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Tóm tắt: Luật quốc tế được coi là công cụ hữu hiệu và cần thiết để thực hiện ba mục đích của 

Liên hợp quốc được Hiến chương quy định nhằm xây dựng trật tự thế giới dựa trên luật lệ.
(1)

 Hơn 75 

năm qua, Liên hợp quốc đóng vai trò quan trọng trong phát triển tiến bộ và pháp điển hoá luật quốc 

tế, là một trung tâm đàm phán và thông qua điều ước quốc tế điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia. 

Bài viết tổng hợp thành tựu chính của Liên hợp quốc trong xây dựng hệ thống pháp luật quốc tế, phân 

tích việc thực hiện chức năng của các cơ quan của Liên hợp quốc trong phát triển và pháp điển hoá 

luật quốc tế, vai trò của Liên hợp quốc trong hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế và xu thế cải tổ 

Liên hợp quốc, hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế cũng như thực thi luật quốc tế.  
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THE ROLE OF THE UNITED NATIONS IN THE CREATION, IMPROVEMENT AND 

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAW  

Abstract: International law has been considered as an effective and necessary tool for the 

recognition of the three purposes of the United Nations (UN) defined by the UN Charter to build a 

rules-based world order. For the past 75 years, the United Nations has been playing a crucial role in 

the progressive development and codification of international law. It is a center for the negotiation 

and creation of treaties governing relations between states. The article summarizes the main 

achievements of the United Nations in the development of the international legal system. It analyzes 

the functions of UN agencies in the progressive development and codification of international law, the 

role of the United Nations in perfectionizing the international legal system.  It also analyzes the trend 

of reforming the United Nations to perfect the international legal system as well as the implementation 

of international law. 
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iên hợp quốc (LHQ) thành lập năm 

1945 có ba mục đích chính: 1) Duy trì 

hoà bình và an ninh quốc tế, điều chỉnh hoặc 

giải quyết các vụ tranh chấp hoặc những tình 

thế có tính chất quốc tế có thể đưa đến sự 

phá hoại hoà bình, bằng phương pháp hoà 

bình theo đúng nguyên tắc của công lí và 

pháp luật quốc tế; 2) Phát triển mối quan hệ 

hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn 

trọng nguyên tắc bình đẳng, tự quyết của các 

dân tộc và áp dụng những biện pháp phù hợp  
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