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TS. TrÇn ThÞ Thu Ph¬ng * 

í kết thoả thuận thương mại khu vực 

hiện nay đang là trào lưu của các quốc 

gia trên thế giới. Thoả thuận thương mại 

khu vực có thể được kí kết giữa hai hay 

nhiều quốc gia với nhau. Các quốc gia này 

có thể trong cùng khu vực địa lí hoặc ở 

những châu lục khác nhau. Một quốc gia có 

thể tham gia nhiều thoả thuận thương mại 

khu vực cùng một lúc. Việc kí kết thoả 

thuận thương mại khu vực đem lại nhiều lợi 

ích cho các quốc gia kí kết. Đó là những 

thuận lợi, ưu đãi mà các quốc gia dành 

riêng cho nhau mà không phải dành cho các 

quốc gia khác. Tuy nhiên, trong khuôn khổ 

của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), 

việc kí kết thoả thuận thương mại khu vực 

dường như lại đi ngược các quy tắc nền 

tảng của chính WTO. Vậy liệu các thành 

viên của WTO có được quyền tự do kí kết 

thoả thuận thương mại khu vực hay không? 

Để đảm bảo cho sự tồn tại và vận hành của 

Tổ chức này, thoả thuận thương mại khu 

vực được kí kết cần phải đáp ứng những 

điều kiện gì? Mối quan hệ giữa các thoả 

thuận này và WTO như thế nào? Đây chính 

là những vấn đề mà bài viết này đề cập.  

1. Khái quát về thoả thuận thương 

mại khu vực  

“Thoả thuận thương mại khu vực” 

(RTA) là thuật ngữ được sử dụng để chỉ 

điều ước quốc tế được kí kết giữa các quốc 

gia, vùng lãnh thổ nhằm tự do hoá thương 

mại giữa họ. Tính từ “khu vực” được sử 

dụng ở đây không nhằm để chỉ các thoả 

thuận được kí kết giữa các quốc gia, vùng 

lãnh thổ thuộc khu vực địa lí nhất định nào 

đó mà nhằm phân biệt về mặt chế độ pháp lí 

của các điều ước quốc tế này với các hiệp 

định thương mại được kí kết trong khuôn 

khổ của WTO. RTA có thể được hình thành 

giữa các quốc gia trong cùng khu vực địa lí 

như trong khuôn khổ của Liên minh châu 

Âu (EU), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 

Á (ASEAN), Hiệp định thương mại tự do 

Bắc Mỹ (NAFTA)... RTA cũng có thể được 

kí kết giữa các quốc gia thuộc các châu lục 

khác nhau như giữa Hoa Kỳ và Australia, 

giữa Trung Quốc và Newzealand... Thậm chí, 

RTA còn có thể được kí kết giữa RTA đã 

được thiết lập trước đó với một hoặc một 

số quốc gia khác như thoả thuận được kí 

kết giữa ASEAN và Australia, Newzealand; 

ASEAN và Trung Quốc... 

Thông thường, để có thể đi đến kí kết 

RTA, các bên kí kết phải tiến hành những 

K 
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cuộc đàm phán kéo dài, ví dụ: Hiệp định 

thương mại tự do Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA) 

là kết quả của nhiều năm đàm phán giữa hai 

chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiện nay, 

Việt Nam và EU cũng đang tiến hành đàm 

phán nhằm kí kết Hiệp định thương mại tự 

do song phương giữa Việt Nam và EU. Tuy 

nhiên, với những lợi ích từ việc kí kết các 

thoả thuận này, các bên đều cố gắng thoả 

hiệp, nhượng bộ để đạt được điều mà mình 

mong đợi, dù có phải trải qua những vòng 

đàm phán kéo dài.  

