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1. BẮT ĐẦU TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

a) Thoả thuận trọng tài:

▪ Phạm vi tranh chấp được thỏa thuận giải quyết bằng trọng tài;

▪ Trung tâm trọng tài (nếu là trọng tài quy chế);

▪ Quy trình thông thường hay rút gọn;

▪ Số lượng trọng tài viên, tiêu chuẩn đối với trọng tài viên;

▪ Ngôn ngữ trọng tài;

▪ Địa điểm trọng tài;

▪ Sự đáp ứng điều kiện tiền tố tụng.



1. BẮT ĐẦU TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

b) Chuẩn bị đơn khởi kiện

▪ Nội dung Đơn khởi kiện (Điều 30 khoản 2 LTTTM);

▪ Độ dài của đơn khởi kiện? Có nên trình bày toàn bộ các lập luận, lý lẽ mà

mình có trong đơn khởi kiện?



1. BẮT ĐẦU TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

c) Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện

Thỏa thuận trọng tài và các tài liệu có liên quan.

d) Số lượng bản đơn khởi kiện và tài liệu kèm theo cần nộp

Tuỳ thuộc quy định của Quy tắc trọng tài

Tại VIAC, các thông báo, tài liệu (hồ sơ khởi kiện và cả các tài liệu khác sau

này) do một bên gửi tới Trung tâm phải đủ số bản để Trung tâm gửi tới

thành viên của HĐTT mỗi người một bản, tới bên kia một bản và lưu một

bản.



1. BẮT ĐẦU TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

e) Gộp nhiều quan hệ pháp luật tranh chấp để giải quyết trong cùng một vụ

kiện:

▪ Điều kiện: Được sự đồng ý của các bên; hoặc quy tắc tố tụng trọng tài

cho phép gộp.

▪ Quy tắc VIAC cho phép gộp và Trung tâm sẽ quyết định sau khi cân nhắc

các yếu tố có liên quan, thường bao gồm:

➢ Các thỏa thuận trọng tài phải tương thích; và

➢ Các tranh chấp có cùng quan hệ pháp lý.



1. BẮT ĐẦU TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

f) Sự tham gia của bên thứ ba vào tố tụng trọng tài?

- Tố tụng trọng tài không tồn tại tư cách “người có quyền lợi và nghĩa vụ

liên quan”.

- Thỏa thuận trọng tài chỉ có hiệu lực đối với các bên tham gia vào thỏa

thuận trọng tài ➔ bên thứ ba không phải là một bên của thỏa thuận

trọng tài không thể tham gia tố tụng trọng tài trừ khi được tất cả các bên

đồng ý.

Lưu ý: Đối với trường hợp bổ sung đương sự trong quá trình tố tụng trọng

tài (dù cho bên đó có bị ràng buộc bởi thỏa thuận trọng tài): Pháp luật Việt

Nam chưa có quy định. Quy tắc VIAC cũng chưa có quy định.



a) Nội dung của bản tự bảo vệ:

▪ Cơ sở và lý lẽ phản biện yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn;

▪ Lựa chọn trọng tài viên;

▪ Ý kiến phản đối thẩm quyền của Hội đồng trọng tài (nếu có).

b) Thời hạn nộp bản tự bảo vệ:

Theo Luật TTTM: 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên
đơn (có thể gia hạn) trừ khi các bên có thỏa thuận khác hoặc quy tắc tố tụng
của trung tâm trọng tài mà các bên lựa chọn có quy định khác.

VIAC: 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn (có thể
được gia hạn). Tuy nhiên, riêng việc chọn trọng tài viên không được gia hạn.
Nếu Bị đơn không chọn trọng tài viên trong thời hạn quy định, chủ tịch trung
tâm sẽ chọn trọng tài viên cho Bị đơn.

2. BẢN TỰ BẢO VỆ



3. LỰA CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

HĐTT được thành lập như thế nào?

Tuỳ thuộc Quy tắc tố tụng trọng tài và/hoặc thoả thuận của các bên

HĐTT có thể bao gồm một hoặc nhiều trọng tài viên theo sự thỏa thuận của
các bên. Trường hợp các bên không thoả thuận về số lượng TTV thì HĐTT gồm
03 TTV.

▪ HĐTT là 01 TTV duy nhất: Các Bên được Thỏa thuận trọng tài viên duy nhất;
hoặc cơ quan có thẩm quyền chỉ định theo thỏa thuận của các bên hoặc
tòa án có thẩm quyền chỉ định trọng tài viên cho các Bên.

