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TÁC ĐỘNG CỦA ĐƯQT ĐA PHƯƠNG 
ĐẾN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

- Giới thiệu
- Tác động của ĐƯQT đa phương đến thương

mại
- Việt Nam có nên tham gia Công ước Vienna?



Điều ước quốc tế: theo yếu tố địa lý

HĐ song phương: Giữa hai nước

HĐ khu vực: Giữa các nước trong một
khu vực địa lý

HĐ đa phương: Mở đối với tất cả các
nước



Hiệp định thương mại đa phương:
“cánh rừng sau cây cổ thụ WTO”

- Tổng số 750 Hiệp định

-250 Hiệp định chính
(còn lại là các sửa đổi và nghị định thư)

-192 nước tham gia

- Tỷ lệ gia nhập trung bình: 34%

- 30 tổ chức định chế
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Hiệp định thương mại đa phương:
“cánh rừng sau cây cổ thụ WTO”

Trong những lĩnh vực nào?

- Hợp đồng - Hải quan
- Giải quyết tranh chấp - Môi trường
- Tài chính - Gian lận thương mại
- Sở hữu trí tuệ - Đầu tư
- Vẩn tải và truyền thông - Luật Điều ước



CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐỊNH CHẾ THƯƠNG MẠI

– Hague Conference on Private International Law 
– Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail 
– International Chamber of Commerce
– International Civil Aviation Organization
– International Institute for the Unification of Private Law 
– International Maritime Organization
– International Road Transport Union
– Organization pour l’harmonization du droit des affaires en Afrique
– Secretariat of the Basel Convention
– United Nations Commission on International Trade Law 
– United Nations Economic Commission for Europe 
– United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
– United Nations Environment Programme
– United Nations Office on Drugs and Crime
– United Nations Secretariat
– World Bank
– World Customs Organization
– World Intellectual Property Organization
– World Trade Organization
(out of some 30 inter organizations)



Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại
quốc tế UNCITRAL, Vienna

- Lĩnh vực hoạt động chính: Mua bán hàng hóa
quốc tế, Trọng tài thương mại quốc tế, thương
mại điện tử

- Tham gia: nộp đơn xin tham gia Ủy ban 

- Web-site: www.uncitral.org



Viện quốc tế về Thống nhất Luật tư
UNIDROIT, Rome

- Lĩnh vực hoạt động chính: Hợp đồng
quốc tế, an ninh, tài sản văn hóa

- Tham gia: nộp đơn gia nhập

- Web-site: www.unidroit.org



Tác động của ĐƯQT đa phương đến
thương mại quốc tế



Tác động của ĐƯQT đa phương đến
thương mại quốc tế

Hài hòa hóa các quy tắc thương mại

Tăng sự tin tưởng của kinh tế tư nhân và giảm
rủi ro kinh doanh

Giảm chi phí giao dịch

Thuận lợi hóa thương mại

Tạo quy định về thương mại cho một số loại
hàng hóa cụ thể



Tác động của ĐƯQT đa phương đến
thương mại quốc tế

Figure 10:
Relationship between the Merchandise Export Level and the 

Ratification of Multilateral Trade Treaties.
ITC study, 2005, by Mr. Ramon-Carlo E. Galicia  
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VIỆT NAM Ở ĐÂU TRONG HỆ THỐNG ĐƯQT 
ĐA PHƯƠNG?



ITC ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA ĐƯQT ĐA PHƯƠNG CỦA CÁC 
NƯỚC

Đánh giá sự tham gia của các nước là thành viên UN (2005)
Trong 205 hiệp định thương mại đa phương về hợp đồng, hải
quan, giải quyết tranh chấp, môi trường và sản phẩm, tài chính, 
gian lận thương mại, sở hữu trí tuệ, đầu tư, vận tải quốc tế, luật
điều ước và các hiệp định của WTO
Cung cấp thông tin về số hiệp định một nước gia nhập, xếp
hạng mức độ gia nhập và cho điểm dựa trên tác động của sự
tham gia ĐƯQT đối với thương mại (tính hiệu quả) 

(VD: Lesotho đứng thứ 111 về số lượng gia nhập nhưng đứng thứ 79 về hiệu quả)