Các quốc gia, vùng lãnh thổ kí kết RTA 

thường nhằm thực hiện hai mục tiêu chính sau: 

Thứ nhất, tăng cường tự do hoá thương 

mại giữa các thành viên tham gia 

Đây cũng chính là mục tiêu và yêu cầu 

đặt ra cho RTA. Thực tế cho thấy tất cả các 

RTA được thiết lập là nhằm mục tiêu tự do 

hoá thương mại, được thể hiện dưới hình 

thức xoá bỏ thuế quan và các rào cản phi 

thuế quan khác. Mức tự do hoá thương mại 

mà RTA đặt ra thường cao hơn so với mức 

xác lập trong khuôn khổ của WTO. Ví dụ: 

Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) được kí kết giữa 4 quốc gia 

đầu tiên đưa ra mục tiêu xoá bỏ 100% thuế 

quan giữa các quốc gia này vào năm 2015. 

Tương tự, các hàng rào phi thuế quan như 

rào cản về kĩ thuật, về vệ sinh dịch tễ… 

cũng là mục tiêu hướng tới của RTA. 

Không chỉ tự do hoá trong lĩnh vực thương 

mại hàng hoá, RTA còn bao trùm lên các 

lĩnh vực như thương mại dịch vụ, đầu tư, sở 

hữu trí tuệ hoặc mở rộng ra các chính sách 

về lao động, môi trường...  

Thứ hai, dành thuận lợi, ưu đãi hơn cho 

các thành viên tham gia RTA 

Đây là đặc điểm nổi bật của RTA, là lí 

do tồn tại và phát triển của RTA. Ý tưởng 

hình thành cũng như động cơ thúc đẩy các 

quốc gia tham gia vào các RTA đều xuất 

phát từ mong muốn được hưởng thêm 

những thuận lợi, ưu đãi dành riêng cho các 

thành viên tham gia mà không phải dành 

cho các thành viên khác của WTO. Việc các 

thành viên của WTO kí kết RTA nhằm tạo 

cho nhau những thuận lợi, ưu đãi hơn so với 

các thành viên khác sẽ đi ngược lại với 

chính nguyên tắc nền tảng của WTO, đó là 

nguyên tắc tối huệ quốc (MFN). Vậy lí do 

nào WTO lại cho phép tồn tại các RTA 

trong khuôn khổ của mình, dù biết rằng 

điều đó có thể làm tổn hại đến sự tồn tại và 

vận hành của WTO?  

2. Cơ sở pháp lí của việc hình thành 

RTA trong khuôn khổ của WTO 

Các quốc gia thành viên của WTO hoàn 

toàn có quyền được kí kết điều ước quốc tế 

nhằm dành cho nhau những ưu đãi, thuận 

lợi. Tuy nhiên, các thuận lợi, ưu đãi mà các 

quốc gia này dành cho nhau sẽ phải ngay 

lập tức và vô điều kiện chia sẻ cho các thành 

viên khác của WTO theo nguyên tắc MFN. 

Thế nhưng nguyên tắc này cũng tồn tại 

ngoại lệ. Một trong những ngoại lệ của 

nguyên tắc này là Điều 24 Hiệp định chung 

về thuế quan và thương mại hàng hoá (GATT) 

và Điều 5 Hiệp định chung về thương mại 

dịch vụ (GATS). 
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Theo các điều trên, các thành viên của 

WTO được quyền kí kết các hiệp định 

thương mại nhằm dành riêng cho nhau 

những ưu đãi, thuận lợi. Nhưng đây là 

quyền có điều kiện. Các thành viên chỉ có 

thể được hưởng ngoại lệ của nguyên tắc 

MFN khi đáp ứng những điều kiện nhất 

định mà WTO nêu ra. Đối với thương mại 

hàng hoá, các thành viên có thể lựa chọn 

một trong hai hình thức là khu vực mậu 

dịch tự do và liên minh thuế quan khi kí kết 

RTA. Hai hình thức này có sự khác biệt cơ 

bản thể hiện ở những điều kiện về quy chế 

thuế quan và các quy định về thương mại 

khác của các thành viên trong thoả thuận 

khu vực (Điều 24 GATT năm 1994). Về 

thương mại dịch vụ, WTO không phân biệt 

thành các loại RTA như trong GATT mà 

đưa ra những quy định chung về việc thiết 

lập RTA tại Điều 5 GATS.  