▪ HĐTT gồm ba (03) trọng tài viên: Mỗi bên chỉ định một trọng tài viên. Được
thỏa thuận về Trọng tài viên thứ ba/chủ tịch hội đồng hoặc cơ quan có

thẩm quyền chỉ định theo thỏa thuận của các bên hoặc tòa án có thẩm
quyền chỉ định cho các Bên.



3. LỰA CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

Xác định các tiêu chí lựa chọn – xác định các tiêu chí cần thiết và/hoặc cân

nhắc các tiêu chí đã được ấn định trong thỏa thuận trọng tài (nếu có)

a) Quốc tịch: cùng quốc tịch với một hoặc các bên hay trung lập? có am hiểu về pháp luật áp dụng

của vụ tranh chấp?

b) Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hành nghề: có chuyên sâu và quen thuộc với vấn đề tranh

chấp của các bên?

c) Quen thuộc với tố tụng trọng tài (các vụ việc phức tạp về vấn đề tố tụng, nhằm giải quyết hiệu quả

vụ tranh chấp, tránh sai sót về tố tụng)

d) Khả năng ngôn ngữ (sử dụng tốt ngôn ngữ trọng tài đã được thỏa thuận/ấn định, đọc hiểu hồ sơ

tranh chấp vụ việc nhằm hạn chế chi phí dịch thuật)

e) Nơi ở của trọng tài viên: có thuận tiện với địa điểm giải quyết tranh chấp để hạn chế chi phí đi lại

và bàn giao tài liệu?

f) Có thể lựa chọn (do chưa bị chỉ định bởi các bên khác)

g) Có thể lựa chọn được (do TTV đó có thời gian cho vụ việc)

h) Tính độc lập và khách quan



3. LỰA CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

Một số vấn đề khác có thể được đặt ra khi lựa chọn trọng tài viên

a) Với việc lựa chọn ứng viên tiềm năng này làm trọng tài viên cho mình thì

khả năng bên tranh chấp còn lại sẽ lựa chọn trọng tài viên như thế nào?

b) Liệu Chủ tịch HĐTT có thể được các TTV do các bên chỉ định thỏa thuận

bầu hay không và nếu không thì Trung tâm trọng tài sẽ chỉ định TTV thay

thế như thế nào?

c) Liệu TTV mà bên mình lựa chọn có khả năng làm việc ăn ý một cách cân

xứng với các thành viên còn lại về thâm niên kinh nghiệm, uy tín nghề

nghiệp hay hiểu biết sâu về lĩnh vực tranh chấp, vv. hay không?



3. LỰA CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

Một số công cụ tìm kiếm

a) Danh sách và sơ yếu lý lịch nghề nghiệp của trọng tài viên công bố bởi tổ

chức trọng tài;

b) Trang web của đơn vị khác nơi trọng tài viên công tác (nếu có)

c) Ấn phẩm học thuật của trọng tài viên

d) Trang thông tin điện tử (website), các trang mạng xã hội của cá nhân trọng

tài viên như Facebook hay LinkedIn

e) Các bảng xếp hạng tín nhiệm nghề nghiệp có uy tín trong lĩnh vực trọng tài:

Global Arbitration Review (GAR), WhoswhoLegal: Arbitration, Legal500,

Chambers and Partners, Assialaw, vv

f) Tham vấn trực tiếp với các luật sư chuyên sâu về trọng tài đã có kinh

nghiệm tranh tụng trước các trọng tài viên này



Một số điểm cần lưu ý liên quan đến thẩm quyền của hội đồng trọng tài:

▪ HĐTT có quyền quyết định về thẩm quyền của mình.

▪ Thỏa thuận trọng tài tồn tại độc lập với hợp đồng.

▪ Thẩm quyền của toà án xem xét lại quyết định về thẩm quyền của

HĐTT.

4. PHẢN ĐỐI THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI



Thời điểm đưa ra phản đối thẩm quyền:

• Tuỳ thuộc quy tắc tố tụng trọng tài

• Tại VIAC: Việc phản đối thẩm quyền của HĐTT phải được nêu rõ

trong bản tự bảo vệ.

• Mất quyền phản đối?

4. PHẢN ĐỐI THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI



Một số căn cứ điển hình để phản đối thẩm quyền trọng tài:

▪ Tranh chấp không thể được giải quyết bằng trọng tài;

▪ Thỏa thuận trọng tài không tồn tại;

▪ Các bên có tranh chấp không phải là các bên tham gia thỏa thuận

trọng tài;

▪ Thỏa thuận trọng tài có khiếm khuyết;

▪ Thỏa thuận trọng tài không tuân thủ yêu cầu về hình thức;

▪ Nội dung của tranh chấp không nằm trong phạm vi của thỏa thuận

trọng tài;

▪ Hội đồng trọng tài vượt quá thẩm quyền.

