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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn   

 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

1. Họ và tên:    Nguyễn Minh Tuấn 

2. Năm sinh:   1979   

3. Nam/Nữ:    Nam 

4. Nơi sinh:   Hà nội   

5. Nguyên quán:   Hà nội 

6. Địa chỉ thường trú:  Quận Hoàng Mai, Hà nội, Việt Nam 

7. E-Mail:    nguyenminhtuan_hn@yahoo.com 

    t.nguyen@mx.uni-saarland.de  

8. Học vị:   Tiến sĩ luật học,  

Tốt nghiệp loại giỏi, năm bảo vệ: 2012; Nơi bảo vệ: Đại học 

Tổng hợp Saarland, CHLB Đức, Ngành: Luật  học 

9. Cơ quan công tác:  Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà nội,  

Nhà E1, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam, 

Tel. (04) 37547787; Fax: (04) 37547081    

mailto:nguyenminhtuan_hn@yahoo.com
mailto:t.nguyen@mx.uni-saarland.de
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II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

10/2008–10/2012: Nghiên cứu sinh Đại học Tổng hợp Saarland, CHLB Đức 

theo học bổng của DAAD (Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức) 

và học bổng toàn phần của Chính phủ Việt Nam; Đề tài luận 

án: Haftung für staatliches Unrecht nach deutscher und 

vietnamesischer Rechtslage im Vergleich (So sánh trách 

nhiệm bồi thường của nhà nước theo pháp luật Đức và pháp 

luật Việt Nam), do GS.TSKH. Christoph Gröpl hướng dẫn, 

kết quả của Hội đồng chấm luận án: Loại giỏi. 

6/2008–10/2008: Học Tiếng Đức tại Trung tâm CDC (Carl Duisberg 

Centrum), Cologne, CHLB Đức theo học bổng của DAAD. 

2/2008–5/2008: Học Tiếng Đức tại Trung tâm Việt - Đức (Đại học Bách 

Khoa Hà nội) theo chương trình học bổng của DAAD. 

5/2007–5/2008: Chuyên gia pháp lý của Dự án hỗ trợ thể chế cho Việt Nam 

(ISP) do Liên minh Châu Âu tài trợ. Dự án gồm có các hợp 

phần: Văn Phòng Quốc hội, Bộ Tư Pháp, Tòa án nhân dân 

tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

10/2002–10/2005: Học Cao học luật tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội. 

Thủ khoa thi đầu vào và Tốt nghiệp thủ khoa Cao học luật 

Khóa VIII (2002-2005). Đề tài luận văn thạc sĩ: “Một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn về dân chủ ở xã”, do GS.TS. Nguyễn 

Đăng Dung hướng dẫn, kết quả đánh giá của Hội đồng chấm 

luận văn: 10/10, loại xuất sắc. 

4/2002 đến nay: Giảng viên của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội. 

9/1997–5/2001: Học cử nhân Luật tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội.  
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III. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU: 

Từ 1/4/2002:   Giảng viên, Khoa Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà nội 

Đã tham gia giảng dạy ở nhiều cơ sở đào tạo trong và ngoài 

Đại học Quốc gia Hà nội các môn học: Lý luận nhà nước và 

pháp luật, Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Lịch sử 

nhà nước và pháp luật thế giới. 

Đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài khoa học, tham dự nhiều 

Hội thảo lớn ở trong nước và quốc tế; Công bố nhiều cuốn 

sách, nhiều bài viết đăng tải trên các Tạp chí chuyên ngành 

như: Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp, Tạp chí Khoa học của Đại học Quốc gia Hà nội, Tạp 

chí Cộng sản, Tạp chí Dân chủ và pháp luật và trên các báo 

đại chúng như: Vietnamnet, Tia sáng, Khoa học và đời sống, 

Pháp lý và nhiều báo khác. 