Source (table): http://www.legacarta.net











VIỆT NAM VÀ CÔNG ƯỚC VIENNA

Lý do: Thiếu các quy tắc thống nhất liên quan
đến mua bán hàng hóa của các công ty tư nhân
của các nước khác nhau

Ký kết: 1980; hiệu lực: 1988

Số thành viên: 11 (1988) – 74 (1/2010)

Tổ chức giám sát: Ủy ban LHQ về Luật Thương
mại quốc tế (UNCITRAL)



VIỆT NAM VÀ CÔNG ƯỚC VIENNA

Đặc điểm chính: 

Thống nhất các quy tắc về mua bán hàng hóa
quốc tế giữa các bên có trụ sở kinh doanh ở các
nước khác nhau

Cân bằng hợp lý lợi ích giữa bên mua và bên bán



VIỆT NAM VÀ CÔNG ƯỚC VIENNA



CÓ NÊN GIA NHẬP CÔNG ƯỚC 
VIENNA?

Vai trò của Công ước đối với TMQT?
Nội dung Công ước?
Đối tác thương mại của Việt Nam?
Những lợi ích và chi phí?
Lý do một số nước không/chưa tham gia?
Tham gia ở mức độ nào?
Để ra một quyết định đúng?
Cần làm gì để gia nhập một cách có hiệu quả?



VAI TRÒ CỦA CÔNG ƯỚC VIENNA



NỘI DUNG CÔNG ƯỚC?

- Bộ Luật Dân sự
- Luật Thương mại



ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI CHỦ YẾU CỦA VIỆT 
NAM?
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LỢI ÍCH VÀ CHI PHÍ?

- Lợi ích
- Chi phí (và rủi ro)



TẠI SAO CÓ NƯỚC KHÔNG/CHƯA THAM 
GIA?

Vương Quốc Anh:

“Mặc dù thông luật hợp đồng của Anh, cũng như các ngành luật
khác, được xem là ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống luật các nước
khác, sự tự mãn đó không nên tồn tại trong bối cảnh có những
bước tiến của toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại. VQA chưa
gia nhập CISG có thể là vì sự tự hào về sự thống trị của thông luật
hay cảm giác về sự nổi trội từ lâu của hệ thống luật của Anh mà
những thứ khác không thể sánh bằng…Trong bối cảnh đó, thái độ
thành kiến của VQA đối với việc hài hóa hóa, sự thật, là một điều
đáng tiếc. Đã đến lúc cần phải thức tỉnh và đối diện với thực tế, và
giải quyết một cách có hiệu quả…”

John Linarelli, "The Economics of Uniform Laws and Uniform Law Making", 
48 Wayne Law Review 1387 (2003)



THAM GIA Ở MỨC ĐỘ NÀO?

* Tuên bố được phép
Điều 92 và 94: Denmark, Finland, Norway and Sweden:  
- Khôngbị ràng buộc bởi các quy định của Phần II của Công ước
- Không áp dụng gữa các nước này với nhau
Điều 93: Australia, Danmark, New Zealand: không áp dụng đối với một số đảo
Điều 95: Trung quốc, Singapore, St.Vincent & Grenadines, và Mỹ: không bị ràng

buộc bởi Điều 1(1)(b) về trường hợp áp dụng công ước từ viện dẫn của luật
quốc tế

Điều 96: Argentina, Armenia, Belarus, Chile, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, 
Paraguay, Russian Federation và Ukraine: Không áp dụng Điều 11 và Điều 29 
về vấn đề hình thức giao kết hợp đồng không phải là văn bản

* Tuyên bố bổ sung (cùng với lúc gia nhập)
- Germany và Armenia: Không áp dụng Điều 1(1)(b) đối với các nước tuyên bố

không áp dụng Điều này.
* Thay đổi việc áp dụng:
Israel: CISG được nội luật hóa thành luật của Israel là Luật Mua bán (quốc tế), 

có hiệu lực vào năm 2000  



MỘT QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG?

Tham vấn cộng đồng doanh nghiệp



ĐỂ GIA NHẬP MỘT CÁCH CÓ HIỆU QUẢ

“food for thought”



xin cảm ơn!
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