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Điều gì làm nên một trọng tài?

1. NĂNG LỰC
a. Khả năng

- Là các yêu cầu rất cơ bản về năng lực hành động với tư cách trọng tài, thường

được quy định trong luật quốc gia

• Trọng tài là “thể nhân” “có đủ năng lực thực thi các quyền dân sự của mình”

Pháp

• Thẩm phán (trừ khi đã nghỉ hưu) không được làm trọng tài, không phải vì luật mà vì lý do 
đạo đức (Quy tắc ứng xử chuyên nghiệp và Quy tắc tòa tư pháp của Hiệp hội luật sư Hoa
Kỳ)

Hoa Kỳ

• Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự;

• Có trình độ đại học;

• Đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 5 năm trở lên;

• Trong trường hợp đặc biệt, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh 
nghiệm thực tiễn, tuy không đáp ứng được yêu cầu nêu tại điểm b khoản này, cũng có thể 
được chọn làm Trọng tài viên. 

Việt Nam (Luật trọng tài thương mại – Điều 20)



Điều gì làm nên một trọng tài?

1. NĂNG LỰC
a. Trình độ đặc biệt

Trong hầu hết các vụ việc, các bên liên quan được tự do đặt ra các tiêu chí trình độ của trọng tài

viên để chọn ra những người phù hợp nhất.

Ví dụ: Các bên nhất trí về yêu cầu cụ thể cho vị trí Trọng

tài viên Chủ tọa (tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng

(thủy điện) và phát sinh từ một hợp đồng FIDIC như

sau)

Không giống các tổ chức khác, ICSID yêu cầu rõ ràng rằng trọng tài
viên phải “là người có đạo đức cao và có năng lực được thừa nhận
trong lĩnh vực luật, thương mại, công nghiệp hay tài chính,… trong
đó năng lực trong lĩnh vực luật là đặc biệt quan trọng” (Điều 14.1 
thỏa ước ICSID – Quy tắc của AF cũng có quy định tương tự)

Và một trọng tài viên sẽ bị từ chối nếu “không có đủ các phẩm chất
này”



Điều gì làm nên một trọng tài?

2. TÍNH ĐỘC LẬP VÀ KHÔNG THIÊN VỊ
•Không có các mối quan

hệ bên ngoài không thể
chấp nhận hoặc mối
liên hệ giữa trọng tài
với một bên hoặc luật
sư của bên này

Độc lập

•Một trọng tài phải
không có định kiến chủ
quan và không thiên về
một bên

Không
thiên vị

Nguồn: Gary Born, Trọng tài quốc tế

� “Vô tư/công bằng là điều cần thiết để đảm bảo

công lý được thực thi và Độc lập là điều cần có

để đảm bảo mọi người đều thấy rằng công lý

được thực thi”

� “Độc lập có thể được hiểu là không tồn tại mối liên hệ/quan hệ

không thể chấp nhận được nào giữa Trọng tài viên và một bên

hoặc luật sư của một bên trong tranh chấp (ví dụ như liên

quan/quan hệ về mặt kinh tế, nghề nghiệp, công tác hoặc quan

hệ cá nhân); Vô tư/công bằng được hiểu rằng một Trọng tài viên

không có định kiến chủ quan nào và không có ý thiên về/thiên vị

một bên nào”



Điều gì làm nên một trọng tài?

2. ĐỘC LẬP VÀ KHÔNG THIÊN VỊ
Tuyên trình về xung đột lợi ích

Thỏa ước của ICSID
Quy tắc của UNCITRAL

Quy tắc của ICC

� Xem xét trọng tài viên
� Thay thế/Từ chối trọng tài viên



Điều gì làm nên một trọng tài?

Danh sách đỏ không thể trì
hoãn

(04 trường hợp)

Danh sách đỏ có thể trì
hoãn

(15 trường hợp)

Danh sách vàng cam

(22 trường hợp)



Điều gì làm nên một trọng tài?

3. SỰ CẦN MẪN & ĐẠO ĐỨC
Cần mẫn: Với quyền hạn được các Bên tranh chấp trao cho, trọng tài viên được kỳ vọng sẽ hành động
cần mẫn: 

.. “trọng tài viên không nên chấp nhận sự chỉ định nếu không thể thực thi vai trò trọng
tài một cách nhanh chóng” (sự sẵn sàng)

… Có nỗ lực hợp lý để tránh mọi thủ thuật trì hoãn, chỉ trích hay gián đoạn tiến trình
phân xử.

Nguồn: Sổ tay AAA về Trọng tài quốc tế

Đạo đức kém: Việc không thực thi vai trò trọng tài một cách thích đáng là vi phạm quyền của các Bên
tranh chấp và có thể làm phương hại đến hiệu lực của phán quyết trọng tài

VD: Trì hoãn không lý do trong việc đưa ra phán quyết trọng tài;
Dẫn dắt sai cho nhân chứng trong việc thẩm vấn chéo hoặc nghe trình bày bằng chứng có thể gây ra

nghi ngờ về tính không thiên vị

Quy tắc của ICC: Nếu một trọng tài viên “không thực thi chức năng của mình theo Quy tắc hoặc trong thời
hạn quy định”, thì sẽ bị “thay thế” (– Điều 15.2)

Quy tắc của UNCITRAL: Nếu “một trọng tài viên không hành động”, hoặc không đối xử các bên tranh chấp
“bình đẳng”, thì sẽ bị thay thế.  (Điều 11-15)



Điều gì làm nên một trọng tài?

