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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

   KHOA LUẬT                   

Bộ môn: Lý luận – lịch sử nhà nước và pháp luật 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 
Lịch sử nhà nước và pháp luật 

---------- 

 

1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Giảng viên 1 

Họ và tên: Hoàng Thị Kim Quế 

Chức danh khoa học, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Lý luận - Lịch sử nhà 

nước và  pháp luật 

Thời gian làm việc: Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần  

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội, Bộ môn Lý 

luận, Lịch sử nhà nước và pháp luật 

Điện thoại: 0903208394, 04 37547673; Email: quekim07@yahoo.com  

Các hướng nghiên cứu chính : + Lý luận về Nhà nước và Pháp luật; + Lý luận nhà nước 

pháp quyền, xã hội dân sự; +  Pháp luật và đạo đức, Luật tục; + Pháp luật về các đối 

tượng dễ bị tổn thương; + Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý; + Lịch sử, triết học pháp 

luật; +  Xã hội học pháp luật 

1.2. Giảng viên 2 

Họ và tên: Đào Trí Úc  

Chức danh khoa học, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Chủ tịch Hội đồng KH và Đào 

tạo 

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần  

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội, Bộ môn Lý 

luận, Lịch sử nhà nước và pháp luật 

Điện thoại: 0903469393; Email: ucbich@yahoo.com 

Các hướng nghiên cứu chính : + Lý luận về Nhà nước và Pháp luật; + Lý luận nhà nước 

pháp quyền, xã hội dân sự; + Hiến pháp, Luật Hình sự; + Pháp luật về các đối tượng dễ bị 

tổn thương; +  Xã hội học pháp luật 

1.3. Giảng viên 3 

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn 

Chức danh khoa học, học vị: TS. Giảng viên  

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần  

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội, Bộ môn Lý 

luận, Lịch sử nhà nước và pháp luật 

Điện thoại: 0968 896 664 

Email: tuannm@vnu.edu.vn hoặc tuannguyenminh1979@gmail.com  

Các hướng nghiên cứu chính: + Lịch sử nhà nước và pháp luật; + Lý luận về Nhà nước 

và Pháp luật; + Lý luận nhà nước pháp quyền; + Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý; +  

Chính trị học; + Luật học so sánh; + Xã hội học pháp luật 

mailto:quekim07@yahoo.com
mailto:ucbich@yahoo.com
mailto:tuannm@vnu.edu.vn
mailto:tuannguyenminh1979@gmail.com
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1.4. Giảng viên 4 

Họ và tên: Mai Văn Thắng 

Chức danh khoa học, học vị: TS. Giảng viên  

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần  

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ:  

Điện thoại: 0947.055.811; Email: mvt_anson@mail.ru; mvtanson@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: + Lý luận về Nhà nước và Pháp luật; + Lý luận nhà nước 

pháp quyền + Lịch sử nhà nước và pháp luật; + Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý; +  

Chính trị học; + Luật học so sánh; + Xã hội học pháp luật 

1.5. Giảng viên 5 

Họ và tên: Phạm Thị Duyên Thảo 

Chức danh khoa học, học vị: TS. Giảng viên  

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần  

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ:  

Điện thoại: 0936923135; Email: phamduyenthao@gmail.com 

Các hướng nghiên cứu chính: + Lý luận về pháp luật, nhà nước; + Lý luận nhà nước 

pháp quyền; + Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý; + Xã hội học pháp luật 

1.6. Giảng viên 6 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Phương  

Chức danh khoa học, học vị: Ths. Giảng viên  

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần  

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ:  

Điện thoại: 0988384417; Email: hoaiphuongkl@gmail.com  

Các hướng nghiên cứu chính : + Lý luận về Nhà nước và Pháp luật; + Lịch sử nhà nước 

và pháp luật; + Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý; + Xã hội học pháp luật 

1.7. Giảng viên 7 

Họ và tên: Phan Thị Lan Phương 

Chức danh khoa học, học vị: Ths. Giảng viên  

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần  

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ:  

Điện thoại: 0912383586; Email: phanphuong503@yahoo.com.vn  

Các hướng nghiên cứu chính : + Lý luận về Nhà nước và Pháp luật; + Lịch sử nhà nước 

và pháp luật; + Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý; + Xã hội học pháp luật 

1.8. Giảng viên 8 

Họ và tên: Lê Thị Phương Nga 

Chức danh khoa học, học vị: Ths. Giảng viên  

Thời gian làm việc:  Giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần  

Địa điểm làm việc, địa chỉ liên hệ:  