IV. NGOẠI NGỮ: 

 

Tiếng Đức: Nghe, nói, đọc, viết: Tốt (Học tập, nghiên cứu 5 năm tại 

Đức, viết và bảo vệ luận án luật bằng Tiếng Đức, có thể 

nghiên cứu, trao đổi khoa học, giảng dạy, phiên dịch chuyên 

ngành luật bằng Tiếng Đức) 

Tiếng Anh: Nghe, nói, đọc, viết: Tốt (Trình độ TOEFL quốc tế; Có thể 

nghiên cứu, trao đổi khoa học, giảng dạy, phiên dịch chuyên 

ngành luật bằng Tiếng Anh)  
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V. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

 SÁCH (MỘT TÁC GIẢ): 

1. Nguyễn Minh Tuấn, Tập bài giảng lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Nhà 

xuất bản chính trị quốc gia, Hà nội, 2007. 

2. Nguyễn Minh Tuấn, Tổ chức chính quyền thời kỳ phong kiến ở Việt Nam, Nhà 

xuất bản Tư pháp, 2006. 

3. Nguyễn Minh Tuấn, Dân chủ ở xã từ góc nhìn pháp lý, Nhà xuất bản Công an 

nhân dân, 2006. 

 SÁCH (VIẾT CHUNG): 

1. Nguyễn Minh Tuấn, Vai trò của thẩm phán trước yêu cầu cải cách tư pháp, in 

trong sách chuyên khảo của Khoa Luật - ĐHQGHN: "Cải cách tư pháp ở Việt 

Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền", do tác giả Lê Cảm và 

Nguyễn Ngọc Chí đồng chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, năm 

2004, tr. 222–235. 

2. Nguyễn Minh Tuấn, Khi pháp luật là hiện thân của công lí, in trong sách "Một 

góc nhìn của trí thức", Tập 5, Nhà xuất bản Trẻ, năm 2005, tr. 63–68. 

3. Nguyễn Minh Tuấn, Bộ luật Hammurabi – Nội dung và giá trị, in trong sách 

“Khoa luật trực thuộc Đại học Quốc gia Hà nội - 30 năm truyền thống (1976–

2006)”, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà nội, 2006. 

4. Nguyễn Minh Tuấn, Chính quyền thời kỳ phong kiến ở Việt Nam, in trong sách 

Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long, Tập 1, Nhà xuất bản Văn hóa Thông 

tin, 2010, tr. 2151–2172. 

5. Nguyễn Minh Tuấn, Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà nội qua các giai đoạn lịch sử, in trong sách Tổng tập nghìn năm văn hiến 

Thăng Long, Tập 3, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2010, tr. 1308–1314.  

6. Nguyễn Minh Tuấn, Trường phái pháp luật lịch sử với việc pháp điển hóa Bộ 

luật dân sự ở Đức, in trong sách Văn hóa pháp luật – những vấn đề lý luận cơ 
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bản và ứng dụng chuyên ngành, do tác giả Hoàng Thị Kim Quế và Ngô Huy 

Cương đồng chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, năm 2012, 

tr. 657–667. 

7. Nguyễn Minh Tuấn, ABC về Hiến pháp, viết chung với các tác giả Nguyễn Đăng 

Dung, Vũ Công Giao, Đặng Minh Tuấn, Lã Khánh Tùng, Nhà xuất bản Thế giới, 

2013 (135 trang). 

8. Nguyễn Minh Tuấn, Luận về sửa đổi Hiến pháp 1992, viết chung với các tác giả 

Võ Trí Hảo, Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Cảnh Bình, Bùi Ngọc Sơn, Nhà xuất bản 

chính trị Quốc gia, Hà nội, 2013 (231 trang). 

 ĐỀ TÀI (CHỦ TRÌ HOẶC THAM GIA) 

1. Chủ trì Đề tài độc lập cấp Đại học Quốc gia: “Các mô hình tổ chức chính quyền 

thời kỳ phong kiến ở Việt Nam”, Đã nghiệm thu năm 2005. 

2. Chủ trì Đề tài cấp trường: “Những ảnh hưởng của Nho giáo trong Bộ luật Hồng 

Đức”, Đã nghiệm thu năm 2007. 

