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CHƯƠNG 15 

GIẢI QUY T TRANH CHẤP 

 

MỤC A 

MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI 

 

ĐIỀU 15.1 

Mục tiêu 

Mục tiêu của Chƣơng này nhằm xây dựng một cơ chế hiệu quả và thuận tiện 

cho việc ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp giữa các Bên liên quan đến 

việc giải thích và áp dụng Hiệp định này bằng việc đạt đƣợc giải pháp đồng 

thuận giữa các Bên.  

 

ĐIỀU 15.2 

Phạm vi  

Trừ khi đƣợc quy định khác trong Hiệp định này, Chƣơng này đƣợc áp dụng 

nhằm ngăn ngừa và giải quyết mọi tranh chấp giữa các Bên liên quan tới việc 

giải thích hoặc áp dụng các điều khoản của Hiệp định này. 
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MỤC B 

THAM VẤN VÀ HÒA GIẢI 

 

ĐIỀU 15.3 

Tham vấn 

1. Các Bên phải nỗ lực giải quyết mọi tranh chấp đƣợc nêu tại Điều 15.2 

(Phạm vi) bằng cách tiến hành tham vấn một cách thiện chí nhằm đạt 

đƣợc giải pháp đồng thuận giữa các Bên. 

2. Một Bên phải tiến hành tham vấn bằng hình thức gửi một văn bản yêu 

cầu tới Bên kia, sao gửi đến Uỷ ban Thƣơng mại thành lập theo Điều 

17.1 (Ủy ban Thƣơng mại) trong đó xác định biện pháp tranh chấp và các 

điều khoản liên quan của Hiệp định này. 

3. Tham vấn phải đƣợc tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đƣợc 

yêu cầu tham vấn theo quy định tại khoản 2 tại lãnh thổ của Bên nhận 

yêu cầu tham vấn trừ khi các Bên có thoả thuận khác. Tham vấn phải 

đƣợc coi là kết thúc trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu 

tham vấn, trừ khi các Bên có thoả thuận tiếp tục tham vấn. Tham vấn, đặc 

biệt là đối với các thông tin đƣợc công bố và quan điểm của các Bên, sẽ 

đƣợc bảo mật và không làm ảnh hƣởng tới quyền của các Bên trong các 

quy trình tố tụng tiếp theo. 

4. Tham vấn trong trƣờng hợp khẩn cấp, bao gồm các trƣờng hợp liên quan 

đến hàng hóa dễ hƣ hỏng, hàng hóa hoặc dịch vụ theo mùa vụ, sẽ đƣợc 

tiến hành trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu tham vấn 

theo quy định tại khoản 2. Tham vấn sẽ đƣợc coi là kết thúc trong vòng 

20 ngày kể từ ngày nhận đƣợc yêu cầu nhắc tới tại khoản 2, trừ khi các 

Bên thỏa thuận tiếp tục tham vấn. 

5. Bên yêu cầu tham vấn có thể áp dụng Điều 15.5 (Khởi động thủ tục trọng 

tài) nếu: 

(a)  Bên kia không trả lời yêu cầu tham vấn trong vòng 15 ngày kể từ 

ngày nhận đƣợc yêu cầu tham vấn; 

(b) tham vấn không đƣợc tiến hành trong khoảng thời gian quy định tại 

khoản 3 hoặc 4; 

(c) các Bên thỏa thuận không tổ chức tham vấn; hoặc 

(d) tham vấn đã kết thúc mà không đạt đƣợc giải pháp đồng thuận giữa 

các Bên. 

6. Trong quá trình tham vấn, mỗi Bên phải cung cấp đầy đủ thông tin thực 

tế để xem xét cách thức mà các biện pháp đƣợc cho là vi phạm có thể ảnh 

hƣởng đến việc thi hành và áp dụng Hiệp định này. 
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ĐIỀU 15.4 

Cơ chế hòa giải 

Các Bên tham gia tranh chấp có thể thỏa thuận bất cứ lúc nào về việc tiến 

hành thủ tục hòa giải liên quan đến các biện pháp có ảnh hƣởng bất lợi đến 

thƣơng mại hoặc tự do hóa đầu tƣ giữa các Bên theo Phụ lục 15-C (Cơ chế hòa 

giải). 

 

MỤC C 

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

 

TIỂU MỤC 1 

THỦ TỤC TRỌNG TÀI 

 

ĐIỀU 15.5 

Khởi động thủ tục trọng tài 

1. Khi các Bên không giải quyết đƣợc tranh chấp thông qua tham vấn theo 

quy định tại Điều 15.3 (Tham vấn), thì Bên yêu cầu tham vấn có thể yêu 

cầu thành lập một hội đồng trọng tài. 
 

2. Yêu cầu thành lập hội đồng trọng tài phải đƣợc lập bằng văn bản gửi đến 

Bên kia và sao gửi Ủy ban Thƣơng mại. Bên khởi kiện phải chỉ rõ trong 

yêu cầu biện pháp tranh chấp và sẽ giải thích một cách đầy đủ sự không 

phù hợp của biện pháp đó với các điều khoản tại Hiệp định này để làm rõ 

cơ sở pháp lý cho việc khởi kiện. 

