DỰ THẢO ÁN LỆ SỐ 16
Án lệ số /2019/AL về xác định thời hiệu khởi kiện thuộc nội dung vụ
tranh chấp do Hội đồng trọng tài giải quyết
Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày …
tháng … năm 2019 và được công bố theo Quyết định số …/QĐ-CA ngày …
tháng … năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Nguồn án lệ:
Quyết định số 11/2018/QĐ-PQTT ngày 12-10-2018 của Tòa án nhân dân
thành phố Hà Nội về việc không hủy phán quyết trọng tài bên yêu cầu là Ngân
hàng thương mại cổ phần H (người đại diện theo ủy quyền là ông Nguyễn
Quang N, bà Nguyễn Hải H và bà Trịnh Thị T),bên liên quan là Ngân hàng
thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đ (người đại diện theo ủy
quyền là ông Bùi Đức Q, ông Tạ Anh T và ông Nguyễn Thế T).
Vị trí nội dung án lệ:
Đoạn 8 phần “Nhận định của Tòa án”.
Khái quát nội dung án lệ:
- Tình huống án lệ:
Người khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét hủy phán quyết trọng tài với lý do
thời hiệu khởi kiện đã hết.
- Giải pháp pháp lý:
Trường hợp này, phải xác định thời hiệu khởi kiện thuộc nội dung vụ
tranh chấp đã được Hội đồng trọng tài giải quyết và không chấp nhận yêu cầu
hủy phán quyết trọng tài.
Quy định của pháp luật liên quan đến án lệ:
Khoản 2 Điều 68, Khoản 4 Điều 71 Luật trọng tài.
Từ khóa của án lệ:
“Thời hiệu khởi kiện”; “Nội dung vụ tranh chấp”;“Không xét lại nội
dung”;“Không hủy phán quyết trọng tài”.
NỘI DUNG VỤ ÁN
Ngày 04-3-2014, Ngân hàng TMCP Đ (nay là Ngân hàng Thương mại
TNHH Một thành viên Đ gọi tắt là Ngân hàng Đ) và Ngân hàng TMCP H Việt
Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng H) đã ký Hợp đồng mua bán trái phiếu số
0001/2014/MSB-OIB. Theo đó, Ngân hàng H mua trái phiếu của Công ty cổ
phần Tài chính và đầu tư G với số lượng là 500 trái phiếu, mệnh giá trái phiếu là
1.000.000.000 đồng/trái phiếu; Ngân hàng Đ cam kết mua lại hoặc chỉ định bên
thứ ba mua lại toàn bộ trái phiếu mà Ngân hàng H đã mua nếu xảy ra các trường
hợp mà các bên đã thỏa thuận. Trong trường hợp Ngân hàng Đ vi phạm cam kết
hoặc đến ngày thỏa thuận là 364 ngày thì Ngân hàng H có quyền tự động khấu
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trừ khoản tiền bằng tổng mệnh giá trái phiếu.
Hợp đồng có thỏa thuận điều khoản trọng tài, tại khoản 6.2 quy định: Mọi
tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được các bên thỏa thuận giải quyết
thông qua thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải
không thành hoặc không thương lượng, hòa giải được trong vòng mười lăm
ngày kể từ ngày có yêu cầu, một trong các bên có quyền đưa tranh chấp ra giải
quyết tại Trung tâm trọng tài V và tuân theo quy tắc tố tụng của Trung tâm.
Quyết định của Trung tâm trọng tài V là quyết định cuối cùng và các bên phải
có nghĩa vụ thi hành.
Ngày 24/11/2017, Ngân hàng H đã khởi kiện tại Trung tâm trọng tài V,
yêu cầu Ngân hàng Đ phải thực hiện việc nhận lại các trái phiếu để thực hiện
quyền trái chủ từ các trái phiếu theo quy định của pháp luật cũng như thực hiện
theo đúng thỏa thuận mà các bên đã ký kết.
Sau khi ký kết hợp đồng, Ngân hàng H đã chuyển toàn bộ
524.937.500.000 đồng cho Ngân hàng Đ (bao gồm giá mua/bán và tổng giá trị
Hợp đồng đã bao gồm cả lãi cộng dồn). Khi đến thời điểm đáo hạn của cam kết
mua lại trái phiếu, Ngân hàng H đã gửi các văn bản nhắc nhở Ngân hàng Đ thực
hiện việc mua lại trái phiếu hoặc chỉ định bên thứ ba mua lại nhưng không có
phản hồi. Ngày 03-3-2015, Ngân hàng H đã trích tài khoản thanh toán số
01101015670365 của Ngân hàng Đ mở tại Ngân hàng M số tiền
572.965.277.778 đồng để bù trừ cho việc Ngân hàng Đ mua lại khoản trái phiếu.