3. Tham gia đề tài: “Tính nhân bản của Hiến pháp”, đề tài cấp Đại học Quốc gia, 

do GS.TS. Nguyễn Đăng Dung chủ trì, đã nghiệm thu năm 2004. 

4. Tham gia đề tài: “Chính sách bảo đảm xã hội ở Việt Nam”, đề tài cấp Đại học 

Quốc gia, do GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế chủ trì, đã nghiệm thu năm 2003. 

5. Tham gia đề tài: “Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội ở 

Việt Nam”, đề tài cấp Đại học Quốc gia, do GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế chủ trì, 

đã nghiệm thu năm 2002. 

6. Tham gia đề tài: “Quy chế pháp lý của công dân Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp trường, do PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan chủ trì, đã nghiệm thu 

năm 2009. 
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 CÔNG TRÌNH, BÀI BÁO KHOA HỌC TIÊU BIỂU ĐÃ CÔNG BỐ: 

1. Nguyễn Minh Tuấn, Bàn về dịch vụ hành chính công, Tạp chí dân chủ và pháp 

luật (Bộ tư pháp), số 3/2003, tr. 9–13. 

2. Nguyễn Minh Tuấn, Vai trò của thẩm phán trước yêu cầu cải cách tư pháp, Tạp 

chí nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc hội), số 9 (32)/2003, tr. 32–37.  

3. Nguyễn Minh Tuấn, Nhà nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt 

Nam (kì 1), Tạp chí dân chủ và pháp luật (Bộ Tư Pháp), số 11 (140)/ 2003, 

tr. 44–47. 

4. Nguyễn Minh Tuấn, Nhà nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt 

Nam (kì 2), Tạp chí dân chủ và pháp luật (Bộ Tư Pháp), số 12 (141)/ 2003, tr. 

44–47. 

5. Nguyễn Minh Tuấn, Văn hoá kinh doanh trong điều kiện xây dựng nền kinh tế tri 

thức, Tạp chí khoa học và tổ quốc (Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt 

Nam), số 11+12/2004, tr.6–8. 

6. Nguyễn Minh Tuấn, Xây dựng xã hội công dân từ xã hội làng xã cổ truyền ở Việt 

Nam hiện nay, Tạp chí khoa học và tổ quốc (Liên hiệp các hội khoa học và kĩ 

thuật Việt Nam), số 11+12/2004, tr. 6–8. 

7. Nguyễn Minh Tuấn, Dân chủ trong chế độ phong kiến ở Việt Nam, Tạp chí khoa 

học và tổ quốc (Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam), số 13/2004, 

tr. 6–9. 

8. Nguyễn Minh Tuấn, Một số vấn đề về thực hiện qui chế dân chủ ở cấp xã trong 

điều kiện hiện nay ở Việt Nam, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà nội 

(chuyên san kinh tế - luật), T.XX, No4, 2004, tr. 39–46. 

9. Nguyễn Minh Tuấn, Đặc trưng của dân chủ trong chế độ phong kiến Việt Nam, 

Tạp chí nghiên cứu lập pháp - số 10 (45), tháng 10/2004, tr. 62–67. 

10. Nguyễn Minh Tuấn, Khi pháp luật là hiện thân của công lí, Tạp chí Tia sáng (Bộ 

khoa học và công nghệ), số 11/2004, tr. 12–13.  
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11. Nguyễn Minh Tuấn, Triết lí của tự do, Tạp chí Tia sáng (Bộ khoa học và công 

nghệ), số 3/2005, tr. 12–13. 

12. Nguyễn Minh Tuấn, Dân chủ hoá nông thôn vì sự phát triển bền vững, Tạp chí 

khoa học và tổ quốc, số tháng 9 (259) ra ngày 20/9/2005, tr. 19–21. 

13. Nguyễn Minh Tuấn, Bộ luật Hammurabi - bộ luật cổ xưa nhất của nhân loại, 

Tạp chí Luật học (Trường Đại học Luật Hà nội), số 6/2005 ra tháng 12/2005, 

tr. 65–69. 

