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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TTPP..  HỒ CHÍ MINHHỒ CHÍ MINH  

ĐĐỀỀ  CCƯƯƠƠNNGG  CCHHII  TTIIẾẾTT  MMÔÔNN  HHỌỌCC  
CCÔÔNNGG  PPHHÁÁPP  QQUUỐỐCC  TTẾẾ  

I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH  
1. Tên môn học:  Công pháp quốc tế 
2. Số đơn vị học trình:  04 
3.  Phân bổ thời gian:    
 Lên lớp (giảng lý thuyết): 20 tiết  
 Tự học có hướng dẫn: 40 tiết  
 Thực hành hoặc viết báo cáo thu hoạch  
4.  Trình độ: dành cho sinh viên năm  2,  3, 4 

II. GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC 
1. Vai trò của môn học 

  Ngày nay sự giao lưu của các nước trên thế giới ngày càng mở rộng, phát triển và trở nên 
phức tạp, càng cần phải có luật quốc tế thích hợp để điều chỉnh mối quan hệ giữa các nước 

 Ở nước ta, trước yêu cầu đổi mới, dồng thời mở rộng quan hệ với các nước trên nhiều lĩnh 
vực, chúng ta cần có sự hiểu biết về luật quốc tế để làm chuẩn mực cho các hoạt động đối nội và đối 
ngoại của chúng ta nhầm đảm bảo không những quyền lợi của nhà nước mà đảm bảo ca lợi ích của 
các quốc gia, tổ chức quốc tế liên chính phủ và các thực thể khác có quan hệ giao lưu buôn bán, làm 
ăn với nước ta. 

 Do đó việc nâng cao ý thức pháp luật quốc tế trở thành một nhu cầu cấp thiết đối với mọi đối 
tượng trong giai đoạn hiện nay 

2. Đối tượng nghiên cứu của môn học 
 Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về hệ thống luật quốc tế (khái niệm, đặc điểm, hệ 

thống các nguyên tắc cơ bản, cấu trúc, nguồn pháp lý)  
 Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quốc gia với tư cách là chủ thể cơ bản của luật 

quốc tế.  
 Nghiên cứu những kiến thức cơ bản về lý luận nguồn của Luật quốc tế  và mối quan hệ giữa 

các loại nguồn. 
 Nghiên cứu quốc gia và những vấn đề pháp lý liên quan đến quốc gia – chủ thể cơ bản và chủ 

yếu của luật quốc tế - như khái niệm, các yếu tố cấu thành, vấn đề công nhận quốc gia, chính phủ 
mới và hệ quả pháp lý, vấn đề kế thừa quốc gia và các nguyên tắc giải quyết kế thừa cho những 
trường hợp kế thừa cụ thể 

 Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến quốc tịch và những vấn đề pháp lý khác liên 
quan đến dân cư trong quan hệ quốc tế như chế độ pháp lý của người nước ngoài, cư trú chính trị, 
bảo hộ công dân.. 

 Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến lãnh thổ quốc gia như khái niệm, các bộ phận 
cấu thành cũng như tính chất chủ quyền quốc gia đối với từng vùng lãnh thổ, các nguyên tắc chiếm 
cứ và xác lập chủ quyền quốc gia 

 Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến biên giới quốc gia như khái niệm, phân loại và 
các nguyên tắc xác định BGQG trong những trường hợp cụ thể 
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 Nghiên cứu khái niệm, cách xác định và quy chế pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền 
và quyền chủ quyền quốc gia 

 Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật quốc tế điều chỉnh quan hệ ngoại giao 
và lãnh sự cũng như cơ cấu tổ chức, chức năng, hoạt động và quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho 
các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các thành viên của cơ quan. 

 Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm và phân loại tranh chấp quốc tế và các cơ chế giải quyết 
tranh chấp quốc tế theo Công pháp quốc tế 

 Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm pháp lý quốc tế, vấn đề truy cứu và thực 
hiện trách nhiệm pháp lý quốc tế  

3. Điều kiện tiên quyết:  
 Học xong các môn đại cương, lý luận chung về nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp, luật 

hành chính. 
4. Mục tiêu môn học: 

 Trang bị cho SV những vấn đề lý luận chung về hệ thống luật quốc tế (khái niệm, đặc điểm, 
hệ thống các nguyên tắc cơ bản, cấu trúc, nguồn pháp lý)  

 Giúp cho SV phân biệt sự khác nhau giữa luật quốc tế và luật quốc gia và mối quan hệ biện 
chứng giữa hai hệ thống pháp luật này 

 Giúp SV nắm được những vấn đề lý luận cơ bản về quốc gia với tư cách là chủ thể cơ bản của 
luật quốc tế.  

 Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về lý luận nguồn của Luật quốc tế  và mối quan hệ 
giữa các loại nguồn. 

 Giúp SV nắm chắc kiến thức lý luận chung về luật quốc tế để làm nền tảng nghiên cứu các 
vấn đề pháp lý cụ thể của hệ thống pháp luật quốc tế. 

 Trang bị cho sinh viên các kiến thức lý luận và pháp lý cơ bản về yếu tố dân cư trong quan hệ 
giữa các quốc gia với nhau, những nguyên nhân của tình trạng nhiều quốc tịch, không quốc tịch và 
hướng giải quyết tình trạng này và những vấn đề cơ bản về quốc tịch 

 Trang bị cho sinh viên các kiến thức pháp luật quốc tế nền tảng về vấn đề lãnh thổ, biên giới 
quốc gia 

 Giúp cho sinh viên nắm được một cách khái quát và tổng thể về các kiến thức pháp lý trong 
điều chỉnh các quan hệ ngoại giao và lãnh sự giữa các quốc gia và các chủ thể khác, trình tự thiết 
lập các cơ quan quan hệ đối ngoại ở nước ngoài và quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao, lãnh sự  

 Giúp SV hình dung được những nguyên nhân làm phát sinh các tranh chấp quốc tế và cách 
thức để giải quyết các tranh chấp quốc tế 

 Giúp SV hiểu và phân biệt được một tranh chấp quốc tế khác với những loại tranh chấp khác 
xảy ra trong đời sống quốc gia 
Giúp SV vận dụng những kiến thức pháp lý vào thực hành kỹ năng vận dụng trong thực tiễn giải 
quyết tranh chấp  

 Trang bị cho SV những lý luận về trách nhiệm pháp lý quốc tế. 
5. Mô tả vắn tắt nội dung: 

 Khái niệm, sự hình thành luật quốc tế: định nghĩa, đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển, 
bản chất pháp lý của luật quốc tế, quy phạm pháp luật quốc tế, mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật 
quốc gia trong xu thế toàn cầu hóa 

 Các nguyên tắc cơ bản: khái niệm, đặc điểm, vai trò và nội dung của hệ thống các nguyên tắc 
cơ bản 
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 Nguồn của luật quốc tế: khái niệm nguồn của luật quốc tế, khái niệm và đặc điểm của điều 
ước quốc tế, quá trình hình thành điều ước quốc tế, khái niệm và đặc điểm của tập quán quốc tế, con 
đường hình thành tập quán quốc tế, các phương tiện hỗ trợ nguồn của luật quốc tế, mối quan hệ 
giữa các loại nguồn cơ bản và mối quan hệ giữa nguồn cơ bản với nguồn bổ trợ của luật quốc tế 

 Nghiên cứu quốc gia và những vấn đề pháp lý liên quan đến quốc gia – chủ thể cơ bản và chủ 
yếu của luật quốc tế - như khái niệm, các yếu tố cấu thành, vấn đề công nhận quốc gia, chính phủ 
mới và hệ quả pháp lý, vấn đề kế thừa quốc gia và các nguyên tắc giải quyết kế thừa cho những 
trường hợp kế thừa cụ thể 

 Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến quốc tịch và những vấn đề pháp lý khác liên 
quan đến dân cư trong quan hệ quốc tế như chế độ pháp lý của người nước ngoài, cư trú chính trị, 
bảo hộ công dân.. 

 Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến lãnh thổ quốc gia như khái niệm, các bộ phận 
cấu thành cũng như tính chất chủ quyền quốc gia đối với từng vùng lãnh thổ, các nguyên tắc chiếm 
cứ và xác lập chủ quyền quốc gia 

 Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến biên giới quốc gia như khái niệm, phân loại và 
các nguyên tắc xác định BGQG trong những trường hợp cụ thể 

 Nghiên cứu khái niệm, cách xác định và quy chế pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền 
và quyền chủ quyền quốc gia 

 Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến pháp luật quốc tế điều chỉnh quan hệ ngoại giao 
và lãnh sự cũng như cơ cấu tổ chức, chức năng, hoạt động và quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho 
các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các thành viên của cơ quan. 

 Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm và phân loại tranh chấp quốc tế và các cơ chế giải quyết 
tranh chấp quốc tế theo Công pháp quốc tế 

 Nghiên cứu khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm pháp lý quốc tế, vấn đề truy cứu và thực 
hiện trách nhiệm pháp lý quốc tế  

6. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
Hình thức thi kết thúc học phần bao gồm: Thi  trắc nghiệm. 

III. NỘI DUNG TÓM LƯỢC CỦA TỪNG CHƯƠNG: 
CHƯƠNG 1  

LÝ LUẬN CHUNG VỀ LUẬT QUỐC TẾ (6 TIẾT) 
I.  MỤC TIÊU: 

 Nắm được những vấn đề lý luận chung về hệ thống luật quốc tế (khái niệm, đặc điểm, hệ 
thống các nguyên tắc cơ bản, cấu trúc, nguồn pháp lý)  

 Phân biệt được sự khác nhau giữa luật quốc tế và luật quốc gia và mối quan hệ biện chứng 
giữa hai hệ thống pháp luật này 

 Hiểu rõ vai trò của luật quốc tế 
II.  KẾT CẤU CỦA CHƯƠNG 

1. Khái niệm 
1.1.  Sự hình thành luật quốc tế 

 Nguồn gốc của luật quốc tế: nguồn gốc vật chất 
+ Sự hình thành các nhà nước và pháp luật  
+ Sự xuất hiện các quan hệ giữa các Nhà nước ở những khu vực khác nhau 
+ Sự xuất hiện các mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia vì nhu cầu khách quan của sự tồn 

tại và phát triển ở từng quốc gia  
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 Định nghĩa 
Luật quốc tế là hệ thống những nguyên tắc, những qui phạm pháp luật, được các quốc gia và các 

chủ thể khác tham gia quan hệ pháp luật quốc tế xây dựng nên trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng, 
thông qua đấu tranh và thương lượng, nhằm điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt (chủ yếu là quan hệ 
chính trị) giữa các chủ thể của Luật quốc tế với nhau (trước tiên và chủ yếu là các quốc gia) và khi 
cần thiết, được bảo đảm thực hiện bằng những biện pháp cưỡng chế cá thể hoặc tập thể do chính các 
chủ thể của Luật quốc tế thi hành, và bằng sức đấu tranh của nhân dân và dư luận tiến bộ thế giới. 

 Giới thiệu, giải thích một số thuật ngữ cơ bản liên quan đến luật quốc tế  
+ Thuật ngữ Luật quốc tế của I. Bentham 1784 
+ Thuật ngữ công pháp quốc tế 

 Thông thường người ta sử dụng thuật ngữ luật quốc tế còn thuật ngữ công pháp quốc tế chỉ 
dùng để nhấn mạnh sự khác biệt của nó với tư pháp quốc tế. Những điểm khác nhau trong nội dung 
của công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế được trình bày trong giáo trình tư pháp quốc tế. Ngoài 
những thuật ngữ kể trên, còn có những thuật ngữ sau đây: 

 Luật quốc tế chung 
 Luật quốc tế khu vực 
 Luật quốc tế hiện đại... 

