
BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ VỀ “THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN
TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG VÀ QUYỀN TÀI PHÁN 

NGOÀI LÃNH THỔ QUỐC GIA”

Ngày 01/8/2022, Khoa Luật, ĐHQGHN vinh dự
mời được GS.Hannah Buxbaum - Phó Chủ
tịch phụ trách Hợp tác quốc tế, giảng viên
luật, chuyên gia sâu của Đại học Indiana
(Hoa Kỳ) tham gia trao đổi với cán bộ, giảng
viên, NCS, học viên, sinh viên với chủ đề rất
nóng, cấp thiết “Thẩm quyền của Tòa án trên
không gian mạng và quyền tài phán ngoài
lãnh thổ quốc gia”. Buổi giảng thu hút được
sự quan tâm của hơn 100 chuyên gia, nhà
làm thực tiễn, nghiên cứu sinh, học viên, sinh
viên trực tiếp tham gia tại Hội trường và gần
250 đại biểu tham gia trực tuyến qua nền
tảng Zoom

Tin hợp tác quốc tế

Trong phần thuyết trình của mình, GS.
Hannah Buxbaum đã nhấn mạnh một
trong những vấn đề quan trọng của
luật quốc tế là về khả năng một quốc
gia cụ thể có thể áp dụng quy tắc
pháp lí của quốc gia đó trên những
thực thể nằm ngoài lãnh thổ hay
không. Để xác định được điều đó
chúng ta cần phải dựa vào những quy
định về không gian mạng có xác lập
thẩm quyền gì đối với các lãnh thổ
ngoài quốc gia. GS. Hanna Buxbaum
đã đề cập đến các nội dung: Cách tiếp
cận truyền thống để xác định thẩm
quyền (quyền tài phán) của một quốc
gia theo luật quốc tế; Xác định thẩm
quyền (quyền tài phán) trong lãnh thổ
và ngoài lãnh thổ quốc gia theo cách
tiếp cận truyền thống; Những thách
thức đến từ các hoạt động trên không
gian mạng; Cộng đồng quốc tế có
những giải pháp nào cho các thách
thức này? Những giải pháp đó nói lên
vấn đề gì về quyền tài phán ngoài lãnh
thổ quốc gia trong xã hội đương đại?

Chi tiết xem tại đây 
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