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Quyết định của Hội đồng CPTPP về Quy trình, thủ tục của Hội đồng trọng tài 

giải quyết tranh chấp giữa các nước thành viên 

 

Bản tóm tắt 

 

Quy trình thủ tục của hội đồng trọng tài giải quyết tranh chấp giữa các nước 

thành viên CPTPP (Quy trình thủ tục) được Hội đồng CPTPP thông qua ngày 19 

tháng 01 năm 2019 theo quy định tại Điều 28.13, Chương 28 (Giải quyết tranh 

chấp) của Hiệp định. Quy trình thủ tục này làm rõ một số quy định tại Chương 28 

Hiệp định liên quan đến quy trình, thủ tục tiến hành quá trình tố tụng của hội đồng 

trọng tài giải quyết tranh chấp giữa các nước thành viên CPTPP, cụ thể như sau:  

 

1. Thông tin liên hệ của từng nước  

 

Yêu cầu các Nước thành viên nhanh chóng cung cấp thông tin về cơ quan 

đầu mối để gửi các thông tin, tài liệu liên quan đến tranh chấp trong khuôn khổ 

Hiệp định giữa các Nước thành viên. 

 

2. Thành lập hội đồng trọng tài 

 

Quy định cụ thể quy trình lựa chọn thành viên hội đồng trọng tài hoặc chủ 

tịch hội đồng trọng tài bằng hình thức lựa chọn ngẫu nhiên theo quy định tại Điều 

28.9(c)(iii), 28.9(d)(iv) và 28.9(d)(v) Hiệp định. 

 

3. Thủ tục và hình thức nộp các bản đệ trình của các bên tranh chấp 

 

Một bên có thể nộp các bản đệ trình bằng phương tiện điện tử cho hội đồng 

trọng tài và đồng thời cho bên/các bên tranh chấp kia và bên thứ ba (nếu có). Quy 

trình thủ tục cũng quy định thời hạn nộp từng bản đệ trình của các bên. 

 

4. Công bố và bảo mật thông tin 

 

Quy định các loại thông tin, tài liệu liên quan đến tranh chấp phải được công 

khai (yêu cầu tham vấn, yêu cầu thành lập hội đồng trọng tài, các bản đệ trình…), 

thời điểm phải công khai các thông tin, tài liệu đó và bảo mật thông tin. 



5. Cách thức hoạt động của hội đồng trọng tài, quy tắc đạo đức áp dụng 

đối với các thành viên hội đồng trọng tài 

 

Quy định cách thức tiến hành tố tụng của hội đồng trọng tài, vai trò của chủ 

tịch hội đồng trọng tài, cách thức thảo luận thông qua báo cáo… Quy trình thủ tục 

cũng đưa ra các quy tắc đạo đức mà thành viên hội đồng trọng tài phải tuân thủ để 

đảm bảo tính độc lập, khách quan của thành viên hội đồng trọng tài trong quá trình 

tố tụng (Phụ lục I của Quy trình thủ tục). 

 

6. Cách thức tiến hành phiên xét xử 

 

Quy định việc ấn định thời gian, địa điểm diễn ra phiên xử, cách thức tiến 

hành phiên xét xử, trình tự phiên xét xử, thành phần tham gia… 

 

7. Tham gia của tổ chức ngoài nhà nước 

 

Quy định vai trò của hội đồng trọng tài trong việc cho phép tổ chức ngoài 

nhà nước hoạt động trong lãnh thổ của các bên tranh chấp được phép nộp bản đệ 

trình và cách thức, trình tự nộp bản đệ trình. 

 

8. Nghĩa vụ chứng minh 

 

Quy định rõ nghĩa vụ chứng minh của bên khởi kiện đối với các cáo buộc vi 

phạm hiệp định của bên bị kiện hoặc lợi ích của bên khởi kiện bị ảnh hưởng. 

 

9. Trưng cầu ý kiến chuyên gia 

 

Quy định cách thức các bên yêu cầu hội đồng trọng tài cho phép trưng cầu ý 

kiến chuyên gia và cách thức hội đồng trọng tài xem xét thông qua yêu cầu và cách 

thức tiến hành trưng cầu ý kiến. 

 

10. Thời gian trong tố tụng trọng tài 

 

Cách tính thời gian theo ngày lịch. Nếu Hiệp định hoặc Quy trình thủ tục 

này quy định là trước hoặc sau một ngày hoặc sự kiện nhất định, ngày đó sẽ không 

được tính vào thời hạn. 

 

11. Xem xét việc không tuân thủ hoặc trì hoãn lợi ích 

 



Quy định trình tự, thủ tục và phương thức hoạt động của hội đồng trọng tài 

được nhóm họp lại để xem xét yêu cầu của một Nước về việc không tuân thủ của 

một Nước khác hoặc trì hoãn lợi ích. 

 

12. Chi phí trọng tài: quy định về cách tính, thanh toán phí và chi phí trọng 

tài. 
 


