
 

HIỆP ðỊNH 
V Ề C Ơ C H Ế GIẢ I Q U YẾT  TR AN H  C HẤ P T H U ỘC  H IỆ P ðỊN H K HU N G VỀ 

H ỢP TÁ C KIN H  TẾ T O À N D IỆN  G IỮA  H IỆ P HỘ I C Á C  QU Ố C G I A   
ðÔ N G N A M  Á (A SEA N)  VÀ  N ƯỚ C  CỘ N G H ÒA  N H ÂN  D Â N  TR U NG  H OA  
(C Ó  HIỆU  LỰ C  ð Ố I VỚ I N ƯỚ C  C ỘN G HÒ A XÃ  H ỘI  C HỦ  N GH ĨA  V IỆ T 

N A M  TỪ N G ÀY  4  T H Á N G 4  N Ă M  2 005)    

 

Chính phủ các nước Brunei Darussalam, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa 
Indonesia. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ("Lao PDR"), Malaysia. Liên bang 
Myanmar, Cộng hòa phiiippines, Cộng hòa Singapore, Vương quốc Thái lan và Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thành viên của Hiệp hội các quốc gia ðông Nam 
á ("ASEAN") và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ("Ttrung Quốc") (ñược gọi chung là 
"các nước ký kết"', hoặc "nước ký kết" nếu chỉ nhắc tới một thành viên ASEAN hoặc 
Trung Quốc); 

Nhắc lại Hiệp ñịnh khung về Hợp tác kinh tế Toàn diện ("Hiệp ñịnh khung") 
giữa ASEAN và Trung Quốc do các vị lãnh ñạo Chính phủ/ nhà nước của các quốc 
gia ASEAN và Trung Quốc ký tại Phnom Penh ngày 04 tháng 11 năm 2002; Nhắc lại 
khoản 1 ðiều 11 của Hiệp ñịnh khung về việc xây dựng các thủ tục và cơ chế giải 
quyết tranh chấp chính thức phù hợp phục vụ các mục tiêu của Hiệp ñịnh khung trong 
vòng 1 năm kể từ ngày Hiệp ñịnh khung có hiệu lực; 

ðã nhất trí như sau: 

ðiều 1.  ðịnh nghĩa 

Vì mục tiêu của Hiệp ñịnh này, các ñịnh nghĩa sau ñây sẽ ñược áp dụng trừ phi 
có quy ñịnh khác: 

(a) Tất cả các ñịnh nghĩa trong Hiệp ñịnh khung sẽ ñược áp dụng trong Hiệp 
ñịnh này; 

(b) "ngày" nghĩa là ngày theo lịch, gồm cả ngày cuối tuần và ngày nghỉ khác;  

(c) "các bên trong tranh chấp", "các bên tranh chấp" hoặc "các bên liên quan" 
nghĩa là bên khiếu nại và bên bị khiếu nại; 

(d) "bên khiếu nại" là bất cứ một hay nhiều bên nào có yêu cầu tham vấn theo 
ðiều 4; và 

(e) "bên bị khiếu nại" là bất cứ bên nào là ñối tượng của việc yêu cầu tham vấn 
theo ðiều 4. 

 

ðiều 2.  Phạm vi áp dụng 

1. Hiệp ñịnh này sẽ áp dụng ñối với các tranh chấp phát sinh từ Hiệp ñịnh 
khung, bao gồm các Phụ lục và nội dung trong phụ lục. Bất cứ dẫn chiếu nào tới Hiệp 
ñịnh khung dưới ñây sẽ bao gồm tất cả các văn kiện pháp lý trong tương lai ñược thỏa 
thuận căn cứ vào Hiệp ñịnh khung, trừ phi có quy ñịnh khác. 

2. Bất cứ quy ñịnh và thủ tục ñặc biệt hoặc bổ sung nào về giải quyết tranh chấp 
ñược nêu trong Hiệp ñịnh khung sẽ ñược Ban Thư ký ASEAN liệt kê vào thành Phụ 
lục của Hiệp ñịnh này với sự nhất trí của các bên. 
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3. Trừ phi có quy ñịnh khác trong Hiệp ñịnh này hoặc trong Hiệp ñịnh khung, 
hoặc các bên có thỏa thuận khác, các ñiều khoản của Hiệp ñịnh này sẽ ñược áp dụng 
nhằm tránh ñể xảy ra tranh chấp hoặc giải quyết các tranh chấp giữa hai hoặc nhiều 
nước ký kết liên quan ñến các quyền lợi và nghĩa vụ của các nước ñó theo Hiệp ñịnh 
khung. 

4. Các quy ñịnh của Hiệp ñịnh này có thể ñược áp dụng ñối với các hành ñộng 
ảnh hưởng ñến việc tuân thủ Hiệp ñinh khung do Chính phủ, chính quyền hoặc các cơ 
quan Trung ương, khu vực và ñịa phương tiến hành trong phạm vi lãnh thổ của một 
nước ký kết.  

5. Phù hợp với Khoản 6, không có quy ñinh nào trong Hiệp ñịnh này hạn chế 
quyền của các nước ký kết ñược phép sử dựng các thủ tục giải quyết tranh chấp theo 
bất cứ ñiều ước nào khác mà nước ñó có tham gia. 

6. Khi các thủ tục giải quyết tranh chấp ñã ñược tiến hành theo Hiệp ñịnh này, 
hoặc theo bất cứ ñiều ước nào khác mà các bên tranh chấp là thành viên liên quan tới 
quyền hay nghĩa vụ cụ thể của bên ñó phát sinh từ Hiệp ñịnh khung hoặc từ ñiều ước 
khác ñó, tranh chấp ñó sẽ ñược giải quyết bởi cơ quan giải quyết tranh chấp mà bên 
khiếu nại lựa chọn và các bên không ñược sử dụng cơ quan nào khác ñể giải quyết 
tranh chấp ñó. 

