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NỘI DUNG CHÍNH

Giới thiệu thành viên CISG

Tranh luận chính sách

CISG – các quốc gia thành
viên cụ thể
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Thông tin cơ bản về thành viên
CISG

 Bao gồm 80 quốc gia thành viên (tính đến 01/11/2013);
 Bahrain là quốc gia mới nhất gia nhập CISG (ngày 25/9/2013);
 Tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới đã gia nhập CISG trừ Anh

Quốc;
 Nhật Bản (2009), Hàn Quốc (2005) là các cường quốc kinh tế Châu

Á vừa gia nhập CISG;
 CISG sẽ bắt đầu có hiệu lực tại Brazil - nền kinh tế thứ lớn thứ 7 thế

giới (tính theo PPP) - từ ngày 01/01/2014;
 Singapore là quốc gia duy nhất tại khu vực Đông Nam Á đã gia

nhập CISG.
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Thông tin cơ bản về thành viên
CISG (tiếp)

 Các quốc gia thành viên CISG rất đa dạng trên các
khía cạnh: quy mô nền kinh tế, khu vực địa lý, thể
chế chính trị, tôn giáo, hệ thống pháp luật;

 CISG dường như thành công hơn tại các quốc gia
theo hệ thống pháp luật civil law so với các quốc gia
theo hệ thống pháp luật common law.
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CÁC TRANH LUẬN CHÍNH SÁCH 
KHI GIA NHẬP CISG 

 Sự phù hợp của CISG với hệ thống pháp luật trong
nước;

 Tác động đến thương mại quốc tế giữa quốc gia dự
kiến gia nhập với các quốc gia khác;

 Việc tận dung các ưu điểm của việc gia nhập CISG
(tính chắc chắn pháp lý, giảm chi phí giao dịch,
nguồn luật, cải cách pháp luật trong nước…).
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CÁC TRANH LUẬN CHÍNH SÁCH KHI GIA 
NHẬP CISG (Tiếp) 

 Các bất lợi của việc gia nhập CISG (chi phí phổ biến,
năng lực áp dụng CISG của thẩm phán, luật sư, thương
nhân, sự tương thích với hệ thống pháp luật nội địa…);

 Các bảo lưu nếu quyết định gia nhập CISG.
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Các quốc gia cụ thể - Hoa Kỳ

 Tham gia CISG ngay từ đầu (11/12/1986);
 Thời gian đầu CISG không được áp dụng nhiều tại Hoa

Kỳ;
 Sự tồn tại và phổ biến của UCC (Bộ Luật Thương mại

thông nhất) được coi là lý do chính cản trở sự áp dụng
CISG;

 Thương nhân và luật sư Hoa Kỳ không quen với việc áp
dụng CISG;

 Một số khái niệm cơ bản của CISG không tồn tại trong hệ
thống pháp luật Hoa Kỳ (ví dụ: khái niệm “good faith” –
thiện chí).
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Các quốc gia cụ thể - Nhật Bản

 Gần đây mới gia nhập (2009), không bảo lưu bất kỳ điều
khoản nào của CISG;

 Cân nhắc cẩn trọng các vấn đề về chính sách;
 Tham khảo ý kiến các chuyên gia, cộng đồng doanh

nghiệp;
 Hệ thống pháp luật nội địa của Nhật Bản – một nước

theo civil law – về cơ bản không có nhiều khác biệt so với
các khái niệm cơ bản của CISG;

 Nhật Bản nhìn thấy rất nhiều lợi thế nếu gia nhập CISG.
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Các quốc gia cụ thể - Trung Quốc

 Trung Quốc tham gia ngay từ thời điểm CISG có hiệu lực
(1988);

 CISG được áp dụng rộng rãi tại Trung Quốc (thông qua
các án lệ được báo cáo);

 CISG có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển ngoại
thương Trung Quốc đặc biệt trong bối cảnh pháp luật nội
địa về hợp đồng của Trung Quốc còn nhiều bất cập;

 Luật Hợp Đồng của Trung Quốc (1999) sau đó được xây
dựng trên cơ sở tham khảo nhiều nguyên tắc và quy định
của CISG.
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Các quốc gia cụ thể - Tây Âu

 Pháp, Đức và Ý là các quốc gia đầu tiên tham gia CISG
và cũng là các quốc gia tham gia tích cực trong quá trình
soạn thảo CISG;

 CISG được áp dụng rất phổ biến tại các quốc gia này,
đặc biệt là Đức và Pháp;

 CISG góp phần hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tại Đức
và Pháp;

 Các học giả ở Đức và Pháp đã giành nhiều nỗ lực để
nghiên cứu CISG.
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Các quốc gia cụ thể - Anh Quốc

 Tranh cãi về việc có gia nhập CISG hay không vẫn chưa chấm 
dứt tại Anh Quốc;

 Pháp luật hợp đồng trong nước của Anh Quốc có sự khác biệt
khá lớn với các nguyên tắc và quy định của CISG;

 Thương nhân Anh Quốc đã quen với việc áp dụng pháp luật 
hợp đồng trong nước và chưa muốn thay đổi điều này;

 Các doanh nghiệp Anh Quốc tỏ ra không mặn mà với việc gia 
nhập CISG;

 Nhiều nghi ngờ vẫn tồn tại về các ưu điểm của CISG trong giới 
học giả Anh Quốc.

 Cơ quan thuộc nhánh hành pháp;
 Kết hợp chức năng quản lý hoạt động chứng khoán với hoạt 

động mua bán hàng hóa tương lai (trừ trường hợp Hoa Kỳ);
 Có tính độc lập tương đối.
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Các quốc gia cụ thể - Các nước
ĐNA

 Ngoại trừ Singapore, chưa có quốc gia nào tại ĐNA là
thành viên của CISG;

 Indonesia, Thailand và Philipine là các quốc gia gần đây
đã bày tỏ mong muốn gia nhập CISG;

 Các quốc gia ĐNA chưa gia nhập CISG không vì nội
dung của CISG không phù hợp mà do họ có các ưu tiên
pháp lý khác;

 Các quốc gia ĐNA đã từng có tham vọng xây dựng một
chế độ hợp đồng chung nội khối nhưng cho tới nay vẫn
chưa thực hiện được.
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Việt Nam Gia Nhập CISG?

 Do là nước theo hệ thống civil law, Việt Nam có thể
không gặp nhiều sự bất tương thích trong hệ thống pháp
luật khi gia nhập CISG;

 Bộ Luật Dân Sự và Luật Thương mại khi xây dựng đã
tham khảo và sử dụng một số nguyên tắc, quy định của
CISG;

 Việt Nam thực sự cần một nguồn luật đảm bảo tính chắc
chắn, dễ dự đoán cho các đối tác nước ngoài khi tham
gia ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế với
thướng nhân Việt Nam;

 Xử lý hình sự.
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Việt Nam Gia Nhập CISG?

 Việt Nam cần có lộ trình gia nhập CISG để đảm bảo
các thương nhân, luật sư có hiểu biết về CISG;

 Do khi gia nhập, CISG sẽ trở thành một phần của
pháp luật Việt Nam, cần có đánh giá tổng thể về tác
động của việc gia nhập CISG.
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Thank you
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