 

ĐIỀU 15.6 

Điều khoản tham chiếu của hội đồng trọng tài 

Trừ khi các Bên có thỏa thuận khác trong vòng 10 ngày sau ngày lựa chọn các 

trọng tài viên, điều khoản tham chiếu của hội đồng trọng tài sẽ là: 
 

“Xem xét, dựa trên các điều khoản liên quan của Hiệp định này đƣợc trích dẫn 

bởi các Bên, vấn đề đƣợc dẫn chiếu trong yêu cầu thành lập hội đồng trọng tài 

theo Điều 15.5 (Khởi động thủ tục trọng tài) để phán xử sự phù hợp của biện 

pháp tranh chấp với các điều khoản đƣợc nêu tại Điều 15.2 (Phạm vi), và chỉ 

ra trong báo cáo các kết luận thực tế, khả năng áp dụng các điều khoản liên 

quan và các lập luận cơ bản đối với bất kỳ kết luận và khuyến nghị nào, phù 

hợp với các Điều 15.10 (Báo cáo sơ bộ) và Điều 15.11 (Báo cáo cuối cùng).” 
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ĐIỀU 15.7 

Thành lập hội đồng trọng tài 

1. Một hội đồng trọng tài bao gồm ba trọng tài viên. 

2. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Bên bị kiện nhận đƣợc yêu cầu thành lập 

hội đồng trọng tài, các Bên sẽ tham vấn để đạt đƣợc một thỏa thuận về 

thành phần của hội đồng trọng tài. 

3. Trƣờng hợp các Bên không thỏa thuận đƣợc về thành phần của hội đồng 

trọng tài trong khoảng thời gian quy định tại khoản 2, mỗi Bên có thể chỉ 

định một trọng tài viên từ danh sách các ứng viên trọng tài mà đã đƣợc 

Bên đó lập ra theo quy định tại Điều 15.23 (Danh sách Trọng tài viên) 

trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc khoảng thời gian để thành lập hội 

đồng trọng tài đƣợc nêu tại khoản 2. Nếu một Bên không chỉ định đƣợc 

trọng tài viên từ danh sách của mình thì trọng tài viên phải đƣợc lựa chọn 

bằng bốc thăm, theo yêu cầu của Bên còn lại, bởi chủ tịch Ủy ban 

Thƣơng mại, hoặc ngƣời đƣợc chủ tịch Ủy ban Thƣơng mại ủy quyền, từ 

danh sách các ứng viên đã đƣợc Bên đó lập ra theo quy định tại Điều 

15.23 (Danh sách Trọng tài viên). 

4. Trƣờng hợp các Bên không đạt đƣợc thỏa thuận về vị trí chủ tịch hội 

đồng trọng tài trong khoảng thời gian quy định tại khoản 2, chủ tịch Ủy 

ban Thƣơng mại, hoặc ngƣời đƣợc chủ tịch Ủy ban Thƣơng mại ủy 

quyền, theo yêu cầu của một Bên, phải bốc thăm lựa chọn chủ tịch hội 

đồng trọng tài từ danh sách chủ tịch hội đồng trọng tài đƣợc lập ra theo 

quy định tại Điều 15.23 (Danh sách Trọng tài viên). 

5. Chủ tịch Ủy ban Thƣơng mại, hoặc ngƣời đƣợc chủ tịch Ủy ban Thƣơng 

mại ủy quyền, sẽ lựa chọn các trọng tài viên trong vòng năm ngày kể từ 

khi có yêu cầu theo quy định tại khoản 3 hoặc 4. 

6. Ngày thành lập hội đồng trọng tài sẽ là ngày mà ba trọng tài viên đƣợc 

lựa chọn thông báo tới các Bên chấp nhận việc bổ nhiệm theo quy định 

tại Phụ lục 15-A (Quy tắc Tố tụng Trọng tài). 

7. Trƣờng hợp các danh sách quy định tại Điều 15.23 (Danh sách Trọng tài 

viên) chƣa đƣợc lập ra hoặc không có đủ tên các trọng tài viên khi một 

yêu cầu đƣợc đƣa ra theo quy định tại khoản 3 hoặc 4, các vị trí trọng tài 

viên phải đƣợc lựa chọn từ các cá nhân đã đƣợc đề xuất chính thức bởi cả 

hai Bên, hoặc bởi một Bên trong trƣờng hợp chỉ có một Bên đƣa ra đề 

xuất. 

 

ĐIỀU 15.8 

Quy trình tố tụng Giải quyết Tranh chấp của Hội đồng Trọng tài 

1. Các quy tắc và thủ tục quy định tại Điều này, Phụ lục 15-A (Quy tắc Tố 

tụng Trọng tài) và 15-B (Quy tắc Ứng xử của Trọng tài viên và Hòa giải 

viên), sẽ điều chỉnh các quy trình giải quyết tranh chấp của hội đồng 

trọng tài. 

2. Trừ trƣờng hợp có thỏa thuận khác, các Bên phải họp với hội đồng trọng 

tài trong vòng 10 ngày kể từ khi hội đồng trọng tài đƣợc thành lập để xác 
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định các vấn đề tranh chấp mà các Bên hoặc hội đồng trọng tài cho là cần 

thiết, bao gồm khung thời gian của quy trình tố tụng, thù lao và chi phí 

đƣợc trả cho các trọng tài viên theo quy định tại Phụ lục 15-A (Quy tắc tố 

tụng trọng tài). Các trọng tài viên và đại diện của các Bên có thể tham gia 

cuộc họp này qua điện thoại hoặc truyền hình trực tuyến. 

