
 
 

GIỚI THIỆU VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI 

Trọng tài thương mại: Thêm một lựa chọn cho các bên tranh chấp 

Thông thường, khi bất đồng phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, các 

bên sẽ tiến hành thương lượng để giải quyết trên tinh thần thiện chí, hợp tác, 

các bên cùng có lợi. Nhưng khi bất đồng không thể giải quyết bằng thương 

lượng, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Và khi mâu thuẫn không thể dung hòa là 

lúc các bên bước sang tranh chấp. 

Nhà nước, với tư cách là chủ thể của quyền lực công và về mặt vật chất được 

bảo đảm vận hành bằng tiền thuế do nhân dân đóng góp, có trách nhiệm thiết 

lập nên một hệ thống tòa án có cả chức năng giải quyết các vụ việc dân sự, 

bao gồm tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh, thương mại. Khi chỉ có hệ 

thống tòa án thực hiện chức năng này, các bên buộc phải đưa tranh chấp của 

mình ra tòa án để yêu cầu cơ quan này giải quyết. 

Nhưng trong một xã hội mà quyền tự do kinh doanh được hiến định và bảo 

đảm, thể chế kinh tế thị trường được thiết lập, duy trì và hoàn thiện, các mối 

quan hệ kinh tế trở nên phong phú, đa dạng. Khối lượng hợp đồng trong kinh 

doanh, thương mại được xác lập trở nên khổng lồ. Đa số hợp đồng trong đó 

được các bên nghiêm chỉnh thực hiện, vì lợi ích của chính mình, nhằm xây 

dựng uy tín trên thương trường, duy trì mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu 

dài. Tuy nhiên, dù tranh chấp chỉ phát sinh từ một tỉ lệ nhỏ trong tổng số hợp 

đồng trong kinh doanh, thương mại, thì số lượng đơn khởi kiện yêu cầu tòa án 

giải quyết tranh chấp hàng năm cũng đủ làm hệ thống tòa án thường xuyên 

quá tải. 

Chính vì vậy, pháp luật của các quốc gia có nền kinh tế thị trường đều đã thiết 

lập chế định Trọng tài, tạo cho các bên tranh chấp có thêm một lựa chọn về 

phương thức giải quyết tranh chấp. Phương thức giải quyết tranh chấp bằng 

Trọng tài không đối kháng với phương thức giải quyết tranh chấp trước Tòa 

án, mà giúp giảm tải cho hệ thống Tòa án. Tòa án cũng có vai trò hỗ trợ nhất 

định trong quá trình tố tụng trọng tài.  

Trong điều kiện như vậy, thay vì khởi kiện ra tòa án, các bên có thể khởi kiện 

ra Trọng tài để yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng của mình.  

Thẩm quyền của Trọng tài: được xác lập bởi thỏa thuận trọng tài 

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của Trọng tài chỉ được xác lập bởi một thỏa 

thuận trọng tài giữa các bên tranh chấp có hiệu lực pháp luật và có thể thực 

hiện được.  

Về mặt thời gian, các bên có thể thỏa thuận trọng tài tại thời điểm xác lập hợp 

đồng, trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc ngay cả khi tranh chấp đã xảy 

ra.  

Về mặt hình thức, thỏa thuận trọng tài có thể là một điều khoản trong văn bản 

hợp đồng chính hoặc trong phụ lục hợp đồng hoặc là thỏa thuận trong một văn 

bản độc lập nhưng có dẫn chiếu đến hợp đồng liên quan. 



Về mặt nội dung, các bên có thể thỏa thuận rằng, mọi tranh chấp phát sinh từ 

hoặc liên quan đến hợp đồng hoặc một loại tranh chấp nào đó phát sinh từ 

hoặc liên quan đến hợp đồng được giải quyết tại Trọng tài. 

Các bên cũng phải thỏa thuận một Trọng tài cụ thể có thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp đó. Các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 

vụ việc hoặc trọng tài thường trực (trọng tài quy chế). Trường hợp các bên 

chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài vụ việc, các bên phải thỏa thuận về 

việc chọn trọng tài viên, quy tắc tố tụng và tất cả các vấn đề liên quan khác. 