Từ thời điểm Ngân hàng H trích tiền từ tài khoản, Ngân hàng H nhiều lần yêu
cầu Ngân hàng Đ nhận lại trái phiếu và kế thừa toàn bộ quyền liên quan đến trái
phiếu, thực hiện các quyền liên quan đến trái chủ nhưng Ngân hàng Đ không
hợp tác.
PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI
Ngày 17-5-2018, Trung tâm trọng tài V ra Phán quyết vụ tranh chấp số
40/17: buộc bị đơn phải thực hiện nghĩa vụ nhận lại 500 trái phiếu có mã trái
phiếu là G BOND 500.2013 và phải chịu toàn bộ phí trọng tài.
*Ngày 02/6/2018, Ngân hàng Đ đã nộp đơn yêu cầu Hủy phán quyết
trọng tài vụ tranh chấp số 40/17 ngày 17-5-2018 của Trung tâm trọng tài V và
cho rằng Phán quyết thuộc vào trường hợp được quy định tại điểm b khoản 2
Điều 68 Luật trọng tài thương mại 2010 (sau đây gọi tắt là Luật TTTM), cụ thể:
-Đơn khởi kiện của Ngân hàng H tại Trung tâm trọng tài là hoàn toàn vô
lý và không có cơ sở vì: Ngân hàng H đã tự động trích tiền từ tài khoản của
Ngân hàng Đ với số tiền 572.965.277.778 đồng để bù trừ việc mua lại trái phiếu
và hiện chỉ còn việc Ngân hàng Đ chưa nhận lại trái phiếu G. Như vậy, Ngân
hàng H không thể đứng đơn khởi kiện do quyền và lợi ích không bị xâm hại.
Ngoài ra số tiền án phí của vụ tranh chấp là 3.684.112.000 đồng được xác
định dựa trên giá trị giao dịch mua lại trái phiếu theo biểu phí của Trung tâm
trọng tài V là không phù hợp, vì các bên không có tranh chấp về số tiền mua lại
trái phiếu, mà chỉ tranh chấp về quyền đối với trái chủ. Việc Ngân hàng Đ bị
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buộc phải chịu phí trọng tài và phải chịu với mức phí cao như trên là vi phạm
pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của Người yêu cầu.
-Hội đồng Trọng tài đã thụ lý đơn khởi kiện của Ngân hàng H khi hết thời
hiệu 02 năm theo quy định Luật TTTM. Vì trong vụ tranh chấp này, thời hiệu
phải được tính từ thời điểm Ngân hàng H tự động trích tiền từ tài khoản của
Ngân hàng Đ, theo Điều 2 của Hợp đồng sẽ là 24 giờ ngày 04-3-2015, do đó
quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm (nếu có) sẽ được tính từ 0 giờ ngày
5/3/2015 (Theo quy định tại Điều 159 BLDS 2005 tương ứng Điều 154 BLDS
2015). Như vậy nguyên đơn khởi kiện tại Trọng tài đã hết thời hiệu khởi kiện
theo quy định tại Điều 33 Luật TTTM.
-Căn cứ quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật TTTM thì ngày 053-2017 là ngày vụ tranh chấp hết thời hiệu khởi kiện. Ngân hàng H nộp đơn kiện
vào ngày 09-11-2017 tại Trung tâm trọng tài là hết thời hiệu theo quy định.
Tại các phiên họp giải quyết tranh chấp và trong các văn bản gửi cho
Trung tâm trọng tài V, Ngân hàng Đ đã cho rằng Ngân hàng H đã nộp đơn khởi
kiện đến Trung tâm trọng tài V là hết thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp
theo thủ tục tố tụng Trọng tài.
Việc Hội đồng trọng tài xác định vụ tranh chấp còn thời hiệu là vi phạm
nghiêm trọng quy định của Luật TTTM. Do đó, nội dung này của Phán quyết
thuộc vào trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 68 Luật TTTM nên cần
phải hủy để đảm bảo quyền lợi của Người yêu cầu.