1.2.  Đặc điểm của luật quốc tế 
 Trình tự xây dựng các quy phạm luật quốc tế  

+ Không có cơ quan lập pháp để xây dựng các qui phạm pháp luật của Luật quốc tế. 
+ Con đường hình thành Luật quốc tế là sự thỏa thuận giữa các quốc gia dưới hình thức ký 

kết các điều ước quốc tế hoặc cùng nhau thừa nhận các tập quán quốc tế.  
 Đối tượng điều chỉnh 

+ Những quan hệ nhiều mặt trong đời sống quốc tế: quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa 
học - kỹ thuật, ... giữa các chủ thể luật quốc tế nhưng chủ yếu là những quan hệ chính trị.  

+ Những quan hệ này có tính chất liên quốc gia (giữa các quốc gia và các chủ thể luật quốc 
tế và vượt ra khỏi phạm vi quốc gia) 

 Chủ thể luật quốc tế 
Chủ thể Luật quốc tế là các thực thể có quyền năng chủ thể tham gia quan hệ pháp lý quốc tế đó 

là: các quốc gia có chủ quyền; Các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập (định nghĩa, đặc điểm); 
Các tổ chức quốc tế liên chính phủ - chủ thể phái sinh của luật quốc tế ( khái niệm; Đặc điểm; Vấn 
đề quyền năng chủ thể của tổ chức quốc tế liên chính phủ); Các thực thể đặc biệt của luật quốc tế. 

 Tính cưỡng chế (Biện pháp bảo đảm thi hành luật quốc tế) 
+ Không có cơ quan cưỡng chế Luật quốc tế.  
+ Các chủ thể luật quốc tế tự thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành bằng việc thỏa thuận qui 

định các biện pháp cưỡng chế riêng lẻ hay tập thể với điều kiện phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản 
của Luật quốc tế.  

+ Những loại chế tài được áp dụng nhằm trừng phạt các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế 
rất khác nhau. Ở mức độ nhẹ là xin lỗi, phục hồi danh dự. Ở mức độ nặng là hủy bỏ điều ước quốc 
tế, cắt đứt quan hệ ngoại giao, trả đũa, giáng trả (để tự vệ) ….  

1.3.  Lịch sử phát triển của luật quốc tế 
 Luật quốc tế cổ đại (thời kỳ chiếm hữu nô lệ)  

+ Đặc điểm 
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+ Chế định và qui phạm 
 Luật quốc tế trung đại (thời kỳ phong kiến) 

+ Đặc điểm 
+ Các nguyên tắc, qui phạm và chế định 

 Luật quốc tế cận đại (thời kỳ tư bản chủ nghĩa) 
+ Đặc điểm 
+ Các nguyên tắc, qui phạm và chế định 

 Luật quốc tế hiện đại 
+ Đặc điểm 
+ Các nguyên tắc, qui phạm và chế định 

1.4.  Bản chất pháp lý của luật quốc tế 
 So sánh luật quốc tế và luật quốc gia 
 Bản chất của luật quốc tế  

+ Luật quốc tế hiện đại là kết quả của sự thỏa thuận ý chí, sự dung hòa về lợi ích 
của các quốc gia trên cơ sở tương quan lực lượng trong quan hệ quốc tế.  

+ Luật quốc tế hiện đại có nội dung mới, thay đổi cơ bản, theo chiều hướng càng 
ngày càng dân chủ, tiến bộ phù hợp với xu thế phát triển chung của cộng đồng 
các quốc gia và thời đại, vì sự văn minh và hòa bình của các dân tộc trên toàn 
hành tinh. 

1.5.  Giới thiệu các ngành luật độc lập của hệ thống luật quốc tế 
 Luật điều ước quốc tế (khái niệm, đặc điểm) 
 Luật hàng không dân dụng quốc tế (khái niệm, đặc điểm) 
 Luật tổ chức quốc tế (khái niệm, đặc điểm) 
 Luật biển quốc tế (khái niệm, đặc điểm) 
 Luật ngoại giao và lãnh sự (khái niệm, đặc điểm) 
 Luật quốc tế về nhân quyền (khái niệm, đặc điểm) 
 Luật quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế (khái niệm, đặc 

điểm) 
 Luật quốc tế về môi trường (khái niệm, đặc điểm) 
 Luật kinh tế quốc tế (khái niệm, đặc điểm)  
1.6.  Vai trò  của luật quốc tế 
 Là công cụ điều chỉnh các quan hệ quốc tế nhằm bảo vệ lợi ích của mỗi chủ thể của 

luật quốc tế  trong quan hệ quốc tế. 
 Là công cụ, là nhân tố quan trọng nhất để bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế. 
 Có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển văn minh của nhân loại, thúc đẩy 

cộng đồng quốc tế phát triển theo hướng ngày càng văn minh. 
 Thúc đẩy việc phát triển các quan hệ hợp tác quốc tế đặc biệt là quan hệ kinh tế quốc 

tế trong bối cảnh hiện nay. 
2. Quy phạm pháp luật quốc tế 

2.1. Khái niệm 
 Định nghĩa 
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+ Là quy tắc xử sự do các chủ thể của luật quốc tế tạo ra bằng sự thỏa thuận và có 
giá trị ràng buộc các chủ thể đó đối với các quyền và nghĩa vụ hay trách nhiệm 
pháp lý quốc tế khi tham gia vào các quan hệ pháp luật quốc tế 

 Phân loại 
+ Theo nội dung và vị trí trong hệ thống LQT các quy phạm pháp luật quốc tế được 

chia thành: Nguyên tắc và quy phạm 
+ Theo phạm vi tác động: Có các quy phạm phổ cập (chung) và quy phạm khu vực 
+ Theo hiệu lực pháp lý: Quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tuỳ nghi 
+ Theo phương thức hình thành và hình thức tồn tại: Quy phạm điều ước và quy 

phạm tập quán. 
2.2.  Phân biệt quy phạm pháp luật quốc tế và các loại quy phạm khác 
 Phân biệt với quy phạm chính trị 

+ Nghĩa vụ của quốc gia phát sinh từ quy phạm chính trị có tính chất đạo đức – 
chính trị mà không có hiệu lực pháp lý như quy phạm LQT 

+ Việc thực hiện các quy phạm chính trị mang tính năng động, mềm dẻo 
+ Quốc gia có thể ràng buộc mình đồng thời với cả quy phạm chính trị và quy 

phạm luật quốc tế 
 Phân biệt với quy phạm đạo đức 
 Quy phạm đạo đức được toàn thể nhân loại công nhận về cách thức xử sự công bằng, 

hợp lý cần phải thực hiện của mỗi quốc gia 
 Các quy phạm đạo đức có ý nghĩa là xuất phát điểm để hình thành quy phạm luật 

quốc tế  
2.3.  Mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia 
 Cơ sở của mối quan hệ 

+ Luật quốc gia và Luật quốc tế có mối quan hệ bản chất với các phương diện hoạt 
động thuộc chức năng của nhà nước: chức năng đối nội và chức năng đối ngoại.  

+ Các chức năng đối nội và chức năng đối ngoại có quan hệ mật thiết với nhau 
  Việc thực hiện chức năng đối ngoại luôn xuất phát từ tình hình thực hiện 

chức năng đối nội.  
  Kết quả của việc thực hiện chức năng đối ngoại sẽ tác động mạnh mẽ tới 

việc tiến hành chức năng đối nội.  
 Sự tác động qua lại giữa luật quốc tế và luật quốc gia 

+ Luật quốc gia ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành và phát triển của luật 
quốc tế thông qua sự tham gia của từng quốc gia vào các quan hệ pháp luật quốc 
tế. Luật quốc gia chi phối và thể hiện nội dung của luật quốc tế  

+ Luật quốc gia chính là phương tiện thực hiện luật quốc tế  
+ Luật quốc gia cũng đóng vai trò là cơ sở đảm bảo cho các ngành luật truyền 

thống của luật quốc tế tiếp tục phát triển, đồng thời tạo điều kiện vật chất cho sự 
hình thành và phát triển của những ngành luật mới (luật hàng không dân dụng 
quốc tế, luật môi trường quốc tế, luật kinh tế quốc tế...)  

+ Luật quốc tế thúc đẩy quá trình phát triển và hoàn thiện pháp luật quốc gia  Điều 
này được thể hiện thông qua nghĩa vụ thực hiện luật quốc tế và việc chuyển hóa 
luật quốc tế vào pháp luật quốc gia.  
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+ Luật quốc tế tạo điều kiện cho luật quốc gia phát triển theo chiều hướng tiến bộ 
(ảnh hưởng của những nguyên tắc tiến bộ của luật quốc tế, các vấn đề quyền con 
người ...).  



Công Pháp Quốc Tế 

 - 8 - 

CHƯƠNG 2 
NGUỒN CỦA LUẬT QUỐC TẾ (6 tiết) 

I. MỤC TIÊU 
 Nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận nguồn của Luật quốc tế  và mối quan hệ giữa 

các loại nguồn. 
 Hiểu rõ phương thức hình thành và hình thức tồn tại của các loại nguồn luật quốc tế. 
II.  KẾT CẤU CỦA CHƯƠNG 

1.  Khái niệm 
1.1.  Định nghĩa 

Nguồn của Luật quốc tế là những hình thức biểu hiện sự tồn tại, hay chứa đựng các 
nguyên tắc và qui phạm pháp luật quốc tế do các chủ thể của Luật quốc tế thỏa thuận 
xây dựng nên. 

1.2.  Cơ sở xác định:  
Điều 38(1) Qui chế Tòa án quốc tế  

 Tòa án, với chức năng là giải quyết phù hợp với Luật quốc tế các vụ tranh chấp sẽ 
áp dụng: 
+ Các công ước quốc tế, chung hoặc riêng, thiết lập ra những qui phạm được các 

bên tranh chấp thừa nhận; 
+ Các tập quán quốc tế như một chứng cứ thực tiễn chung, được thừa nhận như 

luật; 
+ Những nguyên tắc chung của luật được các quốc gia văn minh thừa nhận; 
+ … Các án lệ và các học thuyết của các chuyên gia có chuyên môn cao nhất về 

Luật quốc tế của nhiều quốc gia được coi là phương tiện để xác định các qui 
phạm pháp luật. 

1.3.  Phân loại 
 Nguồn cơ bản 

+ Điều ước quốc tế 
+ Tập quán quốc tế 

 Nguồn bổ trợ 
+ Các nguyên tắc pháp luật chung 
+ Án lệ của Tòa án quốc tế  
+ Nghị quyết của tổ chức quốc tế liên chính phủ 
+ Hành vi pháp lý đơn phương của quốc gia 
+ Học thuyết, công trình nghiên cứu của các luật gia nổi tiếng về luật quốc tế  

2.  Điều ước quốc tế 
2.1.  Khái niệm  

Điều ước quốc tế là văn bản pháp luật quốc tế do các chủ thể luật quốc tế thỏa thuận 
ký kết trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng nhằm thiết lập những qui tắc pháp lý bắt buộc 
để ấn định, thay đổi hoặc hủy bỏ những quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể của luật 
quốc tế. 

2.2.  Điều kiện trở thành nguồn của điều ước quốc tế 
 Được ký kết phù hợp với qui định của pháp luật quốc gia của các bên ký kết về thẩm 

quyền và thủ tục ký kết.  
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 Được ký kết trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 
 Nội dung phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế. 
2.3.  Trình tự ký kết điều ước quốc tế 
 Đàm phán, sọan thảo và thông qua văn bản 

+ Đàm phán 
+ Soạn thảo và thông qua văn bản 

 Ký  
+ Các hình thức ký điều ước quốc tế 

 Ký tắt 
 Ký tượng trưng (adreferendum) 
 Ký chính thức (ký đầy đủ) 

+ Cách thức ký 
+ Giá trị pháp lý của việc ký 

2.4.  Phê chuẩn và phê duyệt 
 Khái niệm phê chuẩn, phê duyệt 
 Phân biệt giữa phê chuẩn và phê duyệt 
2.5.  Vấn đề bảo lưu điều ước quốc tế 
 Khái niệm: bảo lưu điều ước quốc tế là hành vi đơn phương của một chủ thể Luật 

quốc tế tuyên bố loại trừ hiệu lực của một hay một số điều khoản nhất định của điều 
ước khi áp dụng đối với mình Những điều khoản đó được gọi là điều khoản bị bảo 
lưu.  