3. Địa điểm diễn ra phiên họp giải quyết tranh chấp phải đƣợc quyết định 

theo thỏa thuận giữa các Bên. Trƣờng hợp không có sự thống nhất về địa 

điểm, phiên họp giải quyết tranh chấp sẽ đƣợc tổ chức tại Brúc-xen (Bỉ) 

khi Bên khởi kiện là Việt Nam và tại Hà Nội khi bên khởi kiện là Liên 

minh. 

4. Các phiên họp giải quyết tranh chấp của hội đồng trọng tài phải đƣợc mở 

công khai trừ khi có quy định khác tại Phụ lục 15-A (Quy tắc tố tụng 

trọng tài). 

5. Theo quy định tại Phụ lục 15-A (Quy tắc Tố tụng Trọng tài), các Bên 

phải có cơ hội tham gia các buổi tƣờng trình, trình bày, lập luận hay phản 

bác trong quá trình tố tụng. Mọi thông tin hoặc văn bản đệ trình lên hội 

đồng trọng tài của một Bên, bao gồm tất cả ý kiến đối với nội dung của 

báo cáo sơ bộ, phần trả lời câu hỏi của hội đồng trọng tài và ý kiến bình 

luận của một Bên về các câu trả lời đó, sẽ đƣợc cung cấp cho Bên kia. 

6. Trừ khi các Bên có thỏa thuận khác, trong vòng ba ngày kể từ ngày thành 

lập, hội đồng trọng tài, trên cơ sở phù hợp với Phụ lục 15-A (Quy tắc Tố 

tụng Trọng tài), có thể nhận các văn bản đệ trình tự nguyện (đệ trình 

amicus curiae) từ thể nhân hoặc pháp nhân đƣợc thành lập trên lãnh thổ 

của một Bên. 

7. Để thảo luận nội bộ, hội đồng trọng tài phải họp kín chỉ có các trọng tài 

viên tham gia. Hội đồng trọng tài có thể cho phép các trợ lý tham gia 

phiên họp kín của mình. Nội dung thảo luận của hội đồng trọng tài và các 

tài liệu đệ trình trong các phiên họp kín sẽ đƣợc bảo mật.            

      

ĐIỀU 15.9 

Các phán quyết Sơ bộ trong Trƣờng hợp khẩn cấp 

Trƣờng hợp một Bên yêu cầu xem xét liệu vấn đề tranh chấp đó có phải là 

trƣờng hợp khẩn cấp hay không, hội đồng trọng tài sẽ đƣa ra một phán quyết 

sơ bộ trong vòng 10 ngày kể từ ngày hội đồng trọng tài đƣợc thành lập. 

 

ĐIỀU 15.10 

Báo cáo sơ bộ 

1. Hội đồng trọng tài phải đƣa ra báo cáo sơ bộ tới các Bên về kết luận đối 

với các tình tiết thực tế, khả năng áp dụng các quy định liên quan và lập 

luận cơ bản của các phán quyết và khuyến nghị không muộn hơn 90 ngày 

kể từ ngày thành lập hội đồng trọng tài. Trƣờng hợp nhận thấy không kịp 

thời hạn đƣa ra báo cáo sơ bộ, chủ tịch hội đồng trọng tài phải thông báo 
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bằng văn bản tới các Bên và Ủy ban Thƣơng mại nêu rõ lý do của việc 

chậm trễ và thời gian hội đồng dự định đƣa ra báo cáo sơ bộ. Trong mọi 

trƣờng hợp, hội đồng trọng tài phải đƣa ra báo cáo sơ bộ không muộn hơn 

120 ngày sau ngày thành lập hội đồng trọng tài. 

2. Một Bên có thể đệ trình một yêu cầu bằng văn bản, bao gồm cả các bình 

luận, tới hội đồng trọng tài để xem xét lại các khía cạnh chính xác của 

báo cáo sơ bộ trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo.  

3. Trong các trƣờng hợp khẩn cấp, bao gồm các trƣờng hợp liên quan đến 

hàng hóa dễ hƣ hỏng, hàng hóa hoặc dịch vụ theo mùa vụ, hội đồng trọng 

tài sẽ nỗ lực đƣa ra báo cáo sơ bộ trong vòng 45 ngày và, trong mọi 

trƣờng hợp, không muộn hơn 60 ngày sau ngày thành lập hội đồng trọng 

tài. Một Bên có thể đệ trình văn bản yêu cầu, bao gồm cả các ý kiến, tới 

hội đồng trọng tài để xem xét lại các khía cạnh chính xác của báo cáo sơ 

bộ, trong vòng 7 ngày kể từ ngày có thông báo về báo cáo sơ bộ.  

4. Sau khi xem xét văn bản yêu cầu của các Bên, bao gồm cả các ý kiến của 

các Bên đối với báo cáo sơ bộ, hội đồng trọng tài có thể điều chỉnh lại 

báo cáo và tiến hành rà soát thêm nếu cần thiết. 

