áp dụng quy định 

cụ thể đó mà áp dụng 

những quy định khác 

tương tự hoặc có liên 

quan của pháp luật nước 

ngoài. Nếu việc áp dụng 

quy định tương tự hoặc 

có liên quan này cũng dẫn 

đến vi phạm nghiêm 

trọng trật tự công của 

Việt Nam hoặc nếu pháp 

luật nước ngoài không có 

quy định nào khác tương 

tự hoặc có liên quan thì áp 

dụng pháp luật Việt Nam.  

Việc từ chối áp dụng một 

quy định pháp luật nước 

ngoài cụ thể không được 

chỉ dựa vào sự khác biệt 

của hệ thống pháp luật, 

chính trị, kinh tế, văn hóa, 

xã hội của nước có liên 

quan với hệ thống pháp 

luật, chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội của Việt Nam. 

b) Nội dung của pháp luật 

nước ngoài có liên quan 
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không thể xác đđịnh đđược 

dýới bất kì hình thức nào 

mặc dù đã áp dụng các biện 

pháp cần thiết theo quy 

đđịnh của pháp luật tố 

tụng. 

Ở các nước phát triển, dù theo hệ thống dân luật cũng như thông luật trật tự công đều 

được xem là một trong những lý do quan trọng được sử dụng để loại trừ những trường 

hợp áp dụng pháp luật nước ngoài thông thường.399 Chức năng chính của trật tự công là 

bảo vệ những giá trị cơ bản của pháp luật nước có thẩm quyền tài phán chống lại những 

hệ quả không thể chấp nhận được từ sự áp dụng pháp luật nước ngoài.400 Ở châu Âu, trật 

tự công là trường hợp ngoại lệ để từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài.401 Quy tắc Rome 

I đề cập đến trật tự công tại Điều 21, với yêu cầu rằng việc áp dụng pháp luật nước ngoài 

theo Quy tắc này sẽ không vi phạm nghiêm trọng và rõ ràng trật tự công của nước có 

thẩm quyền tài phán.402 Điều 11 Bộ Nguyên tắc Hague cũng quy định rằng tòa án có thẩm 

quyền “chỉ có thể từ chối áp dụng một điều khoản của pháp luật được lựa chọn nếu việc áp 

dụng đó vi phạm nghiêm trọng trật tự công của nước có thẩm quyền tài phán”.403 Quy định 

như vậy là để tránh trường hợp các tòa án áp dụng tùy tiện trật tự công để từ chối việc áp 

dụng pháp luật nước ngoài mà chỉ áp dụng pháp luật nội địa trong các tranh chấp có yếu 

tố nước ngoài. 

Tuy nhiên, hiện nay, Điều 689 Dự thảo chỉ đề cập rằng “hệ quả của việc áp dụng pháp luật 

nước ngoài vi phạm trật tự công”. Điều luật này chưa đưa ra được căn cứ pháp lý đầy đủ 

                                                                    
399 PM North and JJ Fawcett, Chesire and North’s Private International Law (13th ed, OUP, 2004) 584 

400 Directorate General for Internal Policies- Policy Department C: Citizen’s Rights and Constitutional Affairs, 

‘Interpretation of the Public Policy Exception as referred to in EU Instruments of Private International and 

Procedural Law’ 2011 <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/453189/IPOL- 

JURI_ET%282011%29453189_EN.pdf> 

401 ECJ Case C-145/86 Hoffmann v Krieg [1988] ECR 645 

402 Dicey and Albert Venn (n 3) 1538. 

403 Article 11. “A court may exclude application of a provision of the law chosen by the parties only if and to the  

extent that the result of such application would be manifestly incompatible with fundamental notions of public 

policy (ordre public) of the forum”. 
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và rõ ràng để từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài không những bởi chưa có định nghĩa 

“trật tự công” trong pháp luật Việt Nam mà còn bởi vì không xác định rõ ràng việc vi phạm 

đó ở mức độ nào. Hơn thế nữa, Điều luật cũng không làm rõ “trật tự công” được căn cứ ở 

đây là trật tự công của Việt Nam hay của một nước nào khác. Do đó, rất dễ có khả năng 

Điều 689 sẽ tạo ra cơ sở để từ chối áp dụng pháp luật nước ngoài trong nhiều trường hợp 

mà việc áp dụng pháp luật nước ngoài đó thực tế là hoàn toàn phù hợp. 

Từ những ý kiến nêu trên, có thể thấy trật tự công thường được xem là có ảnh hưởng tiêu 

cực đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài.404 Do đó, điều khoản về trật tự công thường 

được giải thích trong phạm vi rất hẹp và việc sử dụng trật tự công như là căn cứ để từ chối 

áp dụng pháp luật nước ngoài phải được xem xét kĩ lưỡng. Khi sử dụng ngoại lệ về trật tự 

công, tòa án giải quyết tranh chấp phải làm rõ được rằng hệ quả của việc áp dụng pháp 

luật nước ngoài có ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công của nước có thẩm quyền tài 

phán hay không.405 Sự khác biệt đơn thuần giữa pháp luật nước ngoài được lựa chọn hoặc 

viện dẫn và pháp luật của nước có thẩm quyền tài phán hoặc sự khác biệt giữa chính sách 

giữa hai nước không thể được xem là căn cứ để loại trừ áp dụng pháp luật nước ngoài.406 

Hơn nữa, phải lưu ý rằng vi phạm trật tự công ở đây chỉ được xét đối với việc áp dụng 

pháp luật nước ngoài ở một vụ án cụ thể đang được giải quyết ở tòa mà không phải là việc 

áp dụng pháp luật nước ngoài nói chung.407 Trong phần lớn các trường hợp, tòa án chỉ xét 

liệu việc áp dụng pháp luật nước ngoài có vi phạm trật tự công của nước đó hay không khi 

có mối liên hệ giữa quan hệ dân sự có tranh chấp với nước có thẩm quyền tài phán.408 

                                                                    
404 Directorate General for Internal Policies- Policy Department C: Citizen’s Rights and Constitutional Affairs (n 

2) 

405 PM North and JJ Fawcett (n 29) 585 

406 Dicey and Albert Venn (n 3)1627 

407 Ibid. “Both under the pre-existing law and under Art.16, it is the application of foreign law to the particular 

case, and not the foreign law in the abstract which must be incompatible with English public policy. This has two 

consequences. First, although there may be extreme cases of laws which represent such a serious infringement of 

human rights that they should not be recognised as law at all, in the normal case a foreign law should be excluded 

only when its application is contrary to public policy in the particular case. Secondlym the mere fact that a foreign 

contract contains a provision which would in a English contract be contrary to public policy will not necessarily 

make its enforcement in England contrary to public policy.” 

408 Ibid, 1628. 
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IV. XÁC ĐỊNH LUẬT ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 

NGOÀI HỢP ĐỒNG 

Quy tắc Rome I Dự thảo ĐĐề xuất sửa đổi 

Article 14. 

Freedom of choice 

1. The parties may agree to 

Submit non-contractual 

obligations to the law of 

their choice: 

(a) by an agreement 

entered into after the event 

giving rise to the damage 

occurred; or 

(b) where all the parties 

are pursuing a commercial 

activity, also by an 

agreement freely 

negotiated before the event 

giving rise to the damage 

occurred. 

The choice shall be 

expressed or demonstrated 

with reasonable certainty 

by the circumstances of the 

case and shall not prejudice 

the rights of third parties. 

2. Where all the elements 

relevant to the situation at 

the time when the event 

giving rise to the damage 

occurs are located in a 

Điều 706. Bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng 

1. Các bên được thỏa thuận 

lựa chọn pháp luật áp dụng 

cho việc bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng, trừ 

trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. Trường 

hợp không có thỏa thuận, 

pháp luật của nước nơi 

phát sinh hậu quả của hành 

vi gây thiệt hại được áp 

dụng. Nếu không xác định 

được nơi phát sinh hậu quả 

thì pháp luật của nước nơi 

xảy ra hành vi gây thiệt hại 

được áp dụng. 

2. Trường hợp bên gây 

thiệt hại và bên bị thiệt hại 

có nơi cư trú đối với cá 

nhân hoặc nơi thành lập 

đối với pháp nhân tại cùng 

một nước, pháp luật của 

nước đó được áp dụng. 

Điều 706. Bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng 

1. Các bên được thỏa thuận 

lựa chọn pháp luật áp dụng 

cho việc bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng sau khi 

hành vi làm phát sinh 

thiệt hại xảy ra, hoặc 

trước khi hành vi làm 

phát sinh thiệt hại xảy ra 

nếu tất cả các bên đều 

tham gia vào một quan hệ 

thương mại. 

Việc lựa chọn pháp luật 

áp dụng phải được thể 

hiện rõ ràng bằng thỏa 

thuận hoặc tình huống cụ 

thể của vụ việc. 

2. Trường hợp không có 

thỏa thuận, pháp luật của 

nước nơi phát sinh hậu quả 

của hành vi gây thiệt hại 

được áp dụng. 

Hậu quả bao gồm tất cả 

các hệ quả trực tiếp phát 

sinh từ hành vi gây thiệt 

hại. Việc xác định nước 

nơi phát sinh hậu quả của 
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country other than the 

country whose law has 

been chosen, the choice of 

the parties shall not 

prejudice the application of 

provisions of the law of that 

other country which 

cannot be derogated from 

by agreement. 

3. Where all the elements 

relevant to the situation at 

the time when the event 

giving rise to the damage 

occurs are located in one or 

more of the Member States, 

the parties’ choice of the 

law applicable other than 

that of a Member State shall 

not prejudice the 

application of provisions of 

Community law, where 

Appropriate as 

implemented in the 

Member State of the 

forum, which cannot be 

derogated from by 

agreement. 

Article 4. General Rule 

1. Unless otherwise 

provided for in this 

Regulation, the law 

hành vi gây thiệt hại độc 

lập với nước nơi xảy ra 

hành vi gây thiệt hại hoặc 

nước nơi có hậu quả gián 

tiếp của hành vi đó. 

Tuy nhiên, nếu bên gây 

thiệt hại và bên bị thiệt hại 

có nơi cư trú đối với cá 

nhân hoặc nơi thành lập 

đối với pháp nhân tại cùng 

một nước, pháp luật của 

nước đó được áp dụng. 
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applicable to a non-

contractual obligation 

arising out of a tort/delict 

shall be the law of the 

country in which the 

damage occurs irrespective 

of the country in which the 

event giving rise to the 

damage occurred and 

irrespective of the country 

or countries in which the 

indirect consequences of 

that event occur. 

2. However, where the 

person claimed to be liable 

and the person sustaining 

damage both have their 

habitual residence in the 

same country at the time 

when the damage occurs, 

the law of that country shall 

apply. 

3. Where it is clear from 

all the circumstances of the 

case that the tort/delict is 

manifestly more closely 

connected with a country 

other than that indicated in 

paragraphs 1 or 2, the law 

of that other country shall 

apply. A manifestly 
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closer connection with 

another country might be 

based in particular on a 

preexisting relationship 

between the parties, such 

as a contract, that is closely 

connected with the 

tort/delict in question. 

Article 2. Non-contractual 

obligations 

1. For the purposes of this 

Regulation, damage shall 

cover anyconsequence 

arising out of tort/delict, 

unjust enrichment, 

negotiorum gestio or culpa 

in contrahendo. 

2. This Regulation shall 

apply also to non-

contractual obligations that 

are likely to arise. 

