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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1 THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học

: Luật So Sánh

1.2 Mã môn học

:

1.3 Trình độ

: Đại học

1.4 Ngành

: Luật Kinh tế

1.5 Khoa phụ trách

: Khoa Kinh Tế

1.6 Số tín chỉ
:2
1.7 Yêu cầu đối với môn học
•

Điều kiện tiên quyết : Đã học môn Pháp luật Đại cương hoặc Lý luận về Nhà nước và
Pháp luật

•

Các yêu cầu khác : Có kiến thúc cơ bản , trình độ Trung học phổ thông về thể chế
chính trị-pháp luật và đặc điểm xã hôi của Việt nam và môt số nước lớn trên thế giới
như Pháp, Anh, Mỹ,Nga, Ấn độ v v…

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên
•

Đọc thêm sách báo về lịch sử, chính trị và pháp luật của các nước lớn trên thế giới

2 MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
2.1 Mô tả môn học
•

Tìm hiểu đặc điểm của bốn hệ thống pháp luât chính trên thế giới hiện nay : hệ thống
luật Pháp-Latinh (luật dân sự , civil law), hệ thống luật Anh-Mỹ (thông luật, common
law), hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa (socialist law), và hệ thống luật có cơ sở tôn
giáo gồm Luật Hồi giáo (Islamic law) và Luật Ấn độ giáo (Hindu Law)

2.2 Mục tiêu môn học
•

Hiểu rõ các quan điểm nền tảng của pháp luật, định chế và sự vận hành của các hệ
thống pháp luật chính trên thế giới nhằm dễ dàng tiến hành các quan hệ hợp tác và
hội nhập quốc tế về kinh tế, tránh những sai sót và thiệt hại do không hiếu biết tinh
thần pháp luật
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•

.Học tập, tham khảo những kiến thức, kỹ thuật và định chế pháp luật có giá trị của các
hệ thống pháp luật nước ngoài nhằm bổ sung và hoàn thiện kiến thức và định chế
pháp luật Việt nam

3 NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
STT
1

BÀI
1. Đại cương về
Luật so sánh
(LSS)

2

2.Quan niệm về
Pháp luật trong
văn hóa
Việt
nam và văn hóa
phương Tây

MỤC TIÊU
Nắm vững

MỤC, TIỂU MỤC

những khái 1.Khái niệm LSS

niệm cơ bản của môn 2..Đối tượng nghiên cứu của LSS
học Luật So sánh .
3.Mục đích và chức năng của LSS
(LSS)
4.Phân loại hệ thống pháp luât
Hiểu rõ quan niệm về
pháp luật trong văn
hóa cổ truyền Việt
nam, và quan niệm về
pháp luật của phương
Tây, nền tảng triết lý
của các hệ thống pháp
luật khác nhau trên thế
giới hiện nay

1. Quan niệm về pháp luật trong văn
hóa cổ truyền Việt nam :
a) Nhân trị
b) Pháp trị
2.Quan niệm về pháp luật của phương
Tây:
a) Luật thực tại
b) Luật tự nhiên

3

4

3.Hệ thống Luật

Nghiên cứu quá trình

1. Quá trình hình thành và phát triển

Pháp-Latinh hay phát triển và những
Đức-La mã (Luật đặc điểm chính của hệ
thống
Dân sự)

2. Đặc điểm cấu trúc của hệ thống

4.Hệ thống Luật

Nghiên cứu quá trình

A.Hệ thống pháp luật Anh quốc

Anh-Mỹ (Thông

phát triển và đặc điểm
chính của hai tiểu
hệ
thống (Anh và Mỹ)
cùng nằm trong
hệ

Luật)

thống Anh Mỹ nhưng
cũng có những nét
khác biệt

3. Đặc điểm về nguồn của pháp luật

1.Quá trình phát triển
2.Cấu trúc của pháp luật
3. Nguồn của pháp luât
B.Hệ thống pháp luật Mỹ
1. Quá trình phát triển
2.Cấu trúc pháp luật : luật liên bang
và luât tiểu bang
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3. Nguồn của pháp luật