*Bên liên quan là Ngân hàng H có quan điểm tại văn bản ngày 02-102018, cụ thể như sau:
1)Không có căn cứ hủy Phán quyết trọng tài: các căn cứ bị đơn đưa ra đề
nghị hủy Phán quyết trọng tài về thực chất là yêu cầu Tòa án xem xét lại nội
dung tranh chấp mà Hội đồng trọng tài đã phán quyết. Cụ thể yêu cầu của bị đơn
xem xét lại thời hiệu khởi kiện vì cho rằng thời hiệu khởi kiện đã hết. Điều này
Tòa án không có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 71 Luật TTTM và
khoản 2 Điều 15 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20-3-2014 của Hội
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
2) Việc khởi kiện của nguyên đơn là còn thời hiệu khởi kiện;
3) Trung tâm trọng tài V đã có văn bản đề nghị Tòa án không chấp nhận
yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài;
4) Bị đơn đề nghị áp dụng thời hiệu nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ
vi phạm khoản 2 Điều 184 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.
*Ngày 14-9-2018, Trung tâm trọng tài V đã có văn thư số 694/V gửi Tòa
án nhân dân thành phố Hà Nội với nội dung:
1)Hội đồng Trọng tài cho rằng nguyên đơn không vi phạm thời hiệu khởi
kiện, Hội đồng Trọng tài đã phân tích và kết luận vấn đề thời hiệu khởi kiện
trong mục H và các phần có liên quan tại Phán quyết trọng tài;
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2)Thời hiệu khởi kiện không phải là căn cứ để hủy Phán quyết trọng tài
theo khoản 2 Điều 68 Luật TTTM. Bị đơn không chỉ ra được thời hiệu khởi kiện
thuộc trong các trường hợp nào của khoản 2 Điều 68 Luật TTTM.
Tại phiên họp xét đơn yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài:
Bên yêu cầu trình bày: Bên yêu cầu vẫn giữ nguyên các ý kiến trong đơn
yêu cầu và lời khai trong các buổi làm việc tại Tòa án. Đề nghị Tòa án Hủy Phán
quyết trọng tài vì: Ngân hàng H nộp đơn khởi kiện tại Trung tâm trọng tài ngày
09-11-2017 là quá thời hiệu khởi kiện theo quy định; ngoài ra Ngân hàng H
cũng không có quyền khởi kiện vì quyền lợi không bị xâm phạm; bên cạnh
đóTrung tâm trọng tài yêu cầu Ngân hàng Đ phải chịu phí trọng tài và xác định
mức phí cao là trái quy định của pháp luật.
Bên liên quan trình bày: Tại Phán quyết trọng tài, Hội đồng Trọng tài đã
phân tích rất kỹ về việc xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện và
văn bản pháp luật được áp dụng để giải quyết vụ án. Việc Hội đồng Trọng tài
xác định vụ tranh chấp còn thời hiệu là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.
Ngoài ra, các yêu cầu khác của Người yêu cầu là không có căn cứ vì các nội
dung này đã được Hội đồng Trọng tài xem xét tại phần nội dung của Phán quyết,
đề nghị Tòa án không xem xét lại. Ngân hàng H đề nghị đề nghị Hội đồng xét
đơn không chấp nhận yêu cầu Hủy Phán quyết vụ tranh chấp số 40/17.
Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp phát biểu quan điểm:
Về tố tụng: Hội đồng xét đơn đã tuân thủ đúng quy định pháp luật tố tụng,
đương sự đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của
pháp luật.
Về nội dung: Theo Hợp đồng mua bán trái phiếu số 0001/2014/MSB-OJB
các bên thỏa thuận tại Điều 6.2 về giải quyết tranh chấp tại Trung tâm trọng tài
V. Như vậy, Hội đồng Trọng tài thụ lý và giải quyết vụ án là đúng theo thỏa
thuận của các bên và đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo Quy
tắc tố tụng trọng tài.
Xét đơn yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài.
Thứ nhất: Bên yêu cầu cho rằng thời hiệu khởi kiện của nguyên đơn đã
hết theo quy định tại Điều 33 Luật TTTM. Nhận thấy: Ngày 04-3-2014 ngân
hàng Đ và Ngân hàng H cùng nhau ký kết Hợp đồng mua bán trái phiếu số
0001/2014/MSB-OJB. Trong Hợp đồng thể hiện nội dung ngân hàng Đ bán cho
Ngân hàng H 500 trái phiếu doanh nghiệp do Công ty CP Tài chính và Đầu tư G
phát hành. Ngân hàng Đ cam kết sẽ mua lại trái phiếu hoặc chỉ định bên thứ 3
mua lại toàn bộ trái phiếu mà Ngân hàng H đã mua nếu xảy ra các trường hợp
mà các bên đã thỏa thuận tại các biên bản thỏa thuận. Do ngân hàng Đ không
thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận nên ngày 03-3-2015 Ngân hàng H đã tự động
trích tài khoản thanh toán của ngân hàng Đ mở tại Ngân hàng H số tiền
572.965.277.778 đồng để bù trừ cho việc ngân hàng Đ mua lại khoản trái phiếu.
