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I. Rủi ro tranh chấp đầu tư và lựa chọn trọng tài viên 

Trong hoạt động đầu tư, đặc biệt là đầu tư quốc tế, việc xảy ra tranh chấp giữa các nhà 

đầu tư, cũng như giữa các nhà đầu tư với chính phủ nước tiếp nhận đầu tư là khó tránh 

khỏi. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các bên trong tranh chấp được tự do thoả 

thuận cơ chế giải quyết thông qua Toà án hoặc trọng tài. Tuy nhiên, trên thực tế, các bên 

thường ưu tiên lựa chọn Trọng tài để giải quyết tranh chấp thông qua việc thiết lập một 

thoả thuận trọng tài trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. 

Trong thoả thuận trọng tài, các bên có thể tự do thỏa thuận về số lượng trọng tài viên 

cũng như thủ tục chỉ định các trọng tài viên đó. Nếu các bên không thỏa thuận về số 

lượng trọng tài viên, Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm 3 trọng tài viên. Thông thường, hai 

trong số ba trọng tài viên do mỗi bên trong tranh chấp chỉ định, trọng tài còn lại có thể 

được Chủ tịch trung tâm trọng tài (trong trường hợp trọng tài quy chế) hoặc Tòa án có 

thẩm quyền (trong trường hợp trọng tài vụ việc) chỉ định. 

 

II. 10 kỹ năng quan trọng của trọng tài viên 

1. Nhận lời làm trọng tài 

Khi được lựa chọn hoặc chỉ định làm trọng tài viên để giải quyết một tranh chấp, trọng tài 

viên có quyền chấp thuận hoặc từ chối làm trọng tài. Để đảm bảo tính khách quan và 

công bằng khi giải quyết vụ việc, trọng tài viên cần cân nhắc một số vấn đề sau:  

Thứ nhất là tính độc lập của bản thân đối với các bên trong tranh chấp và các trọng tài 

viên khác. Để tránh đưa ra phán quyết theo cảm tính và thiên vị một trong các bên tranh 

chấp, trọng tài viên cần xem xét hiện nay mình đang tham gia giải quyết những vụ việc 

nào? Liệu có bất cứ bên nào hay luật sư của bên nào có sự liên hệ với lợi ích của bản thân 

mình hay không. Đồng thời, để tránh bị ảnh hưởng bởi phán quyết của một trọng tài viên 

khác cùng tham gia vụ việc, trọng tài viên cũng cần xem xét liệu mình có thể bị ảnh 

hưởng bởi phán quyết của các trọng tài viên khác hay không ?     

Bên cạnh đó, để có đủ khả năng giải quyết tranh chấp, trọng tài viên phải có năng lực 

chuyên môn nhất định, có thể là luật sư, giáo sư hoặc tư vấn viên chuyên nghiệp, những 

người có đủ cả trình độ, kinh nghiệm và nhiệt huyết. 

 

2. Thu thập chứng cứ. 

Để có cơ sở đưa ra phán quyết một cách chính xác và công bằng, trọng tài viên phải có kỹ 

năng thu thập chứng cứ bao gồm những tài liệu và bằng chứng khách quan của vụ việc. 

Để có thể thu thập chứng cứ một cách đầy đủ nhất, trọng tài viên nên lập một danh sách 
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trong đó liệt kê những chứng cứ đã có, các chứng cứ nào còn thiếu cần thu thập và những 

người có thể nắm chứng cứ. 

 

3. Xem xét thẩm quyền của HĐTT 

Thẩm quyền của trọng tài phụ thuộc vào hiệu lực của thoả thuận trọng tài được thiết lập 

giữa các bên trước hoặc sau khi xả ra tranh chấp. Vì vậy, khi xem xét thẩm quyền của 

trọng tài cần đánh giá giá trị của thoả thuận trọng tài theo quy định của pháp luật có liên 

quan. Trọng tài chỉ có thẩm quyền khi thoả thuận trọng tài có tồn tại, có hiệu lực và có 

thể thực hiện được. 

Ngoài ra, trong các hợp đồng hoặc các hiệp định về đầu tư giữa các chính phủ thường có 

quy định trước khi đưa tranh chấp ra giải quyết tại trọng tài, các bên cần thực hiện các 

bước đàm phán, thương lượng và hoà giải. Do đó, khi xem xét thẩm quyền của trọng tài 

cần lưu ý xác định các bước đàm phán, thương lượng đã được thực hiện chưa? 

 

4. Làm việc với luật sư 

Trong quá trình giải quyết, luật sư giữ vai trò quan trọng với tư cách người đại diện cho 

quyền và lợi ích của các bên tranh chấp, cùng với hiểu biết và kinh nghiệm về pháp luật. 

Vì vậy, bên cạnh việc phối hợp với luật sư, trọng tài viên cần chú ý vị trí trung lập, tránh 

bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ với luật sư đã có trước khi giải quyết tranh chấp. Ngoài ra, 

luật sư cũng giữ vai trò quan trọng trong việc hợp tác giải quyết vụ kiện, luật sư có nắm 

rõ quy tắc và thủ tục tố tụng trọng tài thì việc giải quyết tranh chấp mới có thể diễn ra 

suôn sẻ. 

Việc phối hợp với luật sư của các bên trong tranh chấp được thực hiện qua việc Hội đồng 

trọng tài hoặc trọng tài viên đưa ra trình tự, thủ tục trọng tài và điều khoản tham chiếu. Vì 

vậy, việc lựa chọn chiến lược cho việc giải quyết tranh chấp là rất quan trọng. Trọng tài 

viên cần đặc biệt chú ý đến nội dung của thủ tục trọng tài và điều khoản tham chiếu, ai là 

người soạn thảo trình tự thủ tục và điều khoản tham chiếu đó. Điều này quyết định việc 

giải quyết vụ việc diễn ra nhanh hay chậm. 