3. Any reference in this 

Regulation to: 

(a) an event giving rise to 

damage shall include 

events giving rise to 

damage that are likely to 

occur; and damage shall 

include damage that is 

likely to occur. 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

395 

Về Mục lục chính 
 

 

Về vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Điều 773 BLDS hiện hành chỉ quy định 

đơn giản rằng “việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định theo pháp luật của 

nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây 

thiệt hại”. Quy định như vậy hoàn toàn bỏ qua quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng 

của các bên trong quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cũng như không làm rõ 

trường hợp nào áp dụng pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại và trường 

hợp nào thì áp dụng pháp luật của nơi xảy ra hậu quả thực tế. So sánh với BLDS hiện hành, 

Dự thảo BLDS đã có bước tiến lớn khi ghi nhận quyền tự do thỏa thuận lựa chọn pháp luật 

áp dụng đối với trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trên thế giới, quyền tự 

do lựa chọn luật áp dụng trong quan hệ này đã được ghi nhận ở pháp luật nhiều quốc gia 

và điều ước quốc tế, mà điển hình nhất là Quy tắc Rome II (Rome II Regulation), được áp 

dụng ở tòa án các nước thành viên Liên minh châu Âu đối với bất cứ vụ việc nào các tòa 

án này có thẩm quyền, không giới hạn các bên tham gia có phải đến từ một nước thành 

viên Liên minh hay không và không giới hạn luật pháp được dẫn chiếu có phải là luật của 

một nước thành viên hay không.409 

Về cơ bản, Điều 706 Dự thảo có cách tiếp cận tương tự như quy định của Quy tắc Rome II 

đó là tôn trọng sự lựa chọn của các bên. Điều này sẽ tạo nên tính chắc chắn trong việc xác 

định luật áp dụng, đồng thời giúp các bên có thể chọn được luật tốt nhất để bảo vệ quyền 

và lợi ích của mình.410 Tuy nhiên, Quy tắc Rome II cung cấp những chỉ dẫn cụ thể hơn về 

thỏa thuận chọn luật áp dụng so với Điều 706 Dự thảo. Quy tắc Rome II cho phép các bên 

thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng sau khi đã xảy ra hành vi gây thiệt hại và thậm chí các 

bên còn được phép thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng trước khi có hành vi gây thiệt hại 

nào xảy ra nếu các bên tham gia cùng một hoạt động thương mại. Việc lựa chọn luật áp 

dụng của các bên dù được thực hiện trước hay sau khi có hành vi làm phát sinh thiệt hại 

thì đều cần được thể hiện rõ ràng bằng thỏa thuận hoặc thông qua tình huống cụ thể của 

vụ việc. 

Thiết nghĩ, Dự thảo BLDS hoàn toàn có thể áp dụng cách tiếp cận của Quy tắc Rome II để 

                                                                    
409 Regulation no 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the Law Applicable 

to Non-contractual Obligations 

410 Rita Matulionyté, ‘Calling for Party Autonomy in Intellectual Property Infringement Cases’ (2013) 

Journal of Private International Law Volume 9 No 1, 82. 
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làm rõ hơn vấn đề lựa chọn luật áp dụng. Dự thảo nên quy định quyền lựa chọn của các 

bên trước và sau khi xảy ra hành vi gây thiệt hại, cũng như việc lựa chọn đó phải được thể 

hiện rõ ràng. Sở dĩ phải quy định như trên là do tính chất của loại quan hệ này khác với 

quan hệ hợp đồng. Việc xác định có hay không một thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng đối 

với quan hệ hợp đồng đã khó khăn thì việc xác định đó đối với quan hệ bồi thường thiệt 

hại ngoài hợp đồng còn khó khăn hơn vì các bên trong quan hệ thường không quen biết 

trước mà chỉ phát sinh quan hệ khi có sự kiện dẫn đến yêu cầu bồi thường.411 Ngay cả 

trong trường hợp các bên là thương nhân và cùng tham gia một quan hệ thương mại từ 

trước, thì không phải lúc nào các bên cũng quy định rõ ràng việc lựa chọn luật áp dụng 

đối với những quan hệ ngoài hợp đồng có thể phát sinh. Vì vậy, việc yêu cầu thỏa thuận 

chọn luật cần được thể hiện rõ ràng là cần thiết, vừa để thể hiện rõ ý chí của các bên trong 

việc chọn luật, vừa để tránh tình trạng do khó xác định có lựa chọn luật áp dụng mà các 

cơ quan giải quyết tranh chấp như tòa án hoặc trọng tài cho rằng các bên không có lựa 

chọn luật mà trực tiếp áp dụng quy phạm xung đột luật, bỏ qua sự lựa chọn của các bên. 

Trong trường hợp các bên không có lựa chọn pháp luật áp dụng cho quan hệ ngoài hợp 

đồng của mình, Điều 706 Dự thảo quy định rằng luật áp dụng sẽ là luật của nước “nơi phát 

sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại”. Quy định này tương tự như Quy tắc Rome II, đó là 

Quy tắc Rome II cũng ưu tiên áp dụng pháp luật của nơi phát sinh hậu quả của hành vi gây 

thiệt hại, là cách tiếp cận được xem là đã cân bằng được lợi ích của các bên và có tính chắc 

chắn hơn so với việc sử dụng nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại.412 Việc quy định quy 

phạm xung đột luật trong trường hợp các bên không có thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng 

là cần thiết. Tuy nhiên, Điều 706 không xác định “hậu quả của hành vi gây thiệt hại” là 

                                                                    
411 Thomas Kadner Graziano, ‘Freedom to Choose the Applicable Law in Tort- Article 14 and 4(3) of Rome II 

Regulation’ in John Ahern and William Binchy (eds), The Rome II regulation on the law applicable to non- 

contractual obligations: a new international litigation regime (Martinus Nijhoff Publishers, 2009) 114 

412 Rome II Regulation, Recital 16 “Uniform rules should enhance the foreseeability of court decisions and 

ensure a reasonable balance between the interests of the person claimed to be liable and the person who has 

sustained 

damage. A connection with the country where the direct damage occurred (lex loci damni) strikes a fair balance 

between the interests of the person claimed to be liable and the person sustaining the damage, and also reflects 

the modern approach to civil liability and the development of systems of strict liability” < http://eur- 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:0049:EN:PDF>. 
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những gì cũng như làm cách nào xác định được nước nơi hậu quả đó phát sinh. Theo Quy 

tắc Rome II, thiệt hại sẽ bao gồm tất cả những hậu quả phát sinh từ hành vi gây thiệt hại.413 

Việc xác định nước nơi phát sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại sẽ hoàn toàn độc lập 

với việc hành vi gây thiệt hại xảy ra ở nước nào hay những hệ quả gián tiếp của hành vi 

đó có thể xảy ra ở nước nào. Như vậy, theo Quy tắc Rome II, thiệt hại được xác định phải 

là hệ quả trực tiếp của hành vi gây thiệt hại. 

Quy tắc Rome II hoàn toàn không dẫn chiếu đến pháp luật của nước “nơi xảy ra hành vi 

gây thiệt hại”. Trong khi đó, Điều 706 quy định rằng nếu không xác định được nơi phát 

sinh hậu quả thì Điều 706 tiếp tục dẫn chiếu tới pháp luật của nước “nơi xảy ra hành vi 

gây thiệt hại”. Vốn dĩ quy tắc chọn luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại là một 

quy tắc phổ biến trong tư pháp quốc tế áp dụng đối với quan hệ ngoài hợp đồng. Tuy 

nhiên, như Quy tắc Rome II đã nhận định trong Recital 15 cũng như theo thực tiễn xét xử 

tại các tòa án, việc xác định nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoàn toàn không đơn 

giản,414 nhất là khi những yếu tố liên quan đến hành vi gây thiệt hại nằm ở nhiều quốc 

gia.415 Điều này dẫn đến sự không nhất quán và thiếu chắc chắn trong việc xác định pháp 

luật áp dụng. Trên thực tế hầu như không có trường hợp không xác định được nơi phát 

sinh hậu quả, trừ khi không có hậu quả nào, mà nếu không có hậu quả thì không thể có 

thiệt hại dẫn đến quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Vì vậy, thiết nghĩ quy định 

hiện tại của Điều 706 Dự thảo về trường hợp áp dụng pháp luật của nước nơi xảy ra hành 

vi gây thiệt hại là không cần thiết. 

Điều 706 Dự thảo còn đề cập đến trường hợp nếu các bên đều có nơi cư trú hoặc nơi thành 

lập ở cùng một nước thì pháp luật của nước đó được áp dụng chứ không phải pháp luật 

của nước do các bên chọn hay pháp luật của nước do quy phạm xung đột luật khác dẫn 

chiếu đến. Quy tắc Rome II cũng đề cập đến trường hợp này như là một ngoại lệ của 

                                                                    
413 Rome II Regulation, Article 2 “For the purposes of this Regulation, damage shall cover anyconsequence arising 

out of tort/delict, unjust enrichment, negotiorum gestio or culpa in contrahendo” 

414 Rome II Regulation, Recital 15 “The principle of the lex loci delicti commissi is the basic solution for non- 

contractual obligations in virtually all the Member States, but the practical application of the principle where the 

component factors of the case are spread over several countries varies. This situation engenders uncertainty as to 

the law applicable.” 

415 Castree v Squibb Ltd [1980] 1 WLR 1248. 
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nguyên tắc áp dụng pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại. 

Tuy nhiên, đây không phải là ngoại lệ của trường hợp các bên có thỏa thuận chọn luật. 

Như vậy, thứ tự ưu tiên áp dụng luật theo Quy tắc Rome II sẽ là sự lựa chọn của các bên, 

nếu các bên không có lựa chọn sẽ áp dụng luật của nước nơi phát sinh hậu quả của hành 

vi gây thiệt hại trừ khi các bên đều có nơi cứ trú hoặc thành lập ở cùng một nước (trừ một 

số quan hệ ngoài hợp đồng đặc biệt được quy định trong các điều khoản riêng của Quy tắc 

Rome II). Trong khi đó, Điều 706 BLDS lại có cách hiểu khác khi sắp xếp thứ tự ưu tiên sẽ 

là pháp luật nước nơi các bên có cùng nơi cư trú hoặc thành lập rồi mới đến pháp luật do 

các bên lựa chọn, đến pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả của hành vi gây thiệt hại 

và cuối cùng là nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại. Theo Quy tắc Rome II, ngay cả khi tất cả 

các yếu tố liên quan đến vụ việc tại thời điểm xảy ra hành vi gây thiệt hại (không loại trừ 

yếu tố nơi cư trú hay nơi thành lập của các bên) nằm ở một nước khác so với nước được 

các bên lựa chọn pháp luật áp dụng thì sự lựa chọn của các bên vẫn được tôn trọng. Quy 

tắc Rome II chỉ giới hạn rằng việc lựa chọn pháp luật điều chỉnh của các bên không làm 

ảnh hưởng đến việc áp dụng một số quy định có tính nguyên tắc của nước nơi có tất cả 

các yếu tố liên quan nói trên mà không hề bỏ qua thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng của 

các bên.416 Như đã đề cập ở phần trên, các bên trong quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng có quyền chọn pháp luật phù hợp nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình. Nếu họ nhận thấy luật của nước nơi các bên cùng cư trú hoặc thành lập là phù hợp 

họ sẽ chọn pháp luật nước đó. Ngược lại, họ có quyền chọn luật pháp một nước khác, nhất 

là khi nước được chọn có mối quan hệ mật thiết với hành vi gây thiệt hại và hậu quả của 

hành vi đó hơn là nước các bên cùng cư trú hoặc thành lập. Vì vậy, thiết nghĩ trong trường 

hợp này Dự thảo không nên hạn chế quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng của các bên. 

Trường hợp áp dụng luật của nước nơi các bên cùng cư trú hoặc thành lập chỉ nên được 

xem là ngoại lệ đối với nguyên tắc áp dụng pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả của 

hành vi gây thiệt hại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên trong quá trình giải 

quyết tranh chấp./. 

                                                                    
416 Rome II Regulation, Article 14.2 “Where all the elements relevant to the situation at the time when the event 

giving rise to the damage occurs are located in a country other than the country whose law has been chosen, the 

choice of the parties shall not prejudice the application of provisions of the law of that other country which cannot 

be derogated from by agreement”. 
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GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 

ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2014 

 Kính gửi: Cục Hàng Hải Việt Nam 

 V/v: Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hàng Hải  

Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập (Dzungsrt & Associates LLC) là một công ty Luật hoạt 

động tại Việt Nam, bao gồm các luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực luật hàng hải và giải 

quyết tranh chấp thương mại. Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập tiền thân là Văn phòng 

Luật sư Tư vấn Độc Lập (Dzungsrt & Associates) được thành lập năm 2002, thừa hưởng 

danh tiếng quốc tế trong lĩnh vực hàng hải và tranh tụng thương mại từ Công ty Tư vấn 

Độc Lập được thành lập vào tháng 10 năm 1997 tại Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Độc Lập được thành lập vào tháng 10 năm 1999. Kể từ thời 

điểm thành lập, Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập là một trong những công ty luật hàng 

đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực luật hàng hải và luật bảo hiểm hàng hải cũng như giải 

quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án và Trọng tài trong khu vực. Thông tin chi tiết có 

thể tham khảo tại http://dzungsrt.com/vi/  

Chúng tôi rất hân hạnh khi nhận được lời mời tham gia góp ý cho Dự thảo Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2005 và gửi kèm theo đây những 

ý kiến đóng góp của Công ty chúng tôi để quý Phòng kịp tổng hợp và gửi tới Ban soạn thảo, 

Cục Hàng hải Việt Nam. 

1. QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 

ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM NĂM 2005 

1.1. Vì đây là dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật hàng hải Việt nam nên theo ý kiến của 

chúng tôi thì cần có tổng kết thực tiễn quá trình thực hiện Bộ luật hàng hải từ năm 

2005 cho đến nay để xác định những vấn đề pháp lý đã thực hiện ổn định cần có 

tính kế thừa và những bất cập cần phải sửa đổi bổ sung. 
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1.2. Vì luật hàng hải là một trong số các ngành luật quốc tế nên cần phải được cập nhật 

với sự phát triển mới nhất trong lĩnh vực luật hàng hải quốc tế. 

1.3. Khi xây dựng dự thảo sửa đổi bổ sung luật hàng hải cần phải dựa trên nền tảng học 

thuật thống nhất cho nên phải tham khảo các chương trình giảng dạy luật hàng hải 

hiện hành đang được triển khai tại các trường đại học trong cả nước như Đại học 

luật Hà Nội, Đại học hàng hải, Đại học luật TP. HCM và các chương trình giảng dạy 

luật hàng hải quốc tế tại các trường đại học có danh tiếng: (i) Khóa học Thạc Sĩ Luật 

Hàng Hải của học viện Lloyd, (ii) Khóa học Thạc Sĩ Luật Hàng Hải của Đại học 

Southampton nước Anh, (iii) Khóa học Thạc sĩ Luật Hàng Hải của Đại học Quốc Gia 

Singapore (NUS), (iv) Chương trình nghiên cứu sinh của Viện Luật Hàng Hải Quốc 

Tế do Tổ chức Hàng Hải Quốc Tế (IMO) tổ chức tại IMO Interntional Maritime Lw 

Institute P.O.Box 31, Msida, MSD 01, Malta, (v) Đại học Hàng Hải Thế Giới (World 

Maritime University) ở Thụy Điển, v..v 

1.4. Do hệ thống pháp luật Việt Nam có thể được coi là hệ thống luật thành văn (Civil 

Law) mang đặc trưng XHCN nên nhiều khái niệm pháp lý trong luật hàng hải không 

tương thích với các ngành luật khác như Luật dân sự và luật thương mại, vì vậy 

cần phải được điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tiễn pháp lý (cung cấp các bản 

án, quyết định của tòa án làm ví dụ minh chứng). 

1.5. Dự thảo luật lần này cũng cần tính đến sự hội nhập hàng hải khu vực và trên thế 

giới. Vì vậy một số tài liệu dưới đây đã được tham khảo thêm so với bản đóng góp 

ý kiến lần thứ nhất của chúng tôi hồi tháng 8 năm 2013, cụ thể là: 

- Đạo luật số 7 năm 1996 của Singapore (Act 7 of 1996) có tên tiếng Anh đầy đủ 

là: Maritime and Port Authority of Singapore Act ngày 02 tháng 02 năm 1996, 

sửa đổi ngày 30 tháng 05 năm 1997, 

<http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Do

cId%3A%222b86442c-9330-4868-8255-

fc2710311965%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0%20ValidTime%

3A19970530000000%20TransactionTime%3A20140813000000;rec=0> 
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- Luật hàng hải Singapore 1995, có tên đầy đủ trong tiếng Anh là Merchant 

Shipping Act 1995 (Hay cũng còn được đánh số là Đạo luật số 15/1995) < 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocI

d%3A%22977a0eb4-e902-420e-abbd-

6b95a7d270b1%22%20Status%3Ainforce%20Depth%3A0;rec=0> 

- Đạo luật về ngăn ngừa ô nhiễm trên biển có tên đây đủ trong tiếng Anh là the 

Prevention of Pollution of the Sea (Amendment) Act 1996 ngày 01 tháng 02 

năm 1991. 

<http://www.mpa.gov.sg/sites/port_and_shipping/maritime_legislation_of_

singapore/prevention_of_pollution_of_the_sea_act.page> 

- Đạo luật số 20 năm 2008 quy định về trách nhiệm dân sự và Bồi thường thiệt 

hại Civil Liability and Compensation for Bunker Oil Pollution) Act 2008 ngày 

17 tháng 10 năm 2008. < 

http://www.mpa.gov.sg/sites/port_and_shipping/maritime_legislation_of_si

ngapore/merchant_shipping(civil_liability_and_compensation_for_oil_polluti

on)_act.page> 

Ngoài Singapore, chúng tôi kiến nghị Việt Nam cần tham khảo thêm các quy định của 
Luật hàng hải luật Úc, Luật hàng hải Trung Quốc, Luật hàng hải Hong Kong, v..v.  

1.6. Để dự thảo luật thật sự được chất lượng, chúng tôi kiến nghị Ban soạn thảo nên 

trân trọng mời các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực có liên quan như các tổ chức 

kinh doanh và khai thác cảng biển, các chủ tàu Việt Nam và nước ngoài đang kinh 

doanh tại Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ có liên quan như Logistic, freight 

forwarder, các giáo viên đang giảng dạy tại các trường đại học hàng hải, đại học 

luật có chuyên ngành luật hàng hải tại Việt Nam và trên thế giới và đặc biệt là các 

luật sư, thẩm phán và các trọng tài viên những người thường xuyên tham gia vào 

các vụ tranh chấp hàng hải để họ có thể chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong 

quá trình áp dụng luật hàng hải Việt Nam tại Việt Nam và trên thế giới.  

1.7. Cuối cùng theo ý kiến của chúng tôi, khi xây dựng dự thảo sửa đổi Bộ Luật Hàng 

Hải Việt Nam, Ban soạn thảo cũng cần dựa trên một nền tảng học thuật thống nhất 
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và nên tham khảo và nghiên cứu kỹ những ấn phẩm quan trọng trong hệ thống 

pháp luật hàng hải quốc tế như: 

- A.D. Hughes BCL, MA (Oxon), Barrister (LI) (1994), Casebook on carriage of 

goods by sea,Blackstone Press Limited 

- Chorley & Giles (8th Edition, 1995), Shipping Law,  

- Christopher Hill, (6th Edition, 2004), Maritime Law, Lloyd's of London Press Ltd 

- John F Wilson (7th Edition, 2010), Carriage of Goods by Sea, Pitman Publishin 

- Julian Cooke, Timothy Young QC, John Kimball, LeRoy Lambert, Andrew Taylor, 

David Martowski (3rd edition 2007), Voyage Charters  

- Michael Wilford (London, Solicitor Clyde & Co), Terence Coghlin (Partner, Thos. 

R. Miller & Son), John D.Kimball (New York, Attorney Healy & Baillie) (6th 

Edition 2008), Time Charters, Lloyd's of London Press Ltd. 

- N. Gaskell, C. Debattista and R. Swatton, (8th ed., 1987), Chorley and Giles' 

Shipping Law. 

- NJJ Gaskell, C Debattista and RJ Swatton (08th Edition in 28/08/198), Shipping 

Law, Pitman Publishing. 

2. BỐ CỤC CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI  

2.1. Theo đánh giá của chúng tôi về cơ bản bố cục dự thảo lần này đã cập nhật được 

thêm một số quy định quốc tế nêu tại ISPS code, công ước Hague-Visby và một số 

công ước quốc tế có liên quan. 

2.2. Tuy nhiên để phù hợp với hệ thống pháp luật hàng hải quốc tế và với những kiến 

thức và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình hợp tác với luật sư hàng hải tại 

những quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Singapore, Hong Kong, chúng 

tôi tin rằng bản dự thảo sẽ còn có thể phát triển tốt hơn nữa nếu Ban soạn thảo có 

thể thay đổi cấu trúc, bố cục của Bộ Luật hàng hải hiện hành nên được chia thành 

các Chương lớn, trong đó, tối thiểu cần đảm bảo tính thống nhất đối với các chương 

cơ bản dưới đây: 
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- Các quy định cơ bản của Luật hàng hải (Admiralty Law), trong chương này có 

thể bao gồm các mục, tiêu mục như Tai nạn đâm va trên biển (Collision at Sea), 

Giới hạn trách nhiệm và Quỹ bảo đảm bồi thường (Limitation of Liability and 

Limitation Fund), Ô nhiễm hàng hải và trách nhiệm do ô nhiễm dầu (Marine 

Pollution and Liability for Oil Pollution), Tai nạn hàng hải và các tổn thất về 

người (Marine Incident and Personal Injury and Death), Lai dắt (Tug and 

towage), Cứu hộ và trục vớt (Salvage), Tổn thất chung, tổn thất riêng (General 

Average/Private Average), v…v; 

- Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển (Carriage of Goods by Sea), bao gồm 

hai mục lớn là (i) Chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển trong đó 

bao gồm các tiểu mục về vận đơn, khiếu nại hàng hóa và các mức giới hạn trách 

nhiệm, quan hệ pháp lý giữa các chủ thể xung quanh việc phát hành một vận 

đơn, các yêu cầu của Người thuê tàu và (ii) Hợp đồng thuê tàu, v… 

- Các hoạt động tài chính liên quan tới tàu biển (Ship Finance), bao gồm các mục, 

tiểu mục nhỏ như Mua bán tàu (Sale and Purchase of Ship), đóng tàu 

(Shipbuilding), Đăng ký tàu (Ship Registration), Cờ tàu (Ship Flag), các loại tài 

liệu trong một giao dịch tài chính có liên quan đến tàu biển (Ship 

Documentation), v…v. 

- Bảo hiểm hàng hải (Marine Insurance) bao gồm các tiểu mục nhỏ như Hợp 

đồng bảo hiểm hàng hải (Insurance Policy), Các thiệt hại thực tế hay tổn thất 

đối với tài sản trong hàng hải (Physical loss or damage to maritime property 

(hull and cargo), các khiếu nại được bảo hiểm bơi các Hiệp hội bảo hiểm tương 

hỗ (protection and indemmity – P&I), trách nhiệm của đại lý bảo hiểm, người 

môi giới bảo hiểm và của nhà bảo hiểm (liability of agents, brokers and 

underwriters), hệ quả của việc một công ty bảo hiểm bị phá sản (the effect of 

the insolvency of an insurance company), v…v. 

- Thẩm quyền giải quyết tranh chấp: Jurisdiction and Choice of Law, bao gồm 

các quy định về (i) việc lựa chọn thẩm quyền tài phán phù hợp và lựa chọn luật 

áp dụng (Choice of Law and Jurisdiction), (ii) các quy định về bắt giữ tàu biển 

và thả tàu biển cũng như các biện pháp bảo đảm (Ship Arrest, Ship Release and 
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Security), (iii) các quy định về quyền cầm giữ hàng hải và quyền khiếu nại hàng 

hải (maritime lien & maritime claim) và thứ tự ưu tiên giữa các quyền này; 

- Thẩm quyền của Cảng vụ hàng hải (power of port authorities) và thẩm quyền 

của tòa án (jurisdiction of the Vietnamese courts). 

Dưới đây chúng tôi có một vài đóng góp sơ bộ đối với một số chương, mục, quy định hiện 

nay của Bộ luật hàng hải 2005 và bản dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

hàng hải mà chúng tôi được cung cấp. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hợp tác với Ban soạn 

thảo để góp ý thêm đối với từng quy định cụ thể của bản dự thảo hiện nay trong thời gian 

tới. 

3. NHỮNG ĐIỂM GÓP Ý VỚI CÁC CHƯƠNG, MỤC CỦA BỘ LUẬT/DỰ THẢO LUẬT 

3.1. Chương I: Những quy định chung 

3.1.1. Về cơ bản, các quy định của Chương này là tương đối đầy đủ, tuy nhiên theo 

chúng tôi có thể bổ sung thêm các trường hợp xung đột pháp luật quy định 

tại Điều 3 của Chương I. 

3.2. Chương II: Tàu biển 

3.2.1. Các quy định về đăng ký tàu biển (mục 2) và đăng kiểm tàu biển (mục 

3) cần được bổ sung thêm để phù hợp với các văn bản khác ban hành trong 

suốt 8 năm qua. Cũng cần trao đổi với Bộ Tư pháp để thống nhất cơ sở dữ 

liệu sao cho các cơ quan đăng ký tàu biển và các tài sản trên tàu có thể được 

tra cứu trên cơ sở quốc gia về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

3.2.2. Các quy định về giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển (mục 4) cần 

được bổ sung thêm về việc cầm giữ, sử dụng giấy chứng nhận và tài liệu tàu 

biển, theo chúng tôi, cần quy định rõ, giấy chứng nhận, tài liệu tàu biển chỉ 

được sử dụng cho việc điều khiển, quản trị tàu hợp pháp và không thể là 

đối tượng bị cầm giữ để đảm bảo giải quyết khiếu nại, yêu cầu của người 

nhận thế chấp, chủ tàu hay bất kỳ người yêu cầu nào trên tàu Ngoài ra chúng 

tôi cũng đề nghịghi quy định việc chế tài đối với việc cầm giữ giấy tờ tàu 
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cho các mục đích nêu trên. (xin tham khảo điều 17 của Merchant Shipping 

Act 1995 của Singapore).  