Trường hợp các bên chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thường trực, 

các bên chỉ cần thỏa thuận ở mức tối thiểu, vì quy tắc tố tụng của trọng tài 

thường trực đều có các quy định áp dụng cho trường hợp các bên không có 

thỏa thuận cụ thể về một vấn đề nào đó. 

Ở Việt Nam, trọng tài thường trực được tổ chức dưới hình thức Trung tâm 

trọng tài, do Bộ Tư pháp cấp phép thành lập và đăng ký hoạt động tại Sở Tư 

pháp nơi Trung tâm trọng tài có trụ sở và chi nhánh, văn phòng đại diện. Trung 

tâm trọng tài có chức năng tổ chức giải quyết các tranh chấp thương mại bằng 

trọng tài (và hòa giải thương mại) theo quy định pháp luật. Thỏa thuận trọng 

tài phải đảm bảo xác định được một Trung tâm trọng tài nhất định có thẩm 

quyền giải quyết tranh chấp. 

 Có thể tham khảo Thỏa thuận trọng tài mẫu tại: www.hta-arbitration.vn  

Vì sao chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài? 

So với giải quyết tranh chấp tại tòa án, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có 

nhiều ưu điểm vượt trội. 

Thứ nhất, với giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, các bên có nhiều quyền chủ 

động. Các bên có thể thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng hội đồng trọng tài 

chỉ một Trọng tài viên duy nhất hoặc gồm ba (3) Trọng tài viên. Các bên cũng 

có thể chủ động chọn Trọng tài viên hoặc đề nghị Chủ tịch trung tâm chỉ định 

Trọng tài viên để thành lập Hội đồng trọng tài. Các bên cũng còn có thể thỏa 

thuận địa điểm trọng tài, ngôn ngữ trọng tài và các thời hạn trong tố tụng trọng 

tài. Các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài hòa giải hay không hòa giải 

v.v… 

Thứ hai, thủ tục tố tụng trọng tài là không công khai. Bởi vậy, trừ phi các bên 

có thỏa thuận khác, chính các bên, Trọng tài viên, người đại diện, trợ giúp pháp 

lý của các bên, toàn bộ nhân sự quản lý cũng như nhân viên của Trung tâm 

trọng tài có nghĩa vụ giữ bí mật tất cả các thông tin liên quan đến vụ tranh chấp. 

Với tính chất không công khai của tố tụng trọng tài, các bên giữ được bí mật 

về vụ tranh chấp, thông tin bí mật trong kinh doanh, uy tín trên thương trường. 

Thứ ba, phán quyết trọng tài là chung thẩm. Tố tụng trọng tài chỉ tiến hành ở 

một cấp duy nhất, vì vậy Phán quyết trọng tài là chung thẩm, có hiệu lực thi 

hành như bản án có hiệu lực của tòa án. Các bên tranh chấp chỉ có quyền yêu 

cầu tòa án hủy phán quyết trọng tài trong một số trường hợp rất hạn chế. Do 

năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp của Trọng tài viên ngày càng cao, 

Tòa án ngày càng có xu hướng tôn trọng Phán quyết trọng tài, nên tỉ lệ Phán 

quyết trọng tài bị hủy có xu hướng giảm rõ rệt. Trong quá trình tố tụng trọng 

http://www.hta-arbitration.vn/


tài, nếu các bên hòa giải thành, Hội đồng trọng tài sẽ ra Quyết định công nhận 

hòa giải thành. Quyết định công nhận hòa giải thành có giá trị thi hành như 

Phán quyết trọng tài. 

Thứ tư, Trung tâm trọng tài cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp với mức phí 

hợp lý, có tính cạnh tranh cao so với chi phí tố tụng trước tòa án. Biểu phí trọng 

tài luôn được công khai tại trụ sở và trên website của Trung tâm. Biểu phí cũng 

có thể dành cho các bên quyền thỏa thuận với Trung tâm về mức phí trong 

những trường hợp nhất định. 

 Có thể tham khảo Biểu phí trọng tài của Trung tâm trọng tài thương mại 

HTA tại: www.hta-arbitration.vn  
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