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Tọa đàm: Giải quyết tranh chấp trực
tuyến và Giới thiệu nền tảng hòa giải

trực tuyến
 

 Talkshow: Chiến lược vụ kiện trọng
tài quốc tế và sự chuẩn bị để tranh

luận hiệu quả
 

Talkshow: Chiến lược người làm
chứng và chuẩn bị Người làm chứng

trong Trọng tài Quốc tế 
 

Tọa đàm: Hòa giải thương mại tại Việt
Nam

 
Cuộc thi Trọng tài giả định về Luật

Thương mại Quốc tế 2021
 

Hội thảo: Cập nhật phát triển của
Trọng tài Quốc tế tại Châu Á 

PHÂN TÍCH
PHÁP LÝ

Chi phí và tính lãi suất trong vụ kiện
Trọng tài: Góc nhìn của Luật Anh

 

CẬP NHẬT 
PHÁP LÝ

Thêm 4 án lệ được chính thức áp
dụng

 
Dự thảo Quy hoạch điện VIII đã

được trình TTCP phê duyệt
 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy
định chi tiết một số nội dung về quản

lý dự án đầu tư xây dựng
 

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi
bổ sung một số điều của nghị định
134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành

luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 

Nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy
định thi hành bộ luật dân sự về bảo

đảm thực hiện nghĩa vụ
 

Nghị định số 28/2021/NĐ-CP quy
định cơ chế quản lý tài chính dự án

đầu tư theo phương thức đối tác công
tư
 



Vào ngày 19/3/2021  và 6/4/2021, Luật sư Nguyễn Trung Nam - Luật sư sáng lập của EPLegal đã tham gia
hai talkshows của VIArb về "Chiến lược vụ kiện và sự chuẩn bị để tranh luận hiệu quả" và "Chiến lược
người làm chứng và chuẩn bị người làm chứng trong Trọng tài Quốc tế" với tư cách là diễn giả chính của
buổi chia sẻ. 

Buổi chia sẻ giới thiệu các chiến lược để chuẩn bị cho vụ kiện trọng tài kể từ giai đoạn đầu. Các diễn giả
đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bản thân cũng như các kiến thức liên quan đến chia tách vấn đề về
thẩm quyền, nội dung và xác định các vấn đề sơ bộ. 

Liên quan tới chiến lược và chuẩn bị người làm chứng, các diễn giả đã chia sẻ về các quyết định và chiến
lược lựa chọn nhân chứng, cách viết bản lời chứng, chiếc lược chuẩn bị cho thẩm vấn trực tiếp và thẩm
vấn chéo, v.v.  
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TỌA ĐÀM GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRỰC

TUYẾN VÀ GIỚI THIỆU NỀN TẢNG HÒA

GIẢI TRỰC TUYẾN

Ngày 30/3/2021, Luật sư Nguyến
Trung Nam đã trở thành một trong các
diễn giả chính của toạ đàm về "Giải
quyết tranh chấp trực tuyến và giới
thiệu nền tảng hòa giải trực tuyến"
được tổ chức bởi VIAC và VMC. 

Tọa đàm nhấn mạnh tới xu hướng giải
quyết tranh chấp trực tuyến trong bối
cảnh số hóa các chuỗi cung ứng. Đồng
thời, tọa đàm cũng giới thiệu nền tảng
hòa giải trực tuyến mới được VMC xây
dựng và phát triển. Nền tảng này được
kỳ vọng sẽ là một mô hình giải quyết
tranh chấp hiệu quả về thời gian, chi
phi nhờ sự ứng dụng công nghệ, kỹ
thuật số. 

SỰ KIỆN

T Ọ A  Đ À M :  H Ò A  G I Ả I  T H Ư Ơ N G  M Ạ I
T Ạ I  V I Ệ T  N A M

Ngày 10/3/2021, Luật sư Nguyễn Trung
Nam đã tham dự toạ đàm trực tuyến về
"Hòa giải thương mại tại Việt Nam: Cần
bao lâu để phát triển?" được tổ chức bởi
VIAC và VMC. Tại tọa đàm, Luật sư đã
cùng với các diễn giả khác chia sẻ về sự
phát triển cũng như tương lai của hòa giải
tại Việt Nam.



Cuộc thi International Commercial
Arbitration Moot 2021 (ICA Moot 2021) là
một cuộc thi học thuật cấp quốc gia do
CLB Nghiên cứu và Tư vấn Pháp luật
thuộc trường Đại học Kinh tế - Luật,
ĐHQG TP.HCM tổ chức.