Điện thoại: 0982114786; Email: phuongngavnu@yahoo.com 

Các hướng nghiên cứu chính : + Lý luận về Nhà nước và Pháp luật; + Lịch sử nhà nước 

và pháp luật; + Lịch sử học thuyết chính trị – pháp lý; + Xã hội học pháp luật 

 

mailto:mvt_anson@mail.ru
mailto:mvtanson@gmail.com
mailto:phamduyenthao@gmail.com
mailto:hoaiphuongkl@gmail.com
mailto:phanphuong503@yahoo.com.vn
mailto:phuongngavnu@yahoo.com
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2. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

- Tên môn học: Lịch sử nhà nước và pháp luật  

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ (tương đương 45 giờ tín chỉ) 

- Môn học: Bắt buộc 

- Các môn học tiên quyết: 0 

- Các môn học kế tiếp:  

+ Lý luận chung về nhà nước và pháp luật 

+ Khóa luận tốt nghiệp: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

 + Nghe giảng lý thuyết, tự học: 39 giờ tín chỉ 

 + Tự học: 6 giờ tín chỉ  

- Địa chỉ Khoa/bộ môn phụ trách môn học: Phòng 404, Nhà E1, Bộ môn Lý luận – Lịch 

sử nhà nước và pháp luật, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội, 144 Xuân Thủy, Cầu 

Giấy, Hà nội. 

 

3. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC 

Sau khi hoàn thành môn học này, học viên cần đạt được các mục tiêu sau đây: 

3.1. Về kiến thức 

Môn học trang bị phương pháp tiếp cận các vấn đề lịch sử nhà nước và pháp luật; 

những kiến thức cơ bản, có hệ thống về nhà nước, pháp luật Việt nam và thế giới; những 

kiến thức cơ bản Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt nam qua các thời kỳ: thời kỳ dựng 

nước, thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc, thời kỳ phong kiến, thời kỳ Pháp thuộc và 

thời kỳ từ sau Cách mạng Tháng Tám đến nay. Nắm vững những kiến thức cơ bản Lịch 

sử nhà nước và pháp luật thế giới: thời kỳ cổ đại, trung đại, cận đại và hiện đại ở những 

khu vực điển hình trên thế giới; quy luật, xu thế vận động, phát triển của nhà nước và 

pháp luật. 

Xây dựng cho người học phương pháp đối chiếu, so sánh tìm ra quy luật, những nét 

tương đồng và khác biệt về tổ chức nhà nước, hệ thống pháp luật trong lịch sử và tham 

khảo, kế thừa chọn lọc trong xã hội hiện đại. 

Những kiến thức cơ bản về quy luật lịch sử trong tổ chức, hoạt động của nhà nước, 

trong hệ thống pháp luật; sự tương đồng, khác biệt giữa các quốc gia, khu vực, những 

tiếp biến, kế thừa lịch sử, văn hóa, pháp luật.  

Môn học trang bị và rèn luyện cho sinh viên về tư duy pháp lý, có những hiểu biết 

và phương pháp cơ bản để đánh giá những vấn đề lịch sử nhà nước, pháp luật, tham khảo, 

kế thừa vào cuộc sống hiện tại.  
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 3.2. Về kỹ năng 
Có phương pháp tiếp cận khoa học, kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề pháp 

luật -  xã hội -  pháp lý. Sinh viên được trang bị kỹ năng vận dụng các vấn đề cơ bản, 

kinh nghiệm, giá trị về nhà nước, pháp luật trong lịch sử Việt nam, thế giới vào việc tiếp 

cận các vấn đề pháp lý – xã hội trong xã hội hiện đại.  

Môn học giúp sinh viên bước đầu tiếp cận và phân tích được các vấn đề lịch sử nhà 

nước và pháp luật, xây dựng tư duy phản biện, so sánh, liên hệ lịch sử và hiện tại. 

3.3. Về phẩm chất đạo đức 

- Có phẩm chất đạo đức nhân văn, đạo đức nghề nghiệp của luật gia, có ý thức, lối 

sống đạo đức, tôn trọng và chấp hành pháp luật.  

- Có ý thức tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng, góp phần thúc đẩy sự phát 

triển của nền luật học, hoạt động dịch vụ pháp lý. 

- Có bản lĩnh nghề nghiệp, mạnh dạn tranh luận, bày tỏ quan điểm và biết lắng 

nghe.  

- Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm với công việc được giao 

và có tinh thần làm việc hợp tác, phối hợp với người khác và trong tập thể.  

 

4.  TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 

Môn học Lịch sử nhà nước và pháp luật là môn học bắt buộc chung trong chương 

trình đào tạo cử nhân ngành Luật. Lịch sử nhà nước và pháp luật bao gồm với tư cách là 

môn học bao gồm hai phần chính: Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt nam; Lịch sử nhà 

nước và pháp luật thế giới.  

