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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM 

  

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học 

1.1. Tên môn học:  Luật hiến pháp nƣớc ngoài   Mã môn học: GLAW4302 

1.2. Khoa phụ trách:  Khoa Kinh Tế và Luật 

1.3. Số tín chỉ:  03 tín chỉ lý thuyết 

2. Mô tả môn học 

Môn học sẽ giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển Hiến pháp của các nước trên thế 

giới; cung cấp kiến thức cơ bản đối với những chế định quan trong của luật Hiến pháp như: 

Hình thức nhà nước, Đảng phái, Chế độ bầu cử, Nguyên thủ quốc gia, Nghị viện, Chính 

phủ, Tòa án trên thế giới. 

3. Mục tiêu môn học 

    3.1. Mục tiêu tổng quát: 

 Hiến pháp được ra đời từ sau các cuộc cách mạng tư sản diễn ra trên thế giới. Đến 

nay, hầu hết Luật Hiến pháp của các quốc gia trong đó có Việt Nam đều được xây dựng trên 

nền tảng tri thức Luật Hiến pháp được thừa nhận chung trên thế giới. Môn học Luật Hiến 

pháp nước ngoài giúp sinh viên tiếp cận được với nền tảng tri thức chung này; biết so sanh, 

đối chiếu, tiếp thu và vận dụng một cách sáng tạo những giá trị pháp lý tiến bộ của nhân loại 

trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam. 

    3.2. Mục tiêu cụ thể: 

* Kiến thức: môn học Luật Hiến pháp nước ngoài nhằm trang bị cho sinh viên những 

tri thức về luật Hiến pháp được thừa nhận chung trên thế giới. Hiểu được đặc điểm, bản 

chất, chức năng của Hiến pháp; sự ra đời của Hiến pháp; những chế định cơ bản của luật 

Hiến pháp.  

* Kỹ năng: Giúp sinh viên hình thành và phát triển kỹ năng lý giải các vấn đề học 

thuật; phân tích các sự kiện chính trị – pháp lý diễn trên thế giới có liên quan đến nội dung 

môn học. Có kỹ năng khai thác và xử lý tốt các nguồn tài liệu liên quan đến chuyên đề của 

môn học. Biết tiếp thu những tinh hoa chính trị – pháp lý của nhân loại, nhằm vận dụng tốt 

vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.  

* Thái độ: Có ý thức tôn trọng Hiến pháp và pháp luật; tôn trọng sự khác biệt trong 

thể chế chính trị, văn hóa của các quốc gia 
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4. Nội dung chi tiết môn học 

Tên 

chƣơng 
Mục Nội dung khái quát 

Số tiết Tài liệu tự 

học 
TC LT BT TH 

Bài 1: 

Những vấn 

đề lý luận 

cơ bản về 

luật hiến 

pháp nước 

ngoài 

1. Luật Hiến 

pháp là một 

ngành luật 

trong hệ thống 

pháp luật của 

mỗi quốc gia 

▪ Khái niệm; đối tượng 

điều chỉnh, phương 

pháp điều chỉnh của 

Luật Hiến pháp 

▪ Hệ thống ngành luật 

hiến pháp 

▪ Nguồn của luật hiến 

pháp 

▪ Vị trí của ngành luật 

hiến pháp trong hệ 

thống pháp luật của 

mỗi quốc qia 

▪ Xu thế phát triển cơ 

bản của Luật Hiến pháp 

4 4 

 

 

 

0 0 Xem chương 

1,2 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội, (2012), 

Giáo trình 

Luật Hiến 

pháp nước 

ngoài,Nxb, 

CAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Khoa học 

luật Hiến 

pháp nước 

ngoài 

 

▪ Đối tượng nghiên cứu 

của khoa học luật hiến 

pháp nước ngoài 

 ▪ Lịch sử nghiên cứu 

khoa học luật Hiến 

pháp nước ngoài  

▪ Vấn đề nghiên cứu 

cứu khoa học luật Hiến 

pháp nước ngoài ở Việt 

Nam 

3 Môn học 

luật Hiến 

pháp nước 

ngoài 

▪ Nội dung của môn 

học 

▪ cầu của môn học 

4 Hiến pháp -

nguồn cơ bản 

của ngành luật 

hiến pháp 

▪ Khái niệm, phạm vi 

điều chỉnh, bản chất, 

vai trò, hiệu lực của 

hiến pháp 

▪ Hình thức, cấu trúc 

của hiến pháp 

▪ Thông qua, sửa đổi, 

hủy bỏ Hiến pháp 

Bài 2 

Chế độ bầu 

cử 

1.Những khái 

niệm cơ bản 

▪ Bầu cử 

▪ Quyền bầu cử 

 - Quyền bầu cử chủ 

động 

4 2 2 0 Xem chương 3 

Trường Đại 

học Luật Hà 
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 - Quyền bầu cử bị 

