
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
TẠI VIỆT NAM 

Apolat Legal mang đến các phương án đa chiều, 
giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm chi phí nhất cho mỗi vụ 

việc tranh chấp.



NỘI DUNG

* Tuyên bố miễn trách: Toàn bộ tài liệu được chuẩn bị chỉ nhằm đưa ra thông tin khái quát. Thông tin 
trong bản tin cập nhật này không dùng cho mục đích, và không được xem là ý kiến tư vấn pháp lý. Vui 
lòng không thực hiện hoặc ngừng thực hiện bất kỳ công việc nào trên cơ sở các thông tin được cung 
cấp trong bản tin này, mà chưa tham vấn các luật sư của chúng tôi về tình trạng pháp lý và tình hình 
thực tế của bạn. Apolat Legal không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho bất kỳ ai 
thực hiện hoặc ngừng thực hiện công việc của mình trên cơ sở các thông tin đưa ra trong bản tin này. 
Với bất kỳ vấn đề cụ thể nào, vui lòng tham khảo chuyên gia tư vấn thích hợp.

CHÚNG TÔI LÀ AI?

CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

VÌ SAO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

QUY TRÌNH XỬ LÍ VỤ VIỆC TRANH CHẤP 

VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI



ới sứ mệnh cung cấp các dịch 
vụ pháp lý tốt nhất và tối ưu 
nhất cho khách hàng, Apolat 

Legal tham gia giải quyết tranh chấp 
thông qua thương lượng, hòa giải hoặc 
tố tụng tại Tòa án và Trọng tài. Với đội 
ngũ luật sư giàu chuyên môn, là Trọng 
tài viên tại các Trung tâm trọng tài và 
giải quyết thành công nhiều thương vụ 
tranh chấp phức tạp, Apolat Legal tự 
tin là đối tác chiến lược đáng tin cậy 
của khách hàng trong các vụ việc 
tranh chấp ở mọi lĩnh vực.

Đối tượng khách hàng tìm đến Apolat 
Legal là các cá nhân, doanh nghiệp, tổ 
chức hoạt động tại Việt Nam và nhiều 
nước trên thế giới như: Mỹ, Anh, Trung 
Quốc,… Các khách hàng của Apolat 
Legal hoạt động trong nhiều lĩnh vực 
bao gồm công nghệ cao, dịch vụ nhà 
hàng - khách sạn, dịch vụ viễn thông, 
hàng tiêu dùng và bán lẻ, công nghệ 
sinh học và chăm sóc sức khỏe,… 

V Apolat Legal với phương châm phục 
vụ tận tâm và hạn chế tối đa mọi rủi ro 
đối với khách hàng, luôn nỗ lực hết 
mình để đưa ra những phương án và 
giải pháp tối ưu nhất để giải quyết các 
vụ tranh chấp một cách tiết kiệm, 
nhanh chóng và phù hợp. Sự chuyên 
nghiệp kết hợp cùng hiểu biết sâu 
rộng và kinh nghiệm đa lĩnh vực đã 
giúp Apolat Legal khẳng định được vị 
thế của mình và tạo được lòng tin đối 
với Khách Hàng trong và ngoài nước.

Apolat Legal đã vinh dự nhận được sự 
công nhận của các tổ chức quốc tế và 
có nhiều bài viết được đăng trên tại 
các ấn phẩm hàng đầu trong và ngoài 
nước bao gồm: Hiệp hội Luật châu Á 
và Thái Bình Dương (LawAsia, 1966), 
The Legal500, IP Link, IP Coster, 
Lexology, Global Trade Review (GTR), 
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, v.v.

CHÚNG
TÔI LÀ
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Xã hội phát triển, các giao dịch dân sự, 
thương mại ngày nay là sự kết nối, hợp 
tác của nhiều bên với tính chất phức tạp 
dẫn đến quyền và lợi ích của các bên khi 
tham gia giao dịch dễ bị xâm phạm, xảy 
ra tranh cãi và xung đột. Lựa chọn 
phương thức giải quyết tranh chấp thích 
hợp là yếu tố quyết định cho việc tháo 
gỡ mâu thuẫn đồng thời hạn chế tối đa 
tổn hại về quan hệ hợp tác giữa các bên 
góp phần điều tiết quan hệ xã hội theo 
đúng khuôn khổ của pháp luật.

Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực 
giải quyết tranh chấp, chúng tôi nhận thấy 
quá trình giải quyết tranh chấp thường 
nhiêu khê, tốn kém chi phí, thời gian và các 
bên không biết về những quyền lợi chính 
đáng mà mình được hưởng theo quy định 
pháp luật một cách đáng tiếc. Vì vậy, để có 
thể lựa chọn phương thức tối ưu cũng như 
giải quyết triệt để các tranh chấp một 
cách nhanh chóng, hiệu quả nhất thì sự 
tham gia của các luật sư với tư cách là 
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
đóng vai trò rất quan trọng.

CHÚNG
TÔI

Đại diện tham gia 
đàm phán, thương 
lượng tiền tố tụng.

Đại diện tham gia 
hòa giải trong và 
ngoài Tòa án.

Tham gia tố tụng để 
bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp cho khách 
hàng tại Tòa án nhân 
dân (sau đây gọi tắt là 
“Tòa án”) hoặc Trọng tài 
thương mại (sau đây 
gọi tắt là “Trọng tài”).

Đại diện tham gia 
thủ tục thi hành 
án để đảm bảo 
cho việc thi hành 
bản án.

LÀM
GÌ?
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VÌ SAO

Trong các năm qua Apolat Legal không 
ngừng làm mới mình, hoàn thiện quy trình 
xử lý để tập trung đầu tư phát triển và 
nâng cao chất lượng dịch vụ dựa trên 03 
trụ cột chính, bao gồm: (i) Cá nhân hóa; (ii) 
Chuyên môn hóa và (iii) Cam kết đồng 
hành.

Chuyên môn hóa: Tại Apolat 
Legal, kiến thức chuyên sâu là 
yếu tố được đặt lên hàng đầu. 
Mỗi luật sư khi tham gia giải 
quyết tranh chấp cùng khách 
hàng luôn được cân nhắc và lựa 
chọn từ đội ngũ giỏi nhất của 
chúng tôi trong lĩnh vực để đảm 
bảo kết quả tốt nhất cho khách 
hàng. Bên cạnh đó, chính vì đã 
chuyên môn hóa và thời gian 
hoạt động lâu dài, càng giúp 
Apolat Legal có được những 
chuyên gia với bề dày kinh 
nghiệm trong việc hỗ trợ khách 
hàng giải quyết tranh chấp và 
đây cũng được xem là chìa khóa 
thành công của Apolat Legal. 

LỰA CHỌN
CHÚNG TÔI?

Cá nhân hóa: Mỗi hhách hàng 
khác nhau sẽ có những yêu cầu 
và mục tiêu khác nhau phù hợp 
với hoàn cảnh của vụ việc. Mỗi 
vụ việc lại có nhiều cách tiếp 
cận, với quy trình và hướng giải 
quyết khác nhau. Với cách tiếp 
cận theo hướng cá nhân hóa đối 
với từng vụ việc và từng nhu cầu 
cụ thể của khách hàng, Apolat 
Legal có thể dễ dàng nắm bắt 
được vấn đề của mỗi vụ việc và 
mong muốn của khách hàng đối 
với từng trường hợp cụ thể để có 
thể tìm ra hướng giải quyết thích 
hợp và đáp ứng được nhu cầu 
của khách hàng.

Cam kết đồng hành: Apolat 

Legal coi sự đáng tin cậy, 
chuyên nghiệp và thấu hiểu 
khách hàng là yếu tố cốt lõi để 
thành công khi giải quyết tranh 
chấp. Apolat Legal hoạt động với 
cam kết luôn song hành cùng 
khách hàng để bảo vệ tốt nhất 
quyền, lợi ích hợp pháp của 
khách hàng.
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“Chúng tôi tin tưởng rằng, với 
sự linh hoạt và chuyên nghiệp 

trong dịch vụ của mình, 
Apolat Legal là nơi xứng đáng 

để khách hàng đặt niềm tin 
khi giải quyết các vụ việc 

tranh chấp.

“
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QUY
TRÌNH

XỬ LÝ
VỤ VIỆC 
TRANH CHẤP
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Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4

01 02 03 04

Tư vấn
tiền tố tụng

Đàm phán,
thương lượng,

hòa giải

Tham gia
tố tụng

Thi hành án



Phân tích hồ sơ, thu thập chứng cứ, tư vấn, đưa ra 
phương án và đánh giá ưu nhược điểm để khách hàng 
lựa chọn hướng đi của vụ việc.

