
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

TẠP CHÍ LUẬT HỌC SỐ 12/2021 3 

 

 

     
 

                                                                                        (1) 

 

 

HOÀNG PHƯỚC HIỆP * 

Tóm tắt: Nhật Bản là đối tác toàn diện với Việt Nam và cùng Việt Nam đều là thành viên Hiệp 

định Đối tác toàn diện, tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP). Thực thi Hiệp định 

CPTPP không thể tránh khỏi các tranh chấp thương mại, đầu tư giữa các cá nhân, tổ chức kinh doanh 

Việt Nam và Nhật Bản. Việc nắm vững pháp luật thương mại, đầu tư Nhật Bản là cần thiết. Bài viết 

này phân tích, làm rõ một số nội dung quan trọng trong cơ chế giải quyết tranh chấp (DSM) thương 

mại, đầu tư ở Nhật Bản và đưa ra những khuyến nghị cho Việt Nam trong thực thi Hiệp định CPTPP 

trong quan hệ với Nhật Bản. 
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THE COMMERCIAL AND INVESTMENT DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM IN 

JAPAN AND RECOMMENDATIONS FOR VIETNAM IN THE IMPLEMENTATION OF THE 

CPTPP 

Abstract: Japan is a comprehensive partner with Vietnam and Japan with Vietnam are members 

of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). The 

implementation of the CPTPP cannot avoid commercial and investment disputes between Vietnamese 

and Japanese individuals and business organizations. Mastering Japanese commercial and investment 

laws is essential. This article analyzes and clarifies some important contents in the Dispute Settlement 

Mechanism (DSM) in Japan then gives recommendations for Vietnamese organizations and individuals 

in the implementation of CPTPP in relations with Japan. 
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1. Tổng quan về cơ chế giải quyết tranh 

chấp thương mại, đầu tư ở Nhật Bản 

1.1. Những nét đặc thù trong cơ chế giải 

quyết tranh chấp thương mại, đầu tư ở Nhật Bản 

1.1.1. Nền tảng lí luận pháp luật trong cơ 

chế giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư 

ở Nhật Bản 

Theo nghiên cứu của nhiều nhà khoa 

học, pháp luật Nhật Bản chịu ảnh hưởng khá 
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