
8/12/2017

1

LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN 
NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ ĐỢT 12 NĂM 2017
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Luật sư Nguyễn Mạnh Dũng
Thành viên Tòa trọng tài quốc tế ICC

Viện Trọng tài Luân Đôn (CIArb),

Ủy ban Trọng tài của Đoàn Luật sư Quốc tế (IBA)

Hội đồng Trọng tài thương mại quốc tế (ICCA)

Hồ Chí Minh, ngày 12/08/2017

QUỐC TẾ HIỆU QUẢ

18/12/2017

ĐẶT VẤN ĐỀ

“Liệu tranh tụng tại trọng tài quốc tế

cũng giống như tranh tụng tại trọng tài

trong nước?”

28/12/2017

MỤC LỤC
1. Nguồn của pháp luật trọng tài quốc tế
2. Kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng

trọng tài quốc tế:
- Lựa chọn và tiếp cận trọng tài viên

ố ế- Phản đối và thay thế TTV
- Quản lý vụ kiện
- Chuẩn bị và soạn thảo các bản ý 

kiến 
- Thu thập và đánh giá chứng cứ 

38/12/2017
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I. NGUỒN CỦA PHÁP LUẬT 
TRỌNG TÀI

Luật cứng
– Công ước New York 1958
– Luật trọng tài mẫu

UNCITRAL 
– Quy định về giải quyết tranh

chấp tại Các hiệp định, điều
ố ế

• Luật mềm
– Các hướng dẫn của IBA 
– Các lưu ý của

UNCITRAL
– Hướng dẫn và lưu ý của

các trung tâm trọng tàip ạ ệp ị ,
ước quốc tế khác có liên quan

– Luật trọng tài thương mại
năm 2010 

– Bộ luật tố tụng dân sự 2015
– Nghị quyết HĐTP  01/2014
– Quy tắc trọng tài của trung

tâm trọng tài

các trung tâm trọng tài
quốc tế: ICC, SIAC, 
HKIAC, Ciarb

• Cơ sở áp dụng: 
– Thỏa thuận của các bên
– Thẩm quyền tự quyết của

HĐTT
– Nguồn tham khảo khác

48/12/2017

II. KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI

58/12/2017

1. TÌNH HUỐNG GIAO DỊCH 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐIỂN HÌNH

• NGƯỜI BÁN: Công ty XNK Nghĩa Phúc (Việt
nam)

• Người cung cấp? 
• NGƯỜI MUA: Công ty thương mại tổng hợp

M G bh (Đứ )Megamex Gmbh (Đức)
• Người tiêu thụ: Green Bamboo (Đức)
• Hàng hóa: thủy sản xuất khẩu
• Đ/k giao hàng: CIF HCMC Incoterms 2000
• Đ/k thanh toán: nhờ thu D/A
• Vv.

68/12/2017
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2. CÂU HỎI

Trong quá trình đàm phán và
soạn thảo một thỏa thuận trọng
tài nên cương quyết đòi hỏi/ cótài, nên cương quyết đòi hỏi/ có

thể thỏa hiệp yếu tố nào? 

78/12/2017

3. ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP DO LUẬT SƯ VIỆT NAM SOẠN

• 14.2. Bất kỳ tranh chấp hay khác biệt có liên quan đến
hợp đồng mà không thể giải quyết trên cơ sở hòa giải thì
sẽ được giải quyết tại Trung tâm trọng tài Thương mại
Quốc tế Việt Nam( Gọi tắt là luật) với ba trọng tài bổ
nhiệm theo quy định của Luật.

• Địa điểm phân xử tại Trung tâm trọng tài Thương mại• Địa điểm phân xử tại Trung tâm trọng tài Thương mại
quốc tế Việt Nam. Luật tố tụng của Việt Nam sẽ được áp
dụng.

• Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết theo các điều khoản
của hợp đồng và các thỏa thuận khác liên quan đến việc
thực hiện hợp đồng, nếu không thì sẽ áp dụng luật định
của Việt Nam mà không tham chiếu đến các luật khác

88/12/2017

4. ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH 
CHẤP DO LUẬT SƯ ĐỨC SOẠN

• Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến
hợp đồng này bao gồm cả vấn đề liên quan đến sự tồn tại,
giá trị pháp lý và việc chấm dứt hợp đồng sẽ phải được
đưa ra giải quyết chung thẩm bằng trọng tài tại Trung
tâm trọng tài quốc tế Singapore (“SIAC”) căn cứ vào quy
ắ ểtắc trọng tài của trung tâm này có hiệu lực tại thời điểm

khởi kiện, quy tắc này được coi như là một phần của điều
khoản này.
Địa điểm tố tụng trọng tài sẽ là Singapore
Hội đồng trọng tài bao gồm 3 Trọng tài viên.
Ngôn ngữ trọng tài sẽ là tiếng Anh.
Hợp đồng này được điều chỉnh bởi luật của Anh.

98/12/2017
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5. ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI 
MẪU CỦA ICC

1. Tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan
đến hợp đồng hiện tại sẽ phải được giải quyết
chung thẩm theo Quy tắc trọng tài của Phòng
thương mại quốc tế (ICC) bởi một hoặc nhiều
Trọng tài viên được chỉ định theo Quy tắc này.

2. “Tất cả tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan
đến hợp đồng hiện tại sẽ phải được đưa ra Tòa
trọng tài quốc tế thuộc Phòng thương mại quốc
tế (ICC) và sẽ được giải quyết chung thẩm theo
Quy tắc trọng tài của Phòng thương mại quốc tế
(ICC) bởi một hoặc nhiều Trọng tài viên được
chỉ định theo Quy tắc này.”

108/12/2017

6. KHUYẾN NGHỊ KHI SOẠN 
THẢO THỎA THUẬN TRỌNG TÀI
• Điều khoản trọng tài mẫu của trung tâm trọng

tài

• Luật áp dụng để xem xét thỏa thuận trọng tài;
luật tố tụng trọng tài (luật nơi có địa điểmậ ụ g ọ g ( ậ ị
trọng tài); luật giải quyết nội dung tranh chấp.

• Kỹ năng: Hướng dẫn của IBA về việc soạn
thảo điều khoản trọng tài quốc tế 7/10/2010

118/12/2017

7. HƯỚNG DẪN CỦA IBA (1)

1. Các bên nên quyết định lựa chọn giữa trọng tài quy
chế hay trọng tài vụ việc.

2. Các bên nên lựa chọn một quy tắc trọng tài và sử
dụng điều khoản mẫu của quy tắc này.

3 T ừ ờ h đặ biệ á bê khô ê ố ắ3. Trừ trường hợp đặc biệt, các bên không nên cố gắng
giới hạn phạm vi tranh chấp đưa ra trọng tài và nên
xác định phạm vi rộng.

4. Các bên nên lựa chọn địa điểm tố tụng trọng tài
(Place). Lựa chọn này nên dựa trên cả những cân
nhắc thực tiễn và pháp lý.

128/12/2017
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7. HƯỚNG DẪN CỦA IBA (2)

5. Các bên nên xác định số lượng trọng tài viên
cụ thể.

6. Các bên nên xác định phương thức lựa chọn
và thay thế trọng tài viên. Đối với Trọng tàiy ọ g ọ g
vụ việc thì nên xác định cơ quan có thẩm
quyền chỉ định Trọng tài viên.

7. Các bên nên xác định rõ ngôn ngữ trọng tài.
8. Các bên nên xác định luật điều chỉnh hợp

đồng và các tranh chấp phát sinh sau này.

138/12/2017

8. KỸ NĂNG TRONG TỐ TỤNG 
TRỌNG TÀI

1. Lựa chọn và tiếp cận trọng tài viên

2. Phản đối và thay thế trọng tài viên

3. Quản lý vụ kiệnQ ý ụ ệ

4. Chuẩn bị và soạn thảo các bản ý kiến

5. Thu thập chứng cứ

148/12/2017

8.1 LỰA CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN (1) 

• Hướng dẫn của ICC đối với Ủy ban và Nhóm quốc gia
10/05/2016 (Notes to National Committees and
Groups)

• Các yếu tố để chỉ định trọng tài viên tiềm năng:
– Tình tiết và hoàn cảnh của vụ kiện cụ thể

