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Chương 4

CHÉ Độ PHÁP LÝ VÈ CÁC HỈNH THỨC TỐ CHỨC 

KINH DOANH VÀ CHỦ THÉ KINH DOANH KHÁC

I. NHÓM CÔNG TY

1. Khái niệm, đặc điểm

a. Kliái niệm nhóm công ty
Thực tiền hoạt động kinh doanh cùa các doanh nghiệp trên thị trường 

cho thấy nhu cầu licn kết giữa các chu thế kinh doanh hoạt dộng trong cùng 
lĩnh vực ngành nghe hoặc có chung lợi ích ngày càng rò nét. Dê tránh nguy 
ca tụt hậu về kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế, dòi hói các chu thế 
kinh doanh ờ Việt Nam không chi dạt kết qua tăng trưởng cao mà còn phài 
phát huy dược tiềm năng, the mạnh cùa mình. Muốn thực hiện dược diêu đó, 
các chú the kinh doanh phai liên két lại với nhau trong cùng một khu vực 
ngành nghề, công nghệ. Quy luật cùa thị trường, quy Luật Cạnh tranh với 
mục đích lợi nhuận tối đa dòi hỏi các công ty phai không ngừng mỏ rộng 
quy mô, mơ rộng thị trường, đồi mới công nghệ v.v... Đố làm dược dicu đỏ. 
phai có nguồn vốn lớn. Sự tích tụ tư ban và do đỏ cũng là quá trình t ch tụ 
san xuất là tất yếu. Nhưng việc mơ rộng quy mỏ chi dựa vào quá trinh tích 
tụ thì quá chậm chạp. Do đó việc tập trung nhiều công ty dưới các hình thức 
licn ket khác nhau sẽ cho ra đời những công ty to lớn chi trong một thờ gian 
ngắn là điều khó tránh khỏi với nhiều hình thức mới đế cùng thực hiện các 
hoạt động nhàm đạt được mục đích đà dề ra.

Nhóm công ty là một khái niệm mói. lần đầu tiên dược đưa vào Luật 
Doanh nghiệp 2005. Diều 146 Luật Doanh nghiệp 2005 định nghĩa: ;’v'hóm 
CÔHÍỊ ty là tập hợp các công ty có moi quan hệ gan há lâu dài với nh.tu vê 
lợi ích kinh le. công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.

Các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích knh tế, 
công nghệ, thị trường sẽ tập hợp lại thành các nhóm công ty. Hiện tại. e Việt
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Nam, nhóm công ty tôn tại dưới hai hình thức cơ ban là tập doàn kinh tê và 
cỏnu ty mẹ - công ty con.

b. Dặc điểm cùa nhóm công ty

b ì Nhóm công ly h) một hình tliái tô chức kinh doanh iỉiừa các doanh 
nghiệp.

Do nhu cầu tát yếu từ hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp phai 
liên kêt lại tro ne một hình thái tố chức hợp pháp, vái mục ticu hồ trợ lần 
nhau trong quá trình tiC*n hành các hoạt dộng kinh doanh dịch vụ cùa mình 
dê dạt được mục đích cua mỗi doanh nghiệp..

b2. Nlìóm công ty có kủt cấu lô chức nhiều cấp

Là một tò chức kinh doanh hao gồm nhiều doanh nuhiệp nhưng có một 
doanh nghiệp giữ vai trò chi phối, chi huy thống nhất, thườim là công ty mẹ.

b ĩ. Các CÔHÌỊ ty troniỊ nhỏm công ty liên két với nhau hằng lỊìum hệ teil 

san vù quan hệ hợp túc nham đáp ÚHIỊ đòi hoi cua nen sun xuất hàng hóa

Nhóm công ty là một tô hợp lây liên doanh tỉỏp vốn. hoặc sở hữu 
chung vốn làm nhàn tố quyết định sự liên kct.

h4. Các doanh nghiệp trong nhóm công ty iỉèu lìi các pháp nhân độc lập

Mỏ hình nhóm công ty cho phép két hợp các loại hình doanh ntỉhiệp 
thuộc các thành phan kinh tế vào một tố chức kinh doanh một cách tự nhiên 
xuất phát từ lợi ích kinh tế. không khiên cuờng mang tính hành chinh. Do 
vậy. thành viên trong nhỏm công ty ớ vị trí hình dâng với nhau trong các 
quan hộ. Lièn kôt có thê mờ rộng ra với qu> mô da sớ hữu ngày càng lớn. 
với sự hoạt động da ngành, đa plurưnu. thậm chí đa quoc gia.

2. Công ty mẹ - công ty con

a. Khải niệm công ty mẹ - công ty con

Mỏ hình công ty mẹ - còng tv con khòniỉ phái là mỏ hình kinh doanh 
mới. Từ rất lâu. ớ các nước tu han chu nuhĩa. nmrời ta đà sir dụng mô hình 
này như kết quá tất yếu cua quá trinh tích tụ tập trung san xuất đê dáp ứng 
yêu cầu khác phục mâu thuần giữa lực lượng san xuất xà hội hóa cao với
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quan hệ san xuàt dựa trôn cơ sơ chiêm hữu tư nhàn về tư liệu sàn xuất; đỏ 
nâng cao tỷ suất lợi nhuận trong điều kiện nguồn vốn về thực chất vần là 
cua sở hữu tư nhân. Sự xuất hiện công ty mẹ - còng ty con là san phẩm cua 
quy luật tích lũy cùa chù nghĩa tư bàn.

ơ  Việt Nam. đè thực hiện những nội duim cùa nuhị quyết Trung ưontỉ 
III khóa IX vè việc xác lập vai trò chù đạo cua khu vực kinh tế Nhà nước 
trong nền kinh tế thị trường, một trong những hiện pháp cơ bàn dà và đanti 
dược áp dụnt: là đôi mới các doanh nghiệp nhà nước. Liệu pháp quan trọng 
nhàt cho việc đôi mới là xác lập hình thức tỏ chức kinh doanh von nhà nước 
hạp lý. Mô hình cô nu ty mẹ - công ty con có thế góp phần đáp ứng dược 
những yêu cầu này.

Cho đốn nay. khái niệm về công tv mẹ. công ty con ơ các nước cũng 
đã có sự thay dôi theo thời gian và không cian. Còng ty mç (Parent 
company) là một thực thê pháp lý có ít nhất một đơn vị trực thuộc công ty 
con (Subsidiary). Cônii ty con là thực thê pháp lý bị kiêm soát bởi công ty 
mẹ. Côm* ty mẹ - công ty con là là khái niệm dùng đế chi mối quan hệ giữa 
những công ty nắm vốn cua nhau. Mối quan hệ kinh tế giữa các công ty la 
nền tàng cơ ban tạo lập nên mô hình công ty mẹ - công ty con.

al. Công ty mẹ là một công ty sở hữu một phần chính hoặc toàn bộ sổ 
cô phân cua một công ty khác đê có thê kiêm soát việc điều hành và các 
hoạt động của công ty này (cône ty con) bàng việc gây anh hưởng hoặc bàu 
ra I lội đông quan trị.

Một công ty dược coi là mẹ cùa công ty khác nếu thuộc một trong các 
trường hợp sau: (ì) Sơ hữu trên 50% vốn điêu lệ hoặc lông so cô phun phô 
thông đã phát hành CIUI cóng ty đó; (2) Có quyền trục liếp hoặc gián tiếp bõ 

i.hiệm đa số hoặc lát cá thành viên Hội đồMỊ quàn trị. Giám đốc hoặc Tôn y 
giám đốc cùa công ty đó; (ĩ) ( 'ó quyền quyêt định việc sưu dôi. hô sung 
Diều lệ cua công ly đỏ (Diều 4 .15 Luật Doanh nỉỉhiệp 2005).

Như vậy. công ty mẹ là một doanh nuhiệp hợp pháp được thành lập vả 
đănti ký theo quy định cua pháp luật, có tư cách pháp nhân, có khá năng 
trong một hoặc một so lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh, đt
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mạnh dô kiêm soát hoặc chi phổi các công ty và dược các công ty thành viên 
(công ty con) chấp nhận sự kiềm soát, chi phối dó theo những nguyên tắc và 
phương thức nhất định.

Có thê thấy ràng, không phai bất kỳ doanh nghiệp nào trong tập doàn 
cũng có thê trơ thành công ty mẹ theo ý chí chù quan của một chu thê nào 
dó. Công ty mẹ chi thục sự là "mẹ" và bèn vững khi nó hơn han các công ty 
khác trong nhỏm về một hoặc một số điều kiện quan trọng đối với hoạt dộng 
kinh doanh. Vì vậy. tùy theo lĩnh vực mà công ty mẹ có thể chi phối, kiếm 
soát dược các công ty khác trong nhóm. Có thổ phân chia công ty mẹ thành 
các loại sau:

(i) Công tv mẹ có quyền lực chi phối, kiềm soát các công ty khác 
tronu tập đoàn theo quyền lực hành chính tự có. Công tv mẹ loại này xuất 
hiện khi có sự tham gia cùa nhà nước. Bang một văn bán pháp quv. nhà 
nước chi định một công ty trong tập đoàn là công ty mẹ và trao cho còng ty 
này một dặc quyền (quyền lực dặc biệt) dê chi phối, kiêm soát các cônti ty 
khác troniỉ nhóm. Công ty mẹ loại này thường không bền vững.

(ii) Công ty mẹ sờ hữu vòn chi phôi, kiêm soát các công ty khác trong 
tập doàn theo tỳ lệ vốn góp vào các công ty khác. Đây là loại công ty mẹ 
phò biến hiện nay. Và, chi khi công ty mẹ chiếm tỷ lệ vốn góp lớn nhất 
trortí» các công ty khác thì mới chi phôi, kiêm soát dược các hoạt dộnu của 
các công ty khác trong nhóm: sơ hữu trên 50% vỏn diêu lệ hoặc tỏng sô cô 
phân phô thòng dã phát hành;

(ill) Công ty mọ cỏ công nghệ và thực hiện quyền chi phoi, kiêm soát 
các công ty khác một cách trực tiếp hoặc gián tiêp thông qua hí quvêt vè 
công nghệ. Công ty mẹ loại này xuất hiện khi một công ty sở hữu một bí 
quyết công nghệ có vị trí qiivet dinh trong nhóm. Vì vậv. các công ty khác 
trong nhóm chấp nhận sự chi phôi, kiêm soát cua công ty mẹ dô dược sư 
dụng bi quyêt vê cônti nghệ dó:

(iv) Công ty mẹ có thê chi phối, kiềm soát các công ty khác trong tập 
Joàn về thị trườnu ticu thụ. Trong trường hợp này, các công ty khác trong
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nhóm chấp nhận sự chi phối, kiểm soát cua công ty mọ dê đirực tiêu thụ san 
phâm qua còng ty mẹ;

(v) Công ty mọ có thương hiệu chi phối, kiêm soát các công ty khác 
trong nhóm thông qua việc sừ dụng thương hiệu. Dó là trường hợp công ty 
mẹ dà tạo dược một thương hiệu nòi tiếng trên thị trường, do đỏ. các công ty 
khác trong nhóm chấp nhận sự chi phối, kiềm soát cua cônu ty mẹ đế được 
sir dụng thương hiệu phục vụ cho việc tiêu thụ hàng hóa hoặc phát triền các 
hoạt động kinh doanh cua mình;

a2. Công ty con là những doanh nghiệp trong nhóm, dược thành lập và 
đãng ký theo quy định cua pháp luật, chịu sự chi phối và kiêm soát của một 
công ty mẹ. tự nguyện chấp nhận sự chi phối, kiếm soát đó theo những 
nguycn tắc và phương thức nhất định.

Tùy theo mức dộ bị chi phối, kiểm soát từ công ty mẹ, công ty con cỏ 
thê có các loại sau:

(i) Công ty con phụ thuộc hoàn toàn. Dây là những công ty con bị 
công ty mẹ chi phối, kiếm soát toàn bộ từ tố chức, bộ máy đen hoạt động 
kinh doanh, mặc dù nó vẫn có tư cách pháp nhân độc lập. Công ty con loại 
này xuất hiện trong quan hệ công ty mẹ sờ hữu 100% vốn cùa công ty con 
hoặc bị chi phối, kiềm soát do quyền lực hành chính nhà nước.

(ii) Công ty con phụ thuộc từng phần: Là những công ty con chi bị 
công ty mẹ chi phối, kiểm soát trong một số lĩnh vực nhắt định như hoạt 
độnii tín dụng, thị truờnií hoặc công nuhệ. Công ty con loại nàv xuất hiện 
khi công ty mẹ không sở hữu 100% vốn cùa công tv con hoặc không dầu tư 
vào còng ty con mà chi chi phối, kiếm soát công ty con qua còng nghệ, thị 
trường hoặc thương hiệu...

b. Dặc diém của quan liệ công ty mẹ - công ty con

Quan hệ giữa công ty mẹ - công ty con là một quan hệ rất dặc thù, có 
thế chi ra những đặc trưng sau:

(i) Công ty mẹ và công ty con là hai thực thố pháp lý độc lập. có san 
nghiệp riêng. Cả công ty mẹ và công ty con dều là những thực thê kinh 
doanh có tư cách pháp nhân đầy đú. Sự độc lập của mẹ và con thê hiện (V
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chồ. các công ty này đều được quyền nhân danh mình trong các quan hệ 
kinh doanh cụ thê. Trường hợp công ty mọ can thiệp vào hoạt động của 
công ty con vượt quá thâm quyền của chủ sơ hữu hoặc buộc công ty con 
phái thực hiện những hoạt động kinh doanh trái với thông lộ kinh doanh 
bình thường cùa nhóm mà gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phái 
bồi thường những thiệt hại đó.

(ii) Công ty mẹ có lợi ích kinh tế nhất định liên quan đến hoạt động 
cùa công ty con.

(iii) Công ty mẹ chi phối đoi với các quyết định liên quan đến hoạt 
động cua công ty con thông qua một số hình thức như quvền bó phiếu chi 
phối đổi với các quyết định cùa công ty con. quyền bố nhiệm và miễn nhiệm 
Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo hoặc quyền tham gia quản lý. điều hành.

(iv) Vị trí công ty mẹ và công ty con chi trong mối quan hệ giữa hai 
còng ty với nhau và mang tính tương đôi. tức công ty con này có thê là công 
ty mẹ cùa một công ty khác (tính tương đối này càng nồi bật hơn trong trường 
hợp các công ty trong một nhóm có nắm giữ vốn cổ phần qua lại cùa nhau;

(v) Trách nhiệm cùa công ty mẹ đối với công ty con là TNHH. Tuy 
nhiên, một vấn đè cần lưu ý là, mặc dù côntỊ ty mẹ và công ty con là hai 
thục thè pháp lý độc lập. và nếu công ty con là công ty có TNHH thì công ty 
mẹ chi chịu trách nhiệm đối với phần von cam kết góp hay cố phần sớ hữu 
cùa mình mà thôi, nhưng do mối quan hệ có tính chất chi phối các quyết 
dịnh cùa công ty con. nên luật pháp nhiều nước hál buộc công ty mẹ phai 
chịu trách nhiệm liên đới về những ảnh hương cùa công ty mẹ đối với công 
ty con;

(vi) v ề  mặt lý thuyết, mô hình quan hệ này sẽ tạo cho cơ cấu tố chức của 
các công ty trong nhóm có chiều sâu không hạn chế. Quan hộ đầu tư không chi 
đừng lại ớ công ty mẹ với công ty con mà có thề có nhiều thế hệ công ty trong 
nhỏm: công ty mẹ - công ty con; công ty con - công ty cháu v.v...

N hu vậy. mô hình công ty mẹ - công ty con theo quy định cùa pháp 
luật hiện hành cho phcp kết hợp các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế vào một tổ chức kinh doanh một cách tự nhiên xuất phát từ lợi
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ích kinh té, không khiên cường mang tính hành chính như những m> hình 
đã được triển khai trong quá khứ (Tổng công ty nhà nước). Mô hìih này 
cùng cho phép mớ rộng quy mò sàn xuất có thể ớ mức rất cao bàng vite huy 
động nguồn lực cùa nhiều thành phần kinh te trên cơ sờ lợi ích knh tế. 
Nhưng quan trọng hom. công ty mẹ - công ty con liên kết với nhau bing cơ 
chế góp vốn linh hoạt, bàng lợi ích kinh tế trên cơ sờ các quan hệ hợỊ đồng 
được xác lập giữa công tv mẹ với công ty con và giữa các còng ty Ctn với 
nhau. Mô hình công ty mẹ - công ty con có thể là tiền thân của các tậ| đoàn 
kinh tế.

3. Tập đoàn kinh tế

a. Khái niệm tập đoàn kinh tế

Cho đến nav ở Việt Nam vẫn chưa có khái niệm đầy đù về tậf đoàn 
kinh tế. Trong Luật Doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế được xếp vào nhóm 
công ty. Tập đoàn kinh tế được hiếu là một to hợp lớn các doanh nạhệp có 
tư cách pháp nhân hoại động trong một hay nhiều ngành khác nhcu, có 

quan hệ về vốn, tài chính, công nghệ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu 1à các 
liên két khác xuất phát từ lợi ích cùa các bên tham gia. Trong mô hint này, 

"công ty m ẹ" nấm quyền lãnh đạo. chi phối hoại động cùa "cÔMỊ ty a n "  về 

tài chính và chiến lược phát trien. "

Tập đoàn kinh tế là nhóm công ty có quy mô lớn. Chính phủ qu> định, 
hướng dẫn tiêu chí, tố chức quàn lý và hoạt động cùa tập đoàn kinh tế Diều 
!4(> Luật Doanh nghiệp 2005). Như vậy, quy định về tập đoàn kinh tếtrona 
Luật Doanh nghiệp 2005 mới chi là một số nguycn tac, chưa có những quy 
định cụ thê. Việc hình thành các tập đoàn kinh tế là chu trương cua Đảng 
được thê hiện tại Nghị quyết Trung ương III khóa IX. Theo đó. Níihịquyét 
xác định: Hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh trên cơ sớ các tônị. conn 
ty nhà nước, có sự tham gia cùa các thành phần kinh tế. kinh doanh đa 
ngành, trong đó có ngành kinh doanh chính, chuycn môn hóa cao và gỉữ vai 
trò chi phối lớn trong nền kinh tế quốc dân, có quy mô rất lớn về vốn, hoạt 
động cá trong nước và ngoài nước, có trình độ công nghệ cao và quàn lý 
hiện đại, đào tạo. nghiên cứu triển khai với sàn xuất kinh doanh. Thí điểm
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hình thành tập doàn kinh tế trong một số lĩnh vực có diều kiện, có thế mạnh, 
có khá năng phát trien để cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quá 
nhu: dầu khí. viền thòng, điện lực, xây dựnu v.v...

Để trien khai thực hiện tinh thần trên cùa Nghị quvết. Chính phủ đà 
chi đạo xây dựng thí điểm mô hình tập đoàn kinh tế từ đầu năm 2005 nhàm 
thực hiện các mục tiêu: Thứ nhất, tập trung dầu tư và huy động các nguồn 
lực hình thành nhóm công ty có quy mô krn trong các ngành, lĩnh vực then 
chốt, phát trien, nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quổc tế; 
Thứ hai, bao đảm các cân đối lớn trong nền kinh tế quốc dân. ứng dụng 
công nghệ cao, tạo động lực phát triển cho các ngành, các lĩnh vực khác và 
toàn bộ nền kinh tế; thúc đấy liên kết trong chuồi giá trị gia tãng. phát triển 
các thành phần kinh tế khác; Thứ ba. tăng cường quan lý, giám sát có hiệu 
quá đối với vốn. tài sàn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp trong tập 
(loàn: và Thứ tư. tạo cơ sớ đc hoàn thiện cơ chế chính sách và pháp luật về 
tập đoàn kinh te.

Cho đến nay, đã thành lập dược 12 tập doàn kinh tế nhà nước dựa trên 
hai phương thức cơ bàn:

(1) sáp xép lụi cúc tỏng công ly nlùi nước (các tồng công ty 90 và 91). 
Den nay đà có 10 tập đoàn kinh tế nhà nước được hình thành dựa trên cơ sở 
này, bao gồm: Tập đoàn Bưu chinh - Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Còng 
nghiệp Cao su Việt Nam. Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tập 
doàn Công nghiệp Than - Khoáng sàn Việt Nam. Tập đoàn Dầu khí quốc gia 
Việt Nam. Tạp đoàn Dệt may Việt Nam. l ập đoàn Diện lực Việt Nam. l ập 
(ioàn Báo Việt. Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Tập đoàn llỏa chất Việt Nam.

(2) Tó hợp cúc doanh nghiệp độc lập cỏ cùng lĩnh vực hoạt động: với 
hình thức này, hai tập đoàn dược hình thành: (i) Tập đoàn Cóng nghiệp Xây 
dựng l 'iệt Num được thành lập trên cơ sớ tổ hợp các doanh nghiệp độc lập 
hoạt động chù yếu trong lĩnh vực xây dựng và cơ khí chế tạo. bao gồm: 
Tống c ông ty Sông Dà, Tống công ty Sông Hồng, Tổng công ty Cơ khí Xây 
dựng. Tổng công ty Đầu tư phát trien xây dựng. Tồng công ty Lắp máy Việt 
Nam va Tống công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng; và (ii) Tập đtìàn Phát
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trién nhci và đô thị Việt Nam được thành lập trên cơ sờ tô hợp từ: Tông công 
ty Phát triển nhà và đô thị, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, Tổng công 
ty Xây dựng Hà Nội, Tồng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng. Tổng công 
ty Dầu tư xây dựng cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam.

Trong thực tế, ngoài các tập đoàn kinh tế nhà nước, đã xuất hiện nhiều 
tập đoàn kinh tế của tư nhân hoặc hồn hợp sờ hữu cùa những nhà đầu tư 
Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài

b. Địa vị pháp lý của tập đoàn kinh tế

Mặc dù Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: Tập đoàn kinh tế là nhóm 
công ty có quy mô lớn. Chính phù quy định, hướng dẫn tiêu chí, tô chức 
quàn lý và hoạt động cùa tập đoàn kinh tế. Nhưng các quy định trong hệ 
thống pháp luật Việt Nam về tập đoàn kinh tế dường như chi quan tâm đến 
tập đoàn kinh tế nhà nước. Thực tiễn thành lập 12 tập đoàn kinh tế lớn Ư 
Việt Nam trong thời gian qua đã chứng minh điều đó, hầu hết các tập đoàn 
lớn ờ Việt Nam đều là tập đoàn kinh tế nhà nước.

Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn, bổ sung về tập đoàn đà quy 
định tại Điều 38 như sau:

“Tập đoàn kinh tế bao gồm nhóm các công ty có quy mô lớn. có tư 
cách pháp nhân độc lập, được hình thành trên cơ sờ tập hợp, liên kết thông 
qua đầu tư, góp vốn, sáp nhập, mua lại, tổ chức lại hoặc các hình thức liên 
kết khác; gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường va 
các dịch vụ kinh doanh khác tạo thành tổ hợp kinh doanh có từ hai cấp 
doanh nghiệp trở lên dưới hình thức công ty mẹ - công ty con.

Tập đoàn kinh tế không có tư cách pháp nhân, không phài đăng kỷ 
kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc tổ chức hoạt động 
cùa tập đoàn do các công ty lập thành tập đoàn tự thòa thuận quyết định.

Công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty 
TNHH, đáp ứng điều kiện nêu tại Khoản 15 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 
Công ty con được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần hoặc công ty 
TNHH theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc cùa pháp luật liên quan.
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Còng ty mẹ, công ty con và các côtm ty khác hợp thành tập đoàn kinh 
tế có các quyền. nghTa vụ. cơ cấu tồ chức quàn lý và hoạt động phù họp với 
hình thức tò chức doanh nuhiệp theo quy định cùa Luật Doanh nghiệp, pháp 
luật liên quan và Điều lệ công ty”.

Dẻ góp phần vào việc hoàn thiện khune pháp luật về tập đoàn kinh tế. 
tháng 5 năm 2009. Chính phu ban hành Nghị định sổ 101/2009. quy định về 
thí diêm thành lập. tô chức, hoạt động và quàn lý tập đoàn kinh tế nhà nước.

Theo Điều 4 Nghị định 101/2009/NĐ-CP, tập đoàn kinh tế nhà nước 
được thí điêm thành lập là nhóm công ty có quy mô lớn liên kết dưới hình 
thức công ty mẹ - công ty con và các hình thức khác, tạo thành tổ hợp các 
doanh nghiệp gắn bó chặt chẽ và lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công 
nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.

c. Các hình thức tổ chức chủ yếu của tập đoàn kinh tế  trên thế giới

Trên thế giới hiện nay đã và đang có rất nhiều loại hình tập đoàn.

Cartel là loại tập đoàn kinh doanh giữa các công tv trong một ngành lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh cùng ký kết hợp đồng với nhau hoặc thoà thuận kinh 
tế nhàm mục đích cạnh tranh. Trong các Cartel, các công ty vẫn giữ nguyên 
tính độc lập về mặt pháp lý, còn tinh độc lập về kinh tế được điều hành bàng 
hợp đồng kinh tế. Đổi tượng cùa các thoà thuận kinh tế có thể là: thống nhất về 
giá cả, phân chia thị trường tiêu thụ sàn phẩm, nguyên liệu, thống nhất chuẩn 
mực. kiều loại kích cỡ. chuyên môn hoá sàn phàm.

Tuy nhiên, do các Caltel thường dẫn dến dộc quyền nèn chinh phu nhiều 
nước ngăn cấm hoặc hạn chế hình thức tập đoàn này bàng cách thông qua 
những đạo luật chống độc quyền hay luật Cartel. Chỉ có những Cartel nào theo 
quan điềm cùa chính phú không trực tiếp dẫn đến hạn chế cạnh tranh mới được 
phép hoạt động nhưng phài đăng ký tại cơ quan quàn lý nhà nước.

Syndicate: Thực chất là một dạng đặc biệt cùa Cartel, có một vãn phòng 
thương mại chung được thành lập do một ban quàn trị chung điều hành và tất 
cả các công ty phài tiêu thụ hàng hoá thông qua kcnh cùa văn phòng này.

Trust: là một liên minh độc quyền các tổ chức sàn xuất kinh doanh do 
một ban quản trị thống nhất điều khiển. Các doanh nghiệp bí mật quyền độc
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lập về sản xuất thương mại. các nhà tu bàn trở thành cổ đông. Việc thành 
lập Trust nhàm thu lợi nhuận độc quyền cao, chiếm nguồn vốn nguvên liệu 
và khu vục đầu tư.

Consortium: là một trong những hình thức cùa các tổ chức độc quyền 
ngân hàng nhàm mục đích chia nhau mua trái khoán trong và ngoài nước hoặc 
tiến hành công việc buôn bán nào đó. Đứng đầu Consortium thường là ngân 
hàng lớn có vai trò điều hành hoạt động cùa tổ chức này.

Concern: là hình thức tồ chức tập đoàn phồ biến hiện nay. Concern 
không có tư cách pháp nhân các công ty thành vicn giữ nguyên tính độc lập về 
mặt pháp lý, mối quan hệ giữa các công ty thành viên trên cơ sờ những thoà 
thuận về lợi ích chung như phát minh sáng chế. nghiên cứu khoa học công 
nghệ, hợp tác sàn xuất và có hệ thống tài chính chung. Trong Concern thường 
có một “'Holding Company” giữ vai trò như “công ty mẹ” điều hành hoạt động 
chung, thực chất nó làm một công ty cổ phần nắm giữ cồ phần đóng góp cùa 
các công ty thành viên.

Các công ty thành viên hoạt động ỡ nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghe 
khác nhau có mối quan hệ gần gũi với nhau về công nghệ sàn xuất trong đó có 
một ngành chủ chốt. Hoạt động cùa các công ty thành viên nhàm phục vụ lại 
ích cùa mình và cà của công ty mẹ trên cơ sớ liên kết iheo chiều dọc hay chiều 
ngang thông qua những hợp đồng kinh tế, hiệp định hay những khoản tín dụng 
cho vay.

Conglomerate: là một tập đoàn đa ngành, đa lình vực. Các công ty thành 
viên ít có mối quan hệ công nghệ sản xuất với nhau mà chú yếu quan hệ về 
hành chính và tài chính. Conglomerate được hình thành bàng cách thu hút cổ 
phần cùa những công ty có lợi nhuận cao nhất thòng qua thị trường chứng 
khoán. Đặc điểm ca bản cùa Conglomerate là hoạt động chù yếu nhàm mớ 
rộng phạm vi kiểm soát tài chính.

Các tập đoàn kinh doanh xuyên quốc gia là những công ty vượt ra 
ngoài biên giới quốc gia cùa một nước, có quy mô mang tầm cỡ quốc tc với 
một hệ thống chi nhánh dầy đặc ở nước ngoài nhàm mục đích nâng cao tỷ 
suất lợi nhuận. Cơ cấu tổ chức gồm hai bộ phận cơ bàn là công ty mẹ thuộc
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;sở hữu nước chù nhà và một hệ thống các công ty chi nhánh ờ nước ngoài. 
!Mối quan hệ giữa công ty mẹ và các chi nhánh là mối quan hệ phụ thuộc lẫn 
nhau chù yếu về tài chính, công nghệ kỹ thuật. Các chi nhánh có thể mang 
lnình thức công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh, công ty hồn 
hợp với hình thức góp vốn cổ phần.

Qua một số tập đoàn kinh té khác nhau ờ trên, các tập đoàn kinh doanh 
có các hình thức tổ chức rất đa dạng và linh hoạt, từ đó cỏ thể đề cập tóm tắt 
một số hình thức chù yếu như sau:

Tập đoàn kinh doanh được hình thành theo nguyên tác "kết hợp chặt chẽ 
CTong một tổ chức kinh tế”, các công ty thành viên kết hợp trong một tổ chức 
nhống nhất mang tính độc lập về tài chính, sản xuất và thương mại. Những tập 
đoàn kinh doanh này được cấu tạo dưới dạng đa sở hữu theo kiểu công ty cổ 
phần với sự góp vốn cùa nhiều sở hữu khác nhau hoặc có một công ty mạnh 
nhất chi phối cá tập đoàn. Các công ty thành viên trong cùng một ngành hoặc 
có liên quan với nhau về chu kỳ công nghệ sàn xuất, bồ sung cho nhau trong 
quá trình gia công chế biến liên tục hoạt động thống nhất trong tập đoàn, v ề  
mặt cấu trúc có the có ba dạng khác nhau cùa hình thức này:

Liên két theo chiều dọc: Đây là hình thức liên kết mà các công ty thành 
viên sừ dụng sàn phẩm (đầu ra) cùa nhau. Chẳng hạn: Tập đoàn Mitsumisi gồm 
các công ty khai khoáng, luyện kim, chế tạo máy, cấu kiện kim loại.

Liên kếỉ theo chiểu ngang: Trong loại hình này, các công ty có quan hệ với 
nhau về sán phẩm hay dịch vụ bổ trợ cho nhau hoặc các sản phẩm cho cùng một 
nhóm khách hàng hoặc cùng nhóm mục tiêu sử dụng. Các công ty này liên kết 
với nhau để tạo lợi thế chung. Ví dụ, Tập đoàn LG có công ty sản xuất máy tính, 
công ty sản xuất máy in. máy phô tô và thiết bị văn phòng, công ty sàn xuất giấy..

Kiểu liên két hạt nhân: Giữa các công ty thành viên có sự liên kết về 
công nghệ, hoặc thị trường nhưng xoay quanh một nhóm sàn phẩm mũi nhọn. 
Ví dụ: Tập đoàn General moto cung cấp một số loại sản phẩm và dịch vụ khác 
nhau, nhung sản xuất ô tô là hạt nhàn cùa cả tập đoàn.

Tập đoàn kinh doanh được hình thành theo nguyên tắc “liên kết kinh tế”. 
Thông thường, cơ sờ tồn tại cùa loại hình tập đoàn này là các thoả thuận hoặc
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hợp đồng lạo ra sự liên két “mềm" giữa các thành viên đè tăng thêm lợi thế cho 
nhóm các thành viên đó. Các công ty thành viên có tính độc lập cao. Hình thức 
cùa liên kết rất đa dạng. Các công ty thành viên ký kết hợp dồng thoa thuận vói 
nhau về nguyên tắc chung ưong hoạt động sản xuất kinh doanh như xác dịnh quy 
mô sàn xuất, họp tác nghiên cứu và trao đồi bàng phát minh sáng chế kỹ thuật, 
quy định giá cả, thị trường tiêu thụ, khối lượng sản phẩm cung cấp v.v... về tổ 
chức thường có ban quàn trị chung điều hành các hoạt động phối hợp cùa tập 
đoàn theo một đường lối chung thống nhất, nhưng các công ty thành viên vần giữ 
Hguyên tính độc lập về tổ chức sàn xuất và thương mại cua minh. Tuy nhicn 
nhược điẻm của hình thức này là quan hệ liên kết giữa các thành viên tương đối 
lỏng léo. v ề  mặt lịch sừ hình thức liên kết này đà có từ rất sớm. phôi thai từ thế 
kỷ 19, ví dụ như Cárter, là hình thức liên kết giữa các công ty hoạt động trong 
cùng một lĩnh vực, một ngành, thậm chí có cùng sàn phâin giống nhau. Thực ra, 
mối liên kết giữa các công ty trong Cárter chi thuần tuý là sự cam kết dối với một 
số điều khoàn nhất định nhàm tránh cạnh tranh trục tiếp với nhau.

Do sự phát triển cao cùa thị trường tài chính, tập đoàn kinh doanh đưực 
hình thành trên cơ sở xác lập sự thống nhất về tài chính và kiếm soát tài chính. 
Các công ty thành viên ký kết các hiệp định về tài chính hình thành một công ty 
tài chính chung gọi là Holding company. Công ty này là công ty mẹ cua tập đoàn 
kinh doanh. Đây là hình thức phát triển cao của tập đoàn kinh doanh. Hiện nay, 
đây là hình thức tập đoàn phổ biến nhất trên thế giới.

d. Một số đặc trưng của tập đoàn kinh tế tại Việt Nam

Nhìn chung không có mô hình hoặc hình mầu chung nào về tập đoàn 
kinh tế trong nền kinh tế thị trường bời vì bản chất cùa tập đoàn là sự liên kết 
kinh tể thông qua liên kết vốn giữa các pháp nhân độc lập nhàm mục đích phát 
triển, mờ rộng hoạt động. Tuy nhiên có thể nêu lên những đặc trưng chung nhất 
của các tập đoàn kinh tế như sau:

Thứ nhắt, về cơ sở hình thành, tập đoàn kinh tế được hình thành trên cơ 
sở tập hợp, liên kết thông, qua đầu tư, góp vốn, sáp nhập, mua lại, tô chức 
lại hoặc các hình thức liền kết khác. Việc trở thành thành viên của tập đoàn 
kinh tế hoặc là do ý chí tự nguyện của các công ty, hoặc là do mệnh lệnh
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hành chính cùa cơ quan có thấm quyền. Đối với các tập đoàn kinh tế nhà 
nước được hình thành chu yếu từ việc chuyển đổi và tồ chức lại các tông 
công ty nhà nước theo quyết định của Chính phủ.

Việc liên kết giữa các doanh nghiệp theo các hình thức khác nhau dược 
thực liên không phải bàim các biện pháp hành chính, phi kinh tế, cơ chế cấp vốn 
giừa ông công ty và các công ty thành vicn mà từ yêu cầu kinh tế. xuất phát từ 
nhu cầu thực tiễn cua doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Thứ hai, về mặt tô chức, tập đoàn kinh tế không phui là một pháp nhân 
độc ộp. Tập đoàn chi là mối quan hệ dầu tư chuníỉ giữa các công ty mẹ - 
công ty con. Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên tập đoàn có tư 
cách pháp nhân; có vốn và tài sàn riêng; có quyền chiếm hữu. sứ dụng, định 
đoạttài san của mình theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận chung 
cua ập đoàn. Tập đoàn không có tư cách pháp nhân. Tập đoàn kinh tế là tồ 
hợp :ùa nhiều công ty, với hình thức tổ chức phồ biến nhất là theo mô hình 
côngty mẹ - công ty con: Các công ty thành viên chịu sự chi phối của một công 
ty lới nhất, đó là công ty mẹ. Công ty mẹ nấm cổ phần (vốn góp) chi phối c.úa 
các ỏn  g ty thành viên và tạo thành cấu trúc giông nlnr các vệ tinh xoay quanh 
hạt mân. Tuy nhiên, do thị trường tài chính phát triển đến một trình độ cao ncn 
quan hệ sơ hữu giữa các công ty thành viên trong tập đoàn rất phức tạp, đan 
xen (hàng chịt tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau rất chặt chẽ.

Thứ bu. vè sơ hữu, tập đoàn kinh tế là một tổ hợp nhiều công ty, bao gồm 
công ty mẹ và các công ty con. Công ty mẹ sở hữu lượng vốn cồ phần lớn trong 
các lòng ty con và có quyền chi phối nhùng mặt cơ ban về tài chính và chiến 
lược phát triển. Như vậy. sở hữu vốn tronu lập đoàn là sờ hữu hỗn hợp, trong 
đó cing ty mẹ đóng vai trò khống chế. Với dặc trưng này, sức mạnh kinh tế và 
khà lãng cạnh tranh cùa tập đoàn cũng như của từng đon vị thành viên trong 
tập o à n  sẽ tăng lên. Việc hình thành tập đoàn cho phép hạn chế tới mức tối đa 
sự caih tranh giữa các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó. mối liên hệ chặt chẽ 
giữa các thành viên sẽ tạo điều kiện thuận lọi cho việc thống nhất phương 
hướm chiến lược phát triền kinh doanh, đồng thòi hạn chế sự cạnh tranh của 
tập oàin khác. Đặc biệt, đối với Việt Nam thì việc hình thành các tập đoàn kinh
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tế còn là giai pháp chiến lược để bào vệ sản xuất trong nước, chống lai sự hâm 
nhập cùa các công ty và tập đoàn nước ngoài.

Thứ lư. vè hình thức hoại động cùa tập đoàn theo mô hình công ty tìbự - 
cóng ty con. Dối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, quan hệ giũa côig ty 
mẹ với công ty con chuyển từ quan hệ hành chính trong tỏng công t' nihà 
nước trước đây sang quan hệ về đầu tư vốn; quy mô và khà năng t ch ti v ốn 
có trình độ cao hơn và quv mô lớn hơn so với các tồng công ty trướ: kvhi 

chuyển đôi sang mô hình tập đoàn; phạm vi hoạt động được mở rộng kiôuig 
chì ờ trong nước mà cả ờ nước ngoài. Công ty mẹ được tồ chức iưới hì.nh 
thức công ty cổ phần hoặc công ty TNHH, đáp ứng điều kiện nêu tại kiOíản 
15 Điều 4 cùa Luật Doanh nghiệp (I) Sơ hữu trên 50% vốn điều lệ toiặc 
tổng số cổ phần phô thông ổă phát hành cùa cônq ly đó; (2) Có quyền trực 
tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cà thành viên Hội đồnịỉ quai trị, 
Giám đốc hoặc Tông giám đốc cùa công ty đó; (3) Có quyền quyết địnhviiệc 
sưa đoi. bố sung Diều lệ cùa công ty đỏ). Công ty con được tổ chức iurới 
hình thức công ty cổ phần hoặc công ty TNHH theo quy định cùa Luiật 
Doanh nghiệp hoặc cùa pháp luật liên quan.

Thông thường, công ty mẹ tiến hành quản lý tập trung một SC mặ! nlhư 
điều hoà vốn, nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, xây dựng những chiến lược phát 
triển tổng thề (chiến lược thị trường, sàn phẩm, đầu tư v.v...) Vì vậy. bcn ;ạinh 
các đơn vị sán xuất kinh doanh truyền thống, tập đoàn kinh tế thường có C1C tổ 
chức tài chính - ngân hàng - bào hiểm và các đơn vị nghiên cứu - dào lạo Các 
tổ chức này ngày càng dược coi trọng hưn vì nó là dòn bẩy cho sự phát rieìn. 
Với đặc trưng này, tập đoàn sẽ có tác động tích cực trong việc tạo điều kiiện 
triển khai hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ mơi và> Siản 
xuất, một lĩnh vực đòi hỏi khả năng tài chính lớn mà mồi đon vị riéng r; V'ới 
khà năng tài chính có hạn không thế thực hiện được. Bên cạnh đó. các ;ôing 
trình nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ lớn đòi hỏi phải có sự hự) t.ác 
cùa đội ngũ cán bộ nghiên cứu và các thiết bị khác mà chi trên cơ sỏr liêi k;ết 
các đơn vị lại mới thực hiện được. Đồng thờú sự hợp tác nghiên cứu, úmg Iụing 
khoa học công nghệ trong tập đoàn cho phép các đơn vị thành vièn Ct tỉhé 
nhanh chóng đưa các thành tựu nghiên cứu vào thực tiễn quy mô lớn. nân' c.ao

224 TRƯÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN



CHƯƠNG 4. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỂ CÁC HÌNH THỨC Tổ CHỨC KD.
......................................... ... B  I ■  - I  — III —  I .................................  B B B B s g m .................

hiệu quà cùa kết quà nghiên círu trên phạm vi rộng. Ngoài ra, với đặc trưng này 
tập đoàn kinh tế sẽ có thêm khà năng tập trung, điều hoà vốn, khắc phục sự hạn 
chế và thiếu vốn của từng đon vị riêng biệt. Nguồn vốn của tập đoàn được huy 
dộng từ các cônu ty thành viên và theo các hình thức được pháp luật cho phép 
sẽ được tập trung đầu tư và những lĩnh vực, nhũng dự án có hiệu quá nhất, 
tránh được tình trạng vốn hị phân tán trong những đon vị nhỏ hoặc được đầu tư 
không hiệu quà. Như vậy vốn cua các đơn vị thành viên nhò cũng được sừ 
dụng vào những lĩnh vạrc. dự án hiệu qua nhất, tạo ra sức mạnh quyết định cho 
sự phát triển của tập đoàn. Đồng thời do có sự huy động vốn giữa các đơn vị 
thành viên với nhau, vốn của đơn vị này được huy động đầu tư vào đưn vị khác 
và ngược lại, nên các đơn vị có thể liên két với nhau chặt chẽ hơn. từ đó quan 
tàm tới hiệu quả sừ dụng vốn, nhờ thế mà phát huy được hiệu quá nguồn vốn 
cùa từng dưn vị và của cả tập đoàn. Dặc trưng này sẽ phát huy được vai trò điều 
tiết cua các tồng công ty nhà nước hiện nay đối với từng thành viên cũng như 
chuyên cơ bản quan hệ giữa tổng cônu ty và các đan vị thành viên trong tổng 
công ty từ cơ chế giao vốn và mối liên hệ hành chính sang cơ chế đầu tư vốn và 
các mối quan hệ kinh tế. từ đó nâng cao hiệu quá hoạt động cùa các tồng công 
ty hiện nay.

Thứ năm, về quy mô, các tập đoàn kinh tế lù nhóm các câng tỵ lớn. 
hoại độnịĩ trong những ngành kinh té mũi nhọn, những lĩnh vực then chốt 
l  ùa nền kinh tế theo mục tiêu chiến lược phát triển cùa từng tập đoàn mà tư 
nhàn và các thành phần kinh té khác khó có thế thực hiện được do hạn chế 
về năng lực tài chính hoặc kinh nghiệm quàn lý; là một trong những công cụ 
điều hành kinh tế vĩ mô cùa Chính phù.

Hầu hết các tập đoàn đều có quy mô lớn và phạm vi hoạt động rất rộng 
do vừa có sự tích tụ cùa bàn thân tập doàn, vừa có sự tập trung của các đơn vị 
thành vicn ncn tiềm lực tài chính và quy mô về vốn cùa tập đoàn là rất mạnh. 
Trong tập đoàn, vốn được tập trung từ nhiều nguồn khác nhau, được bảo toàn 
và phát triển, đầy nhanh quá trình tích tụ, tập trung vốn cho tập đoàn. Đặc trung 
này sẽ khấc phục được nguồn vốn hạn chế so với yêu cầu phát triền của Tổng 
Công ty Nhà nước hiện nay. Dồng thời với ưu thế vốn lớn, tập đoàn có khả 
năng chi phối và cạnh tranh mạnh trên thị trường, mờ rộng nhanh chóng quy
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mô sàn xuât kinh doanh, đôi mới công nghệ, nâng cao chât lượng sàn phâni, 
đáp ứng yêu cầu thị trường tạo ra doanh thu lớn. Hơn nữa tập đoàn thường có 
phạm vi hoạt động không chi bó hẹp trong phạm vi một quốc gia mà mớ rộng 
trên nhiều nước, thậm chí trên toàn thế giới. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các 
tập đoàn kinh tế Việt Nam nhanh chórm tiếp cận với thị trường thế aiới và hội 
nhập kiiih tế.

Thứ sáu. về ngành và lĩnh vực đầu lư: Mặc dù đặc điểm nồi bật cùa lập 
đoàn kinh doanh là hoạt động đa ngành, nhưng vần cố một sổ tập đoàn kinh 
doanh trong một lĩnh vực tương đối hẹp. Điều đó minh họa cho ca hai xu 
hướng phát triên tập đoàn kinh doanh. Xu hướng thứ nhất là phát triẽn đa dạng 
hoá. đa ngành nhàm phân tán rủi ro và tăng khả năng chi phối thị trường. Xu 
hướng thứ hai là phát triển chuyên môn hoá sâu để khai thác thẻ mạnh về 
chuyên môn, bí quyết công nghệ, uy tín đặc hiệt trong ngành. Các xu hướng 
này thê hiện khác nhau tuỳ theo ngành kinh doanh, lĩnh vực hoạt động. Tuy 
nhiên, người ta dề nhận thấv hiện nay xu hướng đa dạng hoá, đa ngành, đa 
nghề, đa lĩnh vực đế phân lán rủi ro. đảm báo cho hoạt động tập đoàn được an 
toàn, hiệu quà và tận dụng được cơ sờ vật chất cũng như khả năng lao dộng cùa 
tập đoàn thê hiện rõ nét hưn.

Tóm lại. trên cơ sờ sự tích tụ cùa bán thân doanh nghiệp và sự tập trung 
giữa các doanh nghiệp sẽ hình thành tập đoàn kinh tế có trình độ sán xuất, năng 
lực cạnh tranh mạnh hơn so với từng doanh nghiệp riêng lè.

Thứ bày, quan hệ nội tại cùa một lập đoàn kinh té hiện lại gom:

- Công ty mẹ (gọi tẳt là doanh nghiệp cấp I) là doanh nghiệp do nhà 
nước giữ 100% vốn hoặc giữ quyền chi phối theo quyết định của Thu tướng 
Chính phù;

- Công ty con của doanh nghiệp cấp 1 (gọi tắt là doanh nghiệp cấp II) 
là các doanh nghiệp do doanh nghiệp cấp I giữ quyền chi phối; được tô chức 
dưới hình thức công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên hoặc hai 
thành viên trở lên, tổng công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con, 
công ty liên doanh (trong trường hợp chưa đăng ký lại theo Luật Doanh 
nghiệp), công ty con ờ nước ngoài;
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- Công ty con của doanh nghiệp cấp II và các cấp tiếp theo;

- Các doanh nghiệp liên kết cùa tập đoàn gồm: doanh nghiệp có vốn 
góp lirới mức chi phối cùa công ty mẹ và cua công ty con; doanh nghiệp 
khôiỊ’ có vốn góp của công ty mẹ và cùa công ty con. tự nguyện tham gia 
1 iên vét dưới hình thức hợp đồng liên kết hoặc khôniỉ có hợp đồng licn kết, 
nhưrg có mối quan hệ gấn bó lâu dài về lợi ích kinh tế. công nghệ, thị 
trườig và các dịch vụ khác với công ty mẹ hoặc doanh nghiệp thành viên 
r.ronị tập đoàn.

Khư vậy, tập đoàn là sự liên kết đầu tư ơ nhiều cấp độ khác nhau, có 
r.hê nở rộng tâm hoạt động, hình thành cơ cấu đa sờ hữu trong các tập đoàn 
kinh tế. góp phần huy dộng được nguồn lực từ các thành phần kinh tế vào 
.‘sản ;uàt. kinh doanh. Xác lập sự liên kêt và hợp tác bền vừng trong kinh 
idoam giữa các đơn vị trong tập đoàn kinh té; quan hệ chặt chẽ giữa các dơn 
vị thỉnh viên về đầu tư vốn và tài chính, thị trường, phân công chuyên môn 
Ihóa, nghiên cứu và phát triển là nét đặc trưng cua quan hệ giữa các doanh 
mghi:p thành vicn trong tập đoàn kinh tế.

Thứ tám, trong mối i/uan hệ với nhà nước, đối với các tập đoàn kinh té 
.nhà ìước, Nhà nước là chù sờ hữu của hạt nhân trong tập đoàn kinh te (công 
ty rrụ) hoặc là chù sở hữu công ty con trong tập đoàn mà không phải là chủ 
sở hiu tập đoàn. Chính phủ thống nhất thực hiện quyền cùa chủ sớ hữu nhà 
nưới đối với còng ty mẹ và đoi với phần vốn nhà nước tại tập đoàn kinh tế 
nhà ìước; Thu tướng Chính phù quyết định thành lập công ty mẹ, quyết 
dịnhtổ chức lại, giải thể. chuyến dòi sơ hìru còng ty mẹ theo dề nghị cùa bộ 
quái lý ngành và ý kiến cùa các bộ. ngành có liên quan; Thú tướng Chính phủ 
giao bộ quản lý ngành, các bộ. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
và h)i đồng quản trị tập đoàn thực hiện một số quyền cua chu sở hữu theo 
pháị luật hiện hành, theo Diều lệ tồ chức và hoạt dộnu của từng tập đoàn.

Thừ chín, việc quan lý. giám sát đối với lập đoàn kinh tế nhà nước 
đươ: thực hiện theo các phương thức: thông qua chê độ báo cáo của hội 
đon* quàn trị công tv mẹ; thông qua thực hiện kiểm toán tại công ty mẹ và 
các lơn vị thành viên; thông qua thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột
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xuất cùa công ty mẹ; thông qua hoạt động kiềm tra. giám sát. đánh giá cùa 
các cơ quan theo quy định cùa pháp luật.

Trong những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân đang krn mạnh 
không ngừng và hình thành những tập đoàn kinh tế tư nhân hùng hậu như: 
FPT, Hòa Phát, Trung Nguycn, Kinh Đô v.v... Mặt khác, nhièu tập đoàn 
kinh tế lớn trên thế giới như Công ty Bào hiềm A1A, Prudential v .v ... dã có 
mặt tại Việt Nam.

Hoạt động của các tập đoàn kinh tế trong thời gian qua cho thấy, mò 
hình này đã đạt được nhiều kết quả nhất định, là công cụ điều tiết vĩ mô hiệu 
quả cúa nhà nước. Các tập đoàn kinh tế đà nắm giữ những ngành, lĩnh vực 
then chốt trong nền kinh tế. quy mô vốn liên tục tăng và là một trong những 
khu vực dần đầu trong nộp ngân sách nhà nước.

Thực tiễn đã chứng minh, các tập đoàn kinh tế từ khi được thành lập đă 
tích cực đầu tư, mở rộng quy mô. phạm vi hoạt động; cơ cấu lại và đa dạng 
hóa sờ hữu các đơn vị thành viên; kinh doanh đa ngành, trong đó tập trung 
vào ngành nghề chính; huy động được các nguồn lực để thực hiện các mục 
tiêu trọng điểm, các chiến lược phát triển quan trọng; tích cực nghicn cứu, 
triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, 
chú trọng nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ quàn lý, 
kỹ thuật, tay nghề cùa đội ngũ công nhân kỹ thuật và người lao động trong 
các doanh nghiệp, tạo điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng 
thành tập đoàn kinh tế mạnh, có tầm cỡ trong khu vực, làm nòng cốt đề Việt 
Nam chủ động và thực hiện có hiệu quà hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên.- đỏ là thực trạng của một số tập đoàn kinh tế nhà nước, còn 
các tập đoàn kinh tế tư nhân vẫn gặp rất nhiều khó khăn, chưa có những quy 
định pháp luật cụ thể làm cơ sờ cho việc thành lập và hoạt động.

II. HỢP TÁC XẢ

1. Khái niệm, đặc điểm của họp tác xã

Hợp tác xà là những tế bào cùa thành phần kinh tế tập thể. Trên thế 
giới, hợp tác xã xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1844 tại nước Anh. Hơn 160
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năm qua. các hợp tác xà đã hình thành và phát triển rộng rãi ở nhiều nước 
trên thế giới và đã trờ thành một hinh thức doanh nghiệp phổ biến.

ơ  nước ta. hợp tác xà được hình thành từ thời kỳ nền kinh tế kế hoạch 
hóa tập trung. Trải qua hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, tuy có những 
thay đổi về hình thức, về quy chế pháp lý điều chinh, nhưng trong điều kiện 
nền kinh tế theo cơ chế thị trường hiện nay. hợp tác xã vẫn có một vị thế 
quan trọng, góp phần thúc đẩy sự tăng trương kinh tế và tạo công ãn việc 
làm cho khônii ít người dân lao động.

Điều 1, Luật Hợp tác xã do Quốc hội ban hành ngày 26.11.2003 định 
nghía: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thế do các cá nhân, hộ gia đình, 
pháp nhân (gọi chung là xã viên) có nhu cầu. lợi ích chung, tự nguyện góp 
vốn. góp sức lập ra theo quy định cua Luật này đé phát huy sức mạnh tập 
thê cua từng xà viên tham gia hợp tác xã. cùng giúp nhau thực hiện có hiệu 
quá các hoạt động sàn xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần, góp phần phát triển kinh tế - xà hội cùa đất nước.

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách 
pháp nhân, tự chù tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm 
vi vốn điều lệ, vốn tích lũy và các nguồn vốn khác cùa hợp tác xã theo quy 
định của pháp luật”.

Như vậy. có thể nhận thấy hợp tác xà có một số dặc điểm sau:

- Hợp tức xã là tô chức kinh tế - xã hội Với tư cách là tố chức kinh tế, 
hợp tác xã cũng phái lấy hiệu quà kinh tế làm mục đích cho việc thành lập 
và hoạt động. Luật Hợp tác xà 2003 quy định cư chế hoạt động của hợp tác 
xà như một loại hình doanh nghiệp. Điều dó có nghĩa là hợp tác xã có vốn 
hoạt động do các xã viên đóng góp và từ các nguồn khác theo quy định cùa 
pháp luật: có quyền tự chù tài chính cũng như trong mọi hoạt động sàn xuất, 
kinh doanh. Trong quá trinh hoạt động, hợp tác xã cũng phải thực hiện chế 
dộ hạch toán kinh doanh, lấy thu bù chi đám bao có lài đế phục vụ lợi ích 
cùa các xà viên, đồng thời duy trì sự tồn tại và phát triến cùa hợp tác xã.

Tuy là tô chức k i n h  tế. nhưng hợp tác xà còn hoạt động vì mục đich xã 
hội. Với tính chất riêng biệt cùa mình, có thề nói hợp tác xà là một cộng
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đồng xà hội, một hình thức tô chức kinh doanh cùa các cá nhân, hộ g ia đình, 
pháp nhàn có thu nhập thấp, vốn ít; tạo điều kiện cho các đổi tưạng này 
tham gia làm kinh tế. cũng như giài quyết thêm việc làm và nâng cao đời 
sống cho chính các xã viên hợp tác xã, nâng cao khá năng cạnh tranh của 
những người sản xuất nhò trên thị trường nhằm mục đích xoá đói giảm 
nghèo. Trong thực tế. hợp tác xà tồn tại và hoạt động chù yếu vì mục đích 
xà hội. Nhiều hợp tác xà có thỏ không có lài hoặc lãi không nhiều, r.hưng 
nếu hoạt động của hợp tác xà có tác dụng làm cho hoạt động kinh tế cùa xà 
viên có hiệu quá thì tập thể xă viên vẫn nhất trí duv trì hợp tác xã. Chính vì 
điếm khác biệt về mục đích hoạt động như vậy nên hợp tác xã không phải là 
doanh nghiệp.

- Tư cách pháp lý đế tham gia hợp tác xã (xã viên). Theo Luật IITX, 
cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân đều có thể tham gia hợp tác xã. Người (tò 
chức) tham gia hợp tác xã phải vừa góp vốn, vừa góp sức lao động phục vụ 
cho quá trình tổ chức hoạt động cùa hợp tác xã.

Đề được kết nạp trở thành xã viên, các cá nhân, hộ gia đình, pháp 
nhân phái góp vốn từ đó hình thành nên tài sán. vốn hoạt động cùa hợp tác 
xà. Bộ luật Dân sự ngày 14.6.2005 quy định tài sàn cùa hợp tác xã thuộc 
hình thức sớ hữu tập thề. Do đó, các xà viên chính là những người chú cùa 
hợp tác xã. Họ là đồng chù sớ hữu hợp tác xà, có quyền hưởng lợi phù hợp 
với Điều lệ hợp tác xà và theo quy định cùa pháp luật. Đồng thài, mọi xà 
viên dều có quyền tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của hợp tác 
xã, cùng như tham gia quán lý, điều hành, giám sát hoạt dộng cùa hợp tác 
xã. Khi tham gia hợp tác xã, xã viên phái góp sức lao động và được trà công 
phù hợp. Vi vậy, ở hợp tác xà, xà viên vừa là người chú sờ hữu. vừa là 
người lao động.

- Họ7? túc xã có tư cách pháp nhún. Theo quy chế về pháp nhân, hợp tác 
xã là một chủ thể pháp lý độc lập, có tài sàn riêng, tham gia vào các giao dịch 
pháp lý với tư cách riêng cùa mình và tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ 
trong phạm vi tài sán riêng cùa mình. Mỗi xã viên trong hợp tác xã cùng chịu 
trách nhiệm về hoạt động cùa hợp tác xà trong phạm vi vốn góp cùa mình.
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- Mục dich cùa hợp tác xã: Hợp tác xà dược thành lập không vì mục 
đích trước hết là tìm kiếm lợi nhuận mà nhàm phát huy sức mạnh tập thể 
cùa từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quà 
các hoạt động sàn xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội của dất nước. Đây là mục đích xã hội 
quan trọng đê phân biệt hợp tác xã với các doanh nghiệp và vì vậy, tuy hợp 
tác xã hoạt dộng như một loại hình doanh nghiệp, hạch toán kinh tế. nhưng 
không phải là doanh nghiệp .

2. Thành lập hụp tác xã

Theo Luật Hợp tác xã năm 2003, việc thành lập hợp tác xà bao gồm 
các giai đoạn: khới xướng việc thành lập hợp tác xà, vận động thành lập hợp 
tác xã, tô chức hội nghị thành lập hợp tác xà và dăng ký kinh doanh.

a. Khởi xướng việc thành lập hợp tác xã

- Các sáng lập vicn háo cáo bàng văn bàn với ủy ban nhản dân xà, 
phường, thị trấn (gọi chung là úy  ban nhân dàn cấp xã) nơi dự định đặt trụ 
sờ chính cùa hợp tác xã về nguyện vọng, nhu cầu thành lập họp tác xã. Báo 
cáo của các sáng lập viên phái giải trình cụ thể về các vấn dề có liên quan 
tiên việc thành lập, hoạt động hợp tác xã như: nhu cầu. nguyện vọng thành 
lập hợp tác xà; địa diêm đóng trụ sở; phương hướng sán xuất kinh doanh, kế 
hoạch hoạt động của hợp tác xà. Sáng lập viên, theo quy định tại Diều 10 
Luật Hợp tác xà năm 2003 có thế là cá nhân, hộ gia đinh hoặc pháp nhân. 
Khi nhận thấy nhu cầu, sáng lập viên khới xướng việc thành lập hợp tác xã 
và sau đỏ phải tham gia hợp tác xà.

b. Vận động thành lập hợp tác xà

Đồng thời với việc báo cáo ủy ban nhân dàn cấp xã, các sáng lập viên 
tiến hành tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia dinh, pháp nhân khác 
và cán bộ, còng chức nhà nước có nhu cầu tham gia hợp tác xà; xây dựng 
phương hướng sàn xuất kinh doanh, dự thao Dicu lệ hợp tác xà và xúc tien 
các công việc cần thiết khác đẻ tồ chức Hội nghị thành lập hựp tác xà. Công 
việc này tiến hành trong một khoang thời gian nhất định và mức độ thành 
công phụ thuộc rất nhiều vào kha năng, uy tín cùa các sáng lập vicn.
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c. Hội nghị thành lập hợp tác xã

Khi công tác tuyên truyền, vận động thành công, các sáng lập viên tổ 
chức và chú trì hội nghị thành lập hợp tác xà. Thành phần tham gia hội nghị 
gồm sáng lập vicn, các cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân khác có niĩuyện 
vọng trờ thành xà viên.

Hội nghị tién hành thào luận và thống nhất về phươne hướng sàn xuất, 
kinh doanh, kế hoạch hoạt dộng, dự thào Điều lệ, tên, biểu tượng (nếu có) 
cùa hợp tác xà, lập danh sách xã viên (số lượng tối thiểu là 7), tiến hành bàn 
bạc đê quyết định mô hình tổ chức, quàn lý điều hành hợp tác xà và bầu các 
chức danh quan lý, điều hành, kiếm soát cùa hợp tác xã.

d. Đăng kỹ kinh doanh

Sau khi tô chức hội nghị thành lập hợp tác xã thành công, hợp tác xã 
phài tiến hành đăng ký kinh doanh. Việc dăng ký kinh doanh cùa hợp tác xà 
được thực hiện theo Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định 
chi tiết thi hành Luật Hợp tác xà và Nghị định số 87/2005/ND-CP ngày 
11/7/2005 về dăng ký kinh doanh của hợp tác xã.

Hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan dâng ký kinh doanh cấp 
tinh hoặc cấp huyện nơi hợp tác xà dự định đặt trụ sớ chính, tuỳ theo điều 
kiện cụ thê cua hợp tác xà. Liên hiệp hạp tác xà nộp hồ sơ đănu ký kinh 
doanh tại cơ quan đãng ký kinh doanh cấp tinh. Người đại diện theo pháp 
luật cua hợp tác xà (sẽ thành lập) nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan 
đăng ký kinh doanh đã chọn và phái chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
trung thục cua hồ sơ đãng ký kinh doanh.

Cơ quan dâng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh 
cho hợp tác xà trontỉ thời hạn 15 ngày làm việc kê từ ngày nhận ho sơ. nêu 
có đủ các điều kiện sau dây:

a) llồ sơ đăng ký kinh doanh hạp lệ theo quy định.

b) Ngành, nghề sàn xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm.

c) Tcn cùa hợp tác xã được đặt theo đúng quy định.
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d) Có vôn điêu lệ. Đôi với hợp tác xà đăng ký kinh doanh ngành, nghê 
mà cuv định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ hợp tác xà không được 
thấp hon vốn pháp định.

đ) Nộp đù lệ phí đãng kv kinh doanh theo quy định.

Hợp tác xã có tư cách pháp nhân và có quvền hoạt động theo nội 
'dunị dăng ký kinh doanh, ké từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh; sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp tác 
xã đrợc khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.

Kẻ từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp tác xã 
(CÓ tv cách pháp nhân và có quyền hoạt động; đối với hợp tác xã đăng ký 
ìhoạt đông những ngành nghề có điều kiện thì chi được kinh doanh ngành 
inght đó kể từ ngàv được cơ quan nhà nước có thâm quyền cấp giấy phép 
ỉkinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hợp tác xã có quyền mở chi nhánh, văn phòng đại diện ờ trong nước 
-và nrớc ngoài. Trình tự, thù tục mờ chi nhánh, văn phòng đại diện theo quv 
định chung của Chính, phủ. Hợp tác xă được thành lập doanh nghiệp trực 
tthuộ: theo mô hình công ty TNHH một thành viên theo quy định của Luật 
lDoarh nghiệp. Trường hợp này, hợp tác xã là chủ sở hữu công ty TNHH 
một hành viên. Địa vị pháp lý. quyền và nghĩa vụ cùa hợp tác xã đối với 
cônt ty TNHH một thành viên được thực hiện theo quy định cùa Luật 
iDoarh nghiệp. Hợp tác xã cùng có thể góp vốn với tư cách là một nhà đầu 
r.ư vci các nhà đầu tư khác đe cùng thành lập và quàn lý các loại hình doanh 
nghiip theo quy định cùa Luật Doanh nghiệp.

.3. N '11 yên tắc tổ chức và hoạt động của họp tác xã

a. Nịu vên tắc tự  nguyện

Theo nguyên tắc tự nguyện, mọi cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân, cán 
bộ. công chức nhà nước có đứ điều kiện theo quy định cùa pháp luật; tán 
thành Điều lệ hợp tác xã đều có thề gia nhập hợp tác xà và được kết nạp trờ 
thành \ ã  viên. Trong quá trình hoạt động, xã viên có quyền ra khỏi hợp tác 
xã ứeo quy định của Điều lệ hợp tác xã. Khi ra khỏi hợp tác xã, xã viên
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được trá lại vôn góp và các quyên lợi khác theo quy dịnh cua Dicu lệ hợp 
tác xã và pháp luật có liên quan.

b. Nguyên tắc dân chủ, bình đắng và công khai

Tất cả xã viên không phụ thuộc vào mức vốn góp trong hợp tác xà, 
đều có quyền ngang nhau trong tham gia quàn lý, kiểm tra, giám sát hợp tác 
xã và biểu quyết về phương hướng sàn xuất kinh doanh, tài chính, phân phối 
và nhừng vấn đề khác quy định trong Điều lộ hợp tác xà. Dây là điếm khác 
trong quy định về quyền cùa xã viên so với quyền cùa thành viên trong các 
công ty đối vốn. Mọi xã viên nếu có khá nâng, uy tín đều có thể được bầu 
vào các cơ quan quản lý, điều hành, kiểm soát cùa hợp tác xã. Trong quá 
trình hoạt động, hợp tác xã phải công khai tới xà viên về kết quà hoạt động 
sản xuất kinh doanh; tình hình tài chính; quyền lợi, nghĩa vụ cùa từng xà 
viên theo các hình thức mà pháp luật và Điều lệ hợp tác xã quy định.

c. Nguyên tấc tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi

Với tư cách là chù thể kinh tế độc lập. có tư cách pháp nhân, hợp tác 
xã có quyền tự chù về tài chính cũng như trong mọi hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. Hợp tác xã tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động; tự quyết 
định về phân phối thu nhập và xử lý các khoán lỗ theo quy định cùa pháp 
luật và Diều lệ hợp tác xã.

Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế và trang trải các khoán nợ, 
hợp tác xâ được trích một phần lãi đề lập các quỹ, một phần chia theo vốn 
góp và công sức dóng góp cùa xã viên, phần còn lại chia cho xã viên theo 
mức độ sừ dụng dịch vụ cùa híTp tác xã theo phương châm xà viên có lợi và 
hợp tác xã ngày càng phát triển.

Là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, hợp tác xã có quyền bình 
đảng với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, có các quyền 
và nghĩa vụ đối với nhà nước và xà hội.

d. Nguyên tắc hợp tác và phát triển cộng đòng

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế - xã hội, do đó Luật Hợp tác xã nám 
2003 quy định xà viên phải có ý thức phát huy tinh thần xây dựng tập thể và
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hợp tác với nhau trong hợp tác xã, cộng đồng xã hội. Các hợp tác xã trong 
nước và ngoài nước phải có tinh thần họp tác với nhau trong sản xuất, kinh 
doar.h và trong xây dựng, phát triển phong trào hợp tác xã.

4. Quy chế pháp lý về xã viên

a. Điều kiện íliam gia hợp tác xã

Luật Hợp tác xà năm 2003 mở rộng phạm vi đối tượng có thể trờ 
thành xà viên hợp tác xã bao gồm cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân.

- Cá nhản: Công dàn Việt Nam từ đù 18 tuồi trờ lèn, có năng lực hành 
vi dàn sự đầy đù, có góp vốn, góp sức (dưới hình thức trực tiếp quản lý, trực 
tiếp tham gia lao động sàn xuất, tư vấn cung cấp kiến thức, kinh doanh và 
khoa học kỹ thuật cho hợp tác xà tùy thuộc vào nhu cầu cùa hợp tác xà), tán 
thàm Điều lệ, Nội quy. Quy ehe cùa hợp tác xã, tự nguyện có đơn xin gia 
nhập hợp tác xà thi đều có thể trờ thành xã viên.

Cán bộ, công chức, khi có đủ các điều kiện như đối với cá nhân, và có 
thêm sự đồng ý bàng văn bán của thủ trường cơ quan trực tiếp quàn lý thi 
được tham gia hợp tác xã với tư cách là xã viên theo quy định của Điều lệ 
hợp tác xà nhưng không được trực tiếp quàn lý. điều hành hoặc giữ các chức 
danh chuyên môn nghiệp vụ cùa hợp tác xã. Pháp luật quy định một số đối 
tượrg cá nhân là cán bộ. công chức không duợc là xã viên hợp tác xã.

- Hộ gia đình: Hộ gia đình là xà vicn được hiểu là một chủ thể mà 
tronz đó các thành viên có tài sán chung cùng đóng góp công sức để hoạt 
động kinh tế chung trong sàn xuất nông, lâm. ngư nghiệp hoặc một số lĩnh 
vực sàn xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định. Khi tham gia hợp tác 
xã, hộ gia đình phài cừ người đại diện bàng giấy ùy quyền. Người đại diện 
cùa hộ phái có đù điều kiện như đối với cá nhân tham gia hợp tác xà. Khi 
mucn thay đổi người đại diện, hộ gia đình phải có dơn đề nghị Ban quàn trị 
xen: xét, quyết định.

Tài sàn chung của hộ gia đình gồm quyền sử dụng đất, rừng, rừng 
trồiu cùa hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp. cùng nhau tạo lập 
nôn hoặc được tặng, cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà 
các :hành viên thỏa thuận là tài sàn chung cùa hộ.
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- Pháp nhãn: Pháp nhân là các tổ chức, cơ quan (trừ quỹ xà hội, q|UỸ 

từ thiện) có đù điều kiện theo quy định cùa Bộ luật Dân sự và theo quy đunh 
cùa Điều lệ hợp tác xã cũng có thề tham gia hợp tác xã. Pháp nhân phài có 
đơn xin gia nhập hợp tác xã. Người đứng tên trong đơn phài là đại diện theo 
pháp luật cùa pháp nhân và cừ người tham gia vào hoạt độnu của hợp tác :xã, 
thực hiện các nghĩa vụ của xã viên. Pháp nhân cũng phải thực hiện góp vốn, 
góp sức theo quy định của Điều lệ hợp tác xã.

Các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có thể tham gia nhiều hợp tác xà 
nếu Điều lệ hợp tác xã không cấm.

b. Quyền và nghĩa vụ của xã viên

Với tư cách là người chù của hợp tác xã, xã viên có những quyền và 
nghĩa vụ theo quy định tại Luật Họrp tác xã bao gồm: Quyền được ưu tiên 
làm việc cho hợp tác xã và hường tiền công lao động; được hường lãi và c ác 
phúc lợi cùa hợp tác xã; tham dự Đại hội xà viên; được ứng cử, bầu cử V ào 
các cơ quan quàn lý, điều hành, kiểm soát cùa hợp tác xà; có quyền chuy ển 
vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ cùa mình cho người khác; được trả lại 
vốn góp và các quyền lợi khác khi ra hợp tác xã theo quy định cúa pháp luậl 
và Điều lệ hợp tác xã.

Tương ứng với các quyền đó, xã viên có nghĩa vụ chấp hành Điều lệ, 
Nội quy họp tác xã, các nghị quyết cùa Đại hội xã viên; phải góp vốn thieo 
quy định của Diều lệ hợp tác xã; cùng chịu trách nhiệm về các khoán nợ, rủi 
ro, thiệt hại. các khoản lồ và thục hiện những cam kết kinh tế, những nghĩa 
vụ khác với hợp tác xã.

c. Chấm dứt tư  cách xã viên

Tư cách xà viên chấm dứt trong các trường hợp sau đày:

- Xã viên là cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân SI hoặc 
bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, xã vicn là hộ gia đình không có người 
đại diện đù điều kiện theo quy định của Điều lệ hợp tác xã, xã viên h phiáp 
nhân bị giải thể, phá sàn hoặc không có người đại diện đù điều kiện thieo 
quy định cùa Điều lệ Hợp tác xã;
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- Xà viên đã được chấp nhận ra khòi hợp tác xã theo quy định cùa 
IĐiềi lệ hợp tác xã;

- Xã viên đà chuyển hết vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ cùa mình 
cho Ìgười khác theo quy định cúa Điều lệ hựp tác xã;

- Xã viên bị Đại hội xã viên khai trừ ;

- Các trường hợp khác do Điều lệ hợp tác xã quy định.

Khi chấm dứt tư cách xã viên, việc giải quvết quyền lợi và nghĩa vụ 
dối xới xã viên dược thực hiện theo cùa quy định cùa Điều lệ hợp tác xã.

5. Ti chức, quán lý họp tác xã

lữ. Đỉi hôi xã viênỉ

Đại hội xà viên là cơ quan có quyền quyết định cao nhất cùa hợp tác 
:xă. Fợp tác xã có nhiều xà vicn thì có thể tổ chức Đại hội đại biểu xã vicn; 
việc oầu đại biểu xã viên đi dự Đại hội dại biểu xà viên do Điều lệ hợp tác 
,'xă qiy dịnh. E)ại hội đại biểu xã viên và Đại hội toàn thề xã viên có quyền 
và miệm vụ như nhau. Đại hội xã vicn được triệu tập theo hai hình thức 
t.hưòag kỷ và bất thường.

Đại hội xà viên thường kỳ họp mồi năm một lần do Ban quán trị triệu 
t.ập tong thời hạn ba tháng kể từ ngày khóa sổ quyết toán năm. Đại hội xã 
viên hường kỳ chu yếu là dể quyết toán năm tài chính, phân phối thu nhập. 
Níử 1' lồ. các khoán nợ. thông qua phưcrng hướng, ké hoạch sán xuất, kinh 
doam đồng thời quyết định nhũng vấn đè có tính chất thường nicn khác 
t.heo quy định cùa Diều lệ hợp tác xă.