XemXemXemXem xétxétxétxét trọngtrọngtrọngtrọng tàitàitàitài viênviênviênviên: : : : LuậtLuậtLuậtLuật vàvàvàvà thủthủthủthủ tụctụctụctục ápápápáp
dụngdụngdụngdụng

Luật áp dụng

Trọng tài tổ chức: Quy tắc được các bên thông qua

Trọng tài vụ việc (Ad hoc): Luật của nơi thành lập (Law of the seat) 

Thủ tục xem xét trọng tài trong các chế độ khác nhau



Điều gì làm nên một trọng tài?

MiễnMiễnMiễnMiễn tráchtráchtráchtrách trọngtrọngtrọngtrọng tàitàitàitài viênviênviênviên

Miễn trách là để bảo vệ trọng
tài khỏi trách nhiệm về bất kỳ
điều gì đã làm hoặc thiếu sót

khi thực thi chức năng của
mình trọng các thủ tục pháp lý.

Miễn trách cần thiết để đảm
bảo tính chất chung thẩm của
phán quyết, bảo vệ sự độc lập

và không thiên vị và khuyến
khích chuyên môn trọng tài

Ví dụ: Ở Singapore:

Luật trọng tài và IAA miễn trách trọng tài viên khỏi trách nhiệm do: (1) sơ suất liên quan đến hành động đã làm
hoặc thiếu sót khi thực thi vai trò trọng tài viên; hoặc (2) bất kỳ lỗi nào về luật, về bằng chứng thực tế hay thủ
tục trong quá trình thực hiện xét xử trọng tài hoặc trong việc đưa ra phán quyết trọng tài. (Mục 20 + Mục 25 
IAA)

Quy tắc SIAC cũng miễn trách trọng tài khỏi trách nhiệm trong các trường hợp tương tự theo Luật trọng tài và
the IAA (Quy tắc 34.1 – 2013). 
Là phương tiện để bảo vệ sự riêng tư và tính bảo mật của tiến trình trọng tài, Quy tắc của SIAC còn miễn trách
cho trọng tài viên khỏi nghĩa vụ đưa ra tuyên trình cho bất kỳ người nào về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hoạt
động trọng tài (Quy tắc 34.2 – 2013). Các bên đưa vụ việc ra SIAC còn không được đưa bất kỳ trọng tài hay cán
bộ nào của SIAC làm nhân chứng trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào phát sinh từ hoạt động trọng tài ở bất kỳ thời
điểm nào (Quy tắc 34.2 – 2013).



Trọng tài là thành viên của tòa án trọng tài

Trọng tài viên làm Chủ tọa/Chủ tọa có vai trò chính « trong việc đảm bảo phiên tòa
trọng tài diễn ra suôn sẻ và công bằng"/ « là chất keo dính cho cả quá trình gắn kết với
nhau". 3

Trọng tài viên Chủ tọa giữ « một vai trò đặc biệt » 4 trong tòa trọng tài: 

� Thường là trọng tài duy nhất không bên nào được trực tiếp chỉ định và vì thế được
trao « tính độc lập cụ thể". 5

� Chủ trì quá trình xét xử nên có vai trò cao hơn về quá trình này hơn đồng nghiệp; 

Quyền hạn của Trọng tài viên Chủ tọa so với các trọng tài viên khác:

Các vấn đề về tổ chức phiên tòa (nơi
tổ chức phiên tòa, mời các bên tham

gia, lập chương trình, thời gian, …)

Quyền ký lệnh thủ tục tòa trọng
tài (sau khi tham vấn với các trọng tài

viên khác về nội dung của lệnh thủ
tục)

Đại diện toàn bộ phiên tòa trọng tài

Làm chủ tọa phiên xét xử (Quy tắc
trọng tài của ICSID nêu rõ: « Chủ tọa
phiên tòa trọng tài phải thực thi việc

xét xử…" (quản lý thời gian, yêu cầu im
lặng, và trong trường hợp tệ nhất có
thể là trục xuất một người tham gia. 

Ngoài quá trình xét xử Trong quá trình xét xử



Trọng tài là thành viên của tòa án trọng tài

Về việc xét xử của tòa trọng
tài

Quyền hạn của Trọng tài viên Chủ tọa so với các trọng tài viên khác:

Thẩm quyền tổ chức việc xét xử
Chủ tọa nói chung có trách

nhiệm tổ chức, điều phối và
giám sát việc xét xử của tòa

trọng tài.

Quyền bỏ phiếu của Chủ tọa

Trên thực tế, quyền hạn này rất ít khi được vận dụng và Chủ
tọa thường cố gắng đạt đa số phiếu. 19

Robert Briner báo cáo rằng, trong giai đoạn từ 2000 đến 2008, 
chỉ có 3 trường hợp phán quyết được tuyên do một mình chủ
tọa quyết định trong các vụ việc trọng tài của ICC. 20

Việc sử dụng quyền của Chủ tọa

… « Điều này trên thực tế như đã chỉ ra ở trên về cơ bản là chủ tọa không có quyền cưỡng ép đối với các bên và
càng không đối với các đồng nghiệp của mình. Chủ tọa có thể ra « lệnh" cho các bên thay mặt tòa trọng tài
nhưng nên tránh việc này để khỏi rủi ro phải đương đầu với một bên hoặc luật sư của bên này"

Nguồn: Vai trò của Chủ tọa trong sự năng động của Tòa trọng tài, Laurent Lévy

Xuất bản trong: Hồ sơ Luật kinh doanh quốc tế của ICC: Sự tương tác của các bên

trong trọng tài quốc tế
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