 

ĐIỀU 15.11 

Báo cáo Cuối cùng 

1. Hội đồng trọng tài phải đƣa ra báo cáo cuối cùng tới các Bên và tới Ủy 

ban Thƣơng mại trong vòng 120 ngày kể từ ngày thành lập hội đồng 

trọng tài. Trƣờng hợp nhận thấy không thể kịp thời hạn để đƣa ra báo cáo 

cuối cùng, chủ tịch hội đồng trọng tài sẽ thông báo bằng văn bản tới các 

Bên và Ủy ban Thƣơng mại nêu rõ lý do của việc chậm trễ đó và thời 

gian dự định đƣa ra báo cáo cuối cùng. Trong mọi trƣờng hợp, báo cáo 

cuối cùng phải đƣợc đƣa ra không muộn hơn 150 ngày kể từ ngày thành 

lập hội đồng trọng tài. 

2. Trong các trƣờng hợp khẩn cấp, bao gồm các trƣờng hợp liên quan đến 

hàng hóa dễ hƣ hỏng, hàng hóa hoặc dịch vụ theo mùa vụ, hội đồng trọng 

tài sẽ nỗ lực đƣa ra báo cáo cuối cùng trong vòng 60 ngày kể từ ngày 

thành lập hội đồng trọng tài. Trong mọi trƣờng hợp, báo cáo cuối cùng 

phải đƣợc đƣa ra không muộn hơn 75 ngày kể từ ngày thành lập hội đồng 

trọng tài. 

3. Báo cáo cuối cùng phải bao gồm đầy đủ các nội dung đã thảo luận tại giai 

đoạn báo cáo sơ bộ, và phải thể hiện rõ ràng bình luận bởi các Bên. 
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TIỂU MỤC 2 

TUÂN THỦ 

 

ĐIỀU 15.12 

Tuân thủ báo cáo cuối cùng 
 

Bên bị kiện sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm tuân thủ kịp thời và 

thiện chí báo cáo cuối cùng. 

 

ĐIỀU 15.13 

Khoảng Thời gian Hợp lý của việc Tuân thủ 

1. Trƣờng hợp việc tuân thủ ngay lập tức không thể thực hiện đƣợc, các Bên 

sẽ nỗ lực thỏa thuận với nhau về thời gian tuân thủ báo cáo cuối cùng. 

Trong trƣờng hợp này, Bên bị kiện sẽ, không muộn hơn 30 ngày kể từ 

ngày nhận đƣợc báo cáo cuối cùng, thông báo cho Bên khởi kiện và Ủy 

ban Thƣơng mại về thời gian mà Bên đó cần có để tuân thủ (sau đây gọi 

tắt là “khoảng thời gian hợp lý”).  

2. Trƣờng hợp các Bên không thỏa thuận đƣợc về khoảng thời gian hợp lý 

để tuân thủ báo cáo cuối cùng, trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đƣợc 

thông báo của Bên bị kiện theo quy định tại khoản 1, Bên khởi kiện phải 

gửi yêu cầu bằng văn bản lên hội đồng trọng tài đƣợc thành lập theo quy 

định tại Điều 15.7 (Thành lập hội đồng trọng tài) (sau đây gọi tắt là “hội 

đồng trọng tài ban đầu”) để xác định khoảng thời gian hợp lý. Yêu cầu đó 

sẽ đƣợc thông báo tới Bên bị kiện và sao gửi Ủy ban Thƣơng mại.  

3. Hội đồng trọng tài phải thông báo phán quyết của mình về khoảng thời 

gian hợp lý tới các Bên và Ủy ban Thƣơng mại trong vòng 20 ngày kể từ 

ngày đệ trình yêu cầu theo quy định tại khoản 2.   

4. Bên bị kiện phải thông báo bằng văn bản tới Bên khởi kiện về tiến trình 

tuân thủ của Bên bị kiện đối với báo cáo cuối cùng ít nhất 30 ngày trƣớc 

khi kết thúc khoảng thời gian hợp lý. 

5. Các Bên có thể thỏa thuận gia hạn khoảng thời gian hợp lý. 

 

ĐIỀU 15.14 

Rà soát các Biện pháp đã Thực hiện để Tuân thủ Báo cáo Cuối cùng 

1. Bên bị kiện phải thông báo tới Bên khởi kiện và Ủy ban Thƣơng mại 

trƣớc khi kết thúc khoảng thời gian hợp lý về các biện pháp đã đƣợc thực 

hiện để tuân thủ báo cáo cuối cùng. 

2. Trƣờng hợp các Bên không thỏa thuận đƣợc về sự tồn tại hoặc tính nhất 

quán của bất kỳ biện pháp nào đã đƣợc thực hiện để tuân thủ các quy định 

tại Điều 15.2 (Phạm vi) và đã đƣợc thông báo theo quy định tại khoản 1, 

Bên khởi kiện có thể gửi yêu cầu bằng văn bản, tới hội đồng trọng tài ban 

đầu để quyết định về vấn đề này. Yêu cầu đó phải đƣợc thông báo tới Bên 

bị kiện và sao gửi Ủy ban Thƣơng mại. Bên khởi kiện trong văn bản yêu 
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cầu của mình phải chỉ ra biện pháp cụ thể đang tranh chấp, và giải thích 

các biện pháp đó không nhất quán với các quy định nêu tại Điều 15.2 

(Phạm vi) nhƣ thế nào một cách đầy đủ để làm rõ cơ sở pháp lý của việc 

khiếu nại.  