 Trình tự, thủ tục thực hiện bảo lưu 
 Hậu quả pháp lý của bảo lưu 
2.6.  Gia nhập điều ước quốc tế  
2.7.  Hiệu lực pháp lý của điều ước quốc tế 
 Điều kiện có hiệu lực 
 Hiệu lực của điều ước quốc tế về không gian 
 Hiệu lực của điều ước quốc tế về thời gian 

+ Thời điểm phát sinh hiệu lực 
+ Thời gian có hiệu lực  

 Điều ước quốc tế và quốc gia thứ ba 
 Điều ước quốc tế hết hiệu lực 
2.8.  Thực hiện điều ước quốc tế 
 Giải thích điều ước quốc tế  
 Đăng kí và công bố điều ước quốc tế  
 Thực hiện điều ước quốc tế 

3.  Tập quán quốc tế 
3.1.  Khái niệm 
 Tập quán quốc tế là qui tắc xử sự chung, hình thành trong thực tiễn quốc tế và được 

các chủ thể của Luật quốc tế thừa nhận là luật. 



Công Pháp Quốc Tế 

 - 10 - 

 Điều kiện để tập quán quốc tế trở thành nguồn 
+  Phải là qui tắc xử sự chung được các quốc gia công nhận và áp dụng rộng rãi 

trong thực tiễn quốc tế 
+ Phải được thừa nhận chung là các qui phạm có tính chất pháp lý bắt buộc (jus 

cogens) 
+ Phải có nội dung phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế. 

3.2.  Con đường hình thành 
 Theo quan điểm truyền thống: Một tập quán quốc tế trước tiên phải thỏa mãn hai yếu 

tố: 
+ Yếu tố vật chất: Là những thực tiễn chung được lặp đi lặp lại nhiều lần ( sự lặp 

lại của sự kiện và hành vi pháp lý thống nhất ) để tạo ra quy tắc xử sự thống nhất. 
+ Yếu tố tâm lý: Các chủ thể ý thức được rằng việc mình xử sự như vậy là đúng về 

mặt pháp lý, mọi sự không tôn trọng các quy tắc đó được xem là vi phạm các 
nghĩa vụ pháp lý quốc tế. 

 Theo quan điểm mới  
+ Tập quán quốc tế bao gồm cả các quy tắc xử sự được ghi trong một số văn kiện, 

được các chủ thể của luật quốc tế thừa nhận hiệu lực pháp lý bắt buộc đối với 
mình với tư cách là tập quán quốc tế. 

+ Khác với các quy phạm tập quán truyền thống trước đây phải trải qua quá trình 
hình thành lâu dài thì các quy phạm tập quán mới lại được hình thành rất nhanh 
chóng, trong một thời gian ngắn. Các quốc gia có thể lựa chọn mẫu hành vi nào 
đó áp dụng cho mình và hành vi ấy trở thành tập quán pháp lý quốc tế. 

3.3.  Hiệu lực 
 Tập quán quốc tế có giá trị pháp lý như điều ước quốc tế 
 Tập quán quốc tế có thể được áp dụng khi không có quy phạm điều ước quốc tế điều 

chỉnh hoặc các chủ thể LQT chọn lựa tập quán quốc tế để điều chỉnh 
4.  Các phương tiện hỗ trợ nguồn 

4.1.  Các nguyên tắc pháp luật chung 
4.2.  Phán quyết của tòa án quốc tế 
4.3.  Nghị quyết của tổ chức quốc tế 
4.4.  Hành vi pháp lý đơn phương 
4.5.  Các học thuyết, công trình nghiên cứu của các luật gia danh tiếng về luật quốc tế 

5.  Mối quan hệ giữa các loại nguồn 
5.1.  Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và tập quán quốc tế 
 Tập quán quốc tế là cơ sở hình thành điều ước quốc tế  
 Các điều ước quốc tế có thể áp dụng như tập quán giữa các quốc gia không tham gia 

điều ước 
 Điều ước quốc tế tác động trở lại đến sự hình thành, phát triển của tập quán quốc tế. 
 Điều ước quốc tế và tập quán quốc tế đều có gi trị pháp lý ngang nhau 
 Điều ước quốc tế được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có sự xung đột giữa điều 

ước quốc tế và tập quán quốc tế về cùng một vấn đề 
5.2.  Mối quan hệ giữa các phương tiện bổ trợ nguồn với điều ước quốc tế và tập quán 

quốc tế  
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 Các loại nguồn bổ trợ là những phương tiện giải thích, làm sáng tỏ nội dung của các 
nguồn cơ bản (điều ước quốc tế và tập quán quốc tế) 

 Các loại nguồn bổ trợ là cơ sở để hình thành nên các loại nguồn cơ bản 
 Các loại nguồn bổ trợ có thể được sử dụng để điều chính các quan hệ pháp lý quốc tế 

trong trường hợp không có nguồn cơ bản để điều chỉnh 
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CHƯƠNG 3 
CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TẾ (4 tiết) 

I. MỤC TIÊU 
 Nắm rõ đặc điểm, vai trò của các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế 
 Nội dung của bảy nguyên tắc cơ bản và các trường hợp ngoại lệ 
 Liên hệ việc thực hiện các nguyên tắc co bản với quan hệ quốc tế hiện nay 
II.  KẾT CẤU CỦA CHƯƠNG 

1. Khái niệm các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế 
1.1.  Định nghĩa 

Nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là những quan điểm, tư tưởng chính trị pháp lý 
cơ bản, có tính chất chỉ đạo, bao trùm và là cơ sở để xây dựng và thi hành luật quốc 
tế  

1.2. Đặc điểm 
 Là những nguyên tắc có giá trị pháp lý cao nhất, mang tính bắt buộc chung 
 Là những quy phạm mang tính chất phổ biến (được thừa nhận rộng rãi nhất) 
 Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế không xuất hiện liền một lúc với nhau mà 

được hình thành dần dần trong từng giai đoạn phát triển của luật quốc tế. 
 Có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau trong một chỉnh thể thống nhất 
1.3. Vai trò 
 Là cơ sở để xây dựng và duy trì trật tự pháp lý quốc tế  
 Là cơ sở để xây dựng các quy phạm điều ước và quy phạm tập quán 
 Là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các chủ thể luật quốc tế tham gia quan hệ 

pháp lý quốc tế  
 Là căn cứ pháp lý để giải quyết các tranh chấp quốc tế  
 Là căn cứ pháp lý để các chủ thể luật quốc tế đấu tranh chống lại các hành vi vi 

phạm luật quốc tế  
2. Hệ thống các nguyên tắc cơ bản 

2.1. Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia  
 Khái niệm chủ quyền quốc gia  

+ Chủ quyền quốc gia là thuộc tính chính trị - pháp lý vốn có của quốc gia, thể hiện 
quyền tối cao của quốc gia trong lãnh thổ của mình và quyền độc lập trong quan 
hệ quốc tế.  

 Nội dung 
+ Bình đẳng về địa vị pháp lý 
+ Bình đẳng tham gia các quan hệ pháp lý quốc tế  
+ Bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ vá trách nhiệm pháp lý quốc tế  

2.2. Nguyên tắc cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế  
 Khái niệm vũ lực trong quan hệ quốc tế  

+ Thuật ngữ vũ lực được hiểu trước tiên là sức mạnh vũ trang. Do đó, sử dụng vũ 
lực (use of force) chính là sử dụng lực lượng vũ trang (use of armed force) để 
chống lại quốc gia độc lập có chủ quyền.  
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+ Việc sử dụng các biện pháp khác như kinh tế, chính trị (phi vũ trang) chỉ được 
coi là dùng vũ lực nếu kết quả của nó dẫn đến việc sử dụng vũ lực(gián tiếp sử 
dụng vũ lực). 

+ Những hành động dùng lực lượng vũ trang không nhằm tấn công xâm lược 
nhưng để gây sức ép, đe dọa quốc gia khác như tập trung quân đội (hải, lục, 
không quân) với số lượng lớn ở biên giới giáp với các quốc gia khác; tập trận ở 
biên giới nhằm biểu dương lực lượng đe dọa quốc gia láng giềng; gửi tối hậu thư 
đe dọa quốc gia khác ... được coi là đe dọa dùng vũ lực. 

 Khái niệm xâm lược: Là những vấn đề phát sinh giữa các chủ thể luật quốc tế thể 
hiện những bất đồng, xung đột về các vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế cũng như 
các ý kiến, quan điểm khác nhau trong việc giải thích và áp dụng luật quốc tế.  

 nghĩa xâm lược theo Nghị quyết số 3314 ngày 12/4/1974) 
 Nội dung của nguyên tắc 

+ Cấm xâm chiếm lãnh thổ quốc gia hoặc dùng lực lượng vũ trang vượt qua biên 
giới tiến vào lãnh thổ quốc gia khác 

+ Cấm cho quân vượt qua giới tuyến quốc tế, trong đó có giới tuyến ngừng bắn 
hoặc giới tuyến hòa giải. 

+ Cấm các hành vi đe dọa, trấn áp bằng vũ lực. 
+ Không cho phép các quốc gia khác dùng lãnh thổ của mình để tiến hành xâm 

lược chống nước thứ ba. 
+ Cấm tổ chức, khuyến khích, xúi giục, giúp đỡ hay tham gia vào nội chiến hay các 

hành vi khủng bố tại các quốc gia khác. 
+ Không tổ chức hoặc giúp đỡ các nhóm vũ trang, lính đánh thuê đột nhập vào phá 

hoại trong lãnh thổ quốc gia khác. 
 Những trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc  

+  Tham gia vào lực lượng liên quân theo quy định của HĐBA trong trường hợp có 
sự đe dọa hòa bình, phá hoại hòa bình hoặc hành vi xâm lược (Đ. 39 Hiến 
chương LHQ) 

+ Khi quốc gia thực hiện quyền tự vệ cá thể hoặc tập thể trong trường hợp bị tấn 
công vũ trang (Đ. 51 Hiến chương LHQ) 

+ Các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc được quyền sử dụng vũ lực để tự giải phóng 
mình (nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết) 

2.3.  Nguyên tắc hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế  
 Khái niệm tranh chấp quốc tế 

+ Là những bất đồng, xung đột giữa các chủ thể của luật quốc tế về những vấn đề 
liên quan đến lợi ích của họ 

 Khi niệm về các biện pháp hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế  
+ Là các phương tiện, cách thức mà các chủ thể của pháp luật quốc tế có nghĩa vụ 

phải sử dụng để giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở nguyên tắc hòa 
bình giải quyết các tranh chấp quốc tế để duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, phát 
triển mối quan hệ hòa bình, hợp tác giữa các nước. 

 Nội dung của nguyên tắc  
2.4. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác 
 Khái niệm công việc nội bộ của các quốc gia 
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+ Công việc nội bộ là công việc nằm trong thẩm quyền giải quyết của mỗi quốc gia 
độc lập xuất phát từ chủ quyền của mình.  

+ Công việc nội bộ của quốc gia bao gồm cả công việc đối nội và công việc đối 
ngoại.  

 Khái niệm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác 
+ Can thiệp trực tiếp: dùng áp lực quân sự, chính trị, kinh tế,… và các biện pháp 

khác khống chế quốc gia khác trong việc thực hiện các quyền thuộc chủ quyền để 
nhằm ép buộc quốc gia đó phải phụ thuộc vào mình. 