Dại hội xà viên bất thường do Ban quan trị hoặc Ban kiêm soát của 
hợp ác xã triệu tập để quyết định những vấn đề vượt quá quyền hạn cùa 
Ban quàn trị hoặc của Ban kiểm soát (quyết định vấn đề tổ chức, quàn lý 
hợp ác xà, tồ chức lại. giải thề họp tác xà, sừa đổi điều lệ hợp tác xã)

Trong trường hợp có ít nhất 1/3 tổng số xà vicn cùng có đon yêu cầu 
t riệu tập Đại hội xã viên giri đến Ban quan trị hoặc Ban kiêm soát thì trong 
t hời ìạn 15 ngày, kê từ ngày nhận đù dom. Ban quản trị phái triệu tập Đại 
hội >à vièn bất thường: nếu quá thời hạn này mà Ban quán trị không triệu
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tập thì Ban kiêm soát phái triệu tập Đại hội xà viên bất thường đê giãi quyết 
các vẩn đề nêu trong đơn.

Đại hội xã viên chi họp lệ khi phài có ít nhất 2/3 tổng số xã vier hoặc 
đại biêu xã viên tham dự. Việc thông báo triệu tập Đại hội xà vicn. số lưựng 
đại biểu, vấn đề biếu quyết thông qua các nghị quyết, quyết định cùa Đại hội 
xã viên theo quy định cùa Diều lệ và Luật Hợp tác xà.

b. Ban quản trị hợp tác xã

Ban quàn trị là cơ quan quản lý họp tác xà do Dại hội xã viên bầu trực 
tiếp, gồm Trưởng ban quán trị và các thành viên khác, số  lượng thành viên 
Ban quán trị do Điều lệ hợp tác xã quv định.

Nhiệm kỳ cùa Ban quản trị do Điều lệ hợp tác xã quy định nhưng tối 
thiểu là 2 năm và tối đa không quá 5 năm.

Ban quàn trị họp ít nhất mồi tháng một lần do Trường ban quàn trị 
hoặc thành viên Ban quán trị được ủy quyền triệu tập và chù trì. Ban quàn 
trị có thể họp bất thường khi có yêu cầu.

Thành vicn Ban quàn trị phải là xã viên, có phẩm chất đạo dức tốt. có 
trình độ, năng lực quán lý họp tác xà. Thành viên Ban quàn trị không đồng 
thời là thành vicn Ban kiêm soát, kế toán trướng, thú quỹ cúa hợp tác xã và 
không phái là cha. mẹ. vợ. chồng, con, anh, chị, em ruột cùa họ; các tiêu 
chuẩn và điều kiện khác (nếu có) do Điều lệ hợp tác xã quy định.

Theo Luật Hợp tác xã 2003, vấn đề quàn lý, điều hành hợp tác xã có 
thể thực hiện theo một trong hai mô hình: Mô hình một bộ máy vừa quản lý 
vừa điều hành và mô hình hai bộ máy (bộ máy quàn lý và bộ máy điều hành).

hì. Mỗ hình hợp tác xã thành lập một bộ máy vừa quan lý vừa điêu hành

Các hợp tác xà theo mô hình này thì Ban quán trị thực hiện chức năng 
quàn lý, điều hành mọi hoạt động cùa hợp tác xã. Ban quản trị có các quyền 
và nhiệm vụ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó chù nhiệm hợp tác xà theo đề nghị 
cùa Chủ nhiệm hợp tác xã; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thuê hoặc chấm Jứt hợp 
đong thuê kế toán trưởng (nếu hợp tác xã có chức danh này); Quyét định cơ 
cấu tổ chức các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ cùa hợp tác xã; Tổ chức
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thực hiện nghị quyết của Đại hội xã viên; Chuẩn bị báo cáo về kế hoạch sán 
xuất, kinh doanh, huy động vốn và phân phối lãi cùa hợp tác xà, báo cáo 
hoạt động cùa Ban quàn trị trình Đại hội xã viên; Chuân bị chương trinh 
nghị sự cùa Đại hội xã viên và triệu tập Đại hội xã viên; Đánh giá kết quà 
sản xuất, kinh doanh cùa họp tác xã; duyệt báo cáo quyết toán tài chính đế 
trình Dại hội xã viên; Tồ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ cùa hợp tác 
xà quy định cùa pháp luật; Xét kết nạp xà viên mới và giải quvết việc xã 
vicn ra hợp tác xà (trừ trường hợp khai trừ xă viên) và báo cáo để Đại hội xã 
viên thông qua; Đại diện chù sờ hữu tài san cùa hợp tác xã và doanh nghiệp 
trực thuộc trong trường họp hợp tác xã có doanh nghiệp: Kiêm tra, đánh giá 
còng việc cùa Chù nhiệm và các Phó chu nhiệm hợp tác xà theo các quyêt 
định cua Ban quàn trị; Chịu trách nhiệm vè các quyết định cùa mình trirớc 
Dại hội xã viên và trước pháp luật; Ngoài ra, Ban quàn trị còn có thê có 
thêm các quyên và nhiệm vụ khác do Diều lệ họp tác xã quy định.

Chù nhiệm hụJ) tác xã đồng thời lí) Trương ban quan trị, là người đại 
diện theo pháp luật cúa hợp tác xã, nhân danh họrp tác xà đế ký kết các hợp 
đồng. Chù nhiệm hợp tác xã có các quyền và nghĩa vụ: thực hiện kế hoạch 
sản xuất, kinh doanh và điều hành các công việc hàng ngày cùa hợp tác xã; 
Tố chức thực hiện các quyết định cua Ban quàn trị hợp tác xã; Bổ nhiệm, 
miền nhiệm, phân công các chức danh trong Ban quản trị hợp tác xã, trừ các 
chức danh thuộc thẩm quyền của Đại hội xã viên và Ban quàn trị hợp tác xã; 
Ký kết các hợp đồng nhân danh hợp tác xà; Trình báo cáo quyết toán tài 
chính hàng năm lèn Ban quản trị hợp tác xã; nề  nghị với Ban quán trị về 
phương án bố trí cơ cấu tồ chúc hợp tác xã; Tuycn dụng lao động, trừ 
trường hợp thuộc thẩm quyền cùa Ban quán trị hợp tác xã; Chịu trách nhiệm 
trước Dại hội xã viên và Ban quán trị về công việc được giao; Ngoài ra, Chù 
nhiệm hạp tác xã còn có thể có thêm các quyền và nhiệm vụ khác do Điều 
lệ hợp tác xã, nghị quyết của Đại hội xà viên.

Khi vang mặt, Chu nhiệm uỷ quvền cho một Phó chù nhiệm hoặc một 
thành viên Ban quàn trị điều hành công việc cùa hợp tác xã.
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b2. Mô hình hợp tác xã thành lập riêng bộ máy quan lý và bộ máy 
điểu hành

Các hợp tác xà theo mô hình này có Ban quàn trị thực hiện chức lăng 
quàn lý hợp tác xã. Ban quàn trị bổ nhiệm, miền nhiệm, thuê hoặc chấn dứt 
hợp đồng thuê Chủ nhiệm hợp tác xã theo nghị quyết của Đại hội xã viên. 
Ban quản trị còn có các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Khỉản 1 
Điều 28 Luật Họp tác xã .

Trường ban quàn trị được bâu trong số thành vicn Ban quàn rị là 
người đại diện theo pháp luật cùa hợp tác xã. Trường ban quàn trị c» các 
quyền và nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Hợp tác xã.

Chù nhiệm hợp tác xã do bầu hoặc thuê theo quyết định cùa Đại hội xã 
viên. Chù nhiệm thực hiện kế hoạch hoạt động sàn xuất, kinh doanh vồ điều 
hành các công việc hàng ngày cùa hợp tác xà: ký kết các hạp đồnu nhân ianh 
hợp tác xà theo sự ùy quyền cùa Ban quàn trị. Các quyền va nhiệm vụ khác 
của Chù nhiệm theo quy định tại Khoản 3 Điều 28 Luật Hợp tác xã Chủ 
nhiệm họp tác xã có bộ máy giúp việc bao gồm các Phó chủ nhiệm, Kc toán 
trưởng và các chức danh khác theo qui định tại Điều lệ hợp tác xã.

c. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là bộ máy giám sát và kiểm tra mọi hoạt động cùi họp 
tác xã theo đủng pháp luật và Điều lệ hợp tác xã. Ban kiếm soát do Đù hội 
xã viên bầu trực tiếp, số lượng thành viên Ban kiềm soát do Điều lệ họp tác 
xà quy định, hợp tác xã có ít xã viên có thế chi bầu một kiểm soát viên. 
Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện như thành viên 
Ban quản trị. Thành viên Ban kiểm soát khôniỉ được đồng thời là thành viên 
Ban quàn trị, kế toán trưởng, thù quỹ của hợp tác xã và không phải li cha, 
mẹ, vợ, chồng, con, anh chị, em ruột cùa họ. Nhiệm kỳ của Ban kiểrr soát 
theo nhiệm kỳ cùa Ban quản trị.

Các quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Đitu 30 
Luật Hợp tác xã. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm và báo cáo công tác rước 
Đại hội xă viên.

____________  GIẢO TRÌNH PHẤP IIIẬT KtNH Tấ_________________ _
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6». Tải sản và tài chính của họp tác xã

0Í. Từ sản của Itợp tác xã

Tài sàn thuộc sờ hữu của hợp tác xã được hình thành từ vốn hoạt động 
của íợp tác xã. vốn hoạt động cúa hợp tác xã bao gồm vốn góp cùa xã viên, 
vôn ích lũy thuộc sờ hữu cùa hợp tác xã, và các nguồn vốn hçrp pháp khác. 
Việc quan lý, sứ dụng tài san cùa hợp tác xã, kê cà việc mua. bán. chuyển 
nhượig. cho. tặng, biếu hoặc các hình thức khác phái thực hiện theo quy định 
cùa Diều lệ hoặc quy chế quán lý tài chính cua hợp tác xà, nghị quyết Đại hội 
y<ã vùn và các quy định cúa pháp luật có liên quan về quàn lý tài chính.

Trong hợp tác xã có bộ phận tài san chung, bao gồm các công trình 
kết cấu hạ tầng phục vụ sán xuất, công trình phúc lợi văn hóa. xà hội phục 
vụ ciung cho cộng dorm dân cư trên địa bàn được hình thành từ quỹ phát 
t rien sàn xuất; quỹ phúc lợi: các nguồn vốn do nhà nước, các lồ chức, cá 
nhâr trong và ngoài nước trợ cấp không hoàn lại; quà biếu, tặng là những tài 
sản í-hỏng chia cua hợp tác xã. Khi giai thê hợp tác xà, những tài san này 
phái chuyến íỉiao cho chính quyền địa phương quàn lý. sứ dụng vào mục 
đích phục vụ cộng đồng và theo quv định cua pháp luật.

tb. V)n góp của xã viên

Xà viên có nghĩa vụ góp vốn khi gia nhập hợp tác xã. Mức vốn góp 
cùa nồi xà viên không thấp hom mức vốn tối thiểu do Diều lệ hợp tác xã qui 
định và không vượt quá 30% vốn điều lệ cua hợp tác xã. Khi chấm dứt tư 
cácl xà vicn. xà vicn dược trá lại vốn góp.

c. Ptân phối lãi

Lãi cua hợp tác xà sau khi nộp thuế được phân phối theo trình tụ sau:

- Trá bù các khoán lồ cùa năm trước (nếu có) theo quy định cùa pháp 
luật thuế;

- Trích lập quỹ phát trien sàn xuất, quỹ dự phòng và các quỹ khác của 
hop tác xã, chia lãi cho xà vicn theo vốn góp. công sức đóng góp cùa xà 
vi CI và phần còn lại chia cho xà viên theo mức độ sứ dụng dịch vụ cùa hợp 
tác ;ã.
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7. Liên hiệp họp tác xã, liên minh họp tác xã

Trên cơ sờ nguyên tẩc hợp tác và phát trien cộng đồng, để phát huy 
tinh thần hợp tác giữa các hợp tác xã trong cùng ngành nghề, troniỉ cùng địa 
phương, cũng như các hợp tác xã trong nước và ngoài nước từ đó nâne cao 
hiệu quả hoạt động cùa các hợp tác xà, Luật Họp tác xã quy định việc thành 
lập liên hiệp hợp tác xà, liên minh họp tác xã.

a. Liên hiệp hợp tác xã

Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tố hoạt dộng theo nguycn tấc tồ 
chức và hoạt động cùa họp tác xã nhàm mục đích nàng cao hiệu quà sàn 
xuất, kinh doanh cùa các hợp tác xã thành viên, hồ trợ nhau trong hoạt động 
và các đáp ứng nhu cầu khác cùa các thành viên tham gia.

Các hợp tác xã có nhu cầu và tự nguyện đều có thể cùng nhau thành 
lập liên hiệp hợp tác xã.

Liên hiệp hợp tác xã thành lập Hội đồng quàn trị và Ban giám dốc. 
Đứng đầu Hội đồng quàn trị là Chù tịch Hội đồng quàn trị. đứng đầu Ban 
giám đốc là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Liên hiệp hcTp tác xã là tổ chức kinh tế. do đó cũng phai đăng ký kinh
doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tinh theo quy định cùa pháp luật.

Liên hiệp hợp tác xà được tự chọn tên và biểu tượng cùa mình phù 
hợp với quy định cùa pháp luật. Con dấu, bảng hiệu, giấy tờ giao dịch cùa 
liên hiệp hợp tác xã phải có ký hiệu "LHHTX". Mục đích, chức năng, nhiệm 
vụ và cơ cấu tò chức cúa liên hiệp hợp tác xã được quy định trong Điều lệ 
liên hiệp hợp tác xã do Đại hội các thành vicn thông qua.

b. Liên minh hợp tác xã

Liên minh hợp tác xã là tồ chức kinh tế - xã hội do các hợp tác xà, liên 
hiệp hợp tác xă tự nguyện cùng nhau thành lập. Liên minh hợp tác xã được 
tồ chức theo ngành và các ngành kinh tế. Liên minh hợp tác xã được thành 
lập ở trung ương và tinh, thành phố trực thuộc trung ương.

Liên minh hạp tác xà có chức năng đại diện và báo vệ quyền lợi hợp 
pháp cùa các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã thành viên; tuyên truyền.
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vận động phát trien hợp tác xà; hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho 
sự hình thành và phát trien cua hợp tác xà, liên hiệp hợp tác xà; thực hiện 
các chương trinh hồ trợ phát t r i e n  và dào tạo. hồi dưỡng cán bộ hợp tác xà 
theo quy định cùa Chính phủ.

Ọuy che hoạt động của liên minh họp tác xã được quy định tại Điều lệ 
riêng do các cơ quan có thâm quyền công nhận.

III. H ộ  KINH DOANH

1. Khái niệm và đặc điếm của hộ kinh doanh• • •

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định 43/2010/NĐ-CP. hộ kinh doanh 
ỉà một chù thể kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một 
nhóm imười hoặc một hộ gia dinh làm chu. được đăng ký kinh doanh tại 
một dịa điổm. sư dụng không quá mười lao dộng, không có con dấu và chịu 
trách nhiệm bàng toàn bộ tài sàn cúa minh dối với hoạt động kinh doanh.

Theo quy định này, hộ kinh doanh là khái niệm chung cho những cơ 
sở do một cá nhân là công dân Việt Nam làm chu và những cơ sờ do hộ gia 
dinh làm chú mà do chưa dạt đến quy mô và doanh thu đe được coi là doanh 
nghiệp và chi dăng ký kinh doanh tại một địa diêm. Ngoài hai dối tượng 
trên, một nhóm người cũng có thê hợp tác kinh doanh dưới hình thức này. 
Hộ kinh doanh là một chú thê hợp pháp tham gia vào các hoạt dộng kinh 
doanh. Theo quy định trên, hộ kinh doanh có một số đặc điềm sau:

Chù thê dũng ký kinh doanh là cá nhân là công dân Việt Nam, một 
nhóm người hoặc hộ gia đình. Theo quy định tại Diều 50 khoán 1. Niihị 
định 43/2010/NĐ-CP, tất cá công dàn Việt Nam du 18 tuổi, có năng lực 
hành vi dãn sự đầy dù đều có thê kinh doanh dưới hình thức này. Hộ gia 
dinh theo quy định của Bộ luật Dân sự cùng được dâng ký kinh doanh ở 
hinh thức hộ kinh doanh. Tuy nhiên, những hộ gia dinh sàn xuất nông. lâm. 
ngư nghiệp, làm muối và những nuười bán hàng rong, quà vặt. buòn chuyến, 
kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải thực hiện 
việc đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh những ngành nuhề có 
điều kiện. Do những quy định có tính chất khuyến khích như trên nên hô
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kinh doanh là loại chu thể kinh doanh có số lượng cao nhất hiện nay ơ Việt 
Nam, khoáng trên 2 triệu hộ.

lỉộ kinh doanh bị hạn chế sổ lượng lao động và địa điêm kinh doưnh. 
Hộ kinh doanh chi được phép có một địa điếm kinh doanh trong phạm vi cà 
nước. Hộ kinh doanh có thể sư dụng lao động thường xuvên. nhưng không 
quá mười lao động. Quy định này cho phcp hộ kinh doanh sư dụng lao động 
thường xuycn, có lợi cho ca người lao động và nuười sừ dụng lao động. Neu 
sư dụng quá số lượng lao độniĩ trên và kinh doanh hơn một dịa điểm thi phái 
đãng ký ơ loại hình doanh nghiệp phù hợp (doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty).

Hộ kinh doanh chịu trách nhiệm bung toàn bộ lài san cua mình đối 
với hoạt động kinh doanh (trách nhiệm vô hạn).

Ngoài ra, hộ kinh doanh không được sư dụng con dâu.

2. Đăng kí kinh doanh

a. Quyền và nghĩa vụ đăng kí kinh doanlt

Tất cà công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy du. một 
nhóm người, các hộ gia đình đều có quvền dàng ký kinh doanh ơ hình thức 
hộ kinh doanh. Như vậy. những người chưa thành niên, người bị hạn chõ 
hoặc bị mât năng lục hành vi dàn sự. người đang bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự hoặc đang phai chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền 
hành nghề không dược phép dăng ký kinh doanh. Những đối tượng thuộc 
diện hị cấm thành lập doanh nghiệp tại Diều 13 Luật Doanh nghiệp, nhưng 
vần có thê kinh doanh ơ hình thúc hộ kinh doanh. Một cá nhàn, hộ gia đinh 
chi được đãng ký kinh doanh một hộ kinh doanh.

Những đổi tượng không phải đăng ký kinh doanh bao gồm các hộ gia 
dinh san xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng 
rong, quà vặt. buôn chuyến, kinh dơanh lưu dộng, làm dịch vụ có thu nhập 
thấp không phai đăng ký kinh doanh. Mức thu nhập thấp không phai đăng 
ký kinh doanh do Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ươnị! 
quy định để áp dụng trong phạm vi địa phương. Mức thu nhập thấp được 
quy định không dược vượt quá mức khởi điềm chịu thuế thu nhập cá nhân 
dối với người có thu nhập cao. Trong thực tế. đối tượng phái thực hiện việc
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đàng k\ kinh doanh là những hộ kinh doanh trong những lĩnh vực thương 
mại. dịch vụ, tiêu thủ công nghiệp, xây dựng.

b. Thủ tục đăng kí kinh doanh

Mộ kinh doanh dănu ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh 
cấp quận, huyện, nơi hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh. Cá nhân hoặc 
người đại diện hộ gia đinh dự định kinh doanh chuẩn bị hồ sơ đãng ký kinh 
doanh gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt 
dịa điểm kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm giấv đề nghị đăng 
ký kinh doanh hộ kinh doanh với nội dung: Tên hộ kinh doanh, địa chi địa 
điểm kinh doanh; Ngành, nghề kinh doanh; số vốn kinh doanh; Họ. tên, số 
và ngày cấp giấy chứng minh nhân dân. địa chi nơi cư trú và chừ ký cùa các 
cá nhàn thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân 
thành lập, cua cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại 
diện hộ íỉia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phài có bàn sao giấy 
chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người 
đại diện hộ gia đình và biên bàn họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ 
kinh doanh đối với trường họp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành 
lập. Dối với những ngành, nghề phái có chứng chỉ hành nghề, thi kèm theo 
các giấy tờ trên phải có bàn sao hợp lộ chứng chi hành nghề cùa cá nhân 
hoặc đại diện hộ gia đình. Đối với những ngành, nghề phái có vốn pháp định 
thì kèm theo các giáy tờ trên phải có bân sao hợp lệ văn bàn xác nhận vốn 
pháp định cùa cơ quan, tồ chức có thảm quyền.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy 
biên nhận và cấp giấy chứng nhận dăng kv hộ kinh doanh cho hộ kinh 
doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, ke từ ngày nhận hồ sơ. nếu có dú 
các điều kiện sau đầy: ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục 
ngành, nghề cấm kinh doanh; Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký không 
trùng với tên của hộ kinh doanh đà đãng kv trong phạm vi huyện và nộp đù 
lệ phí đãng ký kinh doanh theo quv định.
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Trường họp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày lùm việc, kể 
từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đãng ký kinh doanh phái thông báo rõ nội dung 
cần sứa đổi. bồ sung bàng văn ban cho người thành lập hộ kinh doanh.

Nếu sau 05 ngìỉY làm việc, kê từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh 
doanh mà không nhận được giấy chứng nhận đăng kv hộ kinh doanh hoặc 
không nhận được thông báo yêu cầu sửa đồi. bồ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh 
doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định 
cùa pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Hộ kinh doanh có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh sau khi được 
cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Những trường hợp kinh doanh 
các ngành, nghề kinh doanh phái có điều kiện, thì chi dược bẩt đầu kinh 
doanh khi đáp ứng đù các điều kiện đó.

Khi thay đôi nội dung kinh doanh đà đăng ký hoặc chuyên địa điêm 
kinh doanh sang quận, huyện khác, hoặc tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày 
trờ lên, hộ kinh doanh phái thông báo với cơ quan đã cấp chứng nhận đãng 
ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quán lý. Khi chấm dứt hoạt động 
kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại bàn gốc giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh đồng thời thanh toán đầy đủ 
các khoản nợ. gồm cá nợ thuế và các nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

c. Quản ¡ý hộ kinlt doanh

Pháp luật không có quy định can thiệp vào công tác quàn lý mà cho 
phcp hộ kinh doanh tự quyết định cách quàn lý cùa mình. Nếu không phải là 
cá nhân mà là hộ gia đình hoặc là một nhóm người thì các thành viên phái 
thống nhất cù ra một người làm đại diện để tham gia vào các giao dịch.

IV. TÓ HỢP TÁC

1. Khái niệm và đặc điểm của tổ họp tác

Theo quy định tại Điều 111 cùa Bộ luật Dân sự 2005, tổ hợp tác được 
hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thục của Uỷ ban nhân dân 
xã, phường, thị trấn cùa từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công 
sức đế thực hiện những công việc nhất định, cùng hường lợi và cùng chịu
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trách nhiệm là chù thế trong các quan hệ dân sự. Tổ hợp tác được tổ chức và 
hoạt động theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 cùa Chính phủ.

Theo những quy định trên, cơ sở pháp lý để thành lập tổ hợp tác là 
một hợp đồng hợp tác được ký kết giữa ít nhất ba (3) người có đù năng lực 
hành vi dân sự. Nội dung hợp đồng này là những cam kết giữa các thành 
viên cùng đóng góp tài sán, công sức đê thực hiện mong muốn hợp tác hoạt 
động kinh doanh một hoặc một số ngành nghề và đồng thời cùng nhau hưởng 
lợi và chịu trách nhiệm về những hoạt động cùa tổ hợp tác. Với ý nghĩa như 
vậy, hợp đồng thành lập tồ hợp tác phải có c;iL' nội dung cớ bân sau:

- Mục đích, thời hạn hợp đồng hợp tác:

- Họ. tên. nơi cư trú cùa tổ trưởng và các tồ viên;

- Mức đóng góp tài sản, néu có; phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức 
giữa các tô viên;

- Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cùa tổ trường, cùa các tố viên;

- Diều kiện gia nhập và ra khòi tồ hçyp tác;

- Điều kiện chấm dứt tồ hợp tác;

Ngoài các nội dung cơ bàn trên, các thành viên có thể thoà thuận đưa 
vào hợp đồng những quy định khác phù hợp với hoàn cành cụ thề cùa mình 
và không trái pháp luật. Để có giá trị pháp lý, hợp đồng thành lập tổ họp tác 
phái dược Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi các tố viên cư trú chứng thực.

Tổ hợp tác chịu trách nhiệm dân sự bàng tài sản của tổ; nếu tài sản 
không dú dê thực hiện nghĩa vụ chung của tô thì tô viên phái chịu trách 
nhiệm liên đới theo phần tưưng ứng với phằn dóng góp bàng tài sàn ricng 
cùa mình. Như vậy. tổ hợp tác là loại chù thổ kinh doanh theo quy chế chịu 
trách nhiệm vô hạn.

2. Tổ viên

Tổ viên là những người có năng lực hành vi dân sự đầy đù tham gia 
vào hợp đồng hợp tác. Các tổ viên phai kí vào hợp đồng hợp tác. Khi tham 
gia tố hcTp tác. các tổ viên thực hiện sự hợp tác theo nguyên tắc bình đắng, 
cùng có lợi. giúp đỡ lần nhau và bảo đảm lợi ích chung của tổ hợp tác. Các
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tô viên phải thực hiện đúng cam kết cùa mình trong hợp đồng hợp tác. 
Những cam kết đó, trước hết bao gồm các cam kết về việc góp tài sàn; về 
chấp hành hợp đồng và sự phân công cùa tồ trưởng và cùng chịu trách 
nhiệm về hoạt động của tổ. Trong trường hợp có lồi gây thiệt hại cho tổ thì 
phải bồi thường.

Song song với những nghĩa vụ đó. tổ viên có quyền được hưởng hoa 
lợi. lợi tức thu được từ hoạt động cùa tổ hợp tác theo thoà thuận; Tham gia 
quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động cùa tồ hợp tác, thực hiện 
việc kiểm tra hoạt động cùa tổ hợp tác. Tổ viên có quyền ra khỏi tổ hợp tác 
theo các điều kiện đã thoà thuận trong hợp đồng. Khi ra khỏi tổ hợp tác, tồ 
viên có quyền yêu cầu nhận lại tài sản mà mình đã đóng góp vào tổ hợp tác, 
được chia phần tài sản cùa mình trong khối tài sản chung.

3. Tổ chức và quản lý tổ họp tác

Trong hợp đồng hợp tác, các tổ viên thoả thuận bầu ra một người làm 
to trương đại diện cho tổ hợp tác tham gia vào các giao dịch. Tổ trưởng điều 
hành hoạt động cùa tồ hợp tác. Khi vắng mặt, để đàm bào hoạt động của tổ 
được tiến hành bình thường, ổn định, tổ trường tổ hợp tác có thế uỷ quyền 
cho tổ viên thực hiện một số công việc nhất định cần thiết cho tồ. Khi tố 
trường hoặc người đại diện tham gia vào các giao dịch, vì mục đích hoạt 
động cùa tổ hợp tác theo quyết định cùa đa số tổ vicn làm phát sinh quyền, 
nghĩa vụ cùa cả tổ hợp tác và mọi tồ viên có nghTa vụ thực hiện.

Trong hợp đồng hợp tác, các tồ viên có thể thoà thuận về nhĩmy, vấn 
đề mà tổ trưởng có thể tự quyết định, những vấn dề phái được sự đồng ý cùa 
đa số tổ viên, những vấn đề phải được sự đồng ý cùa tất cá tổ viên mới có 
giá trị thực hiện. Ricng việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất cùa tổ họp 
tác phải được toàn thẻ tổ viên đồng ý.

Tổ hợp tác chịu trách nhiệm dân sự với các quan hệ bôn ngoài bằng 
toàn bộ tài sản cùa tổ, nếu tài sản không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung cùa 
tổ thì tồ viên phải chịu trách nhiệm liên đới theo phần tương ứng với phần 
đóng góp bằng tài sản riêng của mình.
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Tỏ viên có quyên quan lý và sư dune tài sán cua tỏ hợp tác theo 
phương thức thoa thuận, quyên tham gia vào các cuộc họp và biêu quyêt dê 
quyêt định nlìĩrng vê những vân dò cua tô. Khi tham gia biêu quvêt. V kiên 
cua tô vicn có má trị imane nhau, không phụ thuộc vào vị trí và vòn uóp.

Các tô vicn tô hợp tác pliai làm việc cho tò. Tuy nhicn tỏ hợp tác có 
thê thuê tliôin lao dộng bôn ngoài. Trong trirờnu hợp này. tỏ hợp tác phai 
uiao kết hợp dồng lao dộng với người không phai là tỏ viên dô thực hiện 
nhũrng công việc nhât định và dam hao chê độ cho người lao dộnu theo pháp 
luật lao dộniỉ.

4. Chấm dứt hoạt động của tố họp tác

Tồ hợp tác chấm dứt hoạt động khi: thời hạn ghi trong hợp đồng hợp 
tác dà hốt; Mục đích cua việc hợp tác dà dạt dược: Các tô viên thoá thuận 
châm dứt tô hợp tác hoặc khi có quvêt định cua cơ quan nhà nước có thâm 
lịuyen trong những trường hợp do pỉiáp luật quv dịnh.

Khi chấm dirt hoạt động, tô hợp tác phai báo cáo cho Uy ban nhàn dàn 
xà, phường, thị tran dà chứng thực hợp dông hạp lác.

Khi chấm dứt. tô hợp tác phai thanh toán các khoan nợ cua tô; neu tài 
sán cua tỏ không du dê tra nợ thì phai lây tài san riêng cua các tỏ viên dê 
thanh toán viên theo phần tương ứng vói phần đóng góp bang tài san riêng 
khi tham ma tò hợp tác.

Tài san còn lại sau khi thanh toán xong các khoán nợ và nuhĩa vụ 
dược chia cho các tô vicn theo ty lộ tương ứng với phan dỏng góp cua mỗi 
người. Các tô viên cũng có thô thoa thuận một phương án chia tài san và ghi
v ào hợp dong.

V. CẢ NHÂN HOẠT ĐỘNG TIIƯƠNG MẠI• ề •

Cá nhàn hoạt ỔỘHỊỈ ihiamịỉ mại là cá nhàn tự mình hàng ngày thực 
hiện một. một số hoặc toàn bộ các hoạt dộng được pháp luật cho phép vẻ 
mua bán hàng hóa. cuniỉ ứng dịch vụ và các hoạt động nhầm mục đích sinh 
lợi khác nhưng do quy mò vốn và ngành nghê kinh doanh nên không thuộc 
dối tượnu pliai dăng ký kinh doanh theo quy định cua pháp luật về dăng ký 
kinh doanh. Cá nhân hoạt dộng thương mại một cách dộc lập. thường xuyên
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không phải dăng ký kinh doanh là các cá nhàn thực hiện các hoạt độnu 
thưcmg mại như: Buôn bán rong (buôn bán dạo): Buôn bán vặt; Bán quà vặt; 
Mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyển đề bán cho người mua buôn 
hoặc người bán ló: Thực hiện các dịch vụ: đảnh giày, bán vé số. chữa khóa, 
sưa chữa xe. tròng giữ xe. rửa xe. cát tóc. vẽ tranh, chụp ánh và các dịch vụ 
khác có hoặc không có địa diêm cô định: Các hoạt động thươrm mại một 
cách độc lập. thường xuyên không phai dăng ký kinh doanh khác.

Các cá nhân tham ma hoạt độrm kinh doanh này khôniĩ eọi là thươnu 
nhân chịu sự điều chinh cùa Null ị định số 39/2007/ND-CP nẹày 16/3/2007 
vê cá nhân hoạt dộng thương mại một cách độc lập. thườnu xuyên không 
phai đăng ký kinh doanh.

Cá nhàn hoạt động thương mại được phép kinh doanh các loại hàng 
hóa, dịch vụ theo quy định cua pháp luật, trừ các loại hàng hóa. dịch vụ sau đây:

- Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh 
doanh theo quy định cua pháp luật;

- Hàng lậu. hàng già, hàng không rõ xuất xứ. hàng quá thòi hạn sú 
dụng, hàng không bào đám điều kiện vệ sinh an toàn thực phàm theo quy định 
cùa pháp luật: hàng không báo đám chất lượng, bao gồm hàng mất phàm chất, 
hàng kcm chất lượng, hàng nhiễm độc và dộng, thực vật bị dịch bệnh:

- Hàng hỏa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh 
doanh theo quy định cùa pháp luật.

Trường hợp kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danli mục 
hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có diều kiện, cá nhàn hoạt dộnt! thương mại 
phai tuân thù các quy định của pháp luật có liên quan den việc kinh doanh 
các loại hàng hóa, dịch vụ này.

Cá nhân hoạt động thương mại phai tuân thu pháp luật vò thuế. giá. 
phí và lệ phí liên quan đến hàng hóa, dịch vụ kinh doanh. Trường hợp kinh 
doanh thực phâm và dịch vụ ăn uông. cá nhàn hoạt động thưưng mại phai 
bào đám đù các điều kiện theo quy định cùa pháp luật ve vệ sinh an toàn 
thực phàm dối với việc kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ này.
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Cá nhàn hoạt động thương mại không đưực thực hiện các hoạt dộng 
thưcng mại tại các khu vực. tuyến dường, địa điểm gồm: khu vực thuộc các 
di tcli lịch sư. văn hỏa dà dược xếp hạng, các danh lam thẳng cánh khác; 
Khi vực các cơ quan nhà nước, cơ quan ngoại giao, các tồ chức quốc tế; 
Khi vực thuộc vành dai an toàn kho đạn dược, vật liệu nổ. nhà máy sàn xuất 
đạn dược, vật liệu nỏ. doanh trại quân dội nhân dân Việt Nam; Khu vực 
thiúc càng hànu không, càng hiến, cứa khâu quốc tế, sân ga. bốn tầu, bốn 
xc, }ến phà, bốn đò và trên các phương tiện vận chuvển; Khu vục các 
trưòng học. bệnh viện, cơ sơ tôn giáo, tin ngưỡng; Nơi tạm dừng, đồ cua 
phưrrm tiện giao thông danti tham gia lưu thông, bao gồm cà đường bộ và 
dirờig thúy: Phần đườim hộ bao gồm lối ra vào khu chuim cư hoặc khu tập 
thê: ngỗ hèm: via hc, lòng đường, lề dường cùa đường đô thị. đưừng huyện, 
đirờig tinh và quỏc lộ dành cho người và phương tiện tham gia giao thông, 
trừ :ác khu vực. tuyến đường hoặc phần Via hè đường bộ được cơ quan có 
thân quvên quy hoạch hoặc cho phép sư dụng tạm thời đê thực hiện các 
hoại động thương mại; Các tuyến đường, khu vực (kế cà khu du lịch) do Uy 
ban ihãn dân tinh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là ùy  ban nhân 
dân cấp tinh) hoặc cơ quan được ửv ban nhân dân cấp tinh úy quyền quy 
địnl và có biến cấm cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại; Khu vực 
t h i K C  quvền sử dụng cùa tồ chức, cá nhân tuy không phái là khu vực, tuvến 
đirờig, địa diêm trên nhưng không được sự dông ý cùa tô chức, cá nhân đỏ 
hoặc khu vực đó có biên cấm cá nhân thực hiện các hoạt động thưưng mại.

Trong hoạt động thương mại. cá nhân hoạt động thương mại phai 
tuâr thù các quỵ định của pháp luật về bảo dam an ninh, trật tự, an toàn xà 
hội bao gôm cà các quy định về thực hiện nếp sống văn minh), vệ sinh 
phòig bệnh, mỏi trường, phòng cháy, chìra cháy, phòng, chống thicn tai và 
giai thông vận tái.
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CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Khái niệm, đặc điêm cơ ban và nguycn tẩc tô chức và hoạt dộrụ cùa 
hợp tác xà. licn hiệp hợp tác xã, liên minh hợp tác xà

2. Diều kiện vả thù tục dê thành lập hợp tác xã theo pháp luật hiện lunh.

3. Cơ cấu tồ chức và quan lý cua hợp tác xà theo Luật I lợp lác xà 20)3.

4. Khái niệm, đặc điêm hộ kinh doanh. Những quy định về dăniií ký hô 
kinh doanh

5. Chế độ trách nhiệm cua tô vicn đối với hoạt dộng cùa tô hạp tác.

TÀI LIỆU NGHIÊN c ử u  CHƯONG 4

1. Bộ luật Dân sự 2005

2. Luật Hợp tác xã 2003

2. Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 cua Chính phu quy 
định chi tiết thi hành một số điều cua Luật Hợp tác xà

3. Nghị định số 87/2005/ND-C'P ntíày 11/7/2005 cua Chính phu vù 
đăng ký kinh doanh cùa hợp tác xã.

4. Nghị định 15 l/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 cua Chính phu về tó 
chức và hoạt dộng cùa Tô hợp tác

5. Nghị định số 39/2007/NĐ-CP neàv 16/3/2007 cua Chính phu về ca 
nhân hoạt dộng tlurưng mại một cách độc lập. thường xuyên không phá; 
đăng ký kinh doanh.
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Chuong 5

PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI
• • I m

Diêu 57 Hiên pháp 1992 quv định: "Công dân có quvên tự do kinh 
doanh theo quy định cua pháp luật". Quyền tự do kinh doanh bao gồm nhiều 
nội dung: Quyền tự do xác định nuành ntỉhè kinh doanh, xác định quy mô 
cùa hoạt động kinh doanh, xác định hình thức tò chức hoạt động kinh doanh, 
tiến hành hoạt động kinh doanh, quyết định sư dụng lợi nhuận do hoạt động 
kinh doanh mang lại. chấm dứt hoạt dộng kinh doanh. Như vậy. có một 
quyền không the thiếu được vi nó đam bao an toàn và trật tự cho liiao dịch 
dân sự. trong đó có các giao dịch kinh doanh, thương mại đó ià quyền tự do 
xác lập các mối quan hệ trong kinh doanh - quyền tự do giao két hợp đồng. 
Thỏm; qua hợp dong, các bên tự nguyện xác dịnh quyền và nghĩa vụ với 
nhau. Việc xác lập và giái quyết các quan hệ hợp dong trong các lĩnh vực 
nói chung và trong kinh doanh thương mại nói riêng, phái tuân theo pháp 
luật về hợp donu.

I. KHÁI QUÁT PHÁP LUẬT HỢP ĐÒNG VÀ HỌP ĐÒNG KINH 
DOANH, THƯƠNG MẠI 7 •

1. Khái niệm họp dồng

Trong nền kinh té thị tnrừnụ, mỗi cá nhân hay tổ chức tham gia vào 
nhiều quan hệ xà hội phong phú và rất đa dạng. Trong các giao dịch dàn sụ 
dó. một căn cứ chủ yếu làm phát sinh các ngliTa vụ dân sự là hợp đồng. Hiện 
nay ở Việt Nam. trên phương diện pháp lý. khái niệm hợp đồng được hiếu 
một cách chung nhất là hợp đồng dân sự. Hợp đồng là hình thức thê hiện 
quyền và nghía vụ cùa các bên dạt được thông qua sự thoà thuận.

Hợp đồng dược hiêu theo nghĩa rộng là sự thoã thuận giũa hai hay 
nhiều hên vè một vấn dề nhất định trong xà hội nhàm làm phát sinh, thay 
dôi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ cùa các bên đó.
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Bộ luật Dân sự 2005 đưa ra khái niệm về hạp dồng dân sự một cách 
khái quát như sau: “Hợp đông dân sự là sự thoá thuận giữa các bên ví việc 
xác lập. thay đổi hoặc chấm dứt quyền, ntỉhĩa vụ dân sự." (Diều 388 B( luật 
Dàn sự 2005).

Dể được coi là sự thoà thuận thì hợp đồng phai thề hiện ý C1Í tự 
nguyện cùa các bên tham gia quan hệ hựp đồng. Đó là nguyên tấc tự d( hợp 
đồng, nguyên tác này cho phép các cá nhân, tố chức được tự do quyết định 
việc giao kết hợp đồng với ai. như thế nào, về cái gì. vào thời điếm nào. 
Quan hệ hợp đồng này phải diễn ra trong một quan hệ xã hội nhất địth và 
xuất phát từ lợi ích cùa mồi bên.

Thông qua hợp đồng, các bên tự do thoá thuận nhằm hướng tớ các 
đối tượng, nghĩa vụ cùa hợp đồng. Tuy nhiên, hợp đồng sẽ không có hiệu 
lực pháp lv nếu những nghĩa vụ được thoà thuận trong hợp dồng trái pháp 
luật hay trái với đạo đức xã hội.

Việc giao kết hợp đồng làm phát sinh, thay đối hoặc chấm dúi quyền 
và nghĩa vụ pháp lý cùa các bên trong quan hệ hợp đồng. Trong các giao 
dịch dân sự. việc thực hiện nghĩa vụ dân sự được tiến hành thông qin hựp 
đồng. Các bên tham gia quan hệ hợp đồng được gọi là chù thê cùa hợp 
đồng. Chú thể cùa hợp đồng có thế là cá nhân, pháp nhân hoặc các chi thê 
khác. Một hay nhiều chù thể có nghĩa vụ (gọi chung là bên có nghĩa vụ) phải 
thực hiện việc chuyến giao vật. chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy ờ có 
giá, thực hiện công việc khác hoặc không dược thục hiện công việc nhất định
vi lợi ich cùa một hoặc nhiều chu thồ khác (gọi chung là bòn có quyền).

Trong hợp đồng, quyền và nghĩa vụ giữa các bèn là dặc trưng cc bán 
của nghĩa vụ dân sự và có tính chất tương ứng. Quyền lợi cùa hcn này chỉ 
đạt được khi bên kia thực hiện các hành vi mang tính nghTa vụ đà điỌC hai 
bcn xác nhận trong hợp đồng hoặc pháp luật qui định trong nội düng cùa 
quan hệ nghĩa vụ ấy. Mục đích cùa hợp đồng là nham dung hòa và th)à măn 
các lợi ích khác nhau của các bên.

Hợp đồng dân sự là những giao dịch dán sự phố biến, là căn cứ chù 
yếu làm phát sinh nghĩa vụ dán sự. Vì vậy. những quy định cua pláp luật
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dân sự về giao dịch dán sụ và niihĩa vụ dân sự thì cùng dược áp dụng đối 
với quan hộ hợp dồng dân sự.

2. Phân loại họp đồng

Hợp dỏng là sự thê hiện chu ycu cua các giao dịch dân sự. có tính phò 
biên iroim dời sông xã hội. Vì thô. theo những tiêu chí khác nhau có thè chia 
thành nhiều loại hợp đồng.

a. Theo nội (ỈUIÌỊỊ của hợp dồng

- Hạp done khônu có tính chát kinh doanh hay hợp đồnịỊ dân sự theo 
nghh hụp. Dỏ là những hợp đồ nu giữa cá nhân, hộ gia dinh đề thực hiện các 
giao Jịch dân sự nhảm thoà mãn nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt.

- Hợp dồng kinh doanh, thương mại. Hợp dồng giữa các chú thô có 
dãii!. ký kinh doanh đè thực hiện các hoạt động kinh doanh, thương mại.

- Mọp dồng lao động. I lợp đồng giữa người lao độn lĩ và người sir 
đụiiị lao động về việc làm có trả công, về điều kiện lao động, quyền và 
nghìi vụ của mỗi hèn trong quan hệ lao động.

b. Tteo tínli cliất dặc thù của hợp dồng

- Hợp íỉồnịỉ chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp 
dồm phụ. Khi tham gia giao kết hợp dồng, các bên tuân thú nghicm chinh 
các iièu kiện dô bao đám cho hựp đong có hiệu lực thì quan hệ hợp đồng 
này à hợp pháp và có hiệu lục băt buộc dôi với các bên từ thời diêm giao 
kết tạp dồng.

- Hợp dồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng 
chím. Hợp đồng phụ dù đã tuân thu các quy định cùa pháp luật về chu thê. 
nội lung, hình thức hợp đồng nhưng vẫn có thê bị coi là không có hiệu lực 
nếu ìợp đồng chính (hợp đồng mà nó phụ thuộc) không có hiệu lực.

- Hợp đồng vi lợi ích cua người thú ba là hợp đồng mà các bên giao 
kết lợp đồng đều phai thục hiện nghĩa vụ và người thứ ha được hường lợi 
ích ử việc thực hiện nghĩa vụ đó. Các bcn tham gia giao kết thực hiện nghĩa 
vụ cân sự không phái vì lợi ích cua ban thân họ mà thực hiện nghĩa vụ dân 
sự ú> vì lợi ích cua người thứ ba.
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- Hợp lĩôtìịỉ có điên kiện là hợp dông mà việc thục hiện phụ thuộc vào 
việc phát sinh, thay dồi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất dinh. Việc thực 
hiện hợp đồng này phụ thuộc vào sự kiện do các bên thoa thuận trước. Sự 
kiện mà các chu thê thoà thuận phái không trái pháp luật và dạo đức xà hội. 
Đồng thời, nếu điều kiện của hợp đồng là một công việc phai làm thì nỏ 
phai có tính kha thi. có thực trong thực tế.

c. Theo sự tương xứng về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp dồng

- Hợp đỏiiỊỊ song vụ là hợp dồng mà các bên chu thè dcu có quyền và 
nghĩa vụ tuơng ứng với nhau. Quycn dàn sự cùa bên này tương ứng với 
nghĩa vụ dân sự cua hên kia và ngược lại.

- Hợp đồng đon vụ là hợp đồng mà chi một bên có nghĩa vụ.

d. Theo hình thức của hợp dồng

Theo cách phân loại này, hợp đồng được chia thành: llợp dồim hàng 
văn bản (kế ca hình thức thông diệp dừ liệu); Ilựp dồng bảng lời nói: llợp 
đồng băng hành vi cụ thô: Hợp dồng có cò nu chứng, chứng thực, hợp dồng 
phai đãng ký.

íL Theo lĩnh vực áp dụng của hợp dồng

- Hợp đonịỊ thương mại: Hợp dỏng giữa các thương nhân dô thực hiện 
các hoạt dộng thương mại như mua bán hàng hoá. cung ứng dịch vụ.

- Hợp đồng chuyên quyển sư dụnịỊ đắt: llợp đồng giữa các hôn liên 
quan đến việc chuyển quyền sứ dụng dát như chuyển nhượng, chuyển đồi, 
cho thuê, thế chấp, góp vốn hảng quyền sứ dụng dắt theo quy định cua 13Ộ 
luật Dân sự và pháp luật về đắt đai.

- Hợp đồng chuyên giao quyền đối với các đồi tượng /rong quyền sơ 
hữu tri tuệ. Đó là các loại hợp dồng chuyển nhượng, chuyển quvèn sư dụng 
quyền tác giá, quyền licn quan; Hợp đồng chuyến nhượng quyền sở hữu 
công nghiệp, hợp đồng chuyển quyền sừ dụng dối tượng sờ hữu công 
nghiệp; Hợp đồng chuyến nhượng quyền dối với giống cây trồng, hợp đồng 
chuyến giao quyền sừ dụng giống cây trồng.
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- Hợp lỉònịi chuyên ÍỊÌIIO công licite Nhữnii liợp dônti thực hiện 
chuyên uiao các dôi tượng là bí quyêt kỳ thuật: kiên thức kỹ thuật vê công 
nghệ dưới dạnu phương án công nuliộ. các eiai pháp kỹ thuật, còng thức, 
thông sô kỹ thuật, ban vẽ. sơ đò kỹ thuật, chươim trinh máy tính, thông tin 
dữ liệu vê cỏnu nuhệ chuyên giao, giai pháp hợp lý hóa san xuất, đôi mới 
công nụliệ. câp phép đặc quyên kinh doanh và các đôi tượng khác do pháp 
luật vê chuyên giao công nghệ quy định.

Hợp đồng chuyến giao cônu nuhệ phai bàng văn bàn và dãnu ký tại cơ 
quan nhà nước có thâm quyên trong trường hợp pháp luật có quy định. Việc 
sưa đôi. bỏ sung, gia hạn. huy ho hợp dông chuyên giao công nghệ cũim 
phai được lập thành văn ban. Neu hợp done chuyển uiao công nghệ dược 
dăng ký tại cơ quan nhà nước có thâm quyền thì việc sưa dối. bô sung, gia 
hạn. liuỷ bo hợp dồng này cũnii phai dược dũim kỷ tại cư quan nhà nước có 
thấm quyền.

- Hợp đồnỊỊ giao thầu: Những hợp đồng ký két giữa chú đầu tư và nhà 
thầu dược lựa chọn trên cơ sở thoa thuận giữa các bên phù hợp với quyết 
dịnh phê duyệt kết qua lựa chọn nhà thầu.

c. Theo lùnh thức dầu tư

- Hợp đông Xây dựng - Kinh doanh - Chuyên giao (gọi tăt là Hợp 
dồng BOT): là hựp đồng được ký giữa cư quan nhà nước có thâm quyền và 
nhà dầu tư dỏ xây dựim. kinh doanh cônu trình kết cấu hạ tầng trong một 
thời hạn nhất định; hốt thài hạn. nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn 
cõng trình dó cho Nhà nước Việt Nam.

- Hợp dông Xúy dựng - Chuyên ỊỊÌCIO - Kinh doanh (gọi tãt là Hợp 
dồng BTO): là hợp dồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thâm quyền và 
nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, 
nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam: Chính phu 
dành cho nhà đầu tư quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn 
nhất định đế thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận.

- Hợp đồng Xây dựng - Chuyên giao (gọi tat là Hợp đong BT): là hợp 
done dược kv giữa cơ quan nhà nước cỏ thâm quyền và nhà đầu tư để xây
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dựng công trinh kêt câu hạ tàng: sau khi xây dựng xong, nhà đâu tư chuyên 
niao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam: Chính phú tạo điều kiện cho 
Nhà đầu tư thực hiện dự án khác đế thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc 
thanh toán cho nhà dầu tư theo thỏa thuận trong 1 iợp đồng BT.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BCC): là hình 
thức đầu tư dirợc ký giữa các nhà đầu tư nhàm hợp tác kinh doanh phân chia 
lợi nhuận, phân chia sàn phẩm mà không thành lập pháp nhân.

ỊỊ. Theo tinh thôiiỊỊ dụng của hợp đồng

- Hợp đồng mua bán tài sàn: “1 lợp dồng mua hán tài san là sự thoa 
thuận giữa các bên. theo đó bên hán có nghĩa vụ giao tài sán cho bên mua và 
nhận tiền, còn bC‘n mua có nghĩa vụ nhận tài san và tra tiền cho bên bán." 
(Diều 428 Bộ luật Dân sự)

- Hợp đồng trao đôi tài sun: “I lợp đồng trao đối tài san là sự thoa 
thuận giữa các bên. theo đó các bên giao tài san và chuycn quyền sở hữu dối 
với tài sán cho nhau." (Khoản 1 Điều 463 Bộ luật Dàn sự)

- Hợp cĩồnịỉ tặng cho lài sun: “Hợp đồng tặng cho tài san là sự thoa 
thuận giữa các bên. theo dó hên tặng cho giao tài san của minh và chuyên 
quyền sờ hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên 
được tặng cho dồng ý nhận." (Diều 465 Bộ luật Dân sự)

- Hợp đồng vay tài sun: “Hợp đồng vay tài sản là sự thoá thuận giữa 
các bên. theo đó bèn cho vay giao tài sán cho bên vay; khi đen hạn trá. hên 
vay phái hoàn trà cho bên cho vay tài sàn cùng loại theo đúng số lượng, chất 
lượng và chi phải trà lài nếu có thoá thuận hoặc pháp luật có quy định.'" 
(Điều 471 Bộ luật Dân sự)

- Hợp đồng ỉ huê tíìi sun: “Hợp đồng thuc tài sàn là sự thoa thuận giũa 
các bên. theo dỏ hôn cho thuê giao tài san cho bc'n thuê dê sứ dụng trong 
một ihời hạn. còn bèn thuc phái trà tiền thuế' (Diều 480 Bộ luật Dàn sự).

- Hợp đồng mượn lài san: “Hợp đồng mượn tài sàn là sự thoà thuận 
giữa các bên. theo dỏ bên cho mượn giao tài sàn cho bôn mượn đc sư dụng 
trong một thời hạn mà không phải trá tiền, còn bên mượn phải trà lại tài sán
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đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn dà đạt được." (Diều 512 Bộ 
luật Dân sự)

- Hợp đồng dịch vụ: "Hợp đồng dịch vụ là sự thoa thuận giữa các bên, 
theo dó hên cung ứng dịch vụ thực hiện cô nu việc cho bcn thuê dịch vụ. còn 
bên thuê dịch vụ phai tra tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ." (Diều 518 
Bộ luật Dân sự)

- Hợp đông vận chuyên:

+ Hựp đong vận chuyên hành khách: "Hợp đồnu vận chuyên hành 
khách là sự thoả thuận giữa các bên. theo dó bên vận chuyển chuyên chớ 
hành khách, hành lý đến địa điềm dã định theo thoà thuận còn hành khách 
phai thanh toán cước phí vận chuyển." (Điều 527 Bộ luật Dân sự)

+ I lợp đồng vận chuyên tài sản: ' i  lạp dỗ ne vận chuyên tài san là sự 
thoá thuận giữa các bên. theo đó bên vận chuyên có niihĩa vụ chuyên tài san 
đến địa điểm đà định theo thoà thuận và giao tài sản đó cho người có quyền 
nhận, còn bên thuê vận chuyền có nghĩa vụ tra cước phí vận chuyên." (Diều 
535 Bộ luật Dân sự)

- Hợp đong gia cóng: “Hợp đồng gia công là sự thoá thuận giữa các 
bên. theo đỏ hôn nhận gia công thực hiện công việc dê tạo ra san phâm theo 
yêu cầu cùa bên dặt gia công, còn bên đặt gia công nhận san phâm và tra 
tiền công." (Điều 547 Bộ luật Dân sự)

- Hợp dồng gưi giữ lài san: “Hợp dồnti gửi giữ tài sán là sự thoá thuận 
giữa các bên. tlico dó bên giữ nhận tài san cua bên gừi đe bao quan và trá lại 
chính tài sản đó cho bèn gứi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bcn gứi phái trà 
tiền công cho bôn giữ, trừ trường hợp gứi giữ không phai trá tiền công." 
(Điều 559 Bộ luật Dân sụ)

- Hợp đồng bào hiếm: “Hợp đồng hào hiềm là sự thoả thuận giữa các 
bên. theo dó bên mua bảo hiểm phái đóng phí bào hiêm. còn bôn bào liiêm 
phải trà một khoán tiền bào hiếm cho bên được hào hièrn khi xảy ra sự kiện 
bảo hiềm." (Điều 567 Bộ luật Dân sự)

- Hợp đồng uy quyền: “Hợp đồng uỷ quyền là sự thoà thuận giữa các 
bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh
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bôn uy quyên, còn bên uý quyền chi phai tra thù lao, nêu có thoa thuận hoặc 
pháp luật có quy định.“ (Diều 581 Bộ luật Dàn sự)

- Hứa thương và thi có giai:

+ Hứa thướng:

"Người đã cônụ khai hứa thương phai tra thươim cho người dà thực 
hiện công việc theo yêu cầu cùa người hứa thương.

Công việc dược hứa thưởng phai cụ thê, có thê thực hiện dược, khònu 
bị pháp luật câm. không trái dạo đức xã hội." (Diều 590 Bộ luật Dàn sự)

+ Thi có giái:

■'Người tỏ chức các cuộc thi văn hoá. nghệ thuật, thê thao, khoa học. kỹ 
thuật và các cuộc thi khác không trái pháp luật, đạo dức xà hội phai công bố 
điều kiện dự thi. thang điêm. các giai thưởng và mức thirớniỉ cua mỗi giai.

Việc thay đôi đicu kiện dự thi phai dược thực hiện theo cách thức dã 
công bỏ trong một thời gian hựp lý trước khi diễn ra cuộc thi.

Người đoạt giải có quyền yêu cầu người tồ chức thi trao giái thưởng 
đúng mức đã công bố" (Điều 593 Bộ luật Dân sự).

3. Hệ thống văn bán pháp luật hiện hành về hụp đung kinh doanh, 
thu’OHg m ại

Xuất phát từ phạm vi nghiên cứu cua chương này là nlìừng hợp dông 
có mục đích lợi nhuận, chủ thể là nhũng tỏ chức kinh tê, cá nhân kinh doanh 
có đăng ký kinh doanh, cho nên ờ dây tập trung dè cập nguỏn pháp luật hiện 
hành về hợp đồng trong kinh doanh thương mại.

Tháng 12-1986. Dại hội toàn quốc lần thứ VI Dàng Cộng sàn Việt 
Nam dà quyết định đổi mới cơ chế quán lý kinh tế theo hướng xoá hò tập 
trung quan licu bao cấp, xây dựng cơ chế mới phù hợp với quy luật khách 
quan và với trình độ phát trien cơ sở kinh tế. Theo đỏ. nền kinh tế Việt Nam 
được xác định là có các dặc trưim quan trọng như: có nhiều thành phần kinh 
té; coi trọng việc sứ dụng đúng dản các quan hệ hàng hoá - tiền tộ; bao đảm 
quyền tự chú kinh doanh cùa doanh nghiệp trong việc tiếp cận với nhu cầu 
thị trường; khai thác mọi khá năng đẻ phát trien sản xuất kinh doanh nhàm
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thực hiện các mục tiêu, kẽ hoạch cua doanh nghiệp. Cơ chê quan lý kinh tê 
mới đòi hoi phai rà soát lại tât ca các chinh sách, chế dộ. trong dó cỏ pháp 
luật ve hợp dồng kinh tế. Vì vậy. ngày 25-9-1989, Hội dồng Nhà nước dã 
thông qua Pháp lệnh hạp dó ne kinh tố và sau dó một loạt các ván ban nhu 
Nghị định 17 I1DBT. Quyết định số 18 IIDB I imàv 16-1-1990 và nhiòu văn 
bản hướng dần khác dã được han hành. Bộ luật Dàn sự do Quốc hội thông 
qua nuày 28-10-1995 có nhiêu quỵ định ve hợp dỏng dãn sự. Luật Thươim 
mại do Quốc hội thông qua nuày 10-5-1997 cũng có những quy định mới vè 
hợp đonu cho một so hành vi thương mại nhưng thực te các quan hộ hợp 
đong tronu kinh doanh thương mại vần lầy Pháp lệnh I lợp đồng kinh tế là căn 
cứ áp dụng chu yêu. Nội dunu cụ thê cua chê độ pháp lý vê hợp đònu quy 
dịnh trong các vãn hàn pháp luật nêu trôn cỏ nhiều diêm không thông nhât.

Theo quv luật kinh tô khách quan, khi cơ sờ kinh tẽ thay dôi. lạo ra 
những thành tựu to lớn cua các thành phần kinh te. Pháp lệnh Ilợp dong 
kinh tố được ban hành từ năm l c)89 dã lộ rõ nlìiồu bất cập. Trong diều kiện 
dó. việc hoàn thiện, dôi mới các quv định cua pháp luật về hợp dồng là vấn 
dề được dặt ra hốt sức cap thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo cơ sớ 
pháp lý thúc dây hơn nữa giao lưu kinh tè cìinu nhu trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế. Do thực tiễn pháp luật hợp đồng không thống nhất, các quy 
dinh còn nàm rai rác trong nhiều vàn ban pháp luật khác nhau, chong chéo, 
loại trừ nhau, và tạo ra lồ hông pháp lý khiên cho người áp dụnu và các cơ 
quan tài phán gập nhiều khó khăn, lúng túng khi áp dụng văn han pháp luật 
về hợp dồng. Ngày 14-6-2005, Bộ luật Dân sự đã dược Quốc hội Khoa 11 
thông qua. trong dỏ chế định vè hợp donu là Iièn tang thống nhất và đồng hộ 
dè diều chinh các quan hệ hợp dồng. Bcn cạnh Bộ luật Dân sự 2005 còn có 
các vãn ban pháp luật riênu đê diều chinh các quan hệ hợp đồng trong các 
lình vực cụ the.

bĩ. Bộ hậu Dân sự 2005

Văn ban pháp luật chung đièu chinh tắt cá các loại hợp dồng nói 
chung và hợp do nu trong kinh doanh, tluraim mại nói riêntỉ là Bộ luật Dân 
sự dược Ọuoc hội khoá 11 thông qua ngàv 14 tháng 6 năm 2005. có hiệu lực 
kè từ nuàv 01 thánu 01 năm 2006. Những quy dịnh có tính chất nguycn tác
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cua Bộ luật Dàn sự về các chu thê. giao dịch dân sự, nghĩa vụ dân sự. hợp 
đồnu dân sự (nghĩa chung) dược áp dụng cho các quan hệ họp đồng dân sự 
(nghĩa hẹp), quan hệ hợp đòng kinh doanh, thưưng mại cũnu như quan hệ 
hựp đồng lao động. Tròn cư sớ chế độ pháp lý cua hợp đồng dân sự (nghĩa 
chung), có các văn bàn cho riêng từng loại hợp đồng như Luật Thương mại cho 
hợp đồng kinh doanh, thương mại. Bộ luật Lao động cho hợp đồng lao dộng.

Khi Bộ luật Dân sự 2005 có hiệu lực pháp luật cũng là thời điểm chấm 
dứt hiệu lực cua Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989.

b2. Luật Thương mại 2005

Luật Thươnu mại được Quốc hội thòng qua cùng ngày với Bộ luật 
Dân sự và cùng có hiệu lực kê từ 1/1/2006, thay thế cho Luật Thương mại 
1997. Việc xác lập và giái quyết các quan hệ hợp dồng tro ne các hoạt dộnu 
kinh doanh, cụ thê là hoạt dộng thưưng mại giữa các thương nhân trước hết 
phai cản cứ vào Luật Thương mại 2005. Trontỉ lĩnh vực hợp đỏng. Luật 
Thương mại là luật riêng, Bộ luật Dân sự là luật chung. Nhũng nội duni: liên 
quan đến hoạt dộnu thương mại không dược quy dịnh trong Luật Thương 
mại và tronií các luật khác thì áp dụng quy định cua Bộ luậl Dân sự. Dối vói 
quy định khác nhau giữa Luật Thương mại và Bộ luật Dân sụ thì áp dụng 
quy định cua Luật Thương mại.

b3. c 'ác vãn hun pháp luậl chuyên ngành

Tronụ những lĩnh vực kinh doanh, thương mại đặc thù, lại có các văn 
ban pháp luật chuyên ngành để quy dịnh những nội dung cụ thô cua quan hộ 
hợp dồng trong ùrim lĩnh vực dó như: Luật Dầu khí 1993, sứa dối. bố sung 
năm 2000. 2008: Luật Kinh doanh bào hiểm nám 2000, sưa dối năm 2010; 
Luật Xây dựng 2003, sưa đồi năm 2009; Luật Điện lực 2004: Bộ luật Hàng 
hai Việt Nam 2005; Luật Dấu thầu 2005. sưa đồi năm 2009; Luật Kinh 
doanh bất động sán 2006; Luật ('hứng khoán 2006, sửa đối. bò sung năm 
2010; Luật Viễn thông năm 2009. Luật Bưu chính năm 2010 v.v...

Điều 4 Khoán 2 Luật Thương mại 2005 xác định: Hoạt động thương 
mại đặc thù dirợc quy định trong luật khác thì áp dụng quy định của luật đó.
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Như vậy Luật Thương mại 2005 dược hiôu là luật chung so với các luật 
chuyên ngành kè trên.

b4. Ap dụng itiều ước quốc te. pháp luật nước ngoài Vi) tập quán 

thuưrg mại quốc le

Đoi với các quan hệ hợp dong kinh doanh, thương mại có yêu tô quỏc 
t ế ,  b ẽ n  c ạ n h  v i ệ c  á p  d ụ n g  p h á p  l u ậ t  q u ố c  g i a  c ò n  p h a i  á p  d ụ n g  d i ề u  ƯỚC 

quốc té. pháp luật nước ngoài và tập quán thương mại quốc tế.

"1. Trường hợp diêu ước quốc tè mà Cộng hoà xã hội chu nghĩa Việt 
Nam là thành viên có quv định áp dụim pháp luật nước nuoài, tập quán 
thương mại quôc tê hoặc cỏ quy dịnh khác với quv dịnh cua Luật này thì áp 
dụng quy định cua điều ước quốc tế dỏ.

2. Các bcn trong giao dịch thương mại có yếu tố nước ngoài dược thoa 
thuận áp dụng pháp luật nước ngoài, tập quán thưưng mại quốc tế nốu pháp 
luật nước nụoài, tập quán thươrm mại quôc tò dó không trai với các nguyên 
tắc cơ han cua pháp luật Việt Nam'' (Diều 5 Luật Thương mại).

II. CHÉ Đ ộ  PHÁP LÝ HỢP DÒNG DÂN s ụ• t »

Các giao dịch dàn sự thông qua hình thức chu yèu là hợp đỏnu dãn sự. 
Vì vậy. chế độ pháp lý cua hợp dồniỉ dân sự quy định trong Bộ luật Dàn sự 
thê hiện trực tiêp tronu các phàn giao dịch dân sự. nghĩa vụ dàn sụ và hợp 
đông dàn sự. Chỏ độ pháp lý vê hợp dỏng dân sự dược nuhicn cửu theo các 
phân: Giao ket hạp đồng: thực hiện, thay dôi. chấm dứt. huy bo hợp đồng, 
trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ hợp dòng và giai quvèt những tranh 
chấp trong quá trình thực hiện hợp dòng. Việc giai quyôt những tranh châp 
trong quá trình thực hiện hợp dong dược de cập trong Chircmg 6 cua giáo 
trình này.

1. Giao kết họp đồng dân sự

Giao kết hợp dồnu dàn sự là quá trình tlurơnii lượng giữa các bèn theo 
những nmiycn tác và trinh tự nhất định dê dạt dược sự thoa thuận cua các 
bên, từ đó xác lập các quyên và niỉhĩa vụ dân sự cứa các bên với nhau. Tuy 
nhicn, hạp dồng dân sự chi làm phát sinh quyền và nghĩa vụ nếu là hợp
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dỏng dược giao kèt tuân theo các diêu kiện mà pháp luật quy định dối vói 
loại hợp đồng dó.

a. Nguyên tắc giao kết hợp dồng dân sự

Khi lỉiao kêt hạp dong, các chù thồ phai tuân theo các nguvcn tăc sau dây:

- Tự do ÍỊÌUO kết hợp dồng nhưng khônịỉ trái pháp luật, đạo đức xã hội

Nuuyên tác tự do hợp dồng cho phép các cá nhân, tố chức dược tự do 
quyết định trong việc giao kết hợp dồng, thê hiện ơ việc ký kết hợp dồng với 
ai. như thỏ nào, với nội dunu. hình thức nào. Hợp dong phai xuất phát từ ý 
muốn chu quan và lại ích cua các chu thô. Tuy nhicn, sự tự do tlioa thuận 
muốn dược pháp luật ban vệ khi có sự vi phạm quvcn và nuhĩa vụ. dần đốn 
tranh chấp thì phai nảm tro ne klniôn khô cua pháp luật, không trái pháp luật 
và đạo đức xà hội. Vì lợi ích cua mình, các chu thô phai hướng tới việc 
không làm ánh hưởng đốn lợi ích hợp pháp cua ngưừi khác cũng Iiliư lợi ích 
cùa cộng đônii. cua toàn xã hội.

Lợi ích hợp pháp cua người khác, lợi ích cua cộng dồng, cua toàn xà 
hội dược coi là sự giới hạn ý chí tự do cua mồi một chu thô tham gia ui ao 
kết hợp dong dàn sự nói riêng cũng nhir dổi với mọi hành vi cua họ khi 
tham gia quan hệ dân sự.

- Tự nguyện, hình đăng, thiện chí, hợp túc trung thực và HÌỊUV thủny,

Theo nguyên tắc nàv. các bcn tụ nguyện cùng nhau xác lập quan họ 
hợp dỏng phai bao dam nội dung cua các quan hệ dó thê hiện dược sự tương 
xưng về quyên và niihĩa vụ dàn sự. bao dam lợi ích cho các bôn. Trong liền 
kinh tô thị trường, các cá nhân, tô chức dù thuộc thành phan kinh te nào, do 
cấp nào quan K' khi uiao kết hựp đong dỏu binh dănu vồ quyền và nehĩa vụ. 
Khi hợp đong dân sự dã dược xác lập thi phai hao dam quyền và nuliTa vụ 
tirưnu xứng giữa các chu thô. cỏ thực hiện dũng, dây du nuhĩu vụ thi mới 
dược hương quyên, ncu vi phạm phai bị xừ lý. Sự binh dănu dược dô cập ơ 
đây lù sự binh đáng pháp lý. sự hình dãnL’ trước pháp luật cliír khỏim phai là 
sự hình dăntz vè mặt kinh tế giữa các chu tho. Mặc dù dựa trên cơ sờ tụ 
nguyện cùim nhau Iiiao kct hựp đồng nhung nếu giữa các hên không có 
thiện chí. thiếu sự hợp tác chặt chẽ với nhau tronu việc thực hiện nuhĩa vụ
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thì việc xác lập hợp đồng này cũng không mang lại lợi ích tối đa cho các 
bên trong quan hệ hợp đồng. Và chi khi náo hợp đồng là hình thức phàn ánh 
một cách khách quan, trung thực những mong muốn bên trong của các bên 
giao kết thì việc giao kết đó mới coi là tự nguyện.

Thêm vào đó trong giao kết hợp đồng các bên phái thể hiện sự trung 
thực, ngay thăng thì mới có thể trớ thành đổi tác lâu dài của nhau trong các 
quan hệ dân sự.

Như vậy. tất cà các hợp đồng được lỉiao kết do bị nhầm lẫn. bị lừa dối 
hoặc bị đe doạ đều là nhừnu hợp dồng không đáp ứng được nguyên tắc tự 
nguyện khi giao kết và bị coi là vô hiệu.

b. Chủ tlíể của hợp đồng dân sự

Chu thể cùa hợp đồng dân sự là các chu thể cùa quan hệ pháp luật dân 
sự được quy định trong Bộ luật Dân sự 2005. Thông thường, trong quan hệ 
pháp luật dân sự. mồi bên chù thể vừa là người có quyền, vừa là người có 
nghĩa vụ. Vì vậy, điều quan trọng và cần thiết là phải xem xét để xác định 
tưưng ứng với mồi chù thể có những quyền nào và phải thực hiện hành vi gì 
trong họp đồng dân sự đã giao kết.

Các bcn tham gia vào các quan hệ hợp đồng dân sự bao gồm: Cá nhân 
(công dân Việt Nam. người nước ngoài, người không quổc tịch), pháp nhân, 
hộ gia đình, tô hợp tác. Muốn tham gia giao kết hợp đồng và trở thành chù 
the hợp pháp của hợp đồng dân sự thi các bên phái có đù tư cách cùa chù thế.

ố/. Cá nhân

Cá nhân có đủ tư cách chu thế có thể tự mình giao kết hợp đồng. 
Quyền độc lập trong giao kết hợp đồng được quy định với các cá nhân từ 18 
tuồi trờ lên (người thành niên) có du năng lực pháp luật và năng lực hành vi 
dân sự.

Người không có năng lực hành vi dân sự (là người chưa đù 6 tuồi), 
người mất năng lực hành vi dân sự (là người từ đù 18 tuổi bị mắc bệnh tâm 
thần hoặc những bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi 
thì theo ỵêu cầu của những người có quvền và lợi ích liên quan, toà án sẽ 
tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự) không được tham gia giao kết hợp

TRUÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 265



GIẢO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ

dồ nu dân sự. Giao dịch dân sự cùa những người này phai do người đại diện 
theo pháp luật xác lập. thực hiện.

Người bị hạn chế nãng lực hành vi dân sự (người nghiện ma tuý hoặc 
các chất kích thích khác dần đến phát tán tài sàn cùa gia đình, theo ycu cầu 
cùa những người có quvền và lợi ích licn quan, Toà án tuyên bố người đỏ bị 
hạn che năng lực hành vi dân sự) và người có nâng lực hành vi dân sụ 
không đầy đù (người chưa thành niên từ du 6 tuồi đốn chưa du 18 tuồi) khi 
xác lập. thực hiện giao dịch dàn sự thì phai dược người đại diện theo pháp 
luật đồng ý, trừ giao dịch nhàm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù 
hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác. Nếu người từ du 15 tuồi 
đcn chưa đủ 18 tuôi có tài sán riêng báo đám thực hiện nghĩa vụ thì có thố tự 
mình xác lập. thực hiện giao dịch dân sự mà không cần có sự đồng ý cùa 
người đại diện theo pháp luật trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

b2. Pháp nhân

Việc xây dựng một nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, bình đăng 
giữa các thành phần kinh tế và có sụ cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh té 
đòi hòi các tổ chức (đặc biệt là các tồ chức kinh té) tham gia một cách tích 
cực vào các giao lưu dân sự thông qua việc giao kết hợp đồng là điều hết 
sức cần thiết cho quá trình kinh doanh cúa họ.

Chù thể là pháp nhân thì phải dược công nhận là có tư cách pháp 
nhân. Theo Điều 84 Bộ luật Dân sự, một tổ chức được công nhận là pháp 
nhân khi có đù các diều kiện sau dày:

Thứ nhất. được thành lập hợp pháp. Tố chức đó phái đirợc co quan 
nhà nuớc có thám quyền ra quyết định thành lập, cho phcp thành lập. dăng 
ký hoặc công nhận;

Thứ hai. có cơ cấu tồ chức chặt chẽ. Quy định này làm cho tồ chức 
của nhiều người trờ thành một thực thể thống nhất. Tố chức có cơ cấu chặt 
chẽ phải là tổ chức có nguyên tẩc tồ chức, chức năng, lĩnh vực hoạt động 
được quy định trong điều lệ cùa tổ chức;

Thứ ba, có tài sàn độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách 
nhiệm bàng tài sàn đó. Tài sản cùa tổ chức là tách biệt với tài sàn cùa cá
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nhàn, tổ chức khác có liên quan, mặc dù tài san dó do cá nhân, tô chức đó 
góp vào. Tỏ chức sẽ chịu trách nhiệm cho những nghĩa vụ của mình bang 
chính tài san cua tổ chức và chi trong phạm vi khối tài sản đó (TNIỈII);

Thứ tư, nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc 
lập. Nghĩa là tô chức này không phai thông qua hay dưới danh nghĩa cua 
chu thể khác đò tham gia quan hệ pháp luật độc lập. Và khi tổ chức này xác 
lập một quan hệ pháp luật thì cùng không phai là xác lập quan hệ pháp luật 
cho các thành viên trong tổ chức mà là xác lập cho chính nó. Vì vậy. mồi 
pháp nhân phai có tên gọi riêng và phai sứ dụng tên gọi đó khi tham gia 
quan hệ pháp luật.