3.2.3. Các quy định về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô 

nhiễm môi trường quy định tại Mục 5 của Chương II nên phát triển thành 

một chương độc lập do tầm quan trọng của các quy định này đối với một 

quốc gia có bờ biển dài như Việt Nam. Chúng tôi thấy cần quy định cụ thể 

hóa các vấn đều sau (i) trách nhiệm của chủ tàu trong việc khai thác tàu 

không bảo đảm an toàn, (ii) quy định về nghĩa vụ của chủ tàu, thuyền 

trưởng trong việc bảo đảm tàu có khả năng đi biên trước mỗi chuyến hành 

trình, (iii) Nghĩa vụ tuân thủ Colregs 72. (xin tham khảo điều 101, điều 112, 

điều 114 của Merchant Shipping Act 1995 của Singapore). 

3.2.4. Cũng trong mục 5, điều 31 nên phát triển thành một mục độc lập do tính 

chất quan trọng của việc điều tra tai nạn hàng hải. Theo chúng tôi cần có 

những quy định cụ thể về (i) hành động của điều tra viên (ii) trình tự điều 

tra tai nạn hàng hải (iii) các quy định về thu thập chứng cứ, gọi phỏng vấn 

(Xin tham khảo điều 117, điều 119, điều 121 của Merchant Shipping Act 

1995 của Singapore). 

3.2.5. Các quy định về chuyển quyền sở hữu và thế chấp tàu biển quy định tại 

mục 6 nên bổ sung thêm các quy định về thế chấp và chuyển quyền sở hữu 

đối với tàu biển đang đóng. Hiện nay cách hiểu và áp dụng pháp luật của cơ 

quan đăng ký tàu biển, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và các cơ quan 

chức năng có nhiều điểm chưa được thống nhất. 

3.2.6. Các quy định về Quyền cầm giữ hàng hải và Bắt giữ tàu biển nêu tại các 

Mục 7 và Mục 8 của Chương II, cần quy định chi tiết hơn nữa để các cơ quan 

thực thi, tòa án dễ hiểu và vận dụng bên cạnh các quy định hiện nay và các 

quy định của Pháp lệnh bắt giữ tàu biển năm 2008. Hiện nay Bộ luật Hàng 

hải năm 2005 của Việt Nam căn cứ vào quyền ưu tiên mà chia thành 5 loại 

cầm giữ hàng hải với thiệu hiệu là 1 năm và 17 loại khiếu nại hàng hải làm 
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phát sinh quyền bắt giữ tàu biển. Tuy nhiên, cần bổ sung quy đinh chi tiết 

về thời hiệu khởi kiện đối với 17 loại khiếu nại hàng hải thông thường. 

3.2.7. Cần có những quy định riêng về tàu container do đây là một loại tàu đặc 

thù và chiếm một tỷ trọng lớn trong hoạt động chuyên chở hàng hóa tại Việt 

Nam và trên thế giới. Trong quá trình soạn thảo có thể tham khảo các quy 

định tại HongKong Freight containers (safety) Ordinance ngày 

10/11/2006, Gazette Number: L.N.216 of 2006) hay Bộ Luật Hàng Hải 

Trung Quốc (điều 46), v..v. 

3.2.8. Các quy định về đăng ký tàu biển và đăng kiểm tàu biển Việt Nam quy 

định tại các Mục 2 và Mục 3 của Chương II cũng nên được bổ sung cho phù 

hợp với thực tiễn và các quy định tại những văn bản dưới luật đã ban hành 

trong suốt 8 năm qua. Chúng tôi đồng ý với tờ trình là cần có những quy 

định để cụ thể hóa tình trạng pháp lý của cả những loại loại tàu chuyên 

dùng, ví dụ ụ nổi, kho chứa nổi, dàn di động, v..v vì chúng đều là những kết 

cấu nổi chuyên dùng và có những đặc thù trong hoạt động. Chỉ đơn cử như 

trường hợp của ụ nổi thì do chưa có quan điểm thống nhất về định nghĩa vụ 

nổi, nên cơ quan đăng ký tàu biển của Việt Nam hiện chưa cấp bất kỳ giấy 

chứng nhận tàu biển nào cho các ụ nổi, gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu 

và giấy chứng nhận treo cờ và điều đó gây rất nhiều khó khăn cho các chủ 

ụ nội khi muốn chuyển cờ ụ nổi sang cờ Việt Nam và dùng ụ nổi cho hoạt 

động đóng tàu, sữa chửa tàu trong vùng nước Việt Nam hay thế chấp các ụ 

nổi này để lấy vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

3.3. Chương III: Thuyền Bộ  

3.3.1. Theo chúng tôi vì Việt Nam đã tham gia MLC 2006, cho nên cần nội luật hóa 

các quy định của MLC 2006. So với MLC 2006, luật Việt Nam còn chưa tương 

thích ở các điểm chủ yếu sau: 

- Chưa có quy định cụ thể về việc hồi hương thuyền viên theo như hướng 

dẫn tại Mục B2.5 của MLC 2006. 
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- Chưa có quy định về quy chuẩn tối thiệu về thức ăn, nước uống cho 

thuyền viên theo như quy định hướng dẫn tại mục A3.2 của MLC 2006. 

- Chưa có quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trên tàu theo như 

quy định tại mục B5.1.15 của MLC 2006. 

3.3.2. Do đó, theo chúng tôi, Luật hàng hải cần cụ thể hóa các quy định trong MLC 

2006 để giải quyết các đề sau (i) hợp đồng lao động và thỏa ước lao động 

tập thể của thuyền viên ví dụ như sa thải thuyền viên (ii) cơ chế giải quyết 

khiếu nại trên tàu (iii) quy định về cung cấp, cũng như khiếu nại, giải quyết 

khiếu nại về cung cấp thức ăn, nước uống trên tàu (iv) quy định về hồi 

hương thuyền viên (v) quy định về bắt người trên tàu. (Xin tham khảo điều 

55, điều 59, điều 85, điều 87 của Merchant Shipping Act 1995 của 

Singapore) 

3.4. Chương IV: Cảng biển 

3.4.1. Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 mới chỉ có quy định chung về định 

nghĩa cảng biển, phân loại cơ bản các hệ thống ba hệ thống cảng biển và 

chức năng của từng loại. Tại dự thảo lần này cần có quy định chi tiết thêm 

đối với một số loại cảng biển đặc thù như cảng biển là các tàu chứa dầu, khí 

tại các khu vực mỏ, cảng biển chuyên dụng, v..v. 

3.4.2. Bên cạnh đó, cần phát triển các quy định về chức năng, hoạt động và thẩm 

quyền của các Cảng vụ Hàng hải (điều 66), thẩm quyền của Giám đốc cảng 

vụ hàng hải (điều 67) và các trường hợp cảng vụ hàng hải được quyền tạm 

giữ tàu biển (điều 68) thành những quy phạm hoàn chỉnh và tách rời với 

các quy định của Chương IV và/hoặc xây dựng thành những mục/tiểu mục 

nằm trong chương IV. 

3.5. Chương V: Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển 

3.5.1. Về bố cục của chương  
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3.5.1.1. Bố cục hiện nay của chương 5 của bản dự thảo chưa thực sự rõ ràng. Ví dụ 

như mục 2 chương 5 của bản dự thảo nói về hợp đồng vận chuyển hàng 

hóa theo chứng từ vận chuyển, mục 3 nói về hợp đồng vận chuyển hàng 

hóa theo chuyến. Chúng tôi hiểu rằng, trong vận tài hảng hải, các học giả 

dựa vào các hình thức vận chuyển, mà chia làm vận chuyển theo tàu chợ 

và vận chuyển theo tàu chuyến. Tuy nhiên, căn cứ vào giấy tờ pháp lý, thì 

lại phân thành 2 loại: vận chuyển theo chứng từ vận chuyển và vận chuyển 

hàng hóa theo hợp đồng thuê tàu. Trong đó chỉ có vận chuyển theo chứng 

từ vận chuyển chính là vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Chứng từ 

vận chuyển này có thể phát hành theo tàu chợ, cũng có thể phát hành dựa 

trên hợp đồng thuê tàu chuyến. Nhưng dù có phát hành từ đâu (tàu chợ 

hay hợp đồng thuê tàu chuyến) thì các chứng từ vận chuyển này đều là (i) 

bằng chứng về quyền sở hữu hàng hóa dùng để định đoạt, (ii) bằng chứng 

của hợp đồng vận chuyển, (iii) là bằng chứng về việc người vận chuyển đã 

nhận hàng. Theo đó, chỉ có người cầm vận đơn hợp pháp thì mới có quyền 

kiện, khiếu nại người chuyên chở về tình trạng hàng hóa. 

3.5.1.2. Tham khảo pháp luật của một số nước có truyền thống về luật hàng hải, ví 

dụ như nước Anh, Úc, Singapore, Hồng Kông họ cũng có các cách phân loại 

tương đương. Theo điều 1, schedule 1, của Australia Carriage of Goods by 

Sea Acts 1991, thì hợp đồng vận chuyển hàng hóa chỉ áp dụng cho vận 

chuyển hàng hóa được điều chỉnh bởi vận đơn, hoặc những giấy tờ tương 

đương khác, bao gồm cả vận đơn được phát hành theo hợp đồng thuê 

tàu.417 Theo part 2, và 3 của Australia Carriage of Goods by Sea Acts 1991, 

thì luật áp dụng chung cho cả 2 loại vận đơn nói trên là công ước Hague 

(có sửa đổi bổ sung cho phù hợp với hoàn cảnh nước Úc), và một số điều 

của công ước Hamburge.  

                                                                    
417 Article 1, schedule 1, Australia Carriage of Goods by Sea Act 1991: “Contract of carriage” applies only to 
contracts of carriage covered by a bill of lading or any similar document of title, in so far as such document 
relates to the carriage of goods by sea, including any bill of lading or any similar document as aforesaid 
issued under or pursuant to a charter party from the moment at which such bill of lading or similar 
document of title regulates the relations between a carrier and a holder of the same.” 
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3.5.1.3. Chúng tôi được biết một số các ấn phẩm cũng như các giáo trình trên thế 

giới ghi nhận hợp đồng thuê tàu chuyến cũng là một hình thức của hợp 

đồng chuyêến chở (Ví dụ như cuốn Shipping Law của Chorley & Giles”418, 

hay cuốn Carriage of Goods by Sea của John H Wilson419). Tuy nhiên chúng 

tôi hiểu rằng, đó là vì trong hợp đồng thuê tàu chuyến sẽ có 1 điều khoản 

về phát hành vận đơn kèm với hợp đồng thuê tàu. Người thuê tàu ban đầu 

sẽ là người cầm vận đơn hợp pháp và có quyền kiện/khiếu nại đối với 

người chuyển chở về hư hỏng/mất mát hàng hóa. Tuy nhiên, khi vận đơn 

đã được ký hậu cho người thứ 3, thì người thuê tàu đã chuyển nhượng vận 

đơn với cả những quyền lợi được hưởng theo vận đơn cho người thứ 3. Vì 

đã chuyển nhượng vận đơn với các quyền lợi kèm theo, nên họ sẽ không 

còn quyền khiếu nại/kiện người chuyên chở về hư hỏng/mất mát hàng 

hóa theo vận đơn nữa. Họ chỉ có thể kiện người chuyển chở dựa trên các 

điều khoản của hợp đồng thuê tàu: ví dụ như thưởng phạt, xếp dỡ 

chậm…và đối tượng của vụ kiện tụng này nếu có thì không phải là việc hư 

hỏng mất mát hàng hóa, mà chính là con tàu đã vận chuyển số hàng hóa. 

Chỉ có người cầm vận đơn hợp pháp thì mới có quyền kiện/khiếu nại người 

chuyển chở về mất mát hư hỏng hàng hóa.  