động  

▪ Chế độ bầu cử (nghĩa 

rộng, nghĩa hẹp) 

Nội, (2012) 

Giáo trình 

Luật Hiến 

pháp nước 

ngoài,Nxb, 

CAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. các nguyên 

tắc bầu cử 

 

 

 

 

▪ Nguyên tắc phổ thông 

▪ Nguyên tắc bình đẳng 

▪ Nguyên tắc bầu cử tự 

do, bỏ phiếu bắt buộc 

▪ Nguyên tắc bầu cử 

trực tiếp, gián tiếp 

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu 

kín 

3. Tổ chức và 

trình tự tiến 

hành bầu cử 

 

 

 

 

▪ Xác định ngày bầu cử 

▪ Thành lập đơn vị bầu 

cử 

▪ Khu vực bỏ phiếu 

▪ Các tổ chức phụ trách 

bầu cử 

▪ Lập danh sách cử tri 

▪ Đưa mgười ra ứng cử 

▪ Vận động bầu cử 

▪ Bỏ phiếu 

▪ Kiểm phiếu và xác 

định kết quả 

4. Các phương 

pháp phân ghế 

đại biểu 

▪ Chế độ bầu cử đa số 

(đa số tương đối, đa số 

tuyệt đối, đa số tăng 

cường) 

▪ Chế độ bầu cử tỷ lệ 

Bài 3 

Các mô 

hình chính 

thể và cấu 

trúc nhà 

nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Các mô 

hình chính thể 

▪ Chính thể quân chủ 

nghị viện lập hiến 

▪ Chính thể cộng hòa 

nghị: vai trò nổi bật của 

Nghị viện  

▪ Chính thể cộng hòa 

Tổng thống: sự độc lập 

giữa Nghị viện và 

Chính phủ  

▪ Chính thể cộng hòa 

hỗn hợp: sự kết hợp đặc 

điểm của hai hình thức 

trên  

▪ Chính thể cộng hòa 

XHCN 

4 2 2 0 Xem chương4 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội, (2012) 

Giáo trình 

Luật Hiến 

pháp nước 

ngoài,Nxb, 

CAND 
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▪ Chính thể cộng hòa 

Hồi giáo 

2. Các mô 

hình cấu trục 

nhà nước 

▪ Nhà nước đơn nhất 

▪ Nhà nước liêng bang  

▪ Nhà nước liêng minh 

3. Các nguyên 

tắc tổ chức 

quyền lực nhà 

nước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Các nguyên tắc tổ 

chức quyền lực nhà 

nước theo các mô hình 

nhà nước dân chủ 

đương đại(phân chia 

quyền lực, quyền lực 

tối cao của nhà nước 

thuộc về nhân dân; tự 

do tư tưỡng, ngôn luận, 

báo chí, xuất bản; đa 

nguyên đa đảng; nhà 

nước pháp quyền) 

▪ Các nguyên tắc đặc 

thù trong tổ chức quyền 

lực nhà nước của một 

số mô hình chính thể 

(mô hình XHCN, cộng 

hòa Hồi giáo) 

Bài 4 

Nghị viện 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vị trí, vai 

trò của Nghị 

viện trong bộ 

máy nhà nước 

▪ Tính chất đại diện của 

Nghị viện 

▪ Vai trò của Nghị viện 

qua các hình thức chính 

thể: Nghị viện trong 

chính thể đại nghị, 

chính thể Cộng hòa 

Tổng thống, chính thể 

Cộng hoà hỗn hợp, các 

nước xã hội chủ nghĩa  

4 4 0 0 Xem chương 5 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội, (2012) 