+ Can thiệp gián tiếp: là các biện pháp quân sự, kinh tế - tài chính,… do quốc gia 
tổ chức, khuyến khích các phần tử phá hoại hoặc khủng bố nhằm mục đích lật đổ 
chính quyền hợp pháp của quốc gia đó hoặc gây mất ổn định cho tình hình chính 
trị, kinh tế, xã hội nước này.  

 Nội dung của nguyên tắc 
 Các trường hợp ngoại lệ 

+ Khi có xung đột vũ trang nội bộ ở quốc gia nào đó, nếu cuộc xung đột này đã đạt 
đến mức độ nghiêm trọng mà nếu tiếp tục kéo dài sẽ gây ra mất ổn định trong 
khu vực, đe dọa hòa bình và an ninh thế giới thì HĐBA LHQ được quyền “can 
thiệp” trực tiếp hoặc gián tiếp. 

+ Khi có vi phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của con người, HĐBA LHQ có 
quyền “can thiệp” để đảm bảo thực hiện quyền con người ở quốc gia vi phạm. 

2.5. Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với nhau: 
 Nội dung pháp lý của nguyên tắc 
 Phạm vi hợp tác của các quốc gia  
2.6. Nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết 
 Khái niệm quyền dân tộc tự quyết 

+ Khái niệm dân tộc theo quan  điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin. 
+ Khái niệm dân tộc đấu tranh giành quyền tự quyết 

 Nội dung của nguyên tắc 
2.7. Nguyên tắc tận tâm thực hiện các cam kết quốc tế ( Pacta sunt servanda) 
 Nội dung pháp lý của nguyên tắc  
 Các trường hợp ngoại lệ 

+ điều ước quốc tế được ký kết vi phạm những qui định của pháp luật quốc gia của 
các quốc gia tham gia về thẩm quyền và thủ tục ký kết. 

+ Nội dung của điều ước trái với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên 
hợp quốc hoặc những nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế. 

+ Điều ước quốc tế được ký kết không trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng 
+ Khi những điều kiện để thi hành cam kết quốc tế đã thay đổi một cách cơ bản 

(resbus sic stantibus)  chỉ đặt ra khi có sự thay đổi chủ thể của Luật quốc tế.  
+ Khi một bên không thực hiện nghĩa vụ điều ước của mình 
+ Khi xảy ra chiến tranh (trừ các cam kết về lãnh thổ quốc gia, biên giới quốc 

gia,…) 
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CHƯƠNG 4 
QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC TẾ (6 tiết) 

I. MỤC TIÊU 
 Nắm được những vấn đề lý luận cơ bản về quốc gia với tư cách là chủ thể cơ bản của luật 

quốc tế. 
 Nắm được các yếu tố cấu thành quốc gia 
 Hiểu được vấn dề công nhận quốc tế  
II.  KẾT CẤU CỦA CHƯƠNG 

1. Khái niệm 
1.1.  Các yếu tố cấu thành quốc gia 
 Điều 1 Công ước Montevideo 1933 và một số công ước quốc tế khác. 

+ Lãnh thổ xác định 
+ Dân cư ổn định 
+ Chính quyền 
+ Khả năng quan hệ quốc tế 

1.2.  Vấn đề quyền năng chủ thể luật quốc tế của quốc gia 
1.3.  Điạ vị pháp lý của quốc gia 
 Các quyền cơ bản 
 Các nghĩa vụ pháp lý 

2. Công nhận quốc gia  
2.1. Khái niệm công nhận 
 Định nghĩa 

Sự công nhận là một hành vi pháp lý - chính trị của quốc gia công nhận dựa trên nền 
tảng các động cơ nhất định (chủ yếu là động cơ chính trị, kinh tế, quốc phòng) nhằm 
thừa nhận sự tồn tại của một thành viên mới trong cộng đồng quốc tế, khẳng định 
quan hệ của quốc gia công nhận đối với chính sách, chế độ chính trị, kinh tế,… của 
thành viên mới này, đồng thời thông qua hành vi pháp lý - chính trị đó mà quốc gia 
công nhận thể hiện ý định muốn thiết lập các quan hệ bình thường và ổn định với 
thành viên mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống quốc tế. 

 Thể loại, hình thức và phương pháp công nhận 
+ Thể loại 

 Công nhận quốc gia mới  công nhận chủ thể mới của luật quốc tế 
 Công nhận chính phủ mới (chính phủ de facto)  công nhận người đại diện 

hợp pháp của chủ thể luật quốc tế  
 Điều kiện để công nhận chính phủ de facto 

o Được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. 
o Đủ năng lực để duy trì và thực hiện quyền lực quốc gia trong một thời 

gian dài. Tự quản lý mọi công việc của đất nước 
o Có khả năng kiểm soát toàn bộ hoặc phần lớn lãnh thổ quốc gia một cách 

độc lập  
+ Hình thức 

 De jure: công nhận chính thức ở mức độ đầy đủ và toàn diện 
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 De facto: công nhận quốc tế thực tế nhưng ở mức không đầy đủ, hạn chế. 
 Ad hoc: công nhận đặc biệt 

+ Phương pháp  
 Minh thị 
 Mặc thị 

2.2. Ý nghĩa và hệ quả pháp lý của sự công nhận 
 Ý nghĩa 
 Hệ quả pháp lý 

+ Khẳng định quy chế pháp lý của bên được công nhận 
+ Tạo điều kiện cho bên được công nhận tham gia một cách tích cực vào quan hệ 

quốc tế 
+ Mở đường cho việc thiết lập các quan hệ nhiều mặt giữa bên công nhận và bên 

được công nhận 
3. Vấn đề kế thừa quốc gia trong quan hệ quốc tế 

Khái niệm 
 Định nghĩa 

+ Sự kế thừa của quốc gia là thuật ngữ dùng để chỉ sự thay thế của một quốc gia này 
cho một quốc gia khác trong việc gánh chịu trách nhiệm về quan hệ quốc tế đối với 
một lãnh thổ nào đó.  

+ Cơ sở làm phát sinh quan hệ kế thừa của quốc gia đó là: 
 Do thắng lợi của cuộc CMXH 
 Do hợp nhất quốc gia; 
 Do sự phân chia quốc gia thành hai hay nhiều quốc gia mới; 
 Do có sự chuyển nhượng, sáp nhập, trao đổi một phần lãnh thổ của quốc gia này 

cho một quốc gia khác; 
 Nguyên tắc giải quyết  
4. Cách thức giải quyết vấn đề kế thừa 
 Kế thừa quyền sở hữu đối với tài sản 
 Kế thừa quy chế thành viên tại các tổ chức quốc tế và nghĩa vụ thành viên điều ước quốc tế 
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CHƯƠNG 5 
DÂN CƯ TRONG LUẬT QUỐC TẾ (6 tiết) 

I. MỤC TIÊU 
 Nắm được các kiến thức lý luận và pháp lý cơ bản về yếu tố dân cư trong quan hệ giữa các 

quốc gia với nhau. 
 Hiểu rõ đặc điểm về quốc tịch, những nguyên nhân của tình trạng nhiều quốc tịch, không quốc 

tịch và hướng giải quyết tình trạng này và những vấn đề cơ bản về quốc tịch. 
 Hiểu rõ vấn đề bảo hộ ngoại giao, cư trú chính trị. 
II.  KẾT CẤU CỦA CHƯƠNG 

1.  Khái niệm về dân cư 
1.1.  Định nghĩa về dân cư 

Dân cư là tổng hợp những người dân sinh sống và cư trú trong phạm vi lãnh thổ của 
một quốc gia nhất định, đồng thời họ phải tuân thủ pháp luật của quốc gia đó. 

1.2.  Phân loại dân cư 
Căn cứ về tiêu chuẩn quốc tịch, dân cư của một quốc gia bao gồm các bộ phận sau:  

 Công dân (người mang quốc tịch của quốc gia đó). Đây là bộ phận dân cư quan trọng 
nhất và chiếm đại đa số  

 Người có một quốc tịch nước ngoài 
 Người có hai quốc tịch nước ngoài trở lên 
 Người không quốc tịch 
1.3.  Vấn đề quy định địa vị pháp lý của dân cư 

Xuất phát từ chủ quyền quốc gia, mỗi quốc gia có thẩm quyền riêng biệt trong việc 
xác định địa vị pháp lý cho từng bộ phận dân cư nước mình mà không có sự can 
thiệp từ bên ngoài 
Trong khi thực hiện chủ quyền của mình về vấn đề dân cư, mỗi quốc gia phải tôn 
trọng pháp luật và tập quán quốc tế, những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và 
những điều ước quốc tế đã được ghi nhận trong các văn bản pháp lý quốc tế có liên 
quan. 

 Địa vị pháp lý của dân cư hoàn toàn phụ thuộc vào chế độ kinh tế – xã hội và trình 
độ phát triển chung của từng quốc gia. 

2.  Các vấn đề pháp lý quốc tế về quốc tịch 
2.1.  Khái niệm quốc tịch: 
 Định nghĩa  

Quốc tịch là mối liên hệ pháp lý giữa một công dân với một quốc gia nhất định. Mối 
liên hệ này được biểu hiện ở tổng thể các quyền và nghĩa vụ pháp lý của người đó 
với quốc gia mà họ mang quốc tịch và tổng thể các quyền và nghĩa vụ của quốc gia 
đối với công dân của mình 

 Đặc điểm của mối liên hệ quốc tịch. 
+ Tính ổn định, bền vững về không gian và thời gian  
+ Là cơ sở để xác định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân 
+ Tính cá nhân (quốc tịch không phụ thuộc vào sự thay đổi của những người thân 

trong gia đình, để phân biệt công dân nước này với nuớc khác). 
+ Quốc tịch có ý nghĩa pháp lý quốc tế. 
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2.2.  Xác định quốc tịch: 
 Căn  cứ xác định quốc tịch. 

+ Sự kiện pháp lý (sinh ra, xin gia nhập, kết hôn, nhận con nuôi...) 
+ Quy định của pháp luật quốc gia 

 Thẩm quyền xác định quốc tịch. 
+ Xác định quốc tịch là thẩm quyền của các quốc gia – chủ thể luật quốc tế 

 Các cách thức hưởng quốc tịch 
+ Do sinh ra 

 Xác định quốc tịch cho trẻ em chủ yếu theo hai nguyên tắc huyết thống và 
nơi sinh 

  Hiện nay nhiều nước kết hợp cả hai nguyên tắc này trong luật quốc tịch 
+ Gia nhập quốc tịch  

 Xin gia nhập  
 Do kết hôn  
 Qua việc xin hoặc nhận con nuôi  

+ Phục hồi quốc tịch  
+ Là việc trở lại quốc tịch đã bị mất trước đây 
+ Lựa chọn quốc tịch  

 Đặt ra khi có sự chuyển giao lãnh thổ, dân cư giữa các nước  
+ Thưởng quốc tịch 

 Dành cho những người nước ngoài có công lao đóng góp, thành tích đối với 
quốc gia mình. 

3.  Vấn đề hai quốc tịch và không quốc tịch: 
3.1.  Hai (hay nhiều) quốc tịch 
 Là tình trạng một người cùng lúc có hai quốc tịch, là công dân của cả hai quốc gia. 