Theo Điều 100 Bộ luật Dân sự, hiện nay có các loại pháp nhân sau đây:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dàn;

- Tô chức chính trị. tô chức chính trị - xã hội:

- Tồ chức kinh tế;

- Tô chức chính trị xã hội - nghê nghiệp, tô chức xã hội. tô chức xã hội
- nghề nghiệp;

- Quỹ xã hội. quỹ từ thiện;

- Tô chức khác có đù các điêu kiện mà pháp luật quy định.

Pháp nhân tham gia vào các giao dịch thông qua người dại diện của 
mình. Có hai loại dại diện là đại theo pháp luật và đại theo ủv quyên.

Người đại diện theo pháp luật của pháp nhàn được qui định trong
quyết định thành lập hoặc trong Điều lộ cua pháp nhàn. Chế độ dại diện
được quv định từ Điều 139 đến Điều 148 Bộ luật Dân sự.

Đại diện theo uỷ quyền là việc người có thấm quyền giao kết hợp 
đồng có the uỷ quyền bàng văn bàn cho người khác (có đu năng lực chù thế) 
thực hiện việc giao kết. người dược uý quyền dược gọi là người đại diện 
theo uỷ quyền. Uỷ quyền có thê là uỷ quyền thường xuyên hoặc uý quyền 
theo vụ việc.

Giao kết hợp đồng do người không có quyền đại diện xác lập hoặc 
người đại diện xác lập vượt quá phạm vi đại diện không bị coi là vô hiệu
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toàn bộ nếu trong quá trình thực hiện hợp dồng được người có thâm quyền 
ký kết họp đồng đó chấp thuận hoặc đã biết hợp đồng đã được ký kết mà 
không phản đối (Điều 145, 146 BLDS 2005).

b3. Các chu thê khác

Hộ gia đình, tồ hợp tác có thế trớ thành chu thế cùa hợp đồng dân sự. 
Những hộ gia đình mà các thành vicn có tài sản chung, cùng đóng góp cônu 
sức đế hoạt động kinh tế chung trone sản xuất nông, lâm. ngư nghiệp hoặc 
một số lĩnh vực sàn xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy dịnh là chú thể 
trong các quan hệ dân sự đó (Điều 106 Bộ luật Dân sự).

Khi tham gia vào giao kết hợp đồng dân sự. hộ gia đình phải thônu 
qua người đại diện cùa hộ gia đình. Chú hộ hoặc người được uỷ quyền có 
quyền nhân danh hộ gia đình trong giao kết hợp đồng dân sự vi lợi ích 
chung cùa cá hộ. nhàm xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự 
phát sinh từ việc ký kết hợp đồng. Việc thực hiện các nghĩa vụ dân sự bàng 
tài sàn chung của’ hộ; nếu tài sàn chung không đú đẻ thực hiện nghĩa vụ 
chung cùa hộ thì các thành viên phái chịu trách nhiệm liên đới bàng tài sán 
riêng cùa mình.

“Tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng 
thực cùa Uý ban nhân dân xã, phường, thị trấn cùa từ ba cá nhân trở lên, 
cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, 
cùng hường lợi và cùng chịu trách nhiệm là chú thế trong các quan hệ dân 
sự”. (Điều 111 Bộ luật Dân sự). Theo đó. phạm vi tổ hợp tác là chú thè 
trong giao kct hợp dồng dân sự cũng hạn chế trong giới hạn chi những quan 
hệ dàn sự khi thực hiện những công việc nhất định có liên quan đến hoạt 
động kinh doanh chứ không phải mọi lĩnh vực cua đời sống xã hội.

Pháp luật quy định tư cách của tồ viên tồ hợp tác là người từ du IX 
tuổi trở lên và có đù năng lực hành vi dân sự. Tổ hợp tác khi tham gia giao 
kết hợp đồng dân sự thực hiện nghĩa vụ dân sự và chịu trách nhiệm dân sự 
bàng tài sàn chung cùa tổ hợp tác bao gồm tài sán do các tô viên đóng góp, 
cùng tạo lập và được tặng cho chung. Các giao dịch dân sự cùa tô hợp tác 
phái thông qua người đại diện xác lập, thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự
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nhân danh tổ hợp tác. Tồ hợp tác chịu trách nhiệm bàng tài sản chung. Nếu 
tài san chung không đù đc thực hiện nghĩa vụ chung thì tổ vicn phái chịu 
trách nhiệm liên đới theo phan tương ứng với phần đã đóng góp bàng tài sán 
ricng mà họ góp vào tô hợp tác.

c. Nội (lung cua liựp đồng dân sự

Nội dung cua hợp đồng dân sự là nhũng điều khoán mà các bên tham 
gia giao két hợp đồng thoa thuận xác lộp nên sau khi đã tự do bàn bạc. 
thương lượng. Nội dung cua hợp đong dân sụ xác định rò ràng quyền và 
nghĩa vụ cua các hên. quyết định tính kha thi cùa hợp đồng cùnu như hiệu 
lực pháp lý cua hợp đồng. Các hên khi thoa thuận về nội dung cua hợp đồng 
phái báo dám là những nội dung hợp pháp với các điều khoan rỏ ràng, cụ 
thê. có tính khá thi cao.

Điều 402 Bộ luật Dàn sự quy định: "Tuỳ theo từng loại hợp đồng, các 
bcn cỏ the thoa thuận về những nội dung sau dâv:

- Đối tượng cua hợp đồng là tài san phai giao, công việc phái làm hoặc 
không dược làm;

- Số lượng, chất lượng;

- Giá. phương thức thanh toán:

- Thời hạn. dịa điếm, phương thức thực hiện hợp đồng;

- Quyền, nghĩa vụ cua các bên;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp dông:

- Phạt vi phạm hợp đồng:

- Các nội dung khác.

d. Hình thức của liợp đồng dân sự

Trong quan hệ giao kết hợp đồng dân sự. các bên thoa thuận với nhau 
về quyền và nghía vụ dân sự phát sinh trong hợp dồng và cam kết thực hiện. 
Nhưng các thoá thuận phủi được biếu hiện ra bên ngoài bàng một hình thức 
nhất định. Hình thức cua hợp đồng là phương tiện đế ghi nhận nội dung mà 
các chu thê dà cam kết thoa thuận với nhau. Dôi với hợp đồng dàn sự. tuỷ
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thuộc vào tínlì chất cua từng loại hợp đồng, vào nội dune, tuỳ thuộc vào 
lòng tin lần nhau cùa các bên giao kết mà họ có thể lựa chọn hình thức nào 
trong việc giao kết hợp đồng cho phù hợp với từng trường hợp cụ thê.

Hình thức của hợp dồng dân sự là đa dạng. Theo Khoan 1 Dieu 401 
Bộ luật Dân sự: “Họp đồng dân sự có thể dược giao kết bàng lời nói. hảng 
văn bán hoặc bàng hành vi cụ thẻ, khi pháp luật không qui định loại hựp 
dồng đó phai dược giao két bằng một hình thức nhất định".

Hình thức giao kết bảng hìinh VI cụ thê là sự thoa thuận bàng việc thực 
hiện một hành vi nào đó.

Hình thúc m iệng  (băng lời nói): Hình thức này được áp dụim trong 
trường hựp hợp đồng thoá thuận thực hiện một công việc cụ thè hoặc giá trị 
cua hợp đông là không lớn. các bôn tin tương lần nhau. Cho ncn, các bcn 
giao kết chi cần thoá thuận miệng với nhau về nội dung cư bán của hợp 
đong hoặc mặc nhicn thực hiện những hành vi nhất dịnh dối với nhau.

Hình thức bting vãn han (viêl). Các bên giao két hợp dồng cam kết 
thoà thuận về quvền và nghĩa vụ hợp đồng bàng văn ban. Trong văn han dó, 
các bên phai ghi rõ những nội dung cơ han mà các bên dà cam kết với nhau, 
và người dại diện cua các bên phai ký tên vào văn hán. Thông diệp dữ liệu 
thông qua các phương tiện điện từ cũng dược coi là hình thức vãn bản. 
Thông diệp dữ liệu là thông tin được tạo ra. gứi đi, nhận và lưu giữ bảng 
phương tiện điện tư. Nếu xay ra tranh chấp, hợp đồng được ký két hẩng hình 
thức vãn ban là căn cứ pháp lý đô hao vệ quyên và lợi ích hạp pháp cua các 
bèn có cơ sở chác chán hem là hình thức bầng lời nói. Ví dụ như hợp đồng 
thuê khoán tài sàn. giao két hợp đồng bàng hình thức này hợp đồng dược lập 
thành nhiều ban. mỗi bên giữ ít nhất một bản. Diều đó là căn cứ elúrne minh 
rò rệt nhất quyền dân sự cùa các hên giao kết hợp đồng.

“Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phái được thê hiện 
bàng văn ban có công chứng hoặc chứnu thực, phái dăng ký hoặc xin phcp 
thì phái tuân theo các quy định đỏ" (Khoán 2 Điều 401 Bộ luật Dàn sự). 
Trong trường hợp này, hình thức cùa hợp đồng là một tro nu những diêu kiện 
có hiệu lực cua hợp đồng. Dổi với những quan hệ giao kết hợp đong có giá
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trị lớn. phức tạp. dỗ dẫn đốn tranh chấp trong quan hệ giao kết hợp dồng 
hoặc các hợp dông mà đỏi tượng là tài san chịu sự quan lý. kiêm soát cua 
Nhà nước thi các hên phái lập thành vãn ban có chứng nhận cùa cơ quan 
còng chứng Nhà nước, hoặc cua Uy ban nhân dàn cấp có thấm quyền nếu 
nơi đỏ không có cơ quan công chưn ti. Một số hợp dồng chuyên giao còng 
nghệ phai thực hiện đăng ký tại Cục Sơ hữu trí tuệ theo quy định cùa pháp 
luật. Hợp đồng dân sự khi giao kết bàng hình thức này có giá trị chirnii cử 
cao nhất. Vì vậy. có nhừng quan hệ hợp đồng mà pliáp luật không yêu cầu 
phải giao kết hợp dồng bằng hình thức này nhưng dô cỏ căn cứ chắc chán, 
các bên có thê chọn hình thức văn han dê giao kết hạp đồng.

Các bèn có thê thoa thuận uiao kõt hợp đồnỊỊ theo mau là hợp đong 
dược một bên dưa ra theo mầu đê hên kia tra lời trong một thời gian hợp lý.

Kèm theo hợp đồng có thố có phụ lục hợp đồng de quy định một cách 
cụ thê. chi tiết một số điều khoản cua hợp đồng mà các bên phai làm rồ khi 
thực hiện hợp dong đè các bên không thê hiêu mập mờ. mầu thuần về các 
cam kết trong hợp dồnu. Phụ lục cua hợp dồng có nội dung kliỏnu trái với 
nội dung hợp đong thì có hiệu lực như hợp dồng. Trường hựp các hên chấp 
nhận phụ lục hợp đồng có đièu khoán trái vứi diều khoán trong hợp đồng thi 
coi như diều khoán dó trong hợp đồng dà được sứa đỏi.

íL Trình tự giao kết hợp dồng dân sự

Quá trình giao kết hợp dồng phai dược tiến hành theo một trinh tự 
nhất định. Theo trình tự đó. các bên sẽ dưa ra cách thức, các bước dê di đốn 
thoá thuận xác lập được quyền và nuhìa vụ dân sự trong nội dung cua hợp 
dồng dối với nhau. Trình tự này có thô khái quát thành hai giai đoạn: Dc 
nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận đề nghị giao kết hợp dồng.

- De niỊhị íỊÌao kêt hợp iỉồnịĩ

Muốn xác lập dược hợp dồng dân sự thì một hcn phái thê hiện trước V 
muốn cùa mình ra bên ngoài bàng một hành vi nhat định. Việc thực hiện 
một hành vi nhất dịnh đó đưực coi là một đề nghị giao kết hợp đồim. Khoán 
1 Diều 390 Bộ luật Dân sự quy định: "Đe nghị giao két lụyp dồng là việc thê 
hiện rò ý định giao két hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đè nghị này cua
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bên đề nghị đối với bên đà đưực xác định cụ thể". Qua đó bèn cung ký kết 
hợp đồng nhận biết rõ ràng ý định giao kết hợp đồng và từ đó hai hên ló thề 
đi đến việc giao kết hợp đồng với nhau. Nhưng đề cho phía bẽn kia ó  thề 
hiểu được đối tượng và nội dung cua hợp đồng, bên đề nghị giao kế' phải 
đưa ra các điều khoản cùa hợp đồng một cách rõ ràng, cụ thể. Đẻ ngh giao 
kết hợp đồng được tiến hành bàng nhiều phương thức khác nhau. Cá: bôn 
có thề trực tiếp gặp nhau bàn bạc đi đến thoà thuận về nội dunu cu; hợp 
đồng hoặc có thể trao đổi qua điện thoại, điện báo và ca thư điện tư. ”rong 
thời gian ấ n  định đợi b ê n  được đ ề  nghị t r ả  l ờ i .  g i ữ a  h ọ  c o i  n h ư  đ ã  c ó  SỊ r à n í ’ 

buộc về vấn đề đă đưa ra và khônu được đưa ra đề nghị với người tiử ba 
nữa. Nếu trong thời hạn đợi trả lời. bên đề nghị lại giao kết hợp đồm với 
n g ư ờ i  t h ứ  b a  t h ì  p h á i  b ồ i  t h ư ờ n g  t h i ệ t  h ạ i  c h o  b ê n  đ ư ợ c  đ ề  n g h ị  n ế u  C( t h i ệ t  

hại phát sinh, đồng thời không được giao kết hợp đồng.

- Chấp nhận đẻ nghị giao kết hợp đồng

Sự trá lời cùa bên được đề nghị chấp nhận toàn bộ nội dung cia đồ 
nghị do bên đề nghị giao kết hợp đồng đưa ra dược hiêu là chắp nhìn đê 
nghị giao kết hợp đồng. Tuỳ theo từng quan hệ hợp dồng và phươnịthức 
giao kết hợp đồng, bên được đề nghị có thê trá lời ngay việc có chắp nhận 
giao kết hựp đồng hav không hoặc có thề bên dược đề nghị cần phai CI một 
thời gian nhất định đế cân nhấc, tính toán việc giao kết hợp đồng. Sai thời 
gian mà bên đưa ra đề nghị ấn định, bên được đề nghị mói tra lời VI việc 
chấp nhận giao kết hợp đồng thì coi như đó là lời đề nghị mói cua bẽn :hậm 
trà lời. Trong trường họp thông báo chấp nhận giao kết hợp dồng dcn :hậm 
v ì  l ý  d o  k h á c h  q u a n  ( đ ư ợ c  x á c  đ ị n h  q u a  d ấ u  n g à y  g ử i  t r ê n  p h o n g  bì  CÙI b ư u  

điện, qua ngày, tháng trên thư điện tử v.v... ) thì thông báo chấp nhậi giao 
kết hợp đồng vẫn có hiệu lực pháp lý trừ trường hạp bên đề nghị trá lờ ngay 
không đồng ý với chấp nhận đó cùa bên được đề nghị.

Khi bên được đề nghị chấp nhận toàn bộ nội dung các điều .hoán 
được bên đề nghị đưa ra thì coi như chấp nhận đề nghị. Nếu hên đưrc đề 
nghị chi chấp nhận một phần trong nội dung đó thì coi như bên đirrc đề 
nghị muốn thay đồi. bổ sung nội dung mà bên đề nghị đà đưa ra. Vì th . bèn 
được đề nghị trờ thành bên đề nghị giao kết hợp đồng mới. bên đi nghị
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trước đó lại trở thành bên được đề n g h ị .  Quá trình đưa ra đề nghị và chấp 
nhận đe nghị lại lặp lại đen khi nào các bên có thế thoà thuận toàn bộ nội 
dung các diều khoản trong http đồng thì tiến đến việc chính thức giao kết 
họp đồng.

e. Thời diêm giao kết Itợp đồng

Thời điếm giao kết hựp đồng dược xác định tùy theo phương thúc 
giao kết và hình thức hợp dồmi mà các bèn dà lựa chọn. Theo Diều 404 Bộ 
luật Dân sự, thời diêm giao kết hợp đong dân sự dược quy định như sau:

“ 1. Hợp đong dàn sự dược giao kết vào thời điểm bôn đề nghị nhận 
dược tra lời chấp nhận giao kết.

2. Hạp đong dàn sụ cũim xem như dược giao kết khi hét thòi hạn trá 
lời mà bên nhận được đồ nghị vần im lặng, nếu có thoa thuận im lặne là sự 
trà lời chấp nhận giao kết.

3. Thời điêm giao kết hợp đong bang lời nói là thời điểm các bên đà 
thoá thuận về nội dung cùa hợp đồng.

4. Thời điếm giao kết hợp đồng bang văn han là thời diêm bên sau 
cùnu ký vào văn han”.

ỊỊ. Tliời điểm có hiệu lục của hợp dồng (lân sự

Các bôn phai thực hiện các nghĩa vụ cua mình khi hợp đong đã có 
hiệu lực. Hiệu lực cùa hợp dỏng dược xác định theo từng thời diêm khác 
nhau tùy thuộc phương thức và hình thức giao kết. Thời điềm có hiệu lực 
cua hợp dồng dân sự còn dưựe xác định theo sự thoà thuận cua các bên hoặc 
theo qui định cua pháp luật, v è  mặt nguycn tác. hợp đồng dân sự cỏ hiệu 
lực từ thơi diêm giao kết trừ trường hợp có thoa thuận khác hoặc pháp luật 
có quy đinh khác.

- Hợp đồng miệng có hiệu lực từ thời diêm các bên dã trực tiếp thoa 
thuận vói nhau vè những nội dung chu yếu cua hợp đồng.

- Hợp đồng bang văn bán có hiệu lực tại thời điêm hai bên đà ký vào 
vãn bán hợp đồng.
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- ỉ lợp đồng hàng văn ban có chửng nhận, chứng tliục. dăng ký hoặc 
xin phép có hiệu lực tại thời diêm vãn ban hçyp đông được chứng nhận, 
chứng thực, đãng ký hoặc cho phép.

Ngoài ra, nếu các hên dã tự thoả thuận đò xác dịnh hoặc iront: trường
hợp pháp luật đã có quy định cụ thê thi hợp đồng cỏ hiệu lực o các thài
diêm dó. Chảng hạn. hợp đồng tặng cho bất dộng san có hiệu lực kè từ thài 
điôm dăng ký: nêu bất động san không phai dăng ký quyền sơ hữu thi hợp 
dont» tận ụ cho có hiệu lực kè từ thời diêm chuyến uiao tài san ( Dieu 467 Bộ 
luật Dân sự).

//. Diều kiện cỏ liiệu lục của liựp dồng dân sự

Hợp đồng dân sự là những uiao dịch dàn sự phổ biến. Vi vậy. một
quan hệ hợp dồng dân sự có hiệu lực pháp lý cần phái thoá màn những diều 
kiện có hiệu lực cua giao dịch dàn sự dược quy định trong Diêu 122 Bộ luật 
Dân sự.

Thú nhai, các chu the giao kết hợp đồng phai hợp pháp. Thòng 
thường, các hên phai có nàng lực pháp luật và năng lực hành VI dãn sự.

Thử hai, mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm diều cấm 
cua pháp luật, không trái dạo đức xà hội. Dối tượng cua hợp dồng không 
thuộc hàng hoá cấm giao dịch, công việc cấm thực hiện. Nội dung cua hợp 
đồng pliai cụ thô dố qua đó các bên xác lập nghĩa vụ hợp đồng một cách rò 
ràng, dỗ thực hiện. Những nghĩa vụ trong hợp dồng mà không thô thực hiện 
thi hợp đong cùng không được coi là có hiệu lực pháp luật làm phát sinh 
quyền và nghĩa vụ cua các bôn.

Thứ ha, các chủ thổ tham gia giao két hợp đồng phái hoàn toàn tự 
nguyện, tức là nó phai xuất phát từ ý chí thực, từ sự tự do bày tó ý chi cua 
các bên trong các thoả thuận hợp đồng đó. Nếu có sự lừa dối, gia tạo hay ép 
buộc, de doạ trong giao kết hợp đồng thì hợp đồng dỏ bị coi là vô hiệu.

Thứ tư. hình thức của hạp đồng là diều kiện có hiệu lực trong trường 
hợp pháp luật có quy định về hình thức cùa hợp đồng.
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i. Hụp dồng (lân sự  vô Itiệu

Hợp đồng dân sự có the bị coi là vỏ hiệu khi hợp dò ne đó trái với 
nhìrni’ qui định cua pháp luật và khònu có du nhĩrnu diêu kiện dô có hiệu lực 
cua hợp dong. Oieu kiện vô hiệu dối với hợp dồnu dân sự dược qui định như 
đ ô i  v ớ i  m a o  d ị c h  d â n  s ự  v ô  h i ệ u .

Nuưoi ta phân biệt hai loại uiao dịch vò hiệu toàn bộ và giao dịch vô 
hiệu từng phần. Giao dịch dàn sụ vô hiệu từng phần khi từng phần cua giao 
dịch bị coi là vô hiệu nhưng nỏ klìòng anh hinmg dến hiệu lực cua các phần 
còn lại cua hợp dồim.

Các trướng hợp hợp đone vò hiệu dược quy dịnh từ Diều 127 dến điều 
135 Bộ luật Dân sự 2005 với nlũrng trường hợp điên hinh sau dây.

Một là. mao dịch dàn sự có mục dícli và nội dmm vi phạm diều cam 
cua pháp luật, đạo dức xà hội thi bị coi là vò hiệu. Vi phạm diều cam cua 
pháp luật là việc các hôn thoa thuận với nhau dê thực hiện nlũmg công việc 
mà pháp luật cam thực hiện. Trái dạo đức xã hội là VI phạm những ehuân 
mực ứng xử chung trong đời sông xã hội dược ca cộntỉ dỏng thừa nhận và 
tòn trọng.

Hai lí), các bôn xác lập yiao dịch dân sự một cách uià tạo nhăm che 
giấu một giao dịch khác thì giao dịch gia tạo bị coi là vô hiệu. Trong tnrớim 
hợp xác lập giao dịch gia tạo nhăm tròn tránh nuhĩa vụ với người thứ ha thì 
kỊiao dịch đó là vò hiệu.

Ha lù, Ịíiao dịch dân sự do niurời chưa thành niên, niurời rnât nân ti lực 
hành vi dàn sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập hị coi 
là vô hiệu khi giao dịch này theo quy định cua pháp luật phai do ngirời đại 
diện cua họ xác lập. thực hiện.

Bốn /ừ, giao dịch dân sự vò hiệu do hị nhâm lần. Khi một bẽn có loi 
vò ý làm cho bên kia nhâm lần vè nội dung cua uiao dịch dân sự mà xác lập 
giao dịch thi bên bị nhâm lần có quycn ycu cầu bt}n kia thay đỏi nội dunii 
cùa giao dịch đó. nếu bên kia khônu chắp nhận thì bên bị nhầm lẫn có quyền 
ycu cầu Toà án tuycn bo giao dịch vỏ hiệu.
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Trong trường hợp một bên do lồi cố ý làm cho bèn kia nhầm lần về 
nội dung cùa giao dịch thì được eiái quyết theo quy định tại Diều 132 cùa 
Bộ luật này.

Xâm lù. khi một bên tham gia bị lừa doi hoặc bị đe doạ thì có quvên 
ycu cầu Toà án tuycn bố giao dịch dân sự đỏ là vô hiệu. Lừa doi trong tiiao 
dịch là hành vi cổ ý cùa một bên nham làm cho bên kia hiếu sai lệch vè chu 
thê hay tính chất cua đối tượng hoặc nội dung cua giao dịch dân sự. De doạ 
trong giao dịch là hành vi cố V của một bên làm cho bên kia buộc phai xác 
lập. thực hiện giao dịch. Vì vậy, chi cần một bôn có hành vi này thi giao 
dịch đó bị coi là vô hiệu.

Sáu là. ui ao dịch dàn sụ vô hiệu do người xác lập khônu nhận thức và 
làm chu dược hành vi cua mình. Người có năng lực hành vi dàn sự nhưmi đà 
xác lập giao dịch vào đúng thời diêm không nhận thức và làm chú được 
hành vi cua mình thi có quyền yêu cầu Toà án tuycn bổ giao dịch dân sự do 
là vô hiệu.

Bay /í), giao dịch d â n  sự bị coi là vô hiệu do không tuân thù quy dịnli 
về hình thức. Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức uiao dịch dàn 
sự là điều kiện có hiệu lực cua liiao dịch mà các bên không tuân theo thì 
theo yêu càu cua một hoặc các bên, Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thâm 
quyền khác quyết dịnh buộc các bcn thục hiện quv định về hình thức cua 
giao dịch trong một thời hạn. quá thời hạn dó mà không thực hiện thi giao 
dịch dó hị coi là vô hiệu.

Ngoài ra, sự vô hiệu cua Inrp dỏng chinh làm châm dứt hạp dỏng phụ, 
trừ khi các hên có thoá thuận hợp dồng chính được thay thố bang hợp dồng 
phụ. Nhưnu sự vô hiệu cua hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp dồng 
chính trừ khi các bên có thoà thuận với nhau.

Việc tuycn bố một hợp đồng dân sự vô hiệu thuộc thủm lỊinvn cua 
Toct á«. Đoi với trường hợp vô hiệu do vi phạm diều câm cua pháp luật, trái 
đạo đức xã hội: vô hiệu do gia tạo thì thời hiệu ycu cầu Tòa án tuyên bổ 
giao dịch dân sự vô hiệu ià không bị hạn cho. Đối với các trường hợp khác, 
thời hiệu này là hai năm, kê từ ngày giao dịch dân sự đưực xác lập.
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Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay dối. chấm dứt 
quyền, nghĩa vụ dàn sự cùa các bẽn kê từ thời điềm xác lập. Giao dịch dân 
sự vỏ hiệu được xừ lý như sau: Các bên khôi phục lại tình trạnii ban đầu. 
hoàn trả cho nhau những gi đã nhận, nếu không hoàn trả được bầng hiện vật 
thì phai hoàn tra bàng tiền, trừ trường hợp tài sàn giao dịch, hoa lợi, lợi tức 
thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại 
phái bồi thường thiệt hại.

2. Chế độ thực hiện họp đồng dân sự

Tuỳ theo tính chất cùa từng loại hựp dồng mà các bên giao kết dưới 
một hình thức nhất định không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Từ thời điêm 
hợp dồng có hiệu lực. các bên ký kết có các quyền và nghĩa vụ pháp lý đối 
với nhau. Pháp luật có những quv định cho việc thực hiện hợp đồng dân sự.

a. Nguyên tắc thục hiện hợp đồng (lân sự

Theo Điều 412 Bộ luật Dân sự, các bên phai tuân thú những nguyên 
tắc trong thực hiện hợp đồng dân sự sau đây.

Một là, thực hiện hợp đồng đúng cam kết. Điều đó có nghĩa là các bcn 
phái thực hiện đúng hợp đồng, đúng dối tượng, đúng số lượng và chất 
lượng, đúng chúng loại, đúng thời hạn. đúng phưưng thức đã xác dịnh trong 
hợp đồng hoặc do pháp luật đă qui định. Nếu không thực hiện đúng, vi 
phạm nuhĩa vụ dã được ghi nhận trong nội dung cùa hợp đong thì phái chịu
trách nhiệm do vi phạm hợp đông.

Trong cơ ché thị trường, các bên có thó thoà thuận không thực hiện 
(.lúng các nội dung dã cam kết. nhưng vỏ một mặt nào dó bôn thục hiện không, 
dúnu cũng gây ra phiền toái cho bên cùng giao kết như: không thực hiện dũng 
tiên dộ công việc, nhỡ việc với hcn thứ ha. mát thời gian cùa dôi tác...

Hai /ừ, thực hiện hợp đồng một cách trung thực, theo tinh thần hợp 
tác, có lợi nhất cho các bcn, báo đám tin cậy lần nhau.

Nguyên tấc này đòi hòi ngay từ khi giao kết hợp đồng, đến khi thực 
hiện hợp đồng các bên phải kịp thời thông háo cho nhau về tình trạng, dặc 
tính cua đối tượng, bao gồm ca khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực
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hiện hựp dông. Nêu một bcn, vì lợi ích cua mình mà che giàu khuyct tật cua 
vật là đổi tượng cùa hợp dồng, gây ra thiệt hại cho hòn dối tác thì phai bồi 
thường thiệt hại. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bèn luôn thòm; tin 
cho nhau về tiến độ thực hiện hợp dồng. Diều dó chính là biêu hiện cua sự 
hợp tác. tương trợ. giúp đỡ lần nhau, luôn quan tâm đốn lợi ích cua cá hai 
bên giao kết hợp đồng. Có như vậy mới tạo ra lòng tin đối với nhau đẻ trớ 
thành đổi tác lâu dài cùa nhau. Muốn vậy. khi thực hiện hợp đồng không 
được ỷ lại. vin vào các khỏ khăn khách quan mà không thực hiện hoặc thực 
hiện không đầy đu hợp đồne dân sự. hoặc chi tính đến lợi ích cùa mình mà 
thò ơ. khônu chú ý đốn lợi ích cua bcn cùng giao kết hợp đồng. Ngoài ra, 
nguyên tắc nàv còn đòi hỏi các bên phái tìm mọi biện pháp cần thiết dê ngăn 
chặn bót thiệt hại có thể xảy ra cho nhau trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Ba lí), thực hiện hợp đồng dân sự không được xâm phạm đến lợi ích 
của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp cùa người khác.

về  nguyên tắc. khi các bcn ký kết. thực hiện hợp đồng vì lợi ích cùa 
mình nhưng phai hướng tới lợi ích công cộng, lợi ích ciia toàn xã hội. lợi ích 
của Nhà nước. Có như vậy thì trật tự pháp luật nói chung mới được giù 
vừng, thực hiện được nghĩa vụ cùa công dân dối với Nhà nước. Qua đỏ 
quyền lợi, lợi ích hợp pháp cùa các bên được báo vệ trong khuôn khổ pháp 
luật, không làm ánh hường đến lợi ích hợp pháp cua người khác.

b. Giải tliich hợp dồng dân sự

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, có những nội dung hợp đồng 
được các hên chú thể hiếu theo nhiều nghĩa khác nhau. Việc giai thích hợp 
đồng (giãi thích giao dịch dân sự) phái dựa trên cơ sớ những quy dịnh của 
pháp luật nhàm bào dám hợp đồng là ý chí chung, thế hiện lợi ích cùa tất cá 
các bên và được thực hiện theo thứ tự sau đây:

1) Theo ý muốn đích thực cùa các hên khi xác lập hợp đồng;

2) Theo nghĩa phù hợp với mực đích của giao dịch:

3) Theo tập quán nơi hợp đồng được xác lập.

Diều 409 Bộ luật Dân sự quy định những nguyên tác cụ thê cho việc 
giái thích hợp đồng. Nguycn tắc cua việc giải thích hợp đồng dược quv dịnh
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riêng :ho từng trường hợp: Hạp dồng có diều khoán không rõ ràng; khi một 
diều Ị hoan cua hạp đồng có thê được hiêu tlico nhiều nghĩa: hợp dồng có 
ngôn từ có thê hiêu theo nhiều nghĩa khác nhau; khi có diều khoản hoặc 
ngôn ìr khó hiêu: hợp đồng thiếu một sổ đièu khoan: ngôn từ sứ dụng trorm 
hợp đ')ni> mâu thuần với ý chí chung và khi bên mạnh thố đua vào hợp dong 
nội ding bắt lợi cho bcn yếu thế.

c. Các biện pháp đảm bảo thục Itiện liọp dồng

Việc thực hiện hợp đồng dân sự là việc thực hiện các nghĩa vụ dân sự 
được \ác lập từ hợp đồng theo sự thoa thuận tụ nguyện cúa các bên hoặc 
theo cui định của pháp luật. Dô ràng buộc và tăng cường trách nhiệm trong 
việc thực hiện các nghĩa vụ cua hợp đồng, các bên có thê thoà thuận áp dụng 
các bện pháp bao đam thực hiện các nghĩa vụ dân sự được quy định tại 
Điều 318 và những điều tiếp theo cua Bộ luật Dân sự.

Một lù, cầm cố tài sàn. cầm  cố tài sàn là việc một bèn giao tài sán 
thuộc sớ hữu của mình cho bên kia đế đani bao thực hiện nghĩa vụ (Điều 
326 Bộ luật Dân sự), v ề  hình thức, việc cầm cố phài được lập thành văn 
ban. cí thê lập thành văn bán riênií hoặc ghi trong hợp đồng chính, trong đó 
ghi rò đối tượng, giá trị tài san. thời hạn cấm cố và phương thức xứ lý tài 
sán cầm cổ.

Tài san cầm cố có thể bị khấu trừ phần nghĩa vụ chưa được thực hiện, 
được siao cho bên nhận cầm cố cầm trước một tài sàn cua bên cầm cổ de 
báo đam cho quvền lại của mình. Các bên tro nu quan hệ cầm cố có thể là cá 
nhân, pháp nhân hoặc chu thế khác, nhưng phai thoá màn các yêu cầu về 
nâng lực chu thê.

Khi người cỏ nghĩa vụ giao tài sàn thuộc sở hữu cùa mình cho người 
có quỵcn. từ thời điém đó họ bị hạn ché một sổ quyền năng đối với tài san 
của mình. Phải báo cho bên nhận cầm cố về quyền cùa người thứ ba đổi với 
tài sản cầm cố. đồng thời thanh toán cho bcn nhận cầm cố những chi phí 
hợp k  đố bào quán, giữ gìn tài sản cầm cố. Nhưng chi được bán tài sàn cầm 
co. thay thc tài sản cam cố hàng một tài san khác nếu được bên nhận dong ý, 
hoặc cỏ thê nhận lại tài sàn khi nghĩa vụ dược bao đảm bàng cầm cố chấm dứt.
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Trong thời gian văn bản cầm cố có hiệu lực, người nhận câm cố tài 
sàn có nghĩa vụ bào đảm nguycn giá trị cùa tài sàn cầm cố; không được 
chuyển dịch sở hữu vật cầm cố cho người khác cũng như không đem tài sàn 
cầm cố đế báo đám thực hiện nghĩa vụ khác hoặc không được khai thác 
công dụng tài sản cầm cố, hương hoa lợi. lợi tức từ tài sàn cầm cố nếu bên 
cầm cố không đồng ý.

Hai là, thế chắp tài sản. Thế chấp tài sàn là việc một bèn (bẽn thế 
chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu cùa mình để bào đám thực hiện nuhĩa vụ 
dàn sự đối với bên kia (bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp do bên thế chấp 
giữ. không chuyển giao tài sàn đó cho bên nhận thế chấp, trừ trường hợp các 
bên có thoà thuận giao cho người thứ ba giữ tài sán thế chấp.

Hình thức thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản, có thề lập 
thành văn hàn riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp 
luật có quy định thì văn bàn thế chấp phái được chứng nhận cua Công 
chứng nhà nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp có thấm quyên 
hoặc việc thế chấp phái được đãng ký nếu tài sán thế chấp có đăng ký quyền 
sở hữu.

Trong th^i hạn.Ị/ăn bản thế chấp có hiệu lực. bcn thế chấp tài sàn phái 
có nghĩa vụ báo quán, giữ gìn tài sản thế chấp hoặc phải có nghĩa vụ giữ 
nguyên giá trị cùa tài sàn thế chấp cũng như không dược chuyên dịch quyền 
sờ hữu hoặc tự động giao tài sán thế chấp cho người khác. Đồng thời phai 
thông báo cho bcn nhận the chấp về các quyền cùa người thứ ba đoi với tài 
sàn thế chấp nếu có. Neu bên nhận thế chấp giữ giấy tờ về tài sàn thề chấp 
thì khi chấm dứt thế chấp phài hoàn trà lại cho bên thế chấp giấy tờ về tài 
sán thế chấp.

Ba là, đặt cọc. Đặt cọc là việc một hcn giao cho bên kia một khoản 
tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc vật có giá trị khác (tài sàn đặt cọc) trong 
một thời hạn đế bào đàm giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự. Khi tiến hành 
đặt cọc phái được lập thành văn bàn ghi rõ đối tượng, giá trị bàng tiền hoặc 
bằng tài sản đặt cọc, thời hạn đặt cọc.

Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sàn
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dặt cọc được tra lại cho bên dặt cọc hoặc dược trừ dê thực hiện nghTa vụ trá 
tiền. Nếu bên dặt cọc không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đu nuhĩa 
vụ hợp đồng thì hoặc tài sàn đặt cọc thuộc về hên nhận đặt cọc hoặc tài sán 
dặt cọc bị khau trừ một khoan tiền tương dương dế thực hiện nghĩa vụ đó. 
trừ trường hợp có thoà thuận khác.

Bốn lù. ký cược. Ký cược là việc bên thuê tài sán là dộnn san uiao 
cho bên cho thuê một khoan tiên hoặc kim khi quí. đá qui hoặc vật có uiá trị 
khác (tài san ký cược) tronu thời hạn dô bao dam việc tra lại tài san thuc. 
Khi bèn di thuê dã tra lại tài san thì họ dược nhận lại tài san ký cược, sau khi 
trừ tiền thuê. Ncu hên thuê không tra lại tài san thuê, thì bên cho thuê có 
quyền đòi lại tài san thuê, nếu tài san thuê không còn thì tài san ký cược 
thuộc về bên cho thuê.

Năm  /À, ký quỹ. Kỷ quỹ là việc hên có niỉhĩa vụ giri một khoan tiền 
hoặc kim khí quí. đá quí hoặc uiấv tờ có giá khác vào tài khoan phong toa 
tại một niỉân hànu dê bào đàm việc thục hiện nghĩa vụ dân sự.

Khi bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 
nghĩa vụ thì bên có quyèn được ngân lìànu nơi ký quỹ thanh toán, bồi 
thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gâv ra. sau khi dà trừ chi phí dịch vụ 
ngân hántí.

Sáu lừ, bao lành. Bao lành là việc người thứ ba (bôn bao lành) cam kết 
với bôn có quyền (bên nhận bao lành) sẽ thực hiện nghĩa vụ (bòn được hao 
lành) nếu khi đén thời hạn mà bên được báo lãnh không thực hiện hoặc thực 
hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng cỏ thê thoa thuận vè việc bên bảo 
lãnh chi phai thực hiện nghĩa vụ khi bên được bao lành không có kha năng 
thực hiện nghĩa vụ cua mình.

Hình thức bảo lãnh bàng văn bàn. cỏ thê lập thành văn hàn riêng, nếu 
trong trường hựp pháp luật qui định thì phai có chứnu nhận cua Công chứng 
nhà nước hoặc chứng thực cua Uv ban nhân dàn cấp có thâm quyền hoặc là 
ghi vào hợp đong chính.

Bên báo lành có thô cam kết bao lành một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ 
cho hèn dirực bao lành.
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Nghĩa vụ bão lành bao gôm cả tiên lài, tiên nợ gôc. tiên phạt và tiên 
bồi thường thiệt hại trừ trường hợp các bên có thoá thuận khác. Bên bào 
lành phai dưa tài sán thuộc sờ hữu cùa mình đe thanh toán cho bèn nhận bào 
lành khi bên dược bào lành không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 
nghĩa vụ. Dối với một nehĩa vụ có thê có nhiều người cùng bao lành thì phai 
liên đới thực hiện nghĩa vụ đó, trừ trường hợp có thoả thuận hoặc pháp luật 
quy định bao lành theo các phần độc lập hoặc hcn có quyền có thỏ yêu cầu 
bất cứ ai trong sổ những người liên đới phái thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

Bảy là, tín chấp. Bào đàm bàng tín chấp chi áp dụng với các tồ chức 
chính trị - xà hội. Tô chức chính trị - xà hội tại cơ sở có thê hảo đàm hang 
tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoán tiền tại ngân hàng 
hoặc tổ chức tín dụng khác, nhàm mục đích đế sàn xuất, kinh doanh, làm 
dịch vụ theo qui định cua Chính phủ. Như vậy, bảng uy tín cùa mình các tổ 
chức chính trị - xã hội tại địa phương, cơ sờ vay tiền cho cá nhân, hộ gia 
đình. Cho nên, việc cho vay có bào đám bàng tín chấp phái được lập thành 
văn bán ghi rõ số tiền vay, mục đích vay. thời hạn vay. quyền nghĩa vụ trách 
nhiệm cua người vay, ngàn hàng, tô chức tín dụng nào cho vay và tô chức 
bao đam vay.

d. Chế độ sửa dổi, chấm (lứt, huỷ bỏ Itợp dồng

Trong quá trình thực hiện hợp dồng dàn sự, do tác dộng cua những 
yếu tố khách quan cũng như điều kiện cùa các bcn chu thê. các bên có 
quyền lhoá thuận với nhau về việc sứa dối. chấm dứt, huy bo hợp dồng dân 
sự dà có hiệu lực nhằm làm cho việc thực hiện quan hộ hợp dong tlụrc sự co 
hiệu quà đối với các bên. Quan hệ hợp dồng cũng dược chấm dứt. huy bỏ 
trong những trườn li hợp nhất định. Việc sứa đổi, chấm dứt và huy bỏ hựp 
đồng phái tuân theo những quy định về điều kiện, thủ tục cùa Bộ luật Dân sụ.

dĩ. Sưa đôi hợp dồng dân sự

Hợp đồng đã được giao kết và có hiệu lực pháp lý nhưng do diều kiện, 
hoàn cánh cụ thê cùa mồi bên mà các bẽn có thê thoá thuận sửa đôi họp 
đồng, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác. Khi tiến hành sứa đôi hợp 
đồng dàn sự phái giài quyết hậu quá cùa việc sứa đối đỏ. Nó cỏ thè là:
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- Chi phí dã bó ra để thực hiện một phần công việc trước khi sữa đổi 
mà bèn thực hiện không thu hồi lại được.

- Chi phí đô chuân bị cho việc thực hiện nghĩa vụ cùa hợp đồng, mặc 
dù đà tận dụng, thanh lý chưa đu bú đẩp giá trị ban dầu cùa nó.

- Tièn bồi thường thiệt hại đã phai tra do sứa đôi hợp đồng dân sự.

Hình thức ghi nhận việc sưa dôi phai phù hợp với hình thức hợp đồng 
đã giao kết. "Trong trường họp hợp dồng dược lập thành vãn bán. được 
còng chứng, chứng thực, đăng ký hoặc cho phép thì việc sừa đồi hợp đồng 
cũng phái tuân theo hình thức đỏ" (Điều 423 Bộ luật Dân sự). Đối với các 
hợp đồng khác thi việc sưa đối hợp đồng dược ghi nhận bàng hình thức nào 
là do các bên tự nguyện thoá thuận với nhau.

(12. Chấm dứt hợp đồng <Jún sự

Xuất phát từ lợi ích cùa mình mà các bèn tham gia giao kết hợp đồng, 
xác lập quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng. Hợp đồng đà có hiệu lực nhưng 
khi tiên hành thực hiện nghĩa vụ thi các bèn mới nhận thức được rằng họ 
cần phái chẩm dứt hợp đồng vì việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không 
mang lại lợi ích hợp lý cho một bên hoặc cà hai bên như họ kỳ vọng khi 
giao kết hợp đồng. Điều 424 Bộ luật Dân sự nêu ra các trường hợp chấm dứt 
hợp đồng như sau:

- Ilợp đồng được chấm dứt khi hợp dồng đà hoàn thành: Toàn bộ nội 
dung cua hợp đồng được các bên thực hiện, thông qua đó các bcn tham gia 
hợp đồng được đáp ứng quyền dân sự cúa mình thì hợp đồng được coi là 
hoàn thành và không có lý do đế hợp đồng tồn tại nữa;

- Hợp đông được chấm dứt theo thoa thuận cua các bên: Trong trường 
hợp bên nghĩa vụ gặp khó khăn không có khá năng đé thực hiện hợp đồng 
hoặc nếu hợp đồng đó được thực hiện sẽ gây ra tòn thất về vật chất cho một 
hoặc cả hai bcn, thì các bèn có thể thoà thuận chấm dứt hợp đồng;

- Hợp đồng chấm dứt khi cá nhân giao két hợp đồng chết, pháp nhân 
hoặc chù thể khác chấm dứt, vì việc thực hiện hợp đồng phái do chính cá 
nhân, pháp nhân hoặc chú thể đó thực hiện;

- Hợp dồng chấm dứt khi bị huy bỏ. bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
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- Hợp dồng chấm dứt khi hợp đồng không thê thực hiện dược d> đối 
tượng của hợp đồng không còn và các bcn có thê thoà thuận thay th* đối 
tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại:

- Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

d3. Huy bo hợp dồng lỉân sụ

Theo Điều 425 Bộ luật Dân sự, một bên có quyền huy bo hợp đồm và 
không phái bồi thường thiệt hại khi bcn kia vi phạm hợp đồng là điềtkiiện 
huỳ bo mà các bên dà thoà thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên hiý bo 
họp đồng phai thông báo ngay cho bcn kia biết về việc huy bo. nếu ktômg 
thông báo mà gây thiệt hại thì phái bồi thường. Khi hợp đồng bị huv lò thì 
hựp đồng không có hiệu lực từ thời diêm giao kết và các bẽn phai ho;n tra 
cho nhau tài sán đà nhận; nếu không hoàn tra được hàng hiện vật thi phú tra 
bàng tiền. Bèn có lồi trong việc họp dồng bị huy bo phai bồi thường thiệt hi.

(¡4. Dơn phuơmỉ chum dứt thực hiện hợp đồng dân sự

Một bôn có thế đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồnii nếu «ó sự 
thoá thuận cúa các bèn hoặc được pháp luật quy định. Bên đơn phrcnng 
châm dứt thực hiện hợp đông dân sự phái tliõniỊ báo MỊay cho bcn ki; b>iêt 
việc chấm dứt thực hiện hợp đồng, nếu không thông báo kịp thời dê XẠ ra 
thiệt hại thì bcn đơn phương chấm dứt hợp dông phai bôi thường thie hiại 
cho bôn kia.

Tại thời diỏm bcn kia nhận dược thông báo chấm dứt thực hiệrhcợp 
đồng, các bên không phái tiếp tục thực hiện nghĩa vụ cùa hợp đồng V. bicn 
dà thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu thanh toán một phần hoặc toai Ibộ 
niỉhĩa vụ hợp dồng mà họ đã thực hiện. Bên có lỗi trong việc hợp dồig bị 
đơn phương chấm dứt phai hồi thường thiệt hại.

3. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm họp đồng dân sự

a. Khái niệm. đặc điểm của trách nhiệm pháp lý do »7 phạm họp đồng dàn ự

Khi hợp đông đà có hiệu lực, các bên có nghĩa vụ thực hiện dã' (đù 
những cam kết cua mình. Nếu một bcn có hành vi vi phạm hợp đồng trc là 
vi phạm nghĩa vụ dân sự đă dược xác lập từ hợp dồng thì phai chịu ráich
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nhiệm do vi phạm hạp dồng. Ớ đây. trách nhiệm pháp lý được hièu là trách 
nhiệm cua bẽn cỏ nghĩa vụ nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không 
đúng nghĩa vụ. Trách nhiệm do vi phạm hạp dồng là một loại của trách 
nhiệm dán sự (Trách nhiệm trong hợp đong) và cũng là một trong những 
trách nhiệm pháp lý nên có những đặc iỉiém chung sau dây:

- Được áp dụng chi khi cỏ hành vi vi phạm pháp luật, và chi đối với 
người có hành vi vi phạm đỏ.

- Lã biểu hiện sự cưỡng chế cua Nhà nước đổi với hành vi vi phạm và 
do cơ quan nhà nước có thâm quyền áp dụng.

- Bao giờ cũng là hậu qua hất lợi cho bên có hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, trách nhiệm dàn sự do vi phạm nghía vụ còn có nliũníỊ đặc 
lỉiêm riêng:

- Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự luôn liên quan trực 
tiếp dối với tài sán. Vì lợi ích cua mình các bèn tự nguyện quyết định tham 
gia vào các nghĩa vụ dân sự. quan hệ hợp đồng dân sụ. Việc vi phạm nghĩa 
vụ cua một bên sẽ tác dộng trực tiếp đền lợi ích vật chất cùa bên kia. Xuất 
phát từ quail diem dó mà bcn vi phạm phái bù dấp toàn bộ những lợi ích vật 
chất cho bện bị vi phạm.

- Bcn có hành vi vi phạm phái gánh chịu hậu quà bất lợi mang nội 
tlung tài sàn như bắt buộc phai liếp tục thực hiện nghĩa vụ hoặc phái hồi 
thường thiệt hại nhăm mục dich thoá mãn lợi ích chính dáng cùa bên kia 
hoặc khấc phục hậu quà cho bên bị vi phạm.

b. Nguyên tắc của trách nhiệm dân sự do vi phạm Itọp dồng

Thứ nhất, bên có nghĩa vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không 
(.lúng nghĩa vụ thì phài chịu trách nhiệm dân sự đối với hôn có quyền. 
Dương nhiên, bên vi phạm chi phái chịu trách nhiệm khi có lỗi, trừ trường 
hợp các bên có thoà thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Lồi là cư 
sờ của trách nhiệm dân sự thế hiện ở các mức dộ lỗi cố ý và lồi vô ý.

Thứ hai. trong trường hợp bèn có nghĩa vụ không thể thực hiện được 
nghĩa vụ dân sự do sự kiện hất kha kháng thì không phái chịu trách nhiệm
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dân sự, trừ trường hợp có thoà thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Thứ ba, bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu 
chứng minh được nghĩa vụ không thực hiện được là hoàn toàn do lồi cùa 
bên có quyền.

c. Các hình thúc trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp dồng

cl. Trách nhiệm dân sự do không thực hiện nạhĩa vụ giao vật

Khi bên có nghía vụ không thực hiện nghĩa vụ giao vật đặc định thì 
người có quyền được quyền vêu cầu bên có nghĩa vụ phai giao dúng vật đó; 
nếu vật không còn hoặc bị hư hỏng thì phái thanh toán giá trị cua vật.

Khi bên có nghĩa vụ không thực hiện được nghĩa vụ giao vật cùng loại 
thì phải thanh toán giá trị của vật.

Trong các truờng hợp trôn, nếu gây thiệt hại thì ngoài việc thanh toán 
giá trị cùa vật, bcn có nghía vụ còn phái bồi thường thiệt hại cho bên có quyền.

c2. Trách nhiệm dân sự do không (hực hiện nghĩa vụ phai thực hiện 
hoặc không được thực hiện một công việc

Bên có nghĩa vụ không thực hiện một công việc mà mình phai thực 
hiện thi bên có quyền có thể yêu cầu bên có nghía vụ tiếp tục thực hiện hoặc 
tự mình thực hiện hoặc giao cho người khác thực hiện công việc đó và yêu 
cầu bên có nghĩa vụ thanh toán chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.

Bên có nghĩa vụ không được thực hiện một công việc mà lại thực hiện 
còng việc đó thì bên có quyền được quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ phải chấm 
dứt việc thực hiện, khôi phục tình trạng ban đau và bồi thường thiệt hại.

c3. Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Khi nghĩa vụ dân sự chậm được thực hiện thì bên có quyền có thể gia 
hạn để bên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ: nếu quá thời hạn này mà nghĩa 
vụ vẫn chưa đuợc hoàn thành thì theo yêu cầu cùa bcn có quyền, bèn có 
nghĩa vụ vần phái thực hiện nghĩa vụ và bồi thường thiệt hại. Nếu việc thực 
hiện nghĩa vụ không còn cần thiết đối với bên có quyền thì bên nay có 
quyền từ chối tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trong truờng hợp chậm trà tiền thì bên có nghĩa vụ phái trà lãi đỏi với
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sô ticn chậm trà theo lài suất cơ han do Ngân hàng Nhà nưức cônti bố tương 
ứng ới thòi gian chậm trà tại thời điếm thanh toán, trừ trường hợp có thoa 
thuậi khác hoặc pháp luật có quy định khác.

c4. Trách nhiệm dân sự do chậm tiếp nhận việc thực hiện níỊhìa vụ 
dàn :ự

Bên có quyền chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ dân sự làm phát 
sinh thiệt hại cho bcn có nghĩa vụ thì phai bồi thường thiệt hại và phài chịu 
mọi rui ro xảy ra kế từ thời điểm chậm tiếp nhận, trừ trường hợp có thoà 
thuậi khác hoặc pháp luật có quy định khác.

c5. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng dân sự chú yếu 
là trích nhiệm bồi thường thiệt hụi về vụt chắt. Ngoài ra, trong một số 

trường hợp còn cỏ trách nhiệm bồi thường bù đáp tôn tlúíi về tinh thần. 
Trácn nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tồn thất 
vật chất thực tế. tính được thành tiền do bèn vi phạm gây ra, bao gồm tốn 
thất về tài sản. chi phí hợp lý đề ngăn chận, hạn chế. khắc phục thiệt hại. thu 
nhậf thực tế bị mất hoặc bị giảm sút. Người ụâv thiệt hại về tinh thần cho 
ngươi khác do xâm phạm đến tính mạng, sức khoè, danh dự. nhân phẩm, uy 
tín cùa người đó thì ngoài việc chấm đứt hành vi vi phạm, xin lồi, cài chính 
côm khai còn phải bồi thường một khoán tiền để bù đảp tổn thất về tinh 
thần cho người bị thiệt hại.

Căn cứ vào những quy định, những nguyên tac của pháp luật nói 
chur.g, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có các diều kiện sau dây:

Một U), có thiệt hại thực tế xảy ra. Ncu không có thiệt hại xay ra thì 
không có căn cứ để đặt vấn đề bồi thường thiệt hại cho dù có đù các diều 
kiện khác. Thiệt hại là những tồn thất thực tế về tài sàn có thể tính toán 
được, không phai do suy diễn mà có. Vì vậy, trước tiên cần xác định thiệt 
hại dược bồi thường bao gồm: những tài sán bị mất mát, hư hóng hoàn toàn, 
những hư hòng, hao hụt về giá trị cua tài san. những chi phí đề ngăn chặn, 
hạn chế khấc phục hậu quả do bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng gây ra.
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những tốn thất xáy ra do hành vi vi phạm hợp dồng phát sinh làm thu nhập 
thực tố bị mất hoặc bị giam sút.

Hai là, có hành vi vi phạm. Ị lành vi vi phạm là hành vi cùa một bcn 
dà xừ sự không đúim với nội dung mà hai hôn dã thoa thuận troniỉ hợp dong 
hoặc theo qui định cua pháp luật. Những hành vi bị coi là vi phạm imhĩa vụ. 
vi phạm hợp dong là những hành vi không thực hiện hoặc tlụrc hiện không 
đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.

Ba là. có mối quan hệ nhân quá giữa hành vi vi phạm pháp luật và 
thiệt hại xay ra. Thiệt hại xảy ra phái là kết qua tất yếu cua hành vi vi phạm, 
ngược lại hành vi vi phạm phái là nguyên nhân chú yếu dần đòn thiệt hại 
xáy ra. Việc xác định chính xác mối quan hệ nhân quá giữa hành vi vi phạm 
và thiệt hại xay ra trong nhiều trường hợp rất khó khăn, phức lạp. Vì vậy. 
phai xem xét. phân tích, dánh giá tất cả các sự kiện liên quan đến thiệt hại 
đó một cách thận trọng, khách quan, toàn diện; từ đó rút ra dược kết luận 
chính xác vê nguyên nhân, xác định dũng trách nhiệm cua bèn iỉâỵ ra thiệt 
hại. xác định đúng mức bồi thường thiệt hại dã gây ra đó.

Bon là, người vi phạm nghĩa vụ dân sự có lỗi. Lồi là thái độ chu quan 
và nhận thức lý trí cùa bcn vi phạm nghĩa vụ đối với hành vi và hậu quà gây 
ra. Qua đó. xác định dược mức độ lỗi và hình thức lỗi cua người vi phạm. 
Nguyên tác bồi thường thiệt hại trong luật dàn sự là có lồi mới phai bồi 
thường. Lồi thế hiện ớ 2 mức dộ lồi cố ý gây thiệt hại và lỗi vô ý uây thiệt 
hại. Việc xác định này trong một số trường hựp nhất định có ý nghĩa rất 
quan trọng để xem xét việc miễn, giàm mức bồi thường thiệt hại.

Có ý ịỊŨy thiệt hại là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi cùa 
mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc 
tuy không mong muốn nhưng đê mặc cho thiệt hại xày ra.

Vô ý  gáv thiệt hại là trường hợp một người không thấy trước hành vi 
cùa mình có khả năng gây thiệt hại. mặc dù phài biết hoặc có thê biết trước 
thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có kha năng gâv thiệt 
hại. nhưng cho ràng thiệt hại sẽ không xày ra hoặc cỏ thổ ngăn chặn được.

C‘6. Phụt vi phạm

Phạt vi phạm là sự thoa thuận ỊỊÌữa các bên trong hợp JồHị>. theo đó
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bcn vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoan tiền cho hên bị vi phạm. Mức 
phạt vi phạm do các bên thoà thuận. Các hên có thô thoà thuận về việc bên 
vi phạm nghĩa vụ chi phái nộp tiền phạt vi phạm mà không phái bồi thường 
thiệt hại hoặc vừa phai nộp phạt vi phạm và vừa phải hoi thưởng thiệt hại. 
Neu không có tlioá thuận trước về mức hồi thườnu thiệt hại thi phái bồi 
thường toàn hộ thiệt hại.

Trong trường hợp các hèn có thoa thuận áp dụng hình thức phạt vi 
phạm mà không có thoá thuận vè bồi thường thiệt hại thì bcn vi phạm nghĩa 
vụ chi phai nộp tiên phạt vi phạm.

III. NHŨNG QUY ĐỊNH RIÊNG VÈ HỢP ĐỎNG TRONG HOẠT 
DỘNG THƯƠNG MẠI

I. Khái niệm và dậc diêm của họp đồng tronữ hoạt độniĩ thiroìig mại• • • I  “  n  • • n  n  »

Phần lớn hợp đồng kinh doanh, thương mại là những hạp đồnii trong 
các hoạt động thương mại và dược điều chinh bàng Luật Thương mại dược 
Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. Hợp đồng trong hoạt động 
thương mại (hợp dồng thương mại) được hiếu là thoa thuận giữa các thương 
nhân dò thực hiộn các hoạt dộng thương mại.

Hợp dong thương mại cỏ những dặc diêm sau dày.

Thứ nliất, chù thể cua hợp đồng thưưng mại là các thương nhân. 
Thương nhân là tố chức kinh tế. cá nhân có dăng ký kinh doanh và tiến hành 
hoạt động thương mại một cách độc lập. thường xuyên. Thương nhàn Việt 
Nam là các doanh imhiộp. hộ kinh doanh được thành lập và hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp. Dặc trưng cua thương nhân là phái thực hiện íỉủniỉ ký' kinh 
doanh. Thương nhân nước ngoài cũng là chu the cua hợp dồng thương mại.

Hợp dông trong hoạt động thương mại nhưng chu thê không phái là 
các thương nhàn thì không phái là hợp đồng thương mại mà thường dược 
coi là hợp đong dân sự (theo nghĩa hẹp).

Thứ hai, nội dung của hợp đồng thương mại là các hoạt đậm’ thương 
mại. I loạt động thưưng mại là hoạt động nhàm mục đích sinh lợi, bao gom 
mua ban hàng hoá, cung ứng dịch vụ. dầu tư. xúc tiến thương mại và các 
hoạt động nhăm mục đích sinh lợi khác.
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Mua bán lùmg hoá là hoạt động thương mại. theo đỏ bcn bán cónghìa 
vụ giao hàng, chuyển quyền sờ hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh 
toán: bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bèn bán, nhận hàng và qirền sờ 
hữu hàng hoá theo thóa thuận. Hàng hoá là đối tượng của các hợp đồng 
thương mại bao gốm tất cả các loại động san. kê cà động san hình thành 
trong tương lai và những vật gắn liền với đất dai.

Cung ứnịỉ dịch vụ (dịch vụ thương mại) là hoạt động thương mạ. theo 
đó một bên (sau đày gọi là bên cung ứng dịch vụ) có nuhĩa vụ thự! hiện 
dịch vụ cho một bèn khác và nhận thanh toán; hcn sừ dụng dịch vụ (sai dây 
gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán cho hên cung ứng dịch vụ và sứ 
dụng dịch vụ theo thoa thuận.

Dịch vụ thương mại có thề là những dịch vụ dộc lập khôiHỊ g(n với 
mua bún hàng hoủ như vận tai, du lịch nhưng phần lứn là những dịch 17 liên 
quan đến mua bủn hùng hoủ như xúc lien thương mại (khuvến mại. (uáng 
cáo thương mại. trưng bày. giới thiệu hàng hoá, dịch vụ. hội chợ trici lăm 
thương mại), các hoạt động trung gian thương mại (đại diện cho tlương 
nhân, môi giới thương mại. uỷ thác mua bán hàng hoá, đại lý thươnt mại) 
và các (lịch vụ thương mại khác (gia công thương mại, đấu giá hànj hoá, 
đấu thầu hàng hoá, dịch vụ. dịch vụ logistics, dịch vụ quá cành hàn; hoá 
qua lành thồ Việt Nam. dịch vụ giám định, cho thuê hàng hoá. nlưựng 
quyền thương mại).

Thử ba, hợp dồng thương mại dược giao kết chù yếu bàng hìnl thức 
vùn ban. Tất ca hợp đồng trong những hoạt dộng thương mại cụ th‘ tiều 
dược Luật Thương mại quy dịnh phai dược lập thành văn bán hoặc bàng 
hình thức khác có giá trị pháp lý tương dương. Các hình thức có ỊÍá trị 
tương dương văn bán bao gồm điện báo. telex, fax, thông diệp dừ li u và 
các hình thức khác theo quy định cùa pháp luật. Thông điệp dữ liệu là hông 
tin dược tạo ra. gứi di. nhận và lưu trữ bàng phương tiện diện tử.

2. Phân loại họp dồng thu'0'ng mại

Hợp đồng thương mại dược chia làm hai loại chu yếu là hợpiồng 
mua bán hàng hóa và hợp đồng cung ứng dịch vụ (hợp đồng dịch vụ).
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a. Hợp đồng mua bán Itàng hoá

Hạp đồng mua hán hàng hoá bao gồm những hợp dồng mua bán hàng 
hoá giữa các thương nhân diễn ra trên lành thô Việt Nam, trong đó có những 
hợp dồng mua bán hàng hoá qua Sờ giao dịch hàng hoá và những hợp đồng 
mua bán hàng hoá quốc tể. Hựp đồng mua bán hàng hoá quốc tế áp dụng 
cho các hoạt động xuất khâu, nhập khâu, lạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái 
nhập và chuvến khâu.

Những hợp đồng mua bán hàng hoá qua Sờ giao dịch hàntỉ hoá có một 
số quy định ricng trong Luật Thươniỉ mại.

b. Hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ chia làm 2 nhóm: Hợp đồng dịch vụ licn quan trực 
tiếp đốn mua bán hàng hóa và hợp đồng dịch vụ độc lập. I loạt động dịch vụ 
dộc lập dược hiêu là hoạt động thương mại độc lập. không liên quan trực 
tiếp đến mua bán hàng hóa.

Luật Thương mại quy định những vấn dề chung cùa hợp đồng dịch vụ 
và những nội dung cụ thể cùa các họp dồng dịch vụ liên quan đến mua bán 
liàng hoá. Pháp luật chuyên ngành điều chinh đối với hợp đồng dịch vụ độc 
lập trong các lĩnh vực kinh doanh dặc thù.

3. T rách nhiệm pháp lý do vi phạm họp dồng thuoìig mại

ư. Vi phạm hợp đồng

Vi phạm hợp đồng là việc một bèn không thực hiện, thực hiện không 
dây đú hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thoá thuận uiữa các bên 
hoặc theo quy dịnh cùa Luật Thương mại. Vi phạm hợp đồng được chia 
thành vi phạm cơ ban và vi phạm không cơ bán.

Vi phạm cơ ban là sự vi phạm hạp dong cua một bcn gây thiệt hại cho 
bèn kia đen mức làm cho hên kia không dạt dược mục đích cua việc giao kết 
hợp đồng.

Đối với những vi phạm không ca bán. bên bị vi phạm không được áp 
dụng chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chi thực hiện hợp đồng 
hoặc huỷ bo hợp dông, trừ trường hợp các bên có thoá thuận khác.
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b. Các trường hợp miễn trách nhiệm dối với hành vi vi phạm

Diều 294 Luật Thương mại quy định, bèn vi phạm hợp dồng được 
miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:

1) Xáy ra truờng hợp miền trách nhiệm mà các bôn dã thoa thuận;

2) Xáy ra sự kiện bất khá kháng:

3) Hành vi vi phạm cùa một hcn hoàn toàn do lỗi của bên kia;

4) Hành vi vi phạm cùa một hên do thực hiện quyết định cua cơ quan 
quan lý nhà nước có thầm quyền mà các bên không thể biết dược vào thời 
diêm giao kct hợp dồng.

Tuy nhiên, dê được coi là trường hợp được miễn trách nhicm, bcn vi 
phạm hợp đồng phái thực hiện thù tục do pháp luật quy định. Bcn vi phạm 
hợp đồng phai thông háo ngay bang văn ban cho bên kia vè trườim hợp 
được miền trách nhiệm và những hậu quà có thê xảy ra. Khi trường hợp 
miền trách nhiệm chấm dứt. bên vi phạm hợp dồng pluti thông háo ngay cho 
bên kia biết: nếu bên vi phạm không thông háo hoặc thông háo không kịp 
thời cho bên kia thì phái bồi thường thiệt hại. Ben vi phạm có nghĩa vụ 
chứng minh với bcn bị vi phạm về trường hợp miền trách nhiệm cua minh.

c. Hình thức trách nhiệm pháp lý

Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp dồng thương mại là hậu quá 
pháp lý bắt lợi mà bên có hành vi vi phạm phái gánh chịu và trong Luật 
Thương mại gọi là chế tài trong thương mại. Chế tài trong thương mại bao
gồm:

+ Buộc thực hiện đúng hợp dồng;

+ Phạt vi phạm;

+ Bồi thường thiệt hại;

+ Tạm ngừng thực hiện họp đồng;

+ Đình chi thực hiện hcTp đồng;

+ Huỷ bỏ hợp đồng;

+ Các biện pháp khác do các bên thoả thuận.
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c l . Buộc thực hiện (lúm; hợp dôiiịỉ

Buộc thực hiện dúng hợp đồng là việc bôn bị vi phạm yêu cầu hcn vi 
phạm thục hiện dúnu hợp dồnt! hoặc dùim các biện pháp khác dê hợp dồnu 
được thực hiện và bcn vi phạm phai chịu chi phí phát sinh.

I rường hợp hên vi phạm iỊÌao thiếu hang hoặc cuníi ửnx dịch vụ 
không lỉiuìị’ hợp đồng thì phai giao du hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo 
dúng thoa thuận trong hợp dồng. Trường hợp bên vi phạm giao hàng hoá, 
cung ứnu dịch vụ kém chiu lượng thi phai loại trử khuyết tật cua hàng hoá, 
thiếu sót cua dịch vụ hoặc giao hàni» khác thay thế. cung ứng dịch vụ theo 
(lúng hợp dông. Bcn vi phạm không dược dùng tiền hoặc hàng khác chung 
loại, loại dịch vụ khác dê thay the nếu khône dược sự chấp thuận cua bên bị 
vi phạm. Bún hị vi phạm phai nhận hàng, nhận dịch vụ và thanh toán tiền 
hàng, thù lao dịch vụ. nêu bên VI phạm dà thực hiện đầy du nghĩa vụ theo 

những quy dịnh này.

T ro n e  t rương  hợ p  bòn VI phạm không tlụrc hiện theo  những  quy định 

nêu trên, hên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ cua 
người khác dê thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp dồng 
và bcn vi phạm phai tra khoan tiên chênh lệch và các chi phí liên quan nếu 
có; có quyền tự sưa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót cua dịch vụ và 
bôn vi phạm phai tra các chi phí thực tê hợp lý.

Xcu hên vi phạm 1(1 hớn mua thi bẽn bán có quyền yêu cầu bèn mua tra 
tiên, nhận hane hoặc thục hiện các nghĩa vụ khác cua bên mua dược quy 
định trong hạp dong và trong Luật Thương mại.

Trừ trường hợp có thoa thuận khác, trong thời gian áp dụng che tài 
buộc thực hiện đúng hợp dồng, bcn bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường 
thiệt hại và phụt vi phạm nhưng không được áp dụng các chế tài khác. 
Trường hợp bên vi phạm không thục hiện chế tài buộc thực hiện đúng hợp 
dồng trong thời hạn mà bên bị vi phạm ấn định, bên bị vi phạm dược áp 
dụng các chế tài khác đố hao vệ quyền lợi chinh đáng cua mình.

c2. Phạt vi phạm

Phạt vi phạm là việc hỏn bị vi phạm ycu cau bên vi phạm tra một
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khoán tiền phạt do vi phạm hợp đồng néu trong hợp dồng có thoá thiàn, trừ 
các trường hợp miền trách nhiệm quy định theo pháp luật.

Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tỏng mức piạt đối 
với nhiều vi phạm do các bên thoả thuận trong hợp đồng, nliưng khôi í,' quá 
8% giá trị phần nghĩa vụ họp dồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy đnh vồ 
phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại trong trường hợp kết qua giám đnh sai 
(Diều 266 cua Luật Thương mại).

c3. Bồi thường thiệt hụi

Bồi thường thiệt hại là việc bèn vi phạm bồi thường những tổn tiất do 
hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm. Giá trị bồi tiường 
thiệt hại bao gồm giá trị tồn thất thực tế. trực tiếp mà bcn bị vi phạn phài 
chịu do bên vi phạm gây ra và khoan lợi trực tiếp mà bcn bị vi phạm GÍng lẽ 
dược hường nếu không có hành vi vi phạm.

Trừ các trường hợp miền trách nhiệm, trách nhiệm hồi thườn* thiệt 
hại phát sinh khi có đù các yếu tố sau đây (phù hợp quy dịnh cùa Ex) luật 
Dân sự):

1) Có hành vi vi phạm hợp đồng;

2) Có thiệt hại thục tế;

3) Hành vi vi phạm hựp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiít hại;

4) Lỗi cua bên vi phạm.

Bên yêu cầu hồi thường thiệt hại phai chứng minh tốn thất, nức độ 
tôn tliât do hành vi vi phạm gày ra và khoản lợi trực tiòp mà bên bị vi phạm 
dáng lè dược hướng nếu không có hành vi vi phạm. Dồng thời, bên y<u cầu 
bôi thường thiệt hại phai áp dụng các biện pháp hợp lý dè hạn chè tôi thât 
kê ca tôn thất đối với khoán lợi trục tiếp đáng lõ dược hương do hànl vi vi 
phạm hợp dồniỉ gây ra. Ncu bên yêu cầu bồi thường thiệt hại không áf dụng 
các biện pháp dó. hên vi phạm hợp đồng có quyền yêu cầu giám bớt íiá trị 
bồi thường thiệt hại bàng mức tốn thất dáng lẽ có thể hạn chế dược.

v ề  quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiu hại, 
có sự khác nhau giữa quy định của Luật Thương mại với Bộ luật Dín sự.
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Như vậy. trong các hựp dồng thương mại. phải áp dụng quy định cùa Luật 
Thưcng mại như sau:

- Trường hợp các bèn không có thỏa thuận phụt vi phạm thì bcn bị vi 
phạn-, chi có quyền yêu cầu hồi tlurừim thiệt hại. trừ trường hợp Luật 
Thương mại có quv định khác.

- Trường hợp các bèn có tlioa thuận phạt vi phạm thi bên bị vi phạm 
có quyèn áp dụng ca chè tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại. trừ 
trường hợp Luật Thươnu mại có quy định khác.

- Một bên khàng bị mất quyền yêu cầu bồi thườnií ihiệt hại khi dà áp 
dụng các chế tài khác.

C'4. Tạm niỊÙnx thực hiện hợp đông

Trừ các trưừnu hợp miễn trách nhiệm, tạm ngừng thục hiện hợp đồng 
là viộc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng thuộc 
một trong các trường hạp sau dây:

1) Xay ra hành vi vi phạm mà các hèn dã thoa thuận là điều kiện dè 
tạm ngừng thực hiện họp đồ ne:

2) Một bên vi phạm cơ han nghĩa vụ hợp đồng.

Khi hợp đồng bị tạm ngừng thực hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực. 
Bèn bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định cua 
Luật Thương mại.

c5. Dìnlì chi thực hiện hợp đồnịỉ

Trừ các trường hợp miền trách nhiệm, dinh chi thực hiện hợp dong là 
việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp dồnu thuộc một trong các 
trườne hợp nhir dối với tạm ngừng thực hiện hợp đồng:

1) Xay ra hành vi vi phạm mà các hèn dà thoa thuận là diều kiện để 
đình chi hợp đồnu:

2) Một bên vi phạm cư ban nghĩa vụ hợp đồng.

Khi hợp đồng bị đình chi thực hiện thì hợp dồng chấm dứt từ thời 
đièm một bên nhận đirợc thông háo dinh chi. Các bên không phai tiếp tục 
thực hiện nghĩa vụ hirp đồng. Bên dà thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu
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bên kia thanh toán hoặc thực hiện nghĩa vụ dôi ứng. Bẽn bị vi phạm có 
quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định cua Luật Thương mại.

có. ỉỉuy bo hợp đâm*

11 uy ho hợp dồniì hao gồm húy bò toàn bộ hợp dồnu và huy bo một 
phân hợp đông. Huy ho loàn bộ hợp lỉồnịỉ là việc hài bo hoàn toàn việc thực 
hiện tất cá các nghĩa vụ hợp đồng dồi với toàn bộ hợp dồng. Huy bo một 
phần hợp íỉồnịi là việc bài bo thực hiện một phần nghĩa vụ hạp đong, các 
phân còn lại troniỉ hợp dông vẫn còn hiệu lực.

Trừ các trường hợp miền trách nhiệm, chê tài huy bo hợp dòng được 
áp dụng trong các trường hợp sau dây:

1 ) Xay ra hành vi vi phạm mà các bôn dã thoà thuận ià điều kiện đò 
huy bo hợp don ũ:

2) Một bên vi phạm cơ han nghĩa vụ hợp dỏng.