 

5. Hoà giải 

Hoà giải giữa các bên trong tranh chấp luôn luôn là một việc khó khăn, đòi hỏi trọng tài 

viên phải thực sự công tâm và khéo léo. Công tâm trong việc xem xét các tình tiết của vụ 

việc và đưa ra phương án hoà giải một cách công bằng, luôn luôn giữ vị trí trung lập, 

không thiên về lợi ích của bất cứ bên nào. Khéo léo trong việc phân tích lợi và hại cho 

các bên, thuyết phục các bên hoà giải một cách công bằng và thiện chí. 

 

6. Nghiên cứu hồ sơ 

Để giải quyết được tranh chấp, đực biệt là các tranh chấp có tính chất phức tạp và đa dạng 

như trong lĩnh vực đầu tư, trọng tài viên cần nắm rõ những thông tin và bằng chứng liên 

quan đến vụ việc bằng cách nghiên cứu hồ sơ một cách khách quan và toàn diện. Trong 

đó, một số vấn đề quan trọng cần xác định là các bên liệu có khiếu nại gì về thẩm quyền 
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của trọng tài không, bên bị kiện có đơn kiện lại và đơn kiện lại có căn cứ không. Ngoài 

ra, việc xem xét giá trị của chứng cứ cũng đóng vai trò quan trọng, trong trường hợp cần 

thiết, có thể cân nhắc việc yêu cầu các bên bổ sung thêm bằng chứng hoặc tìm kiếm 

chuyên gia có trình độ trong lĩnh vực tương ứng để xem xét giá trị bằng chứng và trợ giúp 

trọng tài viên trong việc ra phán quyết. 

 

7. Tìm cách giải quyết nhanh chóng 

Giải quyết tranh chấp và đưa ra phán quyết là nhiệm vụ trọng tâm của trọng tài viên trong 

quá trình giải quyết tranh chấp. Bên cạnh việc tự xem xét thẩm quyền, trọng tài viên còn 

cần quyết đoán và vững vàng khi đưa ra các quyết định. Quá trình đưa ra quyết định có 

thể không nhanh chóng và dễ dàng. Do đó, đối với các vụ việc phức tạp, trọng tài viên 

cần cân nhắc chia thành nhiều bước để giải quyết tranh chấp, xác định các vấn đề pháp lý 

trong vụ việc và sắp xếp vấn đề nào giải quyết trước, vấn đề nào giải quyết sau, sau đó 

quyết định từng vấn đề một.  

Ngoài ra, một yếu tố thường thấy xuất hiện trong các tranh chấp được đưa ra trọng tài đó 

là đơn kiện lại. Khi xem xét đơn kiện lại, trọng tài viên cần xem xét căn cứ pháp lý và căn 

cứ thực tiễn của đơn kiện lại, từ đó, xác định vai trò của đơn kiện lại trong toàn bộ vụ 

kiện để có hướng giải quyết yêu cầu của các bên một cách công bằng, toàn diện. 

 

8. Phối hợp với những vấn đề liên quan 

Quá trình giải quyết tranh chấp, có một số hoạt động mà trọng tài viên khó có thể thực 

hiện một cách triệt để như thu thập chứng cứ, triệu tập nhân chứng hoặc thực hiện các 

biên pháp khẩn cấp tạm thời,… Trong những trường hợp đó, trọng tài viên có nhờ đến sự 

trợ giúp của Toà án - cơ quan thực hiện các hoạt động tư pháp trên cơ sở quyền lực nhà 

nước. 

 

9. Xây dựng hình ảnh 

Mỗi phán quyết của trọng tài viên sau quá trình giải quyết tranh chấp có ảnh hưởng rất 

lớn đến uy tín cá nhân của trọng tài viên. Do đó, khi đưa ra phán quyết, trọng tài viên cần 

đảm bảo phán quyết đó là công bằng và có căn cứ, trên cơ sở xem xét một cách khách 

quan và đầy đủ các tình tiết và bằng chứng trong vụ việc. Trong trường hợp được chỉ định 

làm trọng tài mà không có kinh nghiệm cũng như thời gian, trọng tài viên không nên nhận 

lời nhằm tránh việc đưa ra phán quyết một cách thiếu chính xác. 

 

10. Phát triển kỹ năng 

Sau mỗi lần tham gia giải quyết tranh chấp, trọng tài viên cần tự rút ra kinh nghiệm để áp 

dụng trong những vụ việc sau. Việc học hỏi và rút kinh nghiệm từ mỗi lần tham gia giải 

quyết tranh chấp và ra phán quyết có vai trò to lớn giúp trọng tài viên có thể nâng cao 

trình độ và kỹ năng, giúp việc giải quyết tranh chấp tại những vụ việc sau tốt hơn so với 

vụ việc trước. Từ đó, trọng tài viên có thể tránh được sai sót khi ra phán quyết, tránh dẫn 

đến nguy cơ bị hủy phán quyết và ảnh hưởng đến uy tín của bản thân. 
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III. Kết luận 

Trong qua trình giải quyết tranh chấp, trọng tài viên đóng vai trò như một Thẩm phán, 

mỗi phán quyết của trọng tài có tác động rất lớn đến quyền và lợi ích của các bên trong 

tranh chấp. Do đó, để quyền và lợi ích của các bên được đảm bảo, cũng như giữ gìn và 

nâng cao uy tín của mình, trọng tài viên bên cạnh trình độ chuyên môn cao, cần có những 

kỹ năng đặc thù để có thể giải quyết tranh chấp và đưa ra phán quyết trên cơ sở công tâm, 

khách quan và toàn diện 

 

 