7. Khoản 5 và 6 ở trên sẽ không ñược áp dụng trong trường hợp các bên tranh 
chấp ñồng ý sử dụng nhiều hơn một diễn ñàn giải quyết tranh chấp ñối với vụ tranh 
chấp ñó. 

8. Nhằm phục vụ cho các quy ñịnh tại các khoản từ 5 ñến 7, bên khiếu nại ñược 
coi là ñã lựa chọn một cơ quan giải quyết tranh chấp khi bên ñó ñã yêu cầu thành lập, 
hoặc ñã ñưa tranh chấp tới một ban hội thẩm hay.hội ñồng trọng tài ñể giải quyết 
tranh chấp phù hợp với quy ñịnh của Hiệp ñịnh này hoặc với bất cử ñiều ước nào mà 
các bên tranh chấp là thành viên. 

 

ðiều 3.  Văn phòng liên lạc 

1. Nhằm phục vụ cho Hiệp ñịnh này, mỗi nước ký kết sẽ: 

(a) chỉ ñịnh một văn phòng chịu trách nhiệm về mọi công tác liên lạc ñược nêu 
trong Hiệp ñịnh này; 

(b) chịu trách nhiệm về hoạt ñộng và chi phí của văn phòng này; và 

(c) thông báo với các nước ký kết khác về vị trí và ñịa ñiểm văn phòng của mình 
trung thời hạn 80 ngày kể từ khi hoàn thành các thủ tục nội bộ ñể Hiệp ñịnh có hiệu 
lực. 

2. Trừ phi ñược quy ñịnh khác trong Hiệp ñịnh này, việc gửi bất kỷ yêu cầu 
hoặc tài liệu nào theo quy ñịnh của Hiệp ñinh tới văn phòng liên lạc của một nước ký 
kết ñược coi là dã gửi yêu cầu hoặc tài liệu ñó tời nước ký kết ñó. 

 

ðiều 4.  Tham vấn 

1. Bên bị khiếu nại sẽ có sự xem xét phù hợp và dành cơ hội thỏa ñáng cho việc 
tham vấn liên quan tới yêu cầu tham vấn của bên khiếu nại về mọi vấn ñề ảnh hưởng 
tới việc thực thi hoặc áp dụng Hiệp ñịnh khung mà ở ñó: 
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(a) lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp của bên khiếu nại theo Hiệp ñịnh khung ñang 
bị mất mát hoặc tổn hại; hoặc 

(b) việc ñạt ñược bất kỳ mục tiêu nào của Hiệp ñịnh khung ñang bị cản trở do 
hậu quả của việc bên bị khiếu nại không hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo quy 
ñịnh của Hiệp ñịnh khung. 

2. Yêu cầu tham vấn phải ñược lập thành văn bản, nêu rõ hành ñộng cụ thể bị 
khiếu nại, cơ sở thực tiễn và pháp lý của việc khiếu nại (bao gồm những ñiều khoản 
của Hiệp ñịnh khung ñược cho là ñã bị vi phạm và các quy ñịnh liên quan khác). Bên 
khiếu nại phải gửi yêu cầu tham vấn ñó tới bên bị khiếu nại và các nước ký kết khác.. 
Khi nhận dược yêu cầu tham vấn, bên bị khiếu nại phải ngay lập tức thông báo cho 
bên khiếu nại và các nước ký kết khác về việc ñã nhận ñược yêu cầu. 

3. Nếu có yêu cầu tham vấn, bên bị khiếu nại phải trả lời yêu cầu này trong thời 
hạn 7 ngày kể từ ngày nhận ñược yêu cầu và tiến hành việc tham vấn với tinh thần 
thiện chí trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận ñược yêu cầu với mục 
tiêu ñạt ñược giải pháp thỏa ñáng cho các bên. Nếu bên bị khiếu nại không trả lời 
trong thời hạn 7 ngày hoặc không tiến hành việc tham vấn trong thời hạn 80 ngày nêu 
trên thì bên khiếu nại có quyền yêu cầu chỉ ñịnh Hội ñồng Trọng tài ñể giải quyết vụ 
việc theo quy ñịnh tại ðiều 6. 

4. Các bên tranh chấp sẽ nỗ lực hết sức ñể ñạt giải quyết các tranh chấp một 
cách thỏa ñáng thông qua tham vấn. Với mục ñích này, các bên liên quan sẽ:  

(a) cung cấp ñầy ñủ thông tin ñể có sự xem xét toàn diện về những ảnh hưởng 
của hành ñộng ñó ñối với việc thực hiện Hiệp ñịnh khung; và 

(b) giữ bí mật những thông tin ñược trao ñổi trong quá trình tham vấn mà các 
bên liên quan coi là bí mật. 

5. Quá trình tham vấn sẽ ñược giữ bí mật và không ngăn cản quyền của các bên 
ñược sử dụng các thủ tục tố tụng khác hoặc cao hơn. 

6. Khi một nước ký kết (không phải các bên tranh chấp) cho rằng mình có 
quyền lợi ñáng kể ñối với quá trình tham vấn ñược thực hiện theo quy ñịnh của ðiều 
này, nước ñó có thể thông báo bằng văn bản cho các bên tranh chấp về nguyện vọng 
ñược tham gia tham vấn trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên bị khiếu nại nhận ñược 
yêu cầu tham vấn. Nước ký kết nói trên sẽ ñược tham gia tham vấn với ñiều kiện bên 
bị khiếu nại ñồng ý rằng tuyên bố về quyền lợi ñáng kể ñó là có cơ sở. Bên bị khiếu 
nại sẽ thông báo cho bên khiếu nại và các nước ký kết khác về quyết ñịnh của mình 
trước khi bắt ñầu quá trình tham vấn. Nếu yêu cầu tham gia tham vấn không ñược 
chấp thuận thì nước yêu cầu ñó có quyền yêu cầu tiến hành quá trình tham vấn riêng 
theo quy ñịnh của ðiều này. 

7. Trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm những trường hợp liên quan tới hàng 
hóa dễ hỏng, các bên liên quan sẽ tiến hành tham vấn trong vòng 10 ngày kể từ ngày 
bên bị khiếu nại nhận ñược yêu cầu tham vấn. Nếu tham vấn không giải quyết ñược 
tranh chấp trong vòng 20 ngày kể từ ngày bên bị khiếu nại nhận ñược yêu cầu tham 
vấn, bên khiếu nại có quyền yêu cầu chỉ ñịnh Hội ñồng Trọng tài ñể giải quyết theo 
quy ñịnh tại ðiều 6. 

8. Trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm những trường hợp liên quan tới hàng 
hóa dễ hỏng, các bên tranh chấp và Hội ñồng Trọng tài sẽ nỗ lực tối ña ñể tiến hành 
nhanh chóng các thủ tục giải quyết tranh chấp. 
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ðiều 5.  Trung gian hòa giải  

1. Các bên tranh chấp có thể ñồng ý tiến hành trung gian hòa giải vào bất kỳ 
thời ñiểm nào. Các bên có thể bắt ñầu và kết thúc trung gian hòa giải vào bất kỳ lúc 
nào. 

2. Nếu các bên tranh chấp ñồng ý, thủ tục trung gian hòa giải thông qua cá nhân 
hoặc tổ chức ñược các bên trong vụ tranh chấp nhất trí có thể ñược tiến hành song 
song với thủ tục giải quyết tranh chấp bằng Hội ñồng Trọng tài ñược chỉ ñịnh theo 
quy ñịnh tại ðiều 6. 

3. Thủ tục trung gian hỏa giải và các quan ñiểm của các bên tranh chấp trong 
quá trình trung gian hoà giải sẽ ñược giữ bí mật và không ngăn cản quyền của các bên 
ñược tiến hành các thủ tục tố tụng khác hoặc cao hơn. 

 

ðiều 6.  Chỉ ñịnh Hội ñồng Trọng tài  

1. Nếu quá trình tham vấn quy ñịnh tại ðiều 4 không giải quyết ñược tranh chấp 
trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận ñược yêu cầu tham vấn hoặc trong vòng 20 ngày 
kể từ ngày nhận ñược yêu cầu tham vấn trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm những 
trường hợp liên quan tới hàng dễ hỏng, bên khiếu nại có quyền gửi yêu cầu bằng vãn 
bản tới bên bị khiếu nại ñể chỉ ñịnh trọng tài theo quy ñịnh tại ðiều này. Bản sao yêu 
cầu nói trên sẽ ñược gửi cho các nước ký kết khác. 

2. Yêu cầu chỉ ñịnh trọng tài phải nêu rõ lý do cho việc yêu cầu ñó, bao gồm 
việc xác ñịnh: 

(a) hành ñộng cụ thể bị khiếu nại; và  

(b) cơ sở thực tiễn và pháp lý cho việc khiếu nại (bao gồm những ñiều khoản 
của Hiệp ñịnh khung bị cho là ñã bị vi phạm và các quy ñịnh liên quan khác) ñủ ñể 
xác ñịnh rõ vấn ñề. 

3. Khi có nhiều hơn một bên khiếu nại yêu cầu chỉ ñịnh trọng tài liên quan tới 
cùng một vấn ñề, nếu có thể, các bên liên quan sẽ chỉ ñịnh một Hội ñồng Trọng tài ñể 
xem xét vấn ñề ñó, trong ñó có tính tới quyền lợi tương ứng của các bên ñó. 

4. Khi chỉ có một Hội ñồng Trọng tài ñược chỉ ñịnh theo Khoản 3, hội ñồng này 
sẽ tổ chức việc ñiều tra và trình bày kết luận của mình tới tất cả các bên trong vụ tranh 
chấp theo cách không gây tổn hại tới quyền lợi mà các bên ñáng lẽ ñược hưởng trong 
trường hợp vụ việc ñược xem xét bởi các Hội ñồng Trọng tài riêng rẽ. Nếu một bên 
tranh chấp có yêu cầu, Hội ñồng Trọng tài có thể cung cấp các báo cáo riêng rẽ về vụ 
tranh chấp cho các bên liên quan nếu thời gian cho phép. Các bên tranh chấp có quyền 
tự do tiếp cận các văn bản ñệ trình của nhau và mỗi bên tranh chấp có quyền có mặt 
khi bất cứ bên nào trong cùng vụ tranh chấp trình bày quan ñiểm của mình trước Hội 
ñồng Trọng tài. 

5. Khi có hơn một Hội ñồng Trọng tài ñược chỉ ñịnh theo Khoản 3 ñể xem xét 
cùng một vấn ñề, trong chừng mực tối ña có thể, các bên liên quan sẽ chỉ ñịnh cùng 
một trọng tài viên ñể phục vụ trong các Hội ñồng Trọng tài riêng rẽ ñó và thời gian 
tiến hành thủ tục giải quyết tranh chấp của mỗi Hội ñồng Trọng tài riêng rẽ sẽ ñược 
tính toán phù hợp. 
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ðiều 7.  Thành phần của Hội ñồng Trọng tài. 

1. Hội ñồng Trọng tài gồm 3 thành viên, trừ phi có quy ñịnh khác trong Hiệp 
ñịnh này hay các bên có thỏa thuận khác. 

2. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận ñược yêu cầu chỉ ñịnh Hội ñồng Trọng 
tài, bên khiếu nại sẽ chỉ ñịnh một trọng tài viên tham gia Hội ñồng Trọng tài theo quy 
ñịnh tại ðiều 6. Cũng theo ðiều 6, bên bi khiếu nại sẽ chỉ ñịnh một trọng tài viên 
tham gia Hội ñồng Trọng tài trong vòng 30 ngày kể từ ngày bên ñó nhận ñược yêu 
cầu chỉ ñịnh Hội ñồng Trọng tài. Nếu một bên trong tranh chấp không chỉ ñịnh ñược 
trọng tài viên trong thời hạn nói trên thì trọng tài viên do bên kia chỉ ñịnh sẽ là trọng 
tài viên duy nhất của Hội ñồng Trọng tài. 