Hai quốc tịch là một tình trạng khách quan ngoài ý chí của các quốc gia và bản thân 
người đó 

 Nguyên nhân: 
 Hướng giải quyết 
3.2.   Không quốc tịch 
 Tình trạng pháp lý của một người không có một quốc tịch nào. Không quốc tịch 

cũng là một tình trạng khách quan ngoài ý chí của các quốc gia và bản thân người đó 
 Nguyên nhân 
 Hướng giải quyết  

4.  Chấm dứt mối quan hệ quốc tịch: 
4.1.  Xin thôi quốc tịch  
4.2.  Tước quốc tịch  
4.3.  Đương nhiên mất quốc tịch 

5.  Bảo hộ công dân 
6.  Một số vấn đề pháp lý về dân cư: 

6.1.  Địa vị pháp lý của người nước ngoài 
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 Khái niệm người nước ngoài 
 Người nước ngoài được hiểu là người không có quốc tịch của nước họ đang cư 

trú 
 Các chế độ pháp lý dành cho người nước ngoài 

 Đãi ngộ như công dân 
 Người nước ngoài được hưởng các quyền dân sự và lao động cơ bản ngang 

bằng với công dân của nước sở tại, trừ những trường hợp do pháp luật quốc 
gia qui định vì lợi ích hoặc an ninh như quyền hoạt động trong một số ngành 
nghề nhất định. 

 Tối huệ quốc  
 Thể nhân và pháp nhân nước ngoài ở nước sở tại được hưởng các quyền và 

ưu đãi mà các thể nhân và pháp nhân của bất kỳ một nước thứ ba nào đang 
được hưởng và sẽ được hưởng trong tương lai. 

 Chế độ đãi ngộ đặc biệt 
 Người nước ngoài được hưởng các quyền ưu đãi đặc biệt mà ngay cả công 

dân của nước sở tại cũng không được hưởng, đồng thời người nước ngoài 
không phải chịu trách nhiệm pháp lý mà công dân nước sở tại phải gánh chịu 
trong các trường hợp tương tự. 

6.2.  Quyền cư trú chính trị của người nước ngoài 
 Khái niệm về quyền cư trú chính trị 

 Cư trú chính trị (tỵ nạn chính trị) là việc một quốc gia cho phép những người 
nước ngoài đang bị truy nã ở ngay trên đất nước họ do những quan điểm bất 
đồng và hoạt động về chính trị, khoa học và tôn giáo...được nhập cảnh và cư trú 
ở ngay trên lãnh thổ nước mình. 

 Phạm vi những người được hưởng quyền cư trú 
+ Bất kỳ cá nhân nào cũng có quyền yêu cầu (xin) cư trú chính trị ở một nước 

khác. 
+ Việc cho phép một người nước ngoài được cư trú chính trị trên lãnh thổ của quốc 

gia mình là thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia. 
+ Pháp luật của các quốc gia thường chỉ ra những đối tượng nào được phép cư trú 

chính trị trên lãnh thổ quốc gia mình. 
+ Các quốc gia không được dành quyền cư trú chính trị cho những đối tượng sau: 

 Người phạm tội ác quốc tế: 
 Những người phạm các tội phạm hình sự quốc tế  
 Những người là tội phạm hình sự bắt buộc phải bị dẫn độ  
 Những người có hành vi trái với mục đích và nguyên tắc của LHQ  
 Những người là tội phạm hình sự theo pháp luật của một quốc gia  

 Người nước ngoài cư trú chính trị không bắt buộc phải nhập quốc tịch của nước sở 
tại, được hưởng những quyền ngang với  những người nước ngoài khác, được quốc 
gia cho phép mình cư trú chính trị bảo hộ ngoại giao, được đảm bảo về an ninh, tức 
là quyền được đảm bảo không bị dẫn độ và trục xuất. 

6.3. Vấn đề dẫn độ đối với người nước ngoài 
 Khái niệm dẫn độ 
 Điều kiện dẫn độ 
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 Các trường hợp không thuộc diện dẫn độ 
7.  Bảo vệ quốc tế quyền con người: 

7.1.  Lịch sử vấn đề quyền con người: 
7.2.  Các quyền con người cơ bản 
 Quyền dân sự –chính trị  
 Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa 
7.3. Cơ chế quốc tế bảo vệ quyền con người 
 Trong khuôn khổ LHQ 
 Trong khuôn khổ các điều ước quốc tế 
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CHƯƠNG 6 
LÃNH THỔ VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC TẾ  

(6 tiết) 

I. MỤC TIÊU 
 Nắm được các yếu tố cấu thành lãnh thổ quốc gia và tính chất chủ quyền quốc gia trên từng 

vùng lãnh thổ. 

 Nắm được các bộ phận cấu thành biên giới quốc gia và cách xác định biên giới quốc gia. 

 Cách xác định các vùng biển và quy chế pháp lý của các vùng biển. 

II.  KẾT CẤU CỦA CHƯƠNG 

Phần 1:  Những vấn đề chung về lãnh thổ và biên giới quốc gia 

1.  Lãnh thổ quốc gia. 

1.1.  Khái niệm lãnh thổ quốc gia 

 Định nghĩa  

+ Là một phần của trái đất bao gồm vùng đất, vùng nước, vùng trời và lòng đất 
thuộc chủ quyền hoàn toàn riêng biệt (hoặc tuyệt đối) của một quốc gia nhất định 

 Ý nghĩa của lãnh thổ quốc gia 

+ Là cơ sở vật chất  để tồn tại và phát triển của quốc gia-chủ thể luật quốc tế. 

+ Là cơ sở để duy trì và phát triển một ranh giới quyền lực nhà nước với cộng đồng 
dân cư ổn định. 

1.2.  Các bộ phận lãnh thổ quốc gia  

 Vùng đất 

+ Bao gồm toàn bộ đất liền + hải đảo + quần đảo 

+ Trường hợp QG quần đảo 

+ Trường hợp quốc gia giáp Bắc cực: các đảo và quần đảo được xác định theo hình 
rẻ quạt 

+ Lãnh thổ kín, lãnh thổ hải ngoại 

  Vùng đất thuộc chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của quốc gia 

 Vùng nước 

 Vùng nước nội địa: sông, hồ, ao, kênh rạch .. tự nhiên cũng như nhân tạo  
Thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối của quốc gia 

 Vùng nước biên giới: tương tự vùng nước nội địa nhưng nằm trong khu vực biên 
giới Thuộc chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ của quốc gia 

 Vùng nước nội thủy: vùng nước biển bên trong đường cơ sở  Thuộc chủ quyền 
hoàn toàn, tuyệt đối của quốc gia 

 Vùng nước lãnh hải: vùng biển bên ngoài nội thuỷ, rộng không quá 12 hải lý  
Thuộc chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ của quốc gia 

 Vùng trời  
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+   Là khoảng không gian bao trùm trên vùng đất + vùng nước quốc gia  Thuộc 
chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối của quốc gia 

 Vùng lòng đất 

 Là toàn bộ phần nằm dưới vùng đất và vùng nước Thuộc chủ quyền hoàn toàn, 
tuyệt đối của quốc gia 

1.3.  Quyền tối cao của quốc gia đối với lãnh thổ. 

 Các học thuyết về lãnh thổ 

 Thuyết tài vật 

 Thuyết cai trị 

 Thuyết thẩm quyền 

 Nội dung quyền tối cao của quốc gia đối với lnh thổ 

 Quy chế pháp lý của lãnh thổ quốc gia  

1.4.  Xác lập chủ quyền lãnh thổ 

 Cơ sở xác lập chủ quyền lãnh thổ  

 Theo Luật quốc tế, chỉ dựa trên cơ sở quyền dân tộc tự quyết quốc gia mới có thể 
tiến hành hình thức thay đổi lãnh thổ khác nhau, từng phần lớn hoặc nhỏ, thậm chí cả 
việc thành lập một quốc gia mới. 

 Thay đổi lãnh thổ quốc gia được tiến hành dưới các hình thức như: 

 Do phân chia  

 Do hợp nhất  

 Do sáp nhập 

 Do chuyển nhượng 

 Theo một điều ước quốc tế đặc biệt. 

 Các hình thức chiếm cứ lãnh thổ hợp pháp 

 2.  Biên giới quốc gia: 

2.1.  Khái niệm biên giới quốc gia  

 Định nghĩa biên giới quốc gia: Biên giới quốc gia là ranh giới phân định lãnh thổ của 
quốc gia này với lãnh thổ của quốc gia khác hoặc với các vùng biển quốc gia có 
quyền chủ quyền. 

 Các bộ phận biên giới quốc gia  

 Biên giới quốc gia trên bộ: 

 Đường biên giới trên vùng đất liền, trên đảo, trên sông, trên hồ biên giới hoặc 
trên biển nội địa. 

 Được quy định trong các Điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương về 
biên giới (hoặc về lãnh thổ) giữa các quốc gia liên quan 
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 Một số ít trường hợp có thể được ấn định bằng một Điều ước quốc tế đặc biệt 
(ví dụ: Điều ước về tô nhượng lãnh thổ). 

 Biên giới quốc gia trên biển: Ranh giới giữa vùng biển thuộc chủ quyền hoàn 
toàn tuyệt đối của quốc gia với những vùng biển thuộc chủ quyền của các quốc 
gia khác hay với những vùng biển không thuộc chủ quyền quốc gia. Bao gồm hai 
loại: 

 Đường biên giới phân định ranh giới vùng nội thủy, lãnh hải: 2 trường hợp: 

Hai quốc gia nằm đối diện  trung tuyến.  

Khi hai quốc gia kề cận  đường cách đều. 

 Đường biên giới phân định vùng biển thuộc chủ quyền của QGVB với những 
vùng biển khác  ranh giới ngoài của lãnh hải do QG ven biển tuyên bố. 

 Biên giới lòng đất: 

Được xác định dựa trên đường biên giới trên bộ và trên biển của quốc gia. Về 
nguyên tắc  kéo dài tới tâm trái đất.. 

 Biên giới trên không: 

Biên giới trên không là biên giới vùng trời của quốc gia bao gồm hai bộ phận 
như sau: 

 Biên giới sườn: xác định theo biên giới trên bộ và biên giới trên biển kéo dài 
lên vuông góc lên không trung.  

 Biên giới trên cao: mặt phẳng song song mặt đất có độ cao của vùng trời. 

2.2.  Xác định biên giới quốc gia 

 Nguyên tắc xác định  

 Nguyên tắc thỏa thuận là nguyên tắc cao nhất trong xây dựng biên giới quốc gia.  

 Nguyên tắc bất khả xâm phạm biên giới quốc gia. 

 Quá trình xác định biên giới 

 Xác định biên giới quốc gia trên bộ. 

 Giai đoạn 1:Hoạch định biên giới quốc gia  

 Giai đoạn 2: Phân giới thực địa 

 Giai đoạn 3: Cắm mốc 

 Xác định biên giới quốc gia trên biển 

 Trường hợp thứ nhất: các nước đối diện, kề nhau 

 Trường hợp thứ hai: không đối diện, kề nhau 

2.3.  Chế độ pháp lý biên giới quốc gia 

 Chế độ pháp lý biên giới của một quốc gia do luật pháp trong nước và do các điều 
ước quốc tế về biên giới qui định.  

 Chế độ pháp lý biên giới của một quốc gia gồm: 
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 Những nguyên tắc và qui định chung về biên giới quốc gia 

 Quy chế biên giới như: qui chế qua lại, hoạt động ở khu vực biên giới, qui chế sử 
dụng nguồn nước, sử dụng sông suối biên giới, khai thác tài nguyên,… 

 Quy chế quản lý, bảo vệ biên giới. 

 Quy chế giải quyết tranh chấp nảy sinh ở khu vực biên giới. 
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Phần 2:  Chế độ pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia 

1.  Các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia: 

1.1.  Nội thủy  

 Định  nghĩa 

+ Vùng nước phía bên trong đường cơ sở và tiếp liền với bờ biển của quốc gia ven 
biển.  

+ Ranh giới phía bên trong của nội thủy chính là đường bờ biển còn ranh giới 
ngoài của nội thủy chính là đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. 