4. PHẢN ĐỐI THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI



4. PHẢN ĐỐI THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

Khiếu nại quyết định về thẩm quyền của hội đồng trọng tài

Trường hợp HĐTT ra quyết định cho rằng HĐTT không có thẩm quyền

Nếu Tòa án quyết định rằng HĐTT 
không có thẩm quyền

Các bên có quyền thỏa
thuận, lựa chọn phương
thức giải quyết tranh
chấp.

Nếu Tòa án quyết định rằng 
HĐTT có thẩm quyền

HĐTT phải tiếp tục giải 
quyết vụ việc



4. PHẢN ĐỐI THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI

Khiếu nại thẩm quyền của hội đồng trọng tài

Trường hợp HĐTT ra quyết định cho rằng HĐTT có thẩm quyền

Nếu Tòa án quyết định rằng 
HĐTT không có thẩm quyền

Nếu vụ việc đang được giải quyết,
HĐTT phải đình chỉ giải quyết.
Các bên có quyền thỏa thuận lại
phương thức giải quyết.

Nếu phán quyết đã được ban hành, 
một hoặc các bên có thể yêu cầu hủy 

phán quyết

Nếu Tòa án quyết định rằng 
HĐTT có thẩm quyền

HĐTT tiếp 
tục giải 
quyết



5. PHẢN ĐỐI TRỌNG TÀI VIÊN

Thời hạn đưa ra phản đối TTV

Luật TTTM và quy tắc trọng tài của VIAC không quy định thời hạn cụ thể cho

việc phản đối, yêu cầu thay thế TTV.

➔ Phản đối kịp thời



5. PHẢN ĐỐI TRỌNG TÀI VIÊN

Các cơ sở để phản đối TTV:

▪ TTV là người thân thích hoặc là người đại diện của một bên;

▪ TTV có lợi ích liên quan trong vụ tranh chấp;

▪ Có căn cứ rõ ràng cho thấy TTV không vô tư, khách quan;

▪ TTV đã là hòa giải viên, người đại diện, luật sư của bất cứ bên nào trước khi

đưa vụ tranh chấp đó ra giải quyết tại trọng tài, trừ trường hợp được các

bên chấp thuận bằng văn bản.

Việc áp dụng Quy tắc của Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA) về Xung đột lợi ích

trong trọng tài quốc tế?



5. PHẢN ĐỐI TRỌNG TÀI VIÊN

Thẩm quyền giải quyết phản đối TTV:

▪ Đối với trọng tài quy chế: Nếu HĐTT chưa được thành lập, Chủ tịch Trung
tâm trọng tài sẽ quyết định. Nếu HĐTT đã được thành lập, việc này sẽ do
các thành viên còn lại của HĐTT quyết định. Nếu các thành viên này không
quyết định được hoặc nếu các TTV hay TTV duy nhất từ chối giải quyết
tranh chấp, Chủ tịch Trung tâm trọng tài sẽ quyết định.

▪ Đối với trọng tài vụ việc: Các thành viên còn lại của HĐTT quyết định. Nếu
các thành viên còn lại của HĐTT không quyết định được hoặc nếu các TTV
hay TTV duy nhất từ chối giải quyết tranh chấp, một hoặc các TTV này, một
hoặc các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

▪ Quyết định của Chủ tịch Trung tâm trọng tài hoặc của Toà án nêu trên là

quyết định cuối cùng.



▪ Các bên có thể yêu cầu Tòa án hoặc HĐTT áp dụng BPKCTT (Điều

48.1 và 49.3 Luật TTTM)

▪ Các BPKCTT mà HĐTT được áp dụng: Điều 49.2 Luật TTTM

▪ Thủ tục áp dụng: Điều 50 và 51 Luật TTTM

▪ Lưu ý: Theo Điều 49.3 và 53.5 Luật TTTM, một khi các bên đã yêu cầu

HĐTT áp dụng BPKCTT rồi thì tòa án sẽ không có quyền áp dụng

BPKCTT và ngược lại chỉ trừ trường hợp các bên tranh chấp yêu cầu

Tòa án áp dụng BPKCTT không thuộc thẩm quyền của HĐTT.

6. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI



Một số tiêu chí HĐTT thường cân nhắc khi xem xét yêu cầu áp dụng

BPKCTT của các bên:

▪ Có thẩm quyền hiển nhiên (prima facie);

▪ Có vụ kiện về mặt nội dung;

▪ Có rủi ro sẽ gây tổn hại cho bên yêu cầu không thể được khắc phục

bởi một phán quyết bồi thường thiệt hại sau này nếu bác đơn yêu cầu

áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của bên yêu cầu;

▪ BPKCTT có tính cân xứng với thiệt hại có thể ngăn chặn.

6. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI



Một số giới hạn về quyền áp dụng BPKCTT của HĐTT

▪ HĐTT không thể ban hành BPKCTT yêu cầu hành động của bên thứ

ba;

▪ HĐTT không có quyền trực tiếp cưỡng chế thi hành BPKCTT mà mình

ban hành.

6. BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI



7. CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Pháp luật TTTM không có quy định nào về hình thức, giá trị pháp lý của chứng

cứ hay tiêu chí đánh giá chứng cứ. Luật TTTM không giới hạn ở nguồn chứng

cứ.

➔Chứng cứ trong tố tụng trọng tài khá đa dạng và linh hoạt, việc đánh giá

chứng cứ sẽ tùy theo quan điểm của HĐTT.

➔HĐTT không chịu sự ràng buộc của các quy định về chứng cứ trong

BLTTDS.



7. CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Ngoài các tài liệu, chứng cứ ghi nhận sự việc, chứng cứ cũng có thể bao gồm:

▪ Văn bản quy phạm pháp luật (legislation);

▪ Các bản án của tòa án quốc gia hay phán quyết trọng tài quốc tế trước đó;

▪ Sách luật (text book);

▪ Bình luận pháp lý (commentary);

▪ Ý kiến chuyên gia (legal opinion).



7. CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Vấn đề cung cấp chứng cứ trong thông lệ trọng tài quốc tế

▪ HĐTT có thể đưa ra thời hạn cung cấp tài liệu chứng cứ cho các Bên.

▪ Trong thời hạn được yêu cầu, một bên có thể đưa ra yêu cầu cung cấp một

số tài liệu nhất định cần thiết để giải quyết vụ việc đối với bên kia.

▪ Nếu Hội đồng trọng tài xác định rằng một Bên không hành xử một cách có

thiện chí trong việc thu thập chứng cứ, HĐTT có thể, ngoài ra với bất kỳ biện

pháp nào được quy định, xem xét cách hành xử như vậy trong việc phân bổ

chi phí của trọng tài, bao gồm cả chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến

việc thu thập chứng cứ.



8. NGƯỜI LÀM CHỨNG

Các Bên có quyền chủ động mời người làm chứng tham gia phiên họp giải

quyết tranh chấp (Điều 55.2 Luật TTTM).

Theo yêu cầu của một hoặc các bên và xét thấy cần thiết, Hội đồng trọng tài

có quyền yêu cầu người làm chứng có mặt tại phiên họp giải quyết tranh chấp

(Điều 47 Luật TTTM).

Việc triệu tập người làm chứng là quyền của HĐTT mà không phải nghĩa vụ

của HĐTT.

➔ Tòa án cũng đã thể hiện quan điểm này trong một số vụ việc như: Quyết

định số 10/2019/QĐ-PQTT của TAND TP. Hà Nội ngày 12/11/2019; Quyết

định 09/2014/QĐ-PQTT của TAND TP. Hà Nội ngày 03/10/2014.



8. NGƯỜI LÀM CHỨNG

Điều kiện đối với người làm chứng

Người làm chứng sự việc (fact witness): Có thể là bất cứ ai, kể cả nhân viên
hoặc thậm chí người đại diện của một bên.

Người làm chứng chuyên gia (expert witness): Người làm chứng chuyên gia có
thể là chuyên gia về kỹ thuật hoặc cũng có thể là những chuyên gia trong lĩnh
vực pháp luật.

➔ Cần cân nhắc đến quan hệ của TTV với nhân chứng ➔ ảnh hưởng đến tính
độc lập, khách quan của TTV.

Luật TTTM chỉ ghi nhận quyền tham vấn chuyên gia của HĐTT mà chưa ghi
nhận rõ việc các bên được tự mời người làm chứng chuyên gia. → Trường hợp

các Bên muốn tự mời người làm chứng chuyên gia, có thể vận dụng quy định
về người làm chứng nói chung.



8. NGƯỜI LÀM CHỨNG

Chuẩn bị cho người làm chứng

▪ Có thể chuẩn bị trước cho người làm chứng, đảm bảo tuân thủ các quy

định trong Luật luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp như

phải tôn trọng sự thật khách quan, không cung cấp tài liệu sai sự thật,

không xúi giục người làm chứng khai sai sự thật.

