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THỰC THI HỢP ĐỒNG TẠI VIỆT NAM

Tổng quan về thủ tục tố tụng dân
sự tại Việt Nam và triển vọng

hoàn thiện

Nguyễn Ngọc Minh - Luật sư thành viên
Công ty luật TNHH Tư vấn Độc Lập

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

Nội dung

I. Tổng quan về Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 (“BLTTDS”) 

II. Các vấn đề liên quan đến thực thi hợp đồng

III. Một số khuyến nghị

I. Tổng quan về BLTTDS

▪ 517 Điều, 42 Chương

▪ Thông qua năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2016

▪ Một trong những nỗ lực để cải cách hệ thống tư pháp Việt Nam 
với các điều khoản mới nhằm:

• Giảm thời gian và tăng hiệu quả tố tụng

• Tăng quyền tự quyết của đương sự

• Tăng cường tranh tụng trong tố tụng

• Hỗ trợ các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế
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II. Các vấn đề liên quan đến thực thi hợp đồng

1. Thời gian tố tụng

2. Quản lý vụ án

3. Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải

4. Nộp tài liệu và tống đạt

5. Thủ tục rút gọn

6. Biện pháp khẩn cấp tạm thời

7. Trọng tài

8. Hòa giải ngoài tố tụng

9. Áp dụng pháp luật nước ngoài

10. Án lệ và công bố bản án

11. Thi hành án

1. Thời gian tố tụng

▪ Thời hạn tố tụng tối đa trong một vụ án thương mại thông
thường từ thụ lý đến mở phiên tòa là 5 tháng ở cả cấp sơ thẩm
và phúc thẩm.

▪ BLTTDS có nhiều quy định mới về thời hạn tố tụng cho các vụ
án có đương sự ở nước ngoài:

• Phiên họp về chứng cứ/hòa giải phải được mở trong vòng 6 -
8 tháng kể từ ngày ra thông báo thụ lý.

• Phiên tòa phải được mở trong vòng 9 - 12 tháng kể từ ngày
ra thông báo thụ lý.

2. Quản lý vụ án

▪ Thời hạn giao nộp chứng cứ

▪ Quyền sửa đổi yêu cầu khởi kiện bị giới hạn

▪ Đương sự phải gửi chứng cứ và các tài liệu tố tụng cho đương

sự khác

▪ Thời gian, địa điểm mở phiên họp về chứng cứ/hòa giải và

phiên tòa được xác định cụ thể trong thông báo thụ lý đối với

vụ án có đương sự ở nước ngoài.
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3. Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 

công khai chứng cứ và hòa giải

▪ Trước khi ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án mở

phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng

cứ và hòa giải.

▪ Thành phần tham dự: thẩm phán, thư ký, đương sự, luật sư

▪ Hai nội dung: Chứng cứ và hòa giải

▪ Có thể được hoãn

4. Nộp tài liệu và tống đạt

▪ Tòa án không từ chối nhận đơn khởi kiện với lý do hết thời hiệu
khởi kiện.

▪ Việc nộp và tống đạt tài liệu có thể được thực hiện qua phương tiện
điện tử theo hướng dẫn của Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP

▪ Tống đạt trong nước có thể được thực hiện bằng thừa phát lại

▪ Tống đạt ra nước ngoài có thể được thực hiện theo Công ước La
Hay 1965

▪ Quy định về việc xử lý tình huống tống đạt văn bản tố tụng cho
đương sự ở nước ngoài mà không có kết quả

5. Thủ tục rút gọn

▪ Áp dụng đối với các vụ án đơn giản

▪ Giai đoạn phúc thẩm cũng theo thủ tục rút gọn

▪ Thời hạn tố tụng tối đa cho một vụ án từ thụ lý đến mở phiên

tòa là 40 ngày cho giai đoạn sơ thẩm và 45 ngày cho giai đoạn

phúc thẩm
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6. Biện pháp khẩn cấp tạm thời