 Quy chế pháp lý của nội thủy 

+ Chế độ xin pháp của tàu thuyền nước ngoài 

+ Quyền tài phán của QGVB trong nội thủy 

+ Việc tài phán đối với các hành vi vi phạm liên quan đến tàu thuyền 

1.2.  Lãnh hải : 

 Định nghĩa lãnh hải  

 Vùng biển nằm tiếp liền với nội thủy, nằm giữa một bên là nội thủy và một bên là 
các vùng biển thuộc quyền chủ quyền (quyền tài phán) của QGVB 

 Có chiều rộng không quá 12 hải lý tính từ đường cơ sở 

 Trong vùng lãnh hải, QGVB có chủ quyền hoàn toàn và đầy đủ (vì thừa nhận quyền 
qua lại vô hại của tàu thuyền nước ngoài) 

 Quy chế pháp lý của lãnh hải  

+ Quyền qua lại vô hại 

 Khái niệm qua lại vô hại.  

 Những trường hợp qua lại gây hại 

+ Quyền tài phán đối với những vụ việc xảy ra trên tàu 

+ Tài phán về mặt hình sự  

+ Quyền tài phán về dân sư 

2.  Các vùng biển thuộc quyền chủ quyền của quốc gia  

2.1.  Vùng tiếp giáp lãnh hải 

 Định nghĩa 

Vùng tiếp giáp lãnh hải là một vùng biển tiếp liền với lãnh hải và có chiều rộng 
không quá 24 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.  

Trong vùng tiếp giáp lãnh hải, quốc gia ven biển không có chủ quyền như đối với 
lãnh thổ 

 Quy chế pháp lý 

+ QGVB chỉ có một số quyền mang tính chất chủ quyền trên một số lĩnh vực cần 
thiết được pháp luật quốc tế thừa nhận chung. Cụ thể 
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 Ngăn ngừa những vi phạm đối với các luật và quy định về hải quan, thuế 
khóa, y tế hay nhập cư trên lãnh thổ hay trên lãnh hải của mình. 

 Trừng trị những vi phạm đối với các luật và quy định xảy ra trong lãnh thổ 
hay trên lãnh hải của mình. 

2.2.  Vùng đặc quyền kinh tế  

 Định nghĩa 

Vùng biển nằm phía ngoài và tiếp liền với lãnh hải, có chiều rộng không quá 200 hải 
lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải 

 Quy chế pháp lý 

+ Các quyền chủ quyền của QGVB 

+ Các quyền tài phán của QGVB  

 Các quyền và nghĩa vụ của các quốc gia khác trong vùng đặc quyền kinh tế 

+ Quyền của các quốc gia không có biển hoặc quốc gia bất lợi về địa lý 

2.3.  Thềm lục địa  

 Định  nghĩa 

Là toàn bộ đáy biển & lòng đất dưới đáy biển nằm trên phần kéo dài tự nhiên của 
lãnh thổ đất liền bên ngoài lãnh hai của quốc gia đến bờ ngoài của rìa lục địa 

 Quy chế pháp lý của thềm lục địa 

+ Tính chất pháp lý của thềm lục địa  

+ Các quyền và nghĩa vụ của QGVB  

+ Quyền và nghĩa vụ của các quốc gia khác 

3.  Các vùng biển theo chế độ quốc tế: (Sinh viên tự nghiên cứu) 
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CHƯƠNG 7 
LUẬT NGOẠI GIAO VÀ LÃNH SỰ (6 tiết) 

I. MỤC TIÊU 
 Nắm rõ hệ thống các cơ quan quan hệ đối ngoại của nhà nước 

 Trình tự thiết lập các cơ quan quan hệ đối ngoại ở nước ngoài và quyền ưu đãi và miễn trừ 
ngoại giao, lãnh sự  

II.  KẾT CẤU CỦA CHƯƠNG 

1.  Khái niệm luật ngoại giao và lãnh sự  

Định nghĩa luật ngoại giao và lãnh sự  

 Định nghĩa 

+ Luật ngoại giao và lãnh sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật quốc 
tế, bao gồm tổng thể các nguyên tắc và quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh quan 
hệ về tổ chức và hoạt động của các cơ quan quan hệ đối ngoại nhà nước cùng các 
thành viên của các cơ quan này, đồng thời cũng điều chỉnh các vấn đề về quyền ưu 
đi và miễn trừ của tổ chức quốc tế liên Chính phủ cùng thành viên của nó 

 Nguyên tắc của luật ngoại giao và lãnh sự 

+ Bình đẳng không phân biệt đối xử 

+ Tôn trọng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao, lãnh sự  

+ Tôn trọng pháp luật và phong tục tập quán của  nước sở tại 

+ Nguyên tắc thỏa thuận 

+ Có đi có lại 

 Nguồn luật điều chỉnh  

+ Điều ước quốc tế 

+ Tập quán quốc tế 

+ Pháp luật quốc gia 

2. Hệ thống cơ quan quan hệ đối ngoại của nhà nước 

2.1.  Trong nước  

 Cơ quan đại diện chung: Nguyên thủ quốc gia, Nghị viện (quốc hội), Chính phủ và 
người đứng đầu chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 

 Cơ quan đại diện chuyên ngnh: các Bộ và cơ quan ngang Bộ cũng như các Uy ban Nhà 
nước trong những lĩnh vực chuyên mơn ...  

2.2.  Ngoài nước  

 Cơ quan đại diện ngoại giao 

 Cơ quan lãnh sự  

 Phái đoàn đại diện ngọai giao tại các tổ chức quốc tế 

3.  Cơ quan đại diện ngoại giao 
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3.1.  Khái niệm 

 Cơ quan của một quốc gia đóng trên lãnh thổ của một quốc gia khác để thực hiện 
quan hệ ngoại giao với quốc gia sở tại và với các cơ quan đại diện ngoại giao của các 
quốc gia khác ở quốc gia sở tại 

3.2.  Phân loại  cơ quan đại diện ngoại giao 

 Đại sứ quán 

 Công sứ quán 

 Đại biện quán. 

3.3.  Chức năng của cơ quan đại diện ngoại giao: SGK 

3.4.  Cấp bậc, hàm, chức vụ ngọai giao 

 Cấp bậc ngoại giao 

+ Cấp của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao  Cấp bậc ngoại giao do 
luật quốc tế điều chỉnh.  

+ Cấp của người đứng đầu CQ ĐDNG  tương xứng với cấp của chính CQĐDNG 
mà người đó đứng đầu. 

 Hàm ngoại giao 

+ Chức danh của viên chức ngoại giao phong cho công chức ngành  ngoại giao 
công tác cả ở trong và ngoài nước  

+ Nhìn chung, ở các nước đều có các hàm ngoại giao sau: Đại sứ, Công sứ, Tham 
tán, Bí thư thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Tùy viên. 

+ Hàm ngoại giao được điều chỉnh bằng pháp luật quốc gia  

 Chức vụ ngoại giao 

+ Chức vụ (công việc) cụ thể được bổ nhiệm cho viên chức ngoại giao công tác 
trong các cơ quan quan hệ đối ngoại ở nước ngoài.  

+ Chức vụ ngoại giao thường tương đương với hàm ngoại giao của người được bổ 
nhiệm.  

4.  Khởi đầu và kết thúc chức vụ của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao 

 Khởi đầu: từ thời điểm do pháp luật nước sở tại qui định, cụ thể là: 

 Từ thời điểm trình quốc thư (Việt Nam). 

 Từ thời điểm thông báo về ngày đến nước tiếp nhận. 

 Từ thời điểm trình bản sao thư ủy nhiệm lên bộ trưởng ngoại giao nước tiếp nhận. 

   Kết thúc:  trong các trường hợp sau: 

 Hết nhiệm kỳ công tác; 

 Bị triệu hồi về nước; 

 Bị nước tiếp nhận tuyên bố bất tín nhiệm (persona non grata); 

 Từ trần; 
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 Từ chức; 

 Xung đột vũ trang giữa hai nước; 

 Quan hệ ngoại giao giữa hai nước bị cắt đứt; 

 Khi một trong hai nước không còn là chủ thể của Luật quốc tế; 

 Khi một trong hai nước co sự thay đổi chính phủ một cách khơng hợp hiến. 

5.  Cơ cấu tổ chức và thành viên  của cơ quan đại diện ngoại giao 

- Cơ cấu tổ chức:  sắp xếp khác nhau và được quy định căn cứ vào truyền thống và đặc 
trưng của các mối quan hệ với nước tiếp nhận.  

- Thành viên: trưởng cơ quan đại diện ngoại giao + những nhân viên của cơ quan đại diện 
ngoại giao (những người công tác trong CQ ĐDNG).  

  Viên chức ngoại giao 

 Nhân viên hành chính - kỹ thuật. 

 Nhân viên phục vụ. 

6.  Đoàn  ngoại giao 

- Nghĩa hẹp: tất cả các trưởng đoàn đại diện ngoại giao của các nước tại nước sở tại. 

- Nghĩa rộng: tất cả những người có hộ chiếu ngoại giao và thẻ ngoại giao do nước tiếp 
nhận cấp Đoàn ngoại giao không phải là một tổ chức, không hoạt động hàng ngày mà 
chỉ thực hiện chức năng lễ tân trong những ngày lễ của nước sở tại.  

7.  Quyền  ưu đãi và miễn trừ ngoại giao 

7.1. Khái niệm  

- Quyền và ưu đãi đặc biệt mà nước tiếp nhận, phù hợp với luật quốc tế, dành cho cơ quan đại 
diện ngoại giao và thành viên của cơ quan này cũng như thành viên trong gia đình của họ, nhằm tạo 
điều kiện cho các cơ quan và thành viên của cơ quan hoàn thành một cách có hiệu quả chức năng 
của họ. 

7.2.  Quyền ưu đãi và  miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao  

7.3.  Quyền ưu đi và miểm trừ dành cho viên chức ngoại giao 

7.4. Quyền ưu đãi dành cho nhân viên hành chính – kỹ thuật và nhân viên phục vụ 

- Nhân viên hành chính - kỹ thuật và thành viên trong gia đình họ được hưởng các quyền ưu 
đã tương đương với viên chức ngoại giao.  

- Điều kiện: không phải là công dân của nước tiếp nhận hoặc không có nơi cư trú thường 
xuyên ở đó 

- Có một số hạn chế hơn: quyền tự do đi lại (hạn hẹp hơn), quyền ưu đi hải quan (ít hơn) và 
quyền miễn trừ xét xử dân sự và xử lý hành chính  áp dụng khi họ thừa hành công vụ. 

- Nhân viên phục vụ, được hưởng quyền miễn trừ đối với các hành vi thực hiện trong khi 
thừa hành công vụ, miễn các thứ thuế đánh vào tiền lương miễn các khoản đóng góp bảo 
hiểm xã hội … 
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- Điều kiện: không phải là công dân của nước tiếp nhận hoặc không có nơi cư trú thường 
xuyên ở đó 

- Nếu nhân viên hành chính - kỹ thuật và nhân viên phục vụ  có quốc tịch nước nhận đại 
diện hoặc có nơi cư trú thường xuyên ở đó  chỉ được hưởng nếu nước sở tại dành cho họ. 

8.  Quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho  phái đoàn thường trực của các quốc gia tại các 
tổ chức quốc tế 

8.1.  Khái niệm, thành phần và cơ cấu  

 Khái niệm 

 Thành phần 

 Cơ cấu 

8.2.  Chức năng của đoàn  đại diện thường trực 

8.3.  Quyền ưu đi và miễn trừ  

 Quyền ưu đãi và  miễn trừ dành cho phái đoàn 

 Quyền ưu đi và miễn trừ dành cho thành viên của phái đoàn 

9.  Cơ quan lãnh sự  

9.1.  Thiết lập quan hệ lãnh sự  

 Cơ quan lãnh sự là một cơ quan quan hệ đối ngoại của của một nước đặt ở nước 
ngoài nhằm thực hiện các chức năng lãnh sự trong một khu vực lãnh thổ của nước 
tiếp nhận trên cơ sở thỏa thuận giữa hai quốc gia hữu quan 

 Khi thiết lập quan hệ ngọai giao thì bao hàm cả việc thiết lập quan hệ lãnh sự  

 Quan hệ lãnh sự là một loại quan hệ đặc thù, gắn bó mật thiết với quan hệ ngoại giao 
nhưng lại mang tính độc lập với những đặc điểm khác biệt tách khỏi quan hệ ngoại 
giao. 