5

6

5.Hệ thống pháp

Nghiên cứu những đăc

1.Quá trình phát triển

luật Liên Xô (Xã
hội chủ nghĩa)

điểm của hệ thống
pháp luật Liên Xô như
là môt điển hình căn
bản của hệ thống pháp
luật được áp dụng ở
các nước xã hôi chủ
nghĩa

2.Nguyên tắc Pháp chế Xã hội chủ
nghĩa

Tìm hiểu đăc điểm của
hai hệ thống pháp luật
thực tại chịu ảnh
hưởng nặng nề của
tôn giáo là Hồi giáo và
Ấn giáo

A.Pháp luật Hồi giáo(Islamic Law)
1. Luật tôn giáo và luật thực tại

6.Hệ thống pháp
luật theo tôn
giáo: Pháp luật
Hồi giáo và
Pháp luật Ấn
giáo

3.Nguồn của pháp luật
4.Cấu trúc của pháp luật

2. Nguồn của luật Hồi giáo
3. Pháp luật của các nước theo đạo Hồi
B.Pháp luật theo Ấn giáo (Hindu Law)
1.Nguồn của luât Ấn giáo
2.Phạm vi áp dụng của Luật Ấn giáo
3.Nền pháp luật của nước Ấn độ ngày
nay

7

Tổng kết

Suy nghĩ về ưu và

1.Ưu diểm của các hệ thống

khuyết điểm của các
hệ thống pháp luật

2.Khuyết diểm của các hệ thống
3.Những bài học có thể rút ra

4 HỌC LIỆU
4.1 Tài liệu bắt buộc
•

Bài giảng “Luật So sánh” do giảng viên phụ trách biên soạn

4.2 Tài liệu tham khảo
•

René David, Những hệ thống pháp luật chính trong thế giới đương đại, bản dịch của
TS Nguyễn sĩ Dũng và Thạc sĩ Nguyễn đức Lam, Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh, 2003
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5 TỔ CHỨC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC
Thuyết trình
BÀI
Thuyết

Thực

Tự học,

hành, thí

tự nghiên

nghiệm,
điền
giã…

cứu

Tổng
(45 phút/tiết)

Lý thuyết

trình

Thảo luận

Bài 1

3 tiết

1 tiết

1 tiết

5tiết

Bài 2

3 tiết

1 tiết

1 tiết

5 tiết

Bài 3

3 tiết

1 tiết

1 tiết

5 tiết

Bài 4

3 tiết

1 tiết

1 tiết

5 tiết

Bài 5

3 tiết

1 tiết

1 tiết

5 tiết

Bài 6

3 tiết

1 tiết

1 tiết

5 tiết

Bài 7

3 tiết

1 tiết

1 tiết

5 tiết

Tổng
cộng

21 tiết

7 tiết

7 tiết

35 tiết

6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

STT

TRỌNG SỐ

Tiểu luận nghiên cứu và thuyết trình
1 50% nhóm
2

Kiểm tra cuối học kỳ

50%

7 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, TRỢ GIẢNG
7.1 Giảng viên: Trần Anh Tuấn
•

Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ, Đồng Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Việt Bỉ,
Luật sư, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM

•

Thời gian, địa điểm làm việc: Theo lịch hẹn và công việc, Phòng 410 ,97 Võ văn
Tần,Q.3. ĐT 39300946
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•

Địa chỉ liên hệ: 80/7 đường 12, Phường 11, Quận Gò vấp (khu Làng Hoa cũ), Di động
0903 778 179

•

Email: prof_tuan@yahoo.com

7.2 Giảng viên: Trần Anh Thục Đoan
•

Chức danh, học hàm, học vị: Luật sư Thạc sĩ, Giảng viên cơ hữu Khoa Kinh tế, Đại
học Mở TPHCM. Trưởng văn phòng Luật sư Trần Anh, Đoàn Luật sư TPHCM

•

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Kinh tế, Đại học Mở TPHCM

•

Địa chỉ liên hệ: Di động 0919 400 222

•

Email: trananh_sg@yahoo.com

Ban giám hiệu
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