▪ Hiện nay, đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể

được nộp sớm nhất tại thời điểm nộp đơn khởi kiện

▪ Dự thảo Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện; thủ

tục bắt giữ tàu biển, tàu bay được kỳ vọng sẽ cho phép áp dụng biện

pháp khẩn cấp tạm thời ngay cả trước khi khởi kiện

▪ Sau khi nộp đơn yêu cầu, nếu người yêu cầu không khởi kiện tại

Tòa án có thẩm quyền thì biện pháp khẩn cấp tạm thời sẽ bị hủy bỏ

7. Trọng tài

▪ Quyền tự do lựa chọn thẩm quyền tài phán:

• Quyền lựa chọn trọng tài hoặc Tòa án nước ngoài của các
bên tranh chấp đã được thừa nhận rõ ràng

▪ Công nhận và cho thi hành:

• Thời hiệu: 3 năm

• Nghĩa vụ chứng minh: Thuộc về bên phải thi hành

• Giám đốc thẩm: Quyết định phúc thẩm có thể bị xem xét lại
theo thủ tục giám đốc thẩm

8. Hòa giải ngoài tòa án

▪ Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về Hòa giải thương mại có hiệu

lực từ ngày 15/4/2017

▪ Kết quả hòa giải thành ngoài tòa án có thể được Tòa án công

nhận và có hiệu lực thi hành nếu được ít nhất một bên yêu cầu

công nhận trong thời hạn 6 tháng

▪ Việc không công nhận không làm ảnh hưởng đến nội dung và

giá trị pháp lý của kết quả hòa giải

▪ Quyết định của Tòa án không thể bị kháng cáo
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9. Áp dụng pháp luật nước ngoài

▪ Nhìn chung, đương sự có nghĩa vụ cung cấp nội dung pháp luật

nước ngoài

▪ Tòa án có thể yêu cầu hỗ trợ trong việc xác định nội dung pháp luật

nước ngoài

▪ Tòa án vẫn có thể áp dụng pháp luật Việt Nam nếu nội dung của

pháp luật nước ngoài không được cung cấp trong vòng 6 tháng kể từ

ngày yêu cầu

▪ Nguồn để xác định luật nước ngoài hiện chưa được quy định cụ thể

10. Án lệ và công bố bản án

▪ Các quyết định, bản án chuẩn mực có thể được thông qua, công

bố để sử dụng như án lệ

▪ Các bản án có hiệu lực và không thuộc Điều 4 Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐTP có thể được công bố trên cổng thông tin

điện tử của Tòa án từ ngày 1/7/2017

▪ Hiện nay, bản sao, trích lục bản án có thể được yêu cầu cung

cấp tại trang web: http://dichvucong.toaan.gov.vn/

11. Thi hành án

▪ Thủ tục được quy định riêng trong Luật Thi hành án dân sự

▪ Thực hiện bởi cơ quan thi hành án và thừa phát lại

▪ Vai trò của Tòa án khá hạn chế

http://dichvucong.toaan.gov.vn/
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III. Một số khuyến nghị

▪ Đảm bảo việc thực hiện đúng thời hạn tố tụng và kiểm soát việc hoãn phiên họp
và phiên tòa trên thực tế

▪ Cho phép kiện đòi và phân bổ chi phí tố tụng bao gồm cả phí luật sư

▪ Tăng cường hiệu lực của bản án và hiệu quả thi hành án thông qua một thủ tục
được quản lý, giám sát bởi tòa án và thực hiện bởi thừa phát lại

▪ Đảm bảo khả năng thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời do trọng tài nước ngoài
ban hành

▪ Đẩy nhanh việc lựa chọn và công bố án lệ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại

▪ Tăng cường năng lực áp dụng pháp luật nước ngoài của thẩm phán

▪ Thúc đẩy hơn nữa việc sử dụng công nghệ thông tin và chấp nhận văn bản điện tử

Trân trọng cảm ơn!

Công ty luật TNHH Tư vấn Độc Lập
Công ty luật hàng hải và giải quyết tranh chấp

Văn phòng Hà Nội: Phòng 6, tầng 11, tòa nhà HAREC, 

4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Đt. (84-4) 3772 6970 / Fax. (84-4) 3772 6971

Văn phòng Sài Gòn: Phòng 1605, tầng 16, 2A- 4A Tôn Đức Thắng,

Phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Tel. (84-8) 3822 0076/ Fax. (84-4) 3772 6971

Email. minh.nguyen@dzungsrt.com

Web. www.dzungsrt.com
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