9.2.  Tổ chức của cơ quan lãnh sự  

 Cấp của cơ quan  lãnh sự  

+ Tổng lãnh sự quán, đứng đầu là tổng lãnh sự 

+ Lãnh sự quán, đứng đầu là lãnh sự  

+ Phó lãnh sự quán, đứng đầu là phó lãnh sự 

+ Đại lý lãnh sự quán, đứng đầu là đại lý lãnh sự 

+ Việc xếp hạng cơ quan lãnh sự do sự thỏa thuận giữa hai quốc gia. Thực tiễn   
tổng lãnh sự quán và lãnh sự quán 

 Người đứng đầu cơ quan lãnh  sự 

+ Người đứng đầu cơ quan lãnh sự do nước cử lãnh sự bổ nhiệm và do nước tiếp 
nhận lãnh sự chấp nhận cho phép thực hiện chức năng của mình. 

+ Nước cử lãnh sự bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan lãnh sự bằng cách cấp bằng 
lãnh sự (ghi họ tên, cấp lãnh sự, khu vực lãnh sự và địa chỉ cơ quan lãnh sự) . 
gửi bằng lãnh sự lên chính quyền nước tiếp nhận để xin giấy chứng nhận  nước 
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tiếp nhận lãnh sự cấp giấy chứng nhận lãnh sự  bắt đầu thực hiện các chức 
năng lãnh sự 

 Thành viên của cơ quan lãnh sự 

+ Viên chức lãnh sự bao gồm người đứng đầu cơ quan lãnh sự (hoặc trưởng phòng 
lãnh sự của cơ quan đại diện ngoại giao), lãnh sự, tham tán, bí thư lãnh sự, tùy 
viên lãnh sự. Thông thường viên chức lãnh sự là công dân của nước cử lãnh sự. 

+ Nhân viên lãnh sự: những người thực hiện công việc hành chính, kỹ thuật trong 
cơ quan lãnh sự. 

+ Nhân viên phục vụ người làm công việc phục vụ nội bộ trong cơ quan lãnh sự.. 

10.Chức năng của cơ quan  lãnh sự: SGK 

10.1. Quyền ưu đãi và miễn trừ dành cho cơ quan lãnh sự  

Quyền bất khả xâm phạm về trụ sở. 

Nhà cửa, đồ đạc, tài sản cũng như các phương tiện giao thông  

Bất khả xâm phạm về hồ sơ lưu trữ và tài liệu lãnh sự  

Vali lãnh sự không bị mở ra hoặc giữ lại.  

Những quyền ưu đi và miễn trừ khác. 

10.2.Quyền ưu đi và miễn trừ  dành cho thành viên cơ quan lãnh sự 

Bất khả xâm phạm về thân thể 

Quyền miễn trừ tư pháp và hành chính về các hnh vi thực hiện trong khi thi hành 
công vụ, trừ trường hợp liên quan đến một số vụ việc dân sự, 

Có thể được mời ra làm chứng 

Nhân viên lãnh sự được hưởng quyền tư pháp và hành chính như viên chức lãnh sự. 

Nhân viên lãnh sự được hưởng quyền miễn thuế và lệ phí hải quan đối với đồ đạc lần 
đầu mang vào nước tiếp nhận.Nhân viên phục vụ được hưởng quyền miễn thuế và lệ 
phí đối với tiền lương thu được trong thời gian làm việc. 
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CHƯƠNG 8 
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TRANH CHẤP QUỐC TẾ (6 tiết) 

I. MỤC TIÊU 
 Hiểu rõ khái niệm và đặc điểm của tranh chấp quốc tế 

 So sánh tranh chấp quốc tế với tranh chấp dân  sự trong luật quốc gia 

 Các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp quốc tế 

II.  KẾT CẤU CỦA CHƯƠNG 

1.  Khái niệm tranh chấp quốc tế  

1.1.  Định nghĩa tranh chấp quốc tế  

Tranh chấp quốc tế là những vấn đề phát sinh giữa các chủ thể luật quốc tế và những 
bất đồng, xung đột về các vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế cũng như các ý kiến 
khác nhau trong việc giải thích điều ước quốc tế. 

Theo Quy chế Tòa án quốc tế thì một tranh chấp pháp lý là sự bất đồng trên một 
điểm của luật hay sự kiện, một sự đối kháng, một sự đối lập nhau giữa các lập luận 
pháp lý hoặc quyền lợi  

1.2.  Phân biệt tranh chấp quốc tế và tình thế  

 Tranh chấp quốc tế (dispute) là những vấn đề phát sinh giữa các chủ thể của Luật 
quốc tế và những bất đồng về các vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế cũng như các ý 
kiến khác nhau trong việc giải thích điều ước quốc tế. 

 Tình thế (situation) là khái niệm rộng hơn tranh chấp, thường thiên về chính trị. Tình 
thế là tình trạng căng thẳng phát sinh khi có sự va chạm về quyền lợi giữa các bên và 
thường không gắn với các yêu sách rõ ràng giữa họ với nhau 

1.3.  Phân loại  tranh chấp quốc tế  

 Căn cứ vào số lượng chủ thể tham gia tranh chấp quốc tế   

 Căn  cứ vào tính chất của vụ tranh chấp 

 Căn cứ vào đối tượng tranh chấp 

  Căn cứ vào các quy định  của LHQ  

1.4.  Thẩm quyền giải quyết tranh chấp  

 Do chính các chủ thể quyết định, trong đó chủ thể giải quyết chủ yếu chính là các 
bên tranh chấp 

 Các cơ quan tài phán quốc tế: Tòa án quốc tế, trọng tài quốc tế 

 Các cơ quan của các tổ chức quốc tế liên chính phủ 

1.5.  Vai trò của luật quốc tế hiện đại đối với các tranh chấp quốc tế  

 Xác định nghĩa vụ giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế; 

 Bắt buộc các quốc gia trong những trường hợp cụ thể phải tuân thủ một phương thức 
giải quyết tranh chấp đã được ấn định; 
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 Thành lập hệ thống các biện pháp hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế. 

1.6. Nguồn luật liên quan đến giải quyết tranh chấp quốc tế 

 Công ước Lahay số 1 về giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương thức hoà bình 
ngày 18/10/1907; 

 Hiến chương Liên hợp quốc; 

 Qui chế Tòa án quốc tế của Liên hợp quốc; 

 Các điều khoản và phụ lục về giải quyết tranh chấp của nhiều điều ước quốc tế; 

 Các điều ước quốc tế song phương về giải quyết tranh chấp. 

1.7.  Ý nghĩa của việc giải quyết tranh chấp quốc tế 

 Duy trì sự ổn định của trật tự pháp lý quốc tế và sự ổn định của các quan hệ hợp tác 
quốc tế 

 Ngăn ngừa việc sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong QHQT 

 Góp phần củng cố và phát triển LQT 

2.  Các biện pháp giải quyết tranh chấp quốc tế  

2.1. Các quy định chung 

 Khái niệm hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế 

Các biện pháp hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế (Điều 33 Hiến chương Liên 
hợp quốc) là các phương tiện, cách thức mà các chủ thể của Luật quốc tế có nghĩa vụ 
phải sử dụng để giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở nguyên tắc hòa bình 
giải quyết các tranh chấp quốc tế để duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, phát triển hòa 
bình, hợp tác giữa các nước. 

 Nghĩa vụ giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế  

Các quốc gia có nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp chỉ bằng phương pháp hòa bình. 
(Điều 2.3 Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên bố ngày 24/10/1970 (NQ 2625 XXV) 
của Đại hội đồng Liên hợp quốc về 7 nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế). 

Các quốc gia giải quyết tranh chấp trên cơ sở bình đẳng về chủ quyền, hiểu biết và 
tôn trọng lẫn nhau 

 Tự do lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp và giới hạn tự do lựa  chọn 

Các quốc gia có quyền lựa chọn những phương pháp hòa bình cụ thể như đàm phán, 
điều tra, trung gian, hòa giải, trọng tài, Tòa án, thông qua các tổ chức hoặc hiệp định 
khu vực hoặc bằng những phương pháp hòa bình khác mà các bên tự chọn. (Điều 33 
HC) 

2.2.  Đàm phán : 

 Khái niệm đàm phán  

 Nguyên tắc đàm phán 

Trên nguyên tắc hợp tác, bình đẳng và thiện chí 

 Cách thức đàm phán 
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 Quan hệ với các biện pháp hòa bình khác 

+ Đàm phán có thể là bước khởi đầu của một phương thức giải quyết tranh chấp 
khác 

+ Đàm phán có thể là hệ quả của một phương thức giải quyết tranh chấp khác 
(chẳng hạn việc môi giới, trung gian …) 

2.3.  Môi giới, trung gian  

 Môi giới và trung gian là sự tham gia của một bên thứ ba vào việc giải quyết việc 
tranh chấp. Tuy nhiên, trung gian thường có vai trò tích cực hơn.  

 Ngoài việc dàn xếp, xúc tiến việc các bên tranh chấp đi đến đàm phán, bên trung 
gian cũng tham gia vào quá trình đàm phán đó 

2.4.  Điều tra 

 Điều tra được hiểu là việc các bên tranh chấp đồng ý thành lập một ủy ban điều tra. 
Ủy ban điều tra có nhiệm vụ xác định toàn bộ các yếu tố, tình tiết, sự kiện dẫn đến 
tranh chấp một cách khách quan thông qua các báo cáo của ủy ban.  

 Báo cáo của Ủy ban điều tra có tính chất xác nhận vụ việc, cung cấp những nhận xét 
đánh giá khách quan mà các bên tranh chấp có thể dựa vào đó làm căn cứ để đi đến 
giải quyết tranh chấp giữa họ với nhau. 

 Các bên tranh chấp cũng có toàn quyền trong việc chấp nhận hay bác bỏ báo cáo của 
ủy ban điều tra 

2.5.  Hòa giải 

 Hòa giải có thể được hiểu là hoạt động của một bên thứ ba. Bên thứ ba này có thể là 
một hoặc một số quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc là cá nhân. 

 Việc hòa giải thường được tiến hành bằng việc thành lập một uỷ ban hòa giải. Nhiệm 
vụ của ủy ban này không chỉ xác định các yếu tố, tình tiết, sự kiện dẫn đến tranh 
chấp mà còn nêu ra các giải pháp cho việc giải quyết tranh chấp.  

 Kết quả của quá trình làm việc của ủy ban hòa giải là một báo cáo đầy đủ và có thể 
được Công bố theo sự đồng ý của các bên. Báo cáo này tuy không có giá trị ràng 
buộc nhưng có giá trị giúp cho các bên tranh chấp giải quyết tranh chấp 

2.6.  Giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án quốc tế 

 Tòa án quốc tế là những cơ quan tài phán quốc tế thường trực được thành lập nhằm 
mục đích giải quyết các tranh chấp quốc tế trên cơ sở Luật quốc tế. 

 Đặc điểm 

 Ưu điểm 

 Một số Tòa án quốc tế: 

2.7.  Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài quốc tế 

 Trọng tài quốc tế là cơ quan tài phán quốc tế do các bên tranh chấp thỏa thuận thành 
lập hoặc thừa nhận. 