3. Hội đồng trọng tài phải thông báo phán quyết của mình tới các Bên và Ủy 

ban Thƣơng mại trong vòng 45 ngày kể từ ngày đệ trình yêu cầu theo quy 

định tại khoản 2. 

 

ĐIỀU 15.15 

Biện pháp khắc phục tạm thời trong trƣờng hợp không tuân thủ 

1. Trƣờng hợp Bên bị kiện không thông báo cho Bên khởi kiện và Ủy ban 

Thƣơng mại về các biện pháp đƣợc thực hiện để tuân thủ báo cáo cuối 

cùng trƣớc khi kết thúc khoảng thời gian hợp lý, hoặc trƣờng hợp hội 

đồng trọng tài phán quyết rằng không có biện pháp nào đƣợc thực hiện để 

tuân thủ theo báo cáo đó hoặc biện pháp đã đƣợc thông báo theo khoản 1 

của Điều 15.14 (Rà soát các biện pháp đã thực hiện để tuân thủ báo cáo 

cuối cùng) không phù hợp với các nghĩa vụ của Bên bị kiện theo quy 

định tại Điều 15.2 (Phạm vi), Bên bị kiện phải, nếu có yêu cầu của Bên 

khởi kiện và sau khi tham vấn với Bên khởi kiện, đƣa ra một đề nghị về 

việc bồi thƣờng. 

2. Trƣờng hợp Bên khởi kiện quyết định không yêu cầu một đề nghị về bồi 

thƣờng, hoặc trƣờng hợp yêu cầu đó đƣợc đƣa ra, nếu các Bên không 

thỏa thuận đƣợc việc bồi thƣờng trong vòng 30 ngày kể từ khi kết thúc 

khoảng thời gian hợp lý hoặc từ khi các phán quyết của hội đồng trọng 

tài theo quy định tại Điều 15.14 (Rà soát các Biện pháp đã Thực hiện để 

Tuân thủ Báo cáo Cuối cùng) chỉ ra không có biện pháp nào đƣợc thực 

hiện để tuân thủ báo cáo cuối cùng hoặc biện pháp đã thực hiện không 

phù hợp với các quy định tại Điều 15.2 (Phạm vi), thì Bên khởi kiện có 

quyền phép, bằng việc thông báo tới Bên còn lại và tới Ủy ban Thƣơng 

mại, tạm ngừng các nghĩa vụ phát sinh từ các quy định tại Điều 15.2 

(Phạm vi) ở mức độ tƣơng đƣơng với mức độ vi phạm hoặc mức độ thiệt 

hại. Việc thông báo sẽ chỉ rõ mức độ tạm ngừng các nghĩa vụ. Bên khởi 

kiện có thể thực hiện việc tạm ngừng bất cứ lúc nào sau khi hết thời hạn 

10 ngày kể từ ngày Bên bị kiện nhận đƣợc thông báo, trừ khi Bên bị kiện 

đã gửi yêu cầu lên trọng tài theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Trƣờng hợp Bên bị kiện xét thấy mức độ tạm ngừng các nghĩa vụ là 

không phù hợp với mức độ vi phạm hoặc mức độ thiệt hại, Bên bị kiện có 

thể gửi yêu cầu bằng văn bản tới hội đồng trọng tài ban đầu để đƣa ra 

phán quyết về vấn đề này. Yêu cầu đó sẽ đƣợc thông báo tới Bên khởi 

kiện và sao gửi Ủy ban Thƣơng mại trƣớc khi kết thúc thời hạn 10 ngày 

đƣợc quy định tại khoản 2. Hội đồng trọng tài ban đầu sẽ thông báo phán 

quyết về mức độ tạm ngừng các nghĩa vụ tới các Bên và Ủy ban Thƣơng 

mại trong vòng 30 ngày kể từ ngày yêu cầu đƣợc đệ trình. Các nghĩa vụ 

phải không đƣợc tạm ngừng cho đến khi hội đồng trọng tài ban đầu thông 
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báo về phán quyết của mình, và bất cứ việc tạm ngừng nào cũng phải phù 

hợp với phán quyết đó. 

4. Việc tạm ngừng các nghĩa vụ và việc bồi thƣờng là tạm thời và không 

đƣợc áp dụng sau khi: 

(a) các Bên đã đạt đƣợc giải pháp đồng thuận theo Điều 15.19 (Giải 

pháp Đồng thuận); hoặc 

(b) các Bên đồng ý rằng biện pháp đƣợc thông báo theo khoản 1 Điều 

15.14 (Rà soát các Biện pháp đã Thực hiện để tuân thủ Báo cáo Cuối 

cùng) giúp Bên bị kiện tuân thủ các quy định tại Điều 15.2 (Phạm 

vi); hoặc 

(c) bất kỳ biện pháp nào đƣợc chỉ ra rằng không phù hợp với các quy 

định tại Điều 15.2 (Phạm vi) đã đƣợc loại bỏ hoặc điều chỉnh cho 

phù hợp với các quy định đó, nhƣ phán quyết đƣợc đƣa ra theo quy 

định tại khoản 3 Điều 15.14 (Rà soát các Biện pháp đã Thực hiện để 

Tuân thủ báo cáo cuối cùng).   