Ki h hiệ– Kinh nghiệm
– Địa điểm tố tụng trọng tài (place of arbitration)
– Luật áp dụng
– Giá trị tranh chấp
– Ngôn ngữ trọng tài
– Thời gian và điều kiện để giải quyết vụ kiện
– Quốc tịch của TTV tiềm năng
– Tính độc lập, khách quan của TTV tiềm năng

158/12/2017
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8.2 TIẾP CẬN TRỌNG TÀI VIÊN (2) 

• Hướng dẫn về việc tiếp cận TTV tiềm năng của CIArb 2016 
(Practical Guideline on Interviews for Prospective Arbitrators)

•+ Kinh nghiệm về trọng tài
quốc tế

+ Chuyên môn về vấn đề

‐ Tình tiết và hoàn cảnh cụ
thể của vụ việc

Q điể à lậ l ậ

N
Ê

N

+ Chuyên môn về vấn đề
tranh chấp

+ Thời gian và Điều kiện tham
gia xét xử (thời gian dự kiến
để giải quyết vụ việc và tổ
chức phiên họp)

+ Đối với trọng tài vụ việc,
phí cho TTV và các điều kiện
khác của việc chỉ định TTV

- Quan điểm và lập luận
của các bên tranh chấp

- Nội dung vụ tranh chấp

- Quan điểm của trọng tài
viên về nội dung tranh
chấp, lập luận và/ hoặc
khiếu nại của các bên

K
H

Ô
N

G
 N

Ê
N

168/12/2017

8.3 PHẢN ĐỐI VÀ THAY THẾ 
TRNG TÀI VIÊN 

Quy tắc đạo đức của Trọng
tài viên VIAC 15/05/2015:
• Vô tư
• Độc lập
• Công khai

Quy tắc về xung đột lợi ích
của IBA 23/10/2014
1. Những tiêu chuẩn chung

về tính khách quan, độc
lập và nghĩa vụ tiết lộ
xung đột lợi ích củag

• Bí mật
• Mẫn cán
• Việc liên lạc
• Thù lao TTV

xung đột lợi ích của
TTV.

2. Áp dụng các tiêu chuẩn
chung vào thực tiễn:

- Danh sách đỏ
- Danh sách cam
- Danh sách xanh

178/12/2017

8.4. DANH SÁCH ĐỎ CỦA IBA
Danh sách Đỏ không thể khước từ.
1.1. Có sự giống nhau giữa một bên và TTV hoặc TTV
là đại diện pháp lý của một tổ chức là một bên trong vụ
kiện.
1.2. TTV là quản lý, giám đốc hay thành viên của banq ý, g y
quản lý hoặc có những ảnh hưởng kiểm soát tương tự đối
với một trong các bên.
1.3. TTV có lợi ích tài chính hay cá nhân đáng kể đối
với một trong các bên hoặc trong kết quả của vụ kiện.
1.4. TTV thường xuyên tư vấn bên chỉ định hoặc một
chi nhánh của bên chỉ định và TTV hoặc công ty của TTV
có thu nhập lợi ích đáng kể từ việc tư vấn này.

188/12/2017
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8.5. DANH SÁCH ĐỎ CỦA IBA 
(TIẾP)

Danh sách Đỏ có thể khước từ.

2.1. Mối quan hệ của TTV đối với tranh
chấp.
2 1 1 TTV đưa ra tư vấn pháp lý hoặc đưa ra2.1.1. TTV đưa ra tư vấn pháp lý hoặc đưa ra
ý kiến chuyên môn về tranh chấp cho một
bên hoặc công ty của một trong các bên.
2.1.2. TTV có sự liên quan trước kia với vụ
kiện.

198/12/2017

8.5. DANH SÁCH ĐỎ CỦA IBA 
(TIẾP)

2.2. Lợi ích trực tiếp và gián tiếp của TTV trong tranh chấp.

2.2.1. TTV có cổ phiếu trực kiếp hoặc gián tiếp trong một
trong các bên hoặc trong công ty con của một bên.

2 2 2 Thành viên trong gia đình thân thiết của một TTV có2.2.2. Thành viên trong gia đình thân thiết của một TTV có
lợi ích tài chính đáng kể trong kết quả của vụ kiện.