Lịch sử nhà nước và pháp luật bao gồm những nội dung chính như sau:  

Môn học trang bị phương pháp tiếp cận các vấn đề lịch sử nhà nước và pháp luật; 

những kiến thức cơ bản, có hệ thống về nhà nước, pháp luật Việt nam và thế giới; nghiên 

cứu về quá trình phát sinh, phát triển và thay thế các kiểu, hình thức nhà nước và pháp 

luật trong từng thời kì lịch sử, diễn ra tại các khu vực điển hình trên thế giới, đồng thời 

cũng nghiên cứu làm rõ quá trình hình thành, vận động và phát triển của nhà nước và 

pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử như: thời kỳ dựng nước; thời Bắc thuộc; thời 

kỳ phong kiến; thời Pháp thuộc; và thời kỳ từ Cách mạng tháng Tám đến nay, đặt trong 

bối cảnh chung của lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới. 

Nội dung môn học tập trung về những đặc điểm cơ bản về tổ chức và hoạt động của 

các nhà nước trong tiến trình lịch sử, mối quan hệ giữa nhà nước và các thiết chế chính trị 

- xã hội.  

Những đặc điểm cơ bản về hệ thống pháp luật, cách thức xây dựng và thực thi pháp 

luật, tư duy pháp lý, văn hóa pháp lý; mối quan hệ giữa pháp luật và các phương tiện điều 

chỉnh xã hội khác, cơ sở đạo đức của pháp luật. Giá trị kế thừa về tổ chức bộ máy nhà 

nước, các bộ luật điển hình vào tổ chức, hoạt động nhà nước, xây dựng, thực thi pháp luật 

trong xã hội hiện đại. 
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5. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HỌC 

Chương 1: Nhập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật  

I. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp 

luật  

1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

2. Cơ cấu của môn học, phân kỳ lịch sử  

3. Phương pháp nghiên cứu 

II. Ý nghĩa, vai trò của môn học Lịch sử NN&PL 

1. Ý nghĩa của Lịch sử nhà nước và pháp luật đối với sinh viên ngành Luật và đối với 

xã hội nói chung  

2. Yêu cầu, phương pháp, phong cách nghiên cứu, học tập, khai thác, sử dụng tài liệu 

đối với môn học Lịch sử nhà nước và pháp luật    

3. Nghiên cứu, kế thừa các yếu tố tích cực, tiến bộ của Lịch sử nhà nước và pháp luật 

trong xã hội hiện đại, liên hệ vào điều kiện Việt nam 

 

LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THÊ GIỚI  

 
NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI THỜI CỔ ĐẠI 

Chương 2: Nhà nước và pháp luật Phương Đông cổ đại 

1. Nhà nước và pháp luật Ai cập cổ đại 

a. Quá trình hình thành và những đặc trưng cơ bản của nhà nước Ai Cập cổ đại 

b. Pháp luật ở Ai Cập cổ đại 

2. Nhà nước và pháp luật Lưỡng Hà cổ đại 

a. Quá trình hình thành và những đặc trưng cơ bản của nhà nước Lưỡng Hà cổ đại 

b. Pháp luật ở Lưỡng Hà cổ đại 

- Bộ luật Urnammu 

- Bộ luật Hammurabi 

3. Nhà nước và pháp luật Ấn Độ cổ đại 

a. Quá trình hình thành và những đặc trưng cơ bản của nhà nước Ấn Độ cổ đại 

b. Pháp luật ở Ấn độ cổ đại (Bộ luật Manu) 

4. Nhà nước và pháp luật Trung Quốc cổ đại 

a. Quá trình hình thành và những đặc trưng cơ bản của nhà nước Trung Quốc cổ đại 

b. Pháp luật ở Trung Quốc cổ đại 

Chương 3: Nhà nước và pháp luật Phương Tây cổ đại 

1. Nhà nước và pháp luật Hy Lạp cổ đại  

a) Nhà nước Cộng hòa quí tộc chủ nô Xpác 

b) Nhà nước Cộng hòa dân chủ chủ nô Aten 

c) Pháp luật ở Hy Lạp cổ đại 

2. Nhà nước và pháp luật La Mã cổ đại  

a) Quá trình hình thành, các giai đoạn phát triển và tổ chức nhà nước La Mã cổ đại 

b) Pháp luật La Mã 

- Luật La Mã thời kỳ đầu của nền Cộng hòa (Luật 12 bảng) 

- Luật La Mã thời kỳ cuối của nền Cộng hòa 
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Những đặc trưng cơ bản về lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới thời cổ đại 

