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Nội dung cơ bản

1. Tổng quan về các phương thức giải quyết
tranh chấp theo cácđiều ước quốc tế

2. Vai trò của Luật sư trong Thương lượng
& Hòa giải

3. Vai trò của Luật sư trong Trọng tài

4. Các vấn đề cần lưu ý về giải quyết tranh
chấp thương mại quốc tế

I. Tranh chấp đầu tư TPP

• Tham vấn và Thương lượng

• Trọng tài

− Trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư 
quốc tế (ICSID)

− UNCITRAL

− Các Trung tâm Trọng tài khác
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1. So sánh
các cơ chế giải quyết tranh chấp

Tham vấn
và thương
lượng

Hòa giải Tr ọng tài ad 
hoc theo Bộ
quy tắc
UNCITRAL

Tr ọng tài
tại ICSID 
hoặc các
trung tâm
khác

Tòa án/ Cơ
quan tài
phán quốc
gia có thẩm
quyền

Hiệp định
thương mại
Việt - Mỹ

� � � � �

Các hiệp định
đầu tư song 
phương BIT

�
� � �

Hiệp định
mẫu dịch tự
do FTA khu
vực ASEAN

� � � �

2. Xu hướng
giải quyết tranh chấp quốc tế

Xu hướng lựa
chọn:
• Thương lượng

• Hòa giải

• Trọng tài

Kết quả điều tra năm 2013 của trườngđại học Queen 
Mary, London về phương thức giải quyết tranh chấp

ưa thích của Doanh nghiệp
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II. Đại diện cho khách hàng
trong thương lượng và hòa giải

• Lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp
thích hợp thay thế cho tranh tụng tại Tòa án

• Lựa chọn một quy tắc hòa giải thích hợp

• Lựa chọn chiến lược thương lượng - hòa
giải phù hợp và tư vấn cho quá trìnhđó.

• lựa chọn giữa mô hình hợp tác hay cạnh
tranh



11/29/2013

3

29/11/2013 www.dzungsrt.com1 7

1. Đại diện cho khách hàng
trong thương lượng và hòa giải

Tư vấn cho khách hàng:
- giải phápđạt được có thỏa mãn yêu cầu của khách hàng

hay không
- thông báo cho khách hàng biết sớm những khả năng có

thể xảy ra khi thương lượng - hòa giải
- mô tả tiến trình hòa giải cho khách hàng
- nghiên cứu tìm hiểu các tổ chức cung cấp dịch vụ hòa

giải, quy tắc hòa giải và hòa giải viên
- lựa chọn người đại diện tốt nhất cho khách hàng tham gia

hòa giải
- xây dựng những phương án hòa giải khác nhau và phát

triển một chiến lược hòa giải
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2. Đại diện cho khách hàng
trong thương lượng và hòa giải

- rà soát lại những điểm mạnh và điểm yếu của vụ việc
cùng với khách hàng

- tìm hiểu kỹ những lợi ích cho khách hàng và ngược lại
- trình bày trực tiếp với khách hàng của phía bên kia
- kiên nhẫn trong quá trình hòa giải
- cân nhắc thận trọng việc traođổi thông tin
- việc hòa giải không thành vẫn có thể đem lại lợi ích
• Thương lượng thay mặt cho khách hàng hoặc cùng với

khách hàng
• Đánh giá về mặt pháp lý của dự thảo thỏa thuận đạt được

trong hòa giải trước khi cam kết chính thức

III. Tr ọng tài thương mại

Kết quả khảo sát củaĐại học Queen Mary, London 
(Từ 1 đến 7: mức độ quan trọng giảm dần)
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1. Trọng tài thương mại

Những vẫn đề thực tiễn khi lựa chọn trọng
tài để giải quyết tranh chấp:

- Lựa chọn tổ chức trọng tài

- Lựa chọn quy tắc tố tụng trọng tài

- Lựa chọn trọng tài viên

- Lựa chọn nơi tiến hành xét xử trọng tài
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2.Các tổ chức trọng tài quốc tế
• Khu vực châu Á – Thái Bình Dương:

- Nhóm trọng tài khu vực châu Á – Thái Bình Dương - Asia
Pacific Regional Arbitration Group ('APRAG') gồm có 30 thành
viên: http://www.aprag.org./

- Trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC):
http://www.siac.org.sg/

- Trung tâm trọng tài quốc tế Hồng Kông (HKIAC):
http://www.hkiac.org/HKIAC/HKIAC_English/main.html

- Ủy ban trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung quốc
(CIETAC): http://cietac.org.cn/english/introduction/intro_3.htm

- Hiệp hội trọng tài thương mại Nhật Bản (JCAA):
http://www.jcaa.or.jp/e/index-e.html

- Tòa án trọng tài quốc tế của Phòng thương mại quốc tế (ICC):
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3. Các tổ chức trọng tài Việt nam

• Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC) bên
cạnh Phòng thương mại và công nghiệp Việt nam
(VCCI) trụ sở chínhở Hà nội;

• Trung tâm trọng tài kinh tế Hà nội
• Trung tâm trọng tài kinh tế Thăng Long
• Trung tâm trọng tài kinh tế Bắc giang
• Trung tâm trọng tài kinh tế Sài gòn
• Trung tâm trọng tài kinh tế Cần Thơ
• Trung tâm trọng tài quốc tế Thái Bình Dương –

PIAC
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4. Lựa chọn tổ chức trọng tài:

• Uy tín quốc tế
• Cơ cấu tổ chức bộ máyđiều hành, giúp việc
• Quy tắc hành chính
• Quy tắc tố tụng
• Các dịch vụ cung cấp
• Danh sách trọng tài viên
• Chi phí hành chính, lệ phí trọng tài etc.
• Chịu sự điều chỉnh của Luật trọng tài?

5. Lựa chọn
Quy tắc tố tụng trọng tài

• Tổ chức trọng tàiđã chọn có cho phép áp dụng
quy tắc tố tụng trọng tài khác hay không?

• Quy tắc tố tụng trọng tài có phù hợp với tiêu
chuẩn quốc tế hay không? (Bộ quy tắc
UNCITRAL)

• Mức độ can thiệp của Tổ chức trọng tài trong
tố tụng trọng tài

• Mức độ tôn trọng sự thỏa thuận tự do của các
bên

6. Lựa chọn
Hòa giải viên – Trọng tài viên

• Xem xét sự phù hợp của Trọng tài viên dự kiến
và quá trình tố tụng trọng tài

• Tiêu chuẩn:

- Kiến thức

- Kỹ năng

- Phẩm chất đạo đức

- Tính vô tư, khách quan
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• Các phương thức đánh giá

- Nơi đào tạo

- Nơi thực hành nghề nghiệp

- Kinh nghiệm thực tiễn

- Đánh giá của thị trường

- Chuyên môn chuyên sâu của trọng tài
viên

6. Lựa chọn
Hòa giải viên – Trọng tài viên

7. Lựa chọn
nơi ti ến hành xét xử tr ọng tài

• Thành viên của Côngước New York 1958 hay 
không?

• Luật Trọng tài có phù hợp với tiêu chuẩn quốc
tế - Luật trọng tài mẫu của UNCITRAL hay 
không?

• Tòa án sở tại có hỗ trợ trọng tài hay không?

• Chi phí và sự thuận tiện cho các bên tranh
chấp

IV. M ột số vấn đề cần lưu ý

1. Vấn đề thẩm quyền (Competence –
Competence, Parallel Proceedings, Anti –Suit 
Injunction)

2.  Vấn đề lựa chọn luật áp dụng (luật hợp đồng, 
luật áp dụng cho thỏa thuận trọng tài, luật tố
tụng trọng tài)

3. Lựa chọn luật sư nước ngoài
4. Vấn đề chứng cứ
5. Vấn đề thi hành phán quyết
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Tài li ệu tham khảo