Cuộc thi được tổ chức với nội dung học
thuật về lĩnh vực Trọng tài thương mại
quốc tế, Luật Thương mại quốc tế (Công
ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng mua
bán hàng hóa quốc tế). 

Đồng hành cùng ICA Moot 2021 trong
các hoạt động từ những ngày đầu tiên
diễn ra cuộc thi, EPLegal đã chia sẻ
những kinh nghiệm quý báu, đồng thời
truyền cảm hứng cho các ứng viên tham
gia cũng như các sinh viên luật nói chung. 

Để cập nhật các thông tin mới nhất của
ICA Moot 2021, vui lòng truy cập
Fanpage chính thức của cuộc thi tại: 
 https://www.facebook.com/ica.moot. 

CẬP NHẬT PHÁT TRIỂN CỦA TRỌNG

TÀI QUỐC TẾ TẠI CHÂU Á

Ngày 7/5/2021, Luật sư Nguyễn Trung
Nam vinh dự là đại diện của Việt Nam
tham gia Hội thảo trực tuyến về "Cập nhật
phát triển của Trọng tài Quốc tế tại Châu
Á" 

Hội thảo bao gồm 5 đại diện đến từ 5 quốc
gia và vùng lãnh thổ tại Châu Á:
Singapore, Hong Kong, Malaysia, Ấn Độ,
và Việt Nam. Tại Hội thảo, các diễn giả sẽ
cùng nhau chia sẻ các án lệ, vụ việc trọng
tài đáng lưu ý tại các quốc gia này trong
thời gian vừa qua, cũng như xu hướng phát
triển trọng tài trong những năm tới. 

Các bạn quan tâm tới chủ đề trên, vui lòng
đăng ký tham gia tại:
https://forms.gle/iBbe722PNc4uqN9E7

C U Ộ C  T H I  T R Ọ N G  T À I  G I Ả  Đ Ị N H  V Ề
L U Ậ T  T H Ư Ơ N G  M Ạ I  Q U Ố C  T Ế  2 0 2 1
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SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-15Affh8-qqtzfOMYQUGnIvFTFXxXRdRyAClDJB0JQLzLAA/viewform?fbclid=IwAR03k0c3cB_pmMOy8U-v_80mX_X7bWC0_-ave-kKuVIvyEwyM0gFJo49h2A


Án lệ số 40/2021/AL về công nhận việc
chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế;
Án lệ số 41/2021/AL về chấm dứt hôn nhân
thực tế;
Án lệ số 42/2021/AL về quyền lựa chọn Tòa
án giải quyết tranh chấp của người tiêu
dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu
có thỏa thuận trọng tài;
Án lệ số 43/2021/AL về hiệu lực của hợp
đồng thế chấp trong trường hợp tàisản thế
chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận
chuyển nhượng từ người khác nhưng chưa
thanh toán đủ tiền cho bên bán.

Vào ngày 12/3/2021, Tòa án nhân dân tối cao
vừa ban hành Quyết định 42/QĐ-CA công bố
thêm 4 án lệ. 4 án lệ này sẽ được áp dụng vào
trong xét xử kể từ ngày 15/4/2021, cụ thể là:

CẬP NHẬT PHÁP LÝ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung
về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Theo đó, Nhà nước khuyến khích ứng dụng mô
hình BIM và các giải pháp công nghệ số trong
hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công
trình. Đồng thời khuyến khích các công trình hiệu
quả năng lượng, công trình tiết kiệm tài nguyên và
công trình xanh. 

Nghị định cũng bổ sung các quy định cụ thể về
việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn cơ
sở, sử dụng vật liệu và công nghệ mới. Theo đó,
việc áp dụng các tiêu chuẩn, vật liệu và công nghệ
này phải đảm bảo tính tương thích, đồng bộ với
các tiêu chuẩn có liên quan cũng như tuân thủ với
quy chuẩn kỹ thuật quốc gias.

Nghị định 15/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ
03/03/2021. 

E P L e g a l  •  A p r i l  2 0 2 1 P a g e  3

NGHỊ ĐỊNH
15/2021/NĐ-CP

THÊM 4 ÁN LỆ ĐƯỢC
ÁP DỤNG CHÍNH THỨC



Ngày 19/03/2021, Chính phủ vừa ban hành
nghị định số 21/2021/NĐ-CP quy định thi
hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ. 