Dổi với hợp iỉồnỊi ỊỊĨao hàng. CUMỊ ÚHỊỈ dịch vụ từnịỉ phần, việc huy bo 
hợp dong dược quy dịnh như sau:

- Trirờim hợp có thoa thuận về giao hàng, cung ứng dịch vụ từng phân, 
nếu một hên không thực hiện nghĩa vụ cua minh tronu việc giao hàniỊ. cung 
ứng dịch vụ và việc này cáu thành một vi phạm cơ ban doi với lan giao 
hàng, cunu ứng dịch vụ dỏ thi bèn kia có quyC'11 tuyên bô huy ho hợp đỏng 
dối với lần giao hàng, cung ứng dịch vụ.

- Trường hợp một bên không thực hiện nghĩa vụ doi với một lân giao 
hàng, cung ứng dịch vụ là cơ sơ dò hèn kia kèt luận rànti vi phạm cơ han sè 
xay ra doi với những lần giao hàng, cung ứne dịch vụ sau dó thì bèn bị vi 
phạm có quyền tuyên bố huy ho hợp dồim dối với những lân giao hàng, 
cuntỊ ứng dịch vụ sau dó. vói dieu kiện là bòn dỏ phai thực hiện quyền này 
troni» thời gian hợp lý.

- Trưừim hợp một bòn dà tuyên bổ huv ho hựp dồng dối với một lan 
giao háng, cung ứng dịch vụ thi bên dỏ vần cỏ quyền tuyên bo huy bo hợp 
dồng dối với những lần giao hàng, cung ứng dịch vụ dà thực hiện hoặc sẽ 
thực hiện sau dỏ néu mối quan hộ qua lại giữa các lần giao hàng dẫn dến
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việc hàng hoá đà giao, dịch vụ đà cuniỊ ứng không thể được sử dụng theo 
đúng mục dích mà các bên dà dụ kiến vào thời điểm giao kết hợp đồng.

Trừ các trường hợp đổi với hợp đồng giao hàng, cung ứng dịch vụ 
từng phần quy định như phần trên, sau khi huý bỏ hợp đồng, hợp đồng 
không có hiệu lục từ thời điềm giao kết. các bên không phài tiếp tục thực 
hiện các nghĩa vụ đà thoà thuận trong hợp đồng, trừ thoa thuận về các 
quyền và nghĩa vụ sau khi huy bó hợp đồng và về giải quvết tranh chấp. Các 
bên có quyền đòi lại lợi ích do việc đà thực hiện phần nghĩa vụ cùa mình 
theo hợp dồng; nếu các bên đều có nghĩa vụ hoàn trá thì nghĩa vụ cùa họ 
phải dược thực hiện đồng thời; trường hợp không thể hoàn trả bằng chính 
lợi ích đã nhận thì bôn có nghĩa vụ phải hoàn trà bàng tiền. Bên bị vi phạm 
có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định cùa Luật Thương mại.

Quy định chung về thu tục thực hiện các chế tài tạm ngừng thực hiện 
hợp đồng, đình chi íhực hiện hợp đồng và huỷ bò họp đồng: Bên tạm ngừng 
thực hiện hợp dồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bò họp đồng 
phái thông báo ngay cho bôn kia biết về việc tạm ngừng, đình chi hoặc huý 
bò hợp đồng. Trong trường hợp không thông báo ngav mà gây thiệt hại cho 
bên kia thì bên tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chi thực hiện hợp đồng 
hoặc huỳ bó hợp đồng phải bồi thuờng thiệt hại.

4. Giải quyết tranh chấp họp dồng thưoìig mại

Tranh chấp phát sinh giữa các chù thẻ trong quá trình thực hiện hạp 
đồng đuợc giai quyết bàníỉ các hình thức sau đây:

] I Thương lượng giữa các bcn;

2» Hoà giải giữa các bên do một cơ quan, tồ chức hoặc cá nhân được 
các bcn thòa thuận chọn làm trung gian hoà giài;

3 Giái quyết tại Trọng tài hoặc Toà án;

Trừ trường hợp miền trách nhiệm quy định đối với thương nhân kinh 
doanh cịch vụ Logistics (Điểm đ Khoản 1 Diều 237 Luật Thương mại), thời 
hạn khiếu nại do các bên thỏa thuận, nếu các bên không có thoả thuận thì 
thời hạn khiếu nại được quy định như sau:

CHƯONG 5. PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI
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1) Ba tháng, kè từ ngày giao hàng đối với khiếu nại vè số lượng hànj hoá;

2) Sáu tháng, kế từ ngày giao hàng dối với khiếu nại về chất ượng 
hàng hoá; trong trường hợp hàng hoá có báo hành thì thời hạn khiêu nại là 
ba tháng, kổ từ ngày hét thời hạn báo hành;

3) Chín thủng, ke từ ngày bên vi phạm phai hoàn thành nghĩa VI theo 
hợp đồng hoặc trong trường hợp có bào hành thì kế từ ngày hết thời h;n bào 
hành đối với khiếu nại về các vi phạm khác.

Thời hiệu khơi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại à hai 
năm. kẻ từ thời điếm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ rường 
hợp đối với thương nhàn kinh doanh dịch vụ logistics. sau khi bị khitu nại. 
không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà ántrong 
thời hạn chín tháng, kề từ ngày giao hàng.

IV. HỢP ĐÒNG MUA BÁN HÀNG HOẢ

1. Hàng hoá trong họp đồng mua bán hàng hoá

a. Tính hợp pháp của hàng Itoá

Hàng hóa trong mua bán đương nhiên phải thuộc quyền sờ hữu. ịuyền 
sứ dụng hợp pháp của các bên trong quan hệ hựp đồng, quy định thc( pháp 
luật dàn sự. Mặt khác, còn phải tuân theo những quv định cùa phá| Luật 
Thương mại về diều kiện đối với hàng hóa trong quan hệ mua bán.

Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội cùa từng thời kỳ và diềi ước 
quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Chính phú quy định cụ thế dam mục 
hàng hoá cấm kinh doanh, hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng ho; kinh 
doanh có điều kiện và điều kiện đè dược kinh doanh hàng hóa đó Hiện 
hành, đó là Nghị định sổ 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 cua Chím phu 
quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại vè hàng hoá, dịch vụ cấn kinh 
doanh, hạn ché kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Đối với hàng hoá hạn chế kinh doanh, hàng hoá kinh doanh c< điều 
kiện, việc mua bán chi được thực hiện khi hàng hoá và các bên mia bán 
hàng hóa đáp ứng đầy đù các điều kiện theo quy định cùa pháp luật.
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Hàng hỏa đang được lưu thông hợp pháp trong nước bị áp dụng một 
hoặc các biện pháp buộc phui thu hôi, cúm lưu thông, tụm ngừng lưu thông, 
lưu thông cỏ íỉiều kiện hoặc phai có giầy phép đối với một trong các trường 
hợp sau đây:

1) I làng hóa đó là nguồn gốc hoặc phương tiện lây truyền các loại 
dịch bệnh;

2) Khi xay ra tình trạng khẩn cấp.

Dối vái hoạt động mua bán liùníỊ hóa quốc tế. tronií trường hợp cần 
thiêt. đô bao vệ an ninh quôc gia và các lợi ích quốc gia khác phù hợp với 
pháp luật Việt Nam và điều uớc quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Thủ 
tướng Chính phú quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhất định.

b. Nhăn hàng hóa lưu thông trong nuức và hàng hóa xu á t khâu, nhập khâu

Nhũn hùng hoủ là bản viết, ban in. bàn vẽ, bản chụp cùa chừ. hình vẽ. 
hình ánh dược dán, in, đính. đúc. chạm, khấc trực tiếp trẽn hàng hoá, bao bì 
thương phâm cùa hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn lèn hàng 
hoá, bao bì thirưng phấm cùa hàng hoá. Hàng hóa lưu thông trong nước, 
hàng hóa xuất khâu, nhập khâu phai có nhãn hàng hóa, trừ một số trường 
hợp theo quy định cua pháp luật.

Nội dung cần ghi trên nhăn hàng hóa và trách nhiệm của thương nhân 
troni» việc ghi nhãn hàng hóa quy dịnh trong Nghị định số 89/2006/NĐ-CP 
ngày 30/9/2006 của Chính phu vè nhãn hàng hoá.

H à n e  h o á  x u ấ t  k h ẩ u ,  n h ậ p  k h ấ u  p h a i  c ó  giấy chứng nluĩn xuất xứ t r o n i ĩ  

các trường hợp: (i) Hàng hóa được hưtnig ưu dãi về thuế hoặc ưu đãi khác; 
(ii) Theo quy dịnh cùa pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng 
hòa xã hội chu nghĩa Việt Nam là thành vicn. Xuất xứ hùng hoả là nước hoặc 
vùng lãnh thô nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hoá hoặc nơi thực hiện công đoạn 
chế biến cơ han cuối cùng đối với hàng hoá trong trường hợp có nhiều nước 
hoặc vùng lãnh thồ tham gia vào quá trình sàn xuất hàng hoá đó.

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong họp đồng mua bán hàng hoá

Các chu thể hợp đồniỉ phai căn cứ vào hợp đồng đổ thực hiện quvcn 
và nghĩa vụ phát sinh từ hựp đồng dó. Đổi với những vấn đề không có thoà
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thuận hoặc thoà thuận không cụ thế trong hợp đồng thì phai thực hiC*n tlvco 
quy định của Luật Thương mại và các vãn bàn pháp luật khác. Quyềi vài 
n g h ĩ a  v ụ  c ù a  b ê n  m u a  v à  b ê n  b á n  đ ư ợ c  q u v  đ ị n h  t r o n g  c á c  n ộ i  d u n g  CI t h ê -  

cùa quá trình thực hiện hợp đồng.

a. Giao nhận liàng và chúng từ liên quan đến hàng hoá

Bên bủn phải giao hàng, chứng từ theo thòa thuận trong hợp đồrạ về 
số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, hào quản và các quy định ;h.ác 
trong họp đồng. Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thoà thuận và hực 
hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng.

Nếu hợp đồng không có thỏa thuận cụ thê, việc giao nhận hàng h(á và  
chứng từ liên quan thực hiện theo quy định cùa Luật Thương mại.

a l Địa điêm ỊỊĨao hùng

“ 1. Bôn bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm đã tlioá thuận.

2. Trường hợp không có thoà thuận về địa điểm giao hàng th đ.ịa 
điểm giao hàng được xác định như sau:

a) Trường hợp hàng hoá là vật gán liền với đất đai thì bcn bán ĩhiài 
giao hàng tại nơi có hàng hoá đó;

b) Trường hợp trong hợp đồng có quy định về vận chuyền hànghoá 
thì bcn bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyên đầu tiên\

c) Trường hợp trong hợp đồng không có quy định về vận chuyến làng 
hoá, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, các bèn biết được địa điểm kho 
chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặc nơi sán xuất, che tạo hàng hoá thi bổn 
bán phải giao hàng tại địa điểm đó;

d) Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa uê'tn 
kinh doanh cùa bên bán, nếu không có địa điểm kinh doanh thì phải 'irao 
hàng tại nơi cư trú của bên bán được xác định tại thời diêm giao kếthọrp 
đồng mua bán” (Điều 35 Luật Thương mại).

a2. Giao hùng liên quan đến người vận chuyển

“ 1. Trường hợp hàng hóa được giao cho người vận chuyến nlưng 
không được xác định rò bàng ký mã hiệu trên hàng hóa, chứng từ van
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chuyên hoặc cách thức khác thì bên bán phai thũng báo cho bên mua về việc 
tiă giao hàng cho người vận chuyến và phai xác định rõ tên và cách thức 
nhận biết hàng hoá dược vận chuvển.

2. Trường hợp bùn bán cỏ nghĩa vụ thu xép việc chuyên chờ hàng hoá 
thì bên hán phải ký két các hợp đồng cần thiết để việc chuycn chờ được thực 
hiện tới dích bàng các phương tiện chuyên chõ thích hợp với hoàn canh cụ 
thê và theo các điều kiện thông thường dổi với phương thức chuyên chớ đó.

3. Trường hợp bên bán khôniỊ cứ hìịIùíi vụ mua bao hiêm cho hàng hoá 
trong quá trình vận chuyên, nếu bcn mua có yêu cầu thì bên bán phải cung 
cấp cho bên mua những thông tin cần thiết liên quan đến hàng hoá và việc 
vận chuvên hàng hoá đê tạo diều kiện cho bên mua mua bao hiêm cho hàng 
lioá dó ' (Diều 36 Luật Thương mại).

u3. Thời hạn ỊỊÌao hàng

“ I. Bèn bán phải giao hàng vào đúng thời điôm giao hàng đã thoả 
thuận trong hợp đong.

2. Trường hựp chi có thỏa thuận vê thời hạn giao hàng mà không xác 
(lịnh thời diêm ịỉiao liàng cụ thô thì bôn bán có quyền giao hàng vào bất kỳ 
thời điêm nào trong thời hạn đó và phai thôim báo trước cho bèn mua.

3. Trường họp không có thoa thuận vê thời hạn ỊỊÌao hàng thì bên bán 
phai giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng" (Điều 
37 Luật Thương mại).

Trường hợp bên bán giao hàng trước thời hạn đã thoa thuận thi bên mua 
có quyền nhận hoặc không nhận hàng nếu các bên không có thoà thuận khác.

u4. Giao hàng không phù hợp với hợp đồng, giao thiếu hàng, giao 
thừa hùng.

Nỏu hợp đồng không có quy định cụ thê thi hàniỊ hoii không phù hợp 
với hợp dông khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không phù hợp với mục đích SƯ dụng thông thường cùa các hàng 
hoá cùng chúng loại;

b) Không phù hợp với bất kỷ mục đích cụ thê nào mà bên mua đà cho 
bên bán biết hoặc bcn bán phài biết vào thời điếm giao kết hợp đồng;
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c) Không bảo đàm chất lượng như chất lượng của mầu hàng htá mà 
bèn bán đã giao cho bên mua;

d) Không dược báo quán, đóng gói theo cách thức thông thườn» đối 
với loại hàng hoá đó hoặc không theo cách thức thích hợp đê bào quán hànu 
hoá trong trường hợp không có cách thức bào quàn thông thường.

Bủn mua có quyền từ chổi nhận hàng hoá khỏniỉ phù hợp với hợp đum.

“Trừ trường hợp các bôn có thoả thuận khác, trách nhiệm đối VỚI hàn ỉ» 
hóa không phù hợp với hợp đỏng dược quy định như sau:

1. Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nà) cùa 
hàng hoá nếu vào thời diêm giao kết hợp đồng hên mua đã hiéi hoịu phai 
biết về những khiếm khuyết đó;

2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn .hiếu 
nại theo quy định cùa Luật này, bên bán phai chịu trách nhiệm về tất kỷ 
khiếm khuvết nào cùa hàng hoá đã có trước thời điêm chuyên nà ro ch) bcn 
mua, kế cà trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điếm 
chuyến rủi ro;

3. Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết cùa hàng hói phát  

sinh sau thời điểm chuyên rui ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi >hạm 
hợp đồng” (Điều 40 Luật Thương mại).

Đế xứ lý tình huống giao thiếu hàng, giao hùniỊ không phù híp với 
hợp đồng, Luật Thương mại (Điều 41) quy định, trừ trường hợp C( thoa 
thuận khác, nếu hợp đồng chi quy định thời hạn giao hàng và khôn; xác 
định thời điếm giao hàng cụ thố mà bên bán giao hàng trước khi hốt thú hạn 
giao hàng và giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù hợp với hợpđồng 
thì bên bán vãn có thê giao phần hàng còn thiếu hoặc thay thế hànu hci cho 
phù hợp với hợp đồng hoặc khấc phục sự không phù hợp cùa hàng hoá.rong 
thời hạn còn lại. Khi bèn bán thực hiện việc khắc phục quy định như trn mà 
gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bcn mua thì bci mua 
có quyền yêu cầu hcn bán khác phục hát lợi hoặc chịu chi phí đó".

Bôn bán giao thừa hàng thì bcn mua có quyền từ chối hoặc chu/ nhân 
số hàng thừa đó. Nếu bên mua chấp nhận số hàng thừa thì phai thanl toán 
theo giá thoá thuận trong hợp đồng nếu các bên không có tlioá thuận klic.
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a5. Giao chúng từ liên quan đôn lìĩiniỊ lioú

"\. Trưởng hợp có thỏa thuận vè việc giao chứng từ thì bên bán có 
nghĩa vụ giao chửng từ liên quan dến hàng lioá cho bên mua trong thời hạn. 
tại iíịư ổiẽm rà bung phương thức dữ thoa thuận.

2. Trường hợp không cỏ thoa thuận vè thời hạn. địa điềm íiiao chứng 
từ liên quan đèn hàng hoá cho bên mua thì bôn bán phái giao chứng từ liên 
quan đen hàm» hoá cho bên mua ironịỊ tliời hạn và tại Jịa diêm hợp lý dỏ 
bên mua có thê nhận hàng.

3. Trường hợp bên bán dà giao chừng từ Hên quan iỉên hàng hoủ 
trước thời hạn thoa thuận th ì  b ê n  b á n  v ầ n  c ó  t h ế  k h ắ c  p h ụ c  n h ữ n g  t h i ế u  s ó t  

cua các chứng từ này tronu thời hạn còn lại.

4. Khi bên bán thực hiện việc khác phục nhữnu thiếu sót quy định tại 
khoán 3 Điều này mà gây bắi lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho 
bên mua thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán khấc phục bất lợi hoặc chịu 
chi phí dó" (Diều 42 Luật Thương mại).

b. Kiêm tra hàng htíá tru ffe khi giao ItànịỊ

" 1. Trường hợp các bên có thoa thuận đế bên mua hoặc đại diện của 
bôn mua tiến hành kiểm tra hàng hoá trước khi giao hàng thì bôn bán phai 
báo đam cho bôn mua hoặc dại diện của bên mua có điều kiện tiến hành việc 
kiếm tra.

2. Trừ trường hợp có thòa thuận khác, bên mua hoặc đại diện cua bên 
mua trong trường hợp quy dịnh tại khoan 1 Diêu này phải kiêm tra hàng hóa 
trong một thời gian ngẩn nhất mà hoàn cánh thực tế cho phép; trường hạp 
hợp đồng có quy định về việc vận chuyến hàng hóa thì việc kiêm tra hàng 
hoá có thề dược hoàn lại cho tới khi hàng hoá được chuyến tới địa điêm đcn.

3. Trường hợp bôn mua hoặc đại diện của bên mua không thực hiện 

việc kiêm tra hàng hóa trước khi giao hàng theo thỏa thuận thì bên bán có 
quyền giao hàng theo hợp đồng.

4. Bên bán không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết cua 
hàng hoá mà bên mua hoặc dại diện cua bên mua dà biêt hoặc phai biêt
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nhưng không thông báo cho bên bán trong thời hạn hợp lý sau khi kiứn tra 
hàng hoá.

5. Bên bán phai chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết cùa hàrg ho.á 
mà bên mua hoặc đại diện cùa bên mua đã kiểm tra nếu các khiếm khuy;t cùa 
hàng hoá không thể phát hiện được trong quá trình kiêm tra bàng biện pháp 
thông thường và bên bán đà biết hoặc phai biết về các khiếm khuvct đó ihưriịg 
không thông báo cho bên mua" (Điều 44 Luật Thương mại).

c. Quyền sở hữu hàng hóa và thời điếm chuyến quyền sở  liữu Itàitịỉ loá

Bên bán có niỉhĩa vụ báo đám các nội dung: Quyển sơ hữu CUI bên  

mua đối với hàng hoủ đã bán không bị tranh chấp bơi hân thứ ha; hàn’ htìá 
mua bán là hợp pháp và việc chuyên giao hàng hoá 1(1 hợp pháp. Tím hợp 
pháp cùa hàng hoá thề hiện là hànt» hoá khôn í» vi phạm quyền sò hĩu nói 
chung cũng như quyền sở hữu trí tuệ nói riêng. Bên bán phai chịu trách 
nhiệm trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến quyền sơ hữu tri tiệ đố i 
với hàng hóa đà bán. Khi xuất hiện tranh chấp liên quan quyền sớ hCu cùa 
h à n g  h o á ,  b ô n  m u a  p h á i  t h ô n g  b á o  n g a y  c h o  b ê n  b á n  v ề  k h i ế u  n ạ i  CUI b ê n  

thứ ba đối với hàng hoá được giao sau khi bên mua đã biết hoặc phái bct v<c 
khiếu nại đó. trừ trường hợp bcn bán biết hoặc phai biết vè klìiếu ná cua 
bên thứ ba. Nếu không thông báo ngay thì bên mua không dược lường 
quyền này.

Trường hợp bèn mua yêu cầu bèn bán phai tuân theo bàn vè kỹ huật. 
thiết kế. công thức hoặc những số liệu chi tiết do bên mua cung cấp tlì hêm 
mua phai chịu trách nhiệm về các khiếu nại liên quan đến những vi ihạm 
quyèn sở hữu trí tuệ phát sinh từ việc bên bán đã tuân thu những yéi cầu 
cùa bcn mua. Tuy nhiên, bên bán phải thông báo ngay cho bên mia về 
khiếu nại của bôn thứ ha đối với hàng hoá được giao sau khi hèn bán (ã biêt 
hoặc phai biết về khiếu nại đó, trừ trường hợp bèn mua đã biết hoặt phai 
biết về khiếu nại của bên thứ ba. Nếu không thông báo ngay thì bci bán 
không được hưởng quyền này.

Hàng hoá được bán là đối tượng cùa biện pháp báo đam thựi hiện 
n g h ĩ a  v ụ  d â n  s ự  th ì  bên bún phui thông báo c h o  b ê n  m u a  v ề  b i ệ n  phíD b ả o
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đan' và phái được sự đồng ỷ  cua bẽn nhận hao dam về việc bán hàng hỏa đó.

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận 
khác, quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kê từ thời diêm 
him* hỏa được chuyên ịỉiuu.

d. Xác định giá và thanh tuán

dì. A 'úc định giá

Nêu trong hợp đỏrm không có thoa thuận về giá hàng hoá, khỏnu có 
thoa thuận về plnrơng pháp xác định giá và cũng không có bất kỳ chi dẫn 
nào khác về giá thì giá cua hàng hoá dược xác định theo giá cua loại hàng 
hoá đó tronư, các điều kiện na ru í; lự vê plnrang thức giao hàng, thời diêm 
mua bán hànu hoá. thị trườniỉ địa lý. phirơim thức thanh toán và các điều 
kiệr. khác có anh hirơnu dến giá.

Trừ trường hợp có thoa thuận khác, nêu giá được xác định theo trọng 
lượng cua hàng hoá thì trọng lượng đó là trọng lượng tịnh.

d2. Nghĩa vụ thanh toán xà quyên ngừng thanh toán

Bên mua có niỊhũi vụ thanh toán tiên mua hàng và nhận hàng theo 
thỏa thuận, tuân thu các plurơnu thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán 
t h e o  t r ì n h  t ự .  t h u  t ụ c  đ à  t h o a  t h u ậ n  V í)  t h e o  q u y  i ỉ ị n h  c u a  p h á p  l u ậ t  k ê  c á  

trường hcrp hàng hoá mất mát. hư hóng sau thời đicm rui ro đirợc chuyên từ 
bên bán santỉ bẽn mua, trừ trường họp mất mát. lur hóng do lồi cua bên bán 
gây ra.

Bên mua cỏ quyên niỊÌrnịỉ thanh loàn liên mua hàniỊ nhưng phai thực 
hiện theo quy dịnh tại Diều 51 Luật Thương mại.

“Trừ trường hợp có thoa thuận khác, việc ngùng thanh toán tiền mua 
hànvi đirực quy định như sau:

1. Bcn mua có bàng chứng về việc bên bán lừa dồi thì có quyền tạm 
ngừng việc thanh toán;

2. Bcn mua có bàng chứng về việc ỉùtng hóa đang 1(1 đối tượng bị 
tranh chắp thì có quyèn tạm ngừng ihanh toán cho dến khi việc tranh chap 
dà được giai quyết;
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3. Bèn mua có bàng chứng vẻ việc bôn bán đã giao hàng không phù 
hợp với hợp đồnịỉ thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đèn khi hòn bán 
đã khác phục sự không phù hợp dỏ:

4. Trường hợp tạm ngừng thanh toán tlico quy định tại khoai 2 và 
khoan 3 Diều này mà bang chứng do bèn mua dưa ra không xác thục, gày 
thiệt hại cho bên bán thì bcn mua phai bồi thường thiệt hại dó và chịu các 
chế tài khác theo quy định cua Luật này”.

d3. Địa điẻm thanh toán

"Trường hợp không có thỏa thuận về địa điếm thanh toán cụ thể thì 
bên mua phải thanh toán cho bèn bán tại một trong các địa diêm sau dây:

1. Dịa điêm kinh doanh cùa bôn bán được xác định vào thời điếm giao 
kết hợp đồng, néu không có địa điếm kinh doanh thì tại nơi cư trú cùa bên bán;

2. Địa diêm giao hàng hoặc giao chứng từ. nếu việc thanh toán được 
tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ" (Diều 54 Luật 
Thương mại).

d4. Thời hạn thanh toán

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên mua phai thanh toán cho bèn 
b á n  v à o  t h ờ i  d i ê m  b ê n  b á n  g i a o  h ù n g  h o ặ c  g i a o  c h ứ n i Ị  l ừ  l i ê n  q u a n  d ế n  

hàng hoá. Nếu các bên có thoa thuận kiêm tra hàng hoá trước khi giao hàng 
thì bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thế kiếm tra xong 
hàng hoá.

d. Thời dìènt chuyên rùi ro

Thòi diêm chuyên rui ro về mat mát hoặc hư hóng hàng hoá từ bôn 
bán sang bên mua được xác định tuỳ theo từng trường hợp mua bán khác nhau.

đ i . Chuyên rúi ro trong trường hợp có dịu diêm ỊỊĨao himX xác định

“Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên bán có nghĩa vụ niao 
hàng cho bên mua tại một địa điếm nhất định thì rui ro về mất mát hoặc hư 
hỏng hàng hoá được chuyển cho bèn mua khi hàng hoá dã được giao cho 
bèn mua hoặc người được bên mua uý quyền đà nhận hàng tại địa điên' đó.
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kê cá trong trường hợp hên hán được uv quyền giữ lại các chứng từ xác lập 
quyền sơ hữu dôi với hàng hoá" (Diều 57 Luật Thương mại).

I12. Chuyên rủi ro trong trường Ịụrj) không có địa LỈiêm ịỊÌao hítHỊỊ xác định

“Trừ trường hợp có thoà thuận khác, nếu hợp đồng có quy định về 
việc vận chuyên hàng hoá và bên bán không có nghĩa vụ giao hàng tại một 
địa diêm nhất định thì rủi ro về mắt mát hoặc hư hỏng hànii hoá dược 
chuyền cho hên mua khi hàng hoá đà dưực giao cho người vận chuyên dầu 
tiên” (Điều 58 Luật Thương mại).

đ 3. Chuyên rui ro trong trường hợp ỊỊĨaư htinịỉ cho níỊtrời nhận hàng 
dê giao nùi không phai lít MỊUỜi vận chuyên

“Trừ trường hợp có thoa thuận khác, nêu hàng hoá đaim dược người 
nhận hàng để giao nám giữ mà không phai là nuưới vận chuyến thì rui ro về 
mất mát hoặc hư hóng hàng hoá đưực chuyên cho bên mua thuộc một trong 
các trườnii hựp sau đây:

1. Khi bên mua nhận dược chứng từ sơ hữu hàng hoá;

2. Khi người nhận hàng đê giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá 
cùa bèn mua'' (Điều 59 Luật Thương mại).

đ4. Chuyên nà  ro trong trường hợp mua hán híinx hoú đang trên 
dường vận chuyên

“Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu đối tượng cua hợp đồng là 
hàng hoá đang trên dường vận chuyến thì rui ro vò mất mát hoặc hư hóng 
hàng hoá dược chuyến cho bèn mua kò từ tliời diêm giao kòt hợp dòng" 
(Điều 60 Luật Thương mại).

đ5. Chuyên rui ro trong cúc trường hợp khác

“Trừ trường h(ĩp có thoà thuận khác, việc chuyên rúi ro trong các 
trường hợp khác dược quy định như sau:

1. Trong trường hợp không được quy định tại các diều 57. 58. 59 và 
60 cùa Luật này thì rui ro về mất mát hoặc hư hòng hàng hoá được chuyên 
cho bên nua, kê từ thời điôm hàng hóa thuộc quyền định đoạt cùa hcn mua 
và bcn mua vi phạm hợp đồng do không nhận hàng;
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2. Rui ro vê mất mát hoặc hư hóng hàng hoá không dược chuyên cho 
bên mua, nếu hàng hoá không đuợc xác định rò ràng bàng ký mã hiệu, 
chứng từ vận tai. không được thông háo cho bcn mua hoặc không được xác 
định bàng bất kỷ cách thức nào khác" (Điều 61 Luật Thương mại).

3. Mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá

Quy định về mua bán hàng hóa qua Sơ giao dịch hàng hóa là một hoạt 
động thương mại mới dược bô sung tại Luật Thương mại 2005 và Nghị định 
số 158/2006/NĐ-CP. Mua bán hàng hóa qua Sơ giao dịch hàng hóa là một 
hoạt động phô biến trong thực tiễn thương mại quốc tế nhàm bao hièm các 
rui ro do việc biên động giá ca trên thị trường. Vi vậy. hoạt động này có tác 
dụng tích cực đen hoạt dộng mua hán những hàng hóa mà giá ca thường có 
những biến dộng lớn. nhàm thúc đây việc hình thành và phát triổn thị trường 
buôn bán nông san một cách ôn định.

Mua bán hàng hóa qua Sơ giao dịch hàng hóa là hoạt động thương 
mại. theo dó. các bcn thoa thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất 
định cua một loại hàniỉ hóa nhất dịnh qua Sơ giao dịch hàng hóa theo những 
ticu chuân cua Sơ giao dịch hàng hóa với giá thoa thuận tại thời <Jit}m giao 
két hợp dồng và thời uian giao háng dirợc xác định tại một thòi diêm trong 
tương lai.

Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa phai dược thực hiện trên 
cơ sờ hợp đồng. Luật Thưưng mại quy định hai loại hợp dồng tưcrng ứng với 
phương thức này là hợp Jong kỳ hạn \ à hợp ilồnạ quyền chọn.

a. Hợp dồng kỳ hạn

Hạp dorm kỷ hạn (Contract for forward transaction) là hạp đong, theo 
đó. bên bán cam kết giao và bên mua cam kết nhận hảng tại một thời dicMtt 
tronu tương lai theo hợp dồng. Nói cách khác là hợp đồng dược mua bán 
theo giá hàng hiện tại nhưng lại thanh toán theo giá hàng trong tirơng lai.

Nếu bcn bán thực hiện việc giao hàng theo hợp đồng thi bên mua có 
nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán. Nếu các bên thoa thuận trong hợp dồng 
là bèn mua có the thanh toán bàng tiền mà không nhận hànn thì bên mua,
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trong trường hợp này, không cần nhận hàng mà chi cần trá cho bèn bán một 
khoán tiền bàng mức chênh lệch giữa giá thỏa thuận trong hợp đồng và giá thị 
trường (do Sở giao dịch hàng hóa côniỉ bố) vào lúc hợp đồng được thực hiện.

Ví dụ, hai bên ký hợp đồng mua 5 tấn cà phê loại 1 vào ngày 
10/03/2006 với giá 800 USD/MT (là giá được niêm yết tại Sở giao dịch 
hàng hóa), giao hàng vào tháng 08/2006. Đen tháng 08/2006. giá cà phê 
tăng lên 850 USD/MT, người mua sẽ có lợi và thay vì nhận hàng, người
mua đen Sở giao dịch hàng hóa nhận khoan tiền lãi 50 USD/MT từ người
. ' 10bán .

Ngược lại. nếu các bên thỏa thuận trong hợp đồng là bên bán có thể 
thanh toán bàng tiền và không giao hàng thì bên bán phải thanh toán cho 
bên mua một khoản tiền bàng mức chcnh lệch giữa giá thị trường (do Sớ 
giao dịch hàng hóa công bố) tại thời điếm hợp đồng dược thực hiện và giá 
thòa thuận trong hợp đồng.

Như vậy, mục đích cùa hợp đồng kỳ hạn chu yếu là nhàm hướng một 
khoàn tiền có dược do có sự biến dộng về giá hàng. Người bán cũng có thề 
dược hưởng khoán tiền này và người mua cũng có thể có được khoán tiền 
này nếu hợp dồng quy định. Vì vậy. người ta còn gọi hợp đồng này là hình 
thức đầu cơ về giá (theo nghĩa không tích cực) hoặc là hình thức bào hiểm 
trong trường hợp có biến động vè giá dối với hàng hóa mà hai bên đã thỏa 
thuận mua và bán.

b. Hợp dồng quyền chọn

Hợp dồng quyền chọn (uồm quyền chọn mua và quyền chọn bán) là 
liựp đồng, theo dó. bên mua quyền có quyền được mua (hoặc dược bán) một 
hàng hóa nhất định với giá định trước (gọi là giá giao kết) và phai trà một 
khoán tiền nhất dịnh dè mua quyền này (gọi là tiền mua quyền). Bcn mua 
quyền có quyền chọn thực hiện hoặc không thực hiện việc mua bán hàng 
hóa đó (Diều 64.3 Luật Thưmig mại 2005).

10 VCCI và DANIDA. cấm  nang Hợp đồnii Thương mại, Hà Nội 2007, trang 84
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Ví dụ: Họp đông quyên chọn mua bán lạc nhân

CÔHÌỊ ty X  cỏ một lô lục nhân trị giá 200.000 USD. Cônịi ty lùi' ký 
hợp đóng lỊuyèn chọn với công ty y. theo đó. lô lạc nhân sè dược ịiao 
sau một năm với điều kiện công ly y phai tru một khoan liền 1(1 5)00 
USD với Ý nghĩa là tiền mua quyền (đê được mua lô lạc nhân trên), kiu 
một năm, nêu giá trị lô lục nhún lănịỊ lên ¡à 210.000 USD thì công V Y 
sẽ tra cho cóng ly X  210.000 USD đê được nhận lô lạc nhân nói t ên, 
còn công ty X  được nhận 210.000 USD cho lô lạc nhân trên. Nếu gii trị 
íỊÌam xuống còn 190.000 USD, công ty Y sè chọn quyền chọn miiíi \'{ sẽ 
không nhận hù nạ nữa. Trường hợp này công ty Y bị mát 5000 ISO 
n h ư n g  sẽ  k h ô n g  p h u i  h o  c h i p h í  n h ậ n , v ậ n  c h u y ê n  ló  lạ c  n h â n  Ví) ch đ ỏ  

sẽ ịỊiam bớl thiệt hại do lô lục nhân bị xuống giá. ( 'òn công ty X  'ần 
được nhận 5000 USD mà vẫn giữ dược lô lục nói trên.

Nguôn: I CCI vù DAN/DA, Câm nung Hựp dõng Thưirnị’ mại. Hà Nội 2007 Tran’ S5

Luật Thưcrng mại năm 2005 đà cụ the hóa quvền và nghĩa vụ CUI các 
bên trong hợp dồng quyền chọn bằng những quy định cụ thé :

- Bên mua quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán phái trà tiềr mua 
quyền chọn dế được trở thành bên giữ quyền chọn mua hoặc giũ quyềnchọn 
bán. Số tiền phai trá cho việc mua quyền chọn do các bên thoá thuận.

- Bên giữ quyền chọn mua có quyèn mua nhưng không có ngha vụ 
phái mua hàng hoá đã giao kết trong hợp đồng. Trường hợp bôn giữ (uycn 
chọn mua quyết dịnh thực hiện hợp đồng thì bên bán có nghĩa vụ pha bán 
hàng hoá cho bcn giữ quvền chọn mua. Trường hợp bên bán không cóhàng 
hoá dê giao thì phái thanh toán cho bèn giũ quvền chọn mua một khoái tiền 
bàng mức chcnh lệch giữa giá thoa thuận trong hợp dồng và giá thị tường 
do Sớ giao dịch hàng hoá công bố tại thời điểm hợp dồng dược thực hitn.

- Bên giữ quyền chọn bán có quyền bán nhưng không có nghĩa VI phãi 
hán hàng hoá đà giao kết trong hợp đồng. Trường hợp bên giữ quvềnchọn 
bán quyết định thực hiện hợp đồng thì bên mua có nghĩa vụ phai mua hàng 
hoá của bôn giữ quyền chọn bán. Trường hạp bên mua không mua hàig thi
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phai thanh toán cho bên giữ quyền chọn bán một khoán tien bàng mức 
chêm lệch giữa giá thị trường do Sớ giao dịch hàng hoá công bố tại thời 
diêm hạp dong dược thực hiện và giá thoa thuận trong hợp đồng.

- Trường hợp hên giữ quyền chọn mua hoặc giữ quyền chọn hán quyết 
định <hòng thực hiện hạp dồng trong thời hạn hợp dồng có hiệu lực thi hợp 
dồnuđưưng nhiên hỏt hiệu lực.

Mua bán hàng hóa qua Sờ giao dịch háng hóa là một phương thức 
mua ìán mới với những hợp đồng mua bán thương mại mang tính chất đặc 
thù. Mhừng quy định về hợp đồng mua bán hàng hóa qua Sớ giao dịch hàng 
hóa rong Luật Thương mại năm 2005 đã đặt những cơ sờ pháp 1Ý đầu tiên 
cho bại hình hợp dồng mua bán đặc biệt này.

4. Hcp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

a. Hsp dồng mua bán ItảnỊỉ hoá quốc tế theo quv định của Luật Thương 
mại ' iệt Nam năm 2005

Hợp dồng mua bán hàng hóa quốc tế trước hết là một hạp đồng mua 
bán hàng hóa. do đó nó mang đầv đu dặc trưnu của một hợp đồng mua bán 
hàng hoá. Ngoài ra hợp đồng nàv còn có yếu tổ quốc tế là yếu tố vượt ra 
k h ỏ i  p h ạ m  v i  m ộ t  q u ố c  g i a  n ê n  n ó  còn p h a i  t h o a  m à n  m ộ t  s ố  VCU c ầ u  d o  y ế u  

tố này dõi hoi. Luật Thương mại 2005 (Luật quốc gia) đề cập đến hợp đồng 
mua )án hàng hoá quốc tế tại Dieu 27. theo đó "hợp đồng mua bán hàng hoá 
quốc tố dược thực hiện dưới các hình thức xuất khấu, nhập khấu, tạm nhập, 
tái xuất, tái nhập và chuyên khâu” . Như vậy. có thê thầy rằng dã có một khái 
niệm thống nhất về hợp đồng mua bán hàntỉ hóa quốc tế. Luật Thương mại 
dưa ra các khái niệm về hoạt động xuất khấu, nhập khấu, tạm nhập, tái xuất, 
tái nhập và chuyên khâu.
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Luật Thương mại năm 2005 quy định về xuất khấu; nhập khắu; 

tạm nhập tái xuất; tạm xuất tái nhập và chuyến khấu:

"Xuất khâu hàng hoá là việc hàng hoá được đưa ra khói lành thô Việt 
Nam hoặc đưa vùtì khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ ỉ 'iệl Nam được coi là 
khu vực hai quan riêng theo quy định cua phúp luật ” (Điều 28.1).

“Nhập khâu ỉùing hoả là việc htmg htìíi được đưa vào lãnh thô Việt 
Nam từ nước ngoài hoặc lừ khu vực đặc biệt nằm trên lành thô ỉ 'iệt Xam 
được coi lc) khu vực hài quan riêng theo quy định cua pháp luật" (Diều 2H.2)

"Tạm nhập, lủi xuất hàng hoá lù việc híing hoá được đua từ lãnh thô 
nước ngoài hoặc từ cúc khu vực đặc biệt nam trên lãnh tho ỉ 'iệt Xam được 
coi là khu vực hai quan riêng theo quy định cua pháp luật vào Việt .Xam có 
làm thu lục nhập kháu vào Việt Nam và làm thu tục xuất khâu chinh hàng 
hoá đó ra khôi Việt Num " (Điều 29.1).

"Tạm xuut, túi nhập hcmg hoú là việc hàng hoá được đưa ra nước 
ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thô Việt Nam được 
coi là khu vực hài quan riêng theo quy định cùa pháp luật, có làm thu tục 
xuất kháu ra khỏi Việt Nam và làm thù tục nhập khâu lại chính hàng htìá đõ 
vào Việt Nam ” (Điểu 29.2).

“Chuyên khâu hàng hoú là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh tho 
đô bán sang một nước, vùng lãnh thô ngoài lãnh thỏ Việt Nam mà không 
làm thú tục nhập khâu vào Việt blam và không làm thu lục xuất khàn ra khoi 
Việt Nam " (Điều 30. ỉ).

Với các khái niệm vê xuât khâu, nhập khâu, tạm nhập tái xuit. tạm 
xuất tái nhập và chuyên khẩu nêu trên, có the thấy Luật Thương mại Việt 
Nam năm 2005 đà sư dụng tiêu chí hàng hóa phài là dộng sản; hàng có the 
được di chuyên qua biên giới cùa Việt Nam hoặc qua biên giới của một 
nước (vùng lãnh thổ); hoặc di chuyển qua khu chế xuất, khu vực hai quan 
riêng...đề xem xét tính quốc tế của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế.
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Trong mua bán hàng hóa quốc tế, các bôn có quyền tự do thoà thuận 
chọn luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng cua mình. Nguồn luật đó có thể là 
luật -luốc gia, điều ước quốc tế về thưưng mại hoặc tập quán thương mại 
quốc tế và thậm chí cà các án lệ (tiền lệ xét xư). Tuy nhiên, điều quan trọng 
ớ đâ/ là ncn chọn nguồn luật nào, làm thế nào để chọn được nguồn luật 
thích hợp nhất đế có thể báo vệ được quyền lợi của mình. Đề chọn được luật áp 
dụng phù hợp, cần phái nấm được một số nguyên tắc lựa chọn luật quốc gia.

Thú’ nlíất, klii hợp dồng quy định

Có hai cách quy định. Một là, các bên quy định về luật áp dụng ngay 
từ gai đoạn đàm phán, ký kết hợp đồng, bàng cách chi rõ trong hợp đồng 
ràng luật cua một nước nào đó sẽ được áp dụng cho hợp đồng. Trường hợp 
n à y  'ỌĨ l à  các b ê n  đ ã  q u y  đ ị n h  t r o n g  h ợ p  đ ồ n g  đ i ề u  k h o ả n  l u ậ t  á p  d ụ n g  cho 
hợp iồng. Ví dụ: “Mọi vẩn đề không được quy định hoặc quy định không 
đầy ỉu trong hợp đồng này sẽ được giiii quyết theo luật Việt Nam ”, hoặc 
"Cá: vân đẻ phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đỏng này được giài quyết 
theo luật nước người bán

Khi tranh chấp phát sinh trong hai trường hợp trên, các bên và trọng 
tài hoặc tòa án có thc dựa vào luật Việt Nam hoặc luật nước người bán để 
giái quyết.

Hai là, các bên thoá thuận lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng sạu khi 
ký kh hợp đồng, thậm chí khi tranh chấp phát sinh. Cách này được các bên 
áp dạng khi trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế mà các bên đă ký 
trước đó không có điều khoán về luật áp dụng. Trong thực tế. cách này khó 
áp dạng vì các bcn không dễ đạt được một sự nhất trí về việc chọn luật áp 
dụng khi mà tranh chấp đã phát sinh: người bán thì chi muốn áp dụng luật 
cùa nước nào bào vệ được quyền lợi cho mình, trong khi đó người mua cũng 
chi muốn áp dụng luật của nước bảo vệ được quyền lợi cho mình. Trong 
trường hợp này, hai bcn chi đạt được sự thống nhất khi luật được lựa chọn là 
luật không nghiêng quá về bào vệ quyền lợi cho bên nào. Công ước Viên 
năm 1980 là giải pháp toi ưu cho các bên trong trường hợp này.
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Thứ hai, khi Toù Ún hoặc Trọng tài quyết định

Điều 7 khoản 2 cùa Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003 quy 
định: “Dối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng Trọng tài áp 
dụng pháp luật do các bên lựa chọn (...) Trong trường hợp các bên không 
lựa chọn được pháp luật đé giái quyết vụ tranh chấp thì Hội đồng Trọng tài 
quyết định".

Như vậy, Trọng tài thương mại Việt Nam sẽ có quyền chọn luật áp 
dụng cho hợp dồng mua bán hàng hoá quốc tế khi phát sinh tranh chấp nếu 
như các hên không thoả thuận được luật áp dụng.

Thử ba, klii hợp đồng mẫu quy định

Trong rất nhiều hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, đề tiết kiệm thời 
gian, các bên thường chi quy định những nội dung cơ bản liên quan đến dối 
tượng mua bán và giá cả. Những nội dung còn lại, các bên thường dẫn chiếu 
đến hợp đồng mẫu. Hợp đồng mẫu thường được các tập đoàn, công ty buôn 
bán lớn soạn thào M. Ví dụ: Hợp đồng mẫu của ITC về mua bán quốc tế 
hàng hóa dễ hỏng (The ITC Model Contract for the International Sale of 
Perishable Goods), Hợp đồng mầu của ICC về hàng hóa được sàn xuất đế 
bán lại (The ICC Model International Sale Contract on Manufactured Goods 
Intended for Resale) v.v... Khừng hợp đồng mẫu này chi có giá trị khi được 
các bên tham chiếu bằng cách chi rõ trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc 
tế ràng quyền và nghĩa vụ cua các bên được điều chinh bơi hạp dồng mẫu 
kèm theo. Trong trường hợp này, hợp dồng mầu sẽ có giá trị bát buộc đoi 
với các bên và, nêu trong hợp đông mẫu có quy định điều khoản về luật áp 
dụng thì luật đó đương nhiên sẽ là luật áp dụng cho hợp đòng mua bán hàng 
hóa quốc tế mà hai hên đà ký kết.

Việc thỏa thuận lựa chọn luật quốc gia áp đụníi cho hợp đồng mua hán 
hàng hóa quốc tế là một vấn đề phức tạp, cho nên các chu thể ký kết không 
những phái thông thạo luật nước minh, mà còn phái tìm hiêu kỹ luật cùa 
nước mà mình có quan hệ hợp đồng, luật cùa nước mà mình lựa chọn áp

" VCCI và DAN1DA. Sách đà dẫn. trang 95
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dụng đẻ đàm báo quyền lợi. tránh được những thiệt thòi do sự thiếu hiểu 
biết pháp luật gây ra.

h. Họp đồng mua bán hàng hoá quốc tế  theo quy định của Công uức Viêtt 1980

Thông thường, quyền và nghĩa vụ cua các bẽn trong các giao dịch mua 
bán quốc tế được điều chinh bàng luật quốc gia hay bàng điều ước quốc tế. 
Một trong những điều ước quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc cung 
cấp cơ sở pháp lý cho các giao dịch mua bán hàng quốc tế là Công ước Vièn 
19X0 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế '2.

Công ước này được ký kết ngày 11-4-1980 tại Viên. Lúc đầu chi có 11 
quốc gia thành viên tham gia ký kết. số  lượng các quốc gia phê chuẩn Công
ước ngày một tăng lên và Công ước Viên là nguồn luật chù yếu để điều
chinh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc té hiện nay.

Công ước bao gồm 101 điều khoán được chia thành bốn phần:

- Phần 1: Phạm vi áp dụng và các quy định chung.

- Phần 2: Ký kết hợp đồng.

- Phần 3: Mua bán hàng hóa.

- Phàn 4: Những quv định cuối cùng.

Công ước Viên được áp dụng trước hết đối với các hợp đồng mà các 
bên tham gia có trụ sờ thương mại tại các quốc gia khác nhau và các quốc 
gia này dã tham gia Công ước. Công ước Viên chi coi trọng nơi đặt trụ sở 
thương mậi chứ không chú ý tới quốc tịch cùa các bèn tham gia hạp đồng. 
Đối với trường hợp (a) các bcn tham gia hợp đồng không có quyền lựa chọn 
luật áp dụng cho quan hệ hợp đồng cua minh mà bát buộc áp dụng Còng 
ước. Công ước cũng được áp dụng ncu chi có một bên có trụ sở tại nước phê

12 Công ước Viên (CISG) là kết quả cua quá trinh thống nhắt hóa luật về mua bán hàng hóa 
quổc tẻ cua Liên hợp quốc, nhằm loại bó những trớ niiại do nhữnu quy định khác nhau 
trong hệ thôn« pháp luật quốc nia về thú tục ký kết và thực hiện hợp đồnc giữa các bcn. 
Việt Nam chưa phái là thành vicn cúa Công ước Viên nhưnu công ước này cũng có thể 
được các doanh nuhiệp Việt Nam lựa chọn làm luật diều chinh quan hệ mua bán cùa minh 
với các chu the ký kết ớ nước niỉoài. Tuy nhiên, việc Việt Nam chính thức tham nia cõng 
ước Vicn sẽ tạo cơ sờ pháp lý thuận lợi vã thống nhất cho hoạt động mua bán giữa thương 
nhàn Việt Nam với các thươna nhân nước ngoài.
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chuẩn Công ước, nhưng quy dịnh xung đột về luật điều chinh đã dần tới việc 
áp dụng luật cùa nước này (b). Công ước cũng có thề được áp dụng đối vói 
hợp đông được ký giừa các bên không có trụ sờ thương mại tại các nước đà 
phê chuân Công ước nhưng lại thỏa thuận áp dụng nó. Tuy nhiên, Công ước 
cũng quy định cho phép các bcn có thề thỏa thuận, trên cơ sờ nguyên tắc tự 
do hợp đồng là không áp dụng hoặc không áp dụng hoàn toàn một điều 
khoàn nào đó cùa Công ước.

Theo Điều 2, Công ước Viên không áp dụng đổi với việc mua bán 
hàng tiêu dùng cho cá nhân, gia đình hoặc nội trợ: mua hàng bán đấu giá; để 
thi hành luật hoặc văn kiện uý thác theo luật; cổ phiếu, cổ phần, chứng 
khoán đầu tư, các chứng từ lưu thông hoặc tiền tệ; tàu thùy. máy bay và các 
tàu chạy trên đệm không khí và điện nãng.

bl. Quyền và nghĩa vụ cùa bên bân trong hợp đồng theo Công ước Viên

Nghĩa vụ giao hàng và chuyến giao chứng từ liên quan đến hàng hoá. 
Bên bán cộ nghĩa vụ giao hàng và các chửng từ liên quan đến hàng hoá cho 
bên mua theo đúng thoả thuận trong hợp đồng về thời gian. Đó là thời điểm 
mà các bên đà thoả thuận trong hợp đồng hoặc nếu không thoả thuận cụ thể 
trong hợp đồng thì có thể cân cứ vào hợp đồng để xác định được. Nếu các 
bên không thoả thuận một thời điểm cụ thể mà thoả thuận một khoảng thời 
gian thì bên bán được coi là giao hàng đúng thời hạn nếu hàng được giao 
vào bất kỳ’ một thời điêm nào trong khoảng thời gian đó. Ngoài các trường 
hợp trên, bên bán được giao hàng vào một thời hạn hợp lý sau khi hợp đồng 
được ký kết (Điều 33 Công ước).

Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng so lượng, chất lượng, quy cách 
phâm chất như mô tà trong hợp đồng. Hàng hoá được coi là không phu hợp 
với hợp đồng nếu hàng hoá không thích họrp với mục đích sử dụng mà các 
hàng hoá cùng loại thường đáp ứng hoặc không thích hợp cho bất k> mục 
đích cụ thể nào mà bên bán đã biết vào lúc ký kết hợp đồng hoặc hàng 
không có các tính chất cùa hàng mẫu hay kiểu dáng mà bên bán đã cung cấp 
cho bên mua và hàng không được đóng gói theo cách thông thường cho 
những hàng hoá cùng loại hoặc theo cách thích hợp để có thể bảo vệ hàng 
hoá đó (Điều 35 Công ước).
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Bên bán có nghĩa vụ giao cho bcn mua hàng hoá không bị ràng buộc 
bời bất cứ quyền hạn hay yêu sách nào cùa người thứ ba trên cơ sờ quyền sờ 
hiĩru công nghiệp hoặc sờ hữu trí tuệ khác (Điều 41 Công ước).

Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng số lượng, chất lượng, quy cách 
p>han chất và điều kiện giao hàng tại địa điêm quy định.

Nếu các bên không thoà thuận về địa điểm giao hàng thì bên bán phái 
g.iao nàng theo quy định tại Điều 31 Công ước như sau:

- Nếu hợp đồng mua bán quy định cà việc vận chuyến hàng hoá thì 
bên  bán phái giao hàng cho người chuyên chở đầu tiên để chuyển giao cho 
bên  nua.

- Nếu hàng hoá là hàng đặc định hoặc hàng được chế tạo theo một 
pih urcng thức đặc biệt mà địa điểm lỉiao hàntỉ không thuộc phạm vi quy định 
t rên :hì bên bán có nghĩa vụ đặt hàng dưới sự định đoạt cùa bên mua tại nơi 
s.àn xuất.

- Trong các trường hợp khác, bên bán có nghĩa vụ đặt hàng dưới sự 
định đoạt của bên mua tại nơi bên bán có trụ sớ thương mại tại thời điểm ký 
k.ết hjp đồng.

Bên bán có quyền được thanh toán theo những quy định trong hợp 
đồng. Trong trường hợp bên mua vi phạm nghĩa vụ của mình thì bên bán có 
quyền thực hiện những biện pháp bào hộ pháp lý theo quy định tại Công 
ước. Đỏ là:

- Ycu cầu bèn mua nhận hàng và thanh toán tiền hàng và thực hiện các 
ngỉhĩa vụ khác cùa bên mua (Điều 62 Công ước);

- Cho phép bên mua một thời gian để bồ sung thục hiện các nghĩa vụ 
chưa hoàn chinh (Điều 63);

- Tuyên bố huỷ bỏ hợp đồng trong một số trường hợp Công ước quy 
định (Điều 64 Công ước);

-Yêu cầu bồi thường thiệt hại (Điều 74 Công uớc);

- Yêu cầu trà tiền lại khi bôn mua chậm thanh toán (Điều 78 Công ước).
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b2. Quyền và nghĩa vụ cua hên mua trong h(_xp đỏng theo ( 'ÔHỊỊ ười l 'ién

Theo quy định tại Điều 53 Công ước, bên mua có nghĩa vụ than toán 
tiền hàng và nhận hàng theo quy định cùa hợp đông và cua Công ước.

Bên mua có nghĩa vụ tra liền vào ngày thanh toán đã quy định hặc có 
thể được xác định theo hợp đồng hoặc theo Công ước mà không cần ó vêu 
cầu hoặc việc thực hiện một thú tục nào về phía bên bán (Diều 59Công 
ước). Nghĩa vụ thanh toán tiền hàng của bên mua bao gồm việc áp dụt: các 
biện pháp và tuân thù các biện pháp mà họp đồng hoặc luật lệ đòi hò để có 
the thực hiện được thanh toán tiền hàng tại địa điểm nhất định. Nò hợp 
đồng không quy định cụ thế địa điểm trả tiền thì địa điêm tra liền sẽ à nơi 
bên bán có trụ sờ thương mại hoặc nơi giao hàng hoặc giao chứnu I nếu 
việc trà tiền phài được thực hiện cùng lúc với việc giao hàng hoặc chug từ. 
Nếu trong hợp đồng không quy định thời hạn thanh toán tiên thì bê mua 
phài trả tiền khi bên bán đặt hàng hoá hoặc chứng từ nhận hàng dưới s định 
đoạt cùa bên mua.

Nghĩa vụ nhận hàng cùa bên mua bao gồm việc thực hiện mọi hnh vi 
tạo điểu kiện cho bên bán giao hàng và tiếp nhận hàng hoá (Diều óCCỎng 
ước) theo đúng quy định trong hợp đồng và Công ước.

Khi bên bán vi phạm nghĩa vụ cùa mình thì bên mua có quyề thực 
hiện một sổ biện pháp để bào vệ lợi ích của mình như sau :

- Yêu cầu bên bán thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Dó có hể là 
việc cung cấp hàng hoá đúng với thoả thuận trong hợp đồng (nếu hài’ hoá 
chưa phù hợp) hoặc tiếp tục bổ sung hàng hoá (nếu còn thiếu về số rợng) 
hoặc sửa chữa hay đồi hàng mới (nếu hàng hoá được cung cấp có khuy{ tật).

- Ncu hàng hoá không phù hợp với hợp đồng thì bên mua có uvền 
yêu cầu bên bán giao hàng thay thế hoặc sửa chữa sự không phù hp ấy. 
Trong trường hợp này, bên mua có thề cho phép bên bán có thêm mc thời 
hạn nhất định để thực hiện sự sửa chừa ấy (Điều 46 Công ước).

- Neu bên bán không đám bảo được thời hạn giao hàng thì bên rua có 
thề cho phép bên bán thêm một thời hạn nhất định để thực hiện hựịđơng 
(Điều 47 Công ước).
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- Tuyên bố huy hợp đồng nếu trong những trường hợp việc bên bán 
khòng thục hiện nghTa vụ theo họp đồng tạo thành một vi phạm cơ bán hợp 
dồng hoặc khi bên bán không giao hàng trong thời hạn hên mua gia hạn 
thêm hoặc bên bán tuyên bổ sẽ không giao hàng trong thời hạn bồ sung này 
(Điều 49 Công ước).

c. Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Theo quy định cua hầu hét các nước theo hệ thống luật án lệ, hợp 
đồng cỏ thể ký kết dưới hình thức băn lí lời nói. Dối với một số nước khác 
tro ne dó có Việt Nam. hình tlĩức cua hợp đồng nhát thiết phui là văn ban 
hoặc tài liệu giao dịch. Theo Công ước Vicn. lời nói hoặc một hành vi biêu 
thị sự đồng ý với chào hàng được chấp nhận và có hiệu lực pháp lý đối với 
các bèn (Diều IX khoan 1 Công ước). Tuy nhicn. đò tránh những sự hiểu 
lầm không cần thiết, thông thường mọi thoa thuận cần được ghi thành văn 
han. nhất là trong trường hợp mua bán hàng hoá quốc tế. khi các bên thường 
không có cùng tiếng nói. cùng một hệ thống pháp luật và có trụ sờ thuơng 
mại ử các quốc gia khác nhau.

Công ước dã dành 11 Diều (từ Diều 14 - 24) đe quv định về việc ký 
kết hợp dồng, bao gồm các giai đoạn chào hàng, chấp nhận chào hàng và 
giao kết hợp đồng.

Chào hùng là giai đoạn trong dỏ một bôn có “đề nghị về việc ký kết 
hợp đỏng được gùi đích danh cho một hoặc một vài người” (Điêu 14 Công 
ước). Chào hàng có the là bất kỳ một lời đề nghị nào "đù rò ràng” và “chi rõ 
tên hàng hóa. xác định một cách trực tiếp hoặc ngầm định về số lượng và 
giá ca". Chào hàng chi phát sinh hiệu lực khi nó tới nơi người được chào 
hàng (Điều 15 Khoản 1). Chào hàng có thề bị hùy nếu thông báo cùa người 
chào hàng về việc húy chào hàng gừi đến tới nơi người được chào trước 
hoặc cùng lúc với chào hàng (Diều 15 Khoán 2). Chào hàng sẽ mất hiệu lực 
khi người chào hàng nhận được thông báo về việc từ chối chào hàng (Diều 
17 Công ước).

Chấp nhận chào hàng là giai đoạn tiếp theo, khi người nhận được 
chào hàng có một lời tuyên bố hay một hành vi khác biêu lộ sự đồng ý với
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chào hàng. Nếu người nhận được chào hàng nhưng im lặng hoặc kiông 
hành động thì không được coi là đã chấp nhận chào hàng (Điều 18 ỈChoai 1). 
Người nhận được chào hàng sau khi đà chấp nhận cũng có thể suy xét hỉ và 
nếu thấy chào hàng đó không có lợi cho mình thì có thể huỷ chấp nhậi mà 
minh đà gừi. Tuv nhiên, việc hùy chấp nhận chào hàng chi có thể dược 'hâp 
nhận nếu thông báo về việc hùy chấp nhận chào hàng tới nơi người :hào 
hàng trước hoặc cùng thời điểm chấp nhận có hiệu lực (Điều 22 Còng lớc). 
Thông báo này sẽ được coi là “tới nơi" khi thông báo này. hoặc har.íi lờ nói, 
hoặc được giao bàng bất cứ phương tiện nào cho chính người đã chào làng 
tại trụ sở thương mại cùa họ. tại địa chi bưu chính hoặc nơi thườr.íi tri ncu 
không có địa chi bưu chính.

Nếu bôn nhận chào hàng trà lời có khuynh hướng chấp nhàn niưng 
trong thư trả lời có chứa đựng những điểm bô sung, bớt đi hay thcm và( hay 
sửa đồi thì đó được coi là từ chơi chào hàng và tạo thành một cnào làng 
mới. Tuy nhiên nếu những điểm bổ sung, sửa đổi hay đề nghị nay kiông 
làm biến đổi những điểm cơ bàn trong nội dung cùa chào hàng thì đượi coi 
là chấp nhận chào hàng, trừ trường hợp người chào hàng gửi thông báo 
ngay lập tức thể hiện sự phàn đối của mình tới người được chào hàr.g (rụười 
đã có yêu cầu sửa đổi). Những điểm cơ bản trong nội dung cùa chào hàig là 
những điểm liên quan đến các điều kiện về giá cà, thanh toán, phẩn chit và 
số lượng hàng hoá, địa điểm và thời gian giao hàng, phạm vi trách nliệm 
cùa các bên hay đến giải quyết tranh chấp.

Chấp nhận chào hàng chi có giá trị nếu nó được gừi đến cho rụười 
c h à o  h à n g  trong thời hạn chấp nhận d o  n g ư ờ i  c h à o  h à n g  q u y  địr .h  C( t h ề  

bằng bất cứ phương tiện thông tin liên lạc nào, được tính từ lúc bức liộn 
được giao để gửi đi hoặc vào ngày ghi trên bì thư hoặc nếu ngày dó klông 
có thì tính từ ngày bưu điện đóng dấu trên bì thư.

Thời hạn đế chấp nhận chào hàng do người chào hàng quy định bắt 
đầu tính từ thời điểm người được chào hàng nhận được chào hàng. Các Ìgày 
lễ chính thức hoặc ngày nghi việc rơi vào khoảng thời hạn được quy địni để 
chấp nhận chào hàng không được tính để cộng thêm vào thời hạn đó. Tuy 
nhiên, nếu ngày cuối cùa thời hạn chấp nhận chào hàng rơi vào ngay lề hay 
n g à y  n g h i ,  v à  d o  đ ó ,  c h ấ p  n h ậ n  c h à o  h à n g  k h ô n g  t h ể  c h u y ể n  đ ế n  CIO n ; ư ờ i
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chào làng thì thời hạn chấp nhận chào hàng sỗ dược kéo dài tới ngày làm 
việc cau tiên kế tiếp các ngày nghi đó (Điều 20 Công ước).

lạp đông được coi là đã líược giao két kê từ thời diêm sụ chấp nhận 
chào làng có hiệu lực (Điều 23 Công ước). Bất đầu từ thời điềm này các 
bên co những quyền và nghĩa vụ dược quy (lịnh trong hợp đồng.

V. HOP Đ Ò N G  DỊCH v ụ

1. Khii niệm họp đồng dịch vụ

Điều 3 Khoán 9 Luật Thương mại 2005 quy định: Cung ứng dịch vụ 
(Dịch vụ thương mại) là hoạt động thương mại. theo đó một bên (ỉ»ọi là bên 
cung >ng dịch vụ) có nghTa vụ thực hiện dịch vụ cho bcn khác và nhận 
thanh toán. Bèn sử dụng dịch vụ (gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán 
cho bin cung ứng dịch vụ và sư dụng dịch vụ theo thỏa thuận. Ngày nay, 
dịch ụ thưtmg mại là hoạt động kinh doanh đáp ứng những nhu cầu rất 
phoiiị. phú, đa dạng và được thực hiện trong mọi lĩnh vực kinh doanh cũng 
như kiông kinh doanh.

‘Hợp đồng dịch vụ là sự thoà thuận giữa các bên. theo đó bên cung 
ứng dch vụ thực hiện công việc cho bèn thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ 
phải rá tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ" (Điều 518 Bộ luật Dân sụ).

Hoạt động cung ứng dịch vụ là sàn phấm vô hình không tồn tại dưới 
dạng /ật chất, do đó khó xác định chất lượng dịch vụ bằng những chỉ tiêu kỹ 
thuật lược lượng hóa. Bên cạnh đó, khác với hàng hóa hữu hình, dịch vụ là 
sản piẩm vô hình, không lưu trữ được nên trong việc mua bán (cung ứng) 
dịch 'Ụ người ta không cần quan tâm dến nưi chứa dịch vụ, không quan tâm 
tới viìc cất giữ, tồn kho hay dự trừ dịch vụ. Điều quan trọng là trong hợp 
đồng các bên mua bán dịch vụ phải mô tả kỹ về dịch vụ, đặt ra những yêu 
cầu C1 thế mà mục tiêu các bèn muốn hướng tới khi mua bán dịch vụ và 
điều iày đòi hỏi các bên phài có sự am hiểu về tính chất cùa dịch vụ đó.

Cùng chính vì hoạt động cung ứng dịch vụ rất đa dạng, có tính đặc thù 
cao Ví là sản phâm vô hình nên nội dung cụ thể cùa từng loại hợp đồng cung 
ứng cịch vụ được điều chinh bàng các văn bàn pháp luật chuyên ngành. Bộ 
luật Pân sự đưa ra những quy định nguyên tắc cho hợp đồng dịch vụ. Trên 
cơ sc đó. Luật Thương mại ban hành những quy định chung đối với hoạt
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động cung ứng dịch vụ, quyên và nghĩa vụ cùa các bèn trong hợp đôru địch 
vụ. Ngoài những quy định chung. Luật Thương mại có nhiều quy địih về 
nội dung cụ thê cùa các dịch vụ liên quan đen mua bán hàng lìoá hóng 
thường. Dịch vụ độc lập trong các lĩnh vực kinh doanh đặc thù phái tủn cứ 
vào văn bán pháp luật chuyên ngành như Luật Kinh doanh bất động sàn, 
Luật Chứng khoán, Luật Các tô chức tín dụng, Luật Dầu khí, Luật Viễn 
thông, Luật Bưu chính, Luật Kinh doanh bào hiểm v.v.

2. Phân loại họp đồng dịch vụ

a. Căn cứ vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh

- Hợp đồng dịch vụ pháp !ý
- Hợp đồng dịch vụ kế toán, kiêm toán
- Hợp đồng dịch vụ thông tin. liên lạc
- Hợp đồng dịch vụ xây dựng
- Hợp đồng dịch vụ phân phối, đại lý
- Hợp đồng dịch vụ tài chính, ngân hàng
- Hợp đồng dịch vụ môi trường
- Hợp đồng dịch vụ giáo dục. đào tạo
- Hợp đồng dịch vụ vận tai
- Hợp đồng dịch vụ du lịch
- Hợp đồng dịch vụ giái trí 
- 1 lợp đồng dịch vụ y tế v.v

b. Căn cứ vào dịch vụ quy định trong Luật Thương mại 2005
- Hạp đồng dịch vụ khuyến mại:
- Hợp đong dịch vụ quáng cáo thương mại;
- Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá. dịch vụ:
- Hợp đồng đại diện cho thưcrng nhân;
- Hợp đồng uý thác;
- Hợp đồng đại lý;
- Hợp đồng gia công;
- Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá;
- Hợp đồng dịch vụ quá cành;
- Hạp đồng nhượng quyền thương mại.
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3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong họp đồng dịch vụ

Trong hợp đồng, các bcn cần có những thoà thuận rất cụ thề về dịch 
vụ cung ứng làm cơ sờ cho việc thực hiện cùa các bên. Troníí quá trình thực 
hiện hợp đồng, nếu các bên không có thoa thuận khác, quyền và nghĩa vụ 
cua các bên dirợc xác định trong Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại.

a. Nghĩa vụ cua bên cung ứng dịch vụ
ai. Cung ứng các dịch vụ phù hợp với thoa thuận và Luật Thươm* mại
Neu tính chàt cùa loại dịch vụ được cung ứng là phai đạt được một kết 

qua nhát định thì bên cung ứng dịch vụ phai thực hiện việc cung ứng dịch 
vụ với kết quà phù hợp với các điều khoan và mục đích cua hợp đồng. 
Trong trường hợp hcTp đồng không có quy định cụ thể về tiêu chuắn két quá 
cân dạt dược, bên cung ứng dịch vụ phai thực hiện việc cung ứng dịch vụ 
với kết quá phù hợp với tiêu chuãn thông thường cùa loại dịch vụ đó.

Nèu tính chât cùa loại dịch vụ được cung ứng yêu cầu hên cung ứng 
dịch vụ phai nỗ lực cao nhất đê đụl được két quá mong muốn thì bên cung 
ứng dịch vụ phải thực hiện nghĩa vụ cung ứng dịch vụ đó với nỗ lực và khả 
năng cao nhất.

a 2. Hợp tác giữa các bên cung ứng dịch vụ

Trường hợp theo thóa thuận hoặc dựa vào tình hình cụ thổ. một dịch 
vụ d) nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bôn cung 
JTig Jịch vụ khác thì môi bên cung úng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây:

- Trao đôi. thông tin cho nhau về tien độ công việc và yêu cầu cùa 
minh có liên quan đến việc cung ứng dịch vụ. đồng thời phải cung ứng dịch 
vụ \ào thừi gian và theo phương thức phù hợp để không gây cản trở đen 
hoạt dộng của bên cung ứng dịch vụ đó;

- Tiến hành bất kỳ hoạt động hợp tác cần thiết nào với các bcn cung 
ứng dịch vụ khác.

a3. Nghĩa vụ về thời hạn hoàn thành dịch vụ
Bèn cung ứng dịch vụ phài hoàn thành dịch vụ đúng thời hạn đã thoả 

thuận trong hợp đồng. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn hoàn 
thành dịch vụ thì bcn cung ứng dịch vụ phái hoàn thành dịch vụ trong một
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thời hạn hợp lý trên cơ sở lính LỈẽn tát cà các điêu kiện và hoàn canh mà bên 
cung ứng dịch vụ biết dược vào thời điểm giao kết hợp đồng, bao gồm bất 
kỳ nhu cầu cụ thế nào cùa khách hàng có liên quan đến thời gian hoàn thành 
dịch vụ.

Trường hợp một dịch vụ chi có thể được hoàn thành khi khách hàng 
hoặc bên cung ứng dịch vụ khác âúp ứng các điều kiện nhai định thì bên 
cung ứng dịch vụ đó không có nghĩa vụ hoàn thành dịch vụ của mình cho 
đến khi các điều kiện đó được đáp ứng.

Sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ mà dịch vụ vần 
chưa hoàn thành, nếu khách hàng không phùn đối thì bôn cung ứng dịch vụ 
phải tiếp tục cung ứng theo nội dung đã thoả thuận và phải bồi thường thiệt 
hại, nếu có.

(¡4. NíỊhĩa vụ tuân thú những yêu cầu hợp lý cua khách hàng liên quan
đến những thay đổi trong quá trình cung ứng dịch vụ.

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng phải chịu những chi 
phí hợp lý cho việc thực hiện những yêu cầu thay đổi của minh.

a5. Bao quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phư<rng tiện được 
giao đê thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thảnh cóng việc.

a6. Thông báo ngay cho khách hùng trong trường hợp ihông tin, tài 
liệu không đầy đù, phương tiện không báo đám để hoàn thành việc cung ứnị’ 
dịch vụ.

a7. Giữ hí mật về thông tin mù mình biết được trong quá trình cung
ứng dịch vụ nếu có ihtìà thuận hoặc pháp luật có quy dịnh.

b. Nghĩa vụ của khách hàng
bì. Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã ihoà thuận trong hợp

đồng

Trường hợp không có thỏa thuận và giữa các bên không có bất kỳ thói 
quen nào về việc thanh toán thì thời hạn thanh toán là thài điếm việc cung 
ứng dịch vụ được hoàn thành.

Trường hợp không có thoà thuận về giá dịch vụ, không có thoa thuận 
về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ chi dần nào
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khác vê eiá dịch vụ thì giá dịch vụ dược xác định theo giá của loại dịch vụ 
đỏ trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời đièm cung 
ứng. thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ánh 
hường đen giá dịch vụ.

b2. Cung cấp kịp thời các kê hoạch, chi dẫn và những chi tiết khác đè 
việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay giàn đoạn.

bĩ. Hợp tác trong lất ca những van đề cần thiết khúc đê bên cung ứng 
củ thê cung ứmỊ dịch vụ một cách thích hợp.

b4. Nglìĩa vụ điều phối hoạt dộng cua các hên cung ứng dịch vụ

Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng cùng tiến hành hoặc 
phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng phải thực hiện nghĩa vụ 
này để không gây cán trờ đén công việc của bất kỳ bên cung ứng dịch vụ nào.

Hợp đồng dịch vụ cụ thể liên quan đen mua bán hàng hoá thông 
thường được quy định trong các Điều từ 88 đến 291 Luật Thương mại.

CÂU HỞI ÔN TẬP

1. Khái niệm hợp đồng và các loại hợp đồng theo nhũng cách phân 
loại khác nhau

2. Hệ thống văn bản pháp luậi hiện hành về hợp đồng kinh doanh, 
thương mại và nguyên tắc áp dụng các văn ban pháp luật đó.