2.1. Đối với thương mại hàng hoá 

WTO quy định hai loại điều kiện mà các 

thành viên phải tuân thủ khi hình thành RTA 

này là: 1) Điều kiện quan đến quan hệ đối nội 

giữa các thành viên của thoả thuận với nhau 

và 2) Điều kiện quan đến quan hệ đối ngoại 

với các thành viên khác của WTO không 

tham gia vào các thoả thuận khu vực này. 

- Về quan hệ đối nội (khoản 8 Điều 24) 

Theo quy định tại khoản 8 Điều 24, các 

thành viên của RTA phải đáp ứng những 

điều kiện về mặt thuế quan và quy định về 

thương mại như sau: 

Về khu vực mậu dịch tự do (FTA): Các 

thành viên của RTA phải xoá bỏ trong hầu 

hết trao đổi thương mại giữa họ, các loại 

thuế quan và quy định hạn chế thương mại 

đối với các sản phẩm có nguồn gốc từ lãnh 

thổ các thành viên này với nhau (ngoại trừ 

trong các trường hợp cần thiết, các loại thuế 

quan và quy định hạn chế thương mại được 

cho phép theo các điều XI, XII, XIII, XIV, 

XV và XX). Đây cũng là điều kiện tạo nên 

định nghĩa về khu vực mậu dịch tự do trong 

khuôn khổ của WTO. 

Về liên minh thuế quan (CU): Điều kiện 

để hình thành nên liên minh được quy định 

chặt chẽ hơn. Theo đó, các loại thuế quan 

và quy định hạn chế thương mại (ngoại trừ 

trong các trường hợp cần thiết, vẫn được 

cho phép theo các điều XI, XII, XIII, XIV, 

XV và XX) phải được xoá bỏ trong hầu hết 

trao đổi thương mại giữa các lãnh thổ hợp 

thành liên minh hoặc ít nhất cũng được loại 

trừ trong hầu hết trao đổi hàng hoá có xuất 

xứ từ các lãnh thổ này. Ngoài ra, thuế quan 

và các quy định về thương mại mà từng 

thành viên của liên minh áp dụng trong trao 

đổi thương mại với các lãnh thổ bên ngoài 

phải thống nhất về mặt nội dung (trừ các 

ngoại lệ tại khoản I Điều 2 GATT).  

Qua những điều kiện về quan hệ đối nội 

của các thành viên trong RTA nêu trên, có 

thể thấy rằng điều kiện chung mà các thành 

viên RTA phải đáp ứng đó là: Phải xoá bỏ 

các rào cản thương mại trong hầu hết quan 

hệ thương mại giữa họ, dù đối với FTA hay 

CU. Về mặt pháp lí, việc kí kết RTA trong 

khuôn khổ của WTO thực chất tạo ra tình 

trạng phân biệt đối xử giữa các thành viên 



 

t¹p chÝ luËt häc sè 12/2012 

nghiªn cøu - trao ®æi 

35 

của WTO. Các quốc gia, vùng lãnh thổ 

không tham gia RTA sẽ không được hưởng 

những ưu đãi, thuận lợi thương mại mà các 

thành viên trong RTA áp dụng cho nhau. 

Điều kiện để WTO chấp nhận ngoại lệ này 

của nguyên tắc MFN là RTA cũng phải 

hướng tới mục tiêu chính của WTO, đó là 

tự do hoá thương mại. Mức độ tự do hoá 

thương mại của RTA sẽ được đánh giá dựa 

trên phạm vi các lĩnh vực thương mại mà 

thuế quan và hàng rào phi thuế quan được 

giảm dần hoặc xoá bỏ. Nếu "hầu hết lĩnh 

vực thương mại" của RTA được xoá bỏ 

thuế quan và các rào cản thương mại khác, 

RTA đó sẽ được coi là đáp ứng mục tiêu tự 

do hoá thương mại của WTO. Tuy nhiên, 

câu hỏi đặt ra ở đây là việc định lượng các 

trao đổi thương mại, trong đó các thuế quan 

và rào cản thương mại phải được xoá bỏ là 

như thế nào. Nói cách khác, khi nào thì 

RTA được coi là có thuế quan và các rào 

cản thương mại đã được xoá bỏ "trong hầu 

hết trao đổi thương mại"? Thực ra, WTO 

không có quy định mang tính định lượng 

nào để đánh giá. Thông thường, RTA được 

chấp nhận trong khuôn khổ của WTO khi 

có tới 90% các lĩnh vực thương mại được 

xoá bỏ về thuế quan và các rào cản thương 

mại khác. Ý nghĩa của quy định này là nhằm 

giám sát RTA trong khuôn khổ của WTO. 