▪ Cung cấp trước bản lời khai của người làm chứng cho HĐTT và nên đảm

bảo sự có mặt của người làm chứng trong phiên họp giải quyết tranh

chấp nếu HĐTT.

▪ Cần thông báo trước với HĐTT về sự tham gia của người làm chứng trong

phiên họp giải quyết tranh chấp.



8. NGƯỜI LÀM CHỨNG

Thẩm tra người làm chứng

▪ HĐTT có quyền triệu tập người làm chứng tới phiên xử (Điều 47 Luật TTTM). Các
Bên nên đảm bảo sự có mặt của người làm chứng tại phiên xử khi được yêu cầu.

▪ Trong quá trình diễn ra phiên xử, người làm chứng có thể được cách ly nhằm
đảm bảo lời khai của họ không bị ảnh hưởng.

▪ Các cách thẩm tra: Thẩm tra trực tiếp, thẩm tra chéo, thẩm tra đồng thời người
làm chứng.

▪ HĐTT có thể hạn chế hoặc loại bỏ các câu hỏi cho người làm chứng hoặc câu
trả lời nào từ người làm chứng mà không liên quan, không quan trọng, trùng lặp
v.v

▪ HĐTT đưa ra quyết định khi một bên phản đối về câu hỏi của bên kia đối với
người làm chứng của mình.

▪ HĐTT kiểm soát việc các bên tuân thủ đúng lượng thời gian đã được phân bổ.



8. NGƯỜI LÀM CHỨNG

Đánh giá lời khai của người làm chứng khi người làm chứng không có mặt tại

phiên họp giải quyết tranh chấp?

Quy tắc IBA: HĐTT yêu cầu mỗi bên đảm bảo sự xuất hiện của người làm

chứng, và không xem xét tới bản lời khai/báo cáo nếu người làm chứng không

xuất hiện (Điều 4.7, 4.10, 5.5)

Quyết định 11/2019/QĐ-PQTT ngày 14/11/2019 của TAND Tp Hà Nội: Tòa án

đã hủy phán quyết trọng tài với do HĐTT áp dụng quy định trên đây để không

sử dụng tới bản lời khai của người làm chứng phía bị đơn do người làm chứng

không có mặt tại phiên xử.



▪ Cuộc họp quản lý vụ kiện/cuộc họp sơ bộ (CMC)

▪ Điều khoản tham chiếu (Term Of Reference -TOR);

▪ Các quyết định về thủ tục tố tụng (Procedural Orders –PO1);

▪ Thời biểu tố tụng (Timetable)

9. QUẢN LÝ VỤ KIỆN



Cuộc họp quản lý vụ kiện (CMC)

9. QUẢN LÝ VỤ KIỆN

▪ Quy tắc, luật trọng tài áp dụng và địa
điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

▪ Ngôn ngữ trọng tài, việc dịch thuật tài
liệu và phiên dịch trực tiếp

▪ Việc thành lập Hội đồng trọng tài (HĐTT)
và giải quyết các phản đối về thẩm quyền

▪ Việc áp dụng thủ tục rút gọn (experdite
procedure)

▪ Phạm vi thẩm quyền của HĐTT

▪ Việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm
thời (BPKCTT) nếu có

• Việc trao đổi thông tin liên lạc giữa các bên
trong tố tụng trọng tài

• Xác định những vấn đề cơ bản của tranh
chấp

• Xác định các vấn đề một cách riêng rẽ
(Bifurcation)

• Thống nhất về hình thức văn bản trao đổi
giữa các bên (written submissions)

• Lời khai người làm chứng (Witness
Statement)

• Chuyên gia làm chứng (Witness Experts)



Một số vấn đề cân nhắc liên quan đến cuộc họp quản lý vụ kiện

9. QUẢN LÝ VỤ KIỆN

▪ Phạm vi thỏa thuận về sự kiện và các vấn đề trong cuộc họp sơ bộ?

▪ Có cần thiết phải họp trực tiếp không?

▪ Ngôn ngữ trọng tài?

▪ Khách hàng có nên/cần thiết tham gia cuộc họp này?

▪ Có nên đồng ý với đối phương về các vấn đề trong cuộc họp sơ bộ?

▪ Nghĩa vụ tuân thủ các quyết định/chỉ thị từ cuộc họp sơ bộ của các
Bên đến đâu và chế tài áp dụng như thế nào?

▪ Phân bổ chi phí tổ chức cuộc họp sơ bộ?