Nghị định này đã hướng dẫn về cách áp dụng
quy định pháp luật và thỏa thuận về bảo đảm
thực hiện nghĩa vụ trong từng trường hợp cụ
thể.

Về hiệu lực đối kháng đối với bên thứ ba, Nghị
định quy định cụ thể 5 trường hợp làm phát
sinh Hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo
đảm với người thứ ba trong khi quy định này
mới chỉ được quy định chung trong Bộ luật
dân sự 2015 và Nghị định 163/2006/NĐ-CP
về giao dịch bảo đảm

Chương II của nghị định là phần hướng dẫn
chi tiết quy định về tài sản bảo đảm của BLDS
2015. So với quy định tại BLDS 2015, Nghị
định 21 đã nêu cụ thể các loại tài sản được sử
dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Đáng
chú ý, những điều khoản quy định về quyền
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản
được tạo lập từ quyền bề mặt, quyền hưởng
dụng, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng,…
đã được chính thức đưa vào Nghị định 21 thay
vì nằm rải rác ở các thông tư, thông tư liên
tịch như trước đây.

Nghị định 21/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ
15/5/2021. 

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra
ngày 31/3/2021, Thứ trưởng Bộ Công Thương
đã thông báo rằng Quy hoạch điện VIII đã
được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy hoạch điện VIII dự báo tổng công suất lắp
đặt của các dự án điện sẽ tăng gần gấp ba lần,
từ 102,1GW năm 2025 lên 276,6GW năm 2045
và xu hướng truyền tải sẽ chuyển dần từ chiều
Bắc - Nam sang chiều Nam Trung Bộ - Bắc Bộ.

Theo Dự thảo, tỷ trọng thủy điện sẽ giảm dần
do hiện đã khai thác hết tiềm năng. Vì vậy, cơ
cấu nguồn điện sẽ phát triển theo hướng ưu
tiên phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời
giảm dần tỷ trọng nhiệt điện than để phù hợp
với các cam kết của Việt Nam với cộng đồng
quốc tế trong việc chống lại các nguy cơ gây
biến đổi khí hậu.

Dự thảo cũng đưa ra danh mục dự án quan
trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư của
ngành điện. Riêng đối với năng lượng tái tạo,
năng lượng mới, Quy hoạch điện VIII chỉ đưa
ra tổng công suất dự kiến phát triển thêm và
phân bố không gian theo vùng, không đưa tên
các dự án cụ thể. Quá trình lựa chọn các dự án
cụ thể sẽ được rà soát, nghiên cứu và đưa vào
Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch,
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
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NGHỊ ĐỊNH
21/2021/NĐ-CP

TRÌNH TTCP DỰ
THẢO PDP 8



Ngày 26/3/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị
định số 28/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tài
chính dự án đầu tư theo phương thức đối tác
công tư (PPP). 

Theo đó, điều kiện phát hành trái phiếu của
Doanh nghiệp dự án PPP được quy định theo
hướng chặt chẽ và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu
tư mua trái phiếu. theo đó, DN Dự án PPP chỉ
được phát hành trái phiếu không chuyển đổi
riêng lẻ, trái phiếu không kèm chứng quyền
riêng lẻ sau khi đã ký hợp đồng dự án PPP và
phải tuân thủ quy định của luật PPP; pháp luật
về chào bán, giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ tại
thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra
thị trường quốc tế. 

Nghị định 28/2021 cũng quy định nguyên tắc
xác định dòng tiền trong phương án tài chính dự
án PPP là dòng tiền sau thuế. Với quy định này,
các chi phí (chi phí thuế) của dự án sẽ được
phản ánh đầy đủ, đảm bảo tính thống nhất trong
việc lập phương án tài chính dự án PPP

Nghị định 28/2021 đã bỏ quy định về mức trần
lãi suất vốn vay như được quy định tại các văn
bản pháp luật trước đây. Việc này đảm bảo mức
lãi suất vốn vay tiệm cận được mức lãi suất cho
vay thực tế trên thị trường tín dụng, phản ánh
đúng chi phí đầu tư.

Nghị định 28/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ
ngày 26/3/2021.

Ngày 11/3/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị
định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số
điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn
Luật thuế xuất khẩu và nhập khẩu. 