Bởi việc thiết lập RTA thường không đem 

đến nhiều lợi ích kinh tế cho các quốc gia 

không tham gia RTA.  

Việc kí kết RTA trong khuôn khổ của 

WTO thực chất tạo ra tình trạng phân biệt 

đối xử giữa các thành viên của WTO. Các 

quốc gia, vùng lãnh thổ không tham gia 

RTA sẽ không được hưởng những ưu đãi, 

thuận lợi thương mại mà các thành viên 

RTA áp dụng cho nhau. Điều kiện dung hoà 

giữa RTA và WTO là RTA cũng phải hướng 

tới mục tiêu chính của WTO, đó là tự do 

hoá thương mại. Do vậy, nếu RTA được 

thiết lập nhằm mục tiêu nói trên, RTA sẽ 

được hưởng quy chế ngoại lệ của WTO.  

Về mặt kinh tế, RTA sẽ tạo nên hai loại 

hiệu ứng: hiệu ứng tích cực và hiệu ứng tiêu 

cực. Hiệu ứng tích cực thể hiện ở việc các 

quan hệ thương mại sẽ ngày càng được tăng 

cường giữa các thành viên. RTA đồng thời 

đem đến hiệu ứng tiêu cực làm thay đổi các 

dòng xuất khẩu, nhập khẩu đối với các quốc 

gia không tham gia.(1) Ví dụ, việc thiết lập 

RTA sẽ làm thay đổi dòng nhập khẩu từ 

quốc gia có khả năng cạnh tranh cao trước 

đây. Sản phẩm từ quốc gia này sẽ khó có 

thể cạnh tranh được với sản phẩm có nguồn 

gốc từ các quốc gia tham gia RTA do phải 

chịu thuế quan cao hơn hoặc được xoá bỏ 

hoàn toàn giữa các thành viên RTA. Đây 

chính là hiệu ứng tiêu cực của RTA đối với 

các quốc gia không tham gia thoả thuận.  

WTO chấp nhận các RTA trong khuôn 

khổ của mình, đồng nghĩa với việc chấp nhận 

các hiệu ứng tiêu cực này của RTA đối với 

các thành viên khác. Tuy nhiên, không phải 

lúc nào các thành viên của WTO kí kết các 

điều ước quốc tế nhằm thiết lập các FTA 

hay CU đều được chấp nhận trong khuôn 

khổ của WTO. Việc đặt ra điều kiện quy 
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định tại khoản 8 Điều 24 GATT cũng chính 

là đưa ra định nghĩa về FTA và CU để WTO 

có thể định dạng được các thoả thuận được 

kí kết giữa các thành viên của mình. Nói 

cách khác, không phải mọi thoả thuận được 

kí kết giữa các thành viên của WTO nhằm 

tăng cường trao đổi thương mại giữa họ đều 

có thể được coi là CU hoặc FTA nếu không 

đáp ứng các điều kiện này. Ví dụ, các quốc 

gia A, B và C kí kết điều ước quốc tế về thương 

mại nhằm cắt giảm thuế quan xuống còn 

0% đối với một số sản phẩm nông sản. Hiệp 

định này sẽ không thể được coi là FTA hay 

CU theo quy định của WTO. Đối với các 

quốc gia đang phát triển, WTO cho phép 

các quốc gia này được quyền thành lập FTA 

và CU với những điều kiện bớt chặt chẽ 

hơn.(2) Nói cách khác, các quốc gia này 

không cần phải xoá bỏ hết thuế quan hoặc 

phi thuế quan trong mối quan hệ thương 

mại giữa họ khi thiết lập các RTA này.  