14. Nguyễn Minh Tuấn, Một số vấn đề lý luận về pháp luật trong giai đoạn hiện nay, 

Hội thảo khoa học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Hành chính nhà nước. 

Trung tâm nghiên cứu pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, Hà Nội, 2005. 

15. Nguyễn Minh Tuấn, Sáu mươi năm xây dựng bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam, Hội thảo khoa học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa 

Hành chính nhà nước, Hà Nội, 2005. 

16. Nguyễn Minh Tuấn, Những ảnh hưởng tích cực của Nho giáo trong Bộ luật 

Hồng Đức, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà nội (chuyên san kinh tế - 

luật), T.XX, No4, 2004, tr. 39–46. 

17. Nguyễn Minh Tuấn, Bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện qui chế dân chủ ở xã, 

Tạp chí Cộng sản, số 109, 2006, tr. 38–44.  

18. Nguyễn Minh Tuấn, Để pháp luật gần hơn với cuộc đời, Báo điện tử Đảng cộng 

sản Việt Nam, đăng ngày 25/11/2006. 

19. Nguyễn Minh Tuấn, Những vấn đề đặt ra từ việc thực hiện qui chế dân chủ ở xã, 

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà nội, Kinh tế - Luật, T.XXII, Số 2, tháng 

11 năm 2006, tr. 39–45. 

20. Nguyễn Minh Tuấn, Hoàn thiện nhà nước và pháp luật theo tinh thần nghị quyết 

đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ X, Hội thảo khoa học, Trường Đại học 

Luật Hà nội, Hà Nội, 2006. 

21. Nguyễn Minh Tuấn, Luật pháp: cần, rất cần…nhưng chưa đủ, Tuần Việt Nam, 

đăng ngày 2/11/2006, truy cập tại địa chỉ: 

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/luat-phap-can-rat-can-nhung-chua-du. 

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/luat-phap-can-rat-can-nhung-chua-du
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22. Nguyễn Minh Tuấn, Nhà nước Văn Lang – Nhà nước siêu làng, Tạp chí Khoa 

học ĐHQGHN, Kinh tế - Luật 23(2007), tr. 177–183. 

23. Nguyễn Minh Tuấn, Một góc nhìn về Vua Việt Nam thời kỳ phong kiến, Tạp chí 

Dân chủ và Pháp luật (Bộ Tư Pháp), Số 1/2008, tr. 49–53. 

24. Nguyễn Minh Tuấn, Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt 

Nam - Lịch sử, thực trạng và phương hướng hoàn thiện, Hội thảo khoa học, 

Trường Đại học Luật Hà Nội. Khoa Hành chính nhà nước. Trung tâm nghiên cứu 

pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, Hà Nội, 2008. 

25. Nguyễn Minh Tuấn, Nét độc đáo của qui phạm pháp luật trong Bộ luật Hồng 

Đức, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (Hiến kế Lập pháp), Số 33(118), Tháng 

3/2008, tr. 49–51. 

26. Nguyễn Minh Tuấn, Trường đại học hạn chế nghiên cứu khoa học của sinh 

viên?, Tuần Việt Nam, đăng ngày 18/4/2009, truy cập tại địa chỉ: 

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/truong-dai-hoc-han-che-nghien-cuu-khoa-hoc-

cua-sinh-vien. 

27. Nguyễn Minh Tuấn, Lập hiến hướng đến pháp quyền ở Việt Nam, Tạp chí Tia 

sáng, Số 15, ngày 5/8/2009, tr.12–14, hoặc truy cập tại địa chỉ: 

http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=76&News=2959&CategoryID=3. 

28. Nguyễn Minh Tuấn, Bàn về chế định quyền công dân trong Hiến pháp 1992, Báo 

Khoa học và Đời sống, đăng ngày 5/10/2011, truy cập tại địa chỉ:  

http://bee.net.vn/channel/1983/201110/Ban-ve-che-dinh-quyen-cong-dan-trong-

Hien-phap-1992-1814090/. 