3. Nguyên tấc giao kết hợp đồng dân sự

4. Chú thể cùa hợp đồng dân sự

5. Nội dung cùa hợp đồng dân sụ

6. Hình thức cùa hợp dồng dân sự

7. Trình tự uiao kết và thời điểm giao kết cùa hợp đồng dân sự

8. Thời điếm có hiệu lực và điều kiện có hiệu lực cùa hợp đồng dân sự

9. Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quà pháp lý cùa hợp đồng vô hiệu

10. Nguyên tắc thực hiện hợp đồng dân sự
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11. Nguyên tấc giai thích hợp đồng dân sự

12. Những biện pháp báo đàm thực hiện hợp đồng dân sự

13. Các hình thức trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng dân ự

14. Khái niệm, dặc điểm và các loại hợp đồng thương mại

15. Các hình thức trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng thương nại

16. Thời hạn khiếu nại để giãi quyết tranh chấp hợp đồng th jcmj mạ.i 
theo Luật Thương mại.

17. Quyèn và nghĩa vụ cùa các bên trong hợp đồng mua bán hàng ic>á

18. Quyền và nghĩa vụ cùa các bcn trong hợp đồng theo Công uớc Vèn

19. Khái niệm, dặc điểm cùa họp đồng dịch vụ. Quyền và ngha vụ 
cua các bC'n trong họp đồng dịch vụ.

TÀI LIỆU NGHIÊN cứ u CHƯƠNG 5

- Bộ luật Dân sự 2005

- Luật Thương mại 2005

- Công ước Vicn 1980 về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tè.
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CHƯƠNG 6.

Chương 6

PHÁP LUẬT VÈ GIẢI QUYẾT TRANH CH ÁP 

TRONG KINH DOANH VÀ vụ VIỆC CẠNH TRANH
• • •

I. TRANH CHÁP TRONG KINH DOANH VÀ VIỆC GIẢI QUYÉT 
TRANH CHÁP TRONG KINH DOANH

Đặc thù cua nên kinh tè Việt Nam hiện nay là nên kinh tê vận hành 
theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chu nghĩa. Điều này có nghĩa là 
nền knh tố ớ Việt Nam là một hình thức tố chức kinh tế vừa dựa trèn những 
nguyúi tác và quy luật cùa kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sơ và được 
dần dit. chi phổi bởi các nguyên tắc và ban chất cua chù nghĩa xà hội, thẻ 
hiện tên cà ha mặt: sờ hữu. tô chức quan lý và phân phối. Trong điều kiện 
cùa nèn kinh tê thị trường, với sự tham gia hoạt động kinh doanh của mọi 
thành phần kinh tố thuộc các hình thức sờ hữu khác nhau, với mục đích lợi 
nhuậr là dộng lục trực tiêp cùa các chu thê kinh doanh thì những xung đột. 
mâu tiuần về lợi ích kinh tế giữa các chu thế kinh doanh là dieu khôrm thế 
tránh <hói. Bới vậy. yêu cầu khách quan đặt ra là phai áp dụng các hinh tliírc 
và pluơng thức uiai quyết tranh chấp phù hợp. có hiệu quá đề bảo vệ quyền 
và lợ ích hợp pháp cùa các hên tranh châp. ôn định các quan hệ kinh doanh 
cùa n:n kinh tò, tạo lập môi truờng pháp lý lành mạnh dè thúc dây quá trinh 
phát t iến kinh tế - xà hội.

Vè mặt học thuật, tranh châp kinh tê và tranh châp trong kinh doanh là 
nhừrụ khái niệm có nội hàm khác nhau, ơ  Việt Nam. giới khoa học pháp lý 
đà nci lên nhiều quan niệm khác nhau về tranh chấp kinh tế. C’ó quan điếm 
cho úng. "tranh chấp kinh tế dược hiểu là sự bất dồng chính kiến về một sự 
kiện ")háp lý. là sự mâu thuần hay xung đột về mặt lợi ích. về quyển và 
nghĩa vụ giữa các chu thê tham tiia vào các quan hệ kinh tế ờ các cấp độ 
khác ihau". Có quan điêm khác cho ràng, “tranh chấp kinh tế là nhừrm mâu

1. Khái niệm về tranh chấp trong kinh doanh
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thuẫn hay bất dồng liên quan đến quyền và lợi ích kinh tế của cac tốchứe, 
cá nhân khi tham gia các quan hệ kinh tế” v.v ...

Như vậy. về cơ ban tranh chấp kinh tế được hiếu là sự bất (íồngchínih 
k i ế n ,  s ự  m â u  t h u ẫ n  h a y  x u n g  đ ộ t  v ề  q u v ề n  v à  lợ i  í c h  k i n h  tế g i ừ a  CÍC c h  ù 

thề tham gia vào các quan hệ kinh tế ờ các cấp độ khác nhau. Trong Cic loại 
hình tranh chấp kinh tế. tranh chấp trong kinh doanh là loại kình ìranI chắịp 
phô biến nhắt.

Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, tranh chấp trong kinh Joain chiũ 
yếu tồn tại dưới dạng các tranh chấp về họfp đồng kinh tế. TronịỊ đlồi kiệ:n 
kinh tế thị trường, sự tham gia cùa nhiều thành phần kinh tế kéo :heosự da 
d ạ n g  v ề  c h ù  t h ể  v à  lợi  í c h  c ầ n  b ả o  v ệ ,  s ự  x u ấ t  h i ệ n  p h o n g  p h ú  CUI c á ic  

phương thức kinh doanh v.v... đà làm phát sinh nhiều dạng tranh chấ) mớri 
như: tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty. tranh chấp giữa hànih 
viên công ty với nhau trong quá trình thành lập, hoạt động va giai thccónje 
ty; tranh chấp liên quan đến mua bán chứng khoán; tranh chảp v: líêin 
doanh, liên kết kinh tế; tranh chấp trong các lĩnh vực quàng cáo, bào ùếmi, 
kiếm toán, tư vấn, giám định; tranh chấp về việc bào hộ quyền sở nũru rí tuiệ 
liên quan den thương mại...

2. Phưong thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

Mặc dù giải quyết tranh chấp chắc chắn không phái là điềi đầi tiêm 
các bcn nghĩ đén khi ký kết hợp đồng, các bên vần nên nhận thức ràiụ cá«c 
bất dồng và tranh chấp có thề phát sinh hất cử lúc nào. 'I ranh chấp 'à bất 
đồng này có thế liên quan đến các khía cạnh khác nhau cùa một hạp đồng 
hoặc liên quan đến hợp đồng. Diều quan trọng đổi với các bôn tron: hợp 
đồng là dự đoán các tranh chẩp có thể xảy ra và xác định trước phưomgthức, 
hoặc một sự kết hợp các phương thức, nhàm ngăn ngừa hoặc giải quyt các 
tranh chấp.

Người kinh doanh nên đặt hai câu hòi khi ký kết một hợp đong Thứ 
nhất, doanh nghiệp của mình dự đoán được những loại tranh chấp nao' Thứ 
hai, có những phương thức nào để ngăn ngừa hoặc giải quyết các traih ciấp?

Xuất phát từ tính chất, đặc điểm của các tranh chấp trong kinh Cúanh,
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việc giai quyết các tranh chấp phái sinh được thực hiện theo nhiều phương 
thúc khúc nhau:

• Thương lượng (Negotiation)

• Truniỉ gian - Hòa giải (Mediation/Conciliation)

• Hòa giải/Trọng tài (Med/Arb - Arb/Med)

• Trọng tài (Arbitration)

• Đánh giá của chuvên gia (Expert Determination)

• Thuè thâm phán (Rent a Judize)

• Phiên toà rút gọn (Mini - trial)

• Giải quyết tại Toà án

• v.v. . .

ơ  Việt Nam, tranh chấp thường được giái quyết thông qua các phương 
thức: thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án.

Thương lượng là hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 
không cần đến vai trò cùa người thứ ba. Đặc điểm cơ bàn của thương lượng 
là các bèn cùng nhau trình bày quan điếm, tìm ra các biện pháp thích hợp, 
trên cơ sở đó đi đến thống nhất đc giãi quyết các bất đồng. Thương lượng 
đòi hòi các bên phải có thiện chí. trung thực, hợp tác. đồng thời phải có kiến 
thức cần thiết về chuyên môn và pháp luật. Kết quà cùa thương lượng 
thường là những cam kết, thoá thuận về những giài pháp cụ thề nhàm tháo 
gỡ những bất đồng phát sinh mà các bcn thường không nhận thức được 
trước đó. Dây là phương thức giái quyết tranh chấp thường được các bcn sứ 
dụng trước tiên khi phát sinh tranh chấp và thòng qua phương thức này, 
phần lớn các tranh chấp trong kinh doanh đà được giải quyết vì những ưu 
diêm là tiết kiệm dược chi phí thời gian, tiền bạc. giữ được bí mật hoạt động 
kinh doanh và uy tín cho nhau, dáp ứng cơ hội cùa các hoạt động kinh 
doanh. Nhà nước khuyến khích các bên có tranh chấp áp dụng phương thức 
này. Vì thế các bcn có toàn quyền thỏa thuận mọi vấn đề về địa điểm, thời 
gian, nội dung và cách thức cụ thể giải quyết tranh chấp. Pháp luật không có 
quy dịnh cụ thê cho phương thức này.
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Khác với thương luợng, hoà gia i là hình thức giài quyết tranh chấp 
trong kinh doanh có sự tham gia cùa bên thứ ba độc lập do hai bên cùng 
chấp nhận hay chi định đóng vai trò t r u n g  gian để hồ trợ các bên nhàm tìm 
kiếm những giải pháp thích hợp cho việc giải quyết xung đột. Hoà giải viên 
thông thường là những cá nhân, tồ chức có trình độ chuyên môn cao và có 
kinh nghiệm về những vụ việc có liên quan đến các tranh chấp phát sinh. Có 
hai hình thức hoà giải chù yếu là hoà giải trong thú tục tố tụng và hoà giải 
ngoài thù tục tố tụng. Hòa giải là phương thức giải quyết tranh chấp kinh 
doanh mới có trong pháp luật Việt Nam. Phương thức này hiện nay chi 
thường được áp dụng trong các quan hệ kinh doanh có yếu tố quốc tế.

Trọng tài là hình thức giài quvết tranh chấp trong kinh doanh do các 
bên tự nguyện lựa chọn, trong đó bên thứ ba trung gian (Trọng tài viên) sau 
khi nghe các bên trình bày sẽ ra quyết định có tính bẳt buộc đối với các bẽn 
tranh chấp. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng toà án là hình thức 
giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động cùa cơ quan tài phán nhà nước, 
nhân danh quyền lục nhà nước đề đưa ra phán quyết buộc các bên có nghĩa 
vụ thi hành. Như vậy, khác với trọng tài, giải quyết tranh chấp theo thủ tục 
tư pháp tại toà án gắn liền với quyền lực nhà nuớc.

Khác với các phương thức giải quyêt tranh chấp lựa chọn khác nhu 
thương lượng hay hòa giải, trọng tài là phương thức giái quyết tranh chấp 
mang tính tài phán. Hội đồng trọng tài trọng tài có quyền ban hành phán 
quyết không chi có giá trị ràng buộc đối với các bên trong tranh chấp mà 
còn buộc bèn thua kiện phải thi hành. Không giông như phán quyêt cùa Hội 
đồng trọng tài, biện pháp giãi quyết, nếu có, cùa phương thức thương lượng 
hoặc hoà giải không có giá trị ràng buộc đối với các bên. Các bcn sẽ hoặc sẽ 
không tuân theo biện pháp giải quyết đó tuỳ thuộc vào ỷ chí cùa mình. 
Trong hợp đồng, các bôn có thế quy định khuyến nghị của hoà giãi vicn có 
giá trị ràng buộc. Trong trường hợp đó, nếu một trong các bên không tự 
nguyện thực hiện theo khuyến nghị cùa hoà giải viên, bên kia sẽ đưa vụ việc 
ra Toà án hoặc Trọng tài.

Một điều khoản trọng tài sẽ loại trừ sự can thiệp cùa toà án quốc gia 
vào vụ kiện. Tuy nhiên, thương lượng hay hoà giải không loại trừ trọng tài,
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và ngược lại. trọng tài không loại trừ thương lượng hoặc hoà giài.

Trong các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh nêu 
trên thì phưomg thức giãi quyết bàng trọng tài và toà án đã được pháp luật 
quy định thành các chế độ pháp lý hoàn chinh.

II. GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP TRONG KINH DOANH BẰNG 
TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

1. Khái niệm trọng tài

Trọng tài là một phương thức giài quyết tranh chấp lựa chọn, theo đó 
các bên đưa vụ tranh chấp cùa mình tới một hay nhiều người (trọng tài viên) 
và quyết định trọng tài có tính chất bắt buộc đối với các bên. Ngày nay, 
trọng tài là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến 
nhất, với nhiều ưu điểm nổi bật, trong đó điểm mạnh lớn nhất cùa trọng tài 
là thời gian xử lý nhanh, không công khai, Trọng tài viên có trách nhiệm giữ 
bí mật nội dung vụ tranh chấp, phán quyết cùa trọng tài là chung thẩm, 
không kháng cáo. Trong việc giải quyết tranh chấpt)ằng trọng tài, các bên 
có nhiều quyền định đoạt và bình đẩng với nhau về việc được tự do lựa chọn 
trọng tài, quy tắc tố tụng, luật áp dụng, địa điểm, ngôn ngữ, thời gian tiến 
hành tố tụng trọng tài, quốc tịch cùa Trọng tài viên v.v... Một ưu thế khác 
cùa trọng tài là phán quyết trọng tài đạt được sự công nhận quốc tế thông 
qua các công ước quốc tế. đặc biệt là Công ước New York năm 1958 về 
Cô ng nhận và Thi hành Quyết định cua trọng tài nước ngoài.

Trên thế giới, việc giài quyết các tranh chấp trong kinh doanh bằng 
trụng tài thường thê hiện dưới hai dạng: trọng tài thuờng trực (trọng tài quy 
ché) và trọng tài vụ việc (trọng tài ad-hoc).

Trọng tài thường trực là loại hình trọng tài có một bộ máy tổ chức ổn 
dịnh. có trụ sở, có điều lệ tổ chức và hoạt động, có một đội ngũ Trọng tài 
viên xác định, có bộ quy tắc tố tụng xác định, chặt chẽ và thống nhất, v ề  cơ 
bàm, các tô chức trọng tài trên thế giới được thành lập theo mô hình trọng tài 
thường trực.
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Trọng tài vụ việc chi được thành lập theo từng vụ việc, không v'ó bộ 
máy thường trực, không có một đội ngũ Trọng tài viên cố định, không có 
quy tác tố tụng ricng. Loại hình trọng tài này sẽ giài thẻ ngav sau khi giái 
quyết xong một vụ tranh chấp. Đây là loại hình trọng tài linh hoạt, thích 
ứng với việc giái quyết các tranh chấp không phức tạp và cần giái quyết 
nhanh chóng.

2. Quá trình hình thành và phát triển của trọng tài ớ Việt Nam

ơ  Việt Nam, việc giài quyết các tranh chấp trong kinh doanh bàng 
trọng tài đã được pháp luật quy định từ những năm đầu cùa cơ chế knh tố 
kế hoạch hoá tập trung. Trọng tài kinh tế ra đời ở Việt Nam năm 196( trên 
cơ sớ Nghị định số 20/TTg cùa Chính phủ ban hành ngày 14/1/1960. rheo 
quy định tại các vãn bàn quy phạm pháp luật của thời kỳ đó từ Nghị địih số 
20/TTg ngày 14/1/1960 đến Pháp lệnh Trọng tài kinh tế ngày 10/1/ 990, 
Trọng tài kinh tế là cơ quan nằm trong hệ thống cơ quan hành chín: nhà 
nước, có chức năng quản lý nhà nước đối với công tác hợp đồng kinh tế và 
giái quyết các tranh chấp hợp đồng kinh tế, xử lý vi phạm pháp luật vt hợp 
đồng kinh tế. Trong thời kỳ đó, cùng với các tổ chức trọng tài kinh tỉ cùa 
Nhà nước còn tồn tại hai tố chức trọng tài phi chính phú: Hội đong Trọig tài 
Ngoại thương (thành lập và hoạt động theo Nghị định số 59/CP ngày 
30/4/1963) và Hội đồng Trọng tài Hàng hải (thành lập và hoạt động theo 
Nghị định số 153-CP ngày 5/10/1964), có thẩm quyền giải quyết các ranh 
chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán ngoại thương, hợp đồng vận tai hàng 
hoá quốc tế, hợp đồng bào hiểm v.v... khi có một bcn hoặc các bcn clú thế 
là cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài. Tổ chức, chức năng và nhiệm VI của 
Trọng tài kinh tế đã từng bước được hoàn thiện, đặc biệt là trong Pháị lệnh 
Trọng tài kinh tế do Hội đồng Nhà nước thông qua ngày 10/1/1990.

Từ ngày 1/7/1994, hệ thống trọng tài kinh té của Nhà nước chấn dứt 
hoạt động. Dề đáp ứng yêu cầu của việc giãi quyết các tranh chấp knh té 
trong điều kiện cùa nền kinh tế thị trường, Chính phù đã ra Nghị địih so 
116/CP ngày 5/9/1994, quy định tổ chức và hoạt động cùa Trọng tài kiih tế, 
một tổ chức xã hội-nghề nghiệp được thành lập ờ các tinh, thành ph< trực
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thuộc trung ưưng có thám quyền giải quyết các tranh chấp kinh tế theo quy 
định cùa pháp luật. Trước dó. Thù tướng Chính phu dã ra Quyết dịnh số 
204/TTg ngày 28/4/1993 thành lập Trung tâm Trọng tài Ọuổc tể Việt Nam- 
một tô chức trọnii tài phi chính phủ-trên cơ sơ hợp nhât Hội đông Trọng tài 
Ngoại thương và Hội đồng Trọng tài Hàng hài, có thâm quyền giải quyết 
các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ kinh tế quốc tế (sau đó đirợc mờ 
rộng thâm quyền giai quyết các tranh chấp kinh doanh trong nước theo 
Quyết định số 114/TTg ngày 16-2-19% cua Thu tướng Chính phú).

Từ hình thức tô chức trọng tài kinh tế nhà nước đến các hình thức tố 
chức trọng tài phi chính phu. các tô chức trọng tài về kinh té ờ nước ta đã 
thục Iv.ện chức năng giai quyết các tranh chắp kinh tế và kinh doanh, góp 
phần ồn định các quan hệ kinh tố. thúc đấy sự phát triển kinh té cùa đất 
nước qua các thời kỷ.

Ngày 25/2/2003, ủy ban Thường vụ Quốc hội đà thông qua Pháp lệnh 
Trọng tài thương mại. Pháp lệnh Trọng tài thương mại (do Uv ban Thường 
vụ Quôc hội thông qua ngày 25/2/2003, có hiệu lực kế từ ngày 1/7/2003 quy 
dịnh vè tố chức và tố tụnu trọng tài dê giái quyết các tranh chắp trong hoạt 
dộng kinh doanh. Pháp lệnh dă dánh dấu một buớc chuyển mình quan trọng 
cùa pháp luật về trọng tài ờ Việt Nam. Pháp lệnh dà ke thừa và phát triên 
các quy định hiện hành về trọng tài, tham kháo có chọn lọc pháp luật về 
trọng tài cua nhiều nước trên thế uiứi. dặc hiệt là Luật mầu về Trọng tài 
thương mại Quốc tố dược Uy han cua Liên Hợp Quốc về Luật Thương mại 
CỊUÔC tè (UNCTI RAI.) thông q u a  ngày 21/6 /1985 và đà được áp dụng tại các 

nước có nền kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, bên cạnh những nét ưu việt nói trên, qua 7 năm áp dụng 
một số quy định của Pháp lệnh dã bộc lộ bất cập và khôtm còn phù hợp với 
tình hình mới. Dê khắc phục những nhược dicm và dưa pháp luật trọng tài 
Việt Nam tiệm cận hơn nữa với pháp luật vả thông lệ quốc tế. Quốc hội 
nước Cộng hòa xà hội chu nghĩa Việt Nam dã thông qua Luật Trọng tài 
thương mại năm 2010.
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3. Khái niệm tranh chấp trong hoạt động thưong mại

Khái niệm tranh chấp thương mại lần đầu tiên đã được ghi nhận rong 
Luật Thưorng mại năm 1997, theo đó Điều 238 quv định: “ T ra n h  •h ấ p  

thương mại là tranh chắp phút sinh do việc không thực hiện hoặc thực hi ện 
không đúng hợp đồng trong hoạt động thương mại".

Theo pháp Luật Thương mại cùa nhiều nước trèn thế giới, hàih vi 
thương mại bao gồm các hoạt động nhu sán xuất, chế tạo ra sàn phấm.mua 
bán hàng hoá. thuê mướn, chuyên chờ hành khách, hàng hoá, môi giớ. đại 
diện, đại lý thương mại. bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng, xây dựng.xuất 
bàn. Khái niệm thương mại ngàv nay được sừ dụng trong thưong mại ]uốc 
tế có nội hàm đà được mờ rộng ra rất nhiều, không chi bao gồm thirơnị mại 
hàng hoá mà còn liên quan đến các loại hình dịch vụ như vận tải, du lịch, tư 
vấn. dầu tư, bào hiểm, ngân hàng, tài chính, bản quyền, sờ hữu trí tu*. Ví 
dụ, Luật mầu về Trọng tài của Uý ban Luật Thương mại Ọuổc tế cùa Liên 
Họp Quốc (UNCITRAL) quan niệm về thương mại rất rộng, bao gồm mua 
bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; phân phối; đại diện, đại lý thương mạ; ký 
gửi; thuê, cho thuê; thuê mua; xây dựng; tư vấn; kỹ thuật; li xăng; đầi Itư; 
liên doanh; tài chính, ngân hàng; bảo hiểm; thâm dò, khai thác; vận chjyển 
hàng hoá, hành khách bằng đường hàng không, đường biển, đườnị s.ất. 
đường bộ. Nhìn chung, hành vi thương mại hàng hoá bao gồm nhữrụ bộ 
phận cơ bán là mua bán hàng hoá và các phương thức phát sinh từ mui bián 
hàng hoá.

Luật Trọng tài thương mại Việt Nam năm 2010 tại Điều 2 đã ghi ih;ận 
thẩm quyền cùa trọng tài bao gồm:

+ Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

+ Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt 
động thương mại.

+ Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được g.iải 
quyết bàng Trọng tài.
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4. Các trung tâni trọng tài của Việt Nam

Trung tâm Trọng tài là tô chức có tir cách pháp nhân, có con dâu và tài 
khoan riêng. Trung tâm trọng tài có chức nâng tố chức, điều phối hoạt động 
giái quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hồ trợ Trọng tài viên về các 
mặt hành chính, vãn phòng và các trợ giúp khác trong quá trình tố tụng 
t rọng tài. Trung tâm Trọng tài được lập chi nhánh, văn phòng đại diện cùa 
Trung tâm ớ trong nước và nước ìmoài. có Ban điêu hành và Ban Thư ký. 
Fian điều hành Truniĩ tâm trọng tài gồm có Chù tịch, một hoặc các Phó Chú 
tịch, có thề có Tồng thư ký do Chu tịch Truniĩ tâm trọng lài cử. Chù tịch 
Trung tâm trọng tài là Trọne tài viên.

Điều kiện thành lập Trung tâm trọng tài được quv định cụ thể tại Điều 
24 Luật Trọng tài thươnii mại năm 2010.

Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là 
công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên quy định tại Điều 20 
cùa Luật Trọng tài thương mại năm 2010 dề nghị thành lập và được Bộ 
trướng Bộ Tư pháp cấp giấy phép thành lập.

Hồ sơ dề nghị thành lập Trung tâm trọng tài gồm:

a) Đơn đề nghị thành lập;

b) Dụ tháo điều lệ cùa Trung tâm trọng tài theo mẫu do Bộ Tư pháp 
han hành;

c) Danh sách các sáng lập viên và các giấy từ kèm theo chứng minh 
những người này có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 cùa Luật Trọng tài 
thương mại.

Trong thời hạn 30 ngày, kề từ ngày nhận được hồ sơ đày đủ và hợp lệ, 
Bộ trườrm Bộ Tư pháp cấp giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài và phê 
chuấn điều lệ cùa Trung tâm trọng tài: trường hợp từ chối phái trà lời bàng 
văn bán và nêu rõ lý do.

Tro nu thời hạn 30 ngày, kê từ nuày nhận đirợc giấy phép thành lập, 
Truniỉ tâm trọ nu tài phài đăng ký hoạt độnti tại Sờ Tư pháp tinh, thành phố
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trực thuộc trung ương nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở. Hốt thời hại này 
nếu Trung tâm trọng tài không đăng ký thì giấy phép không còn giá trị.

Sờ Tư pháp cấp giấy đãng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài :hậm 
nhất 15 ngày, kề từ ngày nhận được yêu cầu đăng ký.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cap giấy đăng ký hoạt dộng. 
Trung tâm trọng tài phải đăng báo hàng ngày của trung ưcmu hoặc bá) địa 
phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp vê những nội durụ chu 
yếu sau đây:

a) Tên. địa chì trụ sờ của Trung tâm trọng tài;

b) Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm trọng tài;

c) Số giấy đăng ký hoạt động, cơ quan cấp, ngày, tháng, năm cấp

d) Thời điểm bắt đầu hoạt động cùa Trung tâm trọnu tài.

Trung tâm trọng tài phải niêm yết tại trụ sờ những nội dung quy định 
nêu trên và danh sách Trọng tài viên cùa Trung tâm trọng tài.

5. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thuong mại

Nguyên tấc chung cùa việc giải quyết tranh chấp hàng Trọng ài là 
"không có thoà thuận giãi quyết bàng trọng tài. không có tố tụng trọn^tài" 
Luật Trọng tài thương mại cũng kháng định: "Tranh chấp được giai cuyết 
băng Trọng tài nếu các bên có thoa thuận trọng lài. Thỏa thuận trọng ni có 
thế được lập trước hoặc sau khi xáy ra tranh chấp".

Trừ một số ngoại lệ. các bèn phái thoa thuận trong hợp đông à sứ 
dụng phương thức trọng tài. và xác định chi tiết các quy tấc tố tụng hoặc 
dựa vào các quy tắc tố tụng trọng tài cùa một tồ chức trọng tài thường trực 
Trong trọng tài vụ việc, các bên tự quyết định trọng tài sẽ được tiến lành 
như thế nào mà không có sự trợ giúp cùa một tố chức trọng tài thườngirực. 
Trong trọng tài thường trực, tố tụng trọng tài được thực hiện với sự trợiíiúp 
cùa một tô chức trọng tài thường trực. Tuỳ thuộc vào thoa thuận giữ; các 
bên, cách tiến hành tố tụng trọng tài có thể khác hoặc không khác cácl tiến 
hành tố tụng tại một toà án quốc gia. Tuy nhiên, chính các bên (hoặc to :hức 
trọng tài thường trực, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác được các hêi chi
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định) thành lập Hội đông trọng tài. Hơn nữa. các quy lăc tô tụng trọng tài 
thường linh hoạt hơn và ít thu tục hơn các quy tấc của pháp luật quốc gia.

Do tính chất đặc thù cua trọng tài (lỉiái quyết nhanh, linh hoạt, không 
công khai v.v... ) nên việc giai quyết tranh chấp hàng trọng tài phái tuân 
theo những nguyên tắc riêniỉ biệt, khác với nuuyên tấc giái quyết tranh chấp 
bảng Tòa án. Luật Trọng tài thương mại năm 2010 kế thừa các nguyên tấc 
giai quyết tranh chấp bàng trọng tài đã được quy định trong Nghị định số 
116/CP năm 1996 và Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003. theo đỏ việc 
lĩiải quyết tranh chấp bàng trọng tài phai dựa trên thoa thuận trọng tài, việc giái 
quyết bàng trọng tài không còng khai, phán quvốt trọnu tài là chung thấm.

Điều 4 cùa Luật Trọn ti tài thương mại ghi nhận các nguyên tắc cua 
việc giãi quyết tranh chấp bàng Trọng tài:

/. Nguyên răc Trọng tài vicn phai tôn trọng thoa thuận cua các bên 
nếu thoa thuận đó không vi phạm ííicit cấm rà Ircìi đạo đức xã hội.

Nguyên tẩc nãy thê hiện rò nét quyền tự định đoạt của các bên tranh 
chấp. Dây là nguyên tắc cốt lòi cua toàn bộ quá trình tố tụng trọng tài vi 
thực chất sự hình thành trọng tài là do ý chí tự nguycn cùa các bên dương 
sự. Diều 5 Luật Trọng tài thương mại khăng định, tranh chấp đưực giai 
quyết bàng Trọng tài nếu các bên có thoa thuận trọng tài. Thoa thuận trọng 
tài co the dược lập trước hoặc sau khi xáy ra tranh chấp. Không có thoa 
thuận trọng tài thì không thê có việc giải quyết tranh chấp bàng trọng tài. 
Thoa thuận trọim tài về cơ han là cơ sờ cho việc phàn biệt thâm quyền giữa 
trọng tài và toà án và cũng là cơ sơ đỏ xác dịnh thấm quyền cua trọng tài. 
Theo đó. trọng tài chi có thẩm quyền giai quyết tranh chấp khi các bên có 
thoã thuận trọng tài. đồng thời tòa án phai từ chối giai quyết vụ tranh chấp 
khi các hôn đã cỏ thoa thuận trọng tài. Dây là một nguvcn tắc quan trọng 
cùa trọng tài. dám hảo toi da quvền tự định doạt cua các bên tranh chấp, 
dồng thời cũng chi rõ thêm tính chất tài phán tư cua hình thức giái quyết 
tranh chấp này.

Nguycn tác này cũng chi rò các bcn có toàn quyền lựa chọn hay khôrm 
lựa chọn phương thức trọng tài để giai quyết tranh chấp; chọn các Trung
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tâm Trọng tài; chọn Trọng tài viên; chọn địa đièm tiến hành trọng tài; và cao 
hơn nữa họ còn có quyền thoả thuận các quy tắc tố tụng cùa cùa trọng tài. 
Thậm chí trong quá trình tố tụng các bên có quyền thoà thuận giài quyết 
tranh chấp và quyết định việc chấm dứt tố tụng trọng tài. Nhiều quy tắc tố 
tụng đă chi rõ nghĩa vụ tôn trọng thỏa thuận cùa các bên. Quy tấc Trọng tài 
của Phòng Thương mại quốc tế ICC là một dấu mốc mang tính lịch sử về 
quyền tự quyết của các bên tham gia: “Các bước tiến hành trọng tài sẽ được 
quy định bởi Quy tắc này, và trong trường hợp Quy tắc này không quy định, 
bất kỳ quy tấc nào mà các bên tham gia, hoặc nếu các bên không quy định 
thì Hội đồng trọng tài có thể quyết định”. Quy tắc Trung tâm giai quyết các 
tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID) quy định: "Ngay sau khi thành lập Hội 
đồng trọng tài. Chù tịch Hội đồng trọng tài sẽ cố gáng xem xét chác chắn 
quan điém cua các bên liên quan đến vấn để (hù tục. Với mục đích này, Chù 
tịch có thế yêu cầu gặp các bên v.v... Trong quá trình giãi quyết tranh chấp, 
Hội đồng trọng tài sẽ áp dụng bất kỳ’ thỏa thuận nào giữa các bên về vấn đề 
tố lụng trừ trường hợp được quy định trong Cóng ước hay các quy định về 
hành chính và tài chính

Luật Trọng tài thương mại đã đi theo tinh thần tôn trọng tối đa ý chí tự 
do thoả thuận cùa các bên. Ưu điểm cùa thù tục giải quyết tranh chấp linh 
hoạt, đ(Tn giản, nhanh gọn và dựa trên thỏa thuận cùa các bên. Luật Trọng 
tài thương mại đưa ra nguyên tắc ưu tiên sự thoà thuận của các bcn trong tố 
tụng trọng tài, trong trường hợp các bên không có thoả thuận thì Luật mới 
dưa ra các quy định về trình tự, thù tục cần thiết. Theo Luật Trọng tài 
thương mại, các bên được tự do lựa chọn hình thức trọng tài, tự do thoả 
thuận về cách thức chi định Trọng tài viên, thay đổi Trọng tài viên, địa điểm 
trọng tài, ngôn ngữ trọng tài, tự do lựa chọn quy tấc tố tụng trọng tài v.v. ..

2. Nguyên tắc Trọng tài viên phủi độc lập, khách quan, vó tư Ví) luân 

theo quy định cùa pháp luật.

Sự độc lập là yêu cầu vô cùng quan trọng, mang tính quyết định đến 
việc giải quyết và đưa ra một phán quyết khách quan cho vụ tranh chấp. 
Hơn thế nữa sự vô tư khách quan của Trọng tài viên còn góp phần khẳng 
định uy tín cùa Trọng tài với các bên. Trong quá trình tố tụng không được
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có bất kỳ một sự can thiệp cùa bất kỳ ai đối với Trọng tài viên. Khi giải 
quyết vụ việc, các Trọng tài viên trong Hội đồng trọng tài độc lập với nhau, 
chỉ lấy pháp luật và sự thoà thuận cùa các bên làm cơ sờ cho quyết định cùa 
mình. Bất kỳ Trọng tài viên nào không bào đàm được sự khách quan trong 
quá trinh giải quyết tranh chấp, các bên tranh chấp đều có quyền thay đổi.

Yêu cầu về sự độc lập. vô tư. khách quan của Trọng tài viên được ghi 
nhận trong pháp luật và quy tắc tố tụng trọng tài nhiều nước. Luật Trọng tài 
thương mại quốc tế của Liên bang Nea năm 1993 quy định, khi chi định 
Trọng tài viên, cơ quan có thẩm quyền cán cứ vào tất cả những yêu cầu về 
trình độ trọng tài theo như thoà thuận cua các bên và căn cứ vào đánh giá có 
thê đảm bào chi định được Trọng tài viên độc lập và vô tư, còn trong trường 
hợp chi định Trọng tài viên duy nhất hoặc Trọng tài viên thứ ba thì cần chú
V vêu cầu chi định Trọng tài viên là người có quổc tịch khác quốc tịch của 
cả hai bên. Điều 12 của Luật này cũng quv định cơ sờ đế khước từ Trọng tài 
viên. Khoản 1 xác định, nếu được hòi về một người nào khi người đó có thể 
được chi định làm Trọng tài viên, thì người đó phài thông báo tất cả các lý 
do có cãn cứ có thể gây nên nghi ngờ về tính vô tư và độc lập. Từ khi được 
chi định và trong suốt quá trình xét xừ. Trọng tài viên phái khẩn trương 
thõng báo cho các bên các lý do, nếu trước kia chưa thông báo về các lý do 
đó. Khoán 2 ghi nhận việc khước từ Trọng tài viên có thể được vêu cầu 
trong trường hợp. nếu có các càn cứ để nghi ngờ về sự không vô tư hoặc 
không độc lập cùa họ, hoặc họ không có trình độ như các bèn yêu cầu. Mồi 
bên có thể vêu cầu khước từ Trọng tài vicn do minh chi dịnh hoặc do mình 
tham gia chi định vì các lý do chi sau khi chi định mới được biết. Luật 
Trọng tài Anh năm 1996 cũng ghi nhận: "Hội đồng trọng tài phái hành 
dụng công bằng và vô lư giữa các bên, cho họ cơ hội hợp lý đê trình bày vụ 
việc cua mình và giùi quyết vụ việc cua đối phương v.v...

Tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, Luật Trọng tài thương mại Việt Nam đã 
ghi nhận về sự độc lập, vô tư, khách quan cùa Trọng tài viên. Thậm chí điều 
này còn được ghi nhận là một nguyên tắc của việc giải quyết tranh chấp 
bằng Trọng tài, theo đó Trọng tài viên phái độc lập, khách quan, vô tư và 
tuân theo quy định cùa pháp luật. Ngoài ra, tại Điều 21 về quyền và nghĩa vụ
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cua Trọng tài viên, Trọng tài viên có quyền và nghĩa vụ độc lập trong việc 
giai quyct tranh chấp, cũng như bào đám giải quyét tranh chấp vô tư. nhanh 
chóng, kịp thời. Điều 42 cùng xác dịnh quyền cùa các hên được thay đổi 
Trọng tài viên trong trường hợp có có càn cứ rò ràng cho thấy Trọng tài viên 
không vô tư. khách quan. Kổ từ khi dược chọn hoặc được chi định. Trọng 
tài viên phai thông báo bằng văn bàn cho Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng 
trọng tài và các bên về những tình tiết có thể anh hưởng đến tính khách 
quan, vô tư cua mình.

Trong tố tụng trọng tài. các bên có nhiều quyền tự định đoạt và bình 
đăng với nhau vê việc dược tự do lựa chọn trọrm tài. quy tắc tố tụng, luật áp 
dụng, địa điểm, ngôn ngữ, thời gian tiến hành tố tụng trọnu tài. quốc tịch 
cua Trọng tài viên v.v... Tronii khi đó. mặc dù thâm phán cùa toà án quốc 
gia có thè khách quan, họ vần buộc phai sư dụng ngôn nuĩr và áp dụng quy 
tắc tố tụng cua quốc gia họ và thường cùng quốc tịch với một bên. Tuy 
nhicn, thực te cho thấy Tòa án quốc gia thường có thiên hướng bao vệ 
quyền lợi cua doanh nghiệp nước minh.

Trong khi đó với trọng tài, các bẽn có thế bình đăng về: nơi xét xu 
trọng tài (tại một nước trung lập); ngôn ngữ sư dụng; quy tắc tồ tụnii; quốc 
tịch cùa các Trọng tài viên: và dại diện pháp lý. Quyền bình đăng của các- 
bon về các yếu tố nêu trên dã dược Luật Trọng tài thương mại Việt Nam ghi 
nhận tại nhiều diều khoán như khoản 2 Diều 10 về ngôn ngữ (đối với vụ 
tranh chấp có yếu tố nước ngoài, tranh chấp mà ít nhất một bên là doanh 
nghiệp có vỏn dâu tư nước ngoài, ngôn ngữ sư dụng trong tò tụntỉ trọi);' tài 
do các bcn thoa thuận. Ncu các hên không có thỏa thuận thì ngôn nuữ sư 
dụng trong to tụniĩ trọniỉ tài do Mội dồng trọng tài quyết dịnh), khoản 1 Diều 
11 vè địa điếm giái quyết tranh chấp bàng Trọ nu tài (các bên có quyền thoa 
thuận dịa điếm giai quvết vụ tranh chấp), khoan 2, khoán 3 Diều 14 về Luật 
áp dụng giái quvết tranh chấp (dối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội 
dồntỉ trọnụ tài áp dụng luật do các bèn lựa chọn; nếu các bên không có thỏa 
thuận về luật áp dụng thì Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng luật mà Hội 
đong trọng tài cho là phù hợp nhất; Truờng hợp pháp luật Việt Nam, pháp 
luật do các bên lựa chọn không có quy định cụ thể liên quan đốn nội duni>
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tranh chấp thì I lội dồng trọng tài dược áp dụng tập quán quốc te đê giài 
quyết tranh châp, nếu việc áp dụng hoặc hậu quá cùa việc áp dụng đó không 
trái VỚI các nguycn tảc cơ ban cua pháp luật nước Cộng hoà xã hội chù 
nghĩa Việt Nam).

3. Nguyên tắc các bên tranh chấp đều hình đăng vẻ quyền và nghĩa 
vụ. Hội lỉồng trọng lài có trách nhiệm tạo điều kiện đê họ thực hiện các 
quyển vù nghĩa vụ cùa mình.

Dây là nguyên tắc đà được đề cập một cách rõ ràng trong cà Công ước 
New Work 1958 và Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế cùa ủy  ban 
Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) và được Trọng tài của tất cà các 
nước thực hiện. Theo nguycn tấc này, các bôn tranh chấp hoàn toàn có 
quyền như nhau trong việc lựa chọn, khước từ Trọng tài viên, lựa chọn địa 
diêm, dưa ra yêu cầu và các lý lẽ biện minh cũng như các chứng cứ để 
Trọne tài xem xét và việc tiếp nhận thông tin từ các bên. Trong quan hệ 
tranh chấp các bên có địa vị pháp lý như nhau và trong tố tụng trọng tài các 
bên có tư cách tố tụng bình đáng với nhau trong tất cá mọi hoạt động nhẩm 
bao đàm giải quyết vụ tranh chấp một cách công bảng và bao vệ lợi ích hợp 
pháp cùa các bên. Ycu cầu về việc các bên phai được đối xứ công bang là 
một lỉiới hạn cùa quyền tự quyết cùa các bên.

Dây là nguycn tác quan trọng cùa tố tụng trọng tài, theo đó quyền và 
nghĩa vụ cua các bên phái được tôn trọng và bào vệ, các bên được bình đăng 
về quyền và nghĩa vụ. Sự bình dăntỉ này the hiện trong nhiều điều khoàn cùa 
Luật Trọng tài thương mại như bình đăng về thỏa thuận luật áp dụng, địa 
dicm giái quyết tranh chấp hầnu trọng tài, ngôn ngữ trong tố tụng trọng tài, 
số lượng Trọng tài vicn v.v...

Nhiều diều khoán của I.uật Trọng tài thương mại năm 2010 đã đề cập 
tới trách nhiệm cùa Hội đồng trọng tài tạo điều kiện dế các bên tranh chấp 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ cùa mình. Ví dụ. tại Điều 43. trước khi xem 
xét nội dung vụ tranh chấp. Hội dồng trọng tài phài xem xét hiệu lực cùa 
thoa thuận trọng tài; thỏa thuận trọng tài có thể thực hiện được hay không và 
xem xét thấm quvền cùa mình. Trong trườrm hợp vụ việc thuộc thẩm quyền 
giai quvết cùa mình thì Hội đồng trọng tài tiến hành giài quyết tranh chấp
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theo quy định cùa Luật này. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giai ịuyết 
cùa mình, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc xác định rõ thỏa thuận trọig tà 1 
không thể thực hiện được thì Hội đồng trọng tài quyết định đình chi việc 
giải quyết và thòng báo ngay cho các bên biết. Trong quá trình giải ;uyết 
tranh chấp, nếu phát hiện Hội đồng trọng tài vượt quá thám quyền, cá: bên 
có thế khiếu nại với Hội đồng trọng tài. Hội đồng trọng tài có trách niiộm 
xem xét, quyết định. Tại điều 54 về chuân bị phiên họp giài quyét ranh 
chấp, trường hợp các bên không có thoà thuận khác hoặc quy tác tố tun; cùa 
Trung tâm trọng tài không có quy định khác, giấy triệu tập tham dư ỉhiên 
họp phái được gửi cho các bên chậm nhất 30 ngày trước ngày mờ phiên họp. 
Trường hợp có sự vắng mặt của các bên, theo yêu cầu cùa các bên Hội 
đồng trọng tài có thể căn cứ vào hồ sơ để tiến hành phiên họp giải cuyếĩ 
tranh chấp mà không cần sự có mặt cúa các bcn (Điều 56).

Trong trường hợp có yêu cầu cùa các bcn về việc tiến hành hòa giải. 
Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc 
giải quyết tranh chấp. Khi các bên thỏa thuận được với nhau về việt giảá 
quyết trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bàn hoà giài tiành 
có chữ ký cùa các bên và xác nhận cùa các Trọng tài viên. Hội đỏn g rọng, 
tài ra quyết định công nhận sự thỏa thuận cùa các bên. Quyét định niy là 
chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài (Điều 58).

4. Nguyên tác giai quyết tranh chấp bằng Trọng tài được ĩiến lành 
không công khai, trừ trường hợp các bên có thoa thuận khác

Các phiên xct xứ tại toà án cũng như việc tuyên các phán quyê cùa 
tòa án là công khai, nhưng đây lại là điểm khác biệt lớn nếu so sam vớì 
trọng tài. Các phicn xét xừ trọng tài không được tổ chức công khai và cii có 
các bên nhận được phán quyết. Đây là một ưu điểm lớn cùa phuomg thức 
giái quyết tranh chấp bằng trọng tài khi vụ kiện liên quan tới các bí m ật kinh 
doanh. Các điều khoản về tính bí mật trong hợp đồng phái dược tuân thủ 
trong thù tục trọng tài. Dặc biệt, trong các tranh chấp về sở hữu trí t u i  các 
điều khoán bổ sung về tính bí mật có thể được soạn thào bởi hai bên (dưới 
dạng điều khoản hợp đồng) hoặc các Trọng tài viên (dưới dạng một trhh tự 
thù tục hoặc trong điều khoản dẫn chiếu).
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Nguycn tấc này xuất phát từ đặc thù cùa hoạt động kinh doanh, 
thương mại là nhanh nhạy, bí mật và uy tín. Trong cơ chế thị trường, những 
yếu tố này quyết định sức mạnh thậm chí sự thành bại, sống còn cùa các nhà 
kinh doanh trên thương trường cạnh tranh. Chính vì vậy, trong quá trình giái 
qu>ct tranh chấp các bên luôn muốn việc giải quyết tranh chấp cùa mình 
dược giữ kín. các bí mật. bí quyết trong kinh doanh không bị tiết lộ, uy tín 
cùa mình không bị ành hường. Nguvcn tắc này được thể hiện thông qua 
nhiều cách thức như các phiên họp trọng tài không công khai, ngoài Trọng 
tài viên và các bcn tranh chấp không ai được tham dự trừ khi có sự đồng ý 
của các bên, Trọng tài viên phài dám bào giữ bí mật những vấn đề liên quan 
đến hoạt động kinh doanh cùa các bôn mà mình biết được trong quá trình 
giải quyết tranh chấp, phán quyết của trọng tài không được công bố công 
khai trù khi dược các bên cho phép v.v...

Nguyên tấc giải quyết tranh chấp bàng Trọng tài được tiến hành không 
công khai được ghi nhận trong pháp luật và quy tắc tố tụng của nhiều nước. 
Ví dụ. Quy tắc tổ tụng cùa Tòa án trọng tài Phòng Thương mại quốc tế ICC 
qu\ định: "... Hội dồng trọng tài cỏ toàn quyền đối với phiên hụp giai quyết 
tranh chắp, tại phiên hụp tắt cu các bên có quyền có mặt. Trừ khi được sự 
đồng ý cua Hội íỉồnịỉ trọng tìù và các bên, những người không liên quan đến 
việc 10 tụníỊ Irọní’ tì/i không được tham dự".

Nhiều điều khoản trong Luật Trọng tài thương mại Việt Nam đã ghi 
nhận việc bão đám tính bí mật và không công khai trong tố tụng trọng tài, ví 
dụ iiiai quyêt tranh châp băng trọng tài được tiên hành không công khai, trừ 
trưcmg hợp các hôn có thỏa thuận khác (Diều 4), giữ bí mật nội dung vụ 
tranh chấp mà mình giải quyết trừ trường hợp phải cung cấp thông tin cho 
cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (Điều 21). 
phi êr họp giai quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường 
hợp các bên có sự thỏa thuận khác, trong trường hợp có sự đồng ý của các 
bêm, Hội dồng trọng tài có thế cho phép những người khác tham dự phicn 
họp giai quyết tranh chấp. Những người khác, không phải là các bên đương 
sự ch được tham gia khi đó sự đồng ý cùa các bôn tranh chấp, v ề  điều này, 
Luặt Trọng tài thương mại (Diều 55) chi rõ, trong trường hợp có sự đồng ý
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cúa các bên, Hội đồng trọng tài có thế cho phép những người khác thím dự 
phiên họp giài quyết tranh chấp.

5. Nguyên tấc phán quyết trọng tài là chung thẩm

Một trong các đặc điểm quan trọng giúp phân biệt trọng tài với òa án 
chính là tính chung thẩm của phán quyết trọng tài. Tính chung thâm được 
hiểu là khi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết, phán quyết này không he bị 
xét lại trừ một số trường hợp đặc biệt.

Đâv là nguyên tắc đặc trưng cùa tố tụng trọng tài. Nguyên tắc rny bẳt 
nguồn từ bàn chất cùa hoạt động Trọng tài là nhân danh ý chí tối CIO và 
quyền lực các bên trao cho để giải quyết tranh chấp. Nguyên tảc n;y chỉ 
được thề hiện bằng quy định: Tố tụng trọng tài là tố tụng một cấp. phán 
quyết là chung thẩm, các bên không có quyền kháng cáo. Các bên (hi có 
quyền yêu cầu Toà án huỷ quyết định trọng tài trong những trường hrp rất 
hạn chế và Toà án trong trường hợp này không được quyền xét xừ ại vụ 
tranh chấp mà chi kiểm tra tính hợp pháp cùa quyết định Trọng tài.

Luật Trọng tài thương mại Việt Nam tại Điều 4 đà xác địni các 
nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài, trong đó nêu rõ phán quyết 
trọng tài là chung thẩm. Điều 61 cùa Luật này cũng khẳng định, phán quyết 
trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kê từ ngày ban hành.

6. Thẩm quyền của Trọng tài thưoìig mại

Trong điều khoản trọng tài, các bên có thể thoá thuận vê việc xá: định 
phạm vi những tranh chấp có thể giải quyết bàng trọng tài. Tuv nhiêr, việc 
xác định phạm vi giải quyết bàng trọng tài cần phải dựa trcn sự quv địih cùa 
pháp luật.

Luật lệ trọng tài các nước đều có quy định về các loại hình tranl chấp 
có thể giải quyết bàng trọng tài. Ví dụ. theo Luật Trọng tài Braxin, ’.hững 
người có khả năng ký hợp đồng có thể đưa ra trọng tài để ui ải quyìt các 
tranh chấp liên quan đến các quyền về tài sàn mà họ có quyền quvết định. 
Luật Trọng tài Trung Quốc quy định có thể giải quyết bằng trọng tài đ')i với 
mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng hoặc quyền sờ hữu. Luật Trọig tài 
Thuỵ Sĩ lại có cách tiếp cận khác, theo đó mọi quyền lợi cùa các bên cều có
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thê giai quyết bàng trọng tài trừ trường hợp quyền xét xứ bắt buộc dành 
riêng cho cơ quan Nhà nước nhất định có thâm quyền. Theo Bộ luật Tố tụng 
dân sự Pháp, điều khoán trọng tài là thoa thuận do các bên tham gia hợp 
dỏng cam kêt đưa ra trọng tài mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.

Diều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định rò những tranh 
chàp thuộc thấm quyền giải quyết cua Trọng tài bao gồm:

1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thưưng mại.

2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt 
cỉộnjj thương mại.

3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quv định được giải 
quyế bànu Trọng tài.

Trường hợp các bên đã xác định loại hình tranh chấp đê giải quvết 
bằng trọng tài nhưng tranh chấp đó lại không thuộc loại có thế được giải 
quyc bang thú tục trọng tài và cơ quan trọng tài đã tiến hành giải quyết 
tra.nl chấp, hoặc trọng tài ra phán quyết nhưng lại vượt ra ngoài phạm vi 
thầm quyền xét xư cùa trọng tài, hoặc phán quyết mâu thuẫn với chính sách 
công và các nguvên tắc pháp lý cơ ban cua quốc gia thì luật pháp về trọng 
tài cua nhiều nước và nhiều quy tắc trọng tài cùa các tồ chức quốc té cho 
phéptoà án có thể xem xét lại và đình chi thi hành phán quyết cùa trọng tài. 
Ví di theo Luật Trọng tài Malaisia, Toà án tối cao có quyền huv bò phán 
CỊIT/C trọng tài nếu Trọng tài viên xét xu vượt quá thâm quyền cùa mình 
hoặc phán quyết vi phạm trật tự công cộng, hoặc theo Bộ luật Tố tụng dân 
sự Irđònêxia. Toà ủn có quyền huy bò phán quyết néu phán quyết dược lập 
ngoà phạm vi được quy định trong thoa thuận trọng tài.

7. Mlững giai đoạn CO' bản của tố tụng trụng tài

Tố tụng trọng tài được hiểu là tồng thể các quy định pháp luật về việc 
dưa ranh chấp giải quyết tại trọng tài và trình tự, thu tục giai quyết bàng 
trọ nị tài đối với tranh chấp đó. Trình tự tố tụng trọng tài về ca bán bao gồm 
các uai đoạn sau dây:
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a. Tltoả tliuận trọng tài

v ề  bản chất, trọng tài là một quá trình thoá thuận, điều này có nglĩa là 
các bcn chi đưa vụ tranh chấp ra trọng tài nếu họ cỏ thoà thuận về điều (ỏ.

Những thoả thuận này nhìn chung có thè chia thành hai dạng:

+ Thoa thuận quy định ràng, nếu tranh chấp phát sinh, tranh chip sẽ 
được trọng tài giải quyết. Những thoà thuận này thông thường là các hợp 
đồng có chứa đựng điều khoản trọng tài.

+ Thoá thuận được xác lập sau khi tranh chấp phát sinh, theo đi các 
hèn đồng ý tranh chấp sỗ được trọng tài giai quyết.

Dạng thoa thuận thứ nhất là thoả thuận phố biến nhất. Dôi khi cát bên 
đồng ý với một ycu cầu bổ sung gán với thoa thuận trọng tài. Vi dụ. ta các 
nước thuộc Khối thịnh vượng chung, các bôn có the thoà thuận việc tri phi 
trọng tài trong một điều khoán trọng tài, tuy nhiên thoả thuận này kiỏnu 
thuộc về loại hình thoá thuận trọng tài dược xác lập sau khi tranh chip đà 
phát sinh như trên.

Thoá thuận trọng tài là vấn đề then chốt trong việc líiái quyêt ranh 
chấp hằng trọng tài, bởi lẽ không có thoà thuận trọng tài thì không tiê có 
việc giai quyết tranh chấp bàng trọng tài. Do đó. pháp luật và thông lệ quốc 
tế đèu dành cho thoá thuận trọng tài một vị trí dặc biệt được ghi r.hin tại 
một đạo luật về trọng tài, ví dụ, Luật Mầu UNCITRAL về Trọng tài thrơng 
mại Quốc tế 1985; Luật Trọng tài Síp 1987; Luật lloà giài và trọng ta cùa 
Nigiêria 1990; Luật Trọng tài Anh 1996; Luật Trọng tài Trung Quốc 904, 
Luật Trọng tài thương mại quốc tế của Cộng hoà lien bang Nua 1993:Luật 
Trọng tài ihương mại quốc tế Ucraina 1994; Luật Trọng tài SiriLanka 9l)5; 
Luật Trọng tài Lithunia 1996; Luật Trọng tài Niu Di Làn 1996; Luật ”rọng 
tài thương mại quốc tế cúa Iran 1997; Luật Trọng tài Dírc 1998; Luật 'rạng 
tài thương mại quốc tế của Ai len 1998; Luật Trọng tài Venezuela 998; 
Luật Trọng tài Thuỵ Điền 1999: Luật Trọng tài Màn Quốc 1999. Luật 'rọng 
tài Slovenia 1999; Luật Trọng tài Nhật Bản 2003...

Một nguyên tắc quan trọng cùa các chế định về trọng tài là hiội lực 
cùa thỏa thuận trọng tài không gắn liền với hiệu lực cùa hợp đồng chím. Vì
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t hố. nếu một hợp đồng chính bị tuyên vô hiệu, điều đó không có nghĩa là 
t hòa thuận trọng tài trong họp đồng đó cũng bị vô hiệu. Quy định này giúp 
cho các tranh chấp vẫn được giai quyết bàng con đường trọng tài kể cà khi 
hợp dồng bị chính Hội đồng trọniz tài tuyên là vô hiệu, ví dụ do có nội dung 
vi phạm pháp luật. Thỏa thuận trọng tài trong trường hợp đó sẽ được coi là 
t.ách riêng khói hợp đồng có nội dung vi phạm pháp luật đó (Điều 7 Luật 
Trọn» tài cua Anh 1996; Điều 178 (3) Luật Trọng tài cùa Thụy Sĩ).

Luật Trọng tài thương mại nãm 2010 của Việt Nam cũng ghi nhận 
t ính ]ộc lập cùa thoà thuận trọng tài (Điều 19), theo đó thoà thuận trọng tài 
hoàn toàn độc lập với họp đồng. Việc thav đồi. gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, 
hợp lồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được không làm mất hiệu lực 
của tioá thuận trọng tài.

Luật Trọng tài thương mại cùa Việt Nam đã xác định những trường 
hợp lào thỏa thuận trọng tài vô hiệu tại Điều 18 bao gồm:

1. Tranh châp phát sinh trong các lĩnh vực không thuộc thâm quyên 
cùa '_rọng tài.

2. Người xác lập thoà thuận trọng tài không có thẩm quyền theo quy 
định cùa pháp luật.

3. Người xác lập thoà thuận trọng tài không có năng lực hành vi dân 
sụ  theo quy định cùa Bộ luật Dàn sự.

4. Hình thức của thoả thuận trọng tài không phù hợp với quy định của 
Luật Trọng tài thương mại.

5. Một trong các bcn bị lừa doi, bị đe doạ, bị cưỡng ép trong quá trình 
xác iịp thoa thuận trọng tài và có ycu cầu tuyên bố thoá thuận trọng tài đó là 
vô hệu.

6. Thỏa thuận trọng tài vi phạm điều cấm cùa pháp luật.

b. Nip đon kiện

Ọuy trình tố tụng trọng tài bao gồm nhiều giai đoạn, trong đó giai 
đoạr đầu tiên là việc nộp đơn kiện của nguyên đon. kèm theo đó là việc chi 
định Trọng tài viên và nộp phí trọng tài. Nhìn chung, đơn kiện bao gồm 
ngà) tháng: tên và địa chi cùa các bên; tóm tẳt nội dung vụ tranh chấp; căn
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cứ pháp lý dè khởi kiện; trị giá cùa vụ tranh chấp và các yêu cầu khác cùa 
nguyên đơn: tên Trọng tài viên mà nguyên đơn chọn, số lượng đơn kiện 
nhìn chung được xác định theo quy tấc tố tụng của các tồ chức trọng tài, vi 
dụ tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam. đơn kiện và các tài liệu kèm theo phai được lập 
thành 5 ban (đối với trường hợp Hội đồng trọng tài có 3 Trọng tài vicn), 
hoặc 3 bán (dối với trường hợp Hội đồng Trọng tài có I Trọng tài viên). Khi 
nộp đcm kiện, nguyên dơn phải đồng thời nộp phí trọng tài.

Luật Trọng tài thương mại phàn biệt hai trường hợp nộp đan khới kiện 
cùa nguyên đơn. Trong trường hợp giải quyết tranh chấp tại Trung tâm 
trọng tài. nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gừi đến Trung tâm trọng tài. 
Trường hợp vụ tranh chấp đirợc giải quyết bàng Trọng tài vụ việc, nguyên 
đơn phải làm đơn khới kiện và gửi cho bị đơn.

c. Thành lập Hội đòng trọng tài tại Trung lâm Trọng tài hoặc Hội đồng 
Trọng tài vụ việc

cl. Trường hợp thành lập Hội đồng Trọng tài tại Trung tám Trọng tài

Trong trường hợp các bên không có thoà thuận khác hoặc quy tắc tổ 
tụng cùa Trung tâm trọng tài không quy định khác, việc thành lập Hội đồng 
trọng tài được quy dịnh là trong thời hạn 30 HỊỊÙY, kê từ ngày nhận được 
đơn khởi kiện và ycu cầu chọn Trọng tài vicn do Trung tâm trọng tài gùi 
đến, bị đơn phái chọn Trọng tài viên cho mình và báo cho Trung tâm trọng 
tài biết hoặc đề nghị Chủ tịch Trung tâm trọng tài chi định Trọng tài viên. 
Nếu bị đơn không chọn Trọng tài viên hoặc không đề nghị Chu tịch Trung 
tâm trọng tài chi định Trọng tài vicn, thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày 
hét thời hạn quy định tại khoàn này, Chu tịch Trung tâm trọng tài chi định 
Trọng tài viên cho bị đơn;

Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn thì tro nu thời hạn 30 ngà), 
kể từ ngày nhận được đơn khới kiện do Trung tâm trọng tài gửi đến, các bị 
đơn phải thống nhất chọn Trọng tài viên hoặc thống nhất yêu cầu chi định 
Trọng tài vicn cho minh. Neu các bị đơn không chọn được Trọng tài viên,
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thì trong thời hạn 07 ngày, kê từ nuày hốt thời hạn quy định tại khoản này, 
Chu tịch Trung tâm trọng tài chi định Trọng tài viên cho các bị đơn;

Trong thời hạn 15 ngày, kề từ ngày các Trọng tài viên được các bên 
chọn hoặc được Chú tịch Trung tàm trọng tài chi định, các Trọng tài viên 
này bầu một Trọng tài viên khác làm Chu tịch Hội đồng trọng tài. nết thời 
hạn này mà việc bầu không thực hiện dược, thì trong thời hạn 07 ngày, kê từ 
ngày hết thời hạn quy định tại khoản này, Chù tịch Trung tâm trọng tài chỉ 
định Chu tịch Hội đồng trọng tài;

Trường hạp các bèn thoa thuận vụ tranh chấp do một Trọng tài viên 
duy nhất giai quyết nhưng khônu chọn được Trọng tài viên trong thời hạn 
30 ngày, kể từ ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện, thì theo yêu cầu cùa 
một hoặc các bên và trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 
Chù tịch Trung tâm trọng tài sỗ chi định Trọng tài viên duy nhất.

c2. Trường hợp Hội đồng Trọng lài vụ việc

Trường hợp các bôn không có thoá thuận khác, việc thành lập Hội 
đồng trọng tài vụ việc được quy định là trong thời hạn 30 ngàv, kề từ ngày 
bị dơn nhận được đơn khởi kiện cùa nguyên đon, bị đơn phái chọn Trọng tài 
viên và thông báo cho nguyên đorn biết Trọng tài viên mà mình chọn. Hết 
thời hạn này, nếu bị đơn không thông báo cho nguyên đơn tên Trọng tài 
vicn mà mình chọn và các bên không có thoá thuận khác về việc chi định 
Trọnu tài viên, thì nguyên đơn có quyền yêu cầu Tòa án có thấm quyền chi 
định Trọng tài viên cho bị đưn;

Trường hợp vụ tranh chấp có nhiều bị đơn, các bị đơn phải thống nhất 
chọn Trọng tài vicn trong thời hạn 30 ngày, kế từ ngày nhận được đưn khới 
kiện cùa nguyên dơn và các tài liệu kèm theo, nết thời hạn này, nếu các bị 
dơn không chọn được Trọng tài viên và nếu các bên không có thoà thuận 
khác về việc chi định Trọng tài viên, thì một hoặc các bên có quyền yêu cầu 
Tòa an có thấm quyền chỉ định Trọng tài viên cho các bị đan;

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được các bôn chọn hoặc được Tòa 
án chi định, các Trọng tài viên bầu một Trọng tài viên khác làm Chú tịch 
Hội dồng trọng tài. Trong trường hợp không bầu được Chú tịch Hội đồng
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trọng tài và các bèn không có thoa thuận khác thì các bên cỏ quyên vêu câu 
Tòa án có thâm quyền chi định Chú tịch Hội đồng trọng tài;

Trong trường hợp các bên thoa thuận vụ tranh chấp do một Trọng tài 
viên duy nhắt giải quyết nhưng không chọn dược Trọnu tài viên tron lí thời 
hạn 30 ngày, kê từ ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện, nếu các bên không 
có thoá thuận yêu cầu một Trung tâm trọng tài chi định Trọng tài viên, thi 
theo yêu cầu cùa một hoặc các bôn, Tòa án có thấm quyền chi định Trọng 
tài viên duy nhất;

Tronu thời hạn 07 ngày, kề từ ngày nhận được yêu cầu cua các bên quy 
định tại các trường hợp nêu trên, Chánh án Tòa án có thâm quyền phải phân 
công một Thâm phán chi định Trọng tài viên và thông báo cho các bên.

d. Phiên họp giải quyết tranh chấp

Phiên họp giái quyết tranh chấp là hình thức hoạt động chu vếu cùa 
trọng tài. Tại đây diễn ra quá trình tranh tụng, theo đó các bên tranh chấp 
phai phát biêu và trà lời các câu hòi cua Hội đồng trọng tài. Phiên họp giài 
quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bèn có 
thóa thuận khác. Các bên có thề trực tiếp hoặc uý quyền cho người dại diện 
tham dự phiên họp giái quyết tranh chấp; có quyền mời người làm chứng, 
người báo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa mình. Trong trường hợp có sự 
đồng ý cùa các bên, Hội đồng trọng tài có thế cho phép những người khác 
tham dự phiên họp giái quyết tranh chấp.

Trình tự, thu tục tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp do quy tắc 
tổ tụng trọng tài cùa Trung tâm trọng tài quy dịnh; đối với Trọng tài vụ việc 
do các bcn thỏa thuận.

Trường hợp các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tấc tố tụng 
cúa Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thời gian và địa điêm mờ 
phiên họp do Hội đồng trọng tài quyết định.

Trường hợp các bên không có thoà thuận khác hoặc quy tấc tô tụng 
cùa Trung tâm trọng tài không có quy định khác, giấy triệu tập tham dự 
phiên họp phái được gửi cho các bên chậm nhất 30 ngày trước ngày mở 
phiên họp.
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Trong trường hợp liên quan đốn sự vắng mặt cua các bcn, nếu nguyên 
dơn đà dược triệu tập hợp lệ tham dự phiên họp giai quyết tranh chấp mà 
vang mặt không có lý do chính dáng hoặc rời phiên họp giai quyết tranh 
cháp mà không dược Hội đồng trọng tài chấp thuận thì bị coi là dã rút dưn 
khơi kiện. Trong irường hợp này. Hội đồng trọng tài tiếp tục giái quyết 
tranh chấp nếu bị đơn có yêu cầu hoặc có đơn kiện lại.

Trường hợp bị dơn đà được triệu tập hợp lệ tham dự phiên họp giài 
quyết tranh chắp mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời phiên 
họp giai quyết tranh chấp mà không dược Hội đồng trọng tài chấp thuận thì 
Hội dồng trọng tài vẫn tiếp tục giai quyết tranh chấp căn cứ vào tài liệu và 
chửng cứ hiện có.

Theo yêu cầu cùa các ben, 1 lội đồntĩ trọng tài có thể căn cứ vào hồ sơ 
đê tiến hành phiên họp uiái quyết tranh chấp mà không cần sụ có mặt cua 
các bèn.

Khi có lý do chính đáng, một hoặc các bên có thê yêu cầu Hội đồng 
trọng tài hoãn phiên họp giái quyết tranh chấp. Yêu cầu hoãn phiên họp giải 
quyết tranh chấp phai được lập bằng văn ban. nêu rõ lý do kèm theo chứng 
cứ và được uiri đến Hội đồng trọng tài chậm nhất 0~ HỊỊíiy làm việc trước 
ngày mờ phicn hợp giai quyết tranh chấp. Nếu Hội đồng trọng tài không 
nhận dược yêu cẩu theo thời hạn này, bèn VCU cầu hoãn phiên họp giai quyết 
tranh chấp phải chịu mọi chi phí phát sinh, nếu có. Hội dồng trọng tài xcrn 
xct, quyết định chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên họp và 
thông báo kịp thời cho các hên.

Trong trường hợp các bên có nhu cầu hòa giai, theo yêu cầu cùa các 
bên. Hội đồng trọng tài tiến hành hòa giải để các bcn thỏa thuận với nhau về 
việc giái quyết tranh chấp. Khi các bên thỏa thuận được với nhau về việc 
giai quvết trong vụ tranh chấp thì 1 lội dồng trọng tài lập biên bản hoà giài 
thành có chữ ký cùa các bên và xác nhận cùa các Trọng tài viên. Hội đông 
trọng tài ra quyct định công nhộn sụ thỏa thuận của các bên. Quyết định này 
là chung thầm và có giá trị như phán quyết trọng tài.

CHƯƠNG 6. PHÁP LUẬT VỂ G1Ầ1 QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KD..,
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Vụ tranh chấp dược đình chi giải quyết trong các trường hợp sau iâỵ:

a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa VJ của 
họ không được thừa kế;

b) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức đã chấn dứ1 hoạt 
động, bị phá sán, giải thê. hợp nhất, sáp nhập. chia, tách hoặc chuyẽi đôi 
hình thức tô chúc mà không có cơ quan, tổ chức nào tiếp nhận quyền. Ìghĩa 
vụ cùa cơ quan, tô chức đó;

c) Nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc được coi là đă rút don khởi 
kiện, trừ trường hợp bị đơn yêu cầu tiếp tục giải quyết tranh chấp;

d) Các bên thoà thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp;

đ) Tòa án đă quyết định vụ tranh chấp không thuộc thầm quyềi cùa 
Hội đồng trọng tài, không có thóa thuận trọng tài, thỏa thuận trong ni vô 
hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiệh được.

Hội đồng trọng tài ra quyết định đinh chi giài quyết trinh hap. 
Trường hợp Hội đồng trọng tài chưa được thành lập thì Chù tịch "run; tâm 
trọng tài ra quyết định dinh chi giải quyết tranh chấp.

Khi có quyết định đình chi giài quyết tranh chấp, các bên khòig có 
quyền khới kiện yêu cầu Trọng tài giái quyết lại vụ tranh chấp đt nếu việc 
khới kiện vụ tranh chấp sau không có gì khác với vụ tranh chấp trưcc về 
nguvên đơn. bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các tnửnị hợp 
khác do luật quv dịnh.

đ. Quyết định trọng tài, phản quyết trọng tài và vẩn đề huỷ phản tuyết 
trọng tài

Luật Trọng tài thương mại đã đưa ra các định nghĩa về qjyet định 
trọng tài và phán quyết trọng tài.

Quyết định trọng tài là- quyết định cùa Hội đồng trọng tài ronị quá 
trình giải quyết tranh chấp.

Phán quyết trọng tài là quyết định cùa Hội đồng trọng tài giải tuyết 
toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tổ tụng trọng tài.

Phán quyết của trọng tài nước ngoài là phán quyết do Trọng tài iước
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ngoài tuyên ớ ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc ờ troni’ lãnh thỏ Việt Nam đê 
giài quyết tranh chấp do các bên thóa thuận lựa chọn.

Hội đồng trọrm tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biếu quyết theo 
niíuvèn tấc đa số. Trường hợp biêu quvết không đạt dược da số thì phán 
quyết trọng tài được lập theo ý kiến cua Chu tịch I ỉội đong trọng tài.

Phán quyết trọng tài phai được lập bàng văn bán và có các nội dunu 
chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm và địa điếm ra phán quyết;

b) Tên, dịa chi cùa nguyên dơn và bị đơn;

c) Họ. tên. địa chi của Trọng tài viên;

d) Tóm tắt đon khởi kiện và các vấn đè tranh chấp;

d) Căn cứ đề ra phán quyết, trừ khi các bcn có thoà thuận không cần 
ncu cán cứ trong phán quyết;

e) Ket quà giải quyết tranh chấp:

g) Thời hạn thi hành phán quyết;

h) Phân bô chi phí trọng tài và các chi phí khác có licn quan;

i) Chữ ký cùa Trọng tài viên.

Khi có Trọng tài viên không ký tên vào phán quyết trọng tài, Chủ tịch 
Hội cồng trọng tài phải ghi việc này trong phán quyết trọng tài và nêu rõ lý 
do. I'ong trường hợp này, phán quyết trọng tài vẫn có hiệu lực.

Phán quyết trọng tài là chung thâm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Riêng đối với Trọng tài vụ việc, theo yêu cầu cùa một hoặc các bên 
tranh chấp, phán quyết của Trọng tài vụ việc được đăng ký tại Tòa án nơi 
Hộ i cồng trọng tài đã ra phán quyết trước khi yêu cầu Cơ quan thi hành án 
dân !ự có thấm quyền tổ chức thi hành phán quyết trọng tài đó. Việc đăng 
ký h(ặc không đăng ký phán quyết trọng tài không ảnh hường đến nội dung 
và gi» trị pháp lý của phán quyết trọng tài.

Trong trường hợp phát sinh các vấn đề cần sửa chữa và giãi thích phán 
qiryế hoặc phán quyết bổ sung, trong thời hạn 30 ngày, kề từ ngày nhận
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dược phán quyết, trừ khi các bên có thoa thuận khác về thời hạn. một hên có 
thê yêu cầu Hội đồng trọng tài sưa chừa những lồi rò ràng về chinh ta. về số 
liệu do nhầm lần hoặc tính toán sai trong phán quyết nhưng phai thỏnư báo 
ngay cho bcn kia biết. Trường hợp Hội đồng trọng tài thấy ycu cầu này là 
chính đáng thì phái sừa chừa trong thời hạn 30 ngày, kề từ ngàv nhận được 
yêu cầu. Trong thời hạn 30 ngày, kẻ từ ngày nhận dược phán quyết, trừ 
trường hựp các bên có thóa thuận khác về thời hạn. một bên có thô yêu cầu 
Hội dong trọng tài giãi thích về điêm cụ thề hoặc phần nội dung cua phán 
quyết nhưng phái thông báo ngay cho hôn kia. Nếu Hội đồng trọng tài thấy 
rằng yêu cầu này là chính đáng thì phái giai thích trong thời hạn 30 HỊỈÌIỴ, kế 
từ ngày nhận được yêu cầu. Nội dung giái thích này là một phần cua phán 
quyết. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ban hành phán quyết. 1 lội đồntỉ 
trọng tài có thê chu dộng sửa lồi và thõng báo ngay cho các bên.

Trường hợp các hcn không có thoà thuận khác, trong thời hạn 30 
ngày, kề từ ngày nhận dược phán quyết, một bẽn có thể yêu cầu Hội đôrm 
trọng tài ra phán quyết bỏ sung đối với những ycu cầu được trình bày trong 
quá trình tố tụng nhưng không đưực ghi trong phán quyết và phai thông báo 
ngay cho bên kia biết. Nếu Hội đồng trọng tài cho ràng yêu cầu này là chính 
đáng thì ra phán quyết bô sung trong thời hạn 45 rĩịỉàx, kê từ ngày nhận 
được yêu cầu. Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài có the gia hạn việc 
sửa chữa, giải thích hoặc ra phán quyết bồ sung.

Một vấn đè quan trọng khác của phán quyết trọng tài là vấn đề hủy 
phán quyết trọng tài. Luật Trọng tài thương mại năm 2010 dã quy định rò 
các căn cứ huỳ phán quyết trọng tài là:

a) Không có thoả thuận trọng tài hoặc thoa thuận trọng tài vô hiệu;

b) Thành phần Hội đồng trọng tài, thu tục tố tụng trọng tài không phù 
hợp với thoà thuận cùa các bên hoặc trái với các quy định cùa Luật này;

c) Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài; 
trường hợp phán quyết trọng tài có nội dung không thuộc thẩm quyền cùa 
Hội dồng trọng tài thì nội dung đó bị huỷ;

d) Chứng cứ do các bên cung cấp mà I lội đong trọng tài căn cứ vào đó
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dê ra phán quyêt là gia mạo; Trọng tài vicn nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật 
chất khác cua một bên tranh chấp làm ánh hương đốn tính khách quan, công 
bang cua phán quvết trọng tài;

đ) Phán quyết trọng tài trái với các nguyên tắc cơ bàn cua pháp luật 
Việt Nam.

