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ĐỖ VĂN ĐẠI * 

Tóm tắt: Luật Trọng tài thương mại Việt Nam có quy định về thời hiệu khởi kiện nhưng một số 

vấn đề liên quan chưa được làm rõ như: vai trò của trọng tài khi không bên nào yêu cầu áp dụng quy 

định về thời hiệu; tác động của thời gian hoà giải tiền tố tụng tới thời hiệu khởi kiện cũng như khả 

năng áp dụng quy định về thời hiệu trong Bộ luật Dân sự; toà án có được xét lại nội dung tranh chấp 

về thời hiệu hay không. Bài viết phân tích những điểm chưa hoàn thiện đồng thời đề xuất giải pháp để 

phát triển trọng tài ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

Từ khoá: Kinh nghiệm; thời hiệu khởi kiện; trọng tài 

Nhận bài: 25/6/2020                  Hoàn thành biên tập: 26/5/2021                  Duyệt đăng: 26/5/2021 

TIME LIMIT IN ARBITRATION – INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR VIETNAM 

Abstract: The Vietnam commercial arbitration law has provisions on time limit for lawsuits, 

however a number of related issues have not been clarified such as: the role of arbitrator when neither 

party requests the application of time limit; the effect of the time of pre-procedural conciliation on the 

time limit for lawsuits as well as the applicability of the these provisions under the Civil Code 2015; 

the ability of the court to review the dispute on time limit. The article analyzes the incomplete 

points and suggests solutions to arbitration development in Vietnam in the context of international 

economic integration. 
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ác nước trên thế giới có cách tiếp cận 

khác nhau về thời hiệu khởi kiện trong 

lĩnh vực trọng tài. Thực tế, Luật Trọng tài 

Anh năm 1996 (Điều 13), Pháp lệnh trọng 

tài Hồng Kông năm 2009 (Điều 14) và Luật 

Trọng tài thương mại (TTTM) quốc tế 

Singapore năm 2002 (Điều 8A) có quy định 

về thời hiệu khởi kiện trong lĩnh vực trọng 

tài. Ngược lại, Nghị định năm 2011 của Pháp 

về sửa đổi pháp luật trọng tài và Luật Tư 

pháp quốc tế Thụy Sỹ năm 1987 (có quy 

định về trọng tài tại Chương 12) không có 

quy định về thời hiệu khởi kiện. Điều đó cho 

thấy một vấn đề “cơ bản” trong lĩnh vực 

trọng tài là thời hiệu khởi kiện “thiếu sự 

thống nhất”(2) giữa các hệ thống pháp luật 

trên thế giới. 
 

                                                
(2). Rishabh Malaviya, “The Problem of Limitation 

Periods in International Commercial Arbitration - 

What is the Prescription1?”, Indian Journal of Arbitration 

Law, 2018 (Volume VII Issue 2), p. 18. 
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