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CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ 

VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỒNG THỊ KIM THOA  

2. Giới tính: Nữ. 

3. Ngày sinh: 30/8/1975.  

4. Nơi sinh: Thái Bình.  

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số số 2291/SĐH ngày 08/12/2006 của Giám đốc Đại học Quốc 

gia Hà Nội.  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản số 917/QĐ-KL ngày 30/12/2010 của Chủ nhiệm Khoa 

Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc gia hạn thời gian học tập của nghiên cứu sinh. 

7. Tên đề tài luận án: Cơ chế giải quyết tranh chấp trong tư pháp quốc tế và thực tiễn Việt Nam 

8. Chuyên ngành: Luật Quốc tế.  

9. Mã số: 62 38 60 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Bá Diến.  

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án 

Đây là luận án tiến sĩ luật học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách tổng hợp và căn bản về cơ chế 

GQTC trong TPQT. Các kết quả mới của luận án bao gồm: 

* Về lý luận: Luận án phân tích và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về cơ chế GQTC trong TPQT, gồm định 

nghĩa và nội hàm khái niệm, cấu trúc và mối liên hệ giữa các bộ phận cấu thành, hệ tiêu chí xây dựng cơ 

chế GQTC trong TPQT Việt Nam, trong đó có nhấn mạnh những nội dung có tính chất đặc thù của lĩnh 

vực TPQT và hệ giải pháp pháp lý nhằm hoàn thiện cơ chế GQTC. Luận án cũng đề xuất một số vấn đề 

thuộc phạm vi cơ chế GQTC trong TPQT Việt Nam cần được bổ sung, hoàn thiện về mặt lý luận và quy 

định pháp luật.  

* Về thực tiễn: Luận án phân tích thực trạng cơ chế GQTC trong TPQT Việt Nam, luận giải những ưu 

điểm và hạn chế quy định pháp luật hiện hành trong mối liên hệ với thực tiễn áp dụng.  
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Luận án đề xuất được hệ quan điểm, định hướng và hệ giải pháp cơ bản trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ 

thống quy định pháp luật Việt Nam và nâng cao năng lực, điều kiện cho các nhóm chủ thể tham gia cơ 

chế GQTC trong lĩnh vực TPQT. Hệ giải pháp này cần được thực hiện theo lộ trình hợp lý nhằm từng 

bước góp phần hoàn thiện cơ chế này nhằm góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của chiến 

lược xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế ở Việt Nam.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:  

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được tham khảo và ứng dụng trực tiếp trong hoạt động pháp điển 

hóa và hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực TPQT cũng như hoạt động nghiên cứu, giảng dạy 

ở các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành luật quốc tế, tư pháp quốc tế.  

13. Hướng nghiên cứu chính tiếp theo: 

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp điển hóa trong lĩnh vực TPQT.  

- Những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng pháp luật nước ngoài trong hoạt động GQTC trong 

TPQT.  

- Hài hòa hóa TPQT Việt Nam với pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:   

14.1. Đồng Thị Kim Thoa (2006), “Một số vấn đề về xác định thẩm quyền của Toà án trong Tư pháp quốc 

tế”, Tạp chí Nhà nước và pháp luật (6), tr.79-83. 

14.2. Đồng Thị Kim Thoa (2011), “Cơ chế giải quyết tranh chấp trong luật vũ trụ quốc tế”, Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp (5), tr.55-62. 

14.3. Đồng Thị Kim Thoa (2012), “Quyền lựa chọn tòa án trong cơ chế giải quyết tranh chấp dân sự có 

yếu tố nước ngoài”, Tạp chí Nghề luật (6), tr.38-43.  

14.4. Đồng Thị Kim Thoa (2013), “Một số vấn đề về áp dụng pháp luật Việt Nam từ góc nhìn thực tiễn 

giải quyết tranh chấp trong Tư pháp quốc tế”, Tạp chí Nghề luật (3), tr.22-26. 

  


