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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 ---------------------- ------------------------------------- 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học 

1.1 Tên môn học:  Công pháp Quốc tế 

1.2  Mã môn học:  BLAW3301  

1.3 Trình độ:  Đại học 

1.4 Ngành học: Luật kinh tế. 

1.5 Khoa phụ trách:  Khoa Kinh Tế và Luật 

1.6 Số tín chỉ:  3 

1.7 Yêu cầu đối với môn học 

 Môn học trước: Lý luận nhà nước và pháp luật 

 Các điều kiện khác: Nếu kết hợp với việc nghiên cứu các học phần Luật hành 

chính, Luật Dân sự, và Công pháp quốc tế, sinh viên sẽ tiếp cận môn học này môn 

cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên 

 Dự lớp đầy đủ; 

 Làm đầy đủ các bài tập ở lớp và ở nhà; 

 Trang bị sách giáo trình, sách tham khảo; 

 Tích cực tìm đọc các tài liệu tham khảo được  giới thiệu trong đề cương này và các 

bài báo, các sự kiện liên quan đến pháp luật quốc tế và chủ quyền quốc gia, nhằm 

hiểu biết sâu rộng về các vấn đề liên quan đến môn học; biết cách phân tích các sự 

kiện dưới góc độ của môn học. 

2. Giới thiệu tổng quát môn học 

2.1 Mục tiêu môn học 

 Về Kiến thức: Sinh viên có được kiến thức nền để dễ dàng nghiên cứu các môn học 

khác có liên quan, như Luật So sánh, Luật Thương mại quốc tế, Tư pháp quốc tế, ... 

 Về kỹ năng: Sinh viên có thể phân tích, đánh giá các vấn đề mang tính thời sự quốc 

tế nói chung và chủ quyền quốc gia Việt Nam nói riêng trong tình hình hiện nay. 
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2.2 Mô tả môn học 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về Luật Quốc tế (Công pháp quốc tế). 

Qua đó, người học có thể nắm được các vấn đề quan trọng của pháp luật quốc tế, như: 

Những vấn đề chung về Luật Quốc tế (nguồn luật, chủ thể, các nguyên tắc); Lãnh thổ và 

biên giới quốc gia; Luật Điều ước quốc tế; pháp luật về ngoại giao và lãnh sự; về hàng 

không dân dụng; và về Biển quốc tế. 

3. Nội dung chi tiết môn học 

Tên chương Mục Nội dung khái quát 
Số 

tiết 

Lý 

thuyết 

Thảo 

luận 

/bài tập 

Ghi 

chú 

Chương 1: 

Những vấn đề 

lý luận chung 

về Luật Quốc 

tế 

1. Khái niệm Luật quốc tế. 

2. Đặc điểm cơ bản của Luật quốc 

tế. 

3. Nguồn của Luật quốc tế. 

4. Mối quan hệ giữa Luật quốc tế 

và Luật quốc gia. 

5. Lược sử phát triển của Luật quốc 

tế. 

6. Vai trò của Luật quốc tế. 

Giới thiệu tên gọi 

khác của môn học; 

những vấn đề lý luận 

của Luật quốc tế. 

Trên cơ sở đó, có thể 

phân biệt được ngành 

Luật này với các 

ngành Luật khác 

trong hệ thống pháp 

luật 

05 05 0  

Chương 2: 

Các nguyên 

tắc cơ bản của 

Luật Quốc tế 

1.  Khái niệm. 

2.  Nguyên tắc Cấm dùng vũ lực 

hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan 

hệ quốc tế. 

3. Nguyên  tắc  giải  quyết  các  

tranh  chấp  bằng phương pháp hòa 

bình Sự hình thành nguyên tắc. 

4. Nguyên tắc không can thiệp vào 

công việc nội bộ của quốc gia khác 

5. Nguyên tắc các quốc gia có 

nghĩa vụ phải hợp tác với nhau 

6. Nguyên tắc quyền dân tộc tự 

quyết 

7.  Nguyên tắc bình đẳng về chủ 

quyền giữa các quốc gia 

8. Nguyên tắc Dacta Sant Sorvanda 

Tìm hiểu các nguyên 

tắc cơ bản của Luật 

quốc  tế.  Trên cơ sở 

đó,  liên hệ với thực 

tiễn để đánh giá  

được các sự kiện diễn 

ra giữa các quốc gia 

trên thế giới 

05 04 01  

Chương 3: 

Chủ thể của 

Luật quốc tế 

hiện đại 

1. Lý luận về chủ thể của Luật quốc 

tế hiện đại 

2. Sự công nhận trong luật Quốc tế 

3. Kế thừa trong luật Quốc tế hiện 

đại 

Tìm hiểu những vấn 

đề về chủ thể, sự 

công nhận và kế thừa 

chủ thể của Luật quốc 

tế trong đời sống hiện 

đại. 

