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∗ THÀNH PHẦN VÀ HOẠT ĐỘNG
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∗ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT

∗ CÁC CƠ CHẾ ĐẶC BIỆT KHÁC

TỔNG QUAN



Tòa sơ thẩm – 9 thành viên
- 3 người quốc tịch nước thành viên EU, 3 người quốc tịch Việt
Nam, 3 người quốc tịch nước thứ ba.  (EU hoặc Việt Nam có thể
đề xuất người mang quốc tịch nước khác, coi đó là người của
nước mình)

Tòa phúc thẩm – 6 thành viên
- 2 người quốc tịch nước thành viên EU, 2 người quốc tịch Việt

Nam, 2 người quốc tịch nước thứ ba.  (EU hoặc Việt Nam có thể
đề xuất người mang quốc tịch nước khác, coi đó là người của
nước mình)

Nhiệm kỳ: 
- 4 năm, có thể kéo dài 1 lần;

THÀNH PHẦN



Thành phần hội đồng xét xử trong từng vụ việc tại Tòa sơ thẩm
hoặc Tòa phúc thẩm:
- trên cơ sở luân phiên, ngẫu nhiên và không dự đoán trước;
- 3 thành viên (1 EU, 1 VN, 1 từ nước thứ ba)

Thù lao: phí duy trì + phí theo ngày khi xét xử vụ việc cụ thể
Quy tắc:

- Tòa sơ thẩm: quy tắc trọng tài được lựa chọn áp dụng cho
vụ kiện (ICSID, Cơ chế phụ trợ của ICSID, UNCITRAL) và Quy
trình công tác (nếu cần);
- Tòa phúc thẩm: Quy trình công tác sẽ được xây dựng sau

THÀNH PHẦN – HOẠT ĐỘNG



∗ Người có quyền kháng cáo: chỉ các bên tranh chấp
∗ Đối tượng bị kháng cáo : chỉ phán quyết sơ bộ của

Tòa sơ thẩm
∗ Cơ sở kháng cáo: 

∗ Sai sót trong giải thích và áp dụng pháp luật

∗ Sai sót rõ ràng về tình tiết thực tế
∗ Các cơ sở khác theo Điều 52 Công ước ICSID (tham nhũng

và các vi phạm về thủ tục)

PHÚC THẨM



∗ Thẩm quyền:
∗ Nhanh chóng bác các kháng cáo rõ ràng không có cơ sở, bác kháng cáo

không có cơ sở
∗ Thay đổi hoặc sửa đổi kết luận của Tòa sơ thẩm
∗ Khi tình tiết thực tế đã được Tòa sơ thẩm xem xét đầy đủ, Tòa phúc thẩm sẽ

đưa ra các lập luận và kết luận của mình trên cơ sở các tình tiết đó và ban 
hành quyết định cuối cùng;

∗ Trong trường hợp không thực hiện được việc này, Tòa phúc thẩm sẽ trả hồ
sơ lại cho Tòa sơ thẩm.

∗ Lý do: tiết kiệm chi phí và thời gian

THẨM QUYỀN CỦA TÒA PHÚC THẨM



∗ Thành lập Tòa sơ thẩm và Tòa phúc thẩm
∗ Khả năng thay các thành viên của Tòa sơ thẩm hoặc Tòa

phúc thẩm :
∗ Người đề xuất: Chủ tịch Tòa tương ứng hoặc cả hai Bên ký kết
∗ Người quyết định: Ủy ban Thương mại
∗ Cơ sở: 

∗ Vi phạm quy tắc về đạo đức (về tính độc lập, xung đột lợi ích, Quy tắc làm việc )
∗ Không phù hợp với việc tiếp tục làm thành viên

VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT



∗ Xây dựng Quy trình làm việc:
∗ Đưa ra định hướng về nội dung của Quy trình làm việc
∗ Thông qua Quy trình làm việc: 

∗ Chủ tịch dự thảo
∗ Trình bày với Nhóm công tác về Dịch vụ, Đầu tư và Mua sắm công
∗ Ủy ban Thương mại có thể từ chối thông qua lần thứ nhất nếu không đạt được đồng

thuận về việc thông qua. 
∗ Ủy ban Thương mại có thể từ chối thông qua lần thứ hai nếu đạt được đồng thuận về

việc không thông qua

∗ Luật áp dụng:
∗ Các Bên ký kết đưa ra giải thích chung về hiệp định, có giá trị ràng buộc với Tòa

sơ thẩm và Tòa Phúc thẩm

VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT (tiếp)



∗ Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế: Trung gian hòa
giải

∗ Minh bạch hóa
∗ Nguyên tắc người thua phải trả tiền
∗ Chống lạm dụng cơ chế khởi kiện
∗ Quy tắc ứng xử
∗ Tài trợ tố tụng của bên thứ ba
∗ Bảo đảm chi phí cho vụ kiện
∗ Bác bỏ nhanh chóng các đơn kiện thiêu căn cứ
∗ Nhập các vụ kiện

CÁC CƠ CHẾ ĐẶC BIỆT KHÁC
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