3. Khi bên khiếu nại và bên bị khiếu nại ñã chỉ ñịnh ñược trọng tài viên của 
mình theo Khoản 2, các bên liên quan sẽ cố gắng thỏa thuận ñể chọn một trọng tài 
viên nữa làm chủ tịch Hội ñồng Trọng tài. Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày trọng 
tài viên thứ hai ñược chỉ ñịnh theo Khoản 2 mà các bên tranh chấp không thể thỏa 
thuận ñược chủ tịch Hội ñồng Trọng tài, các bên sẽ yêu cầu Tổng Giám ñốc của Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO) chỉ ñịnh chủ tịch cho Hội ñồng Trọng tài và sử chỉ 
ñịnh ñó sẽ ñược các bên chấp thuận. Trong trường hợp Tổng giám ñốc WTO là công 
dân của một trong các bên tranh chấp thì các bên sẽ yêu cầu Phó Tổng Giám ñốc hay 
quan chức cấp dưới trực tiếp không phải là công dân của các bên tranh chấp chỉ ñịnh 
chủ tịch Hội ñồng Trọng tài. Nếu một trong các bên tranh chấp không phải là thành 
viên của WTO, các bên sẽ yêu cầu Chánh án Tòa án quốc tế chỉ ñịnh chủ tịch Hội 
ñồng Trọng tài và sự chỉ ñịnh ñó sẽ ñược các bên chấp thuận. Trong trường hợp 
Chánh ân là công dân của một trong các bên tranh chấp, các bên sẽ yêu cầu Phó chánh 
án hay quan chức cấp dưới trực tiếp không phải là công dân của các bên tranh chấp 
chỉ ñịnh chủ tịch Hội ñồng Trọng tài. 

4. Ngày thành lập Hội ñồng Trọng tài là ngày chỉ ñịnh ñược chủ tịch theo 
Khoản 3 hoặc ngày thứ 30 tính từ ngày nhận ñược yêu cầu theo ðiều 6 trong trường 
hợp chỉ cử ñược một trọng tài viên cho Hội ñồng Trọng tài. 

5. Nếu một trọng tài viên ñã ñược chỉ ñịnh theo ðiều này từ chức hoặc không 
thể thực hiện ñược nhiệm vụ, trọng tài viên kế nhiệm sẽ .ñược chỉ ñịnh theo ñúng các 
thủ tục ñể chỉ ñịnh trọng tài viên tiền nhiệm và trọng tài viên kế nhiệm có mọi quyền 
hạn và trách nhiệm như trọng tài viên tiền nhiệm. Hội ñồng Trọng tài sẽ tạm ngừng 
hoạt ñộng trong thời gian chỉ ñịnh trọng tài viên kế nhiệm. 

6. Người ñược Chỉ ñịnh là thành viên hay chủ tịch của Hội ñồng Trọng tài phải 
có kiến thức hay kinh nghiệm trong lĩnh vực luật pháp, thương mại quốc tế, những 
vấn ñề khác thuộc phạm vi của Hiệp ñịnh khung hay kinh nghiệm giải quyết tranh 
chấp phát sinh theo các hiệp ñịnh thương mại quốc tế, và sẽ ñược lựa chọn nghiêm 
ngặt dựa trên tính khách quan, ñộ tin cậy, công tâm và ñộc lập. Thêm vào ñó, chủ tịch 
Hội ñồng Trọng tài không ñược là công dân của một trong các bên tranh chấp và 
không cư trú thường xuyên trên lãnh thổ hay làm việc cho bất cứ bên nào. 

7. Khi Hội ñồng Trọng tài ñã ñược thành lập ñể giải quyết một vụ tranh chấp 
theo quy ñịnh trong Hiệp ñịnh không thể xem xét vụ việc vì bất cứ lý do nào, một Hội 
ñồng Trọng tài mới sẽ ñược chỉ ñịnh theo ðiều này. 
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ðiều 8. Chức năng của Hội ñồng Trọng tài 

1. Chức năng của Hội ñồng Trọng tài là ñưa ra ñánh giá khách quan về vụ tranh 
chấp, bao gồm xem xét những tình tiết của vụ việc và việc áp dụng và tuân thủ Hiệp 
ñịnh khung. Khi Hội ñồng Trọng tài kết luận rằng hành ñộng mà một bên thực hiện 
không phù hợp với ñiều khoản tương ứng của Hiệp ñịnh khung, Hội ñồng sẽ khuyến 
nghị bên bị khiếu nại ñưa ra biện pháp sửa chữa ñể tuân thủ với ñiều khoản ñó. Cùng 
với các khuyến nghị, Hội ñồng Trọng tài có thể gợi ý cách thức ñể bên bị khiếu nại 
thực hiện ñược khuyến nghị. 

Trong các kết luận và khuyến nghị của mình, Hội ñồng Trọng tài không ñược 
phép thêm hay bớt các quyền và nghĩa vụ ñược quy ñịnh trong Hiệp ñịnh khung.  

2. Trừ phi các bên có thỏa thuận khác, trong vòng 20 ngày kể từ ngày thành lập, 
Hội ñồng Trọng tài sẽ có quy chế làm việc như sau: 

"Nhằm xem xét, căn cứ vào quy ñịnh của ñiều khoản liên quan trong Hiệp ñịnh 
khung, vấn ñề ñược bên.... (tên bên khiếu nại) khiếu nại lên Hội ñồng Trọng tài và 
ñưa ra các kết luận, phán quyết và khuyến nghị theo quy ñịnh trong Hiệp ñịnh khung". 