Giáo trình 

Luật Hiến 

pháp nước 

ngoài 

Nxb,CAND 

2.Cơ cấu tổ 

chức của nghị 

viện 

▪ Các viện của nghị 

viện, Cơ quan lãnh đạo, 

Các ủy ban của NV 

3. Thẩm 

quyền của 

nghị viện 

▪ Thẩm quyền của nghị 

viện trong lĩnh vực sạu: 

lập pháp, ngân sách tài 

chính, ngoại và phòng 
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thủ quốc gia, tư pháp, 

giám sát học động của 

bộ máy 

4. Quy chế 

làm việc của 

nghị viện và 

thủ tục làm 

luật 

▪ Các kỳ họp;  

▪ Thủ tục làm luật (sáng 

kiến luật, thảo luận, 

thông qua, công bố 

luật) 

Bài 5 

Nguyên thủ 

quốc gia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vị trí, vai 

trò của 

nguyên thủ 

quốc gia 

 

 

 

 

 

▪ Khái niệm nguyên thủ 

quốc gia  

▪ Vị trí pháp lý của 

Nguyên thủ quốc gia: 

độc lập hay thuộc về 

một nhánh quyền lực 

nhất định? 

▪Vai trò của Nguyên 

thủ quốc gia trong các 

hình thức chính thể 

Cộng hòa nghị viện, 

Cộng hòa Tổng thống, 

Cộng hòa hỗn hợp 

 

4 2 2 0 Xem chương 6 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội, (2012) 

Giáo trình 

Luật Hiến 

pháp nước 

ngoài,Nxb, 

CAND 

2. quyền hạn 

của nguyên 

thủ quốc gia 

▪ Thẩm quyền trong 

lĩnh vực hành pháp 

Về đối nội, Về đối 

ngoại 

▪ Thẩm quyền trong 

lĩnh vực lập pháp 

▪ Thẩm quyền trong 

lĩnh vực tư pháp 

 - Quyền bổ nhiệm 

thẩm phán; 

 - Quyền ân xá. 

3. Cách thức 

tuyển chọn 

nguyên thủ 

quốc gia 

▪ Cách thức truyền ngôi 

ở các quốc gia quân chủ 

lập hiến 

▪ Cách thức bầu cử tổng 

thống ở các nước có 

hình thức chính thể 

cộng hòa dân chủ 

Bài 6 1. khái niệm ▪ Định nghĩa 

▪ Thành phần chính trị 
4 2 2 0 Xem chương 7 
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Chính Phủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

của Chính phủ (chính 

phủ một đảng, chính 

phủ liên minh, chính 

phủ không đảng phái) 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội, (2012) 

Giáo trình 

Luật Hiến 

pháp nước 

ngoài,Nxb, 

CAND 

2. Thành lập 

chính phủ, 

thành phần và 

trách nhiệm 

của chính phủ 

 

 

▪ Thành lập chính phủ 

(hình thức nghị viện; 

hình thức ngoài nghị 

viện) 

▪ Thành phần chính phủ 

▪ Trách nhiệm của 

chính phủ (trách nhiệm 

chính trị, trách nhiệm 

pháp lý) 

2. Thẩm 

quyền của 

chính phủ 

 

 

 

 

▪ Thẩm quyền của 

chính phủ trong các 

lĩnh vực sau: Kinh tế-

tài chính; đối ngoại; 

văn hóa xã hội, quốc 

phòng an ninh;lập pháp 

và thi hành pháp; đối 

với tình trạng khẩn cấp 

và các thẩm quyền khác 

4. Cơ cấu tổ 

chúc của 

chính phủ 

▪ Người đứng đầu chính 

phủ 

▪ Bộ và các cơ quan 

khác thuộc chính phủ 

Chƣơng 7 

Hệ thống 

cơ quan tư 

pháp 

1. Vị trí, vai 

trò của các cơ 

quan tư pháp 

trong hệ 

thống các cơ 

quan nhà 

nước 

▪ Chức năng xét xử của 

Tòa án 

▪ Mối quan hệ giữa Tòa 

án với các cơ quan nhà 

nước then chốt 

▪ Vai trò bảo vệ Hiến 

pháp của Tòa án 

4 2 2 0 Xem chương 8 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội, (2012) 