 

ĐIỀU 15.16 

Rà soát Biện pháp đã Thực hiện để Tuân thủ Sau khi Thông qua các Biện 

pháp khắc phục Tạm thời đối với việc không Tuân thủ 

1. Bên bị kiện phải thông báo cho Bên khởi kiện và Ủy ban Thƣơng mại về 

các biện pháp đã thực hiện để tuân thủ báo cáo cuối cùng của hội đồng 

trọng tài sau khi tạm ngừng các nghĩa vụ hoặc sau khi áp dụng việc bồi 

thƣờng, tùy từng trƣờng hợp cụ thể. Ngoại trừ các trƣờng hợp theo quy 

định tại khoản 2, Bên khởi kiện phải chấm dứt việc tạm ngừng các nghĩa 

vụ trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đƣợc thông báo. Trong trƣờng 

hợp việc bồi thƣờng đã đƣợc áp dụng, và trừ các trƣờng hợp quy định tại 

khoản 2, Bên bị kiện có thể chấm dứt việc áp dụng biện pháp bồi thƣờng 

đó trong vòng 30 ngày kể từ khi Bên bị kiện thông báo đã tuân thủ theo 

báo cáo cuối cùng của hội đồng trọng tài. 

2. Trƣờng hợp các Bên không đạt đƣợc thỏa thuận rằng liệu các biện pháp 

đƣợc thông báo có giúp Bên bị kiện tuân thủ các quy định tại Điều 15.2 

(Phạm vi) hay không, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đƣợc thông 

báo, Bên khởi kiện phải gửi yêu cầu bằng văn bản tới hội đồng trọng tài 

ban đầu để đƣa ra phán quyết về vấn đề đó. Yêu cầu đó phải đƣợc thông 

báo tới Bên bị kiện và sao gửi Ủy ban Thƣơng mại.  

3. Phán quyết của hội đồng trọng tài phải đƣợc thông báo tới các Bên và Ủy 

ban Thƣơng mại trong vòng 45 ngày kể từ ngày yêu cầu đó đƣợc đệ trình. 

Trƣờng hợp hội đồng trọng tài phán quyết rằng các biện pháp đã đƣợc 

thông báo tuân thủ các quy định tại Điều 15.2 (Phạm vi), việc tạm ngừng 

các nghĩa vụ hoặc bồi thƣờng, tùy từng trƣờng hợp cụ thể, sẽ đƣợc chấm 

dứt. Trƣờng hợp có liên quan, mức độ tạm ngừng các nghĩa vụ hoặc bồi 

thƣờng sẽ đƣợc tính toán phù hợp dựa trên phán quyết của hội đồng trọng 

tài.  
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TIỂU MỤC 3 

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

 

ĐIỀU 15.17 

Thay thế Trọng tài viên 

Trƣờng hợp trong quy trình tố tụng trọng tài, hội đồng trọng tài ban đầu, hoặc 

một trong số các trọng tài viên không thể tham gia, từ bỏ, hoặc cần phải đƣợc 

thay thế do thành viên đó không tuân thủ theo các yêu cầu của Quy tắc ng xử  

tại Phụ lục 15-B (Quy tắc Ứng xử của Trọng tài viên và Hòa giải viên), các 

thủ tục quy định tại Điều 15.7 (Thành lập Hội đồng Trọng tài) sẽ đƣợc áp 

dụng. Thời hạn của việc thông báo về các báo cáo và phán quyết, tùy từng 

trƣờng hợp cụ thể, sẽ đƣợc kéo dài thêm 20 ngày. 

 

ĐIỀU 15.18 

Tạm ngừng và Chấm dứt Quy trình Tố tụng Trọng tài 

1. Theo yêu cầu của cả hai Bên, hội đồng trọng tài phải tạm ngừng hoạt 

động trong một khoảng thời gian mà các Bên thỏa thuận, nhƣng không 

quá 12 tháng liên tiếp. Hội đồng trọng tài phải tiếp tục công việc trƣớc 

khi kết thúc thời hạn tạm ngừng khi có yêu cầu bằng văn bản của cả hai 

Bên. Các Bên cũng sẽ đồng thời thông báo tới Ủy ban Thƣơng mại về 

yêu cầu đó. Hội đồng trọng tài cũng có thể tiếp tục công việc tại thời 

điểm kết thúc thời hạn tạm ngừng khi có yêu cầu bằng văn bản của một 

trong các Bên. Bên gửi yêu cầu này cũng phải đồng thời thông báo cho 

Ủy ban Thƣơng mại và Bên còn lại. Trƣờng hợp một Bên không yêu cầu 

hội đồng trọng tài hoạt động lại vào thời điểm kết thúc thời hạn tạm 

ngừng, thẩm quyền của hội đồng trọng tài sẽ tạm ngừng và quy trình tố 

tụng sẽ chấm dứt. Trong trƣờng hợp tạm ngừng hoạt động của hội đồng 

trọng tài, khoảng thời gian quy định tại các điều khoản liên quan của 

Chƣơng này phải đƣợc gia hạn thêm bằng thời gian mà hoạt động của hội 

đồng trọng tài bị tạm ngừng. Việc tạm ngừng và chấm dứt hoạt động của 

hội đồng trọng tài không ảnh hƣởng tới quyền của các Bên trong các quy 

trình tố tụng tiếp theo liên quan đến Điều 15.24 (Lựa chọn diễn đàn giải 

quyết tranh chấp). 