29.  Nguyễn Minh Tuấn, Hiến pháp 1946: Thể hiện cơ chế phân công và kiểm soát 

quyền lực, Tạp chí Tia sáng, đăng ngày 14/12/2011, truy cập tại địa chỉ:  

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&%20Category%20ID=42&News=

4720. 

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/truong-dai-hoc-han-che-nghien-cuu-khoa-hoc-cua-sinh-vien
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/truong-dai-hoc-han-che-nghien-cuu-khoa-hoc-cua-sinh-vien
http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=76&News=2959&CategoryID=3
http://bee.net.vn/channel/1983/201110/Ban-ve-che-dinh-quyen-cong-dan-trong-Hien-phap-1992-1814090/
http://bee.net.vn/channel/1983/201110/Ban-ve-che-dinh-quyen-cong-dan-trong-Hien-phap-1992-1814090/
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&%20Category%20ID=42&News=4720
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&%20Category%20ID=42&News=4720
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30. Nguyễn Minh Tuấn, An toàn và trật tự xã hội- nhìn từ hệ thống các biển báo ở 

Đức, Tạp chí Tia sáng, Số 14, ngày 20/7/2011, tr.43–46,  

hoặc truy cập tại địa chỉ: 

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=4000.  

31. Nguyễn Minh Tuấn, Thuế thu nhập của người lao động ở Đức, Tạp chí Tia sáng, 

đăng ngày 21/9/2011, truy cập tại địa chỉ:  

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=4395.  

32. Nguyễn Minh Tuấn, Cấm chơi golf ngày nghỉ và những nhầm lẫn về pháp luật, 

Tạp chí Tia sáng, đăng ngày 28/10/2011, truy cập tại địa chỉ: 

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=4558. 

33.  Nguyễn Minh Tuấn, Đại diện cho nhân dân cả nước, Tạp chí Tia sáng, đăng 

ngày 16/11/ 2011, truy cập tại địa chỉ: 

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=4614. 

34. Nguyễn Minh Tuấn, Tiếp cận pháp luật từ góc nhìn văn hóa, Tạp chí Tia sáng, 

Số 24, ngày 20/12/2011, tr. 12–13, hoặc truy cập tại địa chỉ:  

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=4700.  

35. Nguyễn Minh Tuấn, Lịch sử lập hiến ở Đức, Tạp chí dân chủ và pháp luật. Bộ 

Tư Pháp, Số 1/2012, tr. 60–63. 

36. Nguyễn Minh Tuấn, Trao đổi về bài viết: Tội "giết người" không có người chết?, 

Tạp chí Tia sáng, đăng ngày 22/2/2012, truy cập tại địa chỉ:  

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&CategoryID=42&News=4925. 

37. Nguyễn Minh Tuấn, Bỏ phiếu tín nhiệm và thăm dò tín nhiệm Thủ tướng tại Đức, 

Tuần Việt Nam. Báo điện tử Vietnamnet, đăng ngày 26/3/2012,  

truy cập tại địa chỉ:  

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-03-26-bo-phieu-tin-nhiem-thu-tuong-tai-

duc.  

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=4000
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=4395
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=4558
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=4614
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=4700
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&Cate%1fgoryID=42&News=4925
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-03-26-bo-phieu-tin-nhiem-thu-tuong-tai-duc
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-03-26-bo-phieu-tin-nhiem-thu-tuong-tai-duc


10 
 

38. Nguyễn Minh Tuấn, Cơ chế bảo hiến ở Đức, Tạp chí Tia sáng đăng ngày 

9/4/2012, truy cập tại địa chỉ: 

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=5058. 

39. Nguyễn Minh Tuấn, Trường phái pháp luật lịch sử ở Đức, Tạp chí Nhà nước và 

pháp luật, Số 5 (289), 2012, tr. 39–47. 

40. Nguyễn Minh Tuấn, Bỏ phiếu tín nhiệm và những vướng mắc về mặt pháp lý, 

Tạp chí Pháp lý, đăng ngày 18/8/2012,  

truy cập tại địa chỉ: 

http://phaply.net.vn/chinh-tri/thoi-luan/bo-phieu-tin-nhiem-va-nhung-vuong-

mac-phap-ly.html.  