- Về quan hệ đối ngoại (khoản 5 Điều 

24 GATT) 

Để hạn chế hiệu ứng tiêu cực của RTA, 

WTO đã đặt thêm điều kiện về quan hệ đối 

ngoại của RTA.  

Cụ thể, mỗi thành viên của FTA phải 

duy trì các loại thuế quan và các quy định 

thương mại khác, áp dụng đối với các quốc 

gia không tham gia, sao cho các loại thuế 

này không được ở mức cao hơn và các quy 

định thương mại khác không được siết chặt 

hơn mức thuế quan, quy định thương mại 

tương ứng tại lãnh thổ thành viên trước khi 

thành lập FTA.  

Đối với CU, các thành viên của CU phải 

cùng nhau thoả thuận sao cho thuế quan áp 

dụng sau khi thành lập CU xét về tổng thể 

không dẫn tới mức thuế cao hơn, cũng như 

không tạo ra những quy định thương mại 

chặt chẽ hơn so với mức thuế hay quy định 

có hiệu lực tại thời điểm trước khi lập ra 

liên minh, trong quan hệ thương mại với 

các thành viên khác của WTO. Tuy nhiên, 

nếu phân tích kĩ các quy định này, có thể 

thấy rằng đối với các CU, quy định này cho 

phép việc thành lập liên minh có thể dẫn 

đến sự hình thành một số dòng thuế quan 

cao hơn hoặc tạo nên các rào cản thương 

mại chặt chẽ hơn so với thời điểm trước khi 

hình thành CU. Quy định tại khoản 5 (a) 

Điều 24 GATT chỉ quy định việc xoá bỏ 

thuế quan và rào cản phi thuế quan xét về 

tổng thể. Nếu sau khi thành lập CU, một số 

dòng thuế có cao hơn so với mức trước khi 

thành lập hoặc một số rào cản phi thuế quan 

có chặt chẽ hơn so với mức trước đây 

nhưng khi kết hợp với các dòng thuế, rào 

cản phi thuế quan khác thì về tổng thể, các 

mức thuế và rào cản phi thuế quan này vẫn 

không cao hơn, không chặt chẽ hơn so với 

thời điểm trước khi thành lập CU thì vẫn 

được chấp nhận.  

Ngoài ra, điều kiện này còn dẫn đến việc 

các quốc gia, vùng lãnh thổ thuế quan trong 

RTA còn được phép tạo ra các dòng thuế 

mới hoặc các rào cản phi thuế quan mới 

trong một số lĩnh vực thương mại hoặc có 

liên quan đến thương mại mà WTO chưa 

điều chỉnh. Ví dụ, trong các cuộc đàm phán 
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trong khuôn khổ kí kết Hiệp định đối tác 

xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa 9 quốc 

gia, trong đó có Việt Nam, một số lĩnh vực 

mới như môi trường, lao động được thảo 

luận và hướng tới việc thiết lập các quy định 

nhằm tăng cường việc bảo vệ môi trường, 

bảo vệ quyền lợi của người lao động…(3) 

Tóm lại, với điều kiện về quan hệ đối 

ngoại của RTA, WTO muốn đảm bảo rằng 

RTA không tạo nên nhiều hiệu ứng tiêu cực 

đối với các thành viên không tham gia RTA. 

Việc thiết lập RTA về cơ bản phải không 

được làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đã 

được thiết lập trước đó giữa các thành viên 

RTA với các đối tác bên ngoài. Các RTA 

cần phải được thiết lập nhằm mục tiêu tự do 

hoá thương mại, chứ không phải nhằm dựng 

lên những rào cản thương mại đối với các 

thành viên WTO không tham gia thoả thuận.  

2.2. Đối với thương mại dịch vụ 

Điều 5 GATS cho phép các thành viên 

kí kết RTA. Tuy nhiên, RTA được thiết lập 

cũng phải thoả mãn hai điều kiện sau về 

quan hệ đối nội và quan hệ đối ngoại:  

- Thoả thuận đó phải có phạm vi điều 

chỉnh bao gồm các lĩnh vực chủ yếu của 

thương mại dịch vụ, bao gồm lĩnh vực 

thương mại, khối lượng thương mại chịu tác 

động và các phương thức cung ứng dịch vụ. 

