Hướng dẫn mẫu Đơn khởi kiện

ĐƠN KHỞI KIỆN
................. ngày ..... tháng .... năm 20...

Kính gửi: Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam
I.
1.

CÁC BÊN TRANH CHẤP
Nguyên đơn/Bên khởi kiện: Ông/Bà:............(nếu là cá nhân) hoặc
CÔNG TY.......................................................................
Ngày sinh: (đối với cá nhân)/ Mã số doanh nghiệp (đối với Công ty)…….
Số CMND (đối với cá nhân) : …, cấp ngày :….., nơi cấp:……………..
Đăng ký thường trú/trụ sở chính:……………… ………………………
Địa chỉ liên lạc:……………… …………………………………………………
Điện thoại:…………… ………….Email:………………………………………
Người đại diện theo ủy quyền (nếu có) Theo Văn bản Ủy quyền
số……..ngày….tháng…năm…)

2.

Bị đơn: Ông/ Bà................(nếu là cá nhân) hoặc CÔNG TY.....................
Ngày sinh: (đối với cá nhân)/ Mã số doanh nghiệp (đối với Công ty)…….
Số CMND (đối với cá nhân) : …, cấp ngày :….., nơi cấp:……………..
Đăng ký thường trú/trụ sở chính:……………… ………………………
Địa chỉ liên lạc:……………… …………………………………………………
Điện thoại:…………… ………….Email:………………………………………
Người đại diện theo ủy quyền (nếu có) Theo Văn bản Ủy quyền
số……..ngày….tháng…năm…)
✓ VTA khuyến nghị Nguyên đơn cung cấp các địa chỉ chính xác của Nguyên đơn

và của Bị đơn
✓ Ngoài địa chỉ nhận văn thư qua đường bưu điện, việc Nguyên đơn cung cấp
thêm các thông tin liên lạc như số điện thoại, số fax, email,.. sẽ can thiết cho
việc liên lạc, trao đổi giữa VTA và các bên khi tiến hành các bước trong tố
tụng trọng tài.

II.

TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ TRANH CHẤP

1.

Ngày….. tháng ….. năm 20…., Nguyên đơn và Bị đơn ký kết Hợp đồng số
…….. về mua bán/xây dựng/bảo hiểm/đại lý/tư vấn thiết kế,…

2.

Theo Hợp đồng, Nguyên đơn đã thực hiện các công việc/nghĩa vụ …….; tuy
nhiên, Bị đơn đã không thực hiện/thực hiện không đúng/chưa thực hiện đầy
đủ các công việc/nghĩa vụ ………..

3.

Nguyên đơn đã yêu cầu Bị đơn thực hiện đúng theo Hợp đồng giữa hai bên
nhưng Bị đơn vẫn không tuân thủ; nên, căn cứ điều khoản/thỏa thuận ……..,
Nguyên đơn khởi kiện Bị đơn ra Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam
(VTA).
Trong phần Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp này, Nguyên đơn có thể trình bày các tình tiết,
diễn biến thực tế của tranh chấp để Hội đồng Trọng tài nắm được sơ bộ về tranh chấp
giữa các bên.

III. CƠ SỞ KHỞI KIỆN
[Nguyên đơn trình bày các cơ sở pháp lý (VD: điều khoản nào trong Hợp
đồng/theo luật mà theo đó Nguyên đơn được quyền khởi kiện/yêu cầu Bị đơn
thực hiện việc thanh toán,…), các chứng cứ mà Nguyên đơn dựa vào đó để khởi
kiện và đưa ra các yêu cầu của mình đối với Bị đơn]
Ví dụ:
“A. Nguyên đơn khởi kiện Bị đơn dựa trên các căn cứ pháp lý sau:
(1) Điều X của Hợp đồng….., theo đó đã thỏa thuận khi có tranh chấp thì
các bên sẽ đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để
giải quyết;
(2) Điều Y của Hợp đồng….., theo đó, Bị đơn phải hoàn thành công việc
muộn nhất vào ngày ###, nhưng cho tới nay Bị đơn chưa hoàn thành;
(3) ….
B. Nguyên đơn đưa ra yêu cầu với Bị đơn dựa trên các chứng cứ sau:
(1) Biên bản…..
(2) Hóa đơn.....
(3) ……”
• Trong các bước tiếp theo của quá trình tố tụng trọng tài, Nguyên đơn luôn có
quyền sửa đổi, bổ sung nội dung Đơn khởi kiện, đặc biệt là phần trình bày cơ
sở khởi kiện để chứng minh cho các yêu cầu khởi kiện của mình.
• Ngoài ra, Hội đồng Trọng tài, sau khi được thành lập, có thể yêu cầu Nguyên
đơn bổ sung thêm các giải trình, chứng cứ (bổ sung các cơ sở pháp lý và
chứng cứ), nếu Hội đồng Trọng tài thấy cần thiết, để phục vụ cho việc xem xét
và ra quyết định đối với các yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn

IV.

TRỊ GIÁ TRANH CHẤP VÀ YÊU CẦU KHÁC CỦA NGUYÊN ĐƠN

1.

Trị giá vụ tranh chấp:…………………….. [Ghi rõ số tiền. Trị giá vụ tranh
chấp là tổng cộng các yêu cầu có nêu trị giá bằng tiền]

2.

Các yêu cầu của Nguyên đơn:
a. Buộc Bị đơn thanh toán khoản tiền còn thiếu/giao hàng còn thiếu/tiếp
tục thực hiện công việc/thực hiện bồi thường bảo hiểm,… theo Hợp
đồng cho Nguyên đơn, số tiền là: …….. (VD: 1.000.000.000VNĐ).
b. .....
c. ..... [Nguyên đơn liệt kêt các yêu cầu khác (nếu có)]
Trị giá vụ tranh chấp là căn cứ để VIAC tính phí trọng tài khi VIAC nhận Đơn khởi kiện.
Chi tiết vui lòng xem phần biểu phí trọng tài

V.

NGUYÊN ĐƠN CHỌN TRỌNG TÀI VIÊN

1.

Nguyên đơn chọn Trọng tài viên.....................,thuộc Trung tâm Trọng tài
Thương nhân Việt Nam (VTA) làm thành viên Hội đồng trọng tài xét xử vụ kiện
này. HOẶC,

2.

Đề nghị Trung tâm chỉ định Trọng tài viên thay cho Nguyên đơn.
• VTA khuyến nghị Nguyên đơn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và tự mình chỉ định người
đủ chuyên môn, uy tín làm Trọng tài viên giải quyết tranh chấp.
• Nguyên đơn (cũng như Bị đơn) KHÔNG bắt buộc phải lựa chọn người thuộc Danh sách
Trọng tài viên VTA làm Trọng tài viên giải quyết tranh chấp. Danh sách Trọng tài viên VTA
chỉ mang tính khuyến nghị.

VI. KÝ ĐƠN
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền trong
trường hợp Nguyên đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc người đại diện theo
ủy quyền trong trường hợp Nguyên đơn là cá nhân.
• Nếu Nguyên đơn là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện
theo ủy quyền* (với ủy quyền hợp lệ) phải ký vào Đơn khởi kiện.
• Nếu Nguyên đơn là cá nhân, thì Nguyên đơn hoặc người đại diện theo ủy quyền*
(với ủy quyền hợp lệ) phải ký vào Đơn khởi kiện.