41. Nguyễn Minh Tuấn, So sánh pháp luật bồi thường nhà nước ở Đức và Việt Nam, 

bài viết tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư, Chủ đề: Việt Nam 

trên đường hội nhập và phát triển bền vững - Vietnam on the road to integration 

and sustainable development, thuộc tiểu ban Hệ thống pháp luật Việt Nam trong 

thời đại pháp quyền vì mục tiêu phát triển bền vững, do Viện Khoa học xã hội 

Việt Nam phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, từ 26/11/2012 đến 

28/11/2012. 

42. Nguyễn Minh Tuấn, Ideengeschichte der Gewaltenteilung, Gewaltenteilung im 

deutschen Grundgesetz und Prinzip des demokratischen Zentralismus in den 

Vietnamesischen Verfassungen (Tư tưởng phân quyền, phân quyền trong Luật cơ 

bản Đức và nguyên tắc tập trung dân chủ theo Hiến pháp Việt Nam), bài viết 

bằng Tiếng Đức, Hội thảo quốc tế về Luật nhà nước, luật tài chính và luật thuế 

(Seminar zum Staats-, Finanz- und Steuerrecht), tại Khoa Luật và kinh tế học, 

Đại học Saarland, tháng 1/2012.  

43. Nguyễn Minh Tuấn, Vergleich zwischen dem deutschen Amtshaftungsrecht und 

dem vietnamesischen Staatshaftungsrecht (Pháp luật bồi thường nhà nước ở Đức 

và Việt Nam – từ góc nhìn so sánh), bài viết bằng Tiếng Đức, Hội thảo quốc tế 

về Luật công (Seminar zum öffentlichen Recht), tại Khoa Luật và kinh tế học, 
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truy cập tại địa chỉ:  

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=5855. 
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sử, tranh luận và ý nghĩa thực tiễn, Tạp chí Tia sáng, đăng ngày 31/12/2012,  

truy cập tại địa chỉ: 

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=602. 

46. Nguyễn Minh Tuấn, Luận án tiến sĩ luật học với đề tài: “Haftung für staatliches 

Unrecht nach deutscher und vietnamesischer Rechtslage im Vergleich” (So sánh 

trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo pháp luật Đức và pháp luật Việt 

Nam), dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH. Christoph Gröpl, bảo vệ thành công 

trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ của Khoa Luật và Kinh tế học ngày 

20/12/2012, kết quả loại giỏi, xuất bản điện tử ngày 9/1/2013, truy cập tại địa 

chỉ: http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2013/5031/. 

47. Nguyễn Minh Tuấn, Quyền biểu tình: nên qui định thế nào, Tạp chí Tia sáng, 

đăng ngày 14/3/2013, truy cập tại địa chỉ:  

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&CategoryID=42&News=6195.  

48. Nguyễn Minh Tuấn, Quyền biểu tình ở Cộng hòa liên bang Đức và góp ý hướng 

hoàn thiện chế định này trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Bài viết 

tham dự Hội thảo khoa học “Góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 

1992” do Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà nội tổ chức, ngày 10/3/2013.  
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Workshop: Die Verfassungsreform aus der Perspektive der Rechtswissenschaft - 
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học pháp lý – thảo luận giữa các cựu sinh viên DAAD, tổ chức ngày 11/5/2013).  

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=5855
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&CategoryID=42&News=602
http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2013/5031/
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&CategoryID=42&News=6195


12 
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52. Nguyễn Minh Tuấn, Chuyện bảo vệ nhân phẩm ở Đức, Tuần Việt Nam, đăng 
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53. Nguyễn Minh Tuấn, Triết lý pháp luật hiện đại của Radbruch, Tạp chí Tia sáng, 

Số 14, tr. 14-16, hoặc truy cập tại địa chỉ:  
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4/9/2013, truy cập tại địa chỉ: 
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    Hà nội, ngày 5 tháng 9 năm 2013 

                                                                                      Người khai  

                                                                                      (Họ tên và chữ ký) 
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