Nghị định 18/2021 đã sửa đổi, bổ sung 21 vấn đề
tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP (Nghị định 134),
nhằm giải quyết vướng mắc phát sinh từ thực
tiễn hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
Trong đó, một số nội dung sửa đổi, bổ sung chính
đáng chú ý như: Quy định cụ thể việc áp dụng
chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu tại chỗ cho từng trường hợp để cơ quan hải
quan cũng như doanh nghiệp có thể đối chiếu
thực hiện. Trước đây Nghị định 134 chưa có quy
định này.

Nghị định 18/2021 còn nới rộng đối tượng miễn
thuế, nhằm tạo thuận lợi cho đối tượng tham gia
xuất nhập khẩu. Đó là, sửa đổi, bổ sung cơ sở xác
định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để
gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu; bãi bỏ
thủ tục miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan
đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho
an ninh quốc phòng. 

Nghị định 18/2021 cũng sửa đổi định mức miễn
thuế đối với quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá
nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam
được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt
động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà
tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện.

Nghị định 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày
25/4/2021.

NGHỊ ĐỊNH
28/2021/NĐ-CP
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NGHỊ ĐỊNH
18/2021/NĐ-CP



Bài viết này giải thích ngắn gọn về các nguyên tắc

phân bổ chi phí trong vụ kiện trọng tài theo góc nhìn

của pháp luật Anh và pháp luật Việt Nam, điều này

hỗ trợ Hội đồng trọng tài và các bên xác định hoặc

đệ trình phân bổ chi phí trong phạm vi của những hệ
thống pháp luật tương ứng. Bài viết cũng giới thiệu

sơ bộ về phương thức tính lãi trong vụ kiện trọng tài

dưới góc độ so sánh. 

1. Những chi phí nào sẽ được phân bổ?

Theo Điều 59 của Arbitration Act 1996, những chi phí

được phân bổ bao gồm: (a) phí và chi phí của các

trọng tài viên, (b) phí và chi phí của bất kỳ tổ chức

trọng tài liên quan, và (c) chi phí pháp lý hoặc chi phí

khác của các bên.

Trên thực tế, những chi phí sau đã được xác lập rõ

ràng trong trọng tài quốc tế [1]:

(a) Chi phí của Hội đồng trọng tài (“HĐTT”) và, trong

tổ chức trọng tài, chi phí phải trả cho bên điều hành

thủ tục tố tụng trọng tài (thường được tổ chức trọng

tài ấn định trước);

(b) Những chi phí hợp lý cho việc đi lại và các chi phí

khác phát sinh của các trọng tài viên;

(c) Phí tư vấn của chuyên gia và các chi phí hỗ trợ

khác theo yêu cầu của HĐTT (ví dụ: phí dịch thuật,

báo cáo tòa án)l;

(d) Những chi phí hợp lý cho việc đi lại hoặc chi phí

khác của những người làm chứng đã được HĐTT phê

duyệt;

(e) Chi phí pháp lý hợp lý và những chi phí phát sinh

của các bên liên quan đến vụ kiện trọng tài;

(f) Bất kỳ phí hoặc chi phí nào của cơ quan chỉ định

theo yêu cầu của các bên.

Đã có những thảo luận về việc chi phí chung của các

bên (ví dụ như là luật sư nội bộ và nhân chứng) tham

gia vào quá trình trọng tài có được tính là chi phí

trong trọng tài hay không, nhưng việc phân bổ các

CHI PHÍ VÀ TÍNH LÃI SUẤT TRONG VỤ KIỆN
TRỌNG TÀI: GÓC NHÌN CỦA LUẬT ANH

NGUYỄN TRUNG NAM (TONY) -  LUẬT SƯ THÀNH VIÊN CAO CẤP 

chi phí này hiếm khi được các bên đệ trình lên
HĐTT. Thông thường, những chi phí pháp lý và phí
chuyên môn khác mà các bên đã chi (ví dụ như chi
phí liên quan đến chậm trễ, tư vấn định lượng và
chuyên gia pháp lý) sẽ được chú trọng hơn, vì trong
phần lớn của các trường hợp, các bên sẽ không
đồng ý về điều này khi việc tính toán các chi phí có
liên quan tới nguyên tắc phân bổ chi phí.