Sau nhiều lần Ngân hàng H gửi Công văn cho ngân hàng Đ đề nghị thực hiện
đúng cam kết nhưng đến ngày 16/11/2016 ngân hàng Đ mới có phản hồi và ngày
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23-11-2016 hai bên mới tiến hành họp về nội dung ngân hàng H trích tiền trên
tài khoản thanh toán của Đ. Như vậy phải xác định ngày 23-11-2016 Ngân hàng
H có quyền khởi kiện tại Trọng tài đế bảo vệ quyền lợi cho mình và ngày 09-112017 nguyên đơn khởi kiện đến Trung tâm trọng tài V là còn thời hiệu theo quy
định tại Điều 33 Luật TTTM. Do đó ngân hàng Đ cho rằng Hội đồng Trọng tài
giải quyết vụ tranh chấp khi đã hết thời hiệu khởi kiện là không có cơ sở.
Hơn nữa theo quy định tại Điều 68 Luật TTTM thì thời hiệu khởi kiện
không phải là một trong những căn cứ để hủy Phán quyết Trọng Tài.
Thứ hai: Bên yêu cầu đưa ra căn cứ hủy Phán quyết vụ tranh chấp số
40/17 với nội dung Đơn khởi kiện của nguyên đơn (Ngân hàng H) không có cơ
sở bởi nguyên đơn đã tự thu đủ số tiền để bù trừ cho việc bị đơn (ngân hàng Đ)
mua lại trái phiếu. Căn cứ này do bên yêu cầu đưa ra để hủy Phán quyết trọng tài
thuộc về nội dung của vụ tranh chấp do đó căn cứ khoản 4 Điều 71 Luật TTTM
Hội đồng xét đơn không xét xử lại nội dung vụ tranh chấp mà Hội đồng Trọng
tài đã giải quyết.
Từ nội dung phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét đơn căn cứ Điều 414;
Điều 415 BLTTDS; Điều 68, Điều 69; Điều 71 và Điều 72 Luật TTTM: Bác
đơn yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài của ngân hàng Đ; Không có căn cứ hủy
Phán quyết Trọng tài vụ tranh chấp số 40/17 của Trung tâm trọng tài V; Ngân
hàng Đ phải chịu lệ phí xét đơn theo quy định của pháp luật.
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
[1] Sau khi xem xét Đơn yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số
40/17 của Trung tâm trọng tài V ban hành ngày 17-5-2018 và các tài liệu, chứng
cứ có trong hồ sơ vụ việc, ý kiến của những người được triệu tập đến phiên họp
và quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng
xét đơn yêu cầu nhận định:
[2] Về tố tụng:
[3] Ngày 17-5-2018, Trung tâm trọng tài V ban hành Phán quyết trọng tài
vụ tranh chấp số 40/17.
[4] Ngày 05-6-2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nhận được Đơn
yêu cầu hủy phán quyết trọng tài của Ngân hàng Đ về việc yêu cầu hủy Phán
quyết trọng tài vụ tranh chấp số 40/17 ngày 17-5-2018. Căn cứ khoản 2 Điều 31
Bộ luật tố tụng dân sự; điểm g khoản 2 và khoản 3 Điều 7, Điều 69 Luật Trọng tài
thương mại thì Bên yêu cầu nộp đơn yêu cầu trong thời hạn theo quy định của
pháp luật và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành thụ lý và giải quyết là
đúng thẩm quyền.
[5] Về nội dung:
[6] Xét các căn cứ mà Bên yêu cầu đề nghị Tòa án hủy Phán quyết trọng
tài, Hội đồng xét đơn thấy:
[7] Người yêu cầu cho rằng Hội đồng Trọng tài xác định thời hiệu khởi
kiện của vụ án vẫn còn là trái quy định của pháp luật. Vì trong vụ tranh chấp này,
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thời hiệu phải được tính từ thời điểm Ngân hàng H tự động trích tiền từ tài khoản
của Ngân hàng Đ, đây được xác định là thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị
xâm hại (04-3-2015). Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật TTTM thì
ngày 05-3-2017 là ngày vụ tranh chấp hết thời hiệu khởi kiện 02 năm. Ngân hàng
H nộp đơn kiện vào ngày 09-11-2017 tại Trung tâm trọng tài là hết thời hiệu theo
quy định.
