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Lý do CISG được xem xét tại Việt Nam

 Được thương nhân quốc tế biết đến
 Được giới thiệu tại các trường Đại học
 Được viện dẫn trong một số vụ tranh chấp quốc tế
 Được sử dụng trong quá trình soạn thảo pháp luật 

về hợp đồng của quốc gia



2006: Dự án Cải thiện Khung pháp lý 
về Thương mại Đa phương
 Nghiên cứu tác động của các điều ước đa phương đến 

thương mại quốc tế
 Xác định vị trí của Việt Nam trong việc gia nhập các điều 

ước thương mại quốc tế

 20 điều ước đa phương được lựa chọn nghiên cứu

* Công ước Liên hợp quốc về Sử dụng giao dịch điện tử trong 
hợp đồng quốc tế (23/11/2005, New York) 
* Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa 
quốc tế (11/04/1980, Vienna) 



Tác động của các điều ước đa phương 
đến thương mại quốc tế



Xếp hạng của Việt Nam: đứng thứ 
137/192 về mức độ phê chuẩn ĐƯQT



Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua 
bán Hàng hóa Quốc tế



2012: Nghiên cứu toàn diện về khả năng Việt Nam 
gia nhập CISG

 So sánh CISG và pháp luật hợp đồng

Điểm khác biệt:
 Hình thức hợp đồng
 Các vấn đề liên quan (thời hạn/ thông báo...)
 Vi phạm cơ bản
 Bồi thường



2012: Nghiên cứu toàn diện về khả năng Việt 
Nam gia nhập CISG
 Thương mại với các thành viên CISG



2012: Nghiên cứu toàn diện về khả năng Việt Nam 
gia nhập CISG

 Phân tích thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi
- Nguồn luật duy nhất được sử dụng trừ trường hợp các 

bên có thỏa thuận khác
- Dự báo rủi ro trong hợp đồng
- Hạn chế tranh chấp phát sinh từ sự khác biệt hệ thống 

pháp luật
- Các đối tác thương mại chính là thành viên CISG.



2012: Nghiên cứu toàn diện về khả năng Việt Nam 
gia nhập CISG

 Phân tích thuận lợi và khó khăn

Khó khăn
- Khác biệt với pháp luật hợp đồng
- Sự thiếu nhận thức của doanh nghiệp trong nước
- Giải thích Công ước



2012: Khảo sát về khả năng Việt Nam 
gia nhập CISG

 Mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về CISG?
 Nguồn luật thường được sử dụng trong hợp đồng?
 Doanh nghiệp muốn sử dụng CISG hay pháp luật Việt 

Nam?
 Việt Nam có nên phê chuẩn hay không?



Kết quả khảo sát

 Mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về CISG?

Hiểu rõ : 25%  
Có thể sử dụng nếu cần thiết : 40%
Không hiểu/ không biết đến : 35%



Kết quả khảo sát

 Nguồn luật thường được sử dụng trong hợp 
đồng?

CISG : 52%
Phát luật Việt Nam : 29%
Luật khác : 19%



Kết quả khảo sát

 Doanh nghiệp muốn sử dụng CISG hay pháp 
luật Việt Nam?

- CISG : 44%
- Pháp luật Việt Nam : 11%
- Không có ý kiến : 45%



Kết quả khảo sát

 Việt Nam có nên phê chuẩn hay không?

Có : 70% (Doanh nghiệp); 90% (Chuyên gia)
Không: 10% (Doanh nghiệp); 5% (Chuyên gia)
Thời điểm khác: 20% (Doanh nghiệp); 5% (Chuyên gia)



Các tuyên bố bảo lưu
 Điều 92 và 94 tuyên bố: Khu vực Scandinavian (Thụy Điển, Phần

Lan, Na Uy, Đan Mạch) không bị ràng buộc bởi phần II của Công
ước (Hình thức Hợp đồng)
Toàn bộ Công ước không được áp dụng cho các giao dịch thương
mại trong khu vực Scandinavian nếu các bên tham gia giao dịch đến
từ các quốc gia này. (Các quốc gia Scandinavian có thống nhất riêng
về Hoạt động Mua bán Hàng hóa)

 Điều 93: Australia tuyên bố Công ước không được áp dụng cho các
vùng lãnh thổ thuộc đảo Christmas, quần đảo Cocos (Keeling), quần
đảo Ashmore và Cartier
Đan Mạch tuyên bố Công ước không được áp dụng cho quần đảo
Faroe và Greenland;
New Zealand tuyên bố Công ước không được áp dụng cho quần đảo
Cook Islands, Niue và Tokelau.



Các tuyên bố bảo lưu
 Điều 95: Trung Quốc (PRC), Singapore, St.Vincent &

Grenadines, Hoa Kỳ tuyên bố không bị ràng buộc bởi Điều 1(1)(b).
Cộng hòa Czech và Slovakia) đưa ra tuyên bố tương tự.

 Điều 96: Argentina, Armenia, Belarus, Chile, Estonia, Hungary,
Latvia, Lithuania, Paraguay, Russian Federation và Ukraine
tuyên bố bất kỳ quy định nào thuộc Điều 11, Điều 29 trong Phần II
của Công ước cho phép một hợp đồng mua bán được sửa đổi hoặc
chấm dứt bằng thỏa thuận hoặc bất kỳ đề xuất, sự chấp thuận hoặc
dấu hiệu khác được đưa ra dưới bất kỳ hình thức nào khác ngoài văn
bản sẽ không được áp dụng trong trường hợp một bên bất kỳ trong
giao dịch thuộc quốc gia đã đưa ra tuyên bố này.

 Trung Quốc (PRC) đưa ra tuyên bố tương tự nhưng không được
quy định bằng từ ngữ chính xác tại điều 96.



Sự chuẩn bị của Việt Nam

 Việc gia nhập được Chính phủ phê duyệt
 Thủ tục và quy trình bắt buộc
 Tuyên bố bảo lưu: không áp dụng Điều 96 liên quan 

đến hình thức hợp đồng
 Chuẩn bị cho thời kỳ “Hậu CISG”: giáo dục và đào tạo
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