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1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

• Công ước New York 1958

• Các hiệp định/ điều ước quốc tế khác mà
Việt Nam là thành viên

• Bộ luật tố tụng dân sự 2015

• Luật trọng tài thương mại 2010

• Nghị quyết 01/2014 của HĐTP TANDTC 

• Dự thảo nghị quyết của HĐTP TANDTC 
hướng dẫn thủ tục về công nhận và cho thi
hành PQTT nước ngoài



PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI ĐƯỢC XEM XÉT 

CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM



• PQTT (được xem xét công nhận và cho thi
hành ở VN) 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

• => Phán quyết tạm thời, phán quyết
từng phần, phán quyết sơ bộ ???

2.1. PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

• PQTT là những quyết định
được ban hành bởi (các) 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

Công ước New York 
(Hướng dẫn của Ban 

thư ký UNCITRAL)

Đ.424(2) BLTTDS & 

Đ.3(10)  LTTTM 2010



2.2 PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

• PQTT 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, 

• PQTT không được coi là
phán quyết trong nước tại
Quốc gia nơi việc công nhận
và thi hành chúng được yêu
cầu.

• 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.

Đ. I.1 CYNY 
Đ.424(3) BLTTDS & 

Đ.3(12)  LTTTM 2010



THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ

CHO THI HÀNH PQTT NƯỚC NGOÀI TẠI 

VIỆT NAM



➢ Căn cứ: (Đ.365(1) & Đ.453(1) BLTTDS 2015)

- Thời hiệu yêu cầu: 3 năm

- Cơ quan tiếp nhận: TAND cấp tỉnh (nơi có cư trú, 

có trụ sở của Bị đơn hoặc nơi có tài sản liên quan đến

việc thi hành) hoặc Bộ Tư Pháp

- Hồ sơ: Đơn yêu cầu, PQTT, Thỏa thuận trọng tài

(Đ. IV.1 CƯNY, Đ. 453 BLTTDS 2015) ?

- Các loại tài liệu khác? 

3.2. Thủ tục nộp đơn 
và hồ sơ yêu cầu công 
nhận và cho thi hành 
PQTT nước ngoài tại 
Việt Nam



- Thời hạn chuẩn bị xét đơn: từ 02 đến 04 tháng

- Phiên họp xét đơn: ko có sự tham gia của bên
thứ 3 (như người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan, người làm chứng, người giám định)

- Nghĩa vụ chứng minh: Bên phải thi hành

- Nguyên tắc xem xét đơn: res judicata

- Căn cứ từ chối: 7 căn cứ tại Điều 459 BLTTDS 
2015

- Cơ chế xem xét lại: phúc thẩm và giám đốc
thẩm

3.3. Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận 
và cho thi hành PQTT nước ngoài 



CÁC CĂN CỨ TỪ CHỐI CÔNG NHẬN 

VÀ CHO THI HÀNH PQTT NƯỚC NGOÀI TẠI 

VIỆT NAM



Ngoại lệ của việc công nhận và cho thi hành
PQTT nước ngoài

1. Bên tham gia thỏa thuận trọng tài không có (đủ) năng lực ký kết

2. TTTT vô hiệu theo pháp luật của nước mà các bên đã chọn hoặc pháp 
luật của nước nơi phán quyết đã được tuyên,

3. Một bên không được thông báo kịp thời và hợp thức hoặc vì nguyên 
nhân chính đáng khác mà không thể thực hiện được quyền tố tụng của 
mình;

4. PQTT tuyên về vấn đề không được yêu cầu hoặc vượt quá yêu cầu của 
các bên 

5. Thành phần của HĐTT, thủ tục giải quyết không phù hợp với TTTT
hoặc với pháp luật của nước nơi PQTT được tuyên;

6. PQTT chưa có hiệu lực bắt buộc đối với các bên;

7. PQTT bị hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành.

8. Tranh chấp không được giải quyết bằng trọng tài theo luật VN;

9. Trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật VN

4. CĂN CỨ TỪ CHỐI CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH 
PQTT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Khả năng thi hành đương
nhiên của PQTT

(presumptive enforceability/ 
validity)

Mỗi Quốc gia thành viên sẽ công nhận
các PQTT có giá trị ràng buộc và thi
hành chúng theo quy tắc về thủ tục của
lãnh thổ nơi phán quyết sẽ được thi hành
[…]”

[Điều III, CƯNY]. 