2.2.3. TTV hoặc thành viên gia đình thân thiết của TTV có
mối quan hệ thân thiết với một bên thứ ba có trách nhiệm
trông cậy vào phần của bên không thành công trong tranh
chấp

208/12/2017

8.5. DANH SÁCH ĐỎ CỦA IBA 
(TIẾP)

Danh sách Đỏ có thể khước từ.
2.3. Mối quan hệ của TTV với các bên hoặc luật sư.
2.3.1. TTV hiện đang tư vấn cho một bên hoặc công ty của một
bên tranh chấp.
2.3.2. TTV hiện đại diện cho luật sư hoặc một công ty luật hoặc
hoạt động với tư cách là luật sư cho một trong các bên tranh chấp.
2 3 3 TTV là ộ l ậ ù ộ ô l ậ ới l ậ2.3.3. TTV là một luật sư trong cùng một công ty luật với luật sư
của một trong các bên.
2.3.4. TTV là quản lý, giám đốc hoặc thành viên ban quản lý
hoặc có ảnh hưởng kiểm soát tương tự trong công ty con của một
bên nếu công ty con đó trực tiếp liên quan đến các vấn đề tranh
chấp trong vụ kiện.
2.3.5. Công ty luật của TTV có trước kia đã có liên quan nhưng
đã kết thúc với vụ kiện mà TTV không có liên quan gì.

218/12/2017
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8.5. DANH SÁCH ĐỎ CỦA IBA 
(TIẾP)

2.3.6. Công ty luật của TTV hiện có mối quan hệ thương mại
quan trọng với một bên hoặc công ty con của một bên.

2.3.7. TTV thường xuyên tư vấn bên chỉ định hoặc công ty con
của bên chỉ định nhưng cả TTV và công ty của TTV không có lợi
nhuận tài chính đáng kể từ công việc tư vấn này.

ối h i đ h h hiế i b h2.3.8. TTV có mối quan hệ gia đình thân thiết với một bên hoặc
với quản lý, giám đốc hay thành viên của ban quản lý hay bất kỳ
người nào có khả năng kiểm soát tương tự ở một bên hoặc tại
công ty con của một bên hoặc với một luật sư đại diện cho một
bên.

2.3.9. Một thành viên gia đình thân thiết của TTV có lợi ích tài
chính lớn ở một bên hoặc công ty con của một bên.

228/12/2017

8.6. PHẢN ĐỐI TRỌNG TÀI VIÊN 
TẠI ICC

• Thời hạn: trong vòng 30 ngày theo điều
14.2

• Nội dung: theo điều 14.3

238/12/2017

8.7.QUẢN LÝ VỤ KIỆN 

• Những lưu ý của UNCITRAL về việc tổ chức
vụ kiện trọng tài năm 2012;

• Những lưu ý của ICC đối với các bên tranh
chấp và Hội đồng trọng tài về việc tiến hành tốchấp và Hội đồng trọng tài về việc tiến hành tố
tụng trọng tài theo Quy tắc trọng tài ICC 
1/3/2017

• Thủ tục rút gọn

• Sát nhập vụ kiện trọng tài

248/12/2017
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9. HƯỚNG DẪN CỦA IBA VỀ ĐẠI DIỆN CỦA 
CÁC BÊN TRONG TRỌNG TÀI QUỐC TẾ 

25/05/2013
Chế tài xử lý vi phạm:
• Khiển trách;
• Suy luận một cách thích hợp khi đánh giá các

chứng cứ, lập luận của đại diện bên tranh chấp
đó!

• Cân nhắc sai phạm của đại diện bên tranh chấp
trong việc ấn định chi phí trọng tài;

• Thực hiện biện pháp thích hợp khác để bảo vệ
tính công bằng và toàn vẹn của vụ kiện trọng
tài.

258/12/2017

10. QUY TẮC TRỌNG TÀI CỦA ICC

• Điều khoản tham chiếu (TOR): không có khiếu
nại mới sau TOR: 23.4

• Hội nghị quản lý vụ kiện và thời biểu tố tụng: 
điều 24.

