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Thế nào là tranh chấp từ nhiều hợp đồng?

➢ Ví dụ:

▪ A ký 5 hợp đồng mua bán nông sản với B

▪ Chủ đầu tư A ký hợp đồng thầu với nhà thầu chính

B, B ký các hợp đồng thầu phụ với C, D và E

▪ A ký hợp đồng vay với B, C ký hợp đồng với A để

bảo lãnh cho khoản vay của B
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Gộp tranh chấp từ nhiều hợp đồng?

➢ Tiêu chí để gộp tranh chấp

▪ Nhiều hợp đồng nhưng một thỏa thuận trọng tài

▪ Ví dụ 1: hợp đồng chính có thỏa thuận trọng tài, các hợp đồng phụ

đều dẫn chiếu đến thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng chính

▪ Ví dụ 2: nhiều hợp đồng nhiều thỏa thuận trọng tài nhưng sau khi

tranh chấp xảy ra, các bên thống nhất giải quyết trong cùng một vụ

kiện trọng tài → gộp thành một thỏa thuận trọng tài

▪ Nhiều thỏa thuận trọng tài nhưng

▪ tương thích (compatible); và

▪ các tranh chấp có cùng quan hệ pháp lý (same legal relationship)
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Thủ tục gộp tranh chấp từ nhiều hợp đồng
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Nguyên đơn nộp
“một” đơn khởi
kiện cho nhiều

hợp đồng

HĐTT xem xét
và quyết định

cuối cùng
Ban hành Phán
quyết Trọng tài

▪ VIAC, ICC và HKIAC: nộp “một” đơn khởi kiện

▪ SIAC: nguyên đơn có thể chọn (i) nộp “một” đơn khởi kiện HOẶC (ii) nộp “nhiều” đơn khởi kiện riêng

rẽ kèm theo yêu cầu gộp vụ tranh chấp

Trung tâm
Trọng tài quyết
định sơ bộ



Ưu điểm và Vướng mắc

➢ Ưu điểm

▪ Xu thế chung

▪ Tiết kiệm: chi phí (phí trọng tài, phí luật sư, chi phí hành chính, …) và thời gian

▪ Nhất quán: phán quyết, quyết định khẩn cấp tạm thời, …

➢ Vướng mắc

▪ Điều kiện và thủ tục chưa rõ ràng

▪ Vấn đề về bảo mật (?)

▪ Có thể bị thách thức sau này về thủ tục không?
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Gộp vụ tranh chấp

➢ Khái niệm

▪ Nhiều vụ tranh chấp đang diễn ra

▪ Một hoặc các bên muốn gộp

➢ Có thể gộp nếu

▪ Các bên có thỏa thuận hoặc

▪ Các vụ tranh chấp có mối liên quan (connection)

o “Một” thỏa thuận trọng tài, hoặc

o “Nhiều” thỏa thuận trọng tài tương thích và tranh chấp có cùng mối quan hệ pháp lý

▪ Cân nhắc thêm việc hội đồng trọng tài có cùng thành viên hay không
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Thủ tục gộp vụ tranh chấp
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▪ VIAC, ICC và HKIAC: quy định khái quát

▪ SIAC: chi tiết hơn
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Cám ơn!
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