Để đáp ứng điều kiện này, thoả thuận đó 

phải không được suy diễn là loại trừ bất kì 

phương thức cung cấp dịch vụ nào.  

- Thoả thuận đó phải quy định sự không 

tồn tại hoặc xoá bỏ về cơ bản mọi sự phân 

biệt đối xử, theo nghĩa của Điều XVII (đối 

xử quốc gia), giữa các thành viên, trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi điều chỉnh của thoả 

thuận, thông qua việc xoá bỏ những biện 

pháp phân biệt đối xử hiện có và (hoặc) 

cấm những biện pháp phân biệt đối xử mới 

hoặc áp dụng thêm các biện pháp này, dù 

tại thời điểm hiệp định đó có hiệu lực hoặc 

trên cơ sở lộ trình hợp lí, ngoại trừ những 

biện pháp nhất định được phép áp dụng 

theo một số quy định của Hiệp định.  

Tóm lại, các điều kiện về quan hệ đối 

nội và quan hệ đối ngoại của WTO được 

thiết lập nhằm đảm bảo cho RTA được hình 

thành trong khuôn khổ của WTO phù hợp 

với mục tiêu chính của WTO là tự do hoá 

thương mại giữa các thành viên. Do vậy, 

nếu việc hình thành RTA là nhằm mục tiêu 

tăng cường tự do hoá thương mại thì dù 

việc hình thành này có đi ngược lại với một 

số nguyên tắc nền tảng của WTO, đặc biệt 

là nguyên tắc không phân biệt đối xử thì các 

thoả thuận này vẫn được chấp nhận trong 

khuôn khổ của WTO.  

2.3. Mối quan hệ giữa RTA và WTO 

Ở phần trên, chúng ta đã biết được việc 

hình thành RTA dưới dạng FTA hay CU 

trong khuôn khổ của WTO phải dựa trên 

những căn cứ pháp lí được quy định rõ bởi 

WTO. Tuy nhiên, việc quy định các điều 

kiện về việc hình thành FTA hay CU trong 

khuôn khổ của WTO chỉ có ý nghĩa đối với 

quyền được hưởng quy chế ngoại lệ của 

nguyên tắc MFN trong khuôn khổ của 

WTO. Nói cách khác, nếu RTA được thiết 

lập không đáp ứng các điều kiện nêu trên, 
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RTA đó sẽ không có quyền được hưởng chế 

độ ngoại lệ mà WTO quy định. Hệ quả là 

các ưu đãi, thuận lợi trong các lĩnh vực 

thương mại mà các thành viên tham gia 

RTA đó thoả thuận dành cho nhau sẽ ngay 

lập tức và vô điều kiện được dành cho tất cả 

thành viên của WTO theo nguyên tắc MFN.  

Một câu hỏi đặt ra là liệu việc RTA phải 

chấp nhận điều kiện mà WTO nêu ra có tạo 

nên mối quan hệ thứ bậc giữa các quy định 

của WTO và quy định của RTA không?  

Để có thể trả lời các câu hỏi này, chúng 

ta cần phải xét cơ sở pháp lí chung của việc 

hình thành RTA và WTO. Cả RTA và WTO 

đều là kết quả của việc kí kết các điều ước 

quốc tế giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ 

thuế quan được công nhận. Các thoả thuận 

được kí kết trong khuôn khổ của WTO có 

bản chất giống như thoả thuận được kí kết 

nhằm tạo lập nên FTA hay CU. Các thoả 

thuận này đều là kết quả từ ý chí chung của 

các quốc gia, vùng lãnh thổ được công nhận 

bởi luật quốc tế (công pháp quốc tế). Do 

vậy, tất cả thoả thuận được kí kết dưới dạng 

điều ước quốc tế bởi các chủ thể này đều có 

giá trị pháp lí ngang nhau, dù được thể hiện 

dưới bất kì tên gọi nào. Mỗi điều ước quốc 

tế đều tồn tại độc lập so với các điều ước 

quốc tế khác. Mối quan hệ thứ bậc giữa các 

điều ước quốc tế chỉ xảy ra khi đó là ý chí 

chung của các bên kí kết điều ước quốc tế. 

