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A. Thực tiễn công nhận và cho thi hành phán

quyết nước ngoài tại Việt Nam

• Tỉ lệ phán quyết được công nhận thi hành còn rất
thấp, nhất là so với một số nước/vùng lãnh thổ như
Singapore, Hongkong…

• Các tòa án chưa phân biệt rõ thủ tục công nhận thi
hành phán quyết trọng tài với thủ tục giải quyết vụ
việc dân sự nói chung

• Thời gian giải quyết kéo dài

• Lý do từ chối công nhận thi hành thường mang tính
chủ quan và dựa vào pháp luật Việt Nam mà không
xét đến pháp luật của các bên kí kết và pháp luật của
nước nơi giải quyết tranh chấp.



B. Một số vấn đề cần sửa đổi trong

Dự thảo BLTTDS

1. Định nghĩa phán quyết trọng tài nước ngoài

2. Quyền yêu cầu không công nhận và cho thi

hành

3. Nghĩa vụ chứng minh

4. Những trường hợp không công nhận

5. Xét kháng cáo, kháng nghị

6. Biện pháp khẩn cấp tạm thời



1. Định nghĩa phán quyết
trọng tài nước ngoài

• Điều 412 Dự thảo 4

• Điểm b khoản 1: “Phán quyết của Trọng tài nước ngoài
được tuyên ở Việt Nam”: chưa giải quyết được vấn đề về ý
nghĩa của “địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài”
và sự không tương thích giữa quy định của pháp luật Việt
Nam với bảo lưu của Việt Nam khi tham gia công ước New
York 1958

• Quy định về các điều kiện tại khoản 2 vô hình chung áp đặt
thêm điều kiện cho việc công nhận thi hành, trái với công
ước New York

=> Định nghĩa phán quyết trọng tài nước ngoài chỉ nên dựa
trên tiêu chí về địa điểm trọng tài (nơi tuyên phán quyết)



2. Quyền yêu cầu không công nhận

và cho thi hành

• Điều 413 Dự thảo 4:

- Trái với Công ước New York: bảo vệ quyền của bên được thi

hành

- Việc tòa án một quốc gia không công nhận phán quyết không

làm mất giá trị phán quyết ở các quốc gia thành viên khác

- Tòa án sẽ phải tống đạt, thông báo các tài liệu giấy tờ đến 

cho bên được thi hành ở nước ngoài, gây tốn kém và khó 

khăn không cần thiết

- Tạo điều kiện để bên phải thi hành là bên Việt Nam trốn 

tránh nghĩa vụ theo phán quyết 



3. Nghĩa vụ chứng minh 

• Điều 443.1- Dự thảo 4 về chuẩn bị xét đơn yêu cầu

- áp đặt thêm điều kiện cho việc công nhận thi hành

- Tòa án chỉ chủ động xem xét 2 căn cứ là “tranh chấp

không được giải quyết bằng trọng tài” và “trái với các

nguyên tắc cơ bản của pháp luật”. 

- Khó khăn khi yêu cầu Hội đồng Trọng tài giải thích

phán quyết. 

- Khó khăn khi yêu cầu trung tâm trọng tài cung cấp

chứng minh văn bản tố tụng đã được tống đạt



4. Những trường hợp không công

nhận
• Điều 445 Dự thảo 4

• Nhìn chung đã được sửa đổi phù hợp Công ước New

York

• Tuy nhiên, quy định về “nguyên tắc cơ bản của BLDS”

là chưa phù hợp:

- Điều V.2(b) của Công ước New York: trái với trật tự công

- BLDS vẫn chưa được thông qua

- Nguyên tắc của BLDS không có tính bao trùm lên việc xây

dựng hệ thống pháp luật Việt Nam

 Nên sử dụng thuật ngữ trật tự công



5. Xét kháng cáo, kháng nghị

• Điều 448 Dự thảo 4

• Điểm đ khoản 3: Hội đồng phúc thẩm có quyền:
“Huỷ quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và chuyển
hồ sơ cho Tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết sơ thẩm
lại”

 Kéo dài thời gian tố tụng đối với yêu cầu công nhận
và cho thi hành.

 Nên cho phép Tòa cấp cao có 2 quyền: đồng ý hoặc
không đồng ý với toà án cấp sơ thẩm để công nhận/từ
chối một phán quyết trọng tài nước ngoài.



6. Biện pháp khẩn cấp tạm thời

• Chưa có cơ chế để hỗ trợ Quyết định áp

dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời do hội

đồng trọng tài nước ngoài ban hành đối với

tài sản trên lãnh thổ Việt Nam

• Cần xem xét bổ sung quy định này để hỗ trợ

hội đồng trọng tài nước ngoài
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