3.5.1.4. Trở lại chương 5 của bản dự thảo hiện nay, trong chương 5 vừa có hợp 

đồng vận chuyển hàng hóa theo chứng từ vận chuyển (mục 2), lại vừa có 

hợp đồng vận chuyển theo Chuyến (mục 3). Như vậy, chúng tôi hiểu, theo 

bộ luật hàng hải 2005 và cũng như bản dự thảo sửa đổi không chỉ có người 

cầm vận đơn hợp pháp có thể kiện người chuyên chở mà người ký tên trên 

hợp đồng thuê tàu chuyến cũng có thể kiện người chuyên chở đối với hư 

hỏng mất mát hàng hóa. Theo chúng tôi hiểu, mục 3 của dự thảo, cũng như 

bộ luật hàng hải hiện hành kế thừa cách hiểu về hợp đồng vận chuyển tài 

sản trong bộ luật dân sự, theo đó bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại 

cho bên thuê vận chuyển, nếu để hàng hóa bị mất mát hư hỏng (điều 546 

BLDS 2005). Cách hiểu như vậy, có thể đúng với tư duy pháp luật dân sự, 

                                                                    
418 Chorley & Giles, 1995, Shipping Law 8th Edition, p.174. 
419 John F Wilson 2010, Carriage of Goods by Sea 7th Edition, p.6 
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nhưng không phản ánh đúng các quy định của luật pháp luật chuyên 

ngành, cụ thể là luật hàng hải và trái với thông lệ hàng hải quốc tế, theo đó 

chỉ ghi nhận người cầm vận đơn hợp pháp là người duy nhất có quyền 

kiện/khiếu nại người chuyển chở về mất mát hư hỏng hàng hóa. 

3.5.1.5. Mục 3, chương 5 của dự theo quy định về “hợp đồng vận chuyển theo 

chuyến” thay vì “hợp đồng thuê tàu chuyến”, trái với thông lệ quốc tế theo 

chúng tôi sẽ gây ra nhiều khó khăn trong việc áp dụng pháp luật, ví dụ như 

việc kiện/khiếu nại người người chuyển chở mà dựa vào “hợp đồng vận 

chuyển theo chuyến” không dựa vào vận đơn, thì trách nhiệm của người 

vận chuyển sẽ được giới hạn thế nào, được miễn trách ra sao…đều không 

được mục 3 của BLHH hiện hành qui định. Tham khảo các công ước về vận 

tải hàng hóa bằng đường biển trên thế giới như Hague, Hague Visby thì họ 

cũng chỉ quy định trách nhiệm và miễn trách của người vận chuyển theo 

vận đơn, (chứng từ vận chuyển) chứng không có quy định trách nhiệm của 

người vận chuyển theo “hợp đồng thuê tàu chuyến” (voyage charter 

party), càng không có khái niệm “hợp đồng vận chuyển theo chuyến”. 

3.5.1.6. Chúng tôi được biết, ở một số thẩm quyền tài phán, ví dụ như Trung Quốc, 

cụ thể là điều 43 của Bộ Luật Hàng Hải Trung Quốc420, theo yêu cầu của 

người giao hàng hay người chuyên chở các bên có thể ghi nhận hợp đồng 

vận chuyển hàng hóa bằng văn bản. Tuy nhiên quy định của pháp luật điều 

chỉnh loại văn bản này hoàn toàng giống với các quy định điều chỉnh về 

chứng từ vận chuyển, cụ thể là vận đơn do người chuyên chở phát hành 

đơn phương. 

3.5.1.7. Chính vì các bất cập kể trên, chúng tôi nhất trí với dự thảo hiện nay là (i) 

đưa các điều 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 97, 101, 

113 vào mục “Những quy định chung”, (ii) chúng tôi kiến nghị nên tham 

khảo pháp luật của các quốc gia phát triển và thông lệ hàng hải quốc tế để 

                                                                    
420 Article 43 of China Maritime Code: “The carrier or the shipper may demand confirmation of the contract 
of carriage of goods by sea in writing. However, voyage charter shall be done in writime. Telegrams, telexes 
and telefaxex have the effect of written documents. 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

411 

Về Mục lục chính 
 

 

sửa lại bố cục của chương 5. Theo đó, mục 1 sẽ là “Những quy định chung”, 

mục 2 sẽ là “hợp đồng vận chuyển hàng hóa” (chứng từ vận chuyển sẽ nói 

luôn trong mục 2), mục 3 sẽ là “những quy định đặc biệt về hợp đồng thuê 

tàu chuyến” và mục 4 sẽ là “những quy định đặc biệt về hợp đồng vận tải 

đa phương thức”. 

3.5.2. Các ý kiến của chúng tôi đối với từng điều khoản cụ thể của bản dự thảo 

3.5.2.1. Điều 72.2 về định nghĩa người vận chuyển người vận chuyển ghi nhận: 

người vận chuyển là người tự mình hoặc ủy quyền cho người khác giao kết 

hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Quy định này thực chất 

đã tham khảo từ công ước Hague và công ước Hague-Visby, những công 

ước đã không thiếu tính cập nhật và ngày càng bị chỉ trích. Hiện nay nhiều 

nước xem người vận chuyển bao gồm cả người làm công, đại lý của người 

vận chuyển khi thực hiện 1 phần công việc của người vận chuyển. Ví dụ 

như điều 2 của Carriage of Goods Act 1979 của New Zealand, tuy cũng kế 

thừa công ước Hague-Visby nhưng hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia 

phát triển hiện đã mở rộng khái niệm người vận chuyển đến cả những “nhà 

thầu phụ”, người làm công của người vận chuyển như người đóng gói hàng 

hóa trước khi hàng được chất lên tàu. Mục đích của sự mở rộng này là để 

các thầu phụ, người làm công, đại lý địa phương của người chuyên chở 

cũng được hưởng mức giới hạn trách nhiệm như người vận chuyển. Ý kiến 

chúng tôi là nếu người vận chuyển thuê dịch vụ tại cảng địa phương để 

thực hiện một phần công việc của mình liên quan đến hàng hóa vận chuyển 

thì những người được thuê đó cũng nên được xem như là người vận 

chuyển để có thể được hưởng giới hạn trách nhiệm như người vận chuyển. 

Thật không công bằng khi người vận chuyển nước ngoài được giới hạn 

trách nhiệm và được miễn trách trong khi người làm công cho họ ở cảng 

địa phương thì lại không được. Vì vậy theo quan điểm của chúng tôi nên 

sửa thành “người vận chuyển thực tế là người được người vận chuyển ủy 

thác thực hiện toàn bộ hoặc 1 phần việc vận chuyển hàng hóa bằng đường 
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biển, bao gồm cả người làm công, đại lý của người vận chuyển khi thực 

hiện 1 phần công việc của người vận chuyển”.  

3.5.2.2. Điều 92. Quyền định đoạt hàng hóa của người gửi hàng. 

Quy định hiện nay là “người giao hàng có quyền định đoạt hàng hóa cho 

đến khi hàng được trả cho người nhận hàng hợp pháp, nếu chưa chuyển 

giao quyền này cho người khác, có quyền yêu cầu dỡ hàng trước khi tàu 

biển bắt đầu chuyến đi”. Ở đây luật chưa quy định rõ thời điểm nào sẽ được 

coi là bắt đầu chuyến đi để có cách hiểu thống nhất đối với các cơ quan 

chức năng và các thẩm phán tại nhiều địa phương khác nhau. 

3.5.2.3. Điều 97. Kiến nghị nên giữ cụm từ “theo chứng từ vận chuyển”, thời hiệu 

khởi kiện về hư hỏng mất mát hàng hóa theo chứng từ vận chuyển là 1 

năm. Lý do: thời hiệu 1 năm là lấy từ công ước Hague, mà công ước Hague 

chỉ điều chỉnh đối với các chứng từ vận chuyển. Như vậy, vẫn sẽ có những 

tranh chấp về hư hỏng và mất mát hàng hòa nằm ngoài sự điều chỉnh của 

“chứng từ vận chuyển” và những tranh chấp như vậy sẽ được điều chỉnh 

bởi quy định chung về pháp luật về hợp đồng và thời hiệu áp dụng cho 

những tranh chấp về hợp đồng có thể khác với thời hiệu áp dụng cho các 

tranh chấp liên quan đến vận đơn. Ví dụ như đối với các vận đơn quy định 

trách nhiệm của người vận chuyển là từ “cẩu tới cẩu”, nhưng hàng hóa có 

thể đã được đặt dưới quyền quản lý của người vận chuyển là trước khi 

hàng hóa được bốc lên lan can tàu, hay sau khi hàng hóa được dỡ xuống 

khỏi lan can tàu. Như vậy, việc hư hỏng và mất mát hàng hóa từ thời điểm 

hàng hóa được đặt dưới sự quản lý của người vận chuyển cho đến khi hàng 

hóa bước qua lan can tàu có thể sẽ không được điều chỉnh bởi vận đơn mà 

được điều chỉnh theo thỏa thuận riêng của các bên dựa theo các quy tắc 

chung về pháp luật và hợp đồng, và những tranh chấp như vậy có thể có 

trường hợp thời hiệu nhiều hơn 1 năm tùy theo pháp luật về hợp đồng quy 

định. 
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3.5.2.4. Điều 77.2 quy định người vận chuyển thực tế, người làm công, hoặc đại lý 

của người người vận chuyển thực tế có quyền hưởng các quyền liên quan 

đến trách nhiệm của người vận chuyển theo bộ Luật Hàng Hải, cụ thể là 

theo quy định tại chương 5 của Bộ Luật Hàng Hải. Điều này cần thiết nhưng 

chưa đủ. Theo quan điểm của chúng tôi nên quy định thêm để người vận 

chuyển thực tế, người làm công, đại lý có quyền hưởng các lợi ích của 

người vận chuyển theo luật và cả theo các hợp đồng vận chuyển dù họ 

không là một bên trong hợp đồng. Lý do: điều 74.4 BLHH cho phép các bên 

giảm nhẹ trách nhiệm của người vận chuyển so với luật định, ví dụ như các 

bên có quyền thỏa thuận giảm nhẹ trách nhiệm của người vận chuyển 

trong khoảng thời gian từ khi nhận hàng đến trước khi bốc hàng lên tàu và 

khoảng thời gian từ khi kết thúc dỡ hàng cho đến khi trả xong hàng. Như 

vậy, không có lý do gì mà người vận chuyển thầu phụ lại phải chịu trách 

nhiêm cao hơn người vận chuyển chính. 

3.5.2.5. Điều 94 xử lý hàng hóa bị lưu giữ. 

Bố cục của điều này tại dự thảo hiện nay chưa thực sự rõ ràng, và không 

phù hợp với quy định tại điều 84 của Luật Hàng Hải. Theo điều 84 hiện nay 

thì người vận chuyển có quyền lưu giữ hàng khi người nhận hàng chưa 

thanh toán đủ các khoản nợ. Trong khi đó hàng hóa bị lưu giữ theo điều 94 

lại bao gồm cả hàng hóa do người nhận hàng không đến nhận, từ chối nhận 

hàng hay trì hoãn nhận hàng. Theo quan điểm của chúng tôi, khi người 

nhận hàng không đến nhận, từ chối nhận hàng hoặc trì hoãn việc nhận 

hàng thì người vận chuyển chỉ có quyền dỡ hàng và gửi ở một nơi an toàn 

thích hợp mà thôi, chứ không gọi là lưu giữ hàng hóa. 

Hơn nữa, khi lưu giữ hàng hóa, thì người vận chuyển chỉ được lưu giữ và 

bán đấu giá 1 phần hàng hóa tương ứng với số nợ, trong khi đó, nếu người 

có quyền nhận hàng trì hoãn việc nhận hàng, từ chối nhận hàng thì người 

vận chuyển có quyền dỡ toàn bộ hàng hóa khỏi tàu và gửi giữ toàn bộ hàng 

hóa ở nơi thích hợp. Chính vì đó, chúng tôi cho rằng cần phải phân biệt 2 

trường hợp “lưu giữ hàng hóa” do thiếu nợ và “dỡ hàng xuống tàu” do từ 
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chối nhận hàng, chậm nhận hàng. Tham khảo pháp luật pháp của nhiều 

nước trong khu vực như Hong Kong, Singapore, v..v, chúng tôi cũng tìm 

thấy các quy định tương tự, ví dụ như pháp luật Singapore cũng phân biệt 

rạch ròi 2 trường hợp, bao gồm: (i) quyền dỡ hàng khỏi tàu được quy định 

tại điều 126 mục VIII của Merchant Shipping Act Singapore Marine 

Shipping Act 02nd February 1996 và (ii) quyền cầm giữ hàng hóa để bảo 

đảm cho phí vận chuyển được quy định tại điều 127 mục VIII của Merchant 

Shipping Act Singapore Marine Shipping Act 02nd February 1996. 

3.5.2.6. Điều 100 ký phát vận đơn trong hợp đồng thuê tàu chuyến. 