Khi Tòa án xcm xct đơn yêu câu huy phán quyết trọng tài, nnhĩa vụ 
chứng minh được xác định như sau:

a) Bên yêu cầu huy phán quyết trọng tài có nghĩa vụ chứng minh Hội 
đồng trọng tài đà ra phán quyết thuộc một trong các trường hợp dó;

b) Dối với yêu cẩu huy phán quyết trọng tài, Tòa án có trách nhiệm 
chu động xác minh thu thập chứng cứ đê quyêt định huv hay không húy 
phán quvét trọng tài.

Trong thời hạn 30 ngày, kê từ ngày nhận được phán quyết trọng tài, 
nếu một bôn có du cân cứ dề chứng minh được rằng Hội đồng trọng tài đã ra 
phán quyêt thuộc một trong những trường hợp có thê húy phán quyết trọng 
tài thì có quyền làm đơn gừi Toà án có thâm quyền yêu cầu huý phán quyét 
trọng tài. Dơn yêu cầu húy phán quyết trọng tài phái kcm theo các tài liệu, 
chứng cứ chứng minh cho ycu cầu húv phán quyết trọng tài là có căn cứ và 
hợp pháp.

e. Thi hành phán quyết trọng tài

Nhà nước khuyến khích các bên tự nguyện thi hành phán quyết trọng 
tài. Neu hét thời hạn thi hành phán quyết trọng tài mà bên phủi thi hành 
phan quyết không tự nguyện thi hành và cũng không yêu cầu huý phán 
quvết trọng tài, bên được thi hành phán quyết trọng tài có quyền làm đơn 
yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thấm quyền thi hành phán quyết 
trọng tài. Đối với phán quyết của Trọng tài vụ việc, bên dược thi hành có 
quvền làm đơn yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có thấm quyền thi hành 
phan quyết trọng tài sau khi phán quyết được đăng ký.

Phán quyết trọng tài được thi hành theo quv định cua pháp luật về thi 
hành án dân sự.

CHƯƠNG 6. PHÁP LUẬT VỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KD.£
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III. GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP KINH DOANH - THƯƠNG MẠI 
TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN

1. Khái quát chung về hệ thống Toà án ỏ' Việt Nam

Hệ thống Toà án ờ Việt Nam có chức năng xét xứ các vụ án VI giãi 
quyết các việc khác theo quy định cùa pháp luật. Khi chuyển sang nòi kinìh 
tế thị trường thỉ hệ thống Toà án lại được giao thêm chức năng mới dó à xé t 
xir vụ án kinh tế. giài quyết phá sàn doanh nghiệp.

Theo Điều 1 của Luật Tổ chức Toà án nhân dân ngày 2- 4-2002. “To.à 
án nhân dân tối cao. Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự ’à các 
Toà án khác do luật định là các cơ quan xét xử của nước Cộng hoà :à hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Toà án xét xử những vụ án hình sự. dân sự. hỏn nhân 
và gia dinh, lao động, kinh tế, hành chính và giải quyết những việc khác 
theo quy định cùa pháp luật.”

Với chức năng đó. hệ thống Toà án cùa Việt Nam được tô chức nhusau:

a. Toà án nhân dân tối cao

Toà án nhân dân tối cao là cơ quan xét xử cao nhất cùa nước rộng 
hoà xă hội chù nghĩa Việt Nam.

ai. Thâm quyển xét xứ của Toà án nhân dàn tối cao:

- Giám đốc thấm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định lã co 
hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.

- Phúc thẩm những vụ án mà bản án. quyết định sơ thẩm chưa cc hiệu 
lực pháp luật cùa Toà án cấp tinh bị kháng cáo. kháng nghị.

Ít2. về cơ cấu, Toà án nhân dân tối cao gồm có:

- Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tổi cao là cơ quan xét xr cao 
nhất theo Ihù tục giám đốc thấm, tái thấm và hướng dẫn các Toà án áp iụng 
thống nhất pháp luật. Thành phần cùa Hội đồng Thảm phán gôm: Chárn án. 
các phó chánh án Toà án nhân dân tối cao và một số Thẩm phán Ttà án 
nhân dân tối cao.
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- Toà án quân sự trung ương có thâm quyên xét xử phúc thâm những 
vụ án hình sự mà ban án, quyết định chưa cỏ hiệu lực pháp luật cùa Toà án 
quân sự cấp quân khu khi có kháng cáo hoặc kháng nghị và giám đốc thâm, 
tái thâm những vụ án hinh sự mà bàn án. quvết định đã có hiệu lực pháp luật 
cùa Toà án quân sự cấp quân khu khi có kháng nghị.

- Toà hình sự. Toà dân sự. Toà kinh tế, Toà lao động, Toà hành chính 
Toà án nhân dàn toi cao có thầm quyền: Giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ 
án mà bàn án. quyết định đã có hiệu pháp luật bị kháng nghị theo quv định 
cua pháp luật tố tụng.

- Các Toà phúc thâm Toà án nhân dân tôi cao có thâm quyên: Xét xừ 
theo thu tục phúc thấm những vụ án mà ban án. quyết định sơ thấm chưa có 
hiệu pháp luật của Toà án nhân dân tinh, thành phố trực thuộc trung ương bị 
kháng cáo, kháng nghị theo quv định cùa pháp luật tố tụng và giải quyết các

- Bộ máy giúp việc: Bộ máy giúp việc cùa Toà án nhân dân tối cao 
bao gồm văn phòng, các vụ. viện v.v. .. nhàm phục vụ cho hoạt động cùa 
Toa án nhân dãn tôi cao.

b. Toà án nhân dân tỉnh, tliùnh phố trực thuộc Trung ương

Toà án nhân dân tinh, thành pho trực thuộc trung ương (gọi chung là 
Toa án cấp tinh) có thẩm quyền:

- Sơ thẩm những vụ án theo quy dịnh cùa pháp luật tổ tụng.

- Phúc thẩm những vụ án mà bán án. quyết định sơ thấm chưa có hiệu 
lực cùa pháp luật cùa Toà án huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tinh bị 
kham; cáo, kháng nghị theo quv dịnh cùa pháp luật tố tụng.

- Giám dốc thấm, tái thẩm những vụ án mà bàn án. quyết định có hiệu 
lực pháp luật cùa Toà án cấp huyện bị kháng nghị theo quv định cùa pháp 
luật tố tụng.

- Giải quyết những việc khác theo quy định cùa pháp luật.

Cư cấu cùa Toà án nhân dân cấp tinh, thành phố trực thuộc trung ương 
gồm: Uy ban thấm phán; Toà hình sự. Toà dân sự. Toà kinh tế, Toà lao 
động. Toà hành chính; Bộ máy giúp việc.

việc khác.
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c. Ttìà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc íỉnlt

Toà án nhân dân huyện, quận thị xà, thành phố thuộc tinh (gọi chung 
là Toà án cấp huyện) có thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án theo quy định 
cua pháp luật to tụng, giãi quyết các việc khác theo quy định cùa pháp luật.

Toà án cấp huyện có Chánh án. một hoặc hai Phó Chánh án. Thẩm 
phán, Hội thấm nhân dân. Thư ký Toà án và bộ máy giúp việc.

ít. Ttìà án quân sự quân khu và tương dumtg

Toà án quàn sự quân khu có thâm quyền xét xứ các vụ án hình sự và 
giai quyết các việc khác theo quy định cua pháp luật bao gồm:

- Sơ thâm những vụ án hình sự không thuộc thâm quyên cua Toà án 
quàn sự khu vực hoặc vụ án hinh sự thuộc thấm quyền cua Toà án khu vực 
nhưng Toà án quân sự quân khu lấy lên đê xct xừ.

- Phúc thâm những vụ hình sự mà ban án. quyết định sơ thâm chưa có 
hiệu lục pháp luật cùa Toà án quân sự cấp dưới bị kháng cáo kháng nghị 
theo quy định cua pháp luật tố tụng.

- Giám đốc thâm, tái thâm những vụ án hình sự mà bán án. quyết định 
dã có hiệu lực pháp luật cua '['oà án quân sự khu vực bị kháng nghị theo quy 
định cua pháp luật tố tụng.

- Giai quyêt các việc khác theo quv định cùa pháp luật .

d. Toà Á/í quân sự khu vực

Toà án quân sự khu vực có thấm quyền xét xư sơ thắm những vụ án 
hình sự theo quy định cua pháp luật tồ tụng và giai quyết các việc khác theo 
quy định cùa pháp luật.

Toà án bất dầu thực hiện chức năng xét xứ các vụ án kinh tế sau khi 
pháp luật xác định Toà án có chức năng xét xứ các vụ án kinh té từ ngày 1- 
7-1994. Thám quyền giái quyết vụ án kinh tế chú yếu thuộc về các Tòa án 
dàn sụ. Toà án quân sự chi xét xừ các vụ án kinh tế là án hình sự trong một 
sô trường hợp nhàt định.

về  mặt tồ chúc. Toà kinh tế dược thành lập với tư cách là một toà 
chuyên trách thuộc hệ thốnu Toà án nhàn dàn. dược thành lập ơ Toà án nhân
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dân tinh, thành phô trực thuộc trung ương và à Toà án nhân dân tôi cao. Đòi 
với Toà án nhân dàn cấp huyện không thành lập các toà chuyên trách như 
Toà án nhân dân cấp tinh mà chi có một số Thâm phán được phân công xét 
xừ các loại vụ án.

Theo văn bản pháp luật, pháp luật về to tụng hiện hành ớ Việt Nam có 
thê chia thành tố tụng hình sự. tố tụntỉ hành chính và tố tụng dân sự. Giái 
quyết nhữnu tranh chắp trong kinh doanh, thương mại thuộc về tổ tụng dân sự.

2. Thấm quyền giải quyết các vụ việc về kinh doanh, thu'0'ng mại ciia 
Toà án nhân dân

Thấm quyền giải quyết dối với các vụ. việc về kinh doanh, thương mại 
dược quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sụ dược Quốc hội thông qua ngày 
15/6/2004, được sưa đối. bổ sung năm 2011. bao gồm: Thấm quyền theo vụ 
việc, thâm quyền theo cấp. thâm quyền theo lành thô và thẩm quyền theo sự 
lựa chọn cùa nguyên đơn.

a. Thẩm quyền theo vụ việc

Hoạt dộng kinh doanh, thương mại trong nền kinh tế thị trường diễn ra 
đa dạng, phong phú từ đó phát sinh những mâu thuẫn, hất dồng giữa các bên 
là điều khó tránh khòi. Bao vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ 
chức khi bị xâm phạm là nghĩa vụ cua Nhà nước. Do đó, Nhà nước phái có 
cơ chê giai qIIvét thích hựp nhàm báo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa cá 
nhàn, tố chức tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, thương mại phát 
triòn. dam hao trật tự quan ly kinh tè cua Nhà nước. Nhà nước dà giao cho 
Toà án nhàn dân chức năng giái quyết các vụ việc về kinh doanh, thương mại.

Quyên khới kiện vụ án hay yêu câu Toà án háo vệ quyên và lại ích 
hợp pháp cùa mình là một trong các quyền cơ bán cua cá nhân, tố chức được 
pháp luật ghi nhận. Khi Toà án chấp nhận đơn khới kiện vụ án đẻ giái quyết 
sẽ làm phát sinh các vụ án: dân sự (theo nghĩa họp), hôn nhân và gia đình, 
kinh doanh, thương mại. lao động, hành chinh.

Trình tự. thủ tục giải quyết các tranh chấp (vụ án) cũng như các yêu 
cầu (íiọi churm là các vụ việc) về dân sự. kinh doanh, thương mại. hôn nhân 
và gia đình, lao dộng hiện nay được quy định chung trong vãn ban quy
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phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao đó là Bộ luật Tố tụng dân sự 2004. 
Các vụ việc dàn sự (theo nghĩa hẹp), vụ việc hôn nhân gia đình, vụ việc kinh 
doanh, thương mại, vụ việc lao động dược Bộ luật Tố tụng dân sụ gọi chung 
là vụ việc dân sự (vụ việc dân sự theo nghĩa rộng) và thù tục giai quyết các 
vụ việc này được Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 quy định thành một thu tục 
chung đó là thù tục tố tụng dàn sự. Ờ đây chi đề cập những quy định pháp 
luật về giải quvết các vụ việc kinh doanh, thương mại.

Tranh chấp kinh doanh, thương mại được hiếu là những mâu thuần, 
bất đong về quyền và nghĩa vụ cua các bên trong hoạt dộng kinh doanh, 
thương mại. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thấm 
quyền giải quyết cua Toà án bao gồm:

- Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giũa 
cá nhân, tô chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi 
nhuận: mua bán hàng hoá; cung ứng dịch vụ: phân phối; đại diện, đại lý: ký 
giri: thuê, cho thuê, thuê mua; xây dựng; tư vấn. kỳ thuật; vận chuyến hàng 
hoá, hành khách bàng đường sắt. đường hàng không, đường hiển: mua bán 
cố phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá trị khác; đầu tư. tài chính, ngân hàng; 
báo hiếm; thăm dò, khai thác;

- Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ. chuyền giao công nghệ giữa cá 
nhân, tồ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;

- Tranh chấp giữa công ty với các thành viên công ty, giữa các thành 
viên cùa công ty với nhau liên quan đến việc thành lập. hoạt dộnu. giái thê, 
sáp nhập, hợp nhất. chia. tách, chuyền đổi hình thức tỏ chức cua công ty;

- Các tranh chấp khác về kinh doanh, thirơng mại mà pháp luật có quv định.

Ngoài những tranh chẩp về kinh doanh thương mại còn có những việc 
khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh, thương mại và có thô ycu cầu Toà 
án giải quyết đó là việc về kinh doanh, thương mại. Theo Diều 30 Bộ luật 
To tụng dân sự thì Toà án có thẩm quyền giai quyết các yêu cầu về kinh 
doanh, thương mại sau:

1. Ycu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải 
quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.
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2. Ycu cầu côm> nhận và cho thi hành tại Việt Nam ban án. quyết định 
kinh doanh, thương mại cua Toà án nước ngoài hoặc không công nhận ban 
án, quyết dịnh kinh doanh, thương mại cua Toà án nước ngoài mà không có 
yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

3. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh 
doanh, thương mại cùa Trọng tài nước ngoài.

4. Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

b. Thấm quyền xét xừ  theo các cấp Toà án

Khi phát sinh tranh chấp các bên tranh chấp phài xác định Toà án cấp 
nào có quyền giai quyết lần đầu dê yêu cầu giái quyết. Theo Điều 33. 34 của 
Bộ luật Tố tụng dân sự 2004, thâm quyền xét xử sơ thẩm theo cấp Tòa án 
được xác ílịnh như sau:

Toà án nhân dân cấp huyện có thấm quyền giải quyết theo thủ tục sơ 
thấm những tranh chấp về kinh doanh, thương mại giữa các cá nhân, tồ chức 
có dăng ký kinh doanh với nhau đều có mục đich lợi nhuận, được quv định 
tại khoán 1 Diều 29. bao gồm: mua bán hàng hoá; cung ứng dịch vụ; phân 
phối; đại diện, dại lý; ký gừi; thuê, cho thuê, thuc mua; xây dựng: tư vấn. kỹ 
thuật; vận chuyên hàng hoá, hành khách bàng đường sất. đường bộ, đường 
thuy nội địa; vận chuyến hàng hoá, hành khách bàng đường hàng không, 
đường biến: mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác; đầu tư. tài 
chính, ngân hàng; bao hiếm; thăm dò, khai thác. Những tranh chấp, yêu cầu 
mà có đương sự hoặc tài sàn ờ nước ngoài hoặc cần phài ùv thác tư pháp 
cho cơ quan dại diện nước Cộng hòa xà hội chù nghĩa Việt Nam ờ nước 
ngoài, cho Tòa án nước ngoài khỏni» thuộc thẩm quyền giải quyết cùa Tòa 
an nhân dân câp huyện.

Toà án nhân dàn cấp tinh giai quyết theo thù tục sơ thấm tất cả các 
tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thấm quyền giái quyết cùa Toà 
an. trừ các tranh chấp thuộc thấm quvền cua cấp huyện. Toà án cấp tinh có
thê lấy lên đố giai quyết theo thu tục sa thấm những tranh chấp về kinh 
doanh, thươnu mại thuộc thấm quyền của Toà án cấp huyện.
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Khi đã xác định được Toà án cấp nào có thấm quyền giải quyết, phải
xác định Toà án nhân dàn ờ địa phương nào có thâm quyền giai quyết tranh
chấp. Dè tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng 
cứ và thi thi hành án. Điều 35 Bộ luật Tố tụnu dân sự 2004 quy định:

- Toà án có thâm quvên xét xứ sơ thâm các vụ án về kinh doanh 
thương mại là Toà án nơi bị đưn cư trú. làm việc cua bị đơn (nếu bị dem là 
cá nhân) hoặc nơi bị đơn có trụ sơ (neu bị đơn là cơ quan, tồ chức).

De bào dám quyền tự định doạt cua các bcn, pháp luật tố tụng còn 
quy định các bẽn có tranh chấp cũng có quyền tự thoa thuận với nhau hàng 
văn bán yêu cầu Toà án nơi cư trú. làm việc cua nguyên dưn (nếu nguvên 
đơn là cá nhân) hoặc nơi nguyên đơn có trụ sở (nếu nguyên đơn là cơ quan, 
tỏ chức) giai quyết vụ án.

- Trường hợp vụ án liên quan đến bất động sàn thì Toà án nơi có bât 
động sản có thẩm quyền giải quyết.

d. Thẩm quyền xét xử  theo sự  lụa chọn cứa nguyên dơn

Trong thực tế, nếu chi xác định thẩm quyền của Toà án theo cấp và 
theo lãnh thồ sẽ có trường hợp có nhiều Toà án cùng có thấm quvền giãi 
quyết một vụ án. Chính vì vậy, nhàm báo dam quyền và lợi ích hợp pháp 
cua nguyên đơn. tạo diều kiện thuận lợi cho nguyên đcrn khi tien hành khói 
kiện, pháp luật còn quy định nguyên dơn có quyền lụa chọn Toà án đè yêu 
câu giai quyòt vụ án kinh doanh, thương mại trong các trường hợp sau dày 
(Điều 36 Bộ luật Tố tụng dân sự 2004):

- Neu không biết nai cư trú. làm việc, trụ sở cùa bị đơn. thì rmuyên 
dơn có the yêu cầu Tòa án nơi có tài sàn. nơi có trụ sở hoặc nơi cư trú cuối 
cùng cua hị đơn giai quyết.

- Neu tranh chấp phát sinh từ hoạt động cùa chi nhánh tố chức, thì 
nguyên đơn có thể vêu cầu Toà án nơi tổ chức có trụ sờ hoặc nơi tổ chức có 
chi nhánh giái quyết.

_______________GIẢO TRÌNH PHÁP lUẬT KỈNH Tấ II
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- Nêu tranh châp châp phát sinh từ quan hệ hợp đông thì nguyên đơn 
có thê yêu cầu Toà án nơi hợp đồng được thực hiện giái quyết;

- Neu các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sờ ờ nhiều nơi khác nhau, thì 
nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi một trong các bị đơn có cư trú, làm 
việc, có trụ sờ giải quyết.

- Neu tranh chấp đến bất động sàn mà bất động sàn ờ nhiều nơi khác 
nhau, thì nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi có một trong các bắt động 
san giai quyết.

3. Nguyên tắc cơ bàn trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, 
thuong mại tại Toà án

Các nguycn tăc cơ bàn cùa thủ tục giải quyêt vụ án kinh tê nói riêng 
và vụ án dân sự nói chung là tư tường chi đạo hoạt động giái quyêt vụ án 
dân sự nói chung và được ghi nhận trong văn bán quy phạm pháp luật. Bộ 
luật Tổ tụng dàn sự 2004 đã dành Chương 2 để quy định những nguyên tắc 
cơ bán của hoạt động tố tụng dân sự. Chương này bao gồm 22 điều, trong đó 
nêu lên những nguyên tác chung quy định hoạt động cùa Toà án như: 
Nguyên tấc báo đảm pháp chế XHCN. nguyên tắc thực hiện chế độ hai cấp 
xct xứ; nguyên tắc Hội thấm nhân dân tham gia xét xù: nguyên tắc xét xử 
tập the; nguyên tắc xét xử công khai v.v... Ngoài ra còn có những nguyên 
tác riêng, đặc thù cùa tố tụng dân sự nói chung như: nguyên tắc tự định đoạt; 
nguycn tác cung cấp chứng cứ và chứng minh; nguyên tẳc bình đẳng; 
nguyên tắc hoà giải.

a. Nguyên tắc tự  định đoạt

Quan hệ dân sự nói chung, quan hệ kinh doanh, thương mại nói ricng 
là những quan hệ đirợc hình thành trên cơ sở tự do xác lập, tự chịu trách 
nhiệm cua các bèn. Do đó khi giải quyết tranh chấp phải tôn trọng quyền tự 
quyết định cùa các bèn. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, đây là nguyên 
tấc rất quan trọng góp phần bào đảm quyền tự do kinh doanh cùa các chủ 
thê kinh doanh. Khi phát sinh tranh chấp từ hoạt động kinh doanh, thương 
mại các chủ thể có quyền quvết định cách thức giải quvết tranh chấp, các cơ
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quan đưực giao giai quyêt tranh châp chi uiai quyêt nêu được yêu câu. Theo 
Diều 5 Bộ luật Tố tụng dàn sụ, quyền tự định đoạt được thề hiện:

- Chi dương sự mới có quyền quvết dịnh khơi kiện hoặc không khởi 
kiện yêu cầu Toà án có thẩm quyền giai quyết các tranh chấp kinh doanh, 
thương mại. (Dương sự trong vụ án dân sự nói chung được hiếu là niĩuvên 
đơn, bị đơn và người có quyền lợi. nghĩa vụ licn quan);

- Toà án chi thụ lv giái quyết khi có yêu cầu của dương sự;

- Toà án chi được giái quyết trong phạm vi yêu cầu;

- Trong quá trình giãi quyết tại Toà án các đương sự có quyền chầm 
dirí. thay đổi yêu cầu cùa mình hoặc tự thoà thuận với nhau một cách tụ 
nguyện mà không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

b. Nguyên tắc cung cấp chứng cứ và cltúng minlt

Trong tố tụng dân sự các đưcmg sự có quyền và nghĩa vụ cung cấp những 
tài tiệu chứng cứ cho Toà án đê chứng minh cho yêu cầu của mình và là cân cứ 
để Toà án đưa ra phán quyết. Toà án không có trách nhiệm điều tra mà chì tiến 
hành xác minh, thu thập chứng cứ trong những trường hợp cần thiết.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu cua Toà án có trách 
nhiệm cung cấp những chứng cứ dang lưu giữ. quan lý.

c. Nguyên tắc bình dẳng trước pháp luật

Quyền bình dắng trước pháp luật là một trong các quyền cơ hán cùa 
cônii dân dã được ghi nhận trong Diều 52 Hiến pháp 1992 và Điều 8 Bộ luậl 
Tố tụng dàn sự 2004: "... Cúc điarnịi sự đều cỏ quyền bình dìiHịỉ vẻ quyển 
và ntỊhĩa vụ trong lố tụng dân sự. Toà án có trách nhiệm tạo điền kiện dê họ 
thực hiện cúc quyền và nghĩa vụ cua mình Nguyên tẩc này được ghi nhận 
trong quá trình giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại cỏ ý nuhĩa rất 
quan trọng góp phần tạo nên một môi trường pháp lý bình dăng cho tất cà
các chú thế kinh doanh, không kê địa vị pháp lý cùa họ và khuyến khích sự
phát triển, da dạng hoá các quan hệ kinh tế trong nền kinh tế thị trường.
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d. Nguyên tắc hoà ỊỊỈải

Theo Diều 10 Bộ luật Tố tụng dân sự: "Toà án có trách nhiệm tiến 
luinli lìOí) giai và tạo điếu kiện thuận lợi IỈC’ các đương sự thoa thuận với 
nhau vè việc iỊĨái quyết vụ việc lìún sự theo I/IIV định cua Bộ luật này

Bàn chất cua quan hệ dân sự nói chung và quan hệ kinh doanh, thương 
mại nói riêng là dược thiết lập trên cơ sơ tự nguyện và quyền tự định đoạt 
cùa dương sự. do dỏ việc giai quyết các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ 
này dược thực hiện theo những biện pháp nhất định, không giống với tố 
tụng hình sự hay tô tụng hành chính. Tronti dỏ. hoà giai là một biện pháp 
quan trọnu và là nguyên tấc bất buộc trong to tụng dân sự. Iloà giải có ý 
nuhìa hêt sức quan trọng, được thực hiện nhăm mục đích phát huy truvên 
thòne doàn kết. tương thân, tương ái trong cộng dồnu dân cư. nâng cao kết 
qua giai quyết những tranh chấp trong nhân dân. Dồng thời, cỏntỉ tác hoà 
uiai sẽ hạn chỏ những tốn kém về tiền bạc. thời gian cua Nhà nước, doanh 
nghiệp, công sức cua cán bộ. còng chức, cũng như cua công dàn. hạn chế 
được khiêu nại. to cáo trong lĩnh vục tư pháp.

4. Thii tục giái quyết tranh chấp kinh doanh, thu'0'ng mại tại Toà án

a. Khói kiện và thụ lý vụ án

Klnri kiện vụ án kinh té dược hicu là việc cá nhân, pháp nhân làm đưn 
yêu câu l oà án giai quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại dê báo vệ 
quyèn và lợi ích cua minh đang bị tranh ehâp hay vi phạm.

Nguyên dơn muôn khơi kiện phai làm don khới kiện gưi đòn Toà án 
nhãn dãn có thâm quyền dê yêu cầu giai quyết trong thời hiệu khới kiện. 
Thòi hiệu khơi kiện dược hiêu là thòi hạn mà chu thê dược quyền khơi kiện 
dê yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự bao vệ quyên và lợi ích hợp pháp 
bị xâm phạm.

Thời hiệu khởi kiện được quy định đối với tranh chấp kinh doanh, 
thương mại nói riêng vụ án dân sụ nói chung là hai năm kê từ ngày quyền 
lợi ích bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, như: đối 
\ ới tranh chấp về hợp dồng hao hi êm thì thời hiệu khai kiện là bu năm kê từ
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thời điếm phát sinh tranh chấp (Điều 30 Luật Kinh doanh bao hiêm năm 
2000, sứa đổi. bồ sung năm 2010); thời hiệu khởi kiện về chia di san thừa 
kế, xác nhận quyền thừa kế. bác bó quyền kế thừa kế là mười năm ké từ thời 
điểm mờ thừa kế. thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện 
nghĩa vụ về tài sản do người chết đế lại là ba năm ke từ thời điềm mờ thừa 
kế (Điều 645 BLDS 2005).

Nguyên đơn phái gừi kèm theo đơn kiện các tài liệu, chứng cứ de 
chứng minh cho yêu cầu của mình. Dơn kiện có thề nộp trực tiếp tại Toà án 
có thấm quyền hoặc gưi qua đường hưu điện.

Thụ lý vụ án được hiểu là việc Toà án có thâm quyền chấp nhận đơn 
cùa người khởi kiện và ghi vào sổ thụ lý vụ án đê giai quyết. Toà án nhân 
dân khi nhận được đơn khởi kiện phái xem xét nếu vụ án thuộc thấm quyền 
và nếu thấy đơn kiện không rơi vào các trường hợp bị trà lại đơn kiện thì sẽ 
thông báo đê nguyên đơn nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn mười lăm 
ngày kc từ ngày đưực thông báo người khới kiện phái nộp tiền tạm ứng án 
phí. Toà án chính thức thụ lý vụ án khi nguyên đơn xuất trình hoá dơn nộp 
tiền tạm ứng án phí. Sau khi Toà án chính thức thụ lý vụ án, trong thời hạn 
ba ngày làm việc kế từ ngày thụ lý Chánh án Toà án phân công một Thấm 
phán giải quyết vụ án.

Nếu rơi vào trường họp phái trả lại đơn kiện theo quy định cùa pháp 
luật thì Toà án trá lại đơn khởi kiện cho người khơi kiện và phải có văn bàn 
kèm theo ghi rõ lý do trà lại đưn kiện. Người khới kiện nếu không đồng ý 
với quyết định trá lại dơn cùa Toà án có thể tiến hành khiếu nại. Các trường 
hợp bị trả lại đơn bao gồm:

- Thời hiệu khới kiện đà hết;

- Người khởi kiện không có quyền khời kiện hoặc không có đù năng 
lực hành vi tố tụng dân sự:

- Sự việc đã được giải quyết bàng một bàn án hay quyết định đă có 
hiệu lực pháp luật cùa Toà án hay các cơ quan có thấm quyèn khác;

- Hốt thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí mà người khởi kiện không nộp. 
Trừ trường họp có lý do chính đáng: chưa đủ điều kiện khởi kiện; hoặc vụ
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án khỏntí thuộc thâm quyên giai quyết cua I oà án.

Mức án phí kinh tế sơ thấm đối với các vụ án kinh té được quy định tại 
Nghị định số 117/CP ngày 7/9/1994 cua Chính phù về án phí. lệ phí Tòa án.

b. Chuẩn bị xét xử

Sau khi Toà án thụ lý vụ án. Toà án phai tiến hành các hoạt động 
nhâm giai quyết vụ án một cách nhanh chóng, kịp thời, đây là giai đoạn 
chuân bị xét xư sư thâm. Thời hạn chuân bị xét xứ vụ án kinh tế dược pháp 
luật quy định hai tháng kê từ ngày Toà án thụ lý vụ án. nếu vụ án có tính 
chất phức tạp hoặc do trớ ngại khách quan thì Chánh án Toà án có thể gia 
hạn thêm nlurne không quá hai thánii.

Sau khi Toà án thụ lý vụ án. Toà án phai thông háo bàng văn bàn cho 
bị dơn. cá nhàn, cư quan, tô chức có quyền lợi, nghĩa vụ licn quan, Viện 
kiêm sát nhân dân cùng cấp về việc Toà án thụ lý vụ án. Dương sự có nghĩa 
vụ cung câp những tài liệu, chứng cứ cho Toà án, Toà án chi thu thập chứng 
cứ trong những trường hợp dương sự không thê tự mình thu thập được 
chứng cứ và có yêu cầu.

Toà án phai tiến hành hoà giái dè các đương sự thoá thuận với nhau về 
việc giai quyết vụ án. trừ những vụ án không được hoà giái hoặc không tiến 
hành hoà giái dược, v ề  nguyên tấc. các bên có quyền tự tiến hành hoà giái 
trong suốt quá trình tố tụng. Tuy vậy. việc Toà án mở phicn hoà giái là cơ 
hội thuận lợi nhất cho các dương sự có thể dạt được sự thỏa thuận.

1 rước khi tiến hành phiên hoà giai. l oà án phai thòng háo cho các 
dương sự. người dại diện hợp pháp cua dương sự biết về thời gian, dịa (liêm 
tiến hành phicn hoà giái. nội dung các vấn đề hoà giái. Phicn hoà giái do 
Thâm phán chú tri và có Thư ký Toà án ghi bicn bán hoà giai. Khi tiến hành 
hoà giai. Thấm phán phổ biến cho các dương sự biết các quy dịnh cùa pháp 
luật có liên quan đến việc giải quyết vụ án dé các bên liên hệ đến quyền, 
nghĩa vụ cùa minh, phân tích hậu qua pháp lý của việc hoà giải thành để họ 
tự nguyện thoá thuận với nhau về việc giai quyết vụ án.

Nếu hoà giải thành nghĩa là các bên dương sự đã thoá thuận giái quyết 
toàn bộ tranh chấp thì Toà án sẽ lập hiên bán hoà giái thành và sau 7 ngày
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mà không có đương sự nào thay đôi ý kiến thì Thầm phán sè ra quvêt định 
công nhận sự thoà thuận cùa các đương sự. Quyết định này có hiệu lực pháp 
luật ngay sau khi ban hành và không dược kháng cáo. kháng nghị theo thú 
tục phúc thẩm.

Neu hoà giai không thành thi Toà án sẽ lập bicn han hoà giai khônu 
thành và ra quyết định đưa vụ án ra xét xứ.

Trong thời gian chuần bị xét xư nếu xảy ra một số sự kiện đặc biệt 
khiến việc giái quyết không còn tiếp tục được. Thâm phán có thê ra quyết 
định tạm đình chi việc giài quvêt vụ án hoặc đinh chi việc uiai quyêt vụ án.

Các trường hợp tạm đình chi vụ án là (Diều 189 Bộ luật Tố tụng dân 
sự 2004):

- Dương sự là cá nhân đã chét, co quan, tô chức dà súp nhập. chia, 
tách, giai thô mà chua có cá nhân, cơ quan, tò chức ke thừa quyên và nghĩa 
vụ tố tụng cua cá nhân, cơ quan, tồ chúc dó:

- Một bên đưcmg sự là cá nhân mất năng lực hành vi dãn sự mà chưa 
x á c  đ ị n h  đ ư ợ c  n g ư ờ i  d ạ i  d i ệ n  t h e o  p h á p  l u ậ t ;

- Chấm dứt đại diện hợp pháp cùa đương sự mà chưa có người thay the:

- Cần phái đợi két quà giai quyết vụ án khác có liên quan hoặc sự việc 
được pháp luật quy dịnh là phai do cư quan, tồ chức khác giai quyết trước 
mới được giải quyết vụ án;

- Các trường hợp khác theo quy định cùa pháp luật.

Các trường hợp đình chi giải quyết vụ án là (Điều 192 Bộ luật Tố tụng 
dân sự 2004):

- Nguyên dơn hoặc bị đcm là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ cua 
họ không dược thừa kế;

- Cơ quan, tố chức đà bị giài thè hoặc bị tuyên bố phá sàn mà không 
c ó  c á  n h â n ,  c ơ  q u a n ,  tổ  c h ứ c  n à o  k é  t h ừ a  q u y ề n ,  n g h ĩ a  v ụ  tố  t ụ n g  c u a  CƯ 

quan, tố chức đó:

- Người khới kiện rút đơn khởi kiện và được Toà án chấp nhận hoặc 
người khởi kiện không có quyền khởi kiện;
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- Cơ quan, tổ chức rút văn ban khai kiện trong trường hợp không có 
nuuyèn d(m hoặc nguyên đơn yêu cầu không tiếp tục giải quyêt vụ án;

- Các dương sự đã tự thoả thuận và không ycu cầu Toà án tiếp tục giài 
quyết vụ án;

- Nguyên đơn đã được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn váng mặt;

- Đã có quyết định cùa Toà án mơ thú tục phá sàn dối với doanh 
n g h i ệ p ,  h ợ p  t á c  x à  là m ộ t  b ê n  đ ư ơ n g  s ự  t ro  n u  v ụ  á n  m à  v i ệ c  g i a i  q u y ế t  v ụ  á n  

có liên quan đèn nghĩa vụ. tài sàn cua doanh nuhiệp. hợp tác xã đó;

- Các trường lìựp khác mà pháp luật có quy định.

Ncu vụ án hoà giai không thành hoặc không thê tiến hành hoà giải 
dưac. không bị tạm đình chi. đình chi việc giải quyết vụ án. thỉ sau khi 
chuân bị xone Toà án phai ra quvêt định dưa vụ án ra xét xư sư thâm.

c. Plíiên toà sơ thâm

Sau khi có quyết định dưa vụ án ra xét xir Toà án phải mờ phiên toà 
xét xu sơ thâm theo đứng thời gian, địa diêm dà dược ghi tro nu Quyết định 
dưa \ụ án ra xét xứ hoặc trong giấy báo mơ lại phiên toà trong trường hợp 
phai hoàn phiên toà. Thời hạn luật định là một tháng kê từ ngày ra quyết 
dịnh Jưa vụ án ra xét xư. Toà án phái mờ phiên toà, nếu có lý do chính đáng 
thì thời hạn nàv là hai tháng.

Phiên toà sơ thẩm được tiến hành dưới sự điểu khiên cua một Hội 
dong xét xư gồm một Thẩm phán và hai Hội thẩm nhân dàn, trường hợp đặc 
biệt thì Hội đồng xét xừ sơ thâm có thê gồm hai Thầm phán và ha Hội thẩm 
nhan dân.

Phiên toà sơ thâm được tiến hành với sự có mặt cùa: nguyên đan. bị 
đơm. người có quyền lợi \a  nghĩa vụ liên quan hoặc đại diện cua những 
ngưèi này; Kiêm sát viên; người làm chứng, người phiên dịch, người giám 
địnih(nếu cần).

Phicn toà có thê bị hoãn trong những trường hạp sau:

- Thâm phán. Hội thẩm nhân dân. Thư ký phiên toà, Kiểm sát viên 
phái hay đôi mà không có người thay thế;

TRƯÒNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 369



GIÁO TRÌNH PHẢP LUẬT KINH TẾ

- Tại phiên toà Hội đồng xét xứ quyết dịnh thay thế người giám định, 
người phiên dịch mà không có người thay thế;

- Nguyên đưn. bị dơn. người có quyền nghĩa vụ liên quan, ne ươi bào 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp cùa dương sự vẳng mặt lần thử nhắt có lý do 
chính đáng;

- Khi có người tham gia tố tụng vang mặt tại phiên toa mà không 
thuộc trường hợp phái hoãn phiên toà nhưng có người de nghị hoàn phiên 
toà thỉ ỉ lội đồng xét xừ quyết định hoàn hoặc không hoãn phiên toa.

Thù tục tiến hành phiên toà sư thâm bao gồm các bước sau:

Thứ nhát, thú tục bất đầu phiên toà

Đây là thú tục mở đàu cho phiên toà xét xư sơ thám, bao gôm: Chu toạ 
phicn toà phái đọc quyết định dưa vụ án ra xét xứ. Thư ký phiên toà báo cáo 
sự có mặt. vắng mặt cùa những người dược triệu tập đến phicn toa. Chù toạ 
phai kiêm tra sự có mặt và căn cước cua người được triệu tập. phố biến 
quyền và nghĩa vụ cùa đương sự v.v... (Diều 213. 214, 215. 216 Bộ luật Tố 
tụng dân sự 2004).

Thứ hai, thú tục hòi tại phicn toà

Trong thủ tục này, Hội đồng xét xử nghe lời trình bày cùa các dương 
sự. hỏi các dương sự. người dại diện cua dương sự. người làm chứng, người 
giám định về từng vấn đề cùa vụ án. Thứ tự hỏi được quy định: Chú toạ hói 
trước, sau đó đến Hội thẩm nhân dàn. người báo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp dương sự. dương sự. Kiểm sát vièn. người tham gia to tụng khác.

Thứ bu. tranh luận tại phicn toà

Trong phần này các bên đương sự, người báo vệ quyền lợi cho dương 
sự căn cứ vào các tài liệu chửng cứ và những quy định cùa pháp luật dưa ra 
ý kiến cúa mình, đối đáp lại ý kiến cùa đương sự khác. Chù to ạ phicn toà 
không được hạn chế thời gian tranh luận, phài lạo điều kiện cho họ trinh bày 
hết ý kiến của mình.

Thứ tư. nghị án

Sau khi kết thúc phần tranh luận Hội đồng xct xứ vào phòng nghị án
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dê nghị án. Chi cỏ thành viên Hội đồng xét xử bao gồm Thẩm phán. Hội 
thâm nhân dân mới dược quyền nghị án. llội đồng xét xứ quyết định thời 
hạn nghị án nhưng tối đa không quá năm nuày kê từ khi kết thúc tranh luận 
tại phiên toà.

Khi niỉhị án. Hội đồng xét xử chi dược cản cứ vào tài liệu, chứng cứ 
đã dược kiêm tra. xem xét tại phiên toà dô làm CƯ sở giài quyết các vấn đề 
cùa vụ án. Khi nghị án chù tọa nêu từng vấn đề cần giải quyết đề các thành 
viên phát biểu thào luận. Hội thẩm phát biêu trước, sau dó đốn Thẩm phán. 
Các quyct dịnh cùa Hội đồng xét xứ phai được các thành viên thảo luận và 
quvêt định theo da sô thành viên. Việc niỉhị án phai ghi thành biên bàn ghi 
lại những ý kiên đã thảo luận, người có ý kiến thiều số có quyền ghi lại ý 
kiến cua mình, biên bản niỉhị án phai có chữ ký cùa tất cả các thành viên. 
Qua nghị án. nếu xét thấy có tình tiết cùa vụ án chưa được xem xót, việc hỏi 
chưa đầy du hoặc cần xem xét thèm chứng cứ thì Hội đồng xét xử có thể 
quyết định trở lại việc hòi và tranh luận.

Thứ năm. tuyên án

Sau khi nghị án. Hội đồng xét xư trơ lại phiên toà đế tuycn án. Khi 
tuyên án, mọi người trong phòng xử án phai đứng dậy, trừ trường hợp đặc 
biệt đưực phép cùa chù toạ. Chủ toạ hoặc một thành vicn khác cùa 1 lội đồng 
xét xứ đọc bán án và có thẻ giài thích thêm về việc thi hành bản án và quyền 
kháng cáo.

Sau khi tuyên án, trong thời hạn mười niỉày Toà án phải giao hoặc gửi 
bán án cho các dưưng sự và Viện kiếm sát cùng cấp. Ban án. quyết định cùa 
Toà an cấp sư thầm chưa cỏ hiệu lực pháp luật mà trong thời hạn pháp luật quy 
định có thế hị kháng cáo. kháng nghị đế xót xứ lại theo thù tục phúc thấm.

d. Thủ tục pliúc thẩm

Xét xừ phúc thẩm là việc Toà án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà 
bán an. quyết định cùa Toà án cấp sơ thầm chưa có hiệu lực pháp luật và có 
kháng cáo, kháng nghị một cách hợp lệ.

Nguycn tấc xét xừ cùa Toà án là thực hiện chế độ hai cấp xét xứ, do 
dó ban án. quyết định cùa Toà án cấp sơ thâm có thế bị kháng cáo, kháng
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nghị dê xét xu lại theo thú tục phúc thâm. Thú tục phúc thâm nhám mục 
đích sưa chữa những sai lầm cua I oà án cấp sơ thâm trong han án. quyết 
định chưa có hiệu pháp luật và cùng đế Toà án cấp trên kiểm tra chill lượng 
xót xư cua Toà án câp dưới, qua dỏ rút kinh nghiệm, chi đạo hoạt dộng xót 
xư cho dúng pháp luật.

Dương sự. nu ười dại diện cua dirơng sự. cơ quan, tò chức khơi kiện có 
quyên làm đơn khántỉ cáo đoi với han án. quyết định tạm dinh clu. dinh chi 
iiiai quyôt vụ án cua Toà án cấp sư thâm. Viện trương Viện kiêm sát nhân 
dân cùng cấp hoặc cấp tròn trực tiếp có quyền kháng nuhị han án. quyết dịnh 
tạm dinh chi. dinh chi việc giai quyôt vụ án.

Thời hạn thực hiện quyền kháng cáo dược xác định như sau: Mười 
lãm nịỊÌiy kê từ ngày Toà tuycn án hoặc ban án dược giao cho họ hoặc được 
mõm yết (nếu dương sự váng mặt tại phiên toà). Bay Hịỉìiy kê tir ngây nhận 
dirạc quyết dị nil tạm dinh chi hoặc đinh chi việc uiái OỊuyêt \ ụ án.

Thời hạn thực hiện quyên kháng nghị đirạc xác định như sau: Mười 
lãm HíỊÌiy dôi với Viện trướng Viện kiêm sát nhân dân cùnụ câp. ba mươi 
HỊỊÌiy dôi với Viện trương Viện kiêm sát nhân dân càp trên trực tiếp kê tìr 
ngày Toà tuyên án. Ncu Kiêm sát viên không tham gia phiên toà thi thòi hạn 
dirợc tính từ khi Viện kiêm sát nhận dược ban án: Bay Hịỉày dõi với Viện 
trireme Viện kiêm sát nhân dân cùng cấp. mười nịỊÌty đôi v ới Viện trưởng 
Viện kiêm sát nhân dân cấp trên trực tiỏp kê từ ngày nhận được quyòt dịnli 
tạm dinli chi hoặc quyết dịnh dinh chi việc giai quyết vụ án.

Người kháng cáo phai làm dơn khá ne cáo; Viện trươni! Viện kiêm sát 
nhân dân khánụ imliị phai bằng văn han. Nội duniĩ kháng cáo. kháng nghị 
phai ncu rò nội dung phần quyết định cua han án. quyết định bị kháng cáo. 
khánu nuliị: lý do kháng cáo. kháng niihị: yêu câu cua người kháng cáo. 
kháng ntỉhị.

Khám» cáo, kháng nghị dược gưi dồn Toà án nhân dân cấp sơ thâm dà 
xét xư vụ án dó. Trong thời hạn mười lăm nịỊÌty, Toà án cap sơ thâm phải 
gửi kháng cáo. kháng nghị kcm theo toàn bộ hồ sơ vụ án cho Toà án cấp 
phúc thâm.
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Ilậu quá cua việc kháng cáo. kháng nuhị là phần bàn án. quyết định bị 
kháng cáo, kháng nghị thì chưa có hiệu lực pháp luật, phần bán án quyết 
định còn lại không hị khánu cáo. khánu nghị có hiệu lực pháp luật kế từ 
ngày hét thời hạn kháng cáo. kháne ntihị.

Tronu thời hạn hai thúng, ke từ ngày nhận dù hồ sơ do Toà án cấp sơ 
thấm gưi dồn. l oà án cấp phúc thám phai ra một troni» các quyết định sau 
dây: Tạm dinh chi xét xử phúc thâm: dinh chi xét xử phúc thâm: hoặc đưa 
vụ án ra xét xir. Dổi với các vụ án phức tạp thi thời hạn có thê kéo dài thêm 
nhưng khống dược quá một thúng.

Tronu thời hạn mội tháng, kê từ ngày có quyết định dưa vụ án ra xét 
xư, Toà án phái mở phicn toà phúc thẩm, nếu vụ án có nhiều tình tiết phức 
tạp thì thời hạn cỏ thè được kéo dài đôn hai thúng.

Hội đồng xét xử phúc thám bao gồm ba Thấm phán và quyết định theo 
đa sô. Thu tục tại phiên toà phúc thấm được tiến hành tương lự như phiên 
toà sơ thâm, kèt thúc phicn toà phúc thâm. Hội đồng xét xứ phúc thâm có 
quyền ra một trong các quyết định sau:

- Bác kháng cáo, kháng nuliị và lỉiĩr niiuvcn bán án. quyct dinh sơ thấm;

- Sưa dôi một phần hoặc toàn bộ quyết định cùa ban án. quyết định sơ thấm;

- Iluy han án. quyết dịnh sa thâm và chuyên hồ sơ vụ án cho To à án 
cap sơ thấm xét xử trong trường hạp có vi phạm nghiêm trọng thú tục tố 
tụng hoặc việc xác minh, thu thập chứntì cử cua Toà án cấp sư thâm không 
dầy du mà Toà án cấp phúc thâm không thồ hô sung dược:

- Huy ban án sơ thấm và dinh chi giai quyết vụ án theo các quy định 
cùa pháp luật.

Bàn án. quyết định phúc thám cỏ hiệu lực thi hành ngay sau khi tuyên 
án, hoặc ngày ra quyết định.

(I. Thu tục xem xét lại dối với bản án, quyết dịnlt dã có hiệu lực plíáp luật

Ve nguvên tăc bàn án. quyết định đã có hiệu lực pháp luật sẽ có hiệu 
lực thi hành ngay và các cá nhân, tô chức có liên quan phái nghicm chinh 
châp hành. Tuy nhiên, có thê có những trường hạp đặc biệt mà bán án.
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quyết định dà có hiệu lực pháp luật có những sai sót hoặc có những tìih tiòt 
mới làm thay đồi nội dung vụ án. Cùng với việc thực hiện chế dộ hai Cip xét 
xir là sơ thâm và phúc thâm, pháp luật tố tụng còn quy định thù tục đic biệt 
đê xem xót lại ban án, quyết định dã có hiệu lực pháp luật, dó là tiù tục 
giám đôc thâm hoặc tái thâm.

đì.Giám ĩỉôc thủm

Giám đốc thâm là xét lại han án. quyết định cùa Toà án đã có hiíu lực 
pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật rụhiêm 
trọng trong việc uiài quyết vụ án.

Thâm quyền khủng nghị theo thu tục giám đốc thám là:

- Chánh án Toà án nhân dân tối cao. Viện trướng Viện kiếm sát nhân 
dãn tối cao có quyền kháng nghị đối với bàn án. quyết định của các 'bà  án 
nhân dân các cấp. trừ quyết dịnh giám đốc thấm cua Hội đồng Thấm phán 
Toà án nhân dân tối cao;

- Chánh án Toà án nhân dân cấp tinh. Viện trường Viện kiểm sái nhân 
dân cấp tinh có quyền kháng nghị dối vói ban án. quyết định dã có hitu lực 
pháp luật cua Toà án nhân dân cấp huyện

Ban án, quyết định bị kháng nghị theo thu tục giám đốc thủm bao x<m:

- Bán án. quyết định cùa Toà án cấp sơ thấm không bị khánị cáo, 
kháng nghị theo thù tục phúc thâm đã có hiệu lực pháp luật;

- Những bàn án. quyết định cùa Toà án cấp phúc thâm;

- Những hán án. quyết định cùa toà án cấp giám dốc thấm.

í 'ăn cứ dê kháng nghị theo thu tục íỉiárn dốc thâm lí):

- Kôt luận trong ban án. quyết định không phù hợp với nhũng tìih tiêt 
khách quan cua vụ án:

- Có vi phạm nghiêm trọng thu tục tổ tụng trong quá trình giái Ịuyết
vụ án;

- Có sai lầm nghicm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Thời hạn đỏ thực hiện quyền kháng nghị là bu năm kề tư ngày bín án,
quyết định có hiệu lực pháp luật. Việc kháng nghị này sẽ dẫn dến hậu cua là
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hán án. quyết định dã có hiệu lục bị tạm mùrng việc thi hành đê giải quyêt 
theo thu tục giám đốc thâm.

Thâm quyốn giám đốc thâm được xức iiịnh như sau:

- Uy han Thấm phán Toà án nhân dân cấp tinh có thấm quyền giám 
đôc thâm đoi vói ban án. quyết định dã có hiệu lực pháp luật cùa Toà án 
nhân dân câp huyện bị kháng nghị;

- Toà dân sự, Toà kinh tế. Toà lao độniỉ cùa Toà án nhân dân tối cao 
có thâm quyền uiám dốc thâm đối với han án. quyết định đã có hiệu lực 
pháp luật cùa Toà án nhân dân cấp tinh bị kháng nghị;

- Hội đồng Thâm phán Toà án nhàn dân tôi cao có thâm quyên giám 
đôc thâm đoi vai bản án, quyết định dà có hiệu lực pháp luật cua Toà dân 
sự. Toà kinh tê. ĩoà lao động cua Toà án nhân dân tôi cao bị kháng nghị.

Hội dồng giám đốc thấm Toà án nhàn dân cấp tinh là Uy ban Thâm 
phản; 1 lội dồng giám đốc thấm Toà chuyên trách cùa Toà án nhân dân tối 
cao gồm có ha Thấm phán; I lội đồng giám đốc thẩm Toà án nhân dân tối 
cao là I lội đồng Thâm phán.

Trong thời hạn bắn thúng kê từ ngàv nhận dược đơn kháng nghị kèm 
theo hồ sơ vụ án. Toà án có thâm quyền phai mớ phiên toà để giám đốc 
thâm vụ án. Phiên toà này phái có sự tham uia cùa Viện Kiêm sát nhân dân 
cùng cắp. nhưng không cần thiết phai triệu tập các dương sự.

Hội íỉồnịỉ iỊÌám đổc thâm có các quyển hạn sau:

- Khòng chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bán án, quyết định đã có 
hiệu lực pháp luật;

- Giữ nguyên bán án. quyết dịnh dũng pháp luật cùa Toà án cấp dưới 
dã bị huy hoặc bị sừa;

- Huý bàn án. quyết định dã có hiệu lực pháp luật dê xét xư sơ thấm 
lại hoặc xét xừ phúc thẩm lại;

- Huy ban án. quyết định cùa Toà án dà xét xừ vụ án và đình chi giái 
quyết vụ án.

Quyết định giám đốc thấm có hiệu lực kề từ ngày Hội đồng giám dốc 
thấm ra quvet dịnh.
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tí2 Tái thủm

Tái thám là xét lại ban án. quyết định dã có hiệu lực pháp luật nhưng 
bị kháng nghị vì có nhìrng tình tiết mới được phát hiện cỏ thê làm thay đổi 
cư han nội dung cua bán án, quyết dịnh mà Toà án. các đương sự không thể 
biết dược khi Toà án ra bán án. quyết định đó.

( 'ăn cứ đô kháng nghị theo thu tục lái thâm là:

- Mới phát hiện dược tình tiết quan trọng cùa vụ án mà đươne sự đã
không thè biết dược trong quá trình giai quyết vụ án:

- Cỏ cơ sở chứnii minh kết luận cùa người giám định, lời dịch cùa
người phicn dịch không đúng sự thật hoặc già mạo chứng cứ;

- Thâm phán. Hội thâm nhân dân. Kiêm sát vicn cô tình làm sai lệch 
hồ sơ vụ án hoặc cố ý két luận trái pháp luật;

- Bán án. quyết định của Toà án hoặc quyết định cùa cơ quan Nhà 
nước mà Toà án dựa vào đó đè giai quyết vụ án đã bị huy ho.

Thủm quyền khủng nghị theo thù tục tái thâm là:

- Chánh án Toà án nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện kiếm sát nhân
dân tối cao có quyền kháng nghị dối với bàn án, quyết định cùa các Toà án 
nhân dàn các cấp, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân 
tối cao;

- Chánh án Toà án nhân dân cáp tinh. Viện trướng Viện kiêm sát nhân 
dân cấp tinh có quyền kháng nghị dối với han án, quyết định dã cỏ hiệu lực 
pháp luật cua Toà án nhàn dàn càp huyện.

Thời hạn của kháng nghị theo thu tục tái thấm là một núm kc từ ngày 
người có thấm quyền kháng nghị biết được căn cứ kháng nghị theo thu tục 
tái thẩm.

Thám quvền tái thẩm và Hội đồng tái thấm tương tự như đoi với giám 
đốc tlìẩm. Hội dồng lái thủm cỏ thâm quyền sau:

- Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bán án. quyết định đã có 
hiệu lực;

- Huý bán án. quyết định đà có hiệu lực pháp luật để xét xứ sa  thẩm lại;
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- Huy bán án, quyết định đà có hiệu lực pháp luật và đình chi giái 
quyết vụ án.

Ọuyêt định tái thâm có hiệu pháp luật kê từ ngày Hội đông tái thâm ra 
quyết định.

5. Thi hành bản án, quyết định giải quyết các vụ việc kinh doanh, 
thurong mại của Toà án, phán quyết của Trọng tài

Thi hành bán án. quyết định cua Tòa án và phán quyết của Trọng tài 
giái quyết các vụ việc về kinh doanh, thương mại nói riêng và về dân sự nói 
chuna là giai đoạn thực hiện các bàn án. quyết định của Toà án dã có hiệu 
lực pháp luật và các phán quyết của Trọng tài. Dây là giai đoạn quan trọng 
thê h:ện kết qua hiện thực cùa bản án. quyết định cùa Toà án và Trọng tài. 
Tô chức thực hiện triệt đê phán quyết cua Toà án và Trọng tài có ý nghĩa 
làm tâng thèm vai trò cùa Toà án với tư cách là cơ quan bảo vệ pháp luật, 
báo \ệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, đạt được mục đích 
cùa hoạt động xét xử, cũng như khảng dịnh tầm quan trọng của Trọng tài 
như là sự thục thi "công lý tư*’. Việc thi hành bán án. quyết định cùa Toà án 
về kinh doanh - thương mại nói riêng, về dân sự nói chung và phán quyết 
cùa Trọng tài ngoài những quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 còn 
đuạc quy định trong Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

a. Ouy địnlt chung về thi hành án

aỉ. Những ban án, quyết định dược thì hành

Nhóm thứ nhất, bàn án. quyết định đà có hiệu lực pháp luật:

a) Ban án. quyêt định hoặc phân ban án, quyêt định cua Toà án câp sơ 
thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thú tục phúc thẩm:

b) Bán án, quyết định của Toà án cấp phúc thẩm;

c) Ọuyct định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Toà án;

d) Bản án. quyết định dân sự cùa Toà án nirớc ngoài, quyết dịnh cùa 
Tro ni tài nước ngoài đã được Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành 
tại V ệt Nam;

đ) Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc
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cạnh tranh mà sau 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực pháp luật dương sự ìhông 
tự nguyện thi hành, không khởi kiện tại Toà án;

e) Quyết định của Trọng tài thương mại.

Nhóm thứ hai. những bàn án, quyết định sau đây cùa Toà án ấ p  sơ 
thấm được thi hành ngay, mặc dù có thể bị kháng cáo, kháng nghị

a) Bàn án. quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lai độrụ. trợ 
cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trự cấp mất sức lao động hơẹC bồi 
thường thiệt hại về tính mạng, sức khoé, tổn thất về tinh thần, nhận Ìg ười 
lao động trờ lại làm việc;

b) Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

a2. Hệ tltống tổ chức thi hành án dân sự

- Cơ quan quàn lý thi hành án dân sự:

a) Cơ quan quàn lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp;

b) Cơ quan quản lv thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan thi hành án dân sự bao gồm:

a) Ca quan thi hành án dân sự tinh, thành phố trực thuộc trurg ưcng;

b) Cơ quan thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phổ thuộc inh;

c) Cơ quan thi hành án quân khu và tương đương.

Nghị định sổ 74/2009/ND-CP ngày 9/9/2009 quy định thi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự V* cơ quan
quàn lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chứ: làm
công tác thi hành án dàn sự

a3. Tliẩm quyền thi hành Ún
Cơ quan thi hành án dân sự cáp huyện có thẩm quyèn thi hành cá; bàn 

án, quyết dịnh sau đây:

a) Bàn án, quvết định sơ thẩm cùa Toà án cấp huyện nơi c7 quai thi 
hành án dân sự có trụ sở;

b) Bàn án. quyết định phúc thẩm cùa Tòa án cấp tinh đối V Vi bón án, 
quyết định sơ thẩm của Toà án cấp huyện nơi cơ quan thi hành in din sự 
cấp huyện có trụ sở;
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c) Quyết định giám đốc thẩm, tái thấm cúa Tòa án cấp tinh đối với bàn 
án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật cùa Toà án cấp huyện nơi cơ quan 
thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở;

d) Bàn án. quyết định do cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi 
khác, cơ quan thi hành án dân sự cấp tinh hoặc cơ quan thi hành án cấp quân 
khu úy thác.

Cơ quan thi hành án dân sự cấp linh có thẩm quyền thi hành các bản 
án, quyết định sau đây:

a) Bàn án, quyết định sơ thẩm cùa Toà án cấp tinh trên cùng địa bàn;

b) Bán án, quyết định cùa Toà án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ 
quan thi hành án dân sự cấp tinh;

c) Ban án. quyết định cùa Tòa án nước ngoài, quyết định cùa Trọng tài 
nước ngoài được Toà án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam;

d) Quyết định cùa Trọng tài thương mại;

đ) Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc 
cạnh tranh;

e) Bán án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự nơi khác hoặc cơ 
quan thi hành án cấp quân khu ùy thác;

g) Bàn án, quyết định thuộc thầm quyền thi hành của cơ quan thi hành 
án dân sự cấp huyện mà thấy cần thiết lấy lên để thi hành;

h) Bán án. quyết định mà có đưomg sụ hoặc tài sàn ở nước ngoài hoặc 
cần phải uý thác tư pháp về thi hành án.

Cơ quan thi hành án cấp quân khu có thẩm quyền thi hành các bản án, 
quyet định sau đâv:

a) Quyết định về hình phạt tiền, tịch thu tài sàn, truy thu tiền, tài sàn 
thu lợi bất chính, xừ lý vật chứng, tài sản. án phí và quyết định dân sự trong 
bản án. quyết định hình sụ cùa Toà án quân sự quân khu và tương đương 
trên địa bàn;

b) Quyết định về hình phạt tiền, tịch thu tài sán, truy thu tiền, tài sàn 
thư lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sàn. án phí và quyết định dân sự trong 
bán án. quyết định hình sự cùa Toà án quân sự khu vực trên địa bàn;
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c) Quyết định về hình phạt tiền, tịch thu tài sán. xử lý vật chứng, tài 
sàn, truy thu tiền, tài sàn thu lợi bất chính, án phí và quyết định dân sự rong 
bàn án, quyết định hình sự cùa Toà án quân sự trung ương chuyển giao cho 
cơ quan thi hành án cấp quân khu;

d) Bàn án, quyết định dân sự của Toà án nhân dân tối cao chuyến giao 
cho cơ quan thi hành án cấp quân khu;

đ) Bản án. quyết định do cơ quan thi hành án dân sự cấp tinh, cơ quan 
thi hành án dân sự cấp huvện, cơ quan thi hành án cấp quân khu khác úy hác.

b. Thủ tục thi hành bản án, quyết địnli của Toà án và Trọng (ải

Quá trinh thi hành các bàn án quyết định cùa Toà án và Trọng tài iược 
khái quát thành các bước cơ bàn sau:

bl. Cấp bản án, quyết định của Toù án, Trọng tài

Toà án, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Trọng tài thuơng mại iă ra 
bán án. quyết định được xác định trong Luật Thi hành án dân sự phá cấp 
cho đương sự bản án, quyết định có ghi "Để thi hành".

b2. Ra quyết định thi hành án

Thù trường cơ quan thi hành án dân sự chù động ra tuyết địm thi 
hành đối với phần bàn án, quyết định sau đây:

a) Hình phạt tiền, truý thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí;

b) Trá lại tiền, tài sản cho đương sự;

c) Tịch thu sung quv nhà nước, tịch thu tiêu huỷ vật chứrig. tài sàn

d) Thu hồi quyền sứ dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung qu< nhà
nước;

đ) Quyết định áp dụng biện pháp khân cấp tạm thời.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kế từ ngày nhận được bản án, cuyết 
định. Thú trưởng cơ quan thi hành án dân sự phài ra quyết định thi hành án.

Trong thời hạn 24 giờ, kề từ khi nhận được quvết định áp dụng biện 
pháp khẩn cấp tạm thời do Toà án chuyển giao hoặc do đưcmg sự giao trực 
tiếp. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hàm án 
và phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành.
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CHƯONG 6. PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾr TRANH CHẤP TRONG KD...

Ngoài các trường hợp quy định trên, Thu trưởng cơ quan thi hành án 
dân sự ch. ra quyết định thi hành án khi có đơn yêu cầu thi hành án.

Thời hạn ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu là 05 ngày làm 
việc, kê từ ngày nhận được đơn yêu cầu thi hành án.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định thi hành án, 
Th ù '.rường cơ quan thi hành án dân sự phai phân công Chấp hành viên tồ 
chuc thị hành quyết định thi hành án đó.

bỉ. Chuyến giao bản án, quyết định

Đổi với bản án, quyết định thuộc phạm vi thi hành của Luật Thi hành 
án dán sự. Toà án đã ra bàn án, quyết định phai chuvến giao cho cơ quan thi 
hành án càn sự có thấm quyền trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bàn án. 
quvế: định có hiệu lực pháp luật.

Đối với bán án, quyết định thuộc phạm vi thi hành cùa Luật Thi hành 
án dản sự.Toà án đă ra bàn án, quyết định phải chuyển giao cho cơ quan thi 
hành án dàn sự trong thời hạn 15 ngày, kê từ ngày ra bàn án. quyết định.

Đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Toà án đã 
ra quyết dịnh phái chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự ngay sau khi 
ra quyết định.

Trướng hợp cơ quan có thẩm quyền đã kè biên tài sán. tạm giữ tài sàn, 
thu giữ vát chứng hoặc thu giữ các tài liệu khác có liên quan đến việc thi 
hành án thì khi chuyển giao bàn án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân 
sự, Toà án phái gửi kèm theo bàn sao biên ban về việc kê biên, tạm giữ tài 
sản, thu g ữ vật chứng hoặc tài liệu khác có liên quan.

b4. Thủ tục nhận bản án, quyết dịnlí

Khi nhận bàn án, quyết định do Toà án chuyển giao, cơ quan thi hành 
án đản sự phải kiểm tra, vào sổ nhận bàn án, quyết định.

Sổ nhận bản án, quyết định phái ghi rõ số thứ tự; ngày, tháng, năm 
nhàn bản án, quyết định; số, ngày, tháng, năm của bản án. quyết định và tên 
Toả in đã ra bàn án, quyết định; họ. tên. địa chỉ cùa đương sự và tài liệu 
khác có liên quan.

Việc giao, nhận trực tiếp bản án, quyết định phải có chừ ký của hai
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bôn. Trong trường hợp nhận được bán án. quyết định và tài liệu có liên quan 
bàng đường bưu điện thi cơ quan thi hành án dân sự phải thông báo Dằng 
văn bàn cho Toà án đà chuyền giao biết.

b5. Cưỡng chế thi hành án

Căn cứ đế cưỡng chế thi hành án bao gồm:

+ Bản án. quvết định;

+ Quyết định thi hành án;

+ Quyết định cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp bán án, <uyết 
định đà tuyên kê biên, phong toả tài sán, tài khoản và trường hợp thi lành 
quyết định áp dụng biện pháp khấn cấp tạm thời của Toà án.

Việc cưỡng chế thi hành án có thể tiến hành bằng các biện pháp siu:

+ Khấu trừ tiền trong tài khoan: thu hồi. xừ lý tiền, giấy từ có gii cùa 
người phải thi hành án.

+ Trừ vào thu nhập cùa người phải thi hành án.

+ Kê biên, xứ lý tài sàn cùa người phai thi hành án, kê ca tà san jang 
do người thứ ba giữ.

+ Khai thác tài sản của người phai thi hành án.

+ Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài san. giay từ.

+ Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện 
công việc nhất định.

IV. GIẢI QUY ÉT TRANH CHẮP TRONG KINH DOANH CÓ í É l  
TỐ NƯỚC NGOÀI

1. Nguyên tắc xác định pháp luật trong giải quyết tranh chấp kinh 
doanh có yếu tổ nưóc ngoài

a. Khái niệm tranh chấp kinh doanh có yếu tố nước ngoài

Theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2004, vụ việc dân sự có yếu tố ìước 
ngoài là vụ việc dân sự có ít nhất một trong các đương sự là người ìước 
ngoài, người Việt Nam định cư ờ nước ngoài hoặc các quan hệ dán sụ giữa 
các đương sự là công dân, cơ quan, tổ chức Việt Nam nhưng căn ;ứ đ; xác
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CHƯONG 6. PHÁP LUẬT VỂ GIẢl QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KD...

lập, thay dồi. chấm dứt quan hệ đỏ theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại 
niróc ngoài hoặc tài sàn liên quan đến quan hệ đó ớ nước ngoài. Theo Luật 
Trọng tài thưưng mại 2010, tranh chấp có yếu tố nước ngoài là tranh chấp 
phat sinh trong quan hệ thương mại, quan hệ pháp luật khác có yếu tố nước 
ngoài dược quy định tại Bộ luật dân sự.

Qua cách xác định cùa Bộ luật Tố lụng dân sự và Luật Trọng tài 
thương mại, có thể thấy tranh chấp trong kinh doanh có yếu tố nước ngoài 
có các đặc trưng sau:

+ Chú thê cùa tranh chấp một bên là người nước ngoài, pháp nhân 
nước ngoài. Theo Điều 16 Luật Thương mại 2005, thương nhân nước ngoài 
là thương nhân được thành lập. dăng ký kinh doanh theo quy định cùa pháp 
luật luróc ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.

+ l'ăn  cứ dê xác lập. thay đối. chấm dứt quan hệ có tranh chấp phát 
sinh ớ nước ngoài.

+ Tài sàn liên quan đến tranh chấp nằm ờ nước ngoài. Ví dụ A và B là 
hai doanh nghiệp Hàn Quốc nhưng lại thoà thuận mua hán một tài sản nam 
ớ Singapo.

+ Nguồn luật dể giải quyết tranh chấp là Điều ước quốc tế, luật quốc 
gia và tiỊp quán thương mại quốc té. Đày là dấu hiệu quan trọng đé nhận 
ilạnu quan hệ giài quyết tranh chấp trong kinh doanh có yểu tố nước ngoài.

Nhir vậy. có thê hiêu tranh chấp trong kinh doanh có yếu tổ nước 
ngoài là tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại chịu 
sự diều chinh cúa không chì luật quốc gia mà còn cùa các nguồn luật quốc tế 
(dicu ước quốc tế và tập quán thương mại quốc tế), trong đó một bên hoặc 
các bèn chú thê tham gia là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hoặc 
căn cứ đê xác lập. thay đổi. chấm dứt quan hệ có tranh chấp phát sinh ờ 
nước ngoài hoặc tài sàn liên quan đến tranh chấp đó ờ nước ngoài.

b. Xung đôt pháp luật trong việc giái quyết tranli chấp kinh doattli có yếu 
tố nước ngoài

Xung đột pháp luật là hiện tượng không thế tránh khỏi khi áp dụng 
pháp luật cùa hai hay nhiều quốc gia và luật quốc tế. về  mặt lý luận, nếu
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quan hệ xã hội liên quan đến bao nhiêu quốc gia thì pháp luật của bấy nhiêu 
quốc gia đều có thể được áp dụng. Trên thực tế, nội dung pháp luật cùa các 
nước không bao giờ hoàn toàn giống nhau, ngay cà khi các nước đó thuộc 
cùng một kiểu chế độ kinh tế-xã hội. Do đó, giải quvết tranh chấp kinh 
doanh có yếu tố nước ngoài cần phải lưu ý đến hiện tượng xung đột pháp 
luật đê áp dụng các quy phạm pháp luật xung đột phù hợp và hệ thDng pháp 
luật phù hợp. Trong trường hợp không có điều khoản về luật áp dụng và 
trường hợp điều khoản này ghi chung chung, không rõ ràng thì <hi tranh 
chấp xáy ra và được đưa đến Trọng tài hay Toà án để giải quyết, nguyên tắc 
xung đột pháp luật sẽ được coi là căn cứ để Trọng tài viên và Thẩm phán 
quyết định việc lựa chọn luật áp dụng. Điều này được ghi nhận trcng nhiều 
quy tác tố tụng quốc tế. Chẳng hạn, Điều 32 Quy tắc tố tụng trọrg tài cùa 
UNCITRAL quy định: “Hội đồng trọng tài phai áp dụng luật rna các bên 
lựa chọn cho nội dung tranh chấp. Nếu các bên không chọn, Hội đờỉỊỊ trọng 
tài sẽ úp dụng luật được xúc định theo nguyên tắc xung dột luật nùi Hội 
đồng thấy là phù h(jp

Theo luật về xung đột pháp luật và theo Bộ Luật Thương rr.ại thống 
nhất cùa Hoa Kỳ, nếu các bôn không chọn luật áp dụng thi luật có thể áp 
dụng là luật của nước có mối quan hệ gần nhất với hợp đồng và vớ. các bôn 
tham gia hợp đồng, ví dụ nhu luật của nơi ký hợp đồng, luật nơi thực hiện 
hợp đồng, luật nơi có trụ sờ kinh doanh cùa một trong các bên h-rp dồng, 
luật nơi cư trú, luật nơi có quốc tịch. Luật Thuơng mại nhiều nưóc qui dịnh 
luật áp dụng trong trường hựp các bên không có thoả thuận trước lả luật cùa 
nước nơi ký hợp đồng hoặc nơi thực hiện hợp đồng. Trường hợp C£C bên có 
cùng quốc tịch thì luật áp dụng là luật cùa nước mà họ có quốc tịch. Bộ luật 
Dân sự Quê bếc (Canađa) đưa ra những quy định mang tính cụ thế theo đó 
nếu các bcn không chi rõ luật áp dụng thì luật được áp dụng đối với việc 
mua bán động sàn hữu hình được điều chinh bời luật nơi người bcn cư trú 
hoặc nếu việc mua bán được tiến hành trong hoạt động kinh doanh thông 
thường cùa doanh nghiệp, được điều chinh bởi luật nơi người bán có trụ sờ. 
Tuy nhiên, việc mua bán được điều chinh bởi luật của nước trong dó người 
mua có nơi cư trú hoặc có trụ sở vào thời điểm giao kết hợp đổng là một
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trong các trường hợp: 1) Các cuộc đàm phán được tiến hành và hợp đồng 
được hình thành ớ nước đó; 2) Hợp đồng cung cấp một sự thể hiện rò ràng 
la việc giao hàng được thực hiện ờ nước đó; 3) Hợp đồng dược hình thành 
dựa trên những điều khoản chu yếu dược quyết định bơi người mua đề đáp 
lai lời chào hàng cùa người mời thầu.

Theo pháp luật của nhiều nưức. việc áp dụng pháp luật nước ngoài 
không dưsTC chấp nhận nếu trái với trật tụ cỏ nu cộng. Ví dụ. theo E)ạo luật 
Tir pháp quốc tế cùa Thuy sĩ. việc áp dụng các điều khoán cùa luật nước 
ngoài không được chấp nhận nếu điều này trái với chính sách công cộng cùa 
T huy Sì.

c. Các điều khoán Hên quan dến giải quyết Iranlt cliấp tại Ttìà án trong 
h ựp dồng thương mại quốc tế

Trong quá trình đàm phán ký kết hạp đong thương mại quốc te. các 
b'ên cần địc biệt chú trọng đen các điều khoan liên quan đến giải quyết tranh 
chấp, bới lè dó chính là cơ sớ pháp lý cho việc giải quyết các tranh chấp 
p hát sinh một cách nhanh chónu và có hiệu quá. Nếu không quy định một 
cách rõ ràng, chi tiết các điều khoán liên quan đén việc giải quyết tranh chấp 
thì sẽ không có căn cứ để giải quyết tranh chấp vốn rất dễ phát sinh. Các điều 
k hoán liên quan trực tiếp đến việc giái quyết tranh chấp bao gồm điều khoản
V è  lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng và điều khoán giải quyết tranh chấp.

Việc lựa chọn luật áp dụng cho hợp đồng có the tiến hành theo hai
cách sau dây:

Cách thứ nhai: Các bên đàm phán, thoả thuận và quy định một cách 
chi tiết trang hợp đồng tất cả các quy định dẻ giải quyết bất cứ tranh chấp 
ruào phát sinh từ việc thực hiện các điều khoán hợp đồng.

