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MUA HÀNG BÁN HÀNG

XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VÀ CÁC CÁCH GIẢI QUYẾTXUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VÀ CÁC CÁCH GIẢI QUYẾT



XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VÀ CÁC CÁCH GIẢI QUYẾTXUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VÀ CÁC CÁCH GIẢI QUYẾT

Chọn luật
gì???

Tôi không
quen luật

Sing

Dùng luật
Việt Nam đi

Luật Sing
Tôi cũng
không biết
luật VN 

Luật Sing chặt
chẽ hơn, dùng
luật Sing tốt

hơn



CÁCH 1:
THỐNG NHẤT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT

CÁCH 1:
THỐNG NHẤT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT



Dùng CISG nhé?
Ok!

CÁCH 2:
THỐNG NHẤT LUẬT (CISG)

CÁCH 2:
THỐNG NHẤT LUẬT (CISG)



CÁCH 2:
THỐNG NHẤT LUẬT (CISG)

CÁCH 2:
THỐNG NHẤT LUẬT (CISG)

CISG
CISGCISG
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VÌ SAO CÁC NƯỚC THAM GIA CISGVÌ SAO CÁC NƯỚC THAM GIA CISG

TRUNG QUỐC
Ngày gia nhập: 11/12/1986

*Có bảo lưu Đ.1.1(b)

Lợi ích sau tham gia:

• Xử lý tranh chấp nhanh

• Ngoại thương

• Nguồn đổi mới luật Quốc gia



SINGAPORE
Ngày gia nhập: 16/02/1995

*Có bảo lưu

VÌ SAO CÁC NƯỚC THAM GIA CISGVÌ SAO CÁC NƯỚC THAM GIA CISG

Đã bảo lưu đoạn Điều 1.1(b):

• Giảm phạm vi áp dụng
• Giảm lo ngại cho các đối tác

• Tránh rủi ro
Tình hình hiện tại:
• Gia nhập sâu vào CISG
• Môi trường kinh doanh

Xu hướng hủy bỏ bảo lưu



HÀN QUỐC
Ngày gia nhập:17/02/2004

VÌ SAO CÁC NƯỚC THAM GIA CISGVÌ SAO CÁC NƯỚC THAM GIA CISG

• CISG ngày càng phổ biến

• Mua bán với Trung Quốc tăng

• Nhật Bản chuẩn bị tham gia

• Khác biệt Luật Hàn quốc - CISG



Ngày gia nhập: 01/08/2009

• Giao dịch tăng (Trung Quốc)

• CISG phổ biến rộng.

• Giảm chi phí đàm phán luật áp dụng.

• Doanh nghiệp đã quen với CISG

NHẬT BẢN

VÌ SAO CÁC NƯỚC THAM GIA CISGVÌ SAO CÁC NƯỚC THAM GIA CISG

1990

Khác

Trung 
Quốc
4%

2008
Trung 
Quốc
20%

Khác
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VƯƠNG QUỐC ANH

• Giảm tầm ảnh hưởng của luật Anh

giảm thu nhập tòa án

• CISG    ><           luật Anh

Gần gũi Dân luật Thông luật

• Trở ngại về ngôn ngữ

VÌ SAO CÁC NƯỚC CHƯA THAM GIA CISGVÌ SAO CÁC NƯỚC CHƯA THAM GIA CISG



NAM PHI

‐ Xung đột
‐ Khả năng cạnh tranh
‐Mục đích chính trị

‐Cồng kềnh pháp luật
‐ Bảo thủ, truyền thống

‐ CISG cứng nhắc, khó sửa đổi

Ủng hộ Phản đối

VÌ SAO CÁC NƯỚC CHƯA THAM GIA CISGVÌ SAO CÁC NƯỚC CHƯA THAM GIA CISG



• Không tham gia soạn thảo

• Nhiều mối quan tâm khác

• Tham vọng lập khuôn khổ riêng

VÌ SAO CÁC NƯỚC CHƯA THAM GIA CISGVÌ SAO CÁC NƯỚC CHƯA THAM GIA CISG

ASEAN

Không có lý
do rõ rệt
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• Không có lý do xác đáng để đứng ngoài CISG

• Ảnh hưởng của nhận thức

• Cân nhắc về:

Kinh tế

Pháp lý

Chính trị

Ngôn ngữ

Các bảo lưu

BÀI HỌC CHO VIỆT NAMBÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Nếu không tham gia:

‐ Bảo thủ, đứng ngoài cuộc

‐ Gặp nhiều tranh chấp

Nếu tham gia:

‐ Luật được thống nhất

‐ Tăng mức độ hội nhập

‐ Tránh được tranh chấp Quốc tế



• Không có lý do xác đáng để không tham gia

• Ảnh hưởng của nhận thức

• Cân nhắc về:

Kinh tế

Pháp lý

Chính trị

Ngôn ngữ

Các bảo lưu

BÀI HỌC CHO VIỆT NAMBÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Nhận thức về CISG của:

•Doanh nghiệp

• Tòa án, luật sư, trọng tài

• Cơ quan nhà nước

• Học giả



• Không có lý do xác đáng để không tham gia

• Ảnh hưởng của nhận thức

• Cân nhắc về:

Kinh tế

Pháp lý

Chính trị

Ngôn ngữ

Các bảo lưu

BÀI HỌC CHO VIỆT NAMBÀI HỌC CHO VIỆT NAM

STT Thị trường XK
Kim ngạch XK 

năm 2008
(Triệu đô la Mỹ)

Đã tham gia
CUV 1980

1 Mỹ 11868.50 X
2 Nhật Bản 8537.90 X
3 Trung Quốc 4535.70 X
4 Úc 4225.20 X
5 Singapore 2659.70 X

STT Thị trường NK
Kim ngạch NK 

năm 2008
(Triệu đô la Mỹ)

Đã tham gia 
CUV 1980

1 Trung Quốc 15652.10 X
2 Singapore 9392.50 X
3 Đài Loan 8362.60
4 Hàn Quốc 7066.30 X
5 Nhật Bản 6188.90 X

TOP 5 THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 
LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM

TOP 5 THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU 
LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM



• Không có lý do xác đáng để không tham gia

• Ảnh hưởng của nhận thức

• Cân nhắc về:

Kinh tế

Pháp lý

Chính trị

Ngôn ngữ

Các bảo lưu

BÀI HỌC CHO VIỆT NAMBÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Nếu tham gia:

• Mua bán HH trong nước 

luật Việt Nam

• Mua bán HH quốc tế

CISG

Nghiên cứu so sánh



• Không có lý do xác đáng để không tham gia

• Ảnh hưởng của nhận thức

• Cân nhắc về:

Kinh tế

Pháp lý

Chính trị

Ngôn ngữ

Các bảo lưu

BÀI HỌC CHO VIỆT NAMBÀI HỌC CHO VIỆT NAM

• Vị thế chính trị, ngoại giao cao 

hơn

• Đẩy nhanh việc hình thành 

Cộng đồng kinh tế ASEAN



• Không có lý do xác đáng để không tham gia

• Ảnh hưởng của nhận thức

• Cân nhắc về:

Kinh tế

Pháp lý

Chính trị

Ngôn ngữ

Các bảo lưu

BÀI HỌC CHO VIỆT NAMBÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Cần biên dịch phù hợp với nhận 

thức luật pháp, văn hóa kinh 

doanh Việt Nam



• Không có lý do xác đáng để không tham gia

• Ảnh hưởng của nhận thức

• Cân nhắc về:

Kinh tế

Pháp lý

Chính trị

Ngôn ngữ

Các bảo lưu

BÀI HỌC CHO VIỆT NAMBÀI HỌC CHO VIỆT NAM

• Nên hay không bảo lưu

• Nếu có, bảo lưu phần nào

Cần có bộ phận nghiên cứu so 

sánh phân tích riêng



THAY LỜI KẾTTHAY LỜI KẾT

“Phần lớn các quốc gia có quan hệ thương mại với 
Việt Nam hiện đã là thành viên Công ước Viên. Vì
thế, bỏ qua một bên tất cả những lý luận thuận và
chống việc tham gia Công ước Viên, hay những điều 
lợi và hại của nó, Công ước Viên chắc chắn sẽ
ảnh hưởng đến Việt Nam dù là trực tiếp hay gián 
tiếp. 

Vì vậy, các doanh nghiệp và cơ quan tòa án, trọng 
tài nhất thiết phải nhận thức rõ tầm ảnh hưởng này.“

(Prof. Lachmi - UWE)



THAY LỜI KẾTTHAY LỜI KẾT

“…đưa nền thương mại Việt Nam, pháp luật về 
thương mại Việt Nam hòa nhập với sân chơi chung 
của thế giới - Sân chơi mà xét cho cùng nếu chúng 
ta đừng ngoài cuộc là tự "giết" chính mình. 

Điều đáng buồn là các cơ sở đào tạo Luật ở Việt 
Nam, Người giảng Luật, Người nghiên cứu, học luật 
vẫn gần như tiếp cận vấn đề này với mục tiêu học 
hỏi là chính chứ chưa thực sự xác định nó là cái cần 
được khám phá và chiếm lĩnh trong xu thế hội 
nhập quốc tế và kinh tế toàn cầu hiện nay.”

(Tsỹ Nguyễn Hồng Hải – HLU)
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