• Danh mục tài liệu tham khảo dưới đây dựa trên chương 

trình của Trường Trọng tài quốc tế (School of 

International Aritration –SIA), Trường Luật Queen Mary, 

Đại học tổng hợp Luân đôn (University of London) 

• Danh mục tài liệu tham khảo dưới đây cũng dựa trênĐề

xuất các môn học trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp

quốc tế cho chương trìnhđào tạo luật sư hội nhập kinh tế

quốc tế thuộc đề án 123 – Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng
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Tài li ệu tham khảo về thương lượng
và hòa giải thương mại quốc tế

• Palmer and Roberts:Dispute processes: ADR and the
primary forms of decision making

• Henry Brown and Arthur Marriott,ADR: Principles and
Practice,2nd ed. Sweet and Maxwell, 1999.

• Goldberg, Sander, Rogers,Dispute Resolution:
Negotiation, Mediation and Other Processes, 3d ed., 1999

• L. Riskin, Dispute Resolution and Lawyers, West
Publishing Co, 1997

• Gerald Williams,Legal Negotiation and Settlement, 1983
• W. Trachte-Huber and S. Huber,Reaching Agreement in

Law and Business1998
• Christian Buhring-Uhle,Arbitration and Mediation in

International Business, Kluwer Law International, 1998
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• H. Raiffa, The Art and Science of Negotiation, Cambridge,
Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1982.

• R. Fisher and W. Ury, Getting to Yes: Negotiating
Agreement Without Giving In, 2d ed., Penguin Books, 1991

• Robert A. Baruch Bush and Joseph P. Folger, The Promise
of Mediation: The Transformative Approach to Conflict,
new and rev. edn. San Francisco: Jossey-Bass, 2005

• Karl Mackie and Eileen Carroll,International Mediation:
The Art of Business Diplomacy, Kluwer Law International,
1999

• F. Elashmawi, Competing Globally: Mastering Cross-
Cultural Management and Negotiations,Butterworth-
Heinemann, 2001

Tài li ệu tham khảo về thương lượng
và hòa giải thương mại quốc tế
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Tài li ệu tham khảo về tr ọng tài quốc tế

• * Gary Born, International Commercial Arbitration(Kluwer Law
International) 2009.

• * Thomas Carbonneau,Cases and Materials on Commercial
Arbitration and Docu-mentary Supplement,3rd edition (Juris
Publishing) 2003.

• * Thomas Carbonneau,Law and Practice of Arbitration(Juris
Publishing) 2003.

• * W Lawrence Craig, William W Park & Jan Paulsson,
International Chamber of Commerce Arbitration,3rd edition,
Dobbs Ferry / NY (Oceana) 2000

• ** Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial
Arbitration (ed. by Emmanuel Gaillard and John Savage), Kluwer
Law International 1999.

• ** Julian D M Lew, ed.Contemporary Problems in International
Arbitration, London (CCLS, now Kluwer) 1986.
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• Julian D M Lew, Loukas A Mistelis and Stefan Kröll,Comparative
Interna-tional Commercial Arbitration, Kluwer Law International
2003.

• Jean-François Poudret et Sébastien Besson,Droit comparé de
l’arbitrage interna-tional, (Bruylant, LGDJ & Schulthess 2002)

• Alan Redfern & Martin Hunter with Nigel Blackaby and Constantine
Partasides,Redfern Hunter on International Commercial Arbitration
(Sweet & Maxwell) 2009.

• W Michael Reismann, W Laurence Craig, William W Park & Jan
Paulsson,Interna-tional Commercial Arbitration, Cases, Materials
and Notes on the Resolution of In-ternational Business Disputes
(Foundation Press) 1997.

• Petar Šarčević, (ed.),Essays on International Commercial Arbitration
(Graham & Trotman / Martinus Nijhoff) 1989.

• Tibor Várady, John J Barceló, III, Arthur T von Mehren,International
Commercial Arbitration – A Transnational Perspective, St. Paul, Minn
(West Group – American Casebook Series, 2nd edition) 2002.