Thảo luận 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI THỜI TRUNG ĐẠI 

Chương 4 : Nhà nước và pháp luật Trung Quốc thời trung đại 

1. Sự hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Trung Quốc 

2. Tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Trung Quốc 

3. Pháp luật phong kiến Trung Quốc 

Chương 5. Nhà nước và pháp luật Tây Âu thời kì trung đại 

1. Sự thiết lập nhà nước phong kiến ở Tây Âu 

2. Trạng thái phong kiến phân quyền cát cứ 

3. Chính quyền tự trị thành thị và cơ quan đại diện đẳng cấp 

4. Quá trình xác lập chính thể quân chủ chuyên chế - thời kỳ suy vong của chế độ 

phong kiến 

5. Pháp luật phong kiến Tây Âu 

Những đặc trưng cơ bản về lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới thời trung đại 

Thảo luận 

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI THỜI CẬN VÀ HIỆN ĐẠI 

Chương 6: Nhà nước và pháp luật tư sản  

1. Nhà nước và pháp luật tư sản thời kì cận đại  

a. Nhà nước tư sản thời kỳ cận đại 

- Nhà nước quân chủ nghị viện Anh 

- Cộng hòa tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ  

- Nhà nước Cộng hòa Pháp  

- Nhà nước quân chủ nghị viện Nhật Bản 

b. Pháp luật tư sản thời kỳ cận đại 

2. Nhà nước và pháp luật tư sản thời kì hiện đại (1945 đến nay) 

a. Đặc điểm của nhà nước tư sản thời kì hiện đại 

b. Pháp luật tư sản thời kì hiện đại 

Chương 7. Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa 
a. Công xã Paris năm 1871 

b. Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Liên xô (1917-1991) 

c. Nhà nước và pháp luật các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân  

Những đặc trưng cơ bản về lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới thời cận và hiện 

đại 

      Tổng kết về nhà nước và pháp luật thế giới 

1. Những đặc trưng cơ bản, bài học kinh nghiệm, giá trị kế thừa về tổ chức nhà nước, 

xây dựng, thực thi  pháp luật trong lịch sử thế giới 

2. Đánh giá, dự báo xu hướng vận động và phát triển của nhà nước và pháp luật trong 

thế kỷ XXI 

 



 8 

LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỜI CỔ ĐẠI 

 

Chương 8. Nhà nước và pháp luật Việt nam thời kỳ cổ đại  

I. Khái quát chung về Nhà nước và pháp luật Việt nam thời kỳ cổ đại 

1. Bối cảnh lịch sử 

2. Các giai đoạn chính của nhà nước pháp luật thời cổ đại 

II. Sự hình thành nhà nước Văn Lang – Âu lạc 

1. Nhà nước Văn Lang thời các vua Hùng 

2. Nhà nước thời Âu lạc thời An Dương Vương  

3. Pháp luật thời kỳ nhà nước Văn Lang – Âu lạc 

III. Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời bắc thuộc 

1. Bối cảnh lịch sử 

2. Tổ chức chính quyền đô hộ thời Bắc thuộc  

3. Pháp luật thời Bắc thuộc 

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI 

 

Chương 9. Nhà nước và pháp luật thời Ngô – Đinh – Tiền Lê, Lý - Trần - Hồ  

I. Tổng quan về nhà nước và pháp luật Việt nam thời kỳ trung đại 

1. Phân kỳ các giai đoạn chính về Nhà nước và pháp luật Việt nam thời kỳ trung đại 

2. Bối cảnh chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội của Nhà nước và pháp luật Việt 

nam thời kỳ trung đại 

a. Bối cảnh lịch sử, chính trị 

b. Cơ sở kinh tế 

c. Cơ sở xã hội 

d. Cơ sở tư tưởng và sự ảnh hưởng đến chính sách, pháp luật của các nhà nước  

II. Những đặc trưng cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước thời trung đại ở Việt nam 

III. Những đặc trưng cơ bản về pháp luật thời trung đại ở Việt nam 

IV.Nhà nước và pháp luật thời Ngô – Đinh – Tiền Lê 

1. Bối cảnh chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội  

2. Tổ chức nhà nước thời Ngô – Đinh – Tiền Lê 

3. Tính chất của mô hình tổ chức nhà nước 

4. Tổ chức chính quyền trung ương 

5. Tổ chức chính quyền địa phương  

6. Khái quát về pháp luật thời Ngô – Đinh – Tiền Lê 

V. Nhà nước và pháp luật thời Lý – Trần – Hồ 

1. Bối cảnh chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội  

2. Tổ chức nhà nước 3. Tính chất của mô hình tổ chức nhà nước 

4. Tổ chức chính quyền trung ương 

5. Tổ chức chính quyền địa phương  

6. Khái quát pháp luật  thời Lý -  Trần - Hồ 

-.Nguồn pháp luật 
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- Đặc trưng cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình  