Giai đoạn này có vai trò củng cố hồ sơ, giúp khách 
hàng nắm bắt được quyền lợi của mình, thực hiện các 
việc cần phải làm để có lợi nhất trong trường hợp 
không thể hòa giải mà phải tham gia tố tụng tại phiên 
tòa.

Tư vấn tiền tố tụng
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Apolat Legal đã vinh dự nhận được sự 
công nhận của các tổ chức quốc tế và 
có nhiều bài viết được đăng trên tại 
các ấn phẩm hàng đầu trong và ngoài 
nước bao gồm: Hiệp hội Luật châu Á 
và Thái Bình Dương (LawAsia, 1966), 
The Legal500, IP Link, IP Coster, 
Lexology, Global Trade Review (GTR), 
Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, v.v.

Đàm phán, thương 
lượng, hòa giải
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Gặp gỡ các bên trong vụ việc, đàm phán, thương lượng 
về khả năng nhượng bộ của mỗi bên để tìm tiếng nói 
chung, có vận dụng giải thích pháp luật để các bên cân 
bằng lợi ích với nhau. 

Apolat Legal luôn mong muốn vụ việc có thể giải quyết 
tại giai đoạn này để tiết kiệm tối đa chi phí cho khách 
hàng, tránh xung đột bị đẩy lên cao dẫn tới phá vỡ các 
mối quan hệ thương mại, ảnh hưởng uy tín của các bên.



Tham gia tố tụng
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•   Khởi kiện vụ án tại Tòa án

Giai đoạn này Apolat Legal sẽ thực hiện tối đa các hành động bảo 
vệ lợi ích của khách hàng, thực hiện mọi hành động cần thiết để 
bảo đảm kết quả tốt nhất tại phiên tòa.

Căn cứ trên hoàn cảnh cụ thể của vụ án, khả năng của khách hàng 
và thiện chí của các bên, Apolat Legal với kinh nghiệm của mình sẽ 
đưa ra chiến thuật tranh tụng tại Tòa án để đạt hiệu quả cao nhất 
và có thể thi hành án trên thực tế.

•   Giải quyết vụ án thông qua thủ tục trọng tài

Thủ tục trọng tài cần sự nhanh nhạy và hiểu sâu về kiến thức thực 
tiễn. Apolat Legal với đội ngũ luật sư là Trọng tài viên sẽ đảm bảo 
việc giải quyết vụ việc được nhanh gọn, tuân theo các quy tắc trọng 
tài của các Trung tâm trọng tài trong và ngoài nước.

Đối với việc giải quyết tranh chấp, Apolat Legal cũng khuyến khích 
khách hàng lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (nếu có) 
bởi Trung tâm trọng tài có khả năng giải thích pháp luật cặn kẽ, am 
hiểu về môi trường kinh doanh của các bên và sự linh hoạt cần 
thiết của một cơ quan tài phán.



Đây là giai đoạn quyết định việc bản án, phán quyết trọng 
tài có được thi hành trên thực tế hay không. Thủ tục thi 
hành án cần phải tham gia thực tế cùng cơ quan thi hành 
án, xác minh các tài sản của người phải thi hành án, theo 
dõi sát sao quá trình thi hành án để đảm bảo được lợi ích 
của khách hàng.

Thi hành án 
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VỤ VIỆC 

Tranh chấp Lao động:

Đại diện người lao động tham gia tố tụng và bảo 
vệ thành công quyền lợi của khách hàng trong vụ 
án “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật”. Vụ án kết thúc với 
kết quả người sử dụng lao động buộc phải nhận 
lại người lao động và bồi thường 13 tháng tiền 
lương theo Hợp đồng lao động.

Đại diện Người sử dụng lao động để đàm phán, tư 
vấn phương án xử lý kỷ luật, chấm dứt Hợp đồng 
lao động theo đúng quy định pháp luật đối với 
người lao động gây thiệt hại đến tài sản, thường 
xuyên vi phạm quy chế, nội quy Công ty.