Luật Trọng Tài Thương Mại (“LTTTM”) chỉ đưa ra
một định nghĩa khá hạn chế cho chi phí trọng tài
(nhưng không nhất thiết là chi phí) gồm những nội
dung sau [2]:
a) Thù lao Trọng tài viên, chi phí đi lại và các chi phí
khác cho trọng tài viên;
b) Phí tham vấn chuyên gia và các trợ giúp khác
theo yêu cầu của HĐTT;
c) Phí hành chính;
d) Phí chỉ định Trọng tài viên vụ việc của Trung tâm
trọng tài theo yêu cầu của các bên tranh chấp;
e) Phí sử dụng các dịch vụ tiện ích khác được cung
cấp bởi Trung tâm trọng tài.

Những phí pháp lý và phí tư vấn chuyên môn khác
(chẳng hạn như chuyên gia kỹ thuật/pháp lý) mà
các bên chỉ định tham gia (nhưng không nhất thiết
theo yêu cầu của HĐTT) thường chiếm phần lớn
nhất trong chi phí trọng tài quốc tế. Tuy nhiên,
LTTTM không đề cập tới các chi phí này. Đây là một
lỗ hổng lớn trong LTTTM cần được hoàn chỉnh để
phát triển trong tương lai.

Mặc dù pháp luật về trọng tài thương mại Việt Nam
và trọng tài quốc tế có độ vênh nhất định, nhưng
tại Trung Tâm Trọng Tài Việt Nam (“VIAC”) – tổ chức
trọng tài lớn nhất tại Việt Nam, các trọng tài viên
của VIAC thường chấp nhận rằng nguyên tắc về phí
trọng tài theo quy định của LTTTM cũng có thể áp
dụng đối với phí pháp lý và phí chuyên gia được các
bên chỉ định.

[1] See for example UNCITRAL Rules (2013) Article 40. [2] Article 34 LCA
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2. Nguyên tắc chung về phân bổ chi phí 

Trong luật trọng tài Anh, HĐTT có toàn quyền quyết

định về chi phí theo cách mà họ thấy phù hợp. Các

chi phí thường được xác định dựa trên cơ sở tiêu

chuẩn, trừ khi có quyết định khác. “Cơ sở tiêu chuẩn”

này được Civil Procedural Rules ở Anh (trương đương

với Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam) diễn giải như

sau:

(a) HĐTT chỉ cho phép các chi phí tương xứng với các

vấn đề tranh chấp. Các chi phí không cân xứng với

khoản tranh chấp có thể bị gạt bỏ hoặc điều chỉnh

giảm ngay cả khi những chi phí đấy là các chi phí

phát sinh một cách hợp lý hoặc cần thiết; và

(b)  Khi có bất kỳ nghi ngờ nào về việc liệu chi phí có

phát sinh một cách hợp lý và tương xứng hoặc số tiền

yêu cầu có hợp lý và tương xứng với vụ việc hay

không, HĐTT sẽ xem xét theo hướng có lợi cho bên

phải thanh toán. 

3. Ngoại lệ

Trong những trường hợp sau HĐTT có thể không áp

dụng nguyên tắc chung nói trên mà có thể áp dụng

theo cơ sở bồi hoàn để phân bổ chi phí:

(a) Nguyên đơn phóng đại rất lớn số tiền mình yêu

cầu; 

(b) Hành xử không thể chấp nhận được của một trong

các bên; 

(c) Bên thắng kiện bị thiệt hại do một vấn đề khác rất

tốn thời gian; 

(d) Đề nghị được niêm phong hay thường được gọi là

“Part 36 offer”. Điều này có nghĩa là nếu bên thắng

kiện từ chối đề nghị bằng hoặc nhiều hơn khoản tiền

mà họ được trao, thì mọi chi phí phát sinh từ thời

điểm đề nghị được đưa ra trở đi sẽ do Nguyên đơn

chịu.

Trong trường hợp chi phí được đánh giá trên cơ sở

bồi hoàn, HĐTT sẽ không xem xét yếu tố cân xứng mà

chỉ kiểm tra tính hợp lý. Ngoài ra, khi có bất kỳ nghi

ngờ nào về liệu chi phí đã phát sinh một cách hợp lý

hay không, HĐTT sẽ xem xét theo hướng có lợi cho

bên nhận thanh toán. 

Trong cả hai trường hợp trên, HĐTT sẽ không cho

phép chi phí phát sinh bất hợp lý hoặc số tiền không

hợp lý.  