2. Các Bên có thể thỏa thuận để chấm dứt quy trình tố tụng của hội đồng 

trọng tài bằng việc cùng thông báo cho chủ tịch hội đồng trọng tài và Ủy 

ban Thƣơng mại tại bất kỳ thời điểm nào trƣớc khi đƣa ra báo cáo cuối 

cùng của hội đồng trọng tài. 
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ĐIỀU 15.19 

Giải pháp Đồng thuận 

Các Bên có thể đạt đƣợc một giải pháp đồng thuận về tranh chấp theo quy 

định của Chƣơng này bất cứ lúc nào. Các Bên phải cùng nhau gửi thông báo 

về giải pháp này tới Ủy ban Thƣơng mại và chủ tịch hội đồng trọng tài, nếu 

phù hợp. Trƣờng hợp giải pháp này đòi hỏi phải phê chuẩn theo quy định 

trong nƣớc liên quan của một trong các Bên, thông báo về giải pháp đó sẽ đề 

cập đến yêu cầu này và thủ tục giải quyết tranh chấp sẽ bị tạm ngừng. Trƣờng 

hợp giải pháp đó không cần thiết phải phê chuẩn, hoặc trƣờng hợp có thông 

báo việc đã hoàn thành các thủ tục trong nƣớc, thủ tục giải quyết tranh chấp sẽ 

đƣợc kết thúc. 

 

ĐIỀU 15.20 

Thông tin và Tƣ vấn kỹ thuật 

Khi có yêu cầu của một Bên hoặc theo sáng kiến của hội đồng trọng tài, hội 

đồng trọng tài có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin đƣợc cho là cần thiết 

đối với quy trình tố tụng từ bất kỳ nguồn nào, bao gồm cả các Bên liên quan 

đến tranh chấp. Hội đồng trọng tài cũng có quyền tham vấn ý kiến chuyên gia, 

nếu xét thấy cần thiết. Hội đồng trọng tài phải tham vấn các Bên trƣớc khi 

chọn các chuyên gia để xin ý kiến. Các thông tin thu đƣợc theo quy định tại 

Điều này phải đƣợc công bố và gửi cho các Bên để lấy ý kiến trong khoảng 

thời gian quy định bởi hội đồng trọng tài. 

 

ĐIỀU 15.21 

Các quy tắc diễn giải 

Hội đồng trọng tài phải diễn giải các quy định đƣợc đề cập tại Điều 15.2 

(Phạm vi) phù hợp với các quy tắc tập quán trong việc diễn giải công pháp 

quốc tế, bao gồm cả các quy tắc đƣợc pháp điển hóa trong Công ước Viên về 

Luật Điều ước quốc tế, ký tại Viên ngày 23 tháng 5 năm 1969. Hội đồng trọng 

tài cũng phải xem xét các diễn giải liên quan tại các báo cáo của các hội đồng 

và Cơ quan phúc thẩm đƣợc thông qua bởi Cơ quan giải quyết tranh chấp 

WTO theo Phụ lục 2 của Hiệp định WTO. Các báo cáo và phán quyết của hội 

đồng trọng tài không đƣợc làm phát sinh thêm hoặc giảm bớt quyền và nghĩa 

vụ của các Bên đƣợc quy định trong Hiệp định này. 

 

ĐIỀU 15.22 

Quyết định và Phán quyết của Hội đồng trọng tài 

1. Hội đồng trọng tài phải nỗ lực để đƣa ra các quyết định theo nguyên tắc 

đồng thuận. Trong trƣờng hợp một quyết định không thể thông qua theo 

nguyên tắc đồng thuận, quyết định đó sẽ đƣợc thông qua theo nguyên tắc 
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bỏ phiếu lấy đa số. Trong mọi trƣờng hợp, ý kiến phản đối của các trọng 

tài viên sẽ không đƣợc công bố. 

2. Các báo cáo và phán quyết của hội đồng trọng tài phải đƣợc các Bên chấp 

thuận vô điều kiện. Các báo cáo và phán quyết này phải không tạo ra bất 

kỳ quyền và nghĩa vụ nào đối với các thể nhân hoặc pháp nhân. Các báo 

cáo và phán quyết phải đƣa ra kết luận về các tình tiết thực tế, khả năng 

áp dụng các quy định liên quan theo Điều 15.2 (Phạm vi) và cơ sở lý luận 

của các phán quyết và kết luận đó. Ủy ban Thƣơng mại phải công bố 

công khai toàn bộ các báo cáo và phán quyết của hội đồng trọng tài trong 

vòng 10 ngày kể từ ngày đƣa ra báo cáo, trừ khi Ủy ban Thƣơng mại 

quyết định không công bố công khai để bảo vệ các thông tin mật. 

 

MỤC D 

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

 

ĐIỀU 15.23 

Danh sách Trọng tài viên 

1. Không muộn hơn sáu tháng sau khi Hiệp định này có hiệu lực, Ủy ban 

Thƣơng mại phải lập một danh sách có ít nhất 15 cá nhân sẵn sàng và có 

khả năng để làm trọng tài viên. Danh sách này bao gồm ba danh sách 

phụ: 

(a) một danh sách của Liên minh; 

(b) một danh sách của Việt Nam; và 

(c) một danh sách các cá nhân không phải công dân của các Bên và 

không có hộ khẩu thƣờng trú tại các Bên để chọn làm chủ tịch của 

hội đồng trọng tài. 