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:

[Điều V, CƯNY]



Căn cứ 1: Người ký thỏa thuận trọng tài không có năng lực ký kết

Quyết định số 25/2018/QDKDTM-PT ngày 28/6/2018 của Tòa cấp cao tại TP HCM

Công ty C và công ty P ký Hợp đồng mua bán dầu. Người ký hợp đồng thay mặt cho công ty P là bà Phương. 

Bà Phương không phải là đại diện theo pháp luật hay đại diện theo ủy quyền của Công ty P. Vì Công ty P 

không thực hiện hợp đồng, Công ty C đã khởi kiện công ty P ra Trung tâm trọng tài Thụy Sỹ để giải quyết

tranh chấp theo thỏa thuận trong Hợp đồng. 

Tòa án VN: Theo Điều 3.2 của Nghị quyết 01/2014, “Người xác lập thỏa thuận trọng tài không có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật” là người xác lập thỏa thuận trọng tài khi không phải là người đại diện theo pháp 

luật hoặc không phải là người được ủy quyền hợp pháp hoặc là người được ủy quyền hợp pháp nhưng vượt 

quá phạm vi được ủy quyền. Do đó, thỏa thuận trọng tài vô hiệu theo Điều 18.2 LTTTM => từ chối công

nhận và cho thi hành PQTT theo Điều 459.1.a của BLTTDS 2015



Căn cứ 2: Thỏa thuận trọng tài vô hiệu

• Quyết định số 25/2018/QDKDTM-PT ngày 28/6/2018 của Tòa cấp cao tại TP HCM

Do người ký hợp đồng không phải là đại diện theo pháp luật hay đại diện theo ủy quyền của Bên phải
thi hành nên thỏa thuận trọng tài vô hiệu

=> từ chối công nhận và cho thi hành PQTT nước ngoài

Lưu ý

• c) 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 hoặc giá trị pháp lý của thoả thuận trọng tài;



Căn cứ 3: Không được thông báo kịp thời và hợp thức hoặc 
không thể thực hiện được quyền tố tụng của mình;

Một số ví dụ về những trường hợp không đủ căn cứ:

• Người phải thi hành cho rằng văn bản thông báo của Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài phải được giao trực
tiếp cho người đại diện theo pháp luật của người phải thi hành. Tuy nhiên, trên thực tế văn bản thông báo đó đã được
giao cho bộ phận lễ tân, bảo vệ của tòa nhà nơi có trụ sở của người phải thi hành.

• Người phải thi hành cho rằng họ nhận được văn bản của Hội đồng trọng tài vào thời gian muộn hơn so với quy định
của thủ tục tố tụng trọng tài. Tuy nhiên, người phải thi hành vẫn tham gia các phiên họp giải quyết tranh chấp của Hội
đồng trọng tài.

• Người phải thi hành đề nghị tổ chức phiên họp vào ngày khác để người làm chứng của người phải thi hành có điều
kiện tham gia phiên họp đó nhưng không được Hội đồng trọng tài đồng ý.

• Quyết định số 25/2018/QDKDTM-PT ngày 28/6/2018 của Tòa cấp cao tại TP HCM

Không có bằng chứng nào xác định Bên phải thi hành có được thông báo hợp lệ về việc chỉ định trọng tài viên và

thủ tục giải quyết tranh chấp trọng tài nước ngoài (Điều 459.1(c) BLTTDS 2015)

=> Công nhận và cho thi hành PQTT của Trung tâm trọng tài Thụy Sỹ. 