• Phụ lục IV: các kỹ thuật quản lý vụ kiện

• Danh sách của ICCA về Lệnh thủ tục số 1 
(PO1)

268/12/2017

11. Danh sách của ICCA về Lệnh thủ
tục số 1 (PO1) (1)

• Các vấn đề về tổ chức vụ kiện
• Hội nghị quản lý vụ kiện (phiên họp sơ bộ)
• Thời biểu tố tụng;
• Luật điều chỉnh;• Luật điều chỉnh;
• Bảo mật;
• Đặc quyền;
• Đạo đức của luật sư;
• Thư ký hành chính;

278/12/2017
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11. Danh sách của ICCA về Lệnh thủ
tục số 1 (PO1) (2)

• Các văn bản không theo ngôn ngữ tố tụng
trọng tài;

• Lời khai của người làm chứng, chuyên gia;
• Trao đổi văn bản tố tụng và các lời khai;
• Yê ầ bê t h hấ ấ ă bả à• Yêu cầu bên tranh chấp cung cấp văn bản và

việc xuất trình văn bản;
• Phiên họp chuẩn bị xét xử;
• Phiên họp chuẩn bị xét xử của HĐTT;
• Biên bản các phiên họp;
• Chi phí

288/12/2017

12. HƯỚNG DẪN SỌAN THẢO CÁC BẢN Ý 
KIẾN CỦA VIỆN TRỌNG TÀI ANH (CIArb)

• Phản đối về thẩm quyền;

• Đơn xin áp dụng biện pháp khẩn
cấp tạm thời;

• Đơn yêu cầu bảo đảm chi phí tố
tụng;

298/12/2017

13. CĂN CỨ ĐỂ ĐƯA RA PHẢN ĐỐI VỀ 
THẨM QUYỀN

• Sự tồn tại của Thỏa thuận trọng tài?

• Các bên trong tranh chấp có đồng thời là các
bên tham gia thỏa thuận trọng tài?

• Thỏa thuận trọng tài có khiếm khuyết?Thỏa thuận trọng tài có khiếm khuyết?

• Thỏa thuận trọng tài được lập theo mẫu?

• Nội dung tranh chấp nằm trong phạm vi của
thỏa thuận trọng tài?

• Trọng tài viên có quyền hạn cần thiết?

308/12/2017
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14. QUY TẮC CỦA IBA VỀ THU THẬP 
& ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ 29/05/2010 

• Chứng cứ bằng văn bản và yêu cầu xuất trình chứng cứ
(discovery): Art. 3;

• Người làm chứng và lời khai của người làm chứng: 
Art.4;

• Chuyên gia làm chứng được các bên mời: Art.5
• Chuyên gia làm chứng do HĐTT mời: Art.6
• Trưng cầu giám định: Art.7
• Phiên họp xem xét chứng cứ (cross examination): Art. 8
• HĐTT sẽ xác định: khả năng chấp nhận (admissibility), 

sự liên quan (relevance), tính thực chất (materiality) và
trọng lượng của chứng cứ (weight): Art.9 

318/12/2017

15. HÌNH THỨC CỦA CHỨNG CỨ

• Văn bản quy phạm pháp luật
(legislation);

• Án lệ;
• Sách luật (text book);
• Bình luận pháp lý (commentary);
• Ý kiến chuyên gia (legal opinion);
• Thư điện tử, bản ghi nhớ, dự thảo, vv.

328/12/2017

III. Tài liệu tham khảo

• IBA:https://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Defa

ult.aspx

• UNCITRAL:http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2012

Recommendations.html

• CIArb:http://www.ciarb.org/guidelines-and-ethics/guidelines/arbitration-

guidelines

• ICCA: http://www.arbitration-icca.org/publications.html

• ICC: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/practice-notes-

forms-checklists/

338/12/2017
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LỜI CÁM ƠN

• Luật sư Nguyễn Hoài Nam, Trịnh Hồng
Quang- BCN Đoàn luật sư tp. Hồ Chí Minh;

• Luật sư Tran Thang Nhu Hoang, Công ty 
luật Lalive SA Thụy Sỹ;luật Lalive SA Thụy Sỹ;

• TS. Mingchao Fan, Giám đốc ICC khu vực
bắc Á;

• Luật sư Châu Việt Bắc, Phó Tổng thư ký
VIAC. 
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