2. Mỗi danh sách phụ trên phải bao gồm ít nhất năm cá nhân. Ủy ban 

Thƣơng mại phải đảm bảo duy trì số ngƣời tối thiểu trong các danh sách 

ở mức độ này. 

3. Các trọng tài viên phải có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về luật 

và thƣơng mại quốc tế. Các trọng tài viên phải độc lập, làm đúng vị trí 

của mình và không nhận chỉ đạo từ bất kỳ tổ chức hoặc chính phủ nào, 

hoặc không liên quan đến chính phủ của các Bên, và phải tuân thủ Quy 

tắc ứng xử tại Phụ lục 15-B (Quy tắc Ứng xử của trọng tài viên và Hòa 

giải viên). 

4. Ủy ban Thƣơng mại có thể lập một danh sách bổ sung với 10 cá nhân có 

kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực cụ thể đƣợc quy định tại 

Hiệp định này. Tùy thuộc vào thỏa thuận của các Bên, danh sách bổ sung 

đó phải đƣợc sử dụng cho việc thành lập hội đồng trọng tài theo các thủ 

tục quy định tại Điều 15.7 (Thành lập Hội đồng Trọng tài). 
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ĐIỀU 15.24 

Lựa chọn diễn đàn giải quyết tranh chấp 

1. Việc viện dẫn các quy định về giải quyết tranh chấp theo Chƣơng này sẽ 

không làm ảnh hƣởng đến bất kỳ hoạt động nào trong khuôn khổ WTO, 

bao gồm cả hoạt động giải quyết tranh chấp, hoặc bất cứ hiệp định quốc 

tế nào khác mà cả hai Bên cùng là thành viên. 

2. Trƣờng hợp vi phạm quy định tại khoản 1, một Bên không đƣợc, bằng 

một biện pháp cụ thể, đòi bồi thƣờng vì vi phạm nghĩa vụ tƣơng đƣơng 

đáng kể theo Hiệp định này và Hiệp định WTO hoặc các hiệp định quốc 

tế khác mà cả hai Bên cùng là thành viên trong các diễn đàn liên quan. 

Khi quy trình tố tụng giải quyết tranh chấp đã đƣợc khởi động, Bên này 

sẽ không đƣợc đòi bồi thƣờng vì vi phạm nghĩa vụ tƣơng đƣơng đáng kể 

tại các diễn đàn khác trong khuôn khổ các hiệp định khác, trừ trƣờng hợp 

diễn đàn đƣợc lựa chọn đầu tiên vì lý do thủ tục và thẩm quyền không 

đƣa ra đƣợc các kết luận về việc khiếu kiện đòi bồi thƣờng đối với nghĩa 

vụ đó.        

3. Vì các mục đích của Điều này: 

(a) quy trình tố tụng giải quyết tranh chấp theo Hiệp định WTO đƣợc 

xem là khởi động bởi yêu cầu của một Bên đối với việc thành lập 

ban hội thẩm theo Điều 6 của Thỏa thuận về các Quy tắc và Thủ tục 

điều chỉnh việc Giải quyết Tranh chấp của WTO; 

(b) quy trình tố tụng giải quyết tranh chấp theo Chƣơng này đƣợc xem là 

khởi động bởi yêu cầu của một Bên đối với việc thành lập một hội 

đồng trọng tài theo theo khoản 1 Điều 15.5 (Khởi động Thủ tục 

Trọng tài); 

(c) quy trình tố tụng giải quyết tranh chấp theo bất cứ hiệp định quốc tế 

nào khác đƣợc xem là khởi động trên cơ sở quy định tại hiệp định 

đó. 

4. Hiệp định này không ngăn cản một Bên thực hiện việc tạm ngừng các 

nghĩa vụ đƣợc cho phép bởi Cơ quan Giải quyết Tranh chấp WTO. Hiệp 

định WTO sẽ không đƣợc viện dẫn để ngăn cản một Bên tạm ngừng các 

nghĩa vụ theo quy định của Chƣơng này. 

 

ĐIỀU 15.25 

Thời hạn 

1. Mọi thời hạn quy định tại Chƣơng này, bao gồm cả thời hạn cho việc hội 

đồng trọng tài thông báo các báo cáo và phán quyết, phải đƣợc tính theo 

ngày dƣơng lịch kể từ ngày tiếp theo hoạt động hoặc tiếp theo sự việc 

thực tế mà thời hạn đó đề cập tới, trừ khi có quy định khác. 

2. Bất cứ thời hạn nào đƣợc đề cập tại Chƣơng này đều có thể đƣợc các Bên 

tranh chấp thống nhất điều chỉnh. Bất cứ lúc nào, hội đồng trọng tài có 

thể đề xuất các Bên điều chỉnh bất kỳ thời hạn nào đƣợc đề cập tại 

Chƣơng này, đồng thời nêu rõ lý do của đề xuất đó. 



ĐIỀU 15.26 

Rà soát và Sửa đổi 

Ủy ban Thƣơng mại có thể quyết định rà soát và sửa đổi các Phụ lục 15-A 

(Quy tắc tố tụng trọng tài), 15-B (Quy tắc ứng xử của trọng tài viên và hòa 

giải viên), và 15-C (Cơ chế hòa giải).   
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