Cách thứ hai: Các bên chi đàm phán, thoà thuận những điều khoản 
chính sau đó chọn luật áp dụng chung đổ giải quyết mọi tranh chấp phát sinh 
t ừ hợp đồng. Thục tế cho thấy có nhiều cách khác nhau để lựa chọn luật áp 
dụng cho hợp đong, cụ thể là:

Các bên cũng có thổ chọn một hệ thống pháp luật nhất định để giái 
quyết tranh chấp. Ví dụ các bên có thề chọn luật cùa nước người bán hay
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luật cua mrức người mua trong hợp dồng thương mại quốc tố. cũnii có thê lá 
luật của một nước thử ba trung lập. Hoặc các bên có thể áp dụng một Công 
ước quốc lế về lĩnh vực liên quan đến hợp dồng như Công ước Vicn về mua 
bán hàng hóa quốc tế năm 1980 (CISG) làm luật áp dụng cho hợp đồng 
thương mại quốc tế dù các quốc gia cùa người mua hoặc người bán chưa 
phái là thành viên cùa Công uớc.

Khi ký két hợp đồng các bẽn có thể thoà thuận với nhau lựa chọn 
những hộ thống pháp luật khác nhau đò áp dụng cho những phần khác nhau 
cua hợp dồng. Sự lựa chọn này có the liên quan dến hình thức, hiệu lục cùa 
hợp đồng hoặc có thể liên quan đốn các khía cạnh khác cua hợp đồng. Ví 
dụ. những vấn đề liên quan đến hình thức và hiệu lực cua hợp đồng có thê 
do một hệ thống pháp luật giải quyết và những vấn đề liên quan đến việc 
thực thi hợp đồng lại do một hệ thống pháp luật khác giải quyết. Chẳng hạn. 
trong một giao dịch giũa ngân hàng ngoại thương Arập Li Bi và công ty 
Manuaturer Hanover Trust, dù chi có một giao dịch nhưng lại liên quan tói 
hai phan cua hợp đồng và một phần hợp dồnu tham chiếu luật Anh còn phần 
hợp dồng kia tham chiểu luật bang New York. Tuv nhicn, Toà án vẫn chấp 
nhận sự phân biệt này cho dù giao dịch đó được thực hiện dưới hình thức 
một hợp đồng đơn lè.

Ngoài ra, các bcn cũng có thể chọn các nguycn tắc dược thừa nhận 
chung trong thirơng mại quốc tế đê áp dụnti cho hợp dồng.

Trong trường hợp không có điều khoan về luật áp dụng hoặc diều 
khoán này ghi quá chung chung, không rõ làng thì khi tranh chấp xày ra Va 
đưực dưa đến trọng tài hay Toà án đô giai quyết, nguyên tắc xung đột pháp 
luật sẽ là căn cứ đề lựa chọn luật áp dụng.

Ngoài việc lựa chọn luật nội dung đế áp dụng chung cho hợp đồng va 
làm căn cứ để giải quyết tranh chấp, các bôn hợp đồng còn phải thương 
lượng đề đưa vào hợp đồng thương mại quốc tế một điều khoản riêng vè 
giải quyết tranh chấp. Đày là một điều khoản quan trọng bởi lẽ nó xác định 
rõ phương thức giải quvết tranh chấp, thủ tục cũng như các yếu tố quan 
trọng khác đối với tiến trình giải quyết tranh chấp. Diều khoản này thường 
chứa đựng những nội dung như phương thức giải quyết tranh chấp do các
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bên lựa chọn, thu tục lựa chọn bên thứ ba (Trọng tài viên, thầm phán v.v... ) 
tham gia giai quyết tranh chấp, địa diêm, thời gian giải quyết tranh chấp, qui 
tác tố tụng áp dụng cho giải quyết tranh chấp, giá trị của kết quà giải quyết 
tranh chấp v.v...

Thực tiễn kinh doanh thương mại quốc tế cho thấy tranh chấp kinh 
doanh có thể được giải quyết thông qua các phương thức mang tính tài phán 
hoặc thông qua các phương thức không mang tính tài phán. Các phương 
thức mang tính tài phán bao gồm toà án và trọna tài. Các phương thức 
không mang tính tài phán bao gồm các phương thức giải quyết tranh chấp 
lựa chọn (ADR) như hoà giải hoặc trung gian, tổ tụng mini, Uý ban phân xừ 
t r a n h  c h á p . . .

Mỗi phương thức khi được sử dụng độc lập dều có những ưu và nhược 
điêm riêng nhưng khi kết hợp với những phương thức khác theo một trình tự 
hợp lý thì có the sẽ phát huv được tối đa các ưu điểm và hạn chế các nhược 
điêm. Hiện nay các bên thường đưa vào điều khoán giải quvết tranh chấp 
một trình tự kèt hợp các phương thức khác nhau: Trước tiên các bèn tự 
thương lượng lại: nếu thương lượng không thành thi nhờ bên thứ ba hoa 
giải; nếu vẫn không đại được kết quá thì dưa ra giái quyết bàng trọng tài 
hoặc toà án. Một số tồ chức trên thế giới đã đưa ra một số điều khoản mang 
tính két hợp tạo cơ sứ cho việc giải quyết tranh chấp. Ví dụ. Phòng Thương 
mại Duv rích (Thuy Sĩ) đưa ra quy tác: "Tủi ca nhũng bát đồng nay sinh cỏ 
liên quan tới hợp đồng sẽ giai quyết theo quy định htìà giai và xét xứ trọng 
tai cua Phòmi Thương mại Duy rích. Xêu việc hoe) ỊỊĨai không đem lại kél 
qua thì Toa ủn trọng tài thuộc Phòng Thương mại Duy rích sẽ ịỉiái quyết 
cuôi cùng theo quy định hoà giai và xét xư trọng tài nêu trên Hội đòng 
Trọng tài Kinh te và Thương mại Trung Quốc dưa ra quy tác: "Mọi tranh 
chắp nay sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được giai quyết một 
cách thản thiện thông qua việc thao luận. Trong trường hợp thau luận 
không đưa lụi két qua thì các tranh chấp trên sẽ được già lới Hội đồng 
Trọng tài Kinh té và Thương mại quốc lé Bắc Kinh đế xét xư theo đúng quy 
định về thu tục xét xứ cùa Hội đồnịỊ trên. Quyết định cùa trọng tài là quyết 
định cuối cùng và các bên phái cỏ trách nhiệm thi hành
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2. Một số quy tắc trọng tài quốc tế thông dụng

a. Toà án trọng tài thuộc Pltòng thương mại quốc tế (ICC)

Toà án Trọng tài thuộc ICC là cơ quan chức năng thường tạc cùa 
ICC. Toà án trọng tài cùa ICC có nhiệm vụ giải quyết bàng con đườnị. trọng 
tài những tranh chấp về thircmg mại có tính chất quốc tế. Trình tự. tiù tục 
giai quyết các tranh chấp này được quy định trong "Nguvcn tác cùa h(à giái 
và trọng tài" cùa ICC. Toà án trọng tài cùa ICC là tổ chức hàng đầu thề giới 
trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Được thành l;p vào 
năm 1923. tính đến nay. Toà án trọng tài cùa ICC đã giải quyết trên 12.000 
vụ việc liên quan đến các bên và các Trọng tài viên từ trên 170 ninc và 
vùng lãnh thồ. có thành viên từ 77 nước.

Điều 1 Các quv tắc trọng tài cùa Phòng thương mại quốc tế xác định 
chức năng của Toà án trọng tài là "Giai quyết cúc (ranh chấp t h ư ơ n g  nại có 
yếu tố quốc tế bằng trọng lài phù hợp với Quy tắc tồ lụng trọng tci cùa 
Phòng Thương mại Quốc tế". Tuy nhiên, Toà án trọng tài không phá) là cơ 
quan trực tiếp giái quyết tranh chấp mà đóng vai trò là Hội đồng gian sát 
các quá trình trọng tài dựa trên Các quy tắc trọng tài cùa Phòng Thươrụ mại 
Quốc tế. Theo Quy tấc hoà giải và trọng tài của Phòng Thương mại Ọiốc tế, 
tranh chấp phát sinh giữa các nhà kinh doanh, thương mại ờ các qutc gia 
khác nhau sẽ được giải quyết hoặc theo trình tự hoà giải, hoặc thôn» qua 
con đường trọng tài trong đó việc chi định Trọng tài viên sẽ được tiến hành 
phù hợp với các “nguycn tắc" đã quy định sần. Toà án trọng tài có thí chấp 
nhận giái quyết các tranh chấp thương mại không mang tính chất quốc ế nếu 
các bèn tranh chấp thoà thuận trao quyền giải quyết vụ việc tranh chấp có cho 
Toà án trọng tài (Điều 1 Quy tắc làm việc nội bộ của Toà án trọng tài).

Toà án bao gồm một Chù tịch, các Phó Chù tịch, các thành viên 'à các 
thành viên dự khuyết. Công việc của Toà án được Ban Thư ký h) trợ. 
Nhiệm kỳ cùa các thành viên là 3 năm. (Điều 2,3 Điều lệ Toà án trọig tài 
quốc tế cùa ICC).

b. Trung tâm quốc tể về giải quyết tranh chấp đầu tư (ỈCSID)

ICSID được thành lập năm 1965 trên cơ sờ Công ước quốc tế vt Giải
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quyet tranh chấp đầu tư giữa các nước với kiều dân cùa các nước khác 
( 18/3/1965) tại Oa sing tơn (Hoa Kỷ), gọi tat là Công ước Oa sing tơn). Trụ 
sơ cùa ICSID dặt tại trụ sờ chính cùa Ngân hàng Tái thiết và Phát tricn 
Ọuốe tế tại Oa sing tom.

Trung tâm có nhiệm vụ hỗ trợ cho việc giài quyết tranh chấp bàng 
thương lượng và bằng trọng tài với 3 diều kiện:

+ Các bên tranh chấp nhất trí thoả thuận đưa tranh chấp đến giải quyết 
tại ICSID. Địa điếm giải quyết tranh chấp có thề là trụ sở của Trung tâm tại 
Oa sing tơn D.c. hoặc có thế là Toà án trọng tài thường trực tại La Hay (Hà 
Lan) hoặc tại các cơ quan khu vực cua Uỷ hội Tư vấn Pháp lý Á-Phi đặt tại 
Kuala Lampua (Malaisia) và Cairo (Aicập).

+ Phái là tranh chấp giữa Nhà nước là thành viên cùa Cône ước thành 
lạp ICSID với kiều dàn cùa nước thành viên khác;

+ Là tranh chấp pháp lý phát sinh trực tiếp từ hợp đồng đầu tư. Khái 
niệm đầu tư không được định nghĩa trong Công ước nhưng trên thực tế nó 
bao gồm các hình thức đầu tư tư bàn truyền thống, đầu tư trong dịch vụ và 
công nghệ.

Các quá trình trọng tài của ICSID được điều chinh bàng pháp luật 
quốc tế mà chù yếu là bàng Công ước Oasingtơn và các Quy tắc cùa Trung 
tâm. do dó có thế nói trọng tài của ICSID mang tính phi quốc tịch. Các phán 
quyet cua 1CSID có giá trị bãt buộc đối với các hôn và hoàn toàn không bị 
xem xct lại bời bất cử Toà án quốc gia nào theo luật của quốc gia đó (Điều 
53 Công ước Oa sing tơn). Tuy nhiên, các phán quyết của ICSID có the bị 
xct lại và huý bỏ bơi một Uy ban ad-lioc cùa ICSID.

Trước khi ICSID có thể tạo lập một Toà án để giái quyết các tranh 
chấp, có ba bước đầu tiên phái tiến hành như sau:

Một là, quốc gia nơi việc đầu tư được tiến hành và quốc gia nơi người 
đầu tư là công dân phải đều là thành viên cùa Công ước;

Hai là, quốc gia nơi việc đầu tư được tiến hành phài thông báo cho 
Trung tàm quốc tế về giải quyết tranh chấp dầu tư về các loại tranh chấp mà 
được coi là có thể giai quyết theo trình tự trọng tài;
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Ba là, nhà dâu tư và quôc gia được đâu tư phải cùng châp nhận Ị u y ê n  

tài phán cùa ICSID.

Kề từ nãm 1978, ICSID bầt đầu cung cấp loại hình “dịch vụ bổ :ung”. 
Ban Thư ký của ICS1D có thể điều hành cà các quá trình hoà giải và trọng 
tài khi một bên không phái là Nhà nước thành viên Công ước hoặc kitu dân 
khòng phải là công dân thuộc quốc gia thành viên Công ước. Điều 2) Qui 
tắc trọng tài của ICSID (dịch vụ bổ sung) qui định ràng các quá trim này 
chỉ nên tiến hành tại các quốc gia là thành viên cúa Công ước New Y<rk về 
công nhận và thi hành các phán quyết trọng tài nước ngoài năm 19)8 đề 
đám báo việc công nhận và thi hành quyết định trọng tài ít nhất cùng được 
áp dụng theo Công ước này.

Quyền tài phán cùa ICSID được chia thành quyền tài phán đối ật và 
quyền tài phán đối nhân, về quyền tài phán đối nhân, các bên tham gii phài 
là nhà nước thành viên hoặc công dân của nước ký kết Công ước Oi sing 
lơn. Bèn Nhà nước bao gồm Nhà nước, các cơ quan cùa Nhà nước và các Cơ 
quan trực thuộc. Bên công dân bao gồm tự nhiên nhân và pháp nhâi. v ề  
quyền tài phán đối vật, ICSID chi giải quyết đối với những trường lợp là 
tranh chấp và phát sinh từ hoạt động đầu tư.

c. Quy tắc trọng tài của Uỷ ban Luật Tltuơng mại quốc tế của Liêr. Hợp 
Quốc (UNC1TRAL)

UNC1TRAL là một cơ quan quan trọng trong hoạt động thươrụ mại 
quốc tế. được thành lập vào tháng 12 năm 1966 tại Kỳ họp lần thứ XM cùa 
Dại hội dồng Licn Hợp Quốc theo sáng kiến của lỉunggari.

UNCITRAL dã ban hành Quy tắc Tố tụng trọng tài năm 1976. Theo 
Quy tắc, nếu các bên tham gia hợp đồng đã đồng V bàng văn hán rằng tranh 
chấp licn quan tới hợp đồng sẽ được đua ra trọnq tài giải quyết theo Quy tắc 
tố tụng trọng tài UNCITRAL thì tranh chấp đó sẽ được giái quyết phj hợp 
với Quy tắc tuỳ thuộc vào sứa dồi mà các bên có thể thoá thuận bànz văn 
bàn. Tuy nhicn, nếu có quv định trong Quy tấc xung đột với một qu\ định 
cua luật áp dụng cho trọng lùi mà các bên không thể vi phạm được tH quy 
định cùa luật áp dụng đỏ sẽ có giá trị cao hơn.
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Tố tụng trọng tài được coi là bắt đầu từ ngày mà bị đơn nhận được 
thông báo ra trọng tài giãi quvết. Nếu các hèn không thoà thuận trước về số 
lượng Trọng tài viên (một hay ba) và nếu trong thời hạn 15 ngày sau khi bị 
đơn nhận được thông báo ra trọng tài giải quyết mà các bên không thoả 
thuận dược với nhau sẽ chi định một Trọng tài viên duy nhất thì sỗ chi định 
ba Trọng tài vicn.

Hội đồng trọng tài có thể tiến hành trọng tài theo cách mà Hội đồng 
thấy là phù hợp. Quyết định trọng tài được lập bằng văn bản và có giá trị 
chung thẩm ràrn» buộc các bên.

3. Vấn đề công nhận và thi hành tại Việt Nam các phán quyết của Toà 
án và trọng tài nước ngoài

(1. Công ước New York vè công nlỉận và tlii Itành các phán quyết trọng tài 
nước ngoài ngày ì 0-6-1958

Đặc trưng cơ bán cùa việc giài quvêt tranh châp bàng trọng tài là sự 
thoa thuận cùa các bên về tổ chức trọng tài và luật áp dụng. Chính đặc trưng 
này quyết định tính chất chung thẩm trong phán quyết cùa trọng tài.

Tuy vậy. trên thực tê. vì nhiêu lý do khác nhau, không phải lúc nào 
mọi phán quyết cùa trọng tài cũng được các bên tham gia tranh chấp tự giác 
thực hiện, nhất là trong trường hợp phán quyết do trọng tài nước ngoài ban 
hành, v ề  nguyên tắc. quyết định trọng tài được tuyên ớ nước nào thì chi có 
hiệu lực thi hành trong phạm vi lãnh thỏ nước đó. Vì vậy, đế quyết định 
trọng tài có giả trị pháp lý và co hiệu lực thi hành ư nước khác thì theo pháp 
luật và tập quán quốc te, quyết dinh đó phải dược cơ quan nhà nước có thảm 
quyền cua nước dó ra quyết định công nhận và cho thi hành.

Chính vì vậy, Công ước New York về công nhận và thi hành các phán 
quyết trọng tài nước ngoài đà được thông qua ngày 10/6/1958. Với việc ra 
dời Công ước này. Nghị dịnh Giơnevơ năm 1923 về các điều khoán trọnu 
tài và Công ước Gianevơ năm 1927 về thi hành các phán quyết trọng tài 
inrớc ngoài không còn hiệu lực.

Theo quy định tại Điêu III cùa Công ước. môi quôc gia thành viên có 
nghĩa vụ công nhận và thi hành các phán quyết trọng tài theo quy tắc tố tụng
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cua quốc gia mình, nhưng không được đặt ra những điều kiện và mic phí 
cao hơn so với việc thi hành các phán quyết cùa trọng tài nội tài.

Điểu kiện để được công nhận và thi hành là:

1) Phán quyết trọng tài phái trở thành cơ sờ thoá thuận bảng vài bản 
và các bôn ký thoả thuận trọng tài phải có năng lực pháp lý theo qu ' định 
cùa luật áp dụng;

2) Bcn yêu cầu công nhận và cho thi hành phai thực hiện đúng ihững 
thù tục pháp lý theo quy định.

Việc công nhộn và thi hành phán quyết trọng tài có thể bị khứrc từ 
trong các trường hcTp:

1) Thoả thuận trọng tài không có giá trị theo luật dẫn chiếu.

2) Việc thành lập trọng tài và chi dịnh Trọng tài viên không đúng 
nguyên tắc trọng tài và không phù họp với thoà thuận giữa các bên than gia 
vụ tranh chấp;

3) Không tuân thủ đúng thu tục tổ tụng;

4) Xét xừ sai thẩm quyền

5) Phán quyết chua có hiệu lực bẳt buộc đối với các bên hoặc h đình 
chi bời một cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia phán quyết được thông qua.

Ngoài ra. theo quy định tại Diều V. Khoán 2 của Công ước th việc 
công nhận và thi hành phán quyết còn có thế bị lừ chối nếu theo qu> định 
cùa pháp luật tại quốc gia nơi được yêu cầu công nhận và thi hành tH dối 
tượng vụ tranh châp không thê được giải quyêt bang trọng tài cũng nhi việc 
công nhận và thi hành sẽ trái với trật tụ pháp luật cùa quốc gia đó.

b. Plíảp luật Việt Nam về công nhận và thi hành tại Việt ỈSant các ohản 
quyết trọng tài nước ngoài

Việc công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định cùa Trọrg tài 
nước ngoài đã được Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 quy định cụ thể Toà 
án Việt Nam xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quy ết định 
cùa Trọng tài nước ngoài trong trường hợp quyết định dược tuyên tại nuớc 
hoặc của Trọng tài cùa nước mà Việt Nam dã ký kết hoặc gia nhập điều uớc
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quỗc té về vấn đề này. Quyết định cùa Trọng tài nước ngoài cũng có thể 
được Toà án Việt Nam xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam trên 
cơ sờ có di có lại mà không đòi hỏi Việt Nam và nước đó phái kv kết hoặc 
gia nhập điều ước quốc tế về vấn đề đó.

Quyêt dịnh cùa Trọng tài nước ngoài được Toà án Việt Nam công 
nhận và cho thi hành tại Việt Nam có hiệu lực pháp luật như quyết định cùa 
Toà án Việt Nam đã có hiệu lực pháp luật và được thi hành theo thù tục thi 
hành án dân sự. De được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. người vêu 
cầu thi hành phai làm đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam 
quyết định cùa Trọng tài nước ngoài và gưi Dơn đến Bộ Tư pháp Việt Nam. 
Trong thời hạn bảy ngày, kế từ ngày nhận dược đom yêu cầu. các giấy tờ, tài 
liệu kèm theo, Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ cho Toà án có thẳm quyền.

Quyết định cùa Trọng tài nước ngoài không được công nhận và cho 
thi hành tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

+ Các bẽn ký kết thoá thuận trọng tài không có năng lực để ký kết 
thoả thuận đó theo pháp luật được áp dụng cho mồi bên;

+ Thoà thuận trọng tài không có giá trị pháp lý theo pháp luật của 
nước mà các bên đã chọn để áp dụng hoặc theo pháp luật của nước nơi 
quyết định đã được tuyên, nếu các bên không chọn pháp luật áp dụng cho 
thoà thuận đó;

+ Cá nhân, cơ quan, tổ chức phài thi hành không được thông báo kịp 
thời và hợp thức về việc chi định Trọng tài viên, về thủ tục giài quyết vụ 
tranh chấp tại Trọng tài nước ngoài hoặc vì nguycn nhân chính đáng khác 
inà không thể thực hiện được quyền tố tụng cùa mình;

+ Quyết định cùa Trọng tài nước ngoài được tuyên về một vụ tranh 
chấp không được các bôn ycu cầu giai quyết hoặc vượt quá yêu cầu của các 
bên ký kết thoà thuận trọng tài. Trong trường hợp có thề tách được phần 
quyết định về vấn đề đă được yêu cầu và phần quyết định về vấn đề không 
dược yêu cầu giải quyết tại Trọng tài nước ngoài thì phần quyết định về vấn đề 
được yèu cầu giải quyết có thể được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam;
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+ Thành phần cùa Trọng tài nước ngoài, thu tục giai quyết tranh chấp 
cùa Trọng tài nước ngoài không phù hợp với thoà thuận trọng tài hoặc với 
pháp luật cùa nước nơi quyết định cùa Trọng tài nước ngoài dược tuyên, nếu 
thoá thuận trọng tài không quy định về các vấn đề đó:

+ Quyét định cùa Trọng tài nước ngoài chưa có hiệu lực bẩt buộc đối 
với các bcn;

+ Quyêt định cùa Trọng tài nước ngoài bị cơ quan có thâm quyên cùa 
nước nơi quyết định đà được tuycn hoặc cùa nước có pháp luật dà được áp 
dụng huy bò hoặc đình chi thi hành.

Quyết định cùa Trọng tài nước ngoài cũng không được công nhận và 
cho thi hành tại Việt Nam. nếu Toà án Việt Nam xét thấy:

+ Theo pháp luật Việt Nam. vụ tranh chấp không dược giải quyết theo 
thố thức trọng tài;

+ Việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định cùa Trọng 
tài nước ngoài trái với các nguycn tắc cơ bán cua pháp luật Việt Nam.

c. Pháp luật Việt Nam về công nhận và thi hành tại Việt Nam các phán 
quyết của Ttìà án nước ngoài

Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 quy định cụ thể về trình tự, thú tục công 
nhận và thi hành tại Việt Nam phán quyết cua Toà án nước ngoài.

Toà án Việt Nam xem xét công nhận và cho thi lùmh tại Việt Nam 
bán án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài trong các trường hợp sau:

+ Bán án, quyết định dân sự cùa Toà án của nirớc mà Việt Nam và 
nước đó đã ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về vấn đò này;

+ Bán án, quvết định dân sự cùa Toà án nước ngoài dược pháp luật 
Việt Nam quv dịnh công nhận và cho thi hành.

Bán án. quyết định dân sự cua Toà án nước ngoài cũng có thê dược 
Toà án Việt Nam xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam trên co 
sở cỏ đi có lại mà không đòi hói Việt Nam và nước đó phài ký kết hoặc gia 
nhập điều ước quốc tế về vấn đề dó.
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Ban án. quyết định dân sự cùa Toà án nước ngoài chi được thi hành tại 
Việt Nam sau khi dược Toà án Việt Nam công nhận và cho thi hành.

Ban án, quyết định dân sự cùa Toà án nước ngoài không có yêu cầu 
thi hành tại Việt Nam và không có đơn vêu cầu không công nhận thì đương 
nhiên đưực công nhận tại Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên.

Ban án. quvết định dân sự cua Toà án nước ngoài dược Toà án Việt 
Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam có hiệu lực pháp luật như bản 
án, quyết dịnh dân sự cùa Toà án Việt Nam đà có hiệu lực pháp luật và được 
thi hành theo thu tục thi hành án dân sự. Bán án, quyết định dân sự của Toà 
án nước ngoài không được Toà án Việt Nam công nhận thi không có hiệu 
lực pháp luật tại Việt Nam.

Đơn yêu câu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bàn án. quyêt 
định dân sự của Toà án nước ngoài phủi được gứi đen Bộ Tư pháp Việt 
Nam. Trong thời hạn bảy ngày, ké lừ ngày nhận được đơn yêu cầu. các giấy 
từ. tài liệu kèm theo, Bộ Tư pháp phài chuyên hồ sơ đến Toà án có thấm 
quyền.

Ban án, quyết định dân sự cùa Toà án nước ngoài không được công 
nhận và cho thi hành tại Việt Nam trong các trường hợp: 1) Bàn án, quyết 
(.lịnh dàn sự chưa có hiệu lực pháp luật theo quy định cua pháp luật của nước 
có Toà án đà ra bàn án. quyet định đó; 2) Người phai thi hành hoặc người 
dại diện hợp pháp của người đó dã văng mặt tại phiên toà cùa Toà án nước 
ngoài do không dược triệu tập hợp lệ; 3) Vụ án thuộc thâm quyền xét xir 
riêng biệt cua Toà án Việt Nam; 4) v ề  cùng vụ án nàv dã có bán án. quyết 
định dàn sụ đã có hiệu lực pháp luật cùa Toà án Việt Nam hoặc của Toà án 
nước nuoài dà dược Toà án Việt Nam công nhận hoặc trước khi cơ quan xét 
xứ cua nước ngoài thụ lý vụ án. Toà án Việt Nam đã thụ lý và đang giải 
quyết vụ án đó; 5) Dã hết thời hiệu thi hành án theo pháp luật của nước có 
'['oà án dà ra ban án, quyết định dân sự dó hoặc theo pháp luật Việt Nam; 6) 
Việc công nhận và cho thi hành ban án. quyết định dân sự cùa Toà án nước 
ngoài tại Việt Nam trái với các nguyên tac cơ bàn của pháp luật Việt Nam.
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IV. GIẢI QUYÉT CÁC VỤ VIỆC CẠNH TRANH

1. Khái niệm vụ việc cạnh tranh • • • •

Cạnh tranh là một khái niệm gắn liền với sự phát triển cùa nền kinh tố 
thị trường. Theo Từ điển Kinh doanh cùa Anh năm 1992, “cạnh tranh là sự 
ganh đua. sự kình đích giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhàm tranh 
giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về 
phía mình". Từ điển Tiếng Việt Bách khoa tri thức phổ thông cũng có cách 
giai thích cạnh tranh tương tự. cạnh tranh là sự ganh đua giữa các nhà sản 
xuất hàng hóa, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế 
nhàm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất.

Cạnh tranh lành mạnh là cạnh tranh bàng các cách thức phù hợp với 
các quy định pháp luật và các chuẩn mực đạo đức kinh doanh thông thường.

Cạnh tranh không lành mạnh là cạnh tranh cùa doanh nghiệp trong 
quá trình kinh doanh trái với chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh 
doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích cùa Nhà nước, 
quyền và lợi ich hợp pháp cùa doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng. 
Theo quy định cùa Luật Cạnh tranh Việt Nam, hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh bao gồm 9 nhóm hành vi sau:

1) Chi dẫn gây nhầm lẫn;

2) Xâm phạm bí mật kinh doanh;

3) Ép buộc trong kinh doanh;

4) Gièm pha doanh nghiệp khác;

5) Gây rối hoạt động kinh doanh cùa doanh nghiệp khác;

6) Quáng cáo nham cạnh tranh không lành mạnh;

7) Khuyến mại nhàm cạnh tranh không lành mạnh;

8) Phân biệt đối xử của hiệp hội;

9) Bán hàng đa cấp bất chính.

Hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi của doanh nghiệp làm giảm, sai
lệch hoặc càn trở cạnh tranh trên thị trường, bao gồm thoà thuận hạn chế
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cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền và tập 
trung kinh tế.

Vụ việc cạnh tranh là vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định cùa Luật 
Cạnh tranh về hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh. 
Theo pháp Luật Cạnh tranh, các vụ việc hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh 
khônu lành mạnh đều phái dược điều tra thông qua một thú tục chặt chẽ: 
điều tru sư bộ và điều tra chinh thức. Đối với các vụ việc hạn chế cạnh 
tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh. Hội đồng cạnh tranh có 
nhiệm vụ tô chức xử lý. giải quyết thông qua Hội đồng xử lý vụ việc cạnh 
tranh: đôi với các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh. Cục Quan lý cạnh 
tranh sẽ quyết định xừ lv trên cơ sơ quyết định điều tra. Vụ việc cạnh tranh 
dược phát sinh từ việc tô chức, cá nhân khiếu nại đến Cơ quan quan lý cạnh 
tranh khi cho rang quyền và lợi ích hợp pháp cua mình bị xâm hại do hành 
vi vi phạm Luật Cạnh tranh.

Hiến pháp năm 1992 (đuợc sứa dôi. bổ sung năm 2001) đã thừa nhận 
quyền tự do kinh doanh và phát triển cua kinh tế nhiều thành phần ớ Việt 
Nam. dặt cơ sờ cho cạnh tranh giữa các loại hình doanh nghiệp thuộc các 
hình thức sở hữu khác nhau. Cùng với Hiến pháp năm 1992. nhiều văn bàn 
pháp luật khác của Việt Nam như Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật 
Doanh nghiệp, Luật Các tồ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bao hiểm, Luật 
Du lịch, Luật Viễn thông v.v... dã góp phần tạo dựng khung pháp lý cần 
thiết cho việc thực hiện các quyền đỏ cùa doanh nghiệp.

Tuy nhicn, kê từ khi cạnh tranh dược thừa nhận, các hành vi hạn che 
cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp dà xuât 
hiện, làm anh hưởng tới quyền kinh doanh hợp pháp cùa doanh nghiệp, tác 
động tiêu cực tới môi trường kinh doanh, ảnh hường tới quyền và lợi ích 
hợp pháp cùa rmười ticu dùng. Sự ra dời cũa Luật Cạnh tranh năm 2004 đã 
tạo ra cơ sờ pháp lý cần thiết cho việc xứ lý các hành vi hạn chế cạnh tranh, 
cạnh tranh không lành mạnh, kiềm soát hiện tượng độc quyền trong kinh 
doanh thông qua quá trình điều tra, xử lý các vụ việc cạnh tranh.
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2. Cơ quan giải quyết các vụ việc cạnh tranh

Trên thế giới, việc giải quyết các vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền 
cùa các cơ quan khác nhau. Ờ Hoa Kỳ. việc giái quyết các tranh chấp dổi 
với các vụ việc về cạnn tranh thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Thương mại 
Liên bang. Ngoài ra. ca quan này cũng có thâm quyền chung với Bộ Tư 
pháp xừ lý các vụ việc vi phạm đạo luật Clayton nãm 1914. Ở Anh. có bốn 
cơ quan thực hiện chính sách cạnh tranh và pháp luật về chống hạn chế cạnh 
tranh bao gồm Cục Cạnh tranh thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp, 
Phòng Thương mại lành mạnh, Uỷ ban về độc quyền và hợp nhất và Toà án. 
ơ  Cộng hoà Liên bang Đức. việc thực hiện pháp luật chống hạn chế cạnh 
tranh do Cục Cạnh tranh liên bang và Toà án đám nhiệm, ơ  Pháp. Thụy 
điền và Lít va, Cơ quan quàn lý cạnh (ranh có tên là ỉ lội đồng cạnh tranh, o  
Nhật Bản. Cơ quan quán lý cạnh tranh là Uý ban Thương mại công bàng 
Nhật Bán.

Theo thống kê cùa Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát 
triển (UNCTAD) tính đến năm 2003. đã có tới 82 nước và vùng lành thồ có 
luật điều tiết hoạt động cạnh tranh và kiểm soát độc quyền với bốn mô hình 
khác nhau. Theo thống kê của Bộ Công thương, trong tổng số 48 Cơ quan 
quản lý cạnh tranh của 48 nước và vùng lãnh thô thì có 3 nước. Cơ quan 
quàn lý cạnh tranh là một cơ quan thuộc Quốc hội. Có 5 nước mà tại đỏ Cơ 
quan quàn lý cạnh tranh là một cơ quan ngang bộ. có 8 nước, Cư quan quản 
lý cạnh tranh là một cơ quan thuộc Chính phủ và có 32 nước, Cơ quan quán 
lý cạnh tranh là một cơ quan thuộc Bợ.

Ở Việt Nam. cơ quan có thấm quyền giãi quyết vụ việc cạnh tranh 
nhìn chung được xác dịnh theo hai loại việc: khiếu nại về hành vi hạn chế 
cạnh tranh và khiếu nại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

a. Cơ quan cỏ thẩm quyền giải quyết vụ việc cạnh tranh Hên quan dến 
hành vi hạn chế cạnh tranh

aì. Cục quản lý cạnh tranh

Cục Quản lý cạnh tranh được thành lập theo Nghị định số 
06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006. là cơ quan thuộc Bộ Công thương có
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chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện quàn lý nhà nước về 
cạnh tranh, bào vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số chức năng khác theo 
quy định cua pháp luật.

v ề  vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh, Cục 
Quán lý cạnh tranh chi có thẩm quyền diều tra vụ việc chứ không có quvền 
giải quyết và xử lý vụ việc. Kết quá điều tra vụ việc phải được gửi lèn Hội 
đồng Cạnh tranh để giải quyết.

Ngoài thẩm quyền điều tra và xư lý một số vụ việc cạnh tranh theo 
quy dinh cua Luật Cạnh tranh. Cục Quàn lý cạnh tranh có nhiệm vụ:

- Kiêm soát quá trình tập trung kinh tế (bao gồm: sáp nhập, hợp nhất, 
mua lại. liên doanh giữa các doanh nghiệp):

- Thụ lý hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với các hành vi thỏa thuận 
hạn chế cạnh tranh và tập trung kinh tế; đề xuất ý kiến với Bộ trưởng Bộ 
Công thương quyết định hoặc trình Thu tưởng Chính phù xem xét. quyết định.

(¡2. Hội đòng cạnh tranh

Nghị định số 06/2006/NĐ-CP cua Chính phù ngày 9/1/2006 về việc 
thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
cùa Hội đồng cạnh tranh quy định: Hội đồng cạnh tranh là cơ quan thực thi 
quyền lực nhà nước độc lập, có nhiệm vụ tố chức xừ lý, giài quvết khiếu nại 
dối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh, có 
chức năng xư lý các hành vi hạn chế cạnh tranh. Hội đồng cạnh tranh không 
có thấm quyền giai quyết vụ việc về cạnh tranh không lành mạnh.

Mội đồng cạnh tranh có từ 11 đến 15 thành viên do Thù tướng Chính 
phu bồ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương. 
Thành viên Hội đồng cạnh tranh phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy 
định tại Điều 55 Luật Cạnh tranh. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồntỉ 
cạnh tranh là 5 nãm và có thể được hố nhiệm lại. Giúp việc cho Hội đồng 
cạnh tranh có Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh.

Vụ việc liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh thuộc thẩm quyền 
cùa Hội dộng cạnh tranh được giái quyết thông qua Hội đồng xử lý vụ việc 
cạnh tranh:
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- Hội dồng xứ lý vụ việc cạnh tranh là Hội đồng ad-hoc, gồm ít nlùt là 
5 thành viên cùa Hội đồng cạnh tranh và do Chù tịch Hội đồng cạnh lanh 
lựa chọn. Có thể nói ràng Hội đồng xù lý vụ việc cạnh tranh là cơ quai có 
thẩm quyền “xét xử" sơ thẩm vụ việc cạnh tranh liên quan đốn hành vihạn 
chế cạnh tranh.

- Hội dồng cạnh trunh là cơ quan tố tụng cấp trên có thẩm quyền giải 
quyết khiếu nại quyết định cùa Hội đồrm xử lý vụ việc cạnh tranh. C( thể 
nói rằng đây là cư quan có thẩm quyền “xét xứ" phúc thâm vụ việc :ạnh 
tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh.

(¡3. Toà án nliân dân

Toà án nhân dân, cụ thề là Toà hành chính Toà án nhân dân cấp inh, 
thành phố trực thuộc trung ương, có thấm quvền giài quyết sơ thẩm kiiéu 
kiện đối với quvết định cùa Hội đồng cạnh tranh. Toà phúc thẩm Toi án 
nhàn dân tối cao. Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có tiấm 
quyền giải quyết vụ việc cạnh tranh theo thù tục phúc thẩm/giám đốc tiẩm 
theo quy định cua pháp luật về thú tục giai quyết vụ án hành chính.

b. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc cạnh íranlt liên quan đến 
hành vi cạnh tranh không lành mạnh

bì. Cục Quản iý cạnh tranh

Khác với vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tnnh, 
đối với các khiếu nại về hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì Cục Quin lý 
cạnh tranh vừa có thẩm quyền điều tra và thấm quvền xứ lv vụ việc, hao ’Ồm 
cả việc xử phạt hành chính, như là cơ quan giải quyết cấp “sơ thám". Kiiếu 
nại quyết định cùa Cục Quản lý cạnh tranh về việc xứ lý vụ việc liên quar dến 
cạnh tranh không lành mạnh sẽ do Bộ trưởng Bộ Công thương giái quyết.

b2. Thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Công thương

Theo quy định cùa Điều 107 Luật Cạnh tranh, Bộ trưởng Bộ (ông 
thương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại dối với quyết định xử lý vụ việc 
liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh cùa Cơ quan quai lý 
cạnh tranh. Khi giải quyết khiếu nại. Bộ trường Bộ Công thương có các 
quyền tương tự như quyền của Hội đồng cạnh tranh, bao gồm: Giữ ngiyên
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quyết định xừ lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong trường hợp xét 
thầy việc khiếu nại không dù căn cứ; sửa dôi một phần hoặc toàn bộ quyết 
định xứ lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh nếu quyết định này được 
ban hành không đúng pháp luật; huy quyết định xừ lý vụ việc cạnh tranh 
không lành mạnh và chuyền hồ sơ cho Cục Ọuan lv cạnh tranh trong trường 
hợp chứng cứ chưa được thu thập và xác minh đầy đù. Khi giái quyết khiếu 
nại. Bộ trương Bộ Còng thương áp dụng các quy định của Luật Cạnh tranh 
và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Nếu đương sụ không nhất trí với 
quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương thì có quyền khởi kiện ra Toà 
hành chính dê giải quyết.

bỉ. Toà Ún nhân dãn

Toà án nhân dân có thâm quyên giai quyêt khiêu kiện dôi với quyêt 
định cùa Bộ trirỡnu Bộ Công thương vè việc líiài quyết khiếu nại quyết định 
cùa Cơ quan quàn lý cạnh tranh trong vụ việc liên quan đốn hành vi cạnh 
tranh không lành mạnh, theo thú tục giai quyct các vụ án hành chính.

3. Tố tụng cạnh tranh

Tố tụng cạnh tranh là hoạt động cua cư quan, tô chức, cá nhân theo 
trình tự, thù tục giải quyết, xừ lý vụ việc cạnh tranh theo quy định cua pháp 
luật. Tô tụng cạnh tranh tiến hành theo thu tục hành chính có những điêm 
khác với thú tục tư pháp tại Tòa án và hiện hành được quy định trong Nghị 
định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 quy định chi tiết thi hành một số 
diêu cùa Luật Cạnh tranh.

Các chu thể tham gia tố tụng cạnh tranh bao gồm:

- Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh: Cơ quan quan lý cạnh tranh vả 
I lội dồng cạnh tranh.

- Người tiên hành tô tụng cạnh tranh: Thành viên Hội đông cạnh tranh. 
Thù trường Cơ quan quàn lý cạnh tranh, Diều tra viên và Thư ký phiên điều

- Người tham gia tô tụng cạnh tranh: Bên khiêu nại. bên bị đicu tra. 
luật sư; người làm chứng, người giám dịnh. người phiên dịch, người có 
quyền lợi, nghĩa vụ licn quan.

trân.
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Việc giai quyết vụ việc cạnh tranh liên quan dến hành vi hạn chè cạnh 
tranh, cạnh tranh không lành mạnh thực hiện theo quy định cua pháp Luật 
Cạnh tranh và pháp luật về xừ lý vi phạm hành chính (Pháp lệnh xử lý vi 
phạm hành chính năm 2002 và Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30-9-2005 
quy định về xừ lý vi phạm hành chính tronu lĩnh vực cạnh tranh).

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân cho ràng quyền và lợi ích hợp pháp 

cùa mình bị xâm hại do hành vi vi phạm Luật Cạnh tranh, tô chức, cá nhân 
có quyền khiếu nại đến Cơ quan quàn lý cạnh tranh. Thài hiệu khiếu nại là 
hai nãm, kê từ imày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh 
dưực thực hiện. Đổ thực hiện quyền khiếu nại. cá nhân, tồ chức phai lập bộ 
hồ sơ khiếu nại (Điều 58 Luật Cạnh tranh). Cư quan quàn lý cạnh tranh có 
trách nhiệm thụ lý hồ sơ khiếu nại. Trong trường họp bị khiếu nại theo quy 
định tại Điều 58 nêu trôn hoặc bị Cơ quan quan lý cạnh tranh phát hiện là 
đaim hoặc đà thực hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh 
trong thời hạn hai năm, kế từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về 
cạnh tranh dược thực hiện. Cơ quan quàn lý cạnh tranh có quyền quyết định 
điều tra (Điều 65 Luật Cạnh Iranh).

Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh hao gồm Cơ quan quàn lý cạnh 
tranh và Hội đồng cạnh tranh.

Vụ việc liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh thuộc thẩm quyền 
cùa Hội động cạnh tranh được giái quyết thông qua Hội đồng xứ lý vụ việc 
cạnh tranh:

Người tiến hành lồ tụng cạnh tranh hao gồm thành viên Hội đồng cạnh 
tranh, Thú trường Cơ quan quản lý cạnh tranh, điều tra viên và thư ký phiên 
điều trần (Điều 75 Luật Cạnh tranh). Khi giải quyết vụ việc cạnh tranh, Hội 
đồng xir lý vụ việc cạnh tranh hoạt động dộc lập và chi tuân theo pháp luật. 
Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh dược I lội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh 
thông qua bàng cách biếu quyết theo đa số. trường hợp sổ phiếu ngang nhau 
thì quyct dịnh theo phía có ý kiến của Chù tọa phiên điều trần (Điều 80 Luật 
Cạnh tranh).

Trình tự tố tụng cạnh tranh bao gồm các bước sau:
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1) Diêu irti sơ hộ
Mồi vụ việc cạnh tranh đèu dược hắt dầu bàng thủ tục diều tra sơ bộ. 

Diều tra sơ bộ dirực thực hiện theo quyết định cùa Thu trưởng Cư quan quan 
lý cạnh tranh và dược tiến hành bời các diều tra viên. Thời hạn điều tra sư 
bộ là 30 ngciy kế từ ngày có Quyết định điều tra sơ bộ. Căn cứ váo két quà 
điều tra sơ hộ và kiến nghị cùa điều tra viên, Thu trưởng Cơ quan quán lý 
cạnh tranh ra một trong các quyết định sau dây:

- Dinh chi điều tra nếu kết quá điều tra sơ bộ cho thấy không có hành 
vi vi phạm quv dịnh của Luật Cạnh tranh;

- Diêu tra chính thức nếu két qua diêu tra sơ bộ cho thây có (lau hiệu 
vi phạm quy định cua Luật Cạnh tranh.

2) Diêu tra chính thức

- Tronu trường hợp vụ việc cạnh tranh dược điều tra chính thức thì sè 
dược giai quyết theo hai hướng khác nhau, tùv thuộc vào loại hành vi vi 
phạm Luật Cạnh tranh:

(i) Dối với vụ việc liên quan đén cạnh tranh không lành mạnh thì 
trong thời hạn diều tra là 90 ngày kè từ ngày có quyết dịnh (trong trường 
hợp can thiết Thu trưởng Cư quan quán lý cạnh tranh có thể gia hạn nhưng 
không quá 60 ngày), diều tra viên phai xác định có hay khône cỏ căn cứ cho 
ràng bẽn bị điều tra đà hoặc đang thực hiện hành vi cạnh tranh không lành 
inạnh. Sau khi kết thúc điều tra. Thu trương Cơ quan quan lý cạnh tranh sẽ 
ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh liên quan đốn hành vi cạnh 
tranh không lành mạnh;

(ii) Dối với vụ việc liên quan đến hạn ché cạnh tranh mà có nguy cư 
gây anh hường đến phát tricn chung cùa cấu trúc thị trường thì Thu Irưừng 
Cơ quan quán lý cạnh tranh phai chuyển báo cáo điều tra đốn 1 lội dồng cạnh 
tranh dê giài quyết. Vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền giai quyết cua Hội 
đồim cạnh tranh phải dược xem xét. xứ lý thông qua phiên điều trần.

- Trường hợp qua điều tra phát hiện vụ việc cạnh tranh có dấu hiệu tội 
phạm, dièu tra viên phái kiến nghị với Thù trướng Cơ quan quàn lý cạnh 
tranh xem xét chuyển hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền khởi tố vụ 
án hình sự.
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- Trường hợp cơ quan nhà nước có thấm quyền khởi tố vụ an hnh sự 
thây có căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự theo quy định cua Bi luật 
Tố tụng hình sự thì phai trà lại hồ sơ cho Cơ quan quàn lý cạnh tranh d* tiếp 
tục điều tra theo thù tục quy định tại Luật Cạnh tranh.

- Các quyết định cùa Hội đồng xứ lý vụ việc cạnh tranh va cù; Thù 
trường Cơ quan quàn lý cạnh tranli đều có thê bị xem xét lại thông qia thu 
tục khiếu nại hành chính. Chù tịch Hội đồng cạnh tranh có thấm quvềi giải 
quyết khiếu nại quyết định cùa Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranl; Bộ 
trường Bộ Công thương có thấm quyền giai quyết khiếu nại dối vời Ịuvết 
dịnh cua Thu trướng Cơ quan quán lý cạnh tranh.

- Thời hạn diều tra chính thức: Đối với vụ việc cạnh tranh khônị lành 
mạnh thời hạn là 90 ngày kê từ ngày có quyết định, trường hợp cằn biết, 
thời hạn có thê được Thu trương Cơ quan quan lý cạnh tranh ma hạm mưng 
không quá 60 ngày.

- Dối với vụ việc thỏa thuận hạn che cạnh tranh, lạm dụng vị trí tiống 
lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền hoặc tập trung kinh tế. thò hạn 
điều tra chính thức là ¡80 ngày, kể từ ngày có quyết định diều tra. trrờng 
hợp cần thiết, thời hạn này có thê được Thù trường Cơ quan quan 'ilý ;ạnh 
tranh gia hạn nhưng không quá hai lần, mỗi lần không quá 60 HÌỊÙY

- Việc gia hạn thời hạn điều tra. phủi dược điều tra viên thôn.» bá» đến 
tắt ca các bên có liên quan tronií thời hạn chậm nhất là 7 ngày là m việc 
trước ngày hêt hạn diêu tra.

3) X u lý VII việc cạnh tranh

Các hinh thức xử lý có thố áp dụng trong tố tụng cạnh tranh th'C( quy 
định tại Luật Cạnh tranh là xử phạt chỉnh, xu phụt bô sunịỉ và cúc biện )húp 
kliắc phục hậu qua. Ngoài Luật Cạnh tranh, căn cứ đồ xử lý vụ việc :ạnh 
tranh còn có các vãn ban pháp luật về xứ lý vi phạm hành chinh và phiáị luật 
có liên quan.

Trong trường hợp bị xác định là có hành vi vi phạm pháp luật v ề :ạnh 
tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm phái chịu một trong các hình thức xưphạt 
chính là canh cáo hoặc phạt tiền. Đổi với hành vi vi phạm quy địni về thỏa 
thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm ciụig vị
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trí độc quyên hoặc tập trurm kinh tê có thô bị phạt tiên tôi da (lên 10% tông 
doanh thu của tổ chức, cá nhân vi phạm trong nãm tài chính trước năm thục 
hiện hành vi vi phạm.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tồ chức, cá nhân vi phạm pháp 
luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xừ phạt bổ 
sung bao gồm: thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tước quyền sừ 
dụng giấy phép, chứng chi hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được 
sứ dụng để vi phạm pháp luật về cạnh tranh.

Ngoài các hình thức xừ phạt nêu trên, tô chức, cá nhân vi phạm pháp 
luật về cạnh tranh còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khấc phục 
hậu quà bao gồm: Cơ cấu lại doanh nghiệp lạm dụng vị trí thống lĩnh thị 
trường; chia, tách doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất; buộc bán lại phần 
doanh nghiệp đã mua; cải chính công khai; loại bò những điều khoản vi 
phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh; các biện pháp 
cần thiết khác dê khắc phục tác động hạn chế cạnh tranh cùa hành vi vi phạm.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh gây thiệt 
hại đến lợi ích cùa Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhàn khác phải bồi thườnu thiệt hại theo quy định của pháp luật.

NÔI DUNG ÔN TÀP
* «

1. Thầm quyền giãi quyết các tranh chấp trong kinh doanh của Trọng 
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2. Những nguyên tắc cùa việc giải quyết tranh chấp băng Trọng tài
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3. Nội dung cơ bàn cùa tố tụng trọng tài.
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5. Nội dung cơ bản của các bước trong thù tục giải quyết các tranh 
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Chương 7 

PHÁP LUẬT VÈ PHÁ SẢN

I. KHÁI QUÁT VÈ PHÁ SẢN VÀ PHÁP LUẬT VÈ PHÁ SẢN

1. Khái niệm phá sán

Trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh các doanh nghiệp kinh doanh 
có lãi luôn tồn tại các doanh nuhiệp làm ăn thua lồ. Nguyên nhân dần đến 
việc kinh doanh thua lồ này rất nhiều như quan lý doanh nghiệp vếu kém. do 
thay dôi chính sách, pháp luật, do biến động giá của các yếu tố dầu vào hay 
biến Jộng của tỷ giá hối đoái. Việc làm ăn thua lỗ sẽ dẫn đến không trà 
đưạc các khoản nợ đến hạn. Các quốc gia khác nhau hoặc ờ mồi quốc gia 
trong các giai đoạn khác nhau, có cách thức khác nhau để xử lý các con nợ 
không tra được các khoan nợ. Ban đầu. con nợ có thể bị chù nợ bắt đế 
ctt&ng bức việc tra nợ. Vỡ nợ được xem như là một dạng tội phạm và có thể 
bị hìr.h phạt tù, thậm chí cả tứ hình.

Cho đến trước thế kỷ XVIII con nợ vẫn chưa được xoá nợ cho đến khi 
thanh toán đầy dừ các khoản nợ. Ở Anh. Luật Phá sàn 1705 lần đầu tiên quy 
địnỉh việc xoá nợ cho con nợ sau khi tuyên bổ phá sàn, tuy nhiên, việc xóa 
nợ chi áp dụng dôi với các con nợ là thương nhân. Mặc dù được xoá nợ 
nhưng con nợ vẫn có the bị cầm tù. Phái đến cuối thế kỷ XIX việc cầm tù 
con rợ mới bị xoá bó. Ngày nay, pháp luật về phá sản ĩiíỉày càng trờ lcn 
qua.n trọng hơn trên các khía cạnh xà hội, chính trị và dạo đức, mà không 
chi là tối da hoá việc thanh toán cho các chù nợ13.

Phá sàn là một quá trình bao gồm hai thủ tục chính: tủi cơ cấu doanh 
nghiệp mắc nợ (phục hồi hoạt dộng kinh doanh) và thanh lý tài sàn. Chù nợ 
và »doanh nuhiệp mác nợ có thể lựa chọn một trong hai thủ tục tuỳ theo diều 
kiệm cụ thò. Ờ các nước phương Tây. thù tục phục hồi hoạt động kinh doanh

V an.'ssa Finch, Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles, Cambridge 
Uni vc sity Press, 2002, trang 1
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được nhấn mạnh. Phục hồi hoạt động kinh doanh về bàn chất la q u í  trìn.h 
thoà thuận giữa doanh nghiệp mắc nợ và chù nợ nhằm xây dựng nột kế 
hoạch tái cơ cấu lại doanh nghiệp mắc nợ và lập một kế hoạch ‘rà nr phù 
hợp. Trong một số trường hợp, kế hoạch tái cơ cấu có thể dần đến việ: thay 
thế bộ máy quàn lý, điều hành doanh nghiệp mắc nợ. Thù tục phục hồ hoạt 
động kinh doanh cho phép doanh nghiệp mắc nợ tiếp tục hoạt độnị kinh 
doanh nhàm đám báo cho con nợ có cơ hội thoát khỏi khó khăn vè tài ;hín h 
và do đó tránh dược bị tuvên bo phá sản. Ở các nước Cháu Ả sau cuộ-c 
khùng hoàng tài chính tiền tệ năm 1997 dẫn đến việc phá sàn hàng loit các 
công ty, thú tục phục hồi hoạt động kinh doanh đà được quy định :ụ thì hơn 
n h ư  là  m ộ t  s ự  l ự a  c h ọ n  c ầ n  t h i ế t  c h o  c ả  d o a n h  n g h i ệ p  m a c  n ợ  v à  c h ủ  IỢ. V i  

vậy, một doanh nghiệp mắc nợ bị mở thù tục phá sàn không dồng ngha với 
việc phát mại tài sản và chấm dứt sự tồn tại.

a. Dấu hiệu doanh nglìiệp lãm vào tình trạng pliá sản trong phá/  luật 
nước ngoài

Việc xác định dấu hiệu doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sàn '4 
(mất khả năng thanh toán) có ý nghĩa rất quan trọng vì nó rr.ở đáu cho các 
thủ tục giái quyết phá sàn. Pháp luật các quốc gia khác nhaj xác dim các 
tiêu chí khác nhau. Tuy nhiên, xu hướng chung các nước trên thẻ giớ hiện 
nay là xác định thời điểm được coi là mất khả năng thanh bán ngà> càng 
“sớm” hơn đế tăng khà năng phục hồi doanh nghiệp cũng nhi đàm bả) khả 
năng thanh toán của doanh nghiệp sau khi bị tuyên bố phá sàn. Việ: xác 
định một doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán được dựa trên một hoặc 
cả hai tiêu chí sau đây15.

a. 1. Tiêu chi dòng tiền (cash flow)

Theo tiêu chí này một doanh nghiệp bị coi là lâm vào tình trạrụ phá 
sản khi không thanh toán được các khoản nợ đến hạn phải trà. Các khoin n a  
ở đây phải là các khoản nợ xác định. Tiêu chí dòng tiền là tiêu chí đưrc áp

14 Hiện nay, rất nhiều quốc gia sừ dụng thuật ngữ “mất khà năng thanh toán' tha\ vi sứ  
dụníì thuật ngữ "lâm vào tình trạng phá sàn”.
15 Luật mất khả năng thanh toán của Anh, Australia dựa vào cà hai ticu :hí. Luật piá sản 
các nước Châu Ấu lục địa chi dựa vào ticu chí dòng tiền.
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dụng phố biến ờ các nước theo hệ thống luật C hâu Âu lục địa và có lịch sử 
tồn tại hàng trăm năm16.

a. 2. Tiêu chi banịỉ cân đổi lài khoan (balance sheet)

Theo ticu chí bàng cân đối tài khoan, một doanh nghiệp bị coi là mất 
k h a  n ă n g  t h a n h  t o á n  nếu n h ư  t ò n g  tài  s a n  c ù a  n ó  ít h ơ n  t ồ n g  c á c  k h o ả n  n ợ .  

Như vậy. khác với tiêu chí dòng tiền ticu chí bàng cân đối tài khoàn xem xét 
tất cá các khoản nợ thay vì chì các khoản nợ đến hạn trà. Tuy nhiên, khoa 
học về định giá tài sán được xem như là một môn khoa học không chính 
xác. Vì vậy. nhược điểm lớn nhất cua tiêu chí này là việc định giá tài sàn 
doanh nghiệp không hề dễ dàng, nhất là đối với tài sán vô hình như sáng 
chủ. nhàn hiệu hàng hoá, quyền tác gia v.v... Ngoài ra, đối với những tài sản 
mà không có tài san cùng loại được giao dịch trên thị trường thì việc định 
giá tài san nà' chính xác là điều không thè thực hiện được. Ví dụ. người ta 
sè không thê Jánh giá chính xác giá trị của tháp Effel hav chùa Một Cột là 
bao n h i ê u .

Ca hai tiêu chí dòng tiền và ban cân đổi tài khoán đều có những nhược 
điêm do đêu cần phai có sự phàn tích tình hình tài chính cua doanh nghiệp 
mắc nợ mà điêu này cần phai tốn thời gian đe thực hiện và có thể gây tranh 
cài. Vì vậy. một số quốc gia bồ sung thêm một số tiêu chí đế xác định doanh 
nghiệp lâm vào tình trạng phá san dề dàng và ít tranh cãi hơn - tiêu chí định 
lượng. Nghĩa là nếu doanh nghiệp không tra dược một khoán nợ nhất định 
khi chú nợ (hoặc các chù nợ) yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định 
thì coi như lâm vào tình trạng phá sản. Ví dụ. Điều 123(1 )(a) Luật mất khá 
năng thanh toan cùa Vương quốc Anh năm 1986 quy dịnh nếu một công ty 
không có khả năng thanh toán một khoán nợ lớn hơn 750 báng trong thời 
hạn ba tuần tlv bị coi như là lâm vào tình trạng phá sán.

b. Phăn loại phả sản

Trong thực tế. các vụ phá sán rất đa dạniĩ. Tuỳ theo góc độ xem xét và 
mục đích cua việc xem xét người ta chia phá sàn thành: (i) phá sản trung

Xem them J Honsbcrgcr, “The Failure to Pay One’s Debts Generally As They Become 
Due" (1980) 54 American Bankruptcy Law Journal trang 153, 154
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thực và phá sán gian trá; (ii) phá sán tự nguvện và phá sàn bắt buộc; Vì (lii) 
phá sàn doanh nghiệp và phá sàn cá nhân.

hì. Phả san trung thực và phá sàn gian trá

Phá sản trung thực là trường hợp phá sàn do những nguyên nhân 
khách quan hoặc bất khá kháng. Ngược lại. phá sàn gian trá là thu đoại cùa 
người quản lý. điêu hành doanh nghiệp nhàm chiếm đoạt tài sàn cua người 
khác hoặc cố ý tiêu dùng cá nhân quá mức cần thiết. Ví dụ. một cá nhân 
thành lập một doanh nghiệp tư nhân sau đó sừ dụng tài sàn của coanh 
nghiệp (do đi vay mà có) cho các mục đích cá nhân cùa mình rồi yêi cầu 
tuyên bố phá sán để trốn tránh việc trà nợ. Ở nhiều quổc gia. người thực 
hiện việc phá sán gian trá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

h2 Phú san tự nguyện và phá san bắt buộc

Phá sản tự nguyện là truờng hợp mà người nộp đơn vêu cầu tuyìn bố 
phá sàn là doanh nghiệp mac nợ. Ngược lại, phá sàn bắt buộc là trirừng hợp 
phá sàn mà người nộp đơn yêu cầu mờ thù tục phá sản là các chu nợ. 0 một 
số quốc gia. phá sàn tự nguyện và phá sản bẳt buộc được quy định the) các 
thu tục khác nhau và thông thường phá sản tự nguyện được tiến hành theo 
thù tục nhanh, gọn hơn và ít tốn kém hơn so với phá sản bảt buộc.

bĩ. Phả sun doanh nghiệp và phả san cá nhân

Hiện nay. trên thế giới tồn tại hai hệ thống pháp luật về phá sár liên 
quan đến phá san cá nhân: thừa nhận phá sán cá nhân và không thừa nhận 
phá san cá nhân. Việt Nam. Trung Quốc và một số quốc gia khác cln thừa 
nhận phá sản doanh nghiệp. Ờ các nước tlùra nhận phá sản cá nhàr như 
Anh, Mỹ thì việc giái quyết phá sán cá nhân dược áp dụng theo một thù tục 
khác với phá sán doanh nghiệp, v ề  bán chất, phá sàn cá nhân giúp cho
người tiêu dùng thoát khỏi gánh nặng nợ nần mà họ không cỏ khả năng
thanh toán. Vì vậy. giống như doanh nghiệp, cá nhàn sau khi bị tuycn bố 
phá sàn dược thoát khỏi các khoàn nợ và có the bat đầu một sự khờ đầu
' -  - 17mới .

17 Tháng 4 năm 2005. Hoa Kỳ ban hành đạo luật mới về phá sàn theo đó có các quy địih chặt 
chẽ hơn về phá sàn cá nhân nhằm hạn chế việc trốn tránh việc trá nợ thông qua phá sàn.
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c. Phân biệt phả sản với giải thế

Phá sàn và giài thề đều dần đến sự chấm dứt sự tồn tại cùa doanh 
nghiệp Tuy nhiên, xét về bản chất phá sàn và giái thề lại rất khác nhau ờ 
các diêm cơ bàn sau đây:

T hứ  nhất, về lý do dẫn đến phá sàn và giải thể: Lý do dẫn đến giải thể 
rộng han so với phá sản. Một doanh nghiệp có thề bị giải thể là do kết thúc 
thời hạn hoạt động mà không được gia hạn. đoi với công ty không có đù sô 
lượng thành vicn tối thiểu trong thời hạn sáu tháng liên tục, do bị thu hồi 
giấy phép kinh doanh hay do quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp18. 
Trong Ikhi dó. nguvên nhân dẫn đến phá sàn là do doanh nghiệp bị mất khả 
nâng th.anh toán.

T hứ  hai, thú tục giải quyết một vụ phá sàn là thù tục tư pháp, do Toà 
án có t hấm quyền giải quyết; trong khi đó thủ tục giải thể doanh nghiệp là 
thủ tục hành chính do chù sờ hữu doanh nghiệp tiến hành. Thông thường, 
thời gian giái quyết một vụ phá sàn thường kéo dài và tổn kém hơn so với 
việc giái thê doanh nghiệp|y.

T hứ  ba, giài thể bao giờ cũng dẫn đến sự chấm dứt sự tồn tại của 
doanh nghiệp (bị xoá tên khỏi sổ đãng ký kinh doanh); trong khi đó doanh 
nghiệp bị tuycn bố phá sản vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu như một người 
nào đỏ mua lại toàn bộ doanh nghiệp.20

Tliú' tư, thái độ của nhà nước đỗi với người quàn lý, điều hành doanh 
nghiệp nong các vụ phá sàn và giải tho là khác nhau. Ngưừi quàn lý, diều 
hành d'oanh nghiệp bị tuyên bổ phá sản thường bị cấm làm công việc tương 
tự tron g một thời gian nhất định trong khi những người này không bị cấm 
như vậ y trong trường hợp giải thể.

ti. Vấn dề phá sản liên quắc gia

Trong bối cành toàn cầu hoá và sự tồn tại cùa các tập đoàn đa quốc

"* Diều 1157 Luật doanh niỉhiệp 2005
19 Thu tụic giài the doanh nnhiệp được quy định lại Điều 158 Luật doanh nghiệp 2005 

Ngùn hàng Barings Brothers (Anh) bị tuyên bố phá sàn năm 1995 và được Côna ty bào
hiêm IN'G (Hà Lan) mua lại với giá 1 bánt; Anh.
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gia, một công ty có thể có tài sàn ở nhiều quốc gia khác nhau và cũng có 
chù nợ ở nhiều quốc gia khác nhau. Vì vậy, việc giải quyết phá sản đối với 
những công ty này gặp rất nhiều khó khăn. Các quốc gia quy định các thu 
tục khác nhau với các hậu quá pháp lý khác nhau. Trong một vài năm trờ lại 
đây, một số công ty đa quốc gia lâm vào tình trạng phá sàn như Swissair, 
WorldCom, Enron, hay United Airlines đã gây ra rất nhiều vấn đê về chọn 
luật áp dụng.

Vì vậy, việc tìm ra cách giái quyết đối với các vụ phá san của công ty 
đa quốc gia là hết sức cần thiết. Htyn nữa. việc giải quyết các vụ phá san này 
còn phải đảm bào bốn yêu cầu sau: (i) đảm bào sự bình đấng cho tất cà các 
chủ nợ; (ii) tối đa hoá tài sàn phá sàn; (iii) phân chia nhanh chóng, công 
bàng và hiệu quả tài sàn phá sàn; và (iv) có thể dự đoán trước dược kết quả. 
Tuy nhiên, hiện nay có rất ít các điều ước quốc tế điều chinh vấn đề phá sàn 
liên quốc gia (trong thực tế rất khó đạt được những điều ước quốc tế như 
vậy). Đe đạt được mục tiêu trên Uỷ ban của Liên hợp quốc về Luật Thương 
mại Quốc tế (UNCITRAL) đã ban hành Luật mau vè phá sán liên quốc ỊỊĨU 
(UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency)2' vào năm 1997 
nhàm hài hoà hoá pháp luật quốc gia về vấn đề phá sản liên quốc gia. Trôn 
ca sớ Luật mẫu này một số quốc gia đã ban hành một đạo luật riêng hoặc có 
một chương riêng trong đạo Luật Phá sàn quy định về vấn đc này22.

Ngoài Luật mẫu cùa ƯNCITRAL, Liên minh Châu Âu (EU) cũng ban 
hành Quy định về thù lục phú sàn 2000 (EC Regulation on Insolvency 
Proceedings 2000) n h ằ m  t h ố n g  n h ắ t  t h ù  t ụ c  p h á  s ả n  c ù a  c á c  q u ố c  g i a  t r o n g  

khối. Các nước thành viên Khu vực tự do Bắc Mỹ (NAFTA) cũng ban hành 
Các nguyên tắc hợp túc trong việc giai quyết cúc vụ phá san liên quốc gia 
giữa các nước thành viên 2002 (Principles o f  Cooperation in Transnational 
Insolvency Cases Among the Members o f NAFTA).

21 Xem toàn văn Luật mẫu trôn trang web của UNCITRAL
22 Mexico (2000). Nam Phi (2000), Nhật Bán (2000). Romalia (2002). Ba Lan (2003) dà 
ban hành đạo luật riêng về phá sán liên quốc gia hoặc có một số chương ricng vê phá sàn 
liên quốc liia troníỉ luật phá sàn.
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2. Pháp luật về phá sản

a. Sự phát triêit của pliáp luật vê phá sản ở  Việt Nam

So với một số lĩnh vực pháp Luật Kinh doanh khác như pháp luật về 
hợp đồng hay pháp luật về doanh nghiệp thì pháp luật về phá sản ờ nước ta 
nói riêng và các nước Châu Ả - Thái Bình Dương nói chung ít được quan 
tàm hơn23. Đạo luật về phá sàn đầu tiên của nước ta là Luật Phá sàn doanh 
nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 30.12.1993 và có hiệu lực kể từ ngày 
1.7.1994. Luật Phá sán doanh nghiệp 1993 gồm 6 chương 52 điều quv định 
thủ tục phá san đối với các doanh nghiệp thuộc mọi hình thức sở hữu khi 
làm vào tình trạng phá sàn. Tuy nhiên, Luật Phá sàn doanh nghiệp 1993 lại 
ít dược dùng trong thực tế24. Nguycn nhân dẫn đến thực trạng trên có nhiều 
nhưng có thê kê ra một sổ nguyên nhân chù yếu sau:

Thứ nhất, về phía chù nợ: Khi phát hiện thấy doanh nghiệp mắc nợ 
lâm vào tinh trạng phá sán thì không làm đơn yêu cầu giải quyết việc tuyên 
bỏ phá sán doanh nghiệp mà tìm biện pháp khác đề thu hồi nợ vì như vậy 
t h e o  h ọ  d ễ  d à n g  t h u  h ồ i  được n ợ  h ơ n  VI c h i  c ó  m ì n h  h ọ  g i ả i  q u y ế t  v ớ i  d o a n h  

nghiệp mắc nợ. Còn nếu làm đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp thì 
có thê sẽ mát trắng vì tài sàn doanh nghiệp thường còn rất ít (do Luật Phá 
sàn doanh nghiệp 1993 quy định tiêu chí "iảm vào tình trụng phú sun" quá 
muộn) mà sô l ư ợ n g  chù nợ thường lại rất nhiều. Hơn nữa. Luật Phá sàn 
doanh nghiệp 1993 quy định thứ tự ưu tiên thanh toán cùa chù nợ sau cà các 
khoán nợ thuế nên cơ hội dược thanh toán rất nhỏ.

Thứ hai, về phía doanh nghiệp mắc nợ: Các con nợ luôn có tâm lý sợ 
bị tuyên bo phá sản nên tìm mọi cách cứu văn doanh nghiệp dù phải sử dụng 
những phưcrng án hết sức phiêu lưu, mạo hiểm. Hơn nữa, nhiều doanh 
nghiệp mắc nợ có hành vi vi phạm pháp luật ncn không muốn yêu cầu tuyên

23 Ronald Winston Harmcr, Cài tổ Luật phá sản tại khu vực Châu Á và Thái Bình Dương 
trong Ký yêu c úc toạ đàm to chức lại Việt Nam (Quyến 1), 2004 trang 566.
:J Không chi a  Việt Nam, Luật phá sàn cùng ít được áp dụng ờ các nước phương Đông nói 
chung. Chẳng hạn. ở Hàn Quốc (một troriíỉ các nước phát triền là thành vicn cùa OECD), 
Luật phá sán ( được ban hành vào năm 1962) cũng rất ít được áp dụng. Xem them Soogcun 
OH, “Insolvency Law Reform o f  Korea: A Continuing Learning Process” tại The Second 
Forum for Asian Insolvency Reform, Bangkok, 2002
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bố phá sàn doanh nghiệp. Riêng với các doanh nghiệp nhà nước, mặc cù sô 
doanh nghiệp làm ăn thua lỗ rất nhiều nhung không bị tuycn bố phá sin va 
cá lãnh đạo doanh nghiệp và cơ quan chú quán luôn tìm cách cứu vãn s r tôn 
tại cùa các doanh nghiệp này.

Thứ ha, về phía người lao động: Cuộc sống của ntỉười lao động vi gia 
dinh họ phụ thuộc vào công việc cùa họ nên họ rất sợ mất việc làm. Chính 
vì vậy. mặc dù họ có quyền làm đơn yêu cầu mở thù tục phá san mưng 
người lao động rất ít thực hiện quyền này.

Đc khắc phục những hạn ché nêu trên, ngày 15 tháng 6 năm 2004 
Quốc hội đà thông qua Luật Phá san thay thế Luật Phá san doanh luhiệp 
1993. Luật Phá sản 2004 gồm 9 chương với 95 điều và có hiệu lực từ Igày 
25 tháng 10 năm 2004. Diêm mới căn bán cua Luật Phá sàn 2004 so VỚ11 
Luật Phá san doanh nghiệp 1993 là thòi diêm xác định doanh nuhiçf lâm 
vào tình trạng phá sàn đã được quy định "sớm" hơn và thu tục phục hồi hoạt 
dộng kinh doanh được quy định cụ thê. rõ ràng hơn.

b. Vai trò của plíáp luật pliá sản

Là một nước mới chuyển sang nền kinh tế thị trường nên khái niệm phá 
sán còn rát xa lạ và mơ hồ đối với rất nhiều người, thậm chí với cà các cbanh 
nghiệp, vì vậy, pháp luật về phá sàn phai đam bảo các các mục ticu sau:

b. 1. Đàm bào việc đòi nợ cua các chù nợ được công hằng, trật tự

Mục đích chính cùa pháp luật về phá sản là thay thế cư chế xièt nợ 
theo kiểu “mạnh ai nấy được” bằng một cơ chế đòi nự tập the công bar g và 
trật tự. Tài sản cùa doanh nghiệp mắc nợ sỗ được tối đa hoá và dược dem 
thanh toán một cách công bàng cho các chù nợ. Như vậy, thông qua iháp 
luật về phá sản, các chù nợ sẽ được tham gia vào quá trình thu hồi và phát 
mại tài sàn cùa doanh nghiệp để tối đa hoá tài sàn phá sản của doanh nịhiệp 
(đàm bào tất cà các tài sản của doanh nghiệp đều được thu hồi vả được phát 
mại với giá cao nhất). Tài sàn phá sản này sẽ được đem phân chìa một cách 
công bàng cho các chủ nợ tránh tình trạng chủ nợ đến đòi nợ trước iược 
hường nhiều, chù nợ đến sau hoặc không có mối quan hệ riêng với ccn nợ 
thì không nhận được phần thanh toán cùa mình.
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b2. Giai phóng con nợ và tạo cho con nợ có được sự khơi đầu mới

Việc giai quyêt phá sán phai giái phóng con nợ khỏi những gánh nặng 
nợ nần mà họ không thể trà nợ dược và trôn cơ sờ đó, tạo điều kiện cho họ 
có dược sự khởi dâu mới. Con nợ chi dược giái phóng khỏi các khoản nợ 
khi không cỏ hành vi gian trá trong những nuuyên nhân dẫn tới việc phá 
san. Cùng với che độ TNI IH, pháp luật về phá sán tạo niềm tin và sự an toàn 
cho các nhà dầu tư khi tham gia thị trường. Tuy nhicn, Luật Phá sàn 2004 
không mien trừ nghĩa vụ trà nợ cho chu doanh nghiệp tư nhân, thành viên 
hợp danh cùa côniỉ tv họp danh sau khi cỏ tuycn bố phá sàn doanh nghiệp 
(nghĩa là buộc các con nợ bị tuyên bố phá san là chu doanh nghiệp tư nhân, 
thành viên hợp danh cua công ty hợp danh tra các món nợ còn thiếu sau khi 
dã hán toan hộ tài san hiện có cua mình) dược xem là một chế tài quá khắt 
kho và thiếu hợp lý: \  Quy định tại dicu 90 Luật Phá sàn 2004 này không tạo 
dộim lực cho các nhà dầu tư thành lập doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn.

bỉ. Hao vẽ quyên lợi cua người lao lỉộnịỉ

Người lao động là đổi tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất từ việc phá sàn 
doanh nuliiệp. 1 lọ hị mât việc làm và thậm chí không nhận dược các khoàn 
lươim mà doanh nghiệp mắc nợ nợ họ. Vi vậy. pháp luật về phá san phái 
dám hao quyền yêu cầu tuyên bo phá san cua người lao dộng, quyền tham 
gia các hoạt dộnu phục hồi và thanh lý tài sàn cũng như quyền dược ưu tiên 
thanh toán trước các chù nợ khác.