Hội ñồng Trọng tài sẽ xem xét căn cứ vào các ñiều khoản liên quan trong Hiệp 
ñịnh khung do các bên tranh chấp viện dẫn. 

3. Hội ñồng Trọng tài ñược thành lập theo ðiều 6 ở trên sẽ: 

(a) Thường xuyên trao ñổi với các bên tranh chấp và tạo cơ hội ñể ñạt ñược giải 
pháp thỏa ñáng cho cả hai bên;  

(b) ñưa ra quyết ñịnh phù hợp với Hiệp ñịnh khung và các quy tắc của luật pháp 
quốc tế áp dụng cho các bên tranh chấp; và 

(c) trong quyết ñịnh của mình, trình bày rõ các kết luận về luật pháp và thực tiễn 
và các lý do ñưa ra các kết luận ñó. 

4. Phán quyết của Hội ñồng Trọng tài có tính chung thẩm và ràng buộc ñối với 
các bên tranh chấp. 

5. Hội ñồng Trọng tài ra phán quyết dựa trên nguyên tắc ñồng thuận; trường hợp 
không thể ñạt ñược quyết ñịnh ñồng thuận thì Hội ñồng có thể ra phán quyết trên 
nguyên tắc ña số. 

6. Ngoài các vấn ñề ñược quy ñịnh tại Khoản 2, 3, 4 của ðiều 6 và ðiều 9, Hội 
ñồng Trọng tài sẽ tự quy ñịnh các trình tự thủ tục của mình liên quan ñến quyền ñược 
ñiều trần của các bên và quá trình xét xử của mình với sự tham khảo ý kiến của các 
bên tranh chấp. 

 

ðiều 9. Trình tự, thủ tục của Hội ñồng Trọng tài 

1. Hội ñồng Trọng tài phải họp kín. Các bên tranh chấp sẽ chỉ có mặt tại các 
cuộc họp khi ñược Hội ñồng Trọng tài mời tham dự. 

2. Nơi diễn ra các cuộc họp chính thức của Hội ñồng Trọng tài sẽ ñược các bên 
tranh chấp thỏa thuận quyết ñịnh. Nếu các bên không thỏa thuận ñược thì cuộc họp 
chính thức ñầu tiên sẽ ñược tổ chức tại thủ ñô của nước bị khiếu nại và cuộc họp 
chính thức thứ hai sẽ ñược tổ chức tại thủ ñô của nước khiếu nại. 

3. Sau khi tham khảo ý kiến của các bên tranh chấp, ngay khi ñiều kiện cho 
phép trong vòng 15 ngày sau khi thành lập Hội ñồng Trọng tài, Hội ñồng Trọng tài 
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phải thống nhất khung thời gian cho hoạt ñộng xét xử của mình. Khi xây dựng thời 
gian biểu, Hội ñồng Trọng tài phải dành thời gian hợp lý cho các bên tranh chấp 
chuẩn bị các tài liệu ñệ trình của mình. Hội ñồng Trọng tài phải quy ñịnh thời hạn cụ 
thể ñể các bên ñệ trình các tài liệu và các bên phải tuân thủ thời hạn ñó. 

4. Việc nghị án của Hội ñồng Trọng tài và các tài liệu ñược ñệ trình phải ñược 
giữ bí mật. Các quy ñịnh tại ðiều này không ngăn cản một bên tranh chấp tiết lộ các 
quan ñiểm hoặc tài liệu ñệ trình của mình ra công chúng với ñiều kiện các bên tranh 
chấp phải giữ bí mật các thông tin do một bên khác cung cấp cho Hội ñồng Trọng tài 
mà bên ñó coi là bí mật. Nếu một bên tranh chấp ñệ trình một tài liệu bí mật lên Hội 
ñồng Trọng tài, trên cơ sở yêu cầu của các bên tranh chấp khác, bên ñó phải cung cấp 
một bản tóm tắt công khai của các thông tin ñược cung cấp trong tài liệu bí mật ñó ñể 
có thể công bố công khai. 

5. Các quy ñịnh và thủ tục liên quan ñến trình tự thủ tục xét xử bằng Hội ñồng 
Trọng tài ñược quy ñịnh tại Phụ lục 1 của Hiệp ñịnh này sẽ dược áp dụng trừ phi Hội 
ñồng Trọng tài có quyết ñịnh khác sau khi tham khảo ý kiến các bên tranh chấp. 

6. Báo cáo của Hội ñồng Trọng tài phải ñược soạn thảo mà không có sự hiện 
diện của các bên tranh chấp trên cơ sở các thông tin ñược cung cấp và các tuyên bố 
ñược ñưa ra. Quá trình nghị án của Hội ñồng Trọng tài phải ñược giữ bí mật. Các 
quan ñiểm thể hiện trong báo cáo của Hội ñồng Trọng tài của các trọng tài viên phải 
ñược giấu tên. 

7. Sau khi xem xét các tài liệu ñệ trình, nội dung biện hộ và các thông tin ñược 
cung cấp, Hội ñồng Trọng tài sẽ dự thảo báo cáo, gồm một phần mô tả liên quan ñến 
các tình tiết của vụ việc và các lập luận của các bên tranh chấp và các phát hiện và kết 
luận của Hội ñồng Trọng tài và gửi dự thảo ñến các bên tranh chấp. 

Hội ñồng Trọng tài phải dành cơ hội thỏa ñáng cho các bên tranh chấp xem xét 
toàn bộ dự thảo báo cáo trước khi hoàn chỉnh và trong báo cáo cuối cùng phải có giải 
trình về ý kiến bình luận của các bên liên quan. 

8. Hội ñồng Trọng tài phải công bố báo cáo cuối cùng cho các bên tranh chấp 
trong vòng 120 ngày kể từ ngày ñược thành lập. 

Trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm các trường hợp liên quan ñến hàng hóa dễ 
hỏng, Hội ñồng Trọng tải phải công bố báo cáo cho các bên tranh chấp trong vòng 60 
ngày kể từ ngày ñược thành lập. Khi Hội ñồng Trọng tài nhận thấy không thể công bố 
báo cáo cuối cùng trong vòng 120 ngày, hoặc trong vòng 60 ngày trong trường hợp 
khẩn cấp, Hội ñồng Trọng tài phải thông báo lý do của sự chậm trễ cho các bên liên 
quan bằng văn bản cùng với dự kiến thời gian sẽ ñưa ra báo cáo. Trong mọi trường 
hợp, thời hạn công bố báo cáo không ñược vượt quá 180 ngày kể từ ngày Hội ñồng 
Trọng tài ñược thành lập. 

9. Báo cáo cuối cùng của Hội ñồng Trọng tài sẽ ñược công bố rộng rãi trong 
thời hạn 10 ngày sau khi công bố cho các bên tranh chấp. 

 

ðiều 10.  Bên thứ ba 

1. Bất kỳ nước ký kết nào có quyền lợi ñáng kể trong một vụ tranh chấp ñược 
Hội ñồng Trọng tài xem xét và thông báo bằng văn bản về quyền lợi của mình tới các 
bên tranh chấp và các nước ký kết khác (sau ñây gọi là "bên thứ ba"), sẽ có cơ hội 
ñược ñệ trình tài liệu bằng văn bản lên Hội ñồng Trọng tài. Những tài liệu này sẽ 
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ñược cung cấp cho các bên tranh chấp và có thể ñược phản ánh trong báo cáo của Hội 
ñồng Trọng tài. 

2. Bên thứ ba sẽ nhận ñược tài liệu ñệ trình của các bên tranh chấp trong cuộc 
họp ñầu tiên của Hội ñồng Trọng tài. 

3. Trong trường hợp một bên thứ ba cho rằng một hành ñộng là ñối tượng xét xử 
của Hội ñồng Trọng tài ñã gây mất mát hoặc tổn hại ñến quyền lợi của mình theo 
Hiệp ñịnh khung, bên ñó có thể sử dụng các thủ tục tranh chấp thông thường theo 
Hiệp ñịnh này. 

 

ðiều 11.  ðình chỉ và hủy bỏ tố tụng  

1. Trường hợp các bên tranh chấp ñồng ý, vào bất kỳ thời ñiểm nào, Hội ñồng Trọng 
tài có thể tạm ñình chỉ hoạt ñộng trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày các 
bên có thỏa thuận. TỐ TỤNG TRỌNG TÀI SẼ ðƯỢC BẮT ðẦU LẠI SAU KHI 

ðÌNH CHỈ NẾU BẤT KỲ BÊN TRANH CHẤP NÀO CÓ YÊU CẦU. Trường hợp 
hoạt ñộng của Hội ñồng Trọng tài ñã bi ñình chỉ hơn 12 tháng, thẩm quyền thành lập 

Hội ñồng Trọng tài sẽ mất hiệu lực trừ phi các bên liên quan có thỏa thuận khác. 

2. Nếu các bên tranh chấp ñạt ñược giải pháp giải quyết tranh chấp thỏa ñáng 
cho cả hai bên thì có thể thỏa thuận hủy bỏ việc giải quyết tranh chấp của Hội ñồng 
Trọng tài ñược thành lập theo Hiệp ñịnh này trước khi Hội ñồng Trọng tài công bố 
báo cáo cuối cùng. 

3. Trước khi Hội ñồng Trọng tài ñưa ra quyết ñịnh, tại bất kỳ giai ñoạn nào của 
quá trình giải quyết tranh chấp, Hội ñồng Trọng tài có thể ñề xuất các bên tiến hành 
giải quyết tranh chấp một cách thiện chí. 

 

ðiều 12.  Thực hiện 

1. Bên bị khiếu nại phải thông báo cho bên khiếu nại về các ý ñịnh của mình 
liên quan ñến việc thực hiện các khuyến nghị và phán quyết của Hội ñồng Trọng tài. 

2. Nếu bên bị khiếu nại không thể tuân thủ ngay lập tức với các khuyến nghị và 
phán quyết của Hội ñồng Trọng tài, bên ñó sẽ có một thời hạn hợp lý ñể tuân thủ. 
Thời hạn hợp lý này sẽ do các bên tranh chấp thỏa thuận, hoặc trong trường hợp các 
bên không thể thỏa thuận ñược về thời hạn hợp lý trong vòng 30 ngày kể từ ngày công 
bố báo cáo cuối cùng của Hội ñồng Trọng tài, các bên tranh chấp có thể yêu cầu Hội 
ñồng Trọng tài ñầu tiên giải quyết vấn ñề ñó nếu có thể. Sau khi tham khảo ý kiến của 
các bên tranh chấp, Hội ñồng Trọng tài phải xác ñịnh thời hạn hợp lý trong vòng 30 
ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu. Khi Hội ñồng Trọng tài cho rằng không thể báo 
cáo trong thời hạn nói trên, Hội ñồng Trọng tài phải thông báo bằng văn bản cho các 
bên liên quan về lý do của việc chậm trễ và phải ñệ trình báo cáo trong vòng không 
quá 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu. 

3. Trong trường hợp các bên không nhất trí ñược với nhau về sự tồn tại hoặc 
phù hợp với Hiệp ñịnh khung của các biện pháp ñược thực hiện trong thời hạn hợp lý 
nêu ở Khoản 2 ñể thi hành các khuyến nghị của Hội ñồng Trọng tài, vấn ñề ñó sẽ 
ñược ñưa ñến giải quyết tại Hội ñồng Trọng tài ñầu tiên nếu có thể. Hội ñồng Trọng 
tài này phải công bố báo cáo cho các bên tranh chấp trong thời hạn 60 ngày kể từ 
ngày nhận ñược yêu cầu giải quyết. 
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Khi Hội ñồng Trọng tài cho rằng không thể cung cấp báo cáo trong thời hạn nêu 
trên, Hội ñồng Trọng tài phải thông báo bằng văn bản cho các bên liên quan về lý do 
của việc chậm trễ và phải ñệ trình báo cáo trong vòng không quá 75 ngày kể từ ngày 
tiếp nhận yêu cầu. 