Đồng ý với quan điềm không bỏ điều này vì (i) phù hợp với thông lệ quốc 

tế, (ii) vận đơn là cái có sau, do người vận chuyển đơn phương phát hành, 

hợp đồng thuê tàu chuyến mới chính là sự thỏa thuận, do đó, nếu vận đơn 

được phát hành trái với hợp đồng thuê tàu thì các điều khoản trong hợp 

đồng thuê tàu sẽ được ưu tiên theo điều 100 của Luật Hàng hải, như vậy 

mới hợp lý vì hành vi phát hành vận đơn đơn phương không thể cao hơn 

sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. 

3.5.2.7. Điều 102 “Thời hạn bốc hàng” và 103 “Phạt dôi nhật”: nên được sửa thành 

“bốc dỡ hàng” vì điều 102 và 103 chỉ quy định cho trường hợp hàng lên 

tàu, dự thảo hiện nay chưa có quy định điều chỉnh trưởng hợp phạt dôi 

nhật trong trường hợp chậm chễ dỡ hàng khỏi tàu.  

3.5.2.8. Điều 108. Tuyến đường và thời gian vận chuyển 

Cần có thêm quy định về hậu quả của việc đi chệnh tuyến đường vận 

chuyển. Một số học giả trên thế giới, ví dụ như John Shijian Mo, trong cuốn 

“International Commercial Law” tái bản lần thứ 3, năm 2003 cho rằng việc 

đi chệch tuyến đường vận chuyển và dẫn đến người chuyển chở không 

được hưởng giới hạn trách nhiệm và miễn trách. 
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3.6. Chương VI: Hợp đồng thuê tàu 

Như đã phân tích tại điểm 2.4 bên trên, chúng tôi cho rằng nên gộp các quy định 

về hợp đồng thuê tàu chuyến, hợp đồng thuê tàu định hạn và hợp đồng thuê tàu 

trần thành một phần riêng. Các ý kiến chi tiết của chúng tôi đối với từng loại hình 

hợp đồng thuê tàu sẽ được gửi tới quý Phòng/Ban trong các bản đóng góp ý kiến 

tới. Ngoài ra dự thảo luật cũng nên đưa vào các mục/tiểu mục quy định về hợp 

đồng giữa chủ tàu với người quản lý tàu, người khai thác tàu, v..v bên cạnh các quy 

định điều chỉnh mối quan hệ giữa chủ tàu và người thuê tàu. 

3.7. Chương VIII: Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải 

Các quy định về đại lý tàu biển cần được bổ sung thêm cho phù hợp với luật pháp 

của các nước đang phát triển và thông lệ quốc tế. Các quy định như Hợp đồng đại 

lý tàu biển phải được giao kết bằng văn bản rất thiếu tính thực tiễn và hầu hết các 

cảng vụ đều đồng ý việc chủ tàu, người thuê tàu chỉ định đại lý thông qua email, 

fax, v..v. 

Các quy định về môi giới hàng hải cũng cần phát triển thêm vì thực tiễn trong có 

rất nhiều loại hình môi giới như S&P broker (môi giới mua bán tàu), insuarance 

broker (môi giới bảo hiểm), v..v. 

3.8. Chương IX: Hoa tiêu hàng hải 

Các chế định hoa tiêu hàng hải không phải chịu trách nhiệm dân sự do lỗi dẫn tàu 

đã và đang gây ra những bức xúc cho nhiều chủ tàu và các bên liên quan. Cần chỉnh 

sửa chế định về hoa tiêu hàng hải để nâng cao trách nhiệm và tính chuyên nghiệp 

của đội ngũ hoa tiêu Việt Nam xứng tầm với sự phát triển của ngành hàng hải Việt 

Nam trong thời gian qua. 

3.9. Chương X: Lai dắt tàu biển 

Thực tế, hoạt động lai dắt tàu biển là một hoạt động đặc thù và rất phức tạp tại 

nhiều cảng biển Việt Nam trong thời gian qua. Vì vậy chúng tôi kiến nghị dự thảo 

lần này cần bổ sung thêm các quy định về hình thức của hợp đồng lai dắt tàu biển 
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theo hướng linh động hơn, ví dụ như lai dắt trong các tình huống khẩn để cứu 

người, cứu tàu hay cứu hàng thì không nhất thiết phải chtrờ tới khi có hợp đồng 

giao kết bằng văn bản 

3.10. Chương XI và XII: Cứu hộ hàng hải và Trục vớt tài sản chìm đắm 

Cứu hộ hàng hải là một trong số những quy định mang tính nhân đạo và phục vụ 

cho việc phát triển một nền hàng hải nhân văn và bền vững. Các hoạt động trục vớt 

tàu, hàng hóa và tài sản chìm đắm theo tàu theo phân loại của thế giới chỉ nên xếp 

thành một mục/tiểu mục trong chương Cứu hộ hàng hải. Bên cạnh các quy định 

chung hiện nay của Dự thảo về cứu hộ hàng hải, cần bổ sung thêm những mục, tiểu 

mục về các hoạt động chi tiết của từng loại hình cứu hộ hàng hải đặc thù như (i) 

cứu hộ hàng hải gần bờ, cứu hộ hàng hải tại các vùng biển xa bờ, cứu hộ hàng hải 

đối với hàng hóa và trang thiết bị trên tàu, thanh thải xác tàu và tài sản đã chìm 

đắm, trục vớt, làm nổi tàu và tài sản trên tàu, v..v.  

3.11. Chương XIII: Tai nạn đâm va 

Do Việt Nam đã phê chuẩn và nội luật hóa các quy định của COLREGS 1972. Tại 

văn bản mới nhất là Thông số 19 năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải, các quy định 

này đã được cập nhật phù hợp với các được sửa đổi, bổ sung của COLREGs 1972 

tại các năm 1981, 1987, 1989, 1993, 2001 và 2007 nên chúng tôi đề nghị có những 

thay đổi tương ứng tại chương này của bản dự thảo. 

3.12. Chương XV: Giới hạn trách nhiệm dân sự đối với các khiếu nại hàng hải 

Các quy định về giới hạn trách nhiệm dân dự đối với các khiếu nại hàng hải cũng 

như quy định về thành lập Quỹ bảo đảm bồi thường vẫn mới chỉ là các quy định 

nằm trên lý thuyết mà chưa hệ được các tòa án và thẩm phán của Việt Nam hiểu 

và áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Cần có thêm các quy định cụ thể để các quy 

định về giới hạn trách nhiệm dân sự và các quy định có liên quan của LLMC1976 

có thể được hiểu một cách thống nhất và cho phép áp dụng tại các tòa án của Việt 

Nam. 
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Một vấn đề kỹ thuật khác là do điều kiện phát triển kinh tế của Việt Nam nên cho 

tới nay đã sau hơn 8 năm kể từ khi Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2005 được ban 

hành, Ngân hàng nhà nước Việt Nam vẫn chưa hề có hướng dẫn hay công bố tỷ giá 

giữa đồng Việt Nam và đơn vị tính toán (SDR) do tổ chức tiền tệ thế giới (IMF) công 

bố. Vì vậy nếu tòa án của Việt Nam có đồng ý áp dụng các quy định về mức giới hạn 

trách nhiệm và Quỹ bảo đảm bồi thường thì các thẩm phán cũng không có cơ sở để 

chuyển đổi ra đồng Việt Nam theo như quy định tại Điều 222, khoản 8 của Luật 

hàng hải Việt Nam hiện nay.  

3.13. Chương XVI: Hợp đồng bảo hiểm hàng hải 

Cần phát triển đầy đủ hơn các vấn đề liên quan tới Hợp đồng bảo hiểm hàng hải, 

tổn thất toàn bộ và quyền tuyên bố từ bỏ đối tượng bảo hiểm. Các quy định sơ sài 

tại các điều từ 250 đến 256 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam hiện nay là chưa đầy đủ, 

dẫn đến nhiều vướng mắc trong thực tế, về vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị Ban 

soạn thảo nên tìm hiểu thêm các quy định đối với trường hợp tàu biển mất tích và 

cách xử lý, hậu quả pháp lý. Luật bảo hiểm hàng hải tại nhiều quốc gia như Vương 

quốc Anh, Singapore, Hồng Kông đều có những quy định riêng, rất chi tiết về phần 

này. 

3.14. Chương XVII: Giải quyết tranh chấp hàng hải 

Tinh thần của các quy định tại Luật tố tụng dân sự và luật trọng tài là sẽ ưu tiên áp 

dụng các quy định của luật chuyên ngành như là luật Hàng hải để đảm bảo giải 

quyết những mối quan hệ riêng.  

Theo quan điểm của chúng tôi, nên có quy định chi tiết thêm các quy định hiện 

hành của điều 259 và 260 của Luật Hàng hải theo đó cho phép các bên có tranh 

chấp hoàn toàn có quyền thỏa thuận và lựa chọn một cơ quan tài phán mà họ cho 

là phù hợp nhất. Vì vậy, ngoại trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền tài phán 

chuyên biệt của tòa án Việt Nam thì nên trao quyền tự thỏa thuận một cơ chế giải 

quyết tranh chấp và tòa án của Việt Nam cần tôn trọng các quy định này. Theo quy 

định hiên nay tại Điều 259.3 chỉ nói về trường hợp tòa án từ chối thụ lý khi các bên 

có thỏa thuận trọng tài nhưng không nói rõ, việc từ chối thụ lý khi các bên đã thỏa 
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thuận chọn 1 tòa án có thẩm quyền tại một địa phương khác hoặc tại một quốc gia 

khác. 

3.15. Hoạt động đóng tàu/mua bán tàu/phá dỡ tàu và các quan hệ pháp luật điều 

chỉnh hợp đồng đóng tàu/mua bán tàu, phá dỡ tàu 

Phù hợp với định hướng phát triển ngành công nghiệp đóng tàu của Việt Nam, 

chúng tôi đề nghị nên dành một chương để điều chỉnh các quy định giữa các bên 

đóng tàu, chủ tàu, người mua tàu, ngân hàng của các bên. Tại các quốc gia phát 

triển thì các quy định về Đóng tàu, Hợp đồng đóng tàu luôn là được đặt riêng tại 

một chương, ví dụ như phần 1 của Merchant Shipping Act của Hồng Kông, 

Singapore Marine Shipping Act, v..v. Trong ngành công nghiệp đóng tàu, hoạt động 

phá dỡ tàu cũ là hoạt động không thể tránh khỏi đối vơi ngành vận tải thủy khi tàu 

mất khả năng khai thác. Tuy nhiên, giống Ấn Độ và Pakistan, Việt Nam hiện nay có 

nhưng quy định ngặt nghèo về việc thanh thải xác tàu ví dụ như luật bảo vệ môi 

trường số 52/2005/QH11 cấm nhập khẩu tàu quã qua sử dụng để phá dỡ. Kết quả 

là, hàng trăm tàu thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân trong nước nhưng đang 

treo cờ nước ngoài đã không được phép phá dỡ và thanh thải tại Việt Nam gây 

nhiều hệ lụy về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải. Hơn nữa, đối với những tàu treo 

cờ nước ngoài, bị tai nạn, mất khả năng khai thác tại Việt Nam, buộc phải thanh 

thải phá dỡ, pháp luật cũng chưa quy định khung pháp lý cho việc nhập khẩu xác 

tàu bị tai nạn để tiến hành phá dỡ trong trường hợp đặc biệt này và điều đó gây 

nhiều hệ lụy về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải. 

Do thời gian được yêu cầu đóng góp ý kiến quá gấp nên trong bản kiến nghị lần này chúng 

tôi chưa có thời gian để đi sâu và phân tích về từng chương/mục/điều khoản cụ thể của 

dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hàng hải Việt Nam. Chúng tôi rất hy 

vọng tại những buổi tọa đàm tới chúng tôi sẽ có cơ hội được đóng góp thêm các ý kiến của 

mình nhằm góp phần phát triển hệ thống pháp luật hàng hải của Việt Nam phù hợp với 

thông lệ quốc tế và hệ thống pháp luật hàng hải của các quốc gia phát triển trên thế giới. 

Trân trọng, 
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GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT DOANH NGHIỆP 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2014 

STT DỰ THẢO ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA 

 Người đại diện theo ủy quyền (Điều 4.13 Dự thảo 4 

LDN) 

“Người đại diện theo ủy quyền là cá nhân được thành 

viên công ty, chủ sở hữu và cổ đông là tổ chức uỷ quyền 

bằng văn bản thực hiện các quyền tại Hội đồng thành 

viên và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật 

này.” 

Bình luận: 

Theo tinh thần của điều luật này thì Người đại diện 

theo ủy quyền được hiểu chỉ có thể là thể nhân và chỉ 

giới hạn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ liên 

quan đến Hội đồng thành viên và Đại hội cổ đông mà 

không có quyền xác lập các giao dịch dân sự khác với 

bên thứ ba thay mặt cho doanh nghiệp. 