05 04 01  
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Chương 4: 

Luật Điều ước 

quốc tế 

1.  Những vấn đề chung về Điều 

ước quốc tế 

2.  Ký kết Điều ước quốc tế 

3.  Hiệu lực pháp lý của Điều ước 

quốc tế 

Tìm hiểu các nội 

dung cơ bản về Điều 

ước quốc tế, thủ tục 

ký kết và hiệu lực 

pháp lý của loại văn 

bản này 

05 04 01  

Chương 5: 

Lãnh thổ và 

biên giới quốc 

gia 

1.  Lãnh thổ quốc gia 

2.  Biên giới quốc gia 

Tìm hiểu các quy 

định về lãnh thổ và 

biên giới quốc 

gia. Từ đó, xác định 

được ý nghĩa của việc 

tìm hiểu các nguyên 

tắc do luật pháp quốc 

tế quy định về vấn đề 

này 

02 02 0  

Chương 6: 

Dân cư trong 

luật quốc tế 

hiện đại 

1.  Khái niệm 

2.  Quốc tịch 

3.  Quốc tịch Việt Nam 

4.  Luật quốc tế và quyền con người 

Tìm   hiểu   vấn đề 

hai vấn đề chính về 

con người, đó là quốc 

tịch và quyền con 

người. Nắm được các 

quy định   về quốc 

tịch nói chung và 

quốc tịch Việt Nam 

nói riêng 

05 04 01  

Chương 7: 

Luật Ngoại 

giao và Lãnh 

sự 

1.  Khái niệm 

2.  Các cơ quan quan hệ ngoại giao 

trong nước 

3.  Các cơ quan quan hệ ngoại giao 

nước ngoài 

Tìm hiểu nội dung 

của pháp luật về 

ngoại giao và lãnh sự. 

Sinh viên sẽ nắm 

được một các  cơ bản 

hệ thống các cơ quan 

quan hệ đối ngoại của 

nhà nước và tổ chức, 

chức năng  của  các 

cơ quan, viên chức 

trong ngành. 

05 04 01  

Chương 8: 

Luật Hàng 

không quốc tế 

1. Những vấn đề lý luận về luật 

Hàng không quốc tế 

2. Vùng  trời,  phi hành  đoàn  và  

phương  tiện  bay hàng không 

3. Các nguyên tắc của Luật Hàng 

không quốc tế 

4. Điều chỉnh pháp lý vận chuyển 

hàng không dân dụng quốc tế 

Nắm được các vấn đề 

cơ bản của pháp luật 

quốc tế về môi 

trường; đồng thời, 

hiểu được vấn đề 

thực thi pháp luật 

quốc tế về môi trường 

tại Việt Nam 

06 04 02  
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Chương 9: 

Luật Biển 

quốc tế 

1.  Khái niệm Luật Biển quốc tế 

2.  Vùng Nội thủy 

3.  Vùng Lãnh hải 

4.  Vùng Tiếp giáp lãnh hải 

5.  Vùng Đặc quyền kinh tế 

6.  Thềm lục địa 

7.  Biển quốc tế và đáy đại dương 

Nắm được các nội 

dung của pháp luật về 

biển quốc tế. Qua đó, 

có thể hình dung 

được các vùng biển 

Việt Nam với các chế 

độ pháp lý của nó 

07 05 02  

Tổng cộng 45 36 09  

4. Học liệu 

4.1 Tài liệu bắt buộc 

 Trường Đại học Luật Hà Nội (2007) Giáo trình Luật Quốc tế, Nxb Công an nhân 

dân. 

4.2 Tài liệu tham khảo 

 Hiến chương Hiến chương liên hợp quốc (1945); 

 Hiến chương  ASEAN (2008); 

 Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền (1948); 

 Công ước Viên về quan hệ Ngoại giao (1961); 

 Công ước Viên về quan hệ Lãnh sự (1963); 

 Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế giữa các quốc gia (1969); 

 Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế 

hoặc giữa các tổ chức quốc tế (1986); 

 Công ước quốc tế về Luật biển (1982); 

 Luật Biên giới quốc gia (2003); 

 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế tại Việt Nam (2005); 

 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi, 2006); 

 Luật Quốc tịch Việt Nam (2008). 

 Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 

(2009); 

 Một số bài Tạp chí chuyên ngành do GV giới thiệu trong chương trình học. 

5. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Theo quy định hiện hành của Trường Đại học Mở Tp.HCM. 
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6. Đánh giá kết quả học tập 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ 1 30% 

2 Thi cuối kỳ cuối kỳ 2 70% 

 
Điểm tổng kết môn học 

(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 30% + Điểm thi cuối kỳ * 70%) 
100% 

  Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm  2012       

 BAN GIÁM HIỆU KT. TRƯỞNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT 

  PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

  TS. Dư Ngọc Bích 

                                                 
1 Điểm giữa kỳ là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và những điểm thành phần đánh giá khác.  
2 Điểm thi cuối kỳ: Là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do Nhà trường tổ chức. 