Tài li ệu tham khảo về tr ọng tài quốc tế

Tài li ệu tham khảo về giải quyết tranh
chấp tr ọng tài đầu tư (Sách luật chính)

• R DOAK BISHOP, JAMES CRAWFORD AND W MICHAEL REISMAN, Foreign 
Investment Disputes- Cases, Materials and Commentary (Kluwer Law International, 2005) 

• TODD WEILER (ED), International Investment Law and Arbitration – Leading Cases from 
the ICSID, NAFTA, Bilateral Treaties and Customary International Law (Cameron May, 
2005) L BOISSON DE CHAZOURNES ET AL, International Organizations and International 
Dispute Settlement: Trends and Prospects (Transnational Publishers, 2002) J COLLIER & V 
LOWE, Settlement of Disputes in International Law (Oxford UP, 1999 / paperback in 2000) 

• J D.M.LEW, L A MISTELIS, S M KRÖLL, Comparative International Commercial Arbitration 
(Kluwer, 2003); J MERRILLS, International Dispute Settlement (Cambridge UP, 4th ed, 
2005); D PALMETER AND P C MAVROIDIS, Dispute Settlement in the World Trade 
Organization – Practice and Procedure (Kluwer 1999) E U PETERSMANN, International 
Trade Law and the GATT/WTO Dispute Settlement System (Kluwer 1997) 

• C H SCHREUER, The ICSID Convention: A Commentary (Cambridge UP and ICSID, 2001); 
M SORNARAJAH, The International Law on Foreign Investment, (Cambridge UP, 2nd ed, 
2004); 

• T WEILER, NAFTA Investment Law and Arbitration: Past Issues, Current Practice, Future 
Prospects (Transnational 2004) 
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Tài li ệu tham khảo về giải quyết tranh
chấp tr ọng tài đầu tư (Websites)

• ICSID has a very good website at: http://www.worldbank.org/icsid

• BIT Search – UNCTAD: http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch____779.aspx

• NAFTA Secretariat: http://www.nafta-sec-alena.org/DefaultSite/home/index_e.aspx

• On NAFTA see http://www.naftalaw.org/

• SICE: http://www.sice.oas.org

• More on NAFTA: http://www.ustr.gov/regions/whemisphere/nafta.shtml

• The UNCTAD Dispute Settlement at http://r0.unctad.org/dispsett/course.htm

• Energy Charter Treaty: http://www.encharter.org/index.jsp

• Investment Treaty Arbitration Resource Website: http://ita.law.uvic.ca/

• International Claims and Investment Disputes: http://www.state.gov/s/l/c3433.htm

• International Court of Justice: http://www.icj-cij.org/

• UNCLOS: 
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.
htm

Các sách do VCCI dịch và xuất bản

• Sổ tay Trọng tài viên – VCCI – VIAC

• Kỹ năng cơ bản cho Trọng tài viên mới – Allan H. Goodman (Solomon Publication)

• Trọng tài quốc tế và tòa án quốc gia: Câu chuyện không hồi kết – Albert Jan Van Den Berg.

• Tuyển tập một số văn bản về trọng tài và hòa giải thương mại

• Các quyết định Trọng tài Quốc tế chọn lọc

• Pháp luật và thực tiễn Tr ọng tài thương mại Quốc tế.

• Hỏi đáp về luật Trọng tài thương mại – VCCI 2010

• 50 phán quyết trọng tài quốc tế chọn lọc

• Trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp được lựa chọn

• Tranh chấp từ hợp đồng xuất khẩu – Án lệ Trọng tài và kinh nghiệm

• Kinh nghiệm thực tế giải quyết tranh chấp hợp đồng Thương mại - Hàng hải

• Côngước New York 1958

• Tư pháp quốc tế Việt nam – TS Đỗ Văn Đại – PGS.TS. Mai Hồng Quỳ. NXB Chính trị quốc 
gia năm 2010

• Tuyển tập các Bản án, Quyết định của Tòa án Việt nam về Trọng tài thương mại – TS. Đỗ Văn 
Đại & TS. Trần Hoàng Hải. NXB Lao Động T3/2010.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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