Giáo trình 

Luật Hiến 

pháp nước 

ngoài,Nxb, 

CAND 

2. Tổ chức tòa 

án của một số 

nhà nước điển 

hình 

▪Tòa án của Pháp 

▪Tòa án của Hoa kỳ 

▪Tòa án của Vương 

quốc Anh 

Bài 8 

Đảng phái 

chính trị và 

vai trò của 

1. Sự ra đời 

của đảng phái 

chính trị 

 

▪ Đấu tranh giai cấp - 

đấu tranh chính trị; 

▪ Quyền lực chính trị - 

quyền lực nhà nước; 

4 2 2 0 Xem 

chương10 

Trường Đại 
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nó trong 

đời sống 

chính trị xã 

hội 

▪ Khái niệm Đảng 

chính trị  

học Luật Hà 

Nội, (2012) 

Giáo trình 

Luật Hiến 

pháp nước 

ngoài, 

Nxb,CAND 

2. Vai trò của 

đảng phái 

chính trị trong 

tổ chức và 

hoạt động của 

bộ máy nhà 

nước 

▪ Chức năng của đảng 

chính trị  

▪ Vai trò của Đảng cầm 

quyền 

▪ Vai trò của Đảng đối 

lập 

▪ Sự biến dạng các hình 

thức chính thể qua hoạt 

động của đảng chính trị  

3. Phân loại 

các hệ thống 

đảng phái tư 

sản và vai trò 

của chúng 

trong bầu cử 

▪ Phân loại các hệ thống 

đảng phái tư sản  

 - Hệ thống một đảng:  

 - Hệ thống hai đảng 

 - Hệ thống đa đảng  

▪ Vai trò của chúng 

trong bầu cử 

Bài 9 

Những vấn 

đề cơ bản 

của luật 

hiến pháp 

một số 

nước trên 

thế giới 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Luật hiến 

pháp Hoa kỳ 

▪ Lịch sử lập hiến Hoa 

kỳ 

▪ Quốc Hội Hoa Kỳ 

▪ Cơ quan tư Pháp 

13 10 3 0 Xem 

chương12 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội, (2012), 

Giáo trình luật 

hiến pháp NN 

2.Luật hiến 

pháp của 

cộng hòa 

pháp 

▪ Khái quát về lịch sử 

lập hiến 

▪ Các thể chế nhà nước 

theo Hiến pháp năm 

1958 của Pháp (tổng 

thống, chính phủ, nghị 

viện, tòa án) 

Xem 

chương13 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội, (2012) 

Giáo trình 

Luật Hiến 

pháp nước 

ngoài 

Nxb,CAND 

3. Luật hiến 

pháp liên 

bang Nga 

▪ Những nguyên tắc cơ 

bản của chế độ nhà 

nước 

▪ Tổng thống; nghị 

viện; chính phủ; tổ 

chức tư pháp 

▪ Tổ chức chính quyền 

địa phương 

▪ Hình thức nhà nước 
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Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập, thảo luận; TH: Thực hành.  

5. Học liệu 

5.1. Tài liệu bắt buộc 

[1] Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Hiến pháp nước ngoài, Nxb Công an 

nhân dân, 2012. 

4. Luật hiến 

pháp của Liên 

hiệp Vương 

quốc Anh 

▪ Khái quát về chế độ 

nhà nước của Liên hiệp 

Vương quốc Anh và 

Bắc AiLen 

▪ Lịch sử tư tưởng lập 

hiến và các đặc điểm cơ 

bản của Hiến pháp Anh 

▪ Các cơ quan nhà nước 

của Vương quốc Anh 

Xem 

chương18 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội, (2012) 

Giáo trình 

Luật Hiến 

pháp nước 

ngoài 

Nxb,CAND 

5. Luật hiến 

pháp Nhật 

bản 

▪ Khái quát về lịch sử 

lập hiến của Nhật bản 

▪ Các cơ quan nhà nước 

của nhật bản 

Xem 

chương20 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội, (2012) 

Giáo trình 

Luật Hiến 

pháp nước 

ngoài 

Nxb,CAND 

6. Luật Hiến 

pháp của 

nước cộng 

hòa nhân dân 

Trung Hoa 

▪ Sự cải cách thể chế 

chính trị ở Trung Quốc 

▪ Quốc hội, Chủ tịch 

nước, Quốc vụ viện, 

Viện công tố, Tòa án 

nhân dân, hội đồng 

nhân dân các cấp 

Xem 

chương21 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội, (2012) 