Kết quả của cuộc họp quản lý vụ kiện (CMC)

▪ Quyết định về thủ tục tố tụng số 1 (Procedural Order No. 1 – PO1)

▪ Thời biểu tố tụng (Timetable)

▪ Điều khoản tham chiếu (Term Of Reference – TOR)

▪ Các cuộc họp sơ bộ, quyết định về thủ tục tố tụng bổ sung (Additional

CMCs/Procedural Orders)

9. QUẢN LÝ VỤ KIỆN



Quyết định về thủ tục tố tụng số 1 (Procedural Order No. 1 – PO1)

9. QUẢN LÝ VỤ KIỆN

▪ Luật áp dụng;

▪ Thời biểu/lịch trình tố
tụng, thời hạn;

▪ Quyền hạn của HĐTT về
các vấn đề thủ tục;

▪ Quy tắc và những hướng
dẫn, các chỉ thị về tố
tụng;

▪ Ngôn ngữ trọng tài, việc
dịch thuật, phiên dịch
trực tiếp;

▪ Trao đổi thông tin liên lạc
giữa các Bên;

▪ Xác định các vấn đề
tranh chấp;

▪ Chứng cứ, tài liệu nộp
bằng, hình thức tài liệu

▪ Người làm chứng;

▪ Ý kiến chuyên gia và
người làm chứng;

▪ Chuẩn bị cho việc xét xử
và xét xử.



Thời biểu tố tụng (Timetable)

▪ Các sự kiện, công việc cần làm;

▪ Các Bên có liên quan, có trách nhiệm thực hiện;

▪ Các mốc thời gian và thời hạn.

9. QUẢN LÝ VỤ KIỆN



Điều khoản tham chiếu (Term of Reference)

▪ Thông tin các Bên, HĐTT và Thư ký;

▪ Phương tiện, ngôn ngữ trao đổi;

▪ Yêu cầu của các Bên và các vấn đề tranh chấp;

▪ Điều khoản thỏa thuận trọng tài;

▪ Luật áp dụng;

▪ Các nguyên tắc về quy trình tố tụng.

➔ Ai là người ký TOR?

9. QUẢN LÝ VỤ KIỆN



Một số khuyến nghị cho các bên tranh chấp liên quan đến PO1, TOR và

Timetable

▪ Tham gia và đóng góp tích cực vào việc xây dựng các tài liệu này, có

thể chủ động đề xuất các nội dung trong đó;

▪ Có thể tận dụng cơ hội này để thỏa thuận cách thức tiến hành tố tụng

một cách tốt nhất;

▪ Cân nhắc kỹ lưỡng nội dung của các văn bản này, các mốc thời gian thể

hiện trong đó xem có phù hợp không, thảo luận với (các) bên còn lại để

thỏa thuận phù hợp.

▪ Tuân thủ đầy đủ các nội dung đặt ra trong các tài liệu này để vụ kiện

được giải quyết hiệu quả.

9. QUẢN LÝ VỤ KIỆN



Chuẩn bị trước phiên họp:

▪ Chuẩn bị kỹ các hồ sơ, tài liệu cần thiết và mang theo tất cả hồ sơ tài liệu

gốc để đối chiếu nếu được yêu cầu.

▪ Nắm chắc các cơ sở pháp lý và lập luận sẽ nêu ra. Có thể chuẩn bị các lập

luận này dưới hình thức slide trình chiếu có hình ảnh hoặc sơ đồ, bản vẽ

minh họa.

▪ Phỏng vấn người làm chứng trước để chuẩn bị nếu thấy cần thiết.

▪ Chuẩn bị giấy tờ cá nhân và ủy quyền hợp lệ cho những thành viên tham

dự phiên xử.

10. PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Các bước thông thường

▪ Các bước chuẩn bị ban đầu:

✓ Thư ký lập danh sách thành viên tham dự của các Bên, kiểm tra căn cước và
tư cách tham dự;

✓ Thư ký gửi bản tóm tắt tố tụng để các Bên kiểm tra và ký xác nhận;

▪ Chủ tịch HĐTT giới thiệu thành phần hội đồng;

▪ Các bên giới thiệu thành phần tham dự và trình bày ngắn gọn yêu cầu khởi kiện,
ý kiến tự bảo vệ;

▪ Phần hỏi đáp giữa các Bên và HĐTT;

▪ Thẩm tra người làm chứng;

▪ Luật sư các bên tranh luận.

10. PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Đưa ra tài liệu mới tại phiên xử

Hội đồng trọng tài có thể đưa ra trước những chỉ thị về vấn đề này hoặc có thể

quyết định tùy theo từng trường hợp cụ thể có chấp nhận những tài liệu mà một

bên phản đối hay không.

→ Nên hạn chế việc đưa tài liệu mới tại phiên xử.

10. PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Trong phiên họp:

▪ Tuân theo đúng quy trình tố tụng mà HĐTT ban hành;

▪ Trình bày các ý một cách rõ ràng, mạch lạc và phân bổ thời gian hợp
lý cho từng luận cứ;

▪ Khi nhận thấy có sai sót về tố tụng, cần nêu ra ý kiến ngay;

▪ Thể hiện được kiến thức pháp lý;

▪ Lý giải vấn đề một cách logic và thống nhất;

▪ Sử dụng kỹ năng thẩm vấn và trả lời;

▪ Cách diễn đạt phải có tính thuyết phục cao;

▪ Kết thúc vấn đề một cách cô đọng;

▪ Kiểm soát cảm xúc.

10. PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



Sau phiên họp:

▪ Chú ý các sai sót về tố tụng trong phiên họp (nếu có);

▪ Đệ trình về chi phí;

▪ Theo dõi và cập nhật với trung tâm trọng tài để đảm bảo phán quyết

được ban hành đúng thời hạn (nếu là phiên họp cuối cùng).

10. PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP



11. PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ THI HÀNH PHÁN QUYẾT

Đính chính, sửa chữa và giải thích phán quyết:

- Các bên có thể yêu cầu sửa chữa những lỗi rõ ràng về chính tả, về số liệu do

nhầm lẫn hoặc tính toán sai trong PQTT;

- Yêu cầu giải thích phán quyết nếu có điểm nào không rõ;

- Yêu cầu HĐTT ra phán quyết bổ sung đối với những yêu cầu được trình bày

trong quá trình tố tụng nhưng không được ghi trong PQTT trong một thời

hạn phù hợp với quy định PL.



11. PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ THI HÀNH PHÁN QUYẾT

PQTT là chung thẩm và các bên không thể kháng cáo hay yêu cầu hội đồng trọng tài
hay tòa án xem xét lại nội dung PQTT.

Các bên chỉ có thể yêu cầu hủy phán quyết dựa trên những căn cứ về mặt thủ tục như
sau

▪ Không có thoả thuận trọng tài hoặc thỏa thuận trọng tài vô hiệu

▪ Thành phần HĐTT, thủ tục tố tụng trọng tài không phù hợp với thoả thuận của các
bên hoặc trái với các quy định của Luật TTTM;

▪ Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của HĐTT; trường hợp PQTT có nội dung
không thuộc thẩm quyền của HĐTT thì nội dung đó bị huỷ

▪ Chứng cứ do các bên cung cấp mà HĐTT căn cứ vào đó để ra phán quyết là giả
mạo; Trọng tài viên nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của một bên tranh
chấp làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của PQTT;

▪ PQTT trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.



11. PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI VÀ THI HÀNH PHÁN QUYẾT

Thi hành phán quyết

▪ Phán quyết trọng tài quy chế: Có hiệu lực thi hành ngay.

Nếu bên phải thi hành phán quyết (i) không thi hành phán quyết trong

thời hạn thi hành được ghi trong phán quyết và (ii) không có yêu cầu hủy

PQTT tại Tòa án ➔ bên được thi hành PQTT có quyền làm đơn yêu cầu

cơ quan THADS có thẩm quyền thi hành PQTT trong nước.

▪ Phán quyết trọng tài vụ việc: bên được thi hành cần phải làm thủ tục

đăng ký PQTT tại Tòa án có thẩm quyền trong thời hạn 01 năm kể từ ngày

PQTT được ban hành. Sau khi được đăng ký, PQTT vụ việc có hiệu lực thi

hành như PQTT quy chế.



THẢO LUẬN

Thỏa thuận trọng tài ghi nhận: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ

được giải quyết bằng trọng tài. Nếu kết quả giải quyết không được như mong đợi,

các bên có quyền tiếp tục yêu cầu Tòa án giải quyết và bản án của Tòa án sẽ là

quyết định cuối cùng, có giá trị thực hiện.”

Câu hỏi:

- Theo thỏa thuận này, nguyên đơn có thể khởi kiện tại VIAC không?

- Ngay sau khi có phán quyết và phán quyết không đáp ứng kỳ vọng, các bên

có thể tiếp yêu cầu Tòa án giải quyết lại như đã thỏa thuận được không?



THẢO LUẬN

Thỏa thuận trọng tài giữa hai Công ty Việt Nam: “Trong trường hợp có bất cứ

tranh chấp nào phát sinh liên quan đến hợp đồng này, các Bên trước hết sẽ cùng

giải quyết hữu nghị thông qua ban phân xử tranh chấp và hòa giải do các bên

thành lập. Trong trường hợp tranh chấp vẫn không được giải quyết, sau khi gửi

thông báo tranh chấp bằng văn bản cho bên kia, một hoặc các bên có quyền đưa

vụ việc ra giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Số lượng

trọng tài viên là 03, ngôn ngữ trọng tài sẽ bằng tiếng Anh.”