Kiến nghị:  

Điều 4.13 Dự thảo LDN chỉ quy định về người đại diện 

theo ủy quyền giới hạn thực hiện các quyền trong Hội 

đồng thành viên và Đại hội đồng cổ đông, do đó cần bổ 

Vấn đề: 

Thực tiễn kinh doanh: Quy định về đại diện theo pháp luật và đại diện theo 

ủy quyền hiện nay hoàn toàn không phù hợp với thực tiễn kinh doanh của 

doanh nghiệp do các doanh nghiệp đã phát triển với quy mô tổ chức kinh 

doanh lớn, phức tạp như các tập đoàn kinh tế, ngân hàng, vv. dẫn đến việc 

thẩm quyền xác lập giao dịch dân sự không thể chỉ được tập trung vào một 

người đại diện theo pháp luật duy nhất. 

 Thực tiễn xét xử của Tòa án Việt nam: Hiện nay, trong các giao dịch kinh 

doanh, thương mại đặc biệt là giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác 

nước ngoài, để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh thì các hợp đồng của 

phía Việt Nam thường được ký bởi một nhân viên không phải là người đại 

diện theo pháp luật có đăng ký tên trên Giấy phép kinh doanh của doanh 

nghiệp Việt Nam. Do vậy, khi xảy ra tranh chấp, các doanh nghiệp thường lợi 

dụng quy định này để cho rằng hợp đồng không có giá trị pháp lý vì nhân 

viên đó không được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của doanh nghiệp để thực 

hiện việc ký kết hợp đồng. Vì vậy, họ đã yêu cầu Tòa án Việt Nam tuyên bố 

hợp đồng vô hiệu. Trên thực tế, tòa án Việt Nam đã căn cứ vào quy định này 
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sung thêm một điều khoản quy định riêng về chế định 

người đại diện theo ủy quyền trong Dự thảo. Điều 

khoản này điều chỉnh chung về việc người đại diện 

thay mặt cho công ty để giao kết hợp đồng và thực hiện 

giao dịch hay hành vi pháp lý khác. Có thể quy định 

như sau: 

Đại diện theo ủy quyền: 

“1. Doanh nghiệp có quyền chỉ định đại diện theo ủy 

quyền là cá nhân hoặc tổ chức để thay mặt doanh 

nghiệp xác lập, thực hiện, thay đổi hoặc chấm dứt một 

giao dịch dân sự bao gồm cả việc thực hiện các quyền 

tại Hội đồng thành viên và Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định của Luật này.  

(tiếp thu Điều 32, 781.2, 721 của Bộ luật Nghĩa vụ 

của Thụy Sĩ, Điều 126 Luật Công ty năm 2001 của 

Úc, Điều 25.1 Luật Công ty Singapore) 

 

Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp có thể xác lập, 

thực hiện, thay đổi và chấm dứt một giao dịch dân sự 

thay mặt cho doanh nghiệp mà không cần phải có con 

dấu của doanh nghiệp ủy quyền.  

để chấp nhận yêu cầu nêu trên của doanh nghiệp Việt Nam (ví dụ gần đây: 

các Quyết định ban hành ngày 23/05/2013 của TAND Tỉnh Bình Dương).  

Pháp luật nước ngoài so sánh, đối chiếu: Về vấn đề này, theo chúng tôi 

được biết pháp luật của các quốc gia thuộc cả hệ thống dân luật và thông luật 

như Thụy Sĩ, Úc, Singapore, vv. đều cho phép doanh nghiệp được đại diện bởi 

một bên thứ ba, bao gồm bất kỳ ai kể cả các nhân viên của công ty không có 

tên trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, để thay mặt công ty đứng ra ký kết 

hợp đồng với doanh nghiệp khác và hợp đồng này có giá trị ràng buộc các 

bên mà không nhất thiết phải có một văn bản ủy quyền riêng rẽ. Việc ủy 

quyền có thể được thể hiện thông qua lời nói hoặc hành vi cụ thể bằng một 

sự phê chuẩn, chấp thuận về sau của người có thẩm quyền của doanh nghiệp. 

Cụ thể: 

- Pháp luật Thụy Sĩ: Bộ luật Nghĩa vụ của Thụy Sĩ (Swiss Code of 

Obligations)421 

“+ Điều 32. Các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng được một người đại 

diện (agent) ký kết thay mặt một người khác đều được chuyển giao cho người 

được đại diện. 

 

+ Điều 38. Nếu một người không có thẩm quyền ký kết hợp đồng thay mặt bên 

thứ ba, quyền và nghĩa vụ sẽ không phát sinh đối với bên thứ ba trừ khi bên đó 

phê chuẩn hợp đồng.  
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(tiếp thu Điều 126.1 của Luật công ty năm 2001 của 

Úc) 

Việc ủy quyền có thể được thực hiện bằng văn bản hoặc 

thông qua hành vi của doanh nghiệp.  

(tiếp thu Điều 126 Luật công ty năm 2001 của Úc) 

Ủy quyền cũng được coi là xác lập dưới hình thức văn 

bản nếu được ghi nhận trong Điều lệ, Nghị quyết, Quyết 

định, Quyết định bổ nhiệm nhân sự, Hợp đồng lao động 

và các văn bản nội bộ khác của doanh nghiệp.  

(tiếp thu Pháp luật Trung Quốc) 

5. Ủy quyền cũng có thể được thực hiện thông qua hành 

vi của doanh nghiệp thể hiện ở việc người có thẩm 

quyền của doanh nghiệp đã biết về giao dịch dân sự đó 

mà không phản đối hoặc phê chuẩn về sau đối với giao 

dịch dân sự đó.  

(tiếp thu Điều 38 Bộ luật Nghĩa vụ của Thụy Sĩ, Pháp 

luật Trung Quốc, Mục I.2 của Nghị quyết 04/2003 

của Hội đồng thẩm phán TANDTC của Việt Nam) 

6. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm dân sự về việc 

thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự do đại diện theo ủy 

quyền của doanh nghiệp xác lập, thực hiện nhân danh 

+ Điều 718.1. Ban giám đốc có trách nhiệm đại diện cho công ty đối với các bên 

thứ ba. 

+ Điều 718.2. Ban giám đốc có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên 

hoặc một bên thứ ba (nhân viên công ty) 

+ Điều 718a. Người có thẩm quyền đại diện cho công ty có thể thực hiện bất kỳ 

hành vi pháp lý nào thay mặt công ty phù hợp với mục tiêu của công ty. 

+ Điều 721. Ban giám đốc cũng có thể chỉ định người đại diện (agent) và các 

đại diện thương mại khác.” 

- Pháp luật Úc: Luật Công ty năm 2001 của Úc (Corporation Acts 

2001)422 

“+ Điều 126. Đại diện (agent) của công ty để giao kết hợp đồng 

 (1) Quyền của công ty để xác lập, thay đổi, phê chuẩn, hoặc hủy bỏ một hợp 

đồng có thể được thực hiện bởi một cá nhân hành động theo sự ủy quyền rõ 

ràng hoặc ngầm định của công ty và nhân danh công ty. Quyền nêu trên có thể 

được thực hiện mà không cần phải có con dấu của công ty.  

+ Điều 128. Quyền đưa ra sự suy đoán/giả thiết  

 (1) Một người được quyền đưa ra sự suy đoán/giải thiết tại điều 129 liên 

quan đến các giao dịch với một công ty…... 

 (2) …... 
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doanh nghiệp ủy quyền trừ khi chứng minh được việc ủy 

quyền là vô hiệu do lừa dối, đe dọa.  

(tiếp thu Điều 32 của Bộ luật Nghĩa vụ của Thụy Sĩ, 

Điều 128 và 129 của Luật công ty năm 2001 của Úc 

và Điều 93 và Điều 132 của BLDS 2005 của Việt 

Nam) 

 

 

 

 

 (3) Sự suy đoán/giả thiết có thể được đưa ra ngay cả khi nhân viên hay người 

đại diện của công ty hành động một cách gian dối hoặc giả mạo tài liệu liên 

quan đến giao dịch.  

 (4) …… 

Điều 129. Sự suy đoán/giả thiết có thể được đưa ra theo Điều 128  

…… 

Nhân viên hoặc người đại diện (agent)  

 (3) Một người có thể suy đoán/giả thiết rằng bất kỳ người nào được tuyên bố 

bởi công ty là nhân viên hay người đại diện của công ty thì: 

 (a) đã được chỉ định hợp lệ; và 

 (b) có thẩm quyền để thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà một nhân viên hay 

người đại diện theo ủy quyền của một công ty tương tự thực hiện theo lẽ thông 

thường.  

 Thực hiện trách nhiệm một cách hợp thức 

 

 (4) Một người có thể suy đoán/giả thiết rằng các nhân viên và người đại diện 

của công ty đã thực hiện một cách hợp thức trách nhiệm của họ đối với công 

ty.” 

- Pháp luật Singapore: Luật Công ty của Singapore (Companies Act, Chapter 

50)423 
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“Điều 25 khoản 1: Không có hành vi nào của công ty, hoặc được cho là của 

công ty (gồm cả việc ký kết một thỏa thuận và bao gồm mọi hành vi được thực 

hiện thay mặt cho công ty bởi một nhân viên hoặc một đại diện của công ty 

theo ủy quyền, dù là rõ ràng hay ngầm định, của công ty) và không có việc sang 

tên hay chuyển nhượng tài sản nào, dù là bất động sản hay tài sản cá nhân, 

đến cho hoặc thực hiện bởi một công ty sẽ trở nên vô hiệu chỉ bởi lý do rằng 

công ty đó không có năng lực hoặc quyền hạn để thực hiện hành vi đó, hoặc 

thực hiện việc sang tên, chuyển nhượng đó.” 

Pháp luật Trung quốc 

Công ty TNHH có thể ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật, tổng giám 

đốc hoặc các nhân sự quản lý khác để thay mặt công ty ký kết các hợp đồng. 

Theo Luật Hợp đồng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Sau đây gọi tắt là 

“Luật Hợp đồng”), trên đây không phải là cách duy nhất để công ty trách 

nhiệm hữu hạn này được đại diện trước các đối tác trong hợp đồng của mình. 

Theo Luật Hợp đồng, Hội đồng Quản trị cũng có thể chỉ định người đại diện 

theo ủy quyền và các đại diện thương mại khác hoặc ủy quyền đại diện cho 

một bên thứ ba. 

2. Theo Điều 32 của Luật Hợp đồng, hợp đồng có hiệu lực khi các bên đã ký 

kết hợp đồng dưới hình thức văn bản, có chữ ký hoặc con dấu của cả hai bên. 

Điều 37 của Luật Hợp đồng, hợp đồng được hai bên giao kết bằng văn bản 

trước khi ký hoặc đóng dấu, nếu một bên đã thực hiện nghĩa vụ chính của 

mình và được bên kia chấp thuận, thì hợp đồng được thiết lập. 

Điều 44 của Luật Hợp đồng, hợp đồng đã được thiết lập hợp pháp sẽ có hiệu 

lực trên cơ sở thiết lập đó. Các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã 
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được ký kết bởi người đại diện theo ủy quyền thay mặt người khác đều được 

chuyển giao cho người được đại diện. 

3. Điều kiện này đã được thỏa mãn khi người đại diện đã nhận được ủy 

quyền từ người được đại diện để hành động thay mặt người được đại diện. 

Ủy quyền là một hành vi pháp lý đơn phương và nội bộ giữa người ủy quyền 

và người đại diện. Khi đó, ủy quyền độc lập với các quan hệ với bên thứ ba. 

Ủy quyền không phải tuân theo bất kỳ một hình thức cụ thể nào và cũng có 

thể được thiết lập bằng một hành vi cụ thể. Người đại diện cũng không cần 

thiết phải chính thức chấp nhận ủy quyền mà mình đã được trao. 

Thông thường, nếu người đại diện nhận ủy quyền, thì người đại diện này 

chịu ràng buộc theo hợp đồng đối với người ủy quyền, ví dụ qua hợp đồng 

lao động. Tuy nhiên, mối quan hệ này không mang tính quyết định; ủy quyền 

cũng có thể dựa trên mối quan hệ cá nhân hoặc tự nguyện. 

4. Mặc dù vậy, giả sử người ký kết hợp đồng không được ủy quyền bằng hành 

vi cụ thể thì cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng. Thực ra, 

người đại diện thực hiện một hành vi mà không được người được đại diện ủy 

quyền thì người được đại diện có thể chấp nhận hành vi đó thông qua việc 

phê chuẩn về sau của mình.  