Căn cứ 4: PQTT tuyên về vấn đề không được yêu cầu hoặc
vượt quá yêu cầu của các bên 

Quyết định số 17/2014/QĐST-KDTM ngày 11/08/2014 của TAND tỉnh Đồng Nai:

Khi xem xét công nhận và cho thi hành phán quyết của Trung tâm trọng tài quốc tế Thụy Sỹ, Tòa án đã nhận

định rằng khi giải quyết tranh chấp, trọng tài không chỉ đề cập tới hợp đồng mua bán thép mà còn đề cập tới

cả L/C cho hợp đồng mua bán thép. Tòa án đã xác định trọng tài không có thẩm quyền đối với những vấn đề

liên quan tới L/C nên “việc công ty Starglobe yêu cầu Trọng tài buộc Công ty Tiến Lên bồi thường do L/C

không được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Đồng Nai thanh toán là không thuộc thẩm quyền của Trọng tài.

Trọng tài viên duy nhất chấp nhận thụ lý và ra Phán quyết đối với yêu cầu phản tố liên quan đến vấn đề

thanh toán L/C của Công ty Starglobe là vượt quá thẩm quyền”.



Căn cứ 5:Thành phần của HĐTT, thủ tục giải quyết không phù 
hợp với TTTT hoặc với pháp luật của nước nơi PQTT được 
tuyên

Ví dụ: 

Theo thỏa thuận trọng tài, thì 03 trọng tài viên sẽ được lựa chọn, chỉ định theo quy tắc tố tụng trọng
tài của một tổ chức trọng tài cụ thể để giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có 2 Trọng 
tài viên được chọn thay vì 03 trọng tài viên như các bên đã thống nhất trong thỏa thuận trọng tài. 
Do đó, trong trường hợp này, phán quyết trọng tài chỉ do 2 trọng tài viên tuyên là sự vi phạm thỏa
thuận trọng tài giữa các bên.



Căn cứ 6: PQTT chưa có hiệu lực bắt buộc đối với các bên

Quyết định số 04/2013/QDST-DS ngày 17/6/2013 của TAND tỉnh Bình Thuận

Sau khi kiểm tra …quyết định ngày 04/6/2013 của Tòa trọng tài Liên bang Nga tại Moskva về việc hoãn

thi hành PQTT ngày 16/5/2013 của ICAC số A41 – 35957/12 cho đến khi có kết thúc thủ tục phúc thẩm,

TAND tỉnh Bình Thuận nhận thấy rằng cần chờ kết quả của thủ tục nói trên => tạm đình chỉ việc xem xét

yêu cầu công nhận và cho thi hành PQTT tại Việt Nam.



Căn cứ 7: PQTT bị hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành

Quyết định số 04/2013/QDST-DS ngày 17/6/2013 của TAND tỉnh Bình Thuận

Sau khi kiểm tra …quyết định ngày 04/6/2013 của Tòa trọng tài Liên bang Nga tại Moskva về

việc hoãn thi hành PQTT ngày 16/5/2013 của ICAC số A41 – 35957/12 cho đến khi có kết thúc

thủ tục phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận nhận thấy rằng cần chờ kết quả của thủ tục nói trên =>

tạm định chỉ việc xem xét yêu cầu công nhận và cho thi hành PQTT tại Việt Nam.

Quyết định số 01/2013/QDST-KDTM ngày 18/9/2013 của TAND tỉnh Bình Thuận

Tòa trọng tài của Liên bang Nga tại Moskva đã quyết định hủy PQTT của trung tâm trọng tài

Moskva và Quyết định của tòa phúc thẩm cho vụ việc No. A43-24353/2012 => đình chỉ việc giải

quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành PQTT tại Việt Nam.