ĐIỂN HÌNH



Tranh chấp Hợp đồng thương mại:

Đại diện Công ty tham gia tố tụng và bảo vệ thành công 
quyền lợi của khách hàng trong vụ án “Tranh chấp Hợp 
đồng vận chuyển hàng hóa” xảy ra do bên vận chuyển 
không đảm bảo nhiệt độ cho hàng hóa là thủy sản đông 
lạnh. Khách hàng được bồi thường toàn bộ tổn thất 
hàng hóa, phí vận chuyển, phí luật sư trong vụ việc.

Đại diện Công ty đàm phán, thương lượng thành 
công tranh chấp xảy ra khi thực hiện Hợp đồng 
mua bán hàng hóa do đối tác giao hàng sai quy 
cách, chất lượng.

VỤ VIỆC 
ĐIỂN HÌNH
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Tranh chấp lĩnh vực bất động sản:

Đại diện khách hàng tham gia tố tụng trong vụ 
án “Tranh chấp Hợp đồng mua bán nhà ở hình 
thành trong tương lai” do Chủ đầu tư không thực 
hiện đúng theo tiến độ thi công trong Hợp đồng 
để yêu cầu hoàn trả tiền mà khách hàng đã 
thanh toán cho Chủ Đầu Tư, tiền phạt hợp đồng 
và lãi suất quá hạn…

Apolat
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VỤ VIỆC 
ĐIỂN HÌNH

Đại diện khách hàng tham gia tố tụng trong vụ án “Tranh chấp 
quyền sử dụng không gian công cộng” tại dự án nhà chung 
cư. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các Chủ đầu tư nhà chung 
cư thường xuyên chiếm dụng không gian chung như phòng 
tập gym, nhà sinh hoạt cộng đồng,… để cải tạo thành các mặt 
bằng cho thuê. Vụ việc đã tạo ra một cuộc thanh tra toàn diện 
với dự án nhà chung cư trong khu vực.



Xâm phạm bản quyền/ nhãn hiệu:

Đại diện khách hàng tham gia tố tụng trong 
vụ án “Yêu cầu chấm dứt hành vi sử dụng 
tên miền xâm phạm quyền sở hữu nhãn 
hiệu” đối với mặt hàng thời trang gây tổn 
thất về lợi nhuận và cơ hội kinh doanh của 
khách hàng.
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13

VỤ VIỆC 
ĐIỂN HÌNH

Đại diện khách hàng là một ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam tham gia 
tố tụng để bảo vệ thành công quyền lợi trong vụ việc yêu cầu 
thanh toán tiền tác giả trên một nền tảng phát nhạc trực tuyến do 
người dùng đăng tải. Đây được xem là vụ việc đặt nền móng cho 
việc các nền tảng phát nhạc trực tuyến bắt đầu thu tiền bản quyền 
với người nghe tại Việt Nam.



Tranh chấp thừa kế:

Đại diện khách hàng tham gia thương lượng, 
tư vấn về quy định của pháp luật để giải 
quyết xung đột do chia di sản thừa kế giữa 
các thành viên trong gia đình.

Apolat
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VỤ VIỆC 
ĐIỂN HÌNH

Tham gia tố tụng và bảo vệ thành công 
quyền lợi cho khách hàng trong vụ án “Chia 
di sản thừa kế” là cổ phần trong Công ty do 
cha mẹ để lại.



Tranh chấp Hợp đồng thuê nhà/ nhà xưởng:

Đại diện Bên Thuê là một công ty may mặc 100% vốn Hàn Quốc để tham gia 
tố tụng trong vụ án “Yêu cầu bồi thường thiệt hại và hoàn trả tài sản theo 
hợp đồng cho thuê” nhằm chấm dứt Hợp đồng thuê nhà xưởng trước thời 
hạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên Cho Thuê không chấp nhận cho 
chấm dứt và chiếm giữ các tài sản của khách hàng. Đội ngũ luật sư tại 
Apolat Legal đã thành công trong việc tham gia tố tụng, yêu cầu Bên Cho 
Thuê hoàn trả các tài sản đang chiếm giữ của bên thuê, đưa ra các phương 
án để bảo vệ các tài sản mà Bên Cho Thuê đang chiếm giữ và làm hư hao.
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Đại diện Bên Cho Thuê để thương 
lượng, yêu cầu Bên Thuê thanh toán 
tiền thuê nhà và hoàn trả mặt bằng 
do vi phạm điều khoản thanh toán 
trong Hợp đồng.

VỤ VIỆC 
ĐIỂN HÌNH
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