Việc phê chuẩn này có thể được Hội đồng Quản trị của công ty trách nhiệm 

hữu hạn trên thực hiện. Tuy nhiên, việc xác nhận này cũng không bắt buộc 

phải theo bất kỳ một hình thức nào và có thể được thể hiện rõ ràng hoặc 

ngầm định. Việc phê chuẩn này có thể là kết quả của một hành vi cụ thể thể 

hiện rằng Công ty chấp thuận hợp đồng được ký kết mà không có ủy quyền 

đại diện. 
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Đối với bên thứ ba trong hợp đồng, bên thứ ba này vẫn phải chịu ràng buộc 

theo hợp đồng bất kể người được cho là người đại diện không có thẩm 

quyền, cho tới khi người được cho là người được đại diện được xác định về 

việc phê chuẩn. 

- Pháp luật Việt Nam:  

+ Việc phê chuẩn về sau này cũng đã được thừa nhận tại Mục I.2 của Nghị 

quyết số 04/2003.NQ-HĐTP ngày 27/05/2003 của Hội đồng thẩm phán 

TANDTC hướng dẫn giải quyết các vụ án kinh tế. Mục I.2 của Nghị quyết số 

04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/05/2003 của Hội đồng thẩm phán TANDTC 

hướng dẫn giải quyết các vụ án kinh tế. 

“…nếu người ký kết hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền nhưng trong 

quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế, người mà theo quy định của pháp luật có 

thẩm quyền ký kết hợp đồng kinh tế đó (sau đây gọi tắt là người có thẩm 

quyền) chấp thuận. Được coi là người có thẩm quyền chấp thuận nếu người đó 

đã biết hợp đồng kinh tế đã được ký kết mà không phản đối. 

Mặc dù quy định này trên thực tế vẫn còn được áp dụng thông qua một Quyết 

định giám đốc thẩm gần đây của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao nhưng do Nghị quyết này được ban hành nhằm hướng dẫn quy định 

trước đây về hợp đồng kinh tế đã bị thay thế nên tính pháp lý là không rõ 

ràng.  

+ Điều 93 BLDS 2005.  Trách nhiệm dân sự của pháp nhân 

1. Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ 

dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân.” 
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Theo tinh thần của điều luật này thì pháp nhân vẫn phải chịu trách nhiệm 

pháp lý đối với bên thứ ba trong các giao dịch dân sự do người đại diện xác 

lập, thực hiện nhân danh pháp nhân. 

iv. Cơ sở lý luận học thuật:  

Case law: 

Freeman & Lockyer v Buckhurst Park Properties (Mangal) Ltd [1964] 2 QB 

480 

An “apparent” or “ostensible” authority...is a legal relationship between the 

principal and the contractor created by a representation, made by the 

principal to the contractor, intended to be and infact acted upon the 

contractor, that the agent has authority to enter on behalf of the principal into 

a contract.....The representation, when acted upon by the contractor by 

entering into a contract with the agent, operates as an estoppel, preventing the 

principal from asserting that he is not bound by the contract. 

Cheshire, Fifoot & Furmston’s. Law of Contract, 16th Edition, p.619 

Author: 

Michael Furmston is Dean and Professor of Law at Singapore Management 

University's School of Law, and an Emeritus Professor at the University of 

Bristol.Jason Chuah is Professor of International Commercial Law at the 

University of Westminster and has held visiting appointments in the UK and 

elsewhere. 

An agent’s apparent or ostensible authority (the terms “apparent” and 

“ostensible” authority have the same meaning) creates the agency relationship 
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because of the appearance of authority conferred on the agent. It does not 

depend on any agreement or relationship between principal and agent. It is 

often the case that an outsider does not know whether an agent has actual 

authority and the extent of that authority. Usually, all the outsider relies on is 

the appearance of authority. Depending on the circumstances, the extent of an 

agent’s apparent authority may be the same as the agent’s actual authority or 

it may exceed the scope of the agent’s actual authority. In some situations a 

person may have apparent authority to do particular acts for the principal 

even though that person has been given no actual authority to contract. Thus 

actual and apparent authority rest upon entirely different bases but may often 

overlap. 

 …  

The Corporations Act renders some assistance. For example, s 129(2) and s 

129(3) allow the outsider to assume that the company’s officers (identified 

from the public record, or from a holding out) are duly appoint- ed and have 

the customary authority of that position. Further, s 201M provides that acts of 

officers are not invalid merely because of a defective appointment. However, s 

201M applies to acts of an internal, administrative nature only. Outsiders 

enforcing contracts must rely on the s 129 assumptions, but reliance on the 

assumptions is subject to disqualifying circumstances. 

Corporate Authority and Dealing with Officers and Agents 

Authors: Larelle Chapple and Phillip Lipton 

2. Nội dung Điều lệ công ty (Điều 29 Dự thảo) Vấn đề: 

http://www.dzungsrt.com/


www.dzungsrt.com  

428 

Về Mục lục chính 
 

Kiến nghị:  

1. Cần bổ sung thêm định nghĩa về giá trị pháp lý 

của điều lệ tại khoản 1 điều 29 trên cơ sở tiếp thu 

quy định này của các quốc gia trên thế giới: 

“Điều lệ công ty là một thỏa thuận có giá trị pháp 

lý ràng buộc công ty và các thành viên công ty 

cũng như giữa các thành viên công ty với nhau”  

(tiếp thu Điều 140 Luật công ty của Úc và Điều 

33 Luật công ty của Anh)  

2. Cần bổ sung thêm quy định về hiệu lực pháp lý 

của Điều lệ đối với bên thứ ba tại khoản 2 điều 

29 là:  

“Giao dịch dân sự được doanh nghiệp xác lập hoặc 

thực hiện với cá nhân hay tổ chức khác sẽ không 

đương nhiên bị vô hiệu chỉ với lý do là việc xác lập 

hay thực hiện giao dịch dân sự đó không phù hợp 

hoặc trái với điều lệ doanh nghiệp”  

(tiếp thu Điều 125 Luật công ty của Úc) 

3. Nội dung điều lệ vẫn giữ nguyên ở Khoản 3 và 

tên điều luật thay đổi tương ứng bằng cách bỏ 

1. Thực tiễn đăng ký kinh doanh: 

Theo quy định của LDN 2005 (Điều 17, 18 và 19) và Dự thảo sửa đổi LDN (Điều 

25, 26 và 27) thì điều lệ doanh nghiệp chỉ phải được nộp cho cơ quan đăng ký 

kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lần đầu mà không yêu cầu phải 

nộp khi doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Chương 

5, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp). Do vậy, bên thứ ba trong giao dịch dân sự với doanh nghiệp 

không thể tự mình thu thập được Điều lệ của doanh nghiệp hoặc có thu thập 

được (thông qua website của doanh nghiệp đó) thì không có bất kỳ cơ quan có 

thẩm quyền nào bao gồm cơ quan quản lý doanh nghiệp có thể xác minh được 

tính xác thực của nội dung Điều lệ đã được sửa đổi của doanh nghiệp. Chính vì 

lẽ đó, tại Điều 27.2 của LDN 2005 và Điều 36.2 của Dự thảo LDN quy định về 

quyền yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh của các cá nhân, tổ chức 

thì cá nhân, tổ chức cũng chỉ được quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh 

cung cấp bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không có 

Điều lệ của doanh nghiệp. 

2.Thực tiễn tố tụng tại Tòa án Việt nam:  

- Hiện nay, trong các vụ tranh chấp tại Tòa án Việt Nam, các doanh nghiệp hay 

viện dẫn đến quy định trong Điều lệ công ty để cho rằng người đại diện có 

thẩm quyền của doanh nghiệp đã ký hợp đồng có giá trị vượt quá hạn mức 
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cụm từ “Nội dung” ở đầu, chuyển thành “Điều lệ 

công ty”  

được quy định trong Điều lệ doanh nghiệp, do đó, đề nghị Tòa án tuyên vô hiệu 

hợp đồng vì người ký không đủ năng lực ký kết. 

 3. Luật nước ngoài so sánh, đối chiếu: Sở dĩ có cách hiểu này là vì LDN 2005 

không có định nghĩa cụ thể về điều lệ như pháp luật của các nước khác trên 

thế giới. Do đó, trong thực tiễn áp dụng pháp luật, Tòa án Việt Nam và các bên 

có liên quan đã áp đặt cách hiểu không đúng khi cho rằng điều lệ công ty có giá 

trị ràng buộc bên thứ 3 không phải là thành viên công ty. 

Luật công ty của các nước trên thế giới quy định Điều lệ công ty được xem là 

hợp đồng giữa công ty với các thành viên công ty và giữa các thành viên công 

ty với nhau. Vì vậy, điều lệ công ty chỉ có giá trị ràng buộc các bên tham gia ký 

kết chúng mà không có giá trị ràng buộc đối với bên thứ ba khi thực hiện giao 

dịch với công ty. Cụ thể: 

- Luật công ty năm 2001 của Úc (Corporation Acts 2001)424: 

“125 Điều lệ có thể giới hạn quyền hạn và đặt ra mục tiêu 

(1) Nếu một công ty có điều lệ, điều lệ đó có thể bao gồm cả một hạn 

chế rõ ràng, hoặc một điều cấm, về việc công ty thực hiện bất kỳ 

quyền hạn nào của mình. Việc thực hiên một quyền bởi công ty sẽ 
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không bị vô hiệu chỉ vì việc thực hiện này trái với hạn chế hay điều 

cấm trong điều lệ công ty. 

(2) Nếu một công ty có điều lệ, điều lệ đó có thể quy định những mục 

tiêu của công ty. Một hành vi của công ty sẽ không bị vô hiệu chỉ vì 

hành vi đó trái với hoặc vượt quá mục đích nào trong điều lệ công 

ty. 

140 Hiệu lực của điều lệ và các quy định tương tự  

 (1) Một điều lệ của công ty (nếu có) và bất kỳ quy định nào tương tự được áp 

dụng đối với công ty sẽ có hiệu lực như một hợp đồng:  

 (a) giữa công ty với thành viên công ty; và  

 (b) giữa công ty với giám đốc và thư ký công ty; và  

 (c) giữa các thành viên với nhau; 

theo đó mỗi bên đồng ý tuân thủ và thực hiện điều lệ và các quy tắc được áp 

dụng đối với bên đó.” 

- Luật Công ty năm 2006 của Anh (Companies Act 2006)425: 
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“33. Các quy định của điều lệ công ty ràng buộc công ty và các thành viên công 

ty trong phạm vi mà họ đã cam kết tuân thủ thực hiện”. 

1. Cơ sở lý luận, học thuật: 

Case law:  

Hickman v Kent or Romney Marsh Sheep-Breeders’ Association [1915] 1 Ch 

881  

The original version of s 140(1) impose no express obligation on the company to 

“observe and perform the provisions of the constitution”. That the company was 

a party to the statutory contract was accepted in Hickman v Kent on Rommey 

Marsh Sheepbreeders Association [1915] 1 Ch 881  

…… 

Article regulating the rights and obligation of the members generally as such do 

create rights and obligations between them and the company respectively. 

Julie Cassidy, Concise Corporation Law, 5th Edtion, 2006, p.96. 

LLB (Hons) (Adel); PhD (Bond) 

Author: Julie Cassidy 

Barrister and Solicitor of the Supreme Court of Victoria 

Barrister of the High Court of Australia 
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Associate Professor in Law, Deakin University. 

At common law, a particular feature of the applicability of agency principles to 

companies was that the acts of an agent could only bind the company if they 

were within the objects of the company as stated in its constitution. Acts outside 

the scope of the company’s objects are ultra vires (“beyond powers”) and were 

once not binding on the company. Section 125(2), however, provides that a 

contract with a company is not invalid just because it is outside its object clause. 

Similarly, s 125(1) provides that if a company’s constitution contains 

restrictions on powers, contracts are not invalid merely due to noncompliance 

with these restrictions. Ultra vires actions have no direct relevance under s 125, 

and may only be enforced as statutory contracts in the same way as other 

contraventions of the company’s constitution, under s 140(1). Ultra vires actions 

may also be relevant indirectly, where they form part of an action involving 

breaches of duty by directors, oppression or applications for winding up by 

members. These indirect effects of ultra vires generally involve proceedings of 

an internal nature. The main purpose for abolishing the ultra vires doctrine in 

relation to outsiders has been to afford additional protection to outsiders in 

their dealings with companies. Companies can generally no longer rely on 

restrictions contained in their constitutions to avoid contractual obligations. 

Corporate Authority and Dealing with Officers and Agents 
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