 

ðiều 13.  ðền bù và tạm ngừng các nhượng bộ hoặc lợi ích 

1. ðền bù và ñình chỉ các nhượng bộ hoặc lợi ích là các biện pháp tạm thời ñược 
áp dụng trong trường hợp các khuyến nghị và phán quyết không ñược thực hiện trong 
thời hạn hợp lý. Tuy nhiên, cả ñền bù lẫn tạm ngừng các nhượng hộ hoặc lợi ích ñều 
không ñược khuyến khích áp dụng so với việc thực hiện ñầy ñủ khuyến nghị sửa ñổi 
hành ñộng vi phạm ñể tuân thủ với Hiệp ñịnh khung. 

ðền bù là tự nguyện và nếu có phải phù hợp với Hiệp ñịnh khung. 

2. Nếu bên bị khiếu nại không sửa ñổi các hành ñộng vi phạm Hiệp ñịnh khung 
theo ñúng các khuyến nghị của Hội ñồng Trọng tài trong thời hạn hợp lý ñược xác 
ñịnh theo Khoản 2 ðiều 12, nếu có yêu cầu, bên ñó phải tiến hành thương lượng với 
bên khiếu nại với mục tiêu ñạt ñược thỏa thuận về các biện pháp ñền bù cần thiết thỏa 
ñáng cho cả hai bên. 

3. Nếu trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày bên khiếu nại yêu cầu thương lượng 
về ñền bù mà các bên không ñạt ñược thỏa thuận thỏa ñáng, bên khiếu nại có thể yêu 
cầu Hội ñồng Trọng tài ñầu tiên xác ñịnh mức ñộ tạm ngừng các nhượng bộ hoặc lợi 
ích áp dụng cho bên không sửa ñổi hành ñộng vi phạm Hiệp ñịnh khung theo ñúng 
các khuyến nghị của Hội ñồng Trọng tài. Hội ñồng Trọng tài sẽ công bố báo cáo tới 
các bên tranh chấp trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận vấn ñề. Nếu Hội ñồng 
Trọng tài cho rằng không thể cung cấp báo cáo trong thời hạn nêu trên, Hội ñồng 
Trọng tài phải thông báo bằng văn bản cho các bên liên quan về lý do của việc chậm 
trễ và sẽ phải cung cấp báo cáo trong vòng không quá 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận 
vấn ñề. Các nhượng bộ và lợi ích của các bên sẽ không bị tạm ngừng trong quá trình 
Hội ñồng Trọng tài xem xét. 

4. Việc tạm ngừng các nhượng bộ hay lợi ích sẽ chỉ hạn chế trong phạm vi các 
nhượng bộ và lợi ích phát sinh từ Hiệp ñịnh khung áp dụng cho bên không sửa ñổi 
hành ñộng vi phạm Hiệp ñịnh khung theo ñúng các khuyến nghị của Hội ñồng Trọng 
tài. Bên ñó và các nước ký kết khác sẽ ñược thông báo về thời ñiểm bắt ñầu và các chi 
tiết khác liên quan ñến việc tạm ngừng các nhượng bộ hay lợi ích ñó. 

5. Khi xem xét các nhượng bộ hay lợi ích phải tạm ngừng: 

(a) Trước tiên, bên khiếu nại phải xem xét tạm ngừng các nhượng bộ hay lợi ích 
trong cùng lĩnh vực hay các lĩnh vực chịu tác ñộng của hành ñộng mà Hội ñồng trọng 
tài kết luận là vi phạm quy ñịnh của hiệp ñịnh khung hoặc gây mất mát hoặc tổn hại 
quyền lợi; và 

(b) Bên khiếu nại có thể tạm ngừng các nhượng bộ hay lợi ích trong các lĩnh 
vực khác nếu bên ñó thấy việc tạm ngừng các nhượng bộ hay lợi ích trong cùng lĩnh 
vực là không khả thi và không có hiệu quả. 

6. Việc tạm ngừng các nhượng bộ hay lợi ích là tạm thời và chỉ ñược áp dụng 
cho ñến khi hành ñộng vi phạm Hiệp ñịnh khung ñã ñược sửa ñổi, hoặc bên phải tuân 
thủ các khuyến nghị của Hội ñồng Trọng tài ñã thực hiện các khuyến nghị ñó, hoặc 
các bên ñã ñạt ñược giải pháp thỏa ñáng. 
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ðiều 14.  Ngôn ngữ 

1. Tất cả các trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp trong Hiệp ñịnh này sẽ ñược 
tiến hành bằng tiếng Anh. 

2. Mọi tài liệu ñược ñệ trình ñể sử dụng trong các trình tự thủ tục quy ñịnh trong 
Hiệp ñịnh này sẽ ñược làm bằng tiếng Anh. Nếu tài liệu gốc không phải bằng tiếng 
Anh, bên ñệ trình tài liệu ñể sử dụng trong các trình tự thủ tục quy ñịnh trong Hiệp 
ñịnh này sẽ phải cung cấp bản dịch tiếng Anh của tài liệu ñó. 

 

ðiều 15.  Chi phí 

1. Các bên tranh chấp phải chịu chi phí cho trọng tài mà bên ñó chỉ ñịnh, chi phí 
pháp lý và các chi phí khác của bên ñó. 

2. Chi phí cho chủ tịch Hội ñồng Trọng tài và các chi phí khác liên quan tới việc 
tiến hành tố tụng của Hội ñồng Trọng tài sẽ ñược chia ñều cho các bên tranh chấp. 

 

ðiều 16.  Sửa ñổi 

Các quy ñịnh của Hiệp ñịnh này có thể ñược sửa ñổi với sự ñồng ý bằng văn 
bản của các bên. 