Giáo trình 

Luật Hiến 

pháp nước 

ngoài 

Nxb,CAND 

Ôn Tập 1 0 1 0  

Tổng cộng 45 30 15 00  
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5.2. Tài liệu tham khảo 

[1] Nguyễn Đăng Dung (2006), Nhà nước và trách nhiệm của nhà nước, Tư pháp, 

Hà Nội; 

6. Đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 

561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ  30% 

2 Thi kiểm tra cuối kỳ  70% 

 
Điểm tổng kết môn học 

(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 30% + Điểm thi cuối kỳ * 70%) 
100% 

Ghi chú:  

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: Là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và những điểm thành phần đánh giá khác.  

- Điểm thi kiểm tra cuối kỳ: Là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do Nhà trường tổ chức. 

7. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 

561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về luật hiến pháp nước ngoài  

2 Buổi 2 Chế độ bầu cử 

Bài tập (bái tập cá nhân, thảo luận, thuyết trình  nhóm…) 

 

3 Buổi 3 Các mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước 

Bài tập (bái tập cá nhân, thảo luận, thuyết trình  nhóm…) 

 

4 Buổi 4 Nghị viện  

5 Buổi 5 Nguyên thủ quốc gia 

Kiểm tra 

 

6 Buổi 6 Chính Phủ 

Bài tập (bái tập cá nhân, thảo luận, thuyết trình  nhóm…) 

 

7 Buổi 7 Hệ thống cơ quan tư pháp  
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

Bài tập (bái tập cá nhân, thảo luận, thuyết trình  nhóm…) 

8 Buổi 8 Đảng phái chính trị và vai trò của nó trong đời sống chính trị 

xã hội 

Bài tập (bái tập cá nhân, thảo luận, thuyết trình  nhóm…) 

 

9 Buổi 9 Luật hiến pháp Hoa kỳ, Pháp, Liên Bang Nga  

10 Buổi 10 Luật hiến pháp của Liên hiệp Vương quốc Anh, Nhật Bản, 

Trung Hoa 

 

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3,5 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về luật hiến pháp nước ngoài lý thuyết 

2 Buổi 2 

Những vấn đề lý luận cơ bản về luật hiến pháp nước ngoài 

(tiếp theo) 

Chế độ bầu cử 

lý thuyết 

3 Buổi 3 
Chế độ bầu cử (tiếp theo) 

Các mô hình chính thể và cấu trúc nhà nước 
lý thuyết 

4 Buổi 4 

Bài tập: Chế độ bầu cử; Các mô hình chính thể và cấu trúc 

nhà nước (theo hình thức bài tập cá nhân, thảo luận, thuyết 

trình nhóm hoặc hình thức khác) 

Bài tập 

5 Buổi 5 Nghị viện  lý thuyết 

6 Buổi 6 
Nghị viện (tiếp theo) 

Nguyên thủ quốc gia  

lý thuyết 

7 Buổi 7 Chính Phủ  lý thuyết 

8 Buổi 8 

Bài tập: Nguyên thủ quốc gia; Chính Phủ (theo hình thức bài 

tập cá nhân, thảo luận, thuyết trình nhóm hoặc hình thức 

khác) 

Kiểm tra 

Bài tập 

9 Buổi 9 Hệ thống cơ quan tư pháp  lý thuyết 

10 Buổi 10 Đảng phái chính trị và vai trò của nó trong đời sống chính trị lý thuyết 
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

xã hội  

11 Buổi 11 Luật hiến pháp Hoa kỳ, Pháp, Liên Bang Nga lý thuyết 

12 Buổi 12 
Luật hiến pháp của Liên hiệp Vương quốc Anh, Nhật Bản, 

Trung Hoa 
lý thuyết 

13 Buổi 13 

Bài tập: Luật hiến pháp Hoa kỳ, Pháp, Liên Bang Nga; Liên 

Hiệp Vương Quốc Anh, Nhật Bản, Trung Hoa (theo hình 

thức bài tập cá nhân, thảo luận, thuyết trình nhóm hoặc hình 

thức khác) 

Bài tập 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2014 

 TL. HIỆU TRƢỞNG 

 KT. TRƢỞNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT 

 PHÓ TRƢỞNG KHOA 

 

 

 

 

 Dƣ Ngọc Bích 

 