 Có hai loại trọng tài:  
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+ Trọng tài theo vụ việc (Ad hoc) 

+ Trọng tài thường trực (trọng tài quy chế)  

 Thẩm quyền của trọng tài quốc tế được ấn định trong các điều khoản trọng tài hoặc 
trong các qui chế của trọng tài. 

 Cơ quan trọng tài được thành lập để giải quyết tranh chấp có thể là một cá nhân 
(trọng tài cá nhân) hoặc một số cá nhân (trọng tài tập thể). Nếu là trọng tài tập thể thì 
số trọng tài bao giờ cũng là số lẻ.  

 Quyết định của trọng tài tương tự như quyết định của Toà án quốc tế có giá trị bắt 
buộc thi hành, là chung thẩm và không được kháng cáo. 

1. Ưu điểm: 

2.8.  Giải quyết tranh chấp quốc tế trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và hiệp định 
khu vực 

 Liên hợp quốc: HĐBA thực hiện các chức năng môi giới (Điều 36), trung gian (Điều 
37), điều tra (Điều 34) và hòa giải (Điều 38). 

 Tổ chức thương mại thế giới WTO. 

 Các tổ chức khu vực: ASEAN, EU, các nước Arab, tổ chức các nước Châu Mỹ. 

3.  Các đảm bảo cho việc giải quyết tranh chấp trong luật quốc tế  

3.1. Thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật quốc tế  

3.2.  Ký kết các ĐƯQT 

3.3. Tự  nguyện thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp 
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CHƯƠNG 9 
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ QUỐC TẾ (6 Tiết) 

I. MỤC TIÊU 
 Nắm rõ khái niệm và đặc diểm của trách nhiệm pháp lý quốc tế. 

 Phân biệt pháp lý quốc tế khách quan với trách nhiệm pháp lý chủ quan 

II.  KẾT CẤU CỦA CHƯƠNG 

1.  Khái niệm trách nhiệm pháp lý quốc tế  

1.1.  Định nghĩa 

Trách nhiệm pháp lý quốc tế là hậu quả pháp lý phát sinh đối với chủ thể luật quốc tế 
khi có hành vi vi phạm luật quốc tế, bao gồm nghĩa vụ của bên có vi phạm phải bồi 
thường những thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất kể cả việc phải gánh chịu những 
chế tài quốc tế nhất định dưới các chủ thể hay cộng đồng quốc tế, và quyền của bên 
bị hại yêu cầu phải đền bù cho mình những lợi ích vật chất, phi vật chất đã bị mất đi 

1.2.  Chủ thể của trách nhiệm pháp lý quốc tế 

 Quốc gia  

 Tổ chức quốc tế  

 Các dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết  

1.3.  Phân loại trách nhiệm pháp lý  

 Trách nhiệm vật chất  

 Trách nhiệm phi vật chất 

2.  Trách nhiệm pháp lý quốc tế từ hành vi trái pháp luật quốc tế  

2.1.  Trách nhiệm pháp lý quốc tế từ hành vi trái  pháp luật của quốc gia  

 Căn cứ xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế  

+ Có hành vi trái pháp luật quốc tế 

+ Hành vi có thể là hành động hoặc không hành động 

+ Tính trái pháp luật quốc tế: Là hành vi xử sự mâu thuẫn với các quy định được 
ghi nhận trong các nguyên tắc hoặc quy phạm pháp luật quốc tế, cụ thể: 

+ Có thiệt hại  

+ Thiệt hại xảy ra có thể là thiệt hại vật chất (lãnh thổ, tài sản quốc gia...) hoặc thiệt 
hại phi vật chất (chủ quyền, danh dự, uy tín...), trong nhiều trường hợp một hành 
vi có thể gây ra cả thiệt hại vật chất và thiệt hại phi vật chất. 

+ Mối quan hệ giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra 

+ Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra thể hiện ở 
chỗ thiệt hại xảy ra là hậu quả tất yếu phát sinh từ hành vi vi phạm. Hành vi vi 
phạm phải là nguyên nhân có ý nghĩa quyết định đối với thiệt hại đã xảy ra. 

+ Về yếu tố lỗi: không có ý nghĩa quyết định 

 Phân loại các hành vi vi phạm luật quốc tế  
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+ Hành vi vi phạm thông thường  

+ Hành vi tội phạm quốc tế ( tội ác quốc tế ) 

+ Hành vi tội ác quốc tế (hành vi diệt chủng, phân biệt chủng tộc, xâm lược lãnh 
thổ quốc gia khác...): nguy hiểm đến an ninh, hoà bình, trật tự pháp lý quốc tế và 
lợi ích chung của cả cộng đồng 

 Trường hợp miễn trách nhiệm của quốc gia 

+ Tự vệ hợp pháp – trả đũa 

+ Tình thế cấp thiết 

+ Bất khả kháng 

+ Hành động vì yêu cầu của chủ thể khác. 

 Thực hiện trách  nhiệm pháp lý quốc tế  

+ Làm thỏa mãn yêu cầu 

 Quốc gia bị thiệt hại có quyền yêu cầu quốc gia có hành vi vi phạm sự thỏa 
mãn yêu cầu của mình đối với những thiệt hại đã gây ra, đặc biệt là những 
thiệt hại về mặt tinh thần do hành vi vi phạm gây ra, ngồi việc đòi hỏi bồi 
thường một cách đầy đủ  

 Việc yêu cầu làm thỏa mãn có thể được thực hiện theo một hoặc các hình 
thức sau: 

o Xin lỗi 

o Bồi thường thiệt hại về danh nghĩa 

o Chia buồn, thông cảm chính thức 

o Chính thức xin lỗi và cam kết không tái phạm 

o Long trọng tuyên bố chính thức thừa nhận vi phạm  

o Ban hành văn bản pháp luật ngăn ngừa vi phạm  

o Xét xử nghiêm minh những cá nhân vi phạm. 

+ Khôi phục nguyên trạng  

 Bên vi phạm phải hoàn trả, khôi phục lại hiện trạng ban đầu theo như trước 
đây, đồng thời chịu mọi hậu quả bất lợi để thực hiện nghĩa vụ trên. 

 Việc khôi phục lại tình trạng ban đầu có thể thực hiện bằng việc thực hiện 
những nghĩa vụ mà quốc gia đã không gánh vác hoặc hoàn trả lại đúng với 
những vật ban đầu đã bị lấy đi.  

+ Bồi thường  

 Hình thức này có thể thực hiện bằng việc bồi thường thiệt hại vật chất bằng 
tiền, hàng hóa hoặc việc tạo dựng lại những gì đã mất đi mà không thể thực 
hiện bằng hình thức khôi phục nguyên trạng.  

+ Trả đũa 
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 Hình thức trách nhiệm vật chất có thể thực hiện thông qua hành vi đáp trả 
một cách tương xứng đối với các hành vi vi phạm (trả đũa hợp pháp) trên cơ 
sở luật quốc tế.  

+ Trừng phạt  

 Trong trường hợp quốc gia thực hiện những tội ác quốc tế như xâm lược, diệt 
chủng … thì ngoài việc phải chịu trách nhiệm vật chất và phải thỏa mãn các 
yêu cầu nhằm phục hồi danh dự, uy tín của bên bị hại, quốc gia đó còn phải 
chịu hình thức trừng phạt quốc tế  

 Sự trừng phạt quốc tế (còn gọi là chế tài quốc tế) có thể được thực hiện dưới 
hình thức cá thể hoặc tập thể 

 Trừng phạt cá thể: 

 Do một quốc gia thực hiện đối với quốc gia vi phạm.  

 Trừng phạt tập thể: 

 Được thực hiện bởi nhiều nước trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hiện nay, hình 
thức trừng phạt tập thể được thực hiện trên cơ sở quyết định của Hội đồng 
Bảo an tại chương VII (Đ. 39 – 41) 

 Hình thức trừng phạt tập thể được thực hiện dưới ba hình thức: 

o Trừng phạt phi vũ trang 

o Trừng phạt vũ trang: tiến hành các cuộc hành quân tập thể 

o Hạn chế chủ quyền 

 Một số trường hợp pháp lý cụ thể của trách nhiệm pháp lý quốc gia 

+ Trách nhiệm của quốc gia về họat động của các cơ quan nhà nước 

+ Trách nhiệm về hành động của Công dân 

2.2.  Trách nhiệm pháp lý quốc tế của tổ chức quốc tế 

 Cơ sở xác định trách nhiệm của tổ chức quốc tế  

 Thực hiện trách nhiệm pháp lý quốc tế của tổ chức quốc tế 

2.3.  Trách nhiệm hình sự quốc tế của cá nhân  

 Sự xuất hiện trách nhiệm hình sự của cá nhân theo LQT 

 Các cách thức thực hiện trách nhiệm hình sự của cá nhân 

3.  Trách nhiệm vật chất đối với thiệt hại gây ra bởi hành vi luật quốc tế không cấm 

3.1.  Nguyên nhân hình thành trách nhiệm pháp lý khách quan 

3.2.  Nguồn luật điều chỉnh  

 Công ước về trách nhiệm quốc tế đối với thiệt hại do phương tiện bay, vũ trụ gây ra 
năm 1972 

 Công ước về trách nhiệm của bên thứ ba trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân năm 
1970 

 Công ước bổ sung cho công ước trên năm 1963 
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 Công ước về trách nhiệm của người tác nghiệp các tàu hạt nhân năm 1962 

 Công ước về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân năm 1963 

 Công ước về bồi thường thiệt hại phát sinh do phương tiện bay nước ngoài gây ra đối 
với người thứ ba trên mặt đất năm 1952 

3.3.  Cơ sở xác định trách nhiệm pháp lý khách quan  

 Sự kiện pháp lý làm phát sinh thiệt hại:  

+ Là hành vi sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ làm xuất hiện các tình thế, hoàn 
cảnh không thể kiểm soát được với các trang thiết bị, biện pháp khắc phục hiện 
có mặc dù các chủ thể đó không hề mong muốn. 

 Có  quy phạm pháp luật quốc tế quy định nghĩa vụ và quyền tương ứng trong trách 
nhiệm khách quan 

+ Hay nói cách khác phải có các thoả thuận quốc tế về việc xác định trách nhiệm 
trong những trường hợp cụ thể này.  

+ Các quy phạm pháp lý kể trên có thể được ghi nhận trong các điều ước quốc tế 
trong các lĩnh vực khác như: Luật hàng không, Luật vũ trụ, Luật biển.v.v... 

 Có mối quan hệ nhân quả giữa sự kiện pháp lý và thiệt hại vật chất xảy ra:  

+ Là cơ sở để xác định đúng chủ thể có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm pháp lý 
khách quan, đảm bảo tính quy luật, tính khách quan, tránh suy diễn chủ quan 
trong xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế.  

4.  Thực hiện trách nhiệm vật chật đối với thiệt hại gây ra do hành vi mà luật quốc tế 
không cấm của quốc gia 

 Khôi phục nguyên trạng 

 Bồi thường bằng tiền, hiện vật.  
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Giáo trình luật quốc tế - ĐH Luật H Nội 2004 

 Luật quốc tế - Lý luận và thực tiễn – TS. Trần Văn Thắng – ThS. L Mai Anh – NXB Giáo 
dục, H Nội 2001 

 Hiến chương LHQ 

 Tuyên bố 1970 của Đại Hội đồng LHQ về các nguyên tắc điều chỉnh quan hệ hợp tác, hữu 
nghị giữa các quốc gia 

 Quy chế Tị nạn quốc tế LHQ 

 Công ước Viên 1969 về Luật điều ước quốc tế 

 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của Việt Nam 2005 

 Các văn bản Công pháp quốc tế và các văn bản pháp luật Việt Nam có liên quan - NXB chính 
trị quốc gia năm 2006 

 


