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Khuyến Nghị Quốc Tế về Thủ tục 
công nhận và cho thi hành phán 

quyết của trọng tài nước ngoài tại 
ệViệt Nam

Nguyễn Mạnh Dũng

Chuyên gia Tư vấn của Nhóm NHTG về Trọng tài và Hòa
giải tại Việt nam. 

Huế, 30/07/2015

CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH

1. “Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật” và “Trật
tự công”

2. Nghĩa vụ chứng minh và cung cấp chứng cứ

3 Thời hiệ ê ầ ô hậ à h thi hà h3. Thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi hành
phán quyết trọng tài nước ngoài

4. Thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam

5. Thủ tục Giám đốc thẩm & tái thẩm

6. Khái niệm “Phán quyết của trọng tài nước
ngoài”

“Các nguyên tắc cơ bản của pháp 
luật” vs. “trật tự công”

• Điều 443.2 (b) Dự thảo BLTTDS

• Điều V.2 (b)của Công ước New York

• Tương thích pháp luật Việt Nam (Dự thảo BLDS)

• Thực tiễn xét xử: Nghị quyết 01 ngày 20/03/2014

– Tỉ lệ không công nhận phán quyết trọng tài nước ngoài tại
Việt Nam là 23/52 phán quyết, chiếm 46%

– Pháp luật quốc tế: Khuyến nghị của Hiệp hội Luật pháp
quốc tế ILA hoặc Hướng dẫn của UNCITRAL 24/10/2014



7/29/2015

2

Nghĩa vụ chứng minh 
và cung cấp chứng cứ

• Đ. 441.1 và Đ. 443.1 Dự thảo BLTTDS

• Đảm bảo phù hợp với Đ. V (1) Công ước New York:p ợp ( ) g

– Nghĩa vụ của bên yêu cầu (Đ. IV.1 CƯNY)

– Nghĩa vụ của bên phản đối yêu cầu (Đ.V.1 CƯNY)

• Hướng dẫn tại Công văn 246 ngày 25/07/2014
TANDTC => bên phản đối có nghĩa vụ chứng minh
và cung cấp chứng cứ

Thời hiệu yêu cầu công nhận và cho thi 
hành phán quyết trọng tài nước ngoài

Quốc gia Thời hiệu
Úc 12-15 năm

Trung quốc 2 năm
Hàn Quốc 10 năm
Nhật Bản Không có
Inđônêxia Không có
Ấn Độ 3 năm

Việt Nam Chưa rõ (thực tế 1 năm)
Malaysia Không có

New Zealand Thường 6 năm

Thẩm quyền riêng biệt 
của Tòa án Việt Nam

• Đ. 454.1(d) & 456.1 của Dự thảo BLTTDS

• Vấn đề có thể giải quyết bằng trọng tài?g q y g ọ g

• Điều II.3 của CƯ New York: Nghĩa vụ của tòa án
quốc gia

• Điều III CƯ New York: phân biệt đối xử giữa
trọng tài trong nước và trọng tài quốc tế (chính
sách ủng hộ trọng tài trong nước tại Nghị quyết
01/2014/NQ- TANDTC)
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Xem xét lại theo trình tự Giám đốc 
thẩm hoặc tái thẩm?

• Điều 18 và Điều 323 của Dự thảo BLTTDS

• Điều III của CƯ New York: Nguyên tắc đối xử công
bằng giữa phán quyết trong nước và phán quyết nướcbằng giữa phán quyết trong nước và phán quyết nước
ngoài

• Thực tiễn các nước:
– 1 lần kháng cáo khi tòa sơ thẩm là tòa chuyên trách về

trọng tài hoặc tòa cấp trên, vd: Đức

– 2 lần kháng cáo khi tòa sơ thẩm là tòa án chung thẩm
hoặc tòa án cấp dưới, vd: Pháp, Hồng Kông

“Trọng tài nước ngoài” và “phán 
quyết của trọng tài nước ngoài”

• Đ. 414.2 Dự thảo BLTTDS & Điều 5.5 Nghị
quyết 01/2014

• Trọng tài trong nước vs. trọng tài nước ngoài

• Tiêu chí xác định: Địa điểm trọng tài? Quốc
tịch trung tâm trọng tài? Luật tố tụng trọng tài
áp dụng?

• Bảo lưu khi gia nhập CƯ New York
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