BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

1.

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên học phần: Luật tố tụng dân sự thương mại

Mã số: KL605

1.2. Trình độ: Thạc sỹ
1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 02 (LT: 30; BT: 0; TH: 0)
1.4. Học phần tiên quyết: Không có

Mã số: không có

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Luật thương mại;

Khoa: Luật.

1.6. Thông tin giảng viên:
Họ và tên Giảng viên: Phạm Văn Beo
Học hàm, học vị: TS
Địa chỉ liên hệ: ĐT: (84-292) 831530
2.

Email: vanbeo@ctu.edu.vn

MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này chưa được giảng dạy độc lập và chuyên sâu trong chương trình

đào tạo cử nhân. Học phần cung cấp những kiến thức nâng cao cho học viên những
vấn đề chính của tố tụng dân sự, thương mại quốc tế (có yếu tố nước ngoài) trong
luật Việt Nam và luật của một số nước theo hệ thống luật án lệ và luật thành văn, và
một số công ước quốc tế quan trọng, bao gồm: việc xác định quyền tài phán của tòa
án và trọng tài trong các vụ việc dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài; vấn đề
công nhận và thi hành phán quyết của tòa án, trọng tài nước ngoài. Học phần sẽ
cung cấp cho học viên những vấn đề phức tạp trong tố tụng quốc tế, những bất cập
trong luật quốc gia và những hướng giải quyết.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học xong học phần đó
- Kiến thức:
+ Hiểu sâu hơn các kiến thức chuyên sâu về tố tụng dân sự thương mại Việt
Nam và quốc tế
+ Có khả năng nghiên cứu so sánh các chế định tương ứng trong luật của các
nước và vận dụng những kiến thức này vào thực tiễn cuộc sống.
+ Xử lý được các tình huống trong tố tụng dân sự và thương mại.
- Kỹ năng:
+ Làm việc nhóm
+ Phản biện
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+ Hợp tác
+ Tư duy sáng tạo
- Thái độ:
+ Trung thực
+ Tỗ chức kỹ luật
+ Học tập suốt đời
+ Đạo đức nghề nghiệp tốt
4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Chƣơng

Chương 1. Quyền tài phán quốc tế trong tố tụng toà án

Tiết
(LT/BT/TH)
8

1.1. Quyền tài phán của toà án theo pháp luật Việt Nam
1.2. Quyền tài phán của toà án theo pháp luật một số nước
1.3. Vấn đề quyền tài phán “quá đáng” (exorbitant jurisdiction)

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1],[2], [3].
Chương 2 . Quyền tài phán quốc tế trong tố tụng trọng tài
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2.1.Quyền tài phán quốc tế trong tố tụng trọng tài theo pháp luật Việt
Nam
2.2. Quyền tài phán quốc tế trong Tố tụng trọng tài theo pháp luật một
số nước

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4],[5]
Chƣơng 3. Công nhận và thi hành phán quyết của tòa án nƣớc ngoài
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3.1. Vai trò, ý nghĩa của vấn đề công nhận phán quyết toà án nước
ngoài
3.2. Quy định của pháp luật về vấn đề công nhận và thi hành phán
quyết của toà án theo pháp luật Việt Nam
3.3. Công nhận và thi hành pháp quyết của toà án nước ngoài theo
pháp luật quốc tế (theo công ước Brussels 1968, Lugano 1988, Brussels
Regulation 2001, Công ước The Hague 2005)

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2], [3]
Chƣơng 4. Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nƣớc ngoài
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4.1. Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài theo
pháp luật Việt Nam
4.2. Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài theo
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Tiết
(LT/BT/TH)

Chƣơng
công ước New York 1958
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4], [5.]

5.

PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.2. Phƣơng pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy gồm 30 tiết lý thuyết.
Trong quá trình học, học viên sẽ kết hợp thảo luận và thuyết trình.
5.3. Phƣơng pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 30 % và thi cuối kỳ: 70 %
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TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN
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2. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Phương, Giáo trình Luật tố tụng dân sự, NXB Hồng
Đức, 2015
3. Đoàn Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Điệp, Bình Luật khoa học Bộ luật tố tụng dân sự
2015, NXB Lao động, 2015
4. TS. Đỗ Văn Đại, TS. Trần Hoàng Hải, Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương
mại, NXB CTQG, 2011
5. TS. Đỗ Văn Đại, TS. Trần Hoàng Hải, Tuyển tập các bản án, quyết định của tòa
án Việt Nam về trọng tài thương mại, NXB Lao động, 2010

Ngày
Duyệt của đơn vị
TL. HIỆU TRƢỞNG
TRƢỞNG KHOA/VIỆN
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Ngƣời biên soạn
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