Các bên được quyền tự do quy định sự phụ 

thuộc của điều ước quốc tế mà họ kí kết vào 

điều ước quốc tế khác đã tồn tại trước đó 

hoặc sẽ được xác lập trong tương lai (Điều 

30 Công ước Viên năm 1969 về luật điều 

ước quốc tế, sau đây viết tắt là Công ước 

Viên năm 1969). Như vậy, nếu các thành 

viên của RTA cùng thoả thuận trong điều 

ước hình thành RTA về sự phù hợp của các 

quy định RTA với các quy định của WTO 

thì mọi quy định của RTA mâu thuẫn hoặc 

trái với quy định của WTO sẽ dẫn đến trách 

nhiệm pháp lí của các thành viên của RTA. 

Ví dụ, trường hợp Hiệp định thương mại 

khu vực Bắc Mỹ (NAFTA). Tại khoản 1 

Điều 103 về mối quan hệ với các thoả thuận 

khác, các thành viên NAFTA khẳng định 

tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của mình 

trong Hiệp định thuế quan và thương mại 

hàng hoá và trong thoả thuận khác mà thành 

viên RTA cũng là các bên của thoả thuận 

đó. Tuy nhiên, khoản 2 Điều này lại quy 

định trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa 

các quy định của NAFTA với quy định của 

các thoả thuận nêu tại khoản 1, các quy 

định của NAFTA sẽ có giá trị pháp lí cao 

hơn trong mối quan hệ giữa các thành viên. 

Như vậy, trong mối quan hệ giữa các thành 

viên của NAFTA, các quy định của NAFTA 

sẽ có giá trị cao hơn so với các quy định của 

WTO. Quy định này phù hợp với luật điều 

ước quốc tế. Luật điều ước quốc tế cho 

phép nếu các bên của điều ước quốc tế thứ 

nhất cũng là các bên của điều ước quốc tế 

thứ hai và cả hai điều ước này đều điều 

chỉnh cùng nội dung thì các bên của điều 

ước quốc tế thứ hai được quyền sửa đổi 

hoặc bổ sung các quyền và nghĩa vụ trong 

điều ước quốc tế thứ nhất trong quan hệ 
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giữa họ (Điều 41 Công ước Viên năm 1969).  

Tóm lại, các bên của RTA có thể thoả 

thuận sửa đổi một số những nội dung của 

các thoả thuận WTO trong mối quan hệ 

giữa họ, còn trong quan hệ với các thành 

viên WTO khác, các thành viên RTA vẫn 

phải tuân thủ đúng các quy định của WTO. 

Trong phạm vi của bài viết, chúng tôi 

không đề cập vấn đề liên quan đến xung đột 

pháp lí giữa các quy định của WTO và các 

quy định của RTA.  

Sự hình thành RTA trong khuôn khổ 

của WTO còn nảy sinh vấn đề về mối quan 

hệ thứ bậc giữa cơ quan giải quyết tranh 

chấp của WTO (DSB) và RTA. Liệu thành 

viên của RTA có được quyền khiếu nại kết 

quả giải quyết tranh chấp của cơ quan giải 

quyết tranh chấp tại RTA lên DSB của 

WTO không? Trong trường hợp có tranh 

chấp phát sinh giữa các thành viên của RTA 

với nhau, liệu các thành viên này có bắt 

buộc phải đưa tranh chấp của mình ra giải 

quyết tại cơ quan giải quyết tranh chấp của 

RTA, trước khi đưa ra DSB hay không? 

Liệu các thành viên của RTA có được 

quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại DSB 

thay vì đưa tranh chấp ra cơ quan giải quyết 

tranh chấp của RTA không?  

Câu trả lời ở đây là không. Bởi lẽ, 

không tồn tại mối quan hệ thứ bậc giữa cơ 

quan giải quyết tranh chấp của WTO và các 

cơ quan giải quyết tranh chấp của RTA. Cơ 

quan giải quyết tranh chấp của WTO có 

nghĩa vụ giải quyết tranh chấp giữa các 

thành viên liên quan đến các quy định của 

WTO.(4) Còn cơ quan giải quyết tranh chấp 

của RTA được lập ra để giải quyết những 

tranh chấp phát sinh giữa các thành viên 

RTA liên quan đến quy định của RTA. 