 

Chương 10. Nhà nước và pháp luật thời Hậu Lê (6 GTC)  

I. Bối cảnh chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội  

II. Tổ chức nhà nước thời thời Hậu Lê  

1. Tính chất của mô hình tổ chức nhà nước 

2. Tổ chức chính quyền trung ương 

3. Tổ chức chính quyền địa phương  

4. Quan chế  

III. Những đặc trưng cơ bản về quản lý làng xã 

IV. Pháp luật thời Hậu Lê  

1. Khái quát hệ thống pháp luật thời Hậu Lê 

2. Đặc trưng cơ bản của pháp luật thời Hậu Lê   

V. Quốc triều hình luật  

1. Sự hình thành, cơ cấu, phạm vi điều chỉnh của Quốc triều hình luật  

2.Cơ sở tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của QTHL 

3.Các nguyên tắc cơ bản và đặc điểm cơ bản về các chế định của Bộ Luật Hồng đức 

4.Quan chế trong QTHL 

5. Bảo vệ quyền lợi các nhóm xã hội yếu thế trong QTHL 

6. Chính sách ruộng đất, nông nghiệp, nông dân trong QTHL 

7. Đặc trưng cơ bản của chế định dân sự,hôn nhân và gia đình  trong QTHL 

8.Đặc trưng cơ bản về chính sách hình sự,  tố tụng hình sự trong QTHL. 

9. Kỹ thuật pháp lý trong QTHL 

VI. Quốc triều khám tụng điều lệ 

1. Tổng quan về Quốc triều khám tụng điều lệ 

2. Nội dung cơ bản của Quốc triều khám tụng điều lệ 

VIII. Kế thừa giá trị tiến bộ, nhân văn về nhà nước, pháp luật  thời Hậu Lê trong quá 

trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, hội nhập ở nước ta hiện nay 

1. Phương pháp tiếp cận vấn đề 

2. Kế thừa trong một số lĩnh vực tổ chức, hoạt động của nhà nước, quan chế 

3. Kế thừa trong lĩnh vực pháp luật, quản lý cộng đồng, áp dụng các loại nguồn pháp luật 

 

Chương 11.  1 GTC 

Nhà nước và pháp luật từ thế kỷ XVI - XVIII  

I. Khái quát bối cảnh lịch sử  

II. Hệ thống chính quyền “Lưỡng đầu” Lê – Trịnh ở Đàng ngoài 

III. Hệ thống pháp luật thời Lê - Trịnh 

IV. Tổ chức chính quyền và pháp luật của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong 

V. Tổ chức chính quyền và pháp luật triều đại Quang Trung 

 

Chương 12.  2 GTC 

Nhà nước và pháp luật thời Nguyễn 

I. Tổng quan chung về nhà nước triều Nguyễn 

1. Mô hình tổ chức  nhà nước 
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2. Tổ chức chính quyền trung ương 

3. Tổ chức chính quyền địa phương 

II. Pháp luật  triều Nguyễn 

1. Nguồn pháp luật 

2. Đặc trưng cơ bản 

III.  Bộ Hoàng Việt luật lệ ( Bộ luật Gia Long ) 

1. Giới thiệu tổng quan 

2.  Phạm vi điều chỉnh, cơ cấu 

3. Những đặc điểm cơ bản về kỹ thuật pháp lý 

4. Các loại nguồn pháp luật,án lệ 

5. Nội dung các chế định cơ bản 

6. Đặc trưng cơ bản của chế định dân sự trong HVLL 

7.Đặc trưng cơ bản của chế định hôn nhân và gia đình trong HVLL  

8.Đặc trưng cơ bản về chính sách hình sự,  tố tụng hình sự trong HVLL 

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM THỜI CẬN – HIỆN ĐẠI 

 

Chương 13. Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc 

I. Bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 

II.  Việt Nam trong mô hình Liên bang Đông dương thuộc Pháp  

III.Bộ máy cai trị ở Bắc kỳ ( Tonquin ) 

IV.Bộ máy cai trị ở Trung kỳ ( Annam) 

V. Bộ máy cai trị ở Nam kỳ (Cochinchine ) 

VI.Khái quát về chính quyền triều Nguyễn trong thời Pháp thuộc 

VII. Pháp luật thời thuộc Pháp 

1. Nguồn luật pháp luật 

2. Khái quát về Bộ dân luật Bắc Kỳ 

3. Khái quát về Bộ hình luật Trung kỳ 

VIII. Hệ thống tòa án thời Pháp thuộc 

1. Hệ thống các toà án Pháp ở Việt nam 

2. Hệ thống toà án Nam Triều 

IX. Khái quát về sự ảnh của văn hóa pháp luật Pháp đến văn hóa pháp luật Việt nam 

 

Chương 14.  