Câu hỏi:

- Một bên có thể khởi kiện ngay khi chưa thông qua ban xử lý tranh chấp

và/hoặc chưa gửi thông báo tranh chấp cho bên kia không?

- Có thể sử dụng tiếng Anh cho tố tụng trọng tài như thỏa thuận được không?



THẢO LUẬN

Hai bên đều là Công ty/cá nhân Việt Nam thỏa thuận lựa chọn một trung

tâm trọng tài ở nước ngoài, ví dụ Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore

(SIAC), giải quyết có được không?



THẢO LUẬN

Một đơn vị cung cấp dịch vụ và một người tiêu dùng ký kết một hợp đồng

dịch vụ. Đây là mẫu hợp đồng soạn sẵn do nhà cung cấp dịch vụ đưa ra trong

đó có thỏa thuận trọng tài. Khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng lại khởi kiện

đơn vị cung cấp dịch vụ ra Tòa án. Tòa án có thẩm quyền giải quyết không?



THẢO LUẬN

Trong một vụ kiện trọng tài có HĐTT gồm 3 thành viên. Trong đó, TTV do

một bên chọn và chủ tịch HĐTT là hai đồng nghiệp cùng công tác trong một

trường đại học luật. Vậy, một bên có căn cứ yêu cầu thay đổi TTV không?



MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo trong nước

1. Tòa án Nhân dân Tối cao, World Bank Group, Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải, Nhà xuất bản thanh niên;

2. Alan Redfern, Martin Hunter, Nigel Blackaby, Constaintine Partasides, Pháp luật và thực tiễn trọng tài thương mại quốc tế, Dịch và hiệu
đính bởi VIAC và VCCI năm 2010;

3. Học viện tư pháp, Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án của Luật sư;

4. Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc Lập, Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế ở Việt Nam, tháng 11/2016;

5. Đỗ Văn Đại, Pháp luật về trọng tài thương mại Việt Nam, Bản án và bình luận bản án (2 tập);

6. Viện trọng tài quốc tế Việt Nam (VIArb), Sổ tay đào tạo khóa đào tạo trọng tài quốc tế chuyên sâu - Học phần 1: Trọng tài thương mại và
thực tiễn Việt Nam, tháng 7/2021;

7. Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), Giải quyết tranh chấp hợp đồng, những điều doanh nhân cần biết, 2016;

8. VIAC và VCCI, Sổ tay trọng tài viên, 2010;

9. Vũ Đức Long, Chu Thu Hiền, Richard Garnett, Báo cáo đánh giá so sánh luật mẫu và Luật Trọng tài Thương mại 2010 về công nhận và
cho thi hành phán quyết trọng tài tại Việt Nam, đề xuất việc áp dụng Luật Mẫu tại Việt Nam (UNDP, 2019)



MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo quốc tế

1. Global arbitration review, GAR Guide The Guide to Advocacy - Fifth Edition,

https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-advocacy/fifth-edition

2. Alan Redfern & Martin Hunter with Nigel Blackaby and Constantine

Partasides, Law and Practice of International Commercial Arbitration (Sweet &

Maxwell 4th edi-tion), 2004;

3. Dinesh Raj Shiwakoti, Law on Commercial Arbitration, (Asia Review, 2014);

4. UNCITRAL, Notes on Organising Arbitration Proceedings (2016);

5. CIArb’s Guidance Note on Remote Dispute Resolution Proceedings (2020)

https://globalarbitrationreview.com/guide/the-guide-advocacy/fifth-edition


MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các trang thông tin điện tử hữu ích

• UNCITRAL:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration.html

• IBA:
https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Defaul
t.aspx#

• ICCA: https://www.arbitration-icca.org/publications.html
• CIARB: https://www.ciarb.org/resources/guidelines-ethics/
• Kluwer: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/
• GAR: https://globalarbitrationreview.com/edition/1001410/the-guide-to-

advocacy-fourth-edition
• Kỹ năng tham giả giải quyết tranh chấp bằng trọng tài:

https://independent.academia.edu/ManhDzungNguyen/Drafts

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration.html
https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx
https://www.arbitration-icca.org/publications.html
https://www.ciarb.org/resources/guidelines-ethics/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/
https://globalarbitrationreview.com/edition/1001410/the-guide-to-advocacy-fourth-edition
https://independent.academia.edu/ManhDzungNguyen/Drafts
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