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa 

các thành viên của RTA với nhau, các thành 

viên này sẽ có thể lựa chọn cơ quan giải 

quyết tranh chấp của WTO hoặc cơ quan 

giải quyết tranh chấp của RTA, tuỳ theo 

quy định của RTA đó. Các RTA có thể quy 

định không cho thành viên của RTA sử 

dụng cơ quan giải quyết tranh chấp của 

WTO để giải quyết các tranh chấp phát sinh 

giữa các thành viên, ví dụ, trường hợp của 

EU. Các thành viên của EU chỉ có thể sử 

dụng cơ quan giải quyết tranh chấp của EU 

là Tòa án công lí của EU để giải quyết tranh 

chấp phát sinh giữa họ liên quan đến các 

quy định của WTO.(5) Khác với EU, các 

thành viên của NAFTA được toàn quyền 

lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp của 

NAFTA hoặc của WTO để giải quyết tranh 

chấp giữa họ.(6) Như vậy, để bảo vệ tối đa 

quyền lợi của mình, các thành viên cần phải 

xác định rõ cơ quan giải quyết tranh chấp 

phát sinh giữa họ là cơ quan giải quyết 

tranh chấp của RTA hay cơ quan giải quyết 

tranh chấp của WTO. Bởi kết quả giải quyết 

tranh chấp giữa các bên sẽ phụ thuộc phần 

lớn vào việc xác định cơ quan giải quyết 

tranh chấp. Nếu đó là cơ quan giải quyết 

tranh chấp của WTO, DSB sẽ luôn là 

“người gác cổng” bảo đảm thực hiện đúng 

các quy định của WTO. Còn nếu đó là cơ 

quan giải quyết tranh chấp của RTA, cơ 

quan này sẽ luôn bảo vệ quyền lợi của các 

thành viên RTA và bảo vệ các quy định của 
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RTA. Do vậy, trong trường hợp phát sinh 

tranh chấp, thành viên của RTA được quyền 

đưa tranh chấp đến cơ quan giải quyết mà 

mình thấy phù hợp nhất. 

Tuy nhiên, việc khẳng định sự tồn tại 

bình đẳng giữa cơ quan giải quyết tranh 

chấp của WTO và các cơ quan giải quyết 

tranh chấp của RTA không có nghĩa là 

khẳng định sự tồn tại hoàn toàn độc lập, 

không có mối quan hệ lẫn nhau giữa các cơ 

quan này. Việc khẳng định thẩm quyền độc 

lập của các cơ quan này không có nghĩa là 

các cơ quan này có thể đưa ra những kết 

quả trái ngược nhau, mâu thuẫn nhau đối 

với cùng một vấn đề. Thực tế cho thấy kết 

quả giải quyết tranh chấp của các cơ quan 

này sẽ có ảnh hưởng đến nhau và đến các 

thành viên. Kết quả của cơ quan giải quyết 

tranh chấp WTO có thể được sử dụng để 

tham khảo, bởi các cơ quan giải quyết tranh 

chấp của RTA hoặc các quyết định của 

DSB có thể được sử dụng làm những quyết 

định mang tính chất định hướng cho các 

quyết định của các cơ quan giải quyết tranh 

chấp trong khuôn khổ RTA.(7) 

Tóm lại, qua các phân tích ở trên, có thể 

nhận thấy rằng mối quan hệ giữa RTA và 

WTO không phải là mối quan hệ thứ bậc, 

cao thấp mà là mối quan hệ cùng tồn tại. Dù 

rằng để có thể được hưởng quy chế ngoại lệ 

của WTO, RTA phải đáp ứng những điều 

kiện nhất định. Tuy nhiên, khi đã được thiết 

lập, RTA này sẽ song song tồn tại với WTO 

và có mối quan hệ tương hỗ với WTO./. 
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