Căn cứ 8: Tranh chấp không thể giải quyết bằng trọng tài theo
pháp luật VN

Quyết định số 86/2012/QDPT-KDTM ngày 20/02/2012 của Tòa phúc
thẩm TANDTC tại HCM

Tranh chấp liên quan đến thỏa thuận chuyển nhượng vốn góp dưới dạng
quyền sử dụng đất là bất động sản trong lãnh thổ Việt Nam => Tòa án cho
rằng thỏa thuận trọng tài vô hiệu vì thuộc thẩm quyền riêng biệt của tòa
án Việt Nam

Quyết định số 1222/2014/QD-PQTT ngày 14/10/2014 của TAND TP
HCM

“Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng được ký bởi hai công ty có năng lực
pháp luật, nhằm mục đích để thuê đất [quyền sử dụng đất] để xây dựng
nhà máy là … phù hợp với Điều 2.2 LTTTM và Điều 3.1 của Luật
Thương mại […]” => Tòa án từ chối hủy PQTT;



Căn cứ 9: Trái nguyên tắc cơ bản của PL Việt Nam

Quyết định số 04/2020 / QĐ-PQTT ngày 29/5/2020 của Tòa án Hà Nội

Hội đồng trọng tài không thu thập được tài liệu và chứng cứ theo yêu cầu của Nguyên đơn, điều này 

trái với các Điều 46.2, 19.2, 4.2 & 4.3 của LTTTM; Hội đồng trọng tài không đưa ra được căn cứ 

pháp lý trong phán quyết của trọng tài, điều này trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt 

Nam

Quyết định số 09/2020 / QĐ-PQTT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Tòa án Hà Nội

Hội đồng trọng tài đã xem xét và có ý kiến đầy đủ về vấn đề nêu trên trong phán quyết trọng tài và

Tòa án sẽ không xem xét lại nội dung vụ án theo quy định tại Điều 71 LTTTM.



THỰC TIỄN CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH 
PQTT NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
&
KHUYẾN NGHỊ



• Thực tiễn áp dụng pháp luật và quy tắc có liên quan khi 
xét các tiêu chí để công nhận phán quyết trọng tài nước 
ngoài chưa thống nhất, chưa có hướng dẫn cụ thể.

• Tòa án vẫn xem lại nội dung đã được giải quyết bởi
trọng tài nước ngoài

• Mối quan hệ giữa việc hủy PQTT vs. việc công nhận và
cho thi hành PQTT 

5.1. Thực tiễn
công nhận và cho
thi hành PQTT 
nước ngoài tại
Việt Nam

Nội dung Số lượng

Giải quyết theo 

BLTTDS 2005

Giải quyết theo 

BLTTDS 2015

Công nhận và cho thi

hành

28 11

Không công nhận 28 5

Đình chỉ giải quyết 5 7

Tổng số 84



5.2. Khuyến nghị

✓ Cần có sự tham gia của các luật sư có kinh nghiệm và chuyên về trọng tài tại quốc gia
nơi (i) có địa điểm giải quyết bằng trọng tài và (ii) nơi PQTT sẽ được thi hành;

✓ Cẩn trọng về thẩm quyền ký kết của người ký hợp đồng và thỏa thuận trọng tài; cũng
như TOR

✓ Đưa ra phản đối ngay khi nhận thấy các vi phạm/ bất thường về thủ tục tố tụng theo quy
tắc trọng tài và luật áp dụng, thỏa thuận của các bên, lệnh về thủ tục của hội đồng trọng
tài, v.v….

✓ Cẩn trọng khi có tài sản ở nước ngoài

✓ Chuẩn bị các bản ý kiến pháp lý:
+ Về thẩm quyền của các bên nước ngoài, theo quy định của luật áp dụng.

+ Về thỏa thuận trọng tài, theo luật áp dụng đối với thỏa thuận trọng tài/hoặc luật ở nơi diễn ra tố

tụng trọng tài

+ Về tính chung thẩm và hiệu lực ràng buộc của phán quyết trọng tài theo Quy tắc trọng tài và luật

ở nơi diễn ra tố tụng trọng tài.
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