4. Trường hợp các bên có thỏa thuận
trước về chi phí

Thông thường, HĐTT sẽ ưu tiên thực hiện theo

thỏa thuận của các bên để phân bổ chi phí, nhưng

HĐTT sẽ đối chiếu với luật xem có quy định bắt

buộc nào giới hạn thỏa thuận các bên không. Ví dụ,

theo Luật Anh, các bên chỉ có thể thỏa thuận tự

chịu chi phí của mình sau khi phát sinh tranh chấp.

Nếu các bên thỏa thuận ngay trong hợp đồng ban

đầu là các bên tự chịu chi phí của mình thì thỏa

thuận này sẽ không có hiệu lực.[3]

Việc chi phí phân bổ trong vụ kiện trọng tài là vấn

đề về thủ tục (trái với vấn đề về nội dung) và sẽ

được điều chỉnh bởi luật của địa điểm giải quyết

tranh chấp. Nếu đây là một vấn đề về nội dung, thì

luật điều chỉnh hợp đồng sẽ được áp dụng để xác

đinh các vấn đề chi phí. Đối với các vụ kiện SIAC

gần đây với một hoặc các bên liên quan là người

Việt Nam, HĐTT có xu hướng áp dụng các nguyên

tắc chung về phân bổ chi phí trong trọng tài quốc

tế mặc dù luật Việt Nam có thể được coi là luật

điều chỉnh nội dung hợp đồng.

Trong vụ kiện ICC được xét xử tại Việt Nam gần

đây, Trọng tài viên duy nhất vẫn chấp nhận dẫn

chiếu tới án lệ nước ngoài để phân bổ chi phí theo

đề xuất của một bên mặc dù địa điểm giải quyết

tranh chấp là Việt Nam. LTTTM quy định HĐTT có

quyền rất lớn trong việc phân bổ chi phí, do đó,

HĐTT lập luận dựa trên bất kỳ nguyên tắc hợp lý

nào, trừ khi luật của nơi xét xử có điều khoản bắt

buộc để cản trở việc đấy. 

[3] Section 60 Arbitration Act 1996
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5. Lãi suất

Việc xác định lãi suất là vấn đề về nội dung hay thủ

tục đang được xem xét. Về nguyên tắc, một khi điều

khoản về tiền lãi được quy định rõ ràng trong hợp

đồng, thì điều khoản đó sẽ trở thành quyền và nghĩa

vụ của cả hai bên, do đó, điều khoản đó sẽ được điều

chỉnh theo luật nội dung của hợp đồng và các hạn

chế bắt buộc có thể áp dụng cho việc tính lãi.

Theo luật của Anh, các bên có quyền tự do thỏa

thuận về quyền hạn của trọng tài liên quan đến việc

phán quyết về lãi suất, bao gồm cả việc áp dụng lãi

suất đơn hay lãi kép.[4]

Theo luật pháp Việt Nam, lãi suất có thể bị giới hạn

bởi quy định pháp luật.[5] CTrong một vụ kiện SIAC,

hợp đồng quy định bên vi phạm có nghĩa vụ trả lãi

chậm trả là 21%, trong đó, luật điều chỉnh hợp của

đồng là luật Việt Nam. HĐTT cho rằng thỏa thuận này

không phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự (luật  

của nơi xét xử). Bộ luật dân sự không cho phép lãi

phạt vượt quá 20%, do đó, HĐTT đã điều chỉnh lãi

chậm trả về mức 20% cho phù hợp.

6. Kết luận 

Những nguyên tắc về chi phí trong trọng tài quốc tế

là những nguyên tắc khá đơn giản và hợp lý. Vì sẽ có

chi phí phát sinh trong suốt quá trình tố tụng trọng

tài, những khoản phí đó phải được phân bổ giữa các

bên và có thể thu hồi được trên cơ sở hợp lý. Nói

chung, bên thua kiện sẽ chịu chi phí trọng tài và chi

phí pháp lý (và các chi phí liên quan khác) cho bên

thắng kiện. Tuy nhiên, Tòa án có quyền lực rộng, mặc

dù dựa trên cơ sở chính đáng, để rời khỏi nguyên tắc

chi phí này và phân bổ chi phí như một công cụ để

phản ánh các bên tiến hành tố tụng trọng tài. Liên

quan đến lãi suất, đó là vấn đề của luật nội dung và

mặc dù các bên được tự do thỏa thuận về lãi, những

hạn chế theo luật nội dung (nếu có) sẽ hạn chế

quyền tự chủ của các bên. 

[4] Section 49 Arbitration Act 1996
[5] Article 357.2 and Article 468 Civil Code 2015
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