Nhà nước và pháp luật Việt Nam giai đoạn từ năm 1945 đến nay 

I. Sự ra đời của nhà nước Việt nam dân chủ Cộng hòa 

II. Tổ chức bộ máy nhà nước 

III. Hiến pháp năm 1946 

1.Bối cảnh ra đời  

2. Bản chất, cơ cấu và các nguyên tắc cơ bản 

3. Tổ chức quyền lực nhà nước 

4. Quyền, nghĩa vụ cá nhân, công dân 

5. Giá trị kế thừa Hiến pháp năm 1946 trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở 

nước ta hiện nay 
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IV. Nhà nước và pháp luật giai đoạn từ 1946- 1954 

1. Những đặc điểm cơ bản về tổ chức nhà nước 

2. Những đặc điểm cơ bản về hệ thống pháp luật  

VII. Nhà nước và pháp luật giai đoạn từ 1954- 1975  

1. Những đặc điểm cơ bản về tổ chức nhà nước 

2. Những đặc điểm cơ bản về hệ thống pháp luật  

VIII. Nhà nước và pháp luật giai đoạn từ năm 1975 đến nay 

1. Sự thành lập nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt nam 

2. Chính sách kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 

3. Tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn từ 1975 đến trước Đổi mới  

4. Pháp luật giai đoạn từ năm 1975 đến trước Đổi mới  

1. Khái quát hệ thống pháp luật 

2. Hiến pháp năm 1980: bản chất, đặc điểm, nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước, 

quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân 

IX. Nhà nước và pháp luật thời kỳ Đổi mới 

1. Bối cảnh, đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 

2. Cải cách bộ máy nhà nước 

3. Cải cách pháp luật 

4. Hiến pháp 1992 

X. Hiến pháp năm 1992 sửa đổi 

1. Bối cảnh sửa đổi Hiến pháp 1992 

2. Những điểm mới trong nội dung Hiến pháp năm 1992 sửa đổi 

3. Ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội của Hiến pháp năm 1992 sửa đổi 

 

6. THỜI LƯỢNG DÀNH CHO MÔN HỌC 

Môn học gồm 45 giờ tín chỉ ( 39 GTC lý thuyết; Thực hành: 0, Tự học: 06  ) 

 

7. Hình thức tổ chức dạy học 

7.1 Lịch trình chung:  
Nội dung Hình thức tổ chức dạy học môn học Tổng 

Lên lớp Thực hành 

Học nhóm 

Tự học 

Lý 

thuyết 

Bài tập Thảo luận 

Nội dung 1 3      

Nội dung 2 2    1  

Nội dung 3 2.5      

Nội dung 4 2    1  

Nội dung 5 3      

Nội dung 6 3    1  

Nội dung 7 2      

Nội dung 8 2      

Nội dung 9 4      
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Nội dung 10 2    1  

Nội dung 11 3      

Nội dung 12 2    1  

Nội dung 13 2      

Nội dung 14 1.5    1  

Nội dung 15 2      

Tổng 39    6 45 

 
7.2. Lịch trình cụ thể:  

Môn học có 3 tín chỉ (45 giờ tín chỉ, trong đó có 39 giờ tín chỉ lý thuyết (bao gồm thảo 

luận), 6 giờ tín chỉ tự học có hướng dấn, có kiểm tra đánh giá 

Tuần 1 - Nội dung 1: Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu lịch sử nhà nước 

và pháp luật, ý nghĩa, vai trò của môn học Lịch sử NN&PL; Nhà nước và pháp luật Phương 

Đông cổ đại. (LT: 3; TH: 0) 

Tuần 2 - Nội dung 2: Nhà nước và pháp luật Phương Đông cổ đại (tiếp theo), Nhà nước 

và pháp luật Phương Tây cổ đại (LT: 2 ; TH: 1) 

Tuần 3 - Nội dung 3: Nhà nước và pháp luật Phương Tây cổ đại (tiếp theo) (LT: 2.5; 

TH: 0) 

Tuần 4 - Nội dung 4: Nhà nước và pháp luật Trung Quốc thời trung đại (LT: 2;TH: 1) 

Tuần 5 - Nội dung 5: Nhà nước và pháp luật Tây Âu thời kì trung đại (LT: 3; TH: 0) 

Tuần 6 - Nội dung 6: Nhà nước và pháp luật tư sản (LT: 3; TH: 1) 

Tuần 7 - Nội dung 7: Nhà nước và pháp luật tư sản (tiếp theo) (LT: 2; TH: 0) 