[8] Về việc này, Hội đồng xét đơn nhận thấy nội dung về thời hiệu khởi
kiện của vụ tranh chấp đã được Hội đồng trọng tài nhận định trong phần nội dung
của Phán quyết và thuộc phần nội dung vụ tranh chấp. Thời hiệu khởi kiện cũng
không phải là một trong các nguyên tắc cơ bản được quy định trong pháp luật
Việt Nam. Ngoài ra, khi xem xét đến thời hiệu trong vụ án này Hội đồng xét đơn
sẽ phải xem xét lại toàn bộ quá trình ký kết, giao dịch, thực hiện hợp đồng, thời
điểm phát sinh tranh chấp có nghĩa là Hội đồng xét đơn phải xem xét lại toàn bộ
nội dung vụ kiện, điều này trái với quy định tại khoản 4 Điều 71 Luật Trọng tài
thương mại Tòa án không xét xử lại nội dung khi xét thời hiệu trong vụ kiện này.
Do đó, yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài của bên yêu cầu không thuộc các căn cứ
quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại.
[9] Người yêu cầu cho rằng Ngân hàng H không có quyền khởi kiện tại
Trung tâm trọng tài vì không có quyền khởi kiện. Hội đồng xét đơn thấy rằng:
Theo hợp đồng mua bán trái phiếu được ký kết giữa các bên ngày 04-3-2014 có
thỏa thuận trọng tài. Trường hợp một trong các bên cho rằng quyền lợi của mình
liên quan đến việc mua bán trái phiếu bị xâm phạm thì có quyền khởi kiện. Theo
quy định tại khoản 3 Điều 3, Điều 5 Luật TTTM, Ngân hàng H có quyền khởi
kiện và việc khởi kiện tại Trung tâm trọng tài trọng tài Quốc tế Việt Nam là phù
hợp thỏa thuận và đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.
[10] Đối với ý kiến cho rằng Hội đồng Trọng tài xác định mức phí trọng tài
là 3.684.112.000 đồng được xác định dựa trên giá trị giao dịch mua lại trái phiếu
theo biểu phí của Trung tâm trọng tài V là không phù hợp, vì các bên không có
tranh chấp về số tiền mua lại trái phiếu, mà chỉ tranh chấp về quyền đối với trái
chủ và đây cũng thuộc về nội dung vụ kiện.
[11] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét đơn thấy không có căn cứ hủy
Phán quyết trọng tài theo yêu cầu của Ngân hàng Đ vì không thuộc một trong các
trường hợp theo quy định tại Điều 68 Luật trọng tài thương mại.
[12] Về lệ phí: Bên yêu cầu phải chịu lệ phí xét đơn yêu cầu hủy Phán
quyết trọng tài theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên,
QUYẾT ĐỊNH
Căn cứ khoản 2 Điều 31, Điều 414, Điều 415 Bộ luật Tố tụng dân sự;
-Căn cứ Điều 3, Điều 68, Điều 69, Điều 71 và Điều 72 Luật Trọng tài
thương mại;
-Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của ủy ban thường vụ Quốc Hội
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ngày 30-12-2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng
án phí, lệ phí Tòa án.
1. Không chấp nhận yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số
40/17 ngày 17-5-2018 của Hội đồng trọng tài thuộc Trung tâm trọng tài V.
2.Về lệ phí: Ngân hàng thương mại TNHH Một thành viên Đ phải chịu
500.000 (năm trăm nghìn) đồng lệ phí yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, được
trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai số 0000667 ngày 06-7-2018
của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.
3.Quyết định này là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành ngay,
các bên đương sự, Hội đồng trọng tài không có quyền khiếu nại, kháng cáo,
Viện kiểm sát không có quyền kháng nghị.
NỘI DUNG ÁN LỆ
“[8] Về việc này, Hội đồng xét đơn nhận thấy nội dung về thời hiệu khởi
kiện của vụ tranh chấp đã được Hội đồng trọng tài nhận định trong phần nội
dung của Phán quyết và thuộc phần nội dung vụ tranh chấp. Thời hiệu khởi kiện
cũng không phải là một trong các nguyên tắc cơ bản được quy định trong pháp
luật Việt Nam. Ngoài ra, khi xem xét đến thời hiệu trong vụ án này Hội đồng xét
đơn sẽ phải xem xét lại toàn bộ quá trình ký kết, giao dịch, thực hiện hợp đồng,
thời điểm phát sinh tranh chấp có nghĩa là Hội đồng xét đơn phải xem xét lại
toàn bộ nội dung vụ kiện, điều này trái với quy định tại khoản 4 Điều 71 Luật
Trọng tài thương mại Tòa án không xét xử lại nội dung khi xét thời hiệu trong
vụ kiện này. Do đó, yêu cầu hủy Phán quyết trọng tài của bên yêu cầu không
thuộc các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 68 Luật Trọng tài thương mại.”

7