II. NHOm ; q u y  đ ị n h  c h u n g  CIÌA I I Ạ T  PHÁ SẢN 2004

I. Đối tưọ'ng áp dụng ctia Luật Phá sán 2004

Luật Phá sán 2004 quy định đối tirợng áp dụniỉ cùa Luật này bao gồm 
doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Doanh nghiệp ở đâv bao 
gồm tất cá các loại hình doanh nghiệp được thành lộp và hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003. Luật Đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam 1996. Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được

25 Xem thêm Dương [)ănu Huệ, Pháp hụil plhí sán cua Việt Nam, Nhà xuất bản Tư pháp, 
Hà Nội 2005. trang 244
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thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xà 2003. Như vậy. so với Luậ Phá 
sản doanh nghiệp 1993. Luật Phá sản 2004 doanh nghiệp dã kế thừa à bỏ 
sung thcm một số loại hình doanh nghiệp mà vào thời điểm ban hành Luật 
Phá sàn doanh nghiệp 1993 chưa có như công ty hợp danh hay liên hiệp hợp 
tác xã. Tuy nhiên, Luật Phá sàn 2004 không áp dụng cho các chủ thê kinh 
doanh khác ngoài doanh nghiệp và hợp tác xã26.

2. Dấu hiệu xác định doanh nghiệp, họp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

Kể từ khi Luật Phá sán doanh nghiệp 1993 có hiệu lực. có rất ít VI phá 
sản doanh nghiệp được giải quyết. Một trong các nguvèn nhân chínt dẫn 
đến thực trạng trên là Luật Phá sản doanh nghiệp 1993 quy định thời liêm 
để xác định doanh nghiệp lâm và tình trạng phá sán là quá muộn. Dẻ khấc 
phục bất cập trên, Luật Phá sàn 2004 quy định: "Doanh nghiệp, hợp ICC xã 
không có khù năng thanh toán được các khoan nợ đến hạn khi chu tợ cỏ 
yêu cầu là lâm vào tình trạng phủ sán ” (Điều 3).

3. Thẩm quyền giải quyết việc phá sản

Khác với Luật Phá sản doanh nghiệp 1993, Luật Phá sản 2004 quy 
định thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuycn bố phá sàn doanh nghiệp, hạn tác 
xà theo hai cấp là Toà án nhân dân cấp tinh và cấp huyện. Thấm quyềt này 
được quy định cụ thể như sau:

- Toà án nhân dân cấp huyện có thấm quyền tiến hành thù tục phi sán 
đối với hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan dăng ký kinh doanl cap 
huyện đó. Việc tiến hành thú tục phá sàn tại Toà án nhân dân cấp huyện do 
một Thấm phán phụ trách.

- Toà án nhân dân cấp tình có thẩm quyền tiến hành thu tục phc sàn 
đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăru ký 
kinh doanh cấp tinh đó; trong trường họp cần thiết Toà án nhân dân cấp tinh 
lấy lên để tiến hành thù tục phá sản đối với trường hợp cùa Toà án nhâr dân 
cấp huyện.

26 Hộ kinh doanh được quy đinh trong Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29.8.200< của 
Chính phủ là chú thể kinh doanh (có đăng ký kinh doanh) nhưng không thuộc phạm V điều 
chinh của Luật phá sản 2004.
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- Toà án nhân dân cáp tinh nơi dật trụ sờ chính cùa doanh nghiệp có 
vốn dầu tir nước ngoài tại Việt Nam có thâm quyền tiến hành thú tục phá 
san doi với doanh nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài đó.

Việc giái quyết phá sàn tại Tòa án nhân dân cấp tinh do Tòa kinh té thực 
hiện, do một Thâm phán hoặc Tỏ Thấm phán uồm ba thẩm phán phụ trách.

4. Thứ tự phân chia tài sản, thanh toán nợ

Việc xác định thứ tự phân chia tài sàn. thanh toán nợ có V nghĩa rất 
quan trọnu trong việc giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Luật Phá 
san 2004 dà tien gần hơn với nguycn tấc các chù nợ có vị trí binh đảng với 
nhau trừ một số trường hợp ngoại lệ2 .

Việc Luật Phá sán 2004 coi Nhà nước với tư cách là chu nợ cua các 
khoản nợ thuế bình dăng với các chu nợ khác tạo điều kiện cho các chù nợ 
thưưng mại có thế nhận được nhiều hơn từ việc thanh lý tài sàn. Thực tế cho 
thấy hầu hết các doanh nghiệp bị tuyên bố phá sàn đều có khoán nợ thuế rất 
lớn mà nếu phân chia tài sàn phá san cho Nhà nước trước sẽ làm cho các 
chủ the khác nhận được rất ít từ việc thanh lý tài sán. Điều này sẽ không 
khuyến khích các chủ nợ yêu cầu tuyên bố phá sản và cũng không khuyến 
khích các cơ quan thuế tích cực hưn trong việc thu thuế. Hơn nữa, Nhà nước 
là chu nợ cỏ khá năng nhất trong số các chú nợ. Việc các chú nợ khác không 
dược thanh toán từ vụ phá sán có thế dẫn đen phá sàn dây truyền. Trong 
trường hợp này. người phái gánh chịu thiệt hại lại chính là Nhà nước vi phái 
giải quyết các hậu quá kinh tế - xà hội do phá san dây truyền gây ra. Thứ tự 
thanh toán cụ thê dược đề cập trong phàn thù tục phá sàn phía dưới.

5. Các biện pháp báo toàn tài sản dối vói doanh nghiệp, họp tác xã lâm 
vào tình trạng  phá sản

Nhàm tối da hoá tài sàn phá sán và ngăn chặn việc tẩu tán tài sàn hoặc 
cố ý làm thất thoát tài sàn cùa doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng

27 Nguycn tác này còn được gọi là nguycn tác "pari passu", theo đó các chú nạ bình đáng 
với nhau trong việc phân chia tài sàn phá sàn và mỗi chủ nợ nhận được phần tỷ lệ tương 
im g với số nợ cùa mình. Tuy nhicn, mỗi quốc gia khi áp dụn« nguycn tắc này lại có quy 
định các niíoại lệ riêniỉ như các khoán nợ lương của người lao động được ưu tiên thanh toán 
trước hoặc ở một số nước các khoàn nợ thuế được ưu tiên thanh toán trước.
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phá sán. Luật Phá sàn 2004 quy định các biện pháp bao toàn tài sàn sau:

Thứ nliất. cấm doanh nghiệp, hợp tác xă mac nợ thực hiện cát hoạt 
dộng sau khi cỏ quyết dịnh mờ thủ lục phá sàn cua Toà án bao gồm: u) cat 
giấu, tâu tán tài sàn; (b) thanh toán nợ không có bào đám; (c) lừ bc hoặc 
giam hớt quyền dòi nợ: và (d) chuyển các khoản nợ kliône có bát đàm 
thành nự cỏ báo dam bằng tài sán cua doanh nghiệp.

Thứ hai, tuvên bố vô hiệu dối với một số giao dịch mà doanh n;hiệp. 
hựp tác xã thực hiện với mục đích cất giấu, tâu tán tài sản. gây thiệt há cho 
chu nợ troniỉ khoanu thời gian ba tháng trước ngày Toà án thụ lý dtn yêu 
cầu mơ thu tục phá san. Các giao dịch này bao tĩồm: (a) tặng cho dộrạ sản 
và bất động sán cho người khác; (b) thanh toán hợp dồng song vụ trcig đó 
phàn nghĩa vụ cua doanh nghiệp, hựp tác xã rỗ rànu là lớn lum phân ngìĩa vụ 
cua bèn kia; (c) thanh toán các khoan nợ chưa den hạn: (d) thực liiội việc 
thê châp. câm cô tài san dôi với các khoan nợ: và (d) các uiao dịch kh;c với 
mục dich tâu tán tài san cua doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thứ ba, dinh chi thực hiện hựp dồng dang cú hiệu lực. Tron; quá 
trình tiến hành thù tục phá san neu xét thấv việc dinh chi thực hiện hựpđồnịi 
đang có hiệu lực và dang được thực hiện hoặc chưa được thực hiện sẽ :ó lợi 
hem cho doanh nghiệp, hợp tác xà thì hợp dông đó bị dinh chi thực hiện.

Thứ tư, áp dụng các biện pháp khàn cap tạm thời. Thấm phái phụ 
trách tiến hành thú tục phá sán ra quyết dịnh áp dụng một hoặc một s< biện 
pháp khấn cấp tạm thời sau đây dô hào toàn tài sán cùa doanh nghiệị. hợp 
tác xà lâm vào tinh trạng phá sàn: (a) cho bán những hàng hoá dỗ bị lnr lòng, 
hàng hoá sắp hốt thời hạn sử dụng, hàng hoá khô ne hán đúne thừi di-in sẽ 
khó có kha năng ticu thụ; (b) kè biên, nicm phong tài sản cùa doanh Iiịhiệp. 
hợp tác xã; (c) phong toà tài khoản cùa doanh nghiệp, hợp tác xã tại ngân 
hàng; (d) nicm phong kho. quỹ, thu giữ và quán lý sổ kế toán, tài liệt liên 
quan cúa doanh nghiệp, hợp tác xã; và (đ) cấm hoặc buộc doanh nịiiiệp, 
hợp tác xà, cá nhân, tồ chức khác có liên quan thực hiện một số haih vi 
nhất dịnh.
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Thú năm, đình chi thi hành án dân sự hoặc giài quvết vụ án. Kể từ 
n lĩày Toà án ra quyết dịnh mở thù tục phá sán. việc thi hành án dân sự về tài 
san mà doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản là người phài 
thi hành án phai dược đình chi. Ngoài ra. kè từ ngày Toà án ra quyết định 
mớ thu tụ: phá sàn. việc giải quyết vụ án có liên quan đen nuhĩa vụ tài sàn 
mà doanh nghiệp, hợp tác xã là một bôn đương sự trong vụ án đó cùnu phai 
b ị dinh clr.

III. THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

Phá san là một hiện tượng xay ra có anh hưởng rất lón đến đời sổng 
kinh tô - \à  hội. I1Ó có thè gâv ra những mâu thuần, tình trạng hồn loạn, 
iruìt trật I.r \à  hội băim sự tranh giành tài san cua con nợ từ phía các chú 
nợ, bănu sự biêu tinh đòi việc làm, tiên lương, thu nhập ở người lao động. 
Nêu khôr.g có một ilìu tục phá san chặt chẽ dô diều chinh ôn thoa, cônu 
băim nhũng môi quan hệ dỏ chăc chăn sẽ gây ra tình trạng lộn xộn. vô tò 
chức troriiỉ \ ã  hội. Tuy nhiên, dây lại là một thù lục đòi nợ dặc hiệt. Dó là
V iệc các chú nợ đòi nợ công khai, hình dẳng và mang tính tập thể. Có thể
c o i  t h u  t ụ c  p h á  s a n  ! à  m ộ t  g i a i  p h á p  d ế  c á c  c h ú  n ợ  t h u  h ồ i  I1Ợ b à n g  c á c h  

chia nhai, tai sán của con nợ một cách có trật tự. tránh tình trạng "mạnh ai 
nãy đòi" vù ne như tránh việc tâu tán tài san cua con nạ.

Qua trinh giai quyết phá sàn một doanh nghiệp, hạp tác xà được Luật 
Phá san nám 2004 quy định có 4 bước chu yếu.

I . Nộp đon yêu cầu và mờ thủ tục phá sán

a. Nộp đơn yêu cầu mở tliủ tục pliá sán

Luật Phá sản 2004 quy định những người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn 
ycu cẩu ".'òa án mờ thù tục phá sán doanh nghiệp, hợp tác xã tại các Điều 
II3, Diều 14. Điều 15. Diều 16. Điều 17. Điều 18. Những người cỏ quyền 
nộp đơn bao gồm :

- Chù nợ không củ bào đàm và chu nợ có bao đùm một phần. Chù nợ 
không có bào đàm là chù nợ có khoản nợ không được hào dám bàng tài sàn 
cùa doani nghiệp, hợp tác xã hoặc cúa người thứ ba. Chú nợ có bào đảm
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một phần là chủ nợ có khoản nợ được bào đàm bàng tài sàn cua toanh 
nghiệp, hợp tác xà hoặc cùa người thứ ba mà giá trị tài sản háo đàm t hom 
khoán nợ dó.

- Công ãoLin hoặc đại diện người lao động (nơi chưa có tô chức cóng 
đoàn) có quyền nộp đơn yêu cầu mở thù tục phá sàn doanh nghiệp, htp tác 
xà trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không trà được lươn:, các 
khoán nợ khác cho người lao động và nhận thấy doanh nghiệp, hợp ủc xà 
lâm vào tình trạng phá sản. Đại diện cho người lao động được cứ hợppháp 
sau khi được quá nừa số người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác :à tán 
thành bàng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký; đối với doanh nghiệp hợp 
tác xà có quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc thì đại diện cho ngưri lao 
động được cừ hợp pháp phải được quá nừa số nuười được cứ làm dại dện tù 
các đan vị trực thuộc tán thành. Sau khi nộp đơn. đại diện người laoáộng 
hoặc đại diện công đoàn được coi là chủ nợ.

- Chu sớ hữu doanh nghiệp nhít nước. Khi nhận thấy doanh rụhiệp 
nhà nước lâm vào tình trạng phá sàn mà doanh nghiệp không thực hiện 
nghĩa vụ nộp đon yêu cầu mở thù tục phá sản thì đại diện chú sờ hùi cùa 
doanh nghiệp có quyền nộp đơn yêu cầu mở thù tục phá sản đối với loanh 
nghiệp đó.

- Cỏ đông các công ty cô phần, c ổ  đông hoặc nhóm cố đông có cuyền 
nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sán theo quy định cùa điều lệ công ty nếu 
điều lệ công ty không quy định thì việc nộp đơn được thực hiện theo nghị 
quyết cùa Đại hội cổ đông. Neu điều lệ công ty không quy định mà kiông 
tiến hành được Dại hội cồ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữi trên 
20% số cồ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có cuyền 
nộp đơn đối với công ty cổ phần đó.

- Thành viên hợp danh c ó  q u y ề n  n ộ p  đ ơ n  y ê u  c ầ u  m ờ  t h ù  t ụ c  p h »  s à n  

khi nhận thấy công ty hợp danh đó lâm vào tình trạng phá sàn.

Người có nghĩa vụ nộp đơn là chù doanh nghiệp hoặc đại diệi hợp 
pháp cùa doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Luật Phi sản 
2004 quy định đây là một nghĩa vụ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã.
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Ngoài các đối tượng trên đây thì khônti một cơ quan, tổ chức hoặc cá 
nhân nào có quyền yêu cẩu mở thú tục phá san.

Người yêu cầu mờ thu tục phá sàn phái làm đơn nộp cho Tòa án có 
thẩm quyèn. Trong trường hợp người nộp dơn yêu cầu mở thù tục phá sản là 
chu doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp cua doanh nghiệp, họp tác xã; cô 
đông cua công ty cô phần; thành viên hợp danh cua công ty hợp danh thì 
người nộp dơn còn phái gưi kèm theo các giấy tờ, tài liệu theo quy định cua 
pháp luật. Nội dung cùa đơn yêu cầu mở thu tục phá sán dược quy dịnh tại 
Điều 13. Diều 14. Điều 15 Luật Phá sản 2004.

Người nộp đơn yêu cầu mớ thu tục phá sản phải nộp một khoán tiền 
tạm ứng phi phú san theo quyet định cua l  òa án trừ trường hợp người nộp 
đon là đại diện người lao động.

Trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ cùa mình, nếu nhận thấy 
doanh nghiệp, hợp tác xà lâm vào tình trạng phá sản thì Tòa án, Viện kiếm 
sát. cơ quan thanh tra. cơ quan quàn lý vốn. tố chức kiếm toán hoặc cơ quan 
quyết định thành lập doanh nghiệp mà không phái là chù sớ hữu nhà nước 
c ù a  d o a n h  n g h i ệ p  c ó  n h i ệ m  v ụ  t h ô n g  b á o  b ỏ n g  v ă n  b ì m  c h o  n h ữ n g  n g ư ờ i  c ó  

quyền nộp đơn yêu cầu mở thu tục phá san biết để họ xem xét việc nộp đơn.

b. Thụ lý đơn yêu cầu mớ tlui tục plíá sản

Nếu doanh nghiệp, hợp tác xã bị ycu cầu mở thú tục phá sản thuộc 
danh mục doanh nghiệp đặc biệt do Chính phu quy định thì Toà án chi thụ 
lý đơn yêu càu mở thu tục phá sàn khi cỏ dà\ dù các diêu kiện nộp dơn do 
Chinh phu quy định doi với doanh nghiệp, hạp tác xã đó. Tiêu chí xác định 
danh mục đặc hiệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và ticu chí xác 
dịnh danh mục doanh nghiệp, hợp tác xã thường xuyên, trực tiếp cung ứng 
sán phâm. dịch vụ công ích thiết yếu (gọi chung là doanh nghiệp đặc biệt) 
dược quy định tại Điều 3. Điều 4 Nghị định số 67/2006/NĐ'CP ngày 11 
thánu 7 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn áp dụng Luật Phá san đối với 
doanh nghiệp đặc biệt và tô chức, hoại động cua Tô quán lý, thanh lý tài sản.

Toà án thụ lý đơn yêu cầu mờ thủ tục phá sàn kể từ ngày người nộp 
dơn xuất trinh biên lai nộp tiền tạm ứng phí phá sàn và phai cấp cho người

TRUÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 421



nộp đơn giấy báo dã thụ lý đơn. Trường hợp người nộp đơn khòng piải là 
chu doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp cùa doanh nghiệp, hợp tác (ã thì 
trong thời hạn núm ngày, kế từ ngày thụ lý đơn, Toà án phái thòng bá) cho 
doanh nghiệp, hợp tác xã đó biết.

Tòa án cỏ thê trà lụi đơn yêu cầu mớ thù tục phá sàn nếu ngưòi nộp 
đơn không nộp liền tạm ứng phí phá sán hoặc không có quyền nộp đơn hoặc 
có Tòa án khác đà mở thù tục phá san đối với doanh nghiệp, hợp tác xì làm 
vào tình trạng phá sàn hoặc có căn cứ rõ ràng cho thấy việc nộp đ?n là 
không khách quan, gây ánh hương xấu đến danh dự. uv tín. hoạt dộng kinh 
doanh cua doanh nghiệp, hợp tác xà hoặc có sự gian dối trong việc yêi cầu 
mở thủ tục phá sàn.

Do tẩm quan trọng cùa các doanh nghiệp đặc biệt nên khi có đon yêu 
cầu mớ thu tục phá sán đối với các doanh nghiệp đó. Toà án không tiụ lý 
dơn như dôi với các doanh nghiệp khác m à  phái t h ô n g  báo về v i ệ c  C ( đ a n  

yêu cầu mơ thu lục phá sàn cho các cư quan nhà nước cỏ thấm quyền Toà 
án chi thụ ỉý đơn yêu cầu mớ thú tục phá sàn đối với doanh nghiệp đặc biệt 
sau khi đà nhận được vân bàn thông báo về việc không áp dụng hoặc :hấm 
dứt áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán và hoạt động kinh 
doanh cùa các cơ quan, tồ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền.

c. Quyết (lịnlt mở thủ tục phá sán

Quyết định mở thủ tục phá san được áp dụng với một doanh rụhiệp 
sẽ uây ra nhũng hậu quá xấu về nhiều mặt cho nhiều đối tượng khác ìhau, 
dặc biệt dối với các chu doanh nghiệp. Quyết định này có ảnh hưởng dến 
danh dự. uy tin cua các nhà kinh doanh, đen các mối quan hệ với bạn hàng 
cua doanh nghiệp: dồng thời cũng làm hạn chế quyền quản lý. định đcạt tài 
sàn cũng như quyền tự chủ trong hoạt động sàn xuất - kinh doanh củi họ. 
Các hệ qua pháp lý cua quyết định mớ thú tục phá sản cho thay, nếu T)a án 
đưa ra một quyết định không đúng đắn về thực trạng của con nợ thì nhâl 
định sè gày ra rất nhiều thiệt hại cho các nhà kinh doanh và ành hưởng xấu 
den sự phát trien của cà nền kinh tế. Vì vậy. Tòa án phái xem xét. nghiên 
cứu tinh trạng mất khả năng thanh toán cùa con nợ trước khi ra quyết đnh.
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Trong thài hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thù 
tục phá sàn, Toà án phài xem xét dơn cùng các giấy tờ, tài liệu có liên quan 
đê ra CỊIIYÍI định m ơ  hoặc không m ơ  thu tục phá sản. Tòa án ra quyêt định 

mờ thù tục phá sàn khi có cãn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã lâm 
vào tình trạng phá sản. Quyết định đó được gửi cho doanh nghiệp, hợp tác 
xã làm vào tình trạng phá sản. Viện kiem sát cùng cấp. cho các chù nợ. 
những người mắc nợ cùa doanh nghiệp, hựp tác xà lâm vào tình trạng phá 
sán va đưcc đãng trên báo địa phương nơi doanh nghiệp, hợp tác xà lâm vào 
tình rạng phá sàn có địa chi chính, háo hàng ngày cùa trung ương tronu ba 
số liên tiếp. Đồng thời với việc ra quyết dịnh mở thu tục phá sàn. Thấm 
phán (đưẹc phàn công phụ trách tien hành thù tục phá sàn) ra quyết định 
thành lập Tố quán lý. thanh lý tài sán.

d. Thành lập Tổ quản lý, thanh lý tài sán

To cuan lý. thanh lý tài sàn gồm có một chấp hành viên cùa cơ quan 
thi hánh án cùng cắp làm Tô trường: một cán bộ cùa Toà án; một đại diện 
chu nợ; đai diện hợp pháp cùa doanh nghiệp, hợp tác xã bị mơ thú tục phá 
sán. Trường hợp cần thiết có đại diện công đoàn, đại diện người lao động, 
đại d ện cíc cơ quan chuyên mòn tham gia Tô quán lv. thanh lý tài san thì 
Thắn phái xem xét. quyết định (Diều 9).

Nhiêm vụ. quyền hạn của Tô quán lý. thanh lý tài sàn dược quy định 
tại Đ:ều 1 ) Luật Phá sán 2004. Tò quan lý. thanh lý tài sàn được tồ chức và 
hoạt Jộnt! theo Quy chế tố chức và hoạt động cùa Tổ quán lv. thanh lý tài 
sán đ) Chính phú ban hành sau khi thống nhất V kiến với Toà án nhân dân 
toi cao.

Sau khi có quyêt định mở thú tục phá sàn. mọi hoạt động kinh doanh 
cua coanl nahiệp. hợp tác xã vẫn dược tien hành bình thường nhưng phái 
chịu sự kẽm tra, giám sát cùa Thấm phán và Tổ quản iý, thanh lý tài sán. 
Hoạt động kinh doanh tiếp tục vần dặt dưới sự lành đạo, quán lý. điều hành 
cùa rgườ quan lý doanh nghiệp, hợp tác xà. Tuy nhiên, nếu xét thấy họ 
không có khá năng dieu hành hoặc neu tiếp tục điều hành hoạt động kinh 
íloam sè không có lợi cho việc báo toàn tài sán thì theo dề nghị cua Hội
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nghị chủ nợ, Thẩm phán ra quyết định cừ người quán lý. điều hành hoạt 
động kinh doanh cùa doanh nghiệp, hợp tác xà.

Cũng nhàm mục đích bào toàn tài sàn cùa doanh nghiệp, hợp tác <ã và 
tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã có thể phục hồi hoạt động 
kinh doanh, kể từ ngày nhận được quyết định mờ thù tục phá sản, coanh 
nghiệp, hợp tác xà đó bị cấm hoặc hạn chê thực hiện các hoạt động nhát 
định. Các hoạt động bị cấm bao gồm: cất giấu, tẩu tán tài sản; thanh loin nạ 
không có bào đàm; từ bỏ hoặc íỉiàm bớt quyền đòi nợ; chuyển các khoan nạ 
không có bào đám thành nợ có bào đảm bàng tài sàn cùa doanh nghiệp Một 
số hoạt động chi được thực hiện khi được sự đồng ý bàng văn bàn cùa “ham 
phán, đó là: cầm cố. thế chấp, chuyến nhượng, bán. tặng cho. cho thiê tài 
sàn: nhận tài sán từ một hợp đồng chuyến nhượng; chấm dứt thực hiện hợp 
đồng đà có hiệu lực: vay tiền: bán. chuyến đổi cố phần hoặc chuyền tuyền 
sờ hữu tài sàn; thanh toán các khoản nợ mới phát sinh từ hoạt dộng kinh 
doanh của doanh nghiệp, hợp tác xà và trà lương cho người lao động rong 
doanh nghiệp, hợp tác xã.

Troniỉ thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng bío vè 
quvết định của Tòa án mở thù tục phá sán. các chú nợ phải gừi giấy đ)i nợ 
cho Tòa án, trong đó phải nêu cụ thể các khoản nợ. số nợ đến hạn và chưa 
đen hạn và phân định rõ các loại nợ. Kòm theo giấy đòi n ợ  phai có Cic tài 

liệu về các khoản nợ đó. Hết thời hạn này, các chủ nợ không gừi giấy đ)i nợ 
đến Tòa án thì được coi là từ bó quyền đòi nợ. Giấy đòi nợ là cơ sờ cề Tố 
quán lý. thanh lý tài sàn lập danh sách chu nợ. Trong thời hạn 15 /1 gày, <c từ 
ngày hét hạn giri giấy đòi nợ. Tổ quàn lý. thanh lý tài sàn phải lập <ong 
(lanh sách chu nợ, trong đó phân định rõ số nợ cua mỗi loại, nợ đèn hạn. nợ 
chưa đến hạn.

2. Tổ chức hội nghị chủ nợ và thủ tục phục hồi kinh doanh

a. Hội nghị chủ nợ

Theo quy định cùa Luật Phá sản 2004, Hội nghị chủ nợ là chj thể 
quan trọng tham gia vào quá trình giài quyết phá sản. Thẩm phán được }hân 
công phụ trách thù tục phá sàn là người có thẩm quyền triệu tập Hội nghị 
chù nợ.
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Thanh phân cùa Hội nghị chủ I1Ợ bao gôm người có quyên và nghĩa 
vụ tham eia í lội nghị chù nợ. Người có quyền tham gia Hội nghị chù nợ 
gồm các chú nợ có tên trong danh sách chù nợ, đại diện cho nguời lao động, 
đại diện công đoàn được người lao động uy quyền. Người bào lành sau khi 
đã tra niợ ihay cho doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sàn có 
quyền than  gia Hội nghị chù nợ và trờ thành chù nợ không có bào đàm. 
Người cỏ nghĩa vụ tham gia Hội nghị chu nợ là người nộp đơn yêu cầu mờ 
thú tục phá sán (nếu người nộp don là chù doanh nghiệp hoặc đại diện hợp 
pháp cua doanh nghiệp, họp tác xã; dại diện chù sớ hữu doanh nghiệp nhà 
nước, cổ đông công ty cố phần; thành viên hợp danh công ty hợp danh). 
Trong trường hợp người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chú nợ không tham 
gia điỢíC thì phai uỷ quyền bàng văn ban cho người khác. Đối với doanh 
nghiệp tu nhân mà chú doanh nghiệp tư nhàn đã chết thì người thừa kế hạp 
pháp cua chủ doanh nghiệp đó tham gia Hội nghị chù nợ. Nếu không có 
ngườ đtại diện thì Thẩm phán phụ trách tiến hành thù tục phá sàn chi định 
ngườ dạ diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Hội nghị chù nợ. 
Ngưci đuực Thẩm phán chi định là người am hiếu công việc, hoạt động cùa 
doanh nghiệp, hợp tác xă bị lâm vào tinh trạng phá sản và việc chi định 
được th ực hiện theo thứ tự chức vụ từ người có chức vụ ngay sau người đại 
diện hcrp pháp cùa doanh nghiệp, hợp tác xã trớ xuống. Nếu chủ doanh 
nghiệp tu nhân chết mà không có người thừa kế hợp pháp thỉ Thầm phán chi 
dịnh ngưoũ thân thích cúa người đó. Hội nghị chủ nợ do Thẩm phán phụ 
trách tiến hành thú tục phá sàn chù tri.

Đũèu kiện dế Hội nghị chù nợ hợp lệ là phái có quá nưa số chú nợ 
không có bào đám dại diện cho từ 2/3 tông số nợ không có bào đàm trờ lên 
và có sự  ìham gia cùa người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chù nợ.

V iệc triệu tập Hội nghị chú nợ có thổ được tiến hành một lần hoặc hai 
lần phụ tiuộc vào điều kiện hợp lệ cùa 1 lội nghị chù nợ hoặc theo ý kiến 
cua ca SC chù nợ có mặt ờ Hội nghị biểu quyết hoãn Hội nghị chú nợ. Hội 
nghị chiú nợ được triệu tập lại chậm nhất sau 30 ngày, kê từ ngày hoãn Hội 
nghị chiù nợ. Giấy triệu tập Hội nghị chủ nợ phải được gừi cho người có
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quyên và nghĩa vụ tham gia Hội nghị chu nợ chậm nhât là 15 ngày trước 
ngày khai mạc Hội nghị.

Đố có được quyết định đúng đắn về "số phận" của doanh nghiệp, hợp 
tác xã lâm vào tình trạng phá sàn, các chu nợ cần biết chính xác về thực 
trạng tài chính, khả năng tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh cùa doanh 
nghiệp, hợp tác xã đó. Vì thế. Thầm phán phài triệu tập Hội nghị chủ nợ lần 
thứ nhát trong thời hạn ba mươi ngìiy, kể từ ngày lập xong danh sách chú 
nợ. Nếu .việc kiểm kê tài sán cùa doanh nghiệp, hợp tác xã kết thúc sau ngày 
lập danh sách chù nợ thì thời hạn này tính từ ngày kiếm kê xong tài sàn cùa 
doanh nghiệp, hợp tác xã.

Hội nghị chù nợ lần thứ nhất thục hiện những công việc cụ thể như sau:

- Tổ trường Tô quàn lý. thanh lý tài sán thông báo cho Hội niihị chú 
nợ về tình hình kinh doanh, thực trạng tài chính cùa doanh nghiệp, hợp tác 
xã lâm vào tình trạng phá sàn; kết quà kiêm kê tài sản, danh sách chủ nợ, 
danh sách người mắc nợ và các nội dung khác nếu thấy cần thiết;

- Chú doanh nghiệp hoặc người dại diện hợp pháp cua doanh nghiệp, 
hợp tác xã trình bày ý kiến về các nội dung do Tổ trưởng Tố quàn lý, thanh 
lý tài sản dã thông báo cho Hội nghị, dề xuất phương án, giái pháp tổ chức 
lại hoạt dộng kinh doanh, khả năng và thời hạn thanh toán nợ;

- Hội nghị chù nợ thào luận về các nội dung do Tổ trường Tố quàn lý, 
thanh lý tài sản đã thông báo và các ý kiến cùa chù doanh nghiệp, đại diện 
hợp pháp cùa doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Hội nghị chú nợ thông qua Nghị quyết. Nghị quyết được lập thành 
văn bàn và phài được quá nứa số chù nợ không có bào đàm có mặt tại Hội 
nghị đại diện cho từ 2/3 tổng số nợ không có báo đảm trớ lèn thông qua. 
Nghị quyết của I lội nghị chủ nợ có hiệu lực ràng buộc dối với tất cá các chủ nợ;

- Trường hợp Hội nghị chú nợ xét thấy cần phải thay thé người đại 
diện cho các chù nợ trong thành phần Tồ quàn lý, thanh lý tài sàn thì Hội 
nghị bầu người thay thế:

- Đề nghị Thẩm phán ra quyết định cừ người quán lý. điều hành hoạt 
động kinh doanh cùa doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tinh trạng phá san.
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Trong quá trình giải quyết phá sàn. các ỉỉội nghị chu nợ tiếp theo cỏ 
thê được Thâm phán triệu tập vào bất kỳ ngàv lùm việc nào cùa quá trình 
tiến hành thú tục phá sản nếu có dề nghị cua Tổ trướng Tô quàn lý. thanh lý 
tài san hoặc cùa các chù nợ đại diện cho ít nhất 1/3 tổng số nợ không có bảo 
dam. Như vậy. Hội nghị chu nợ sẽ đưực tô chức một cách linh hoạt trong 
thu tục phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc trong thủ tục thanh lý tài sản 
với các chương trình, nội dung do Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục 
phá sản quyết định. Các Hội nghị này được tồ chức khi cần thiết tùy thuộc 
vào từng vụ phá sản trong thực tiễn và đều nhàm mục đích tối đa hóa việc 
thu hồi nợ cho các chù nợ.

b. Thủ tục phục hồi hoạt động kinh (loanh
Pháp Luật Phá sàn tạo điều kiện cho doanh nghiệp, họp tác xã mẳc nợ 

có thề phục hồi hoặc rút khỏi thương trường. Mặc dù kinh doanh thua lồ. 
không thanh toán được nợ là điều nằm ngoài mong muốn cùa các nhà kinh 
doanh song điều đó lại hoàn toàn có thể xảv ra bời sự rùi ro chứa đựng ngay 
trong công việc kinh doanh cùa họ. Một doanh nghiệp không thanh toán 
dược nợ. bị phá sản sẽ gây ra rất nhiều hậu quả đối với xã hội, trước hết là 
đối với chú nợ, người lao động và dối với nguồn thu ngân sách. Vì thế, vấn 
đề ưu tiên dối với doanh nghiệp, hợp tác xă mắc nợ là phải làm sao đề có thể 
dược phục hồi. thoát khói tình trạng phá sàn. Pháp luật đa sổ các nước đều 
qui định nhiều cách thức phục hồi khác nhau để doanh nghiệp có thể lựa 
chọn. Toà án không thanh lý tài sản của con nợ và tuyên bố phá sản ngay 
khi có dcm yêu cầu mở thủ tục phá sàn mà tạo mọi điều kiện cho doanh 
nghiệp mắc nợ khắc phục các khó khăn về tài chính bằng thú tục phục hồi.

b ì . Xảy dựHịỉ và thông qua phương án phục hồi hoạt dộng kinh doanh
Theo quy định tại Điều 68 Luật Phá sản 2004, Thầm phán ra quyết 

định áp dụng thù tục phục hồi hoạt dộng kinh doanh sau khi Hội nghị chù 
nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết đồng ý với các giãi pháp tô chức lại 
hoạt động kinh doanh, kế hoạch thanh toán nợ cho các chù nợ.

Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác 
xã lâm vào tình trạng phá sán do doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đó xây dựng 
hoặc có thể do bất cứ chù nợ hoặc người nào nhận nghĩa vụ phục hồi hoạt 
động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng và được nộp cho
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Tòa án. Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cua doanh nghiệp hợp 
tác xã lâm vào tình trạng phá sản phái ncu rõ các biện pháp cần thiìt đế 
phục hồi hoạt động kinh doanh, các điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh 
toán các khoàn nợ. Dẻ phục hồi hoạt động kinh doanh, doanh nuhiệp. hợp 
tác xã cần các biện pháp như huy động nguồn vốn mới, thay đổi mặt hàng 
sán xuất kinh doanh, đôi mới công nghệ, tồ chức lại bộ máy quán lý.ban lại 
cồ phần cho chú nợ.... Các biện pháp cần thiết đổ phục hồi hoạt dộng kinh 
doanh được quv định tại khoản 2. Điều 69 Luật Phá sản 2004.

Thời hạn xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh à 30 
ngày, kê từ ngày Hội nghị chù nợ lan thứ nhất thông qua Nghị qayết. 
Trường hợp cần phái có thời gian dài hơn đế xây dựng phương án phụ; hồi 
thì phái có văn ban đề nghị Thẩm phán gia hạn. Thời hạn gia hạn khônị; quá 
30 ngày.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được phương án phục hồi 
hoạt động kinh doanh, Thẩm phán phải xem xét phương án phục hồi có đế 
có thể ra quyết định đưa phương án ra Hội nghị chủ nợ xem xét, quyết định 
hoặc đề nghị sửa đổi. bồ sung phương án đó nếu thấy chưa báo đám cá: nội 
dung cùa một phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cùa doanh nghiệp, họo tác 
xã được xem xét, thông qua bẳng Nghị quyết cùa Mội nghị chù nợ làn t.iứ 2. 
Hội nghị chú nợ lần này được tố chức trong thời hạn 10 ngày, ke từ ngày 
Thấm phán quyết định dưa phương án phục hồi hoạt động kinh doanh ra 
Hội nghị chú nợ.

Sau klìi cỏ Nghị quyết của Hội nghị chù nợ về phương án phục hồi 
hoạt dộng kinh doanh. Thẩm phán phải ra quyết định công nhận Nghị cuyết 
đó. Nghị quyết này có hiệu !ục đối với tất cà các bên có licn quan.

b2. Thực hiện và giám sát phương án phục hồi hoạt độrnỊ kinh doanh
Lúc này, doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục hoạt động kinh doanh theo 

phương án phục hồi và cứ 6 tháng một lần, doanh nghiệp, hợp tác xã phái 
gừi cho Tòa án báo cáo về tinh hình thực hiện phương án phục hồ: cùa 
mình. Thù tục phục hồi hoạt dộng kinh doanh là một trong những cách thức 
để giải quyết quan hệ nợ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình :rạng
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phá san với tập thể chu nợ do vậy. chu nợ có nghĩa vụ giám sát việc thực 
hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cùa doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thời hạn tối đa để thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh 
doanh cua doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá san là 3 năm, kê 
từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định cùa Tòa án côni» nhận Nghị quyết 
cua i lội nghị chú nợ về phương án phục hồi.

Phương án phục hồi hoạt dộng kinh doanh cũng có thê được các chủ 
nợ. doanh nuhiệp. hợp tác xã thoa thuận đê sưa đổi. bô sung trong quá trình 
thực hiện \ à dược Thâm phán ra quyết định công nhận. Các bcn có quyền 
thoa thuận thay dối phương án phục hồi bơi lẽ. thủ tục giai quyết phá san 
nói chung và thú tục phục hỏi hoạt động kinh doanh nói riêng có mục đích 
cứu giúp con nọ khi còn có thể và tối du việc thanh toán nợ.

h ỉ .  D i n h  c h i  t h u  t ụ c  p h ụ c  h ô i  h o ạ t  d ộ n g  k i n h  d o a n h

Thâm phán ra quyết dịnh đình chi thu tục phục hoi hoạt động kinh doanh 
cua doanh nghiệp, hợp tác xà lâm vào tình trạng phá san neu có một trong 
các trường hợp sau đây:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện xong phương án phục hồi 
hoạt động kinh doanh;

- Được quá nứa số phiêu của các chu nợ không có báo dám dại diện cho 
từ hai phần ha tòng số nợ không có báo dam trở lên chưa thanh toán đồng ý 
dinh chi

Toà án pliai gưi và thông báo công khai quyêt dịnh dinh chi thu tục 
phục hồi hoạt động kinh doanh cua doanh nghiệp, hợp tác xà như khi có 
I|uyỏt dịnh mơ thu tục phá sán.

Khi có quyêt dịnh đình chi thu tục phục hồi hoạt động kinh doanh 
cua doanh nghiệp, hçyp tác xã lâm vào tình trạng phá sàn thì doanh nghiệp, 
hợp tác xà đó dược coi là không còn lâm vào tinh trạng phá san.

Ngay sau khi ra quyết định dinh chi thù tục phục hồi hoạt động kinh 
doanh cua doanh nghiệp, hợp tác xà lâm vào tình trạng phá sản. việc thi hành 
án dân sự hoặc việc giải quyết vụ án dà bị dinh chi khi có quyết định mờ thù 
tục phá san cua Tòa án sẽ được tiếp tục tiến hành. Trong thời hạn 3 ngày, kề 
từ ngày ra quyết dịnh Toà án phai thông báo bằng văn han cho cơ quan thi
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hành án dân sụ đê tiếp tục thi hành án dân sự theo quy định cua pháp luật. 
Cùng trong thời hạn đó, Tòa án phái gừi trà lại hồ sơ vụ án cho Toà an có 
thâm quyền đê giái quyết vụ án theo quy định cùa pháp luật.

3. Thủ tục thanh lý tài sản và phân chia tài sản

Luật Phá sản 2004 ưu tiên, tạo điều kiện cho việc tổ chức lại hoạt 
động sàn xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xà khó khăn về tài 
chính, mất khả năng thanh toán nợ thông qua thù tục phục hồi hoạt iộng 
kinh doanh. Tuy nhiên, nếu không có khả năng đế có thể tiếp tục tồi tại. 
doanh nghiệp, hợp tác xã đó cũng cần phái được xừ lý một cách rcianh 
chóng đê bảo đàm lợi ích cùa các bên có liên quan. Diều đó có nghĩa là Tòa 
án có thê áp dụng một cách linh hoạt các thù tục đê xứ lý phá san càn CƯ vào 
thực trạng tài chính cùa doanh nghiệp, hợp tác xã. Bang thu tục thanh ý tài 
sàn và thanh toán nợ, Luật Phá sản giúp cho doanh nghiệp, hợp tác xí phá 
sán thoát khói nợ nần đe rút khỏi thương trường.

a. Các trường liợp Tòa án ra quyết định mở tlíủ tục thanh ¡ý tài sản

Thứ nhất, quyết định mờ thù tục thanh lý tài sản trong trường hựp đặc biệt.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bị thua lỗ đã iưực 
Nhà nước áp dụng biện pháp đặc biệt đe phục hồi hoạt động kinh doanh, 
nhưng vẫn không phục hồi được và không thanh toán được các khoản nợ 
đến hạn khi chù nợ có ycu cầu thì Toà án ra quyết định mở thú tục thanh lý 
tài sán của doanh nghiệp mà không cần phái triệu tập I ỉội nghị chú rợ để 
xem xét việc áp dụng thù tục phục hồi.

Thử hai. quyết định mờ thù tục thanh lý tài sản khi Hội nghị chủ nợ 
không thành

Thẩm phán ra quyết định mờ thủ tục thanh lý tài sản khi Hội nghị 
chú nợ không thành trong những trường hợp sau dàv:

- Chù doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp cùa doanh nghiệp, hen tác 
xâ không tham gia Hội nghị chù nợ mà không có lý do chính đáng hoặc saj khi 
Hội nghị chú nợ đă được hoàn một lần mà vần không tham gia Hội ngh chù 
nợ dược triệu tập lại nếu người nộp đơn yêu cầu mớ thủ tục phá sản h chủ 
nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đàm một phần hoặc người lao động;
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- Không Ju sổ chu nợ thum ỊỊia Hội nghị chù nợ sau khi Hội nghị chù 
nợ dã được hoãn một lan nếu người nộp dơn yêu cầu mở thu tục phá sản là 
chu doanh nghiệp hoặc dại diện hợp pháp cua doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc 
người nộp dom yêu cầu mở thủ tục phá sán là chú sớ hữu doanh nghiệp nhà 
nước: cổ đông công ty cổ phần; thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Thứ ba. quyết định mớ thú tục thanh lý tài sàn sau khi có Nghị quyết 
cua Hội nghị chù nợ lần thứ nhất

Sau khi Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất thông qua Nghị quyết đồng ý với 
dự kiến các giài pháp tồ chức lại hoạt dộng kinh doanh, kế hoạch thanh toán 
nợ cho các chù nợ và yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xà phải xây dựng 
phưưng án phục hồi hoạt động kinh doanh, nếu có một trong các truờng hợp 
sau đây thi Toà án ra quyết định mờ thú tục thanh lý tài sàn cùa doanh 
nghiệp, hợp tác xà:

- Doanh nghiệp, hợp tác xà không xây dựng dược phương Ún phục hồi 
hoạt động kinh doanh trong thời hạn 30 ngày, kế từ ngày Hội nghị chú nợ 
lần thứ nhất thông qua Nghị quyết. Nẻu cần thời hạn dài hơn để xây dựng 
phương án phục hồi thì có thể được Thẩm phán gia hạn thcm không quá 30 
ngày nhưng doanh nghiệp, hựp tác xã vần không xây dựng được phuơng án 
phục hồi đó.

- Hội nghị chú nợ không (hông qua phương án phục hồi hoạt động 
kinh doanh cùa doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện được hoặc thực hiện không 
(lúng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, trừ trường hợp các bên liên 
quan có thoá thuận khác. Trường hạp này được hiêu là doanh nghiệp, hợp 
lác xà dã có phương án phục hồi hoạt động kinh doanh được Hội nghị chu 
nợ thông qua nhưng hết thời hạn mà không thực hiện được hoặc trong quá 
trình thực hiện đã vi phạm các nghĩa vụ được thoá thuận tại phương án phục 
hồi đó.

b. Khiếu nại, kháng nghị và giải quyết kliiểu nại, klíảng nghị quyết định 
mờ thủ tục thanh lý tài sản

Doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sàn, các chù nợ có 
quyền khiếu nại. Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị 
quyết định mờ thú tục thanh lý tài sản; những người mắc nợ doanh nghiệp.
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hợp tác xã có quyền khiếu nại phần quyết định mơ thu tục thanh lý tà sàn 
cùa doanh nghiệp, hợp tác xà liên quan đến nghĩa vụ trả nợ cùa mình rong 
thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng_đăng báo vồ quyết định niT thủ 
tục thanh lý tài sàn.

Trong thời hạn năm ngàv, kế từ ngày hết thời hạn khiếu nại. kiáng 
nghị. Toà án đã ra quyết dịnh mớ thu tục thanh lý tài san cùa cbanh 
nghiệp, hợp tác xã phái gưi hồ sơ về phá sàn kèm theo dơn khiếu nại, 
quyết định kháng nghị cho Toà án cấp trên trực tiếp đô xem xét. giai tuyết 
khiếu nại. kháng nghị quyết định mờ thu tục thanh lý tài sán.

Ngay sau khi nhận được hồ sơ về phá sán kèm theo đơn khiếi nại. 
quyết định kháng nghị. Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp chi định rrột tổ 
gồm ba Thấm phán xom xét, giái quyết khiếu nại. kháng nghị quvết định má 
thú tục thanh lý tài san.

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kê từ ngày nhận dược hò sơ vè phá san, 
Tò Thâm phán phai xem xét. giai quyết khiếu nại. kháng nghị quyêt jịnh 
mở thú tục thanh lý tài sản. Tô Thâm phán có quyền ra một trong các cuyết 
định hoặc không chấp nhận khiếu nại. kháng nghị và líiừ nguyên quyết lịnh 
mở thú tục thanh lý tài sàn cùa Toà án cấp dưới: hoặc sứa quyết định me thù 
tục thanh lý tài sàn cùa Toà án câp dưới; hoặc huy quyêt định m ở thi tục 
thanh lý tài sàn cua Toà án cấp dưới và giao hồ sư về phá san cho Tcà án 
cấp dưới tiếp tục thu tục phục hồi theo quy dịnh cua Luật Phá san.

Quyết định giài quyết khiếu nại. kháng nghị cua Toà án cấp trên trựi tiếp 
là quyết dịnh cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kê từ ngày ra quyết định.

c. Thứ tự pliân chia tài sản
Phương án phân chia tài sàn cùa doanh nghiệp, hợp tác xã do Tium 

phán quyết định. Diều đó được thế hiện trong nội dung cùa quyết địnl mở 
thú tục thanh lý tài sàn. Việc thực hiện phương án phân chia tài sán là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng cùa Tô quan lý, thanh lý tài sán. Tong 
quá trình thực hiện phương án phân chia tài san. theo đổ nghị của Tô quái lý. 
thanh lý tài sàn. Thấm phán có the ra quyết định cho phép doanh ngliệp, 
hợp tác xã thực hiện một số hoạt động cần thiết cho việc thanh lý tài san 
hoặc làm tâng thêm khối tài sàn cùa doanh nghiệp, hợp tác xã đó nhàm nuc
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đích tối đa hóa khá năng thanh toán nợ. C'ũng theo quyết định cua Thấm 
plìán, Tô quán lý, thanh lý tài san thực hiện v iệc bán đấu giá tài san cua 
doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thu tục thanh lý theo đúng quv định cùa 
pháp luật về bán dấu giá.

Vào thời diêm mở thù tục thanh lý. các khoan nợ chưa dến hạn được 
xư lý như các khoan nợ don hạn nhưnu khônu dirợc tính lài dối vứi thời gian 
chưa đốn hạn.

Thứ tự phân chia tài sán cùa một doanh nghiệp, hợp tác xã được thực 
hiện như sau:

1) Các khoán nợ có hao Jam và có hao Jam một phần đirợc ưu tiên 
thanh toán so với các khoán nợ được xác dịnh trong phương án phân chia tài 
san. Khi cò quyết định mờ thú tục thanh lý dối với doanh nghiệp, hợp tác xã 
thì các khoản nợ dược hao dam bầniĩ tài san thế chấp hoặc cầm cố xác lập 
trước khi ròa án thụ lý dơn yêu cầu mớ thu tục phá sản được ưu tiên thanh 
toán bang tài san dó: nốu giá trị tài san thỏ chấp hoặc cam co không đù 
thanh toár. nợ thì phân nợ còn lại sẽ dược thanh toán trong quá trình thanh lý 
tài san cìu doanh nghiệp, hợp tác xã; nếu giá trị cua tài sản the chấp hoặc 
cầm cố lỏn hơn số nợ thì phần chcnh lệch dược nhập vào giá trị tài sán còn 
lại cua doanh nghiệp, hợp lác xã.

2) Trước khi thực hiện việc phàn chia tài sàn. nếu doanh nghiệp đã 
dirợc Nhà nước áp dụng các biện pháp dặc biệt về tài san ( như đầu tư vốn, 
máy móc. trang thiết bị. diều hòa nợ...) dê phục hồi hoạt dộng kinh doanh, 
nhưng vần không phục hồi dược mà phai áp dụng thù tục thanh lý thi Tòa án 
phai quyé: định hoàn trá giá trị tài san dã được áp dụng biện pháp đặc biệt 
cho Nhà nước. Cụ thố là, nếu áp dụng biện pháp đặc biệt về tài sán là tiền, 
thi Tòa án phai ra quyết định hoàn tra đúng số tiền dược Nhà nirức đầu tư 
mà khôni: tinh lãi. Nếu áp dụng biện pháp dặc biệt về tài sàn là động sàn. 
bất động sán mà không phải là tiền (như quyền sú dụng đất. nhà xướng, máy 
móc, thiết b ị , ...) thì Tòa án phải quyết định hoàn trà cho Nhà nước giá trị tài 
sàn đó theo giá lại thời điem áp dụng biện pháp đặc biệt, trừ trường hợp Nhà 
nước có cuy định khác hoặc giữa Nhà nước và doanh nghiệp, hợp tác xã có
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3) Việc phân chia giá trị tài sán còn lại cùa doanh nghiệp, hợp ác xà 
được thực hiện theo thứ tự ưu tiên đã được Thẩm phán quyết định trong 
phương án phân chia tài san. Cụ thê như sau:

Thứ nhất, giá trị tài sàn cùa doanh nghiệp, hợp tác xã dùng đê hanh 
toán phí phá sàn;

Thứ hai, giá trị tài sàn của doanh nghiệp, họp tác xã được trà clo các 
khoán nợ lirơng. trợ cấp thôi việc, bảo hiếm xã hội theo quy định cùí pháp 
luật và các quyền lợi khác theo thoa ước lao động tập thê và hợp đồm lao 
động đã ký kết;

Thứ ba. giá trị tài sàn cùa doanh nghiệp, hợp tác xã dùng đê hanh 
toán các khoán nợ không có bào đùm cùa các chú nợ trong danh sách Cìù nợ 
theo nguyên tắc. nếu giá trị tài sản đù đế thanh toán các khoản nợ th mỗi 
chú nợ đều được thanh toán dù số nợ cùa mình; nếu giá trị tài sản Ihông 
đu để thanh toán các khoán nợ thì mỗi chủ nợ chi được thanh toán mội phần 
khoán nợ của mình theo tý lệ tương ứng.

Đối với các khoán nợ chưa đến hạn vào thời điểm mờ thù tục thinh lý 
được xử lý như các khoản nợ đến hạn, nhưng không được tinh lài đõ với 
thời gian chưa đến hạn.

Các khoán nợ thuế đối với nhà nước cùng được hiểu là các khom nợ 
không có báo đám và cũng được thanh toán theo thứ tự như trên.

Trường hợp giá trị tài sán của doanh nghiệp, hợp tác xà sau kii dà 
thanh toán đù các khoản trên mà vẫn còn thi phần còn lại nay thuộc ề xã 
vicn hợp tác xã; chù doanh nghiệp tư nhân: các thành viên cua công t;; các 
cổ đông cùa công ty cổ phần; chủ sớ hữu doanh nghiệp nhà nuớc.

Là các doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn nên khi xác định tá sản 
cùa doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh lâm vào tình trạng phá Sin thì 
ngoài các tài sản được sừ dụng vào hoạt động kinh doanh cùa doanh ntniệp, 
tài sản đó còn bao gồm tài sản cùa chù doanh nghiệp tư nhân, thành viên 
hợp danh không trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh.

• _________GIẢO TRÌNH PHẢP lUẬT KÍNH TẾ :ĩ;lll|BB
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Doanh nghiệp, hựp tác xà không còn tài sán dế thực hiện phương án 
phân chia tài san hoặc dã thực hiện xong phương án phân chia tài san. Thâm 
phán sỗ ra quyết định đình chi thu tục thanh lý lùi san.

4. Tuyên bố doanh nghiệp, họp tác xã bị phá sán

a. Các trường hợp ra quyết định tuyên bổ pliá sản
Thâm phán dược phân công phụ trách vụ phá san doanh nghiệp, họp 

tác xã trong những trường hợp sau đây:

1 ) Dồng thời với việc ra quyết định đình chi thủ tục thanh lý tài sản.

2) Trong một số trường hợp đục hiệt, Tòa án có thề ra quyết định 
tuyên bò doanh nghiệp, hợp tác xà bị phá sán mà không cần triệu tập Hội 
nghị chủ nợ. không can áp dụng thu tục phục hồi hay thu tục thanh lý tài 
san. Dó là các trường hợp sau:

- Trong thời hạn ha mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp tiền tạm 
ứng phí phá sản do Tòa án ấn định, chu doanh nghiệp hoặc đại diện hợp 
pháp cua doanh nghiệp, hợp lúc xã nộp dơn yêu cầu mở thu tục phá sán 
không còn tiền và tài sàn khác đê nộp tien tạm ứng phí phá sán.

- Sau khi thụ lý đơn yêu cầu mờ thu tục phá sán và nhận các tài liệu, 
giây tờ do các bên có liên quan gưi đen. Toả án ra quyết định tuycn bố 
doanh nghiệp, hạp tác xã bị phá sán. nếu doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào 
tình trạng phá sán không còn tài sàn hoặc còn nhưng không du dể thanh toán 
phí phá sán.

Trong thời hạn 15 ngày, kê từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh 
nghiệp, hợp tác xà bị phá sán. Tòa án phái gưi và thông báo công khai quyết 
định dỏ như khi ra quyết định mở thú tục phá sàn.

b. Khiếu nại, kháng nghị và giải quyết khiếu nại, kháng nghị quyết địnlt 
tuyên bổ (loanli nghiệp, líựp tác xã bị phá sán

Doanh nghiệp, hợp tác xã, các chù nợ có quyền khiếu nại. Viện kiểm 
sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định tuycn bố doanh 
nghiệp, hợp tác xà bị phá sán trong thời hạn hai mươi ngày, kề từ ngày cuối 
cùng dăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sàn.

Trong thời hạn năm ngày, kê từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kháng ntíhị,
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Toà án đà ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hạp tác xã bị plá sản 
phai gùi hồ sư về phá sàn kèm theo đơn khiếu nại, quyết định kháng nghị 
cho Toà án cấp trên trực tiếp dể xem xét. giai quyết khiếu nại. kháng nghị 
quyết định tuvcn bo doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sàn.

Ngay sau khi nhận được hồ sơ về phá sản kèm theo dcrn khiéa nại. 
quyết định kháng nghị. Chánh án Toà án cấp trên trực tiếp chi địm một 
tò gồm ba Thâm phán xem xét. giái quyết khiếu nại. kháng nghị quvc định 
tuycn bổ doanh nghiệp, hạp tác xã bị phá sán.

Trong thời hạn hon mươi lăm ngìi\\ kê từ ngày nhận dược hồ ;ơ về 
phá san kèm theo dan khiếu nại. quyết dịnh khám: nghị. Tô Thấm pliár phai 
xem xét, giái quyết khiếu nại. kháng nghị quyết định tuycn bố coanh 
nghiệp, hợp tác xã bị phá sàn. Tô Thẩm phán có quyền ra một trorụ các 
quyết định: hoặc không chấp nhận khiếu nại. kháng nuhị và giữ nguyên 
quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xà bị phá san cua Toà ái cắp 
dirứi; hoặc huy quyết dịnh tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xà bị phá sàn của 
Toà án cắp tkrứi và giao hồ sơ về phá san cho Toà án cấp dưới tiếp tụ: tiến 
hành thu tục phá sán.

Quyết định giai quyết khiếu nại. kháng nghị cùa Toà án cấp trêr trực 
tiếp là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật kè tư ngày ra quyết 
định.

Ọuyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xà bị phá sàn khỏig bị 
khiếu nại. kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật kê từ ngày hết thòi hạn thiếu 
nại, khánu nuhị .

Trong thời hạn mười ngày, kê từ ngày quyết định tuyên hố cbanh 
nghiệp, hợp tác xã bị phá san có hiệu lực pháp luật. Toà án phai gứi cu vết 
dịnh cho cơ quan đăng ký kinh doanh dê xoá tên doanh MỊhiệp. hợp tũc xà 
t r o n g  s ô  đ ă n g  k ý  k i n h  d o a n h :  t r o n g  t r ư ờ n g  h ọ p  T o à  á n  n h â n  d â n  tô i  CIO r a  

quyết định giai quyết khiếu nại. kháng nghị thì thời hạn có thè dài han. 
nhưng không IỊIIÚ hai mươi lăm ngày.

Cũng cẩn lưu ý là. khác với trường hợp giai thể. khi doanh ngiiệp, 
hợp tác xã khi bị tuyên bố phá sán. người quàn lý. điêu hành (banh 
nghiệp, hợp tác xà đó còn bị cấm dam nhiệm chức vụ. thành lập. qiun lý
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doanh nghiệp, hợp tác xã. Vì vậy. trong qu\ết định cùa Tòa án tuyên bố 
doanh nghiệp, hợp tác xà bị phá sàn. nội dung này được thế hiện cụ thế đổi 
với các cá nhân trong doanh nghiệp, hợp tác xã dỏ. Cụ thể là. trong trường 
hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sàn neu không vì lý do bất khả kháng 
thì, người giữ chức vụ Giám đốc. Tồng Giám đốc. Chủ tịch và các thành 
viên Hội đồng quàn trị cùa công ty. tông công ty 100% vốn nhà nước bị 
tuyên bố phá sàn không được đám đương các chức vụ đó ở bắt kỳ doanh 
nghiệp nhà nước nào, kẽ từ ngày côm» ty, tông công ty nhà nưức bị tuyên 
bo phá san.

N gười được giao đại diện phần vốn uóp cua Nhà nước ở doanh 
nghiệp khác mà doanh nghiệp đó bị tuyên bố phá sàn không được cứ đàm 
đương các chức vụ quán lý ở bất kỳ doanh nghiệp nào có vốn cua Nhà 
nước.

Chú doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh cùa công ty hợp 
danh. Giám đốc (Tổng Giám đốc). Chú tịch và các thành viên Hội dồng 
quán trị. Hội đồng thành viên của doanh nghiệp. Chú nhiệm, các thành 
vicn Ban quàn trị hợp tác xã bị tuyên bố phá sàn không được quyền thành 
lập doanh nghiệp, hợp tác xã, không được làm người quản lý doanh 
nghiệp, hợp tác xã trong thời hạn từ một đen ba năm. kê từ ngày doanh 
nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bo phá san.

Tòa án dà ra quyết định tuvên bố phá sán doanh nghiệp, hợp tác xã 
gửi trích lục quyết định tuyên bố phá san trong đó có nội dung cấm cá 
nhân dam nhiệm chức vụ, thành lập. quàn lý doanh nghiệp, hợp tác xã cho 
Sơ Tư pháp dịa phương nơi Tòa án dó có trụ sở trong tliừi hạn mười ngày 
kề từ n gày quyết định tuyên bố phá san có hiệu lực pháp luật. Sớ Tư pháp 
có trách nhiệm gừi thông tin cho Sở Tư pháp nơi ngirừi dó thường trú hoặc 
tạm trú (khi khòng xác định được nơi thường trú). Thông tin này dược đưa 
vào lv lịch tư pháp cua cá nhân. I let thời hạn Tòa án xác định trong quyết 
dịnh tuiyên bo phá sán. thông tin này dược xóa bỏ dối với cá nhân đó. 
Thòng qua việc quàn lý lý lịch tư pháp của cơ quan nhà nước có thâm 
quyền, cơ quan dăng kỷ kinh doanh có thể biết dược tình trạng hi cấm đàm 
nhiên chức vụ, thành lập, quan lý doanh nghiệp, hợp tác xã cùa một cá 
nhàn tnong trường hợp doanh nghiệp, hựp tác xà bị tuyên bo phá sàn.
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CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Vai trò cùa pháp Luật Phá sán

2. Phân biệt phá sàn với giải thế một doanh nghiệp, hợp tác xã

3. Đối tượng áp dụng của Luật Phá sản 2004

4. Dấu hiệu xác định một doanh nghiệp, hợp tác xã làm vào tình traig 
phá sản.

5. Tham quyền giài quyết yêu cầu tuyên bố phá sàn doanh nghiệp Fợp 
tác xà của Tòa án.

6. Các biện pháp bảo toàn tài sản đối với doanh nghiệp, hợp tic xà 
lâm vào tình trạng phá sản.

7. Những người có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mớ thù tục pha 
sàn theo quy dịnh cùa Luật Phá sàn năm 2004.

8. Các chú thề tham gia giái quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.

9. Ý nghĩa cua việc tổ chức Hội nghị chù nợ trong thù tục phá sai? 
Thành phần và diều kiện hợp lệ cùa 1 lội nghị chù nợ theo pháp luật hiện hỉnh.

10. Những nội dung cơ bán cùa thủ tục thực hiện phương án phic lồi 
kinh doanh.

11. Những trường hợp Tòa án ra quyết định thanh lv và phân chia tà san.

12. Thử tự phân chia tài sàn khi một doanh nghiệp, hợp tác ;ã cò 
quyết định thanh lý và phân chia tài sản.

13. Nhĩrnti trường hcjp ra quvct định tuyên hố phá sàn đối v á  nộ t 
doanh nghiệp, hợp tác xã.

%

TÀI LIỆU NGHIÊN c ử u  CHƯƠNG 7

1. Luật Phá sản 2004

2. Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán T)aán 
nhân dân tối cao ngày 28-4-2005 hướng dẫn thi hành một số quy địm cùa 
Luật Phá sản 2004
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3. Nghị định cùa Chính phú số 67/2006/NĐ-CP ngày 11-7-2006 
hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tô 
chức, hoạt động cùa tổ quàn lý. thanh lý tài san.

4. Nghị định 94/2005/NĐ-CP ngày 15-7-2005 cùa Chính phủ về giải 
quyết quyền lợi của người lao động ờ doanh nghiệp và hợp tác xà bị phá 
sàn.

5. Thông tư liên tịch 19/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 19-2-2008 cùa 
Bộ Tồi chính và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc lập. quàn lý. sừ dụng và 
quyết toán kinh phí bào đám hoạt dộng cua cơ quan thi hành án dân sự và 
Tỏ quán lý, thanh lý tài sàn cùa doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng 
phá sán.

6. Nghị định số 10/2009/ND-CP ngày 6-2-2009 Quy định xừ phạt vi 
phạm hành chính trong quá trình tiến hành thu tục phá sán.

7. Luật Lý lịch tư pháp năm 2009.

1  Nghị định số 114/2008/NĐ-CP ngày 3-11-2008 hướng dẫn chi tiết 
thi hành một số điều cùa Luật Phá sàn đối với doanh nghiệp hoạt động kinh 
doanh trong lĩnh vực báo hiểm, chứng khoán và tài chính.

9. Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18-1-2010 quy định việc áp 
dụng Luật Phá sán đối với các tổ chức tín dụng.
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	PHÁP UI0T KINH TẾ

	(Tái bản lần thứ hai có bổ sung, chỉnh lý)

	MỤC LỤC

	II.	ĐIỀU KIỆN VÀ THÙ TỤC cơ BAN ĐẾ THÀNH LẬP VÀ HOẠT

	LÒÌ NÓI ĐÀU

	MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	I.	KHUÔN KHÓ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	1.	Hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lý nhà nuóc về kinh tế

	2.	Pháp iuật điều chỉnh hoạt động kinh doanh

	a.	Khái niệm


	3.	Mối quan hệ giữa luật chung và luật riêng

	5.	Mối quan hộ giữa văn bản pháp luật vói đicu lệ, nội quy, quỵ chế của doanh nghiệp

	CHƯƠNG 1. MÔI TRUÒNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	•	• • DOANH NGHIỆP



	2.	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

	III.	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐÓI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	CHUÔNG 1. MÔI TRUÒNG PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	1.	Nội dung quán lý nhà nuóc về kinh tế

	2.	Các phưong pháp quản lý nhà nước về kinh tế

	-	Luật Tổ chức Chính phủ 2002.




	QUY CHÊ PHÁP LÝ CHUNG VÈ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

	I.	KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐI ÊM VÀ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

	1.	Hoạt động kinh doanh và quyền tự do kinh doanh a. Khái niêm, dãc diem của ìioat dông kinh doanh

	2.	Khái niệm và dặc điểm của doanh nghiệp

	a.	Khái niệm doanh nghiệp

	3.	Phân loại doanh nghiệp


	plùn)

	4.	Vấn đề giói hạn trách nhiệm trong kinh doanh

	5.	Khái quát pháp iuật Việt Nam về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt độag của doanh nghiệp


	I CHƯONG 2. QUY CHÍ PHẢP LÝ CHUNG vế 1HÀNHIẬP, Tổ CHÚC...

	6.	Phạm vi điều chỉnh, hiệu lực thi hành và nguyên tắc áp dụng Luật Doanh nghiệp 2005

	c)	Luật Hàng không dàn dụng Việt Nam:

	II.	DIÊU KIỆN VÀ THỦ TỤC cơ BẢN I)É THÀNH LẠP VÀ HOẠT ĐỌNG DOANH NGHIỆP

	Hiện hành, Điều 7 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 quy định Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh bao gồm:


	đ. Báo đảm số lượng tliànli viên và cơ chế quản lý, điều Itành lioạt động của doanh nghiệp

	2.	Thủ tục thành lập doanh nghiệp



	a2. Hồ sơ dăng ký doanh nghiệp

	i) Đối vói doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

	79

	ii)	Đổi vói doanh nghiệp kinh doanh trong nhũng lĩnh vực đặc thù
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	h2. Đăng ký thuế

	III.	ĐĂNG KÝ NHỮNG THAY ĐÓI CỦA DOANH NGHIỆP

	2.	Tạm ngừng kinh doanh

	3.	Tồ chức lại doanh nghiệp

	a.	Chia doanh nghiệp

	4.	Giải thế doanh nghiệp, chấm dứt hoạt dộng cua chi nhánh

	a.	Khái niệm, ỷ nghĩa của giải thể doanh nghiệp




	mòmvtị MQC KIM Tísụộc pm

	3.	Tuân thu pháp luật cạnh tranh

	NỘI DUNG ÔN TẬP • #

	TÀI LIỆU NGHIÊN cứu CHƯONG 2 •

	-	Bộ luật Dàn sự 2005.

	Chu ưng 3

	I. DOANH NGHIỆP Tư NHÂN

	1.	Khái niệm và đặc điếm của doanh nghiệp tu' nhân


	2.	Thành lập doanh nghiệp tư nhân

	3.	Tô chức quán lý hoạt động của doanh nghiệp tu' nhân

	4.	Chuyển đoi doanh nghiệp tư nhân

	5.	Chuyển nhirọng doanh nghiệp tư nhân



	d2. Hội Jong quan trị

	2.	Công ty trách nhiệm hữu hạn hai (hành viên trò' lên

	3.	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

	a.	Khái niệm và đặc điểm

	2. Thành viên hựp danh có các nghĩa vụ sau đây:


	NỘI DUNG ÔN TẬP

	TÀI LIỆU NGHIÊN cửu CHƯONG 3 •


	CHÉ Độ PHÁP LÝ VÈ CÁC HỈNH THỨC TỐ CHỨC KINH DOANH VÀ CHỦ THÉ KINH DOANH KHÁC

	I. NHÓM CÔNG TY

	1.	Khái niệm, đặc điểm

	3.	Tập đoàn kinh tế

	a.	Khái niệm tập đoàn kinh tế
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	II.	HỢP TÁC XẢ

	1.	Khái niệm, đặc điểm của họp tác xã

	2. Thành lập hụp tác xã

	4.	Quy chế pháp lý về xã viên

	III.	Hộ KINH DOANH


	2. Đăng kí kinh doanh

	c.	Quản ¡ý hộ kinlt doanh

	IV.	TÓ HỢP TÁC

	1.	Khái niệm và đặc điểm của tổ họp tác

	2.	Tổ viên

	3.	Tổ chức và quản lý tổ họp tác

	V.	CẢ NHÂN HOẠT ĐỘNG TIIƯƠNG MẠI



	CÂU HỎI ÔN TẬP

	TÀI LIỆU NGHIÊN cửu CHƯONG 4

	PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

	c.	Theo lùnh thức dầu tư

	-	Hợp đông vận chuyên:

	3.	Hệ thống văn bán pháp luật hiện hành về hụp đung kinh doanh, thu’OHg mại

	II.	CHÉ Độ PHÁP LÝ HỢP DÒNG DÂN sụ


	i.	Hụp dồng (lân sự vô Itiệu

	3. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm họp đồng dân sự

	I.	Khái niệm và dậc diêm của họp đồng tronữ hoạt độniĩ thiroìig mại

	2. Phân loại họp dồng thu'0'ng mại



	a.	Hợp đồng mua bán Itàng hoá

	3.	Trách nhiệm pháp lý do vi phạm họp dồng thuoìig mại

	có. ỉỉuy bo hợp đâm*

	IV.	HỢP ĐÒNG MUA BÁN HÀNG HOẢ

	1.	Hàng hoá trong họp đồng mua bán hàng hoá

	a.	Tính hợp pháp của hàng Itoá

	2.	Quyền và nghĩa vụ của các bên trong họp đồng mua bán hàng hoá

	d3. Địa điẻm thanh toán

	4.	Hcp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

	Luật Thương mại năm 2005 quy định về xuất khấu; nhập khắu; tạm nhập tái xuất; tạm xuất tái nhập và chuyến khấu:

	-	Ycu cầu bèn mua nhận hàng và thanh toán tiền hàng và thực hiện các ngỉhĩa vụ khác cùa bên mua (Điều 62 Công ước);


	1. Khii niệm họp đồng dịch vụ

	3.	Quyền và nghĩa vụ của các bên trong họp đồng dịch vụ

	b.	Nghĩa vụ của khách hàng


	CÂU HỞI ÔN TẬP

	TÀI LIỆU NGHIÊN cứu CHƯƠNG 5





	PHÁP LUẬT VÈ GIẢI QUYẾT TRANH CH ÁP TRONG KINH DOANH VÀ vụ VIỆC CẠNH TRANH

	2.	Phưong thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

	II.	GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP TRONG KINH DOANH BẰNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

	1.	Khái niệm trọng tài

	2.	Quá trình hình thành và phát triển của trọng tài ớ Việt Nam

	3.	Khái niệm tranh chấp trong hoạt động thưong mại

	4.	Các trung tâni trọng tài của Việt Nam

	5.	Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thuong mại

	6.	Thẩm quyền của Trọng tài thưoìig mại

	7.	Mlững giai đoạn CO' bản của tố tụng trụng tài


	III.	GIẢI QUYÉT TRANH CHÁP KINH DOANH - THƯƠNG MẠI TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN

	2.	Thấm quyền giải quyết các vụ việc về kinh doanh, thu'0'ng mại ciia Toà án nhân dân

	a.	Thẩm quyền theo vụ việc

	3.	Nguyên tắc cơ bàn trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thuong mại tại Toà án

	4.	Thii tục giái quyết tranh chấp kinh doanh, thu'0'ng mại tại Toà án

	a.	Khói kiện và thụ lý vụ án



	c. Plíiên toà sơ thâm

	-	Khòng chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bán án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật;

	a2. Hệ tltống tổ chức thi hành án dân sự

	IV.	GIẢI QUY ÉT TRANH CHẮP TRONG KINH DOANH CÓ í Él TỐ NƯỚC NGOÀI

	cách sau dây:



	NÔI DUNG ÔN TÀP

	TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 6


	Chương 7 PHÁP LUẬT VÈ PHÁ SẢN

	b. Vai trò của plíáp luật pliá sản

	II.	NHOm; quy định chung CIÌA IIẠT PHÁ SẢN 2004

	I.	Đối tưọ'ng áp dụng ctia Luật Phá sán 2004

	2.	Dấu hiệu xác định doanh nghiệp, họp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

	3.	Thẩm quyền giải quyết việc phá sản

	4.	Thứ tự phân chia tài sản, thanh toán nợ

	5.	Các biện pháp báo toàn tài sản dối vói doanh nghiệp, họp tác xã lâm vào tình trạng phá sản


	III.	THỦ TỤC PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

	I.	Nộp đon yêu cầu và mờ thủ tục phá sán

	2.	Tổ chức hội nghị chủ nợ và thủ tục phục hồi kinh doanh

	a.	Hội nghị chủ nợ
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