Tuần 8 - Nội dung 8: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa (LT: 2; TH: 0) 

Tuần 9 - Nội dung 9: Nhà nước và pháp luật Việt nam thời kỳ cổ đại, Nhà nước và pháp 

luật thời Ngô – Đinh – Tiền Lê - Lý - Trần – Hồ (LT: 4; TH: 0) 

Tuần 10 - Nội dung 10: Nhà nước và pháp luật thời Hậu Lê (LT: 2  ; TH: 1) 

Tuần 11 - Nội dung 11: Nhà nước và pháp luật thời Hậu Lê (tiếp theo) (LT: 3 ; TH: 0) 

Tuần 12 - Nội dung 12: Nhà nước và pháp luật từ thế kỷ XVI - XVIII , Nhà nước và 

pháp luật thời Nguyễn (LT: 2; TH:1) 

Tuần 13 - Nội dung 13: Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời pháp thuộc (LT: 2; TH: 0) 

Tuần 14 - Nội dung 14: Nhà nước và pháp luật Việt nam từ năm 1945 đến hiện nay  

(LT: 1.5; TH: 1) 

Tuần 15 - Nội dung 15: Nhà nước và pháp luật Việt nam từ năm 1945 đến hiện nay  

(tiếp theo) (LT: 2; TH: 0) 

 
Tuần1  

Giới thiệu đề cương và giảng bài mở đầu  

 

Hình thức tổ 

chức  dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

(3 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường  

1. Giới thiệu đề cương và tổng 

quan môn học. 

2. Chia nhóm học tập. 

3. Trình bày bài mở đầu của 

môn học Lịch sử nhà nước 

và pháp luật gồm: 

- Đối tượng nghiên cứu của 

1. Ghi chép nhiệm vụ 

tuần sau. 

2. Chọn bài tập lớn 

(tiểu luận môn học) 

3. Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 
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khoa học, môn học LSNNPL 

- Phạm vi nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu 

- Ý nghĩa của khoa học, môn 

học LSNNPL 

quan): 1,2. 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan): 

Xem trong danh mục 

học liệu. 

 

 

Tự học, tự  

nghiên cứu  

Thư viện Tự nghiên cứu trước các vấn đề 

như: 

1. Đối tượng nghiên cứu, phạm 

vi nghiên cứu của môn học 

lịch sử nhà nước và pháp luật 

; 

2. Phương pháp luận và phương 

pháp nghiên cứu cụ thể lịch 

sử nhà nước và pháp luật; 

3. Tình hình nghiên cứu và ý 

nghĩa của môn học lịch sử 

nhà nước và pháp luật 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1,2. 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan): 

Xem trong danh mục 

học liệu. 

 

 

Tư vấn  Tư vấn về môn học Chuẩn bị câu hỏi  

 

Tuần 2  

Nhà nước và pháp luật Phương Đông thời kỳ cổ đại  

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

(2 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường  

1. Nhà nước Phương Đông thời kỳ 

cổ đại (Ai Cập, Lưỡng Hà, ấn Độ, 

Trung Quốc cổ đại). 

2. Pháp luật Phương Đông thời kỳ 

cổ đại (Bộ luật Urnammu, Bộ luật 

Hammurabi, Bộ luật Manu...) 

1. Ghi chép nhiệm vụ 

tuần sau. 

2. Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1,2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan): 

Xem trong danh mục 

học liệu. 

 

 

Các hình thức 

khác 

 Đặt câu hỏi cho sinh viên trả lời, 

tranh luận sau đó giáo viên kết luận. 

  

Tự học, tự  

nghiên cứu 

(1 giờ tín chỉ) 

Thư viện Tự nghiên cứu ở nhà trả lời trước 

các vấn đề sau: 

- Những tiền đề kinh tế – xã hội 

dẫn đến sự tan rã của công xã 

nguyên thuỷ và sự ra đời của nhà 

nước và pháp luật. 

- Cơ sở kinh tế – xã hội của sự ra 

đời, tồn tại và phát triển của nhà 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên 

quan): 1,2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan): 

Xem trong danh mục 

học liệu. 
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nước Phương Đông cổ đại. 

- Những nội dung và giá trị cơ bản 

của Bộ luật Urnammu, Bộ luật 

Hammurabi. 

- Những điểm tương đồng và khác 

biệt giữa Bộ luật Hammurabi 

(Lưỡng Hà cổ đại) và Bộ luật 

Manu (Ấn Độ cổ đại)? 

 

Kiểm tra, đánh 

giá 

 Kiểm tra phần tự học của sinh viên 

thông qua việc gọi sinh viên trả lời 

hoặc trình bày những nội dung đã 

chuẩn bị.  