 

ðiều 17.  Lưu chiểu 

ðối với ASEAN, Hiệp ñịnh này sẽ do Tổng Thư ký ASEAN lưu chiểu, Tổng 
Thư ký ASEAN sẽ gửi cho các nước thành viên ASEAN một bản sao có chứng thực 
của Hiệp ñịnh. 

 

ðiều 18.  Hiệu lực 

1. Hiệp ñịnh này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. 

2. Các nước ký kết cam kết hoàn thành các thủ tục nội bộ ñể Hiệp ñịnh có hiệu 
lực trước ngày 01 tháng 01 năm 2005. 

3. Trường hợp một nước ký kết không thể hoàn thành các thủ tục nội bộ ñể Hiệp 
ñịnh có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2005, các quyền lợi và nghĩa vụ của nước 
thành viên ñó theo Hiệp ñịnh này sẽ bắt ñầu từ ngày hoàn thành các thủ tục nội bộ ñó. 

4. Ngay khi hoàn thành các thủ tục nội bộ của nước mình ñể Hiệp ñịnh có hiệu 
lực, các nước ký kết phải thông báo bằng văn bản cho các nước khác. 

Trước sự chứng kiến, những người ký kết dưới ñây, ñã ñược Chính phủ các 
nước ủy quyền, ñã ký Hiệp ñịnh về cơ chế Giải quyết Tranh chấp thuộc Hiệp ñịnh 
khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các Quốc gia ðông Nam á và nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

ðược làm tại Vientiane, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 29 tháng 11 
năm 2004 thành hai bản bằng Tiếng Anh. 
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PH Ụ  L Ụ C 1  

Q UY  T ẮC V À T HỦ T ỤC T Ố  T ỤNG  T RỌ N G  T ÀI   

 

1. Trước phiên họp chính thức ñầu tiên của Hội ñồng Trọng tài với các bên 
tranh chấp, các bên liên quan phải chuyển ñến Hội ñồng Trọng tài bản ñệ trình bằng 
văn bản trong ñó trình bày tình tiết của vụ việc và các lập luận của mình. 

2. Bên khiếu nại phải nộp bản ñệ trình ñầu tiên của mình trước khi bên bị khiếu 
nại nộp bản ñệ trình ñầu tiên, trừ phi trong khi xây dựng khung thời gian hoạt ñộng 
của mình theo Khoản 3 ðiều 9 và sau khi tham khảo ý kiến của các bên, Hội ñồng 
Trọng tài quyết ñịnh rằng các bên liên quan phải nộp bản ñệ trình ñầu tiên cùng một 
lúc. Nếu các bên không nộp bản ñệ trình ñầu tiên cùng lúc với nhau, Hội ñồng Trọng 
tài phải quy ñịnh thời hạn cụ thể ñể bên bị khiếu nại nộp bản ñệ trình của mình. Các 
bản ñệ trình tiếp theo sẽ phải ñược nộp cùng lúc. 

3. Tại cuộc họp chính thức ñầu tiên với các bên tranh chấp, Hội ñồng Trọng tài 
se yêu cầu bên khiếu nại trình bày giải trình của mình. Tiếp ñó, và cũng tại cuộc họp 
này, bên bị khiếu nại sẽ ñược yêu cầu trình bày giải trình của mình. 

4. Biện hộ chính thức sẽ ñược tiến hành tại cuộc họp chính thức thứ hai của Hội 
ñồng Trọng tài. Bên bị khiếu nại sẽ có quyền trình bày trước, tiếp ñó là phần trình bày 
của bên khiếu nại. Trước khi diễn ra cuộc họp này, các bên tranh chấp phải nộp lên 
Hội ñồng Trọng tài nội dung biện hộ bằng văn bản. 

5. Hội ñồng Trọng tài có thể ñặt câu hỏi ñối với các bên tranh chấp và yêu cầu 
các bên giải thích vào bất kỳ thời ñiểm nào trong các cuộc họp với các bên tliên quan 
hoặc bằng văn bản. 

6. Các bên tranh chấp phải cung cấp cho Hội ñồng Trọng tài toàn văn nội dung 
các tuyên bố của mình bằng văn bản. 

7. ðể ñảm bảo minh bạch, việc trình bày, biện hộ và tuyên bố ñược nêu tại 
Khoản 2 ñến Khoản 6 phải ñược tiến hành với sự có mặt của các bên tranh chấp. 

Ngoài ra, văn bản ñệ trình của các bên, bao gồm mọi ý kiến bình luận ñối với dự 
thảo báo cáo, văn bản toàn văn của các tuyên bố và câu trả lời ñối với các câu hỏi của 
Hội ñồng Trọng tài ñều phải ñược cung cấp cho các bên khác. Không có bất cứ sự liên 
hệ nào của một bên tranh chấp với Hội ñồng Trọng tài liên quan ñến các vấn ñề ñang 
ñược Hội ñồng Trọng tài xem xét. 

8. Hội ñồng Trọng tài có thể tham khảo ý kiến các chuyên gia về các khía cạnh 
nhất ñịnh liên quan ñến vấn ñề tranh chấp. ðối với các vấn ñề thực tiễn liên quan ñến 
một vấn ñề khoa học hoặc kỹ thuật khác mà một bên tranh chấp nêu ra, Hội ñồng 
Trọng tài có thể yêu cầu một hoặc một nhóm chuyên gia tư vấn bằng văn bản. Hội 
ñồng Trọng tài có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của các bên tranh chấp, lựa chọn các 
chuyên gia khoa học hoặc kỹ thuật ñể trợ giúp Hội ñồng Trọng tài trong suốt quá trình 
xét xử trên cơ sở tham khảo ý kiến của các bên tranh chấp, nhưng những người này sẽ 
không có quyền biểu quyết liên quan ñến các quyết ñịnh của Hội ñồng trọng tài. 

 