  

Tư vấn  Tư vấn cho sinh viên phương pháp 

học của môn học; phương pháp đọc 

tài liệu và chuẩn bị bài ở nhà; Cách 

trình bày vấn đề và tranh luận; Cách 

tổng hợp vấn đề và viết tóm tắt.  

  

 

Tuần 3  

Nhà nước và pháp luật Phương Tây thời kỳ cổ đại  

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

(2.5 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường  

1. Nhà nước Hy Lạp cổ đại; 

2. Nhà nước và pháp luật La Mã 

cổ đại; 

1.Ghi chép nhiệm vụ 

tuần sau. 

2. Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên quan): 

1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan): 

Xem trong danh mục 

học liệu. 

 

 

Tự học, tự  

nghiên cứu  

 

Thư viện Sinh viên cần tự học và làm rõ 

các vấn đề sau : 
- Nhận xét tính chất dân chủ của 

nhà nước Aten. 

- Trình bày những nét cơ bản về 

quá trình dân chủ hoá nhà 

nước Aten (qua 3 cuộc cải 

cách của Xôlông, Clixten, 

Pêriclét). 

- So sánh và chỉ ra những nét 

khác biệt cơ bản giữa nhà nước 

Xpác và nhà nước Aten (Hy 

Lạp cổ đại). 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt buộc 

(các phần có liên quan): 

1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan): 

Xem trong danh mục 

học liệu. 
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Kiểm tra, đánh 

giá 

 Kiểm tra phần tự học của sinh 

viên thông qua việc gọi sinh viên 

trả lời hoặc trình bày những nội 

dung đã chuẩn bị.  

  

Tư vấn  Tư vấn cho sinh viên phương 

pháp học của môn học; phương 

pháp đọc tài liệu và chuẩn bị bài 

ở nhà; Cách trình bày vấn đề và 

tranh luận; Cách tổng hợp vấn đề 

và viết tóm tắt.  

  

 

Tuần 4  

Sinh viên tự học có hướng dẫn tại thư viện, thảo luận  

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

 địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Tự học, tự  

nghiên cứu  

(2 giờ tín chỉ) 

Thư viện Sinh viên tự nghiên cứu trả lời các 

nội dung sau: 

1. Đặc trưng cơ bản của nhà nước 

Phương Đông thời kỳ cổ đại 

2. Những đặc trưng cơ bản của pháp 

luật Phương Đông cổ đại 

3. Đặc trưng cơ bản của nhà nước và 

pháp luật Phương Tây thời kỳ cổ đại 

4. Qui luật chung và những nét đặc 

thù về sự ra đời nhà nước ở Phương 

Đông và Phương Tây thời kỳ cổ đại. 

Bước 1: Sinh viên 

tìm tài liệu, nghiên 

cứu kĩ tài liệu 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt 

buộc (các phần có 

liên quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan): 

Xem trong danh 

mục học liệu. 

Bước 2: Làm các 

bài tập giáo viên 

phân công 

 

Thảo luận  

 

 Giáo viên chữa bài tập đã giao cho 

sinh viên chuẩn bị từ các tuần trước. 

Giáo viên tiếp tục đưa ra những nội 

dung mới trực tiếp trên lớp để thảo 

luận.  

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt 

buộc (các phần có 

liên quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan). 

    

 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 Sinh viên nộp lại thu hoạch cho giáo 

viên ngay sau khi kết thúc giờ học. 

Giáo viên sẽ đánh giá dựa trên kết 

quả của sinh viên và chữa bài vào 

tuần thảo luận sau. 
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Tuần 5  

Nhà nước và pháp luật thế giới thời kỳ trung đại  

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

(3 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường  

1. Cơ sở hình thành và những chính 

sách cải cách qua những giai đoạn 

phát triển chính của chế độ phong 

kiến Trung Quốc; 

2. Những đặc trưng cơ bản của nhà 

nước phong kiến Trung Quốc; 

3. Những đặc trưng cơ bản của pháp 

luật phong kiến Trung Quốc. 

4. Quá trình thiết lập nhà nước 

phong kiến ở Tây Âu; 

5. Đặc trưng của trạng thái phân 

quyền cát cứ ở Tây Âu; 

6. Nguyên nhân dẫn đến sự xác lập 

chính thể quân chủ chuyên chế ở 

Tây Âu. 

7. Cơ sở hình thành chính quyền tự 

trị thành thị và cơ quan đại diện 

đẳng cấp. 

8. Đặc điểm của pháp luật phong 

kiến Tây Âu. 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt 

buộc (các phần có 

liên quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan):  

Xem trong danh 

mục học liệu. 

 

Tự học, tự  

nghiên cứu 

(Có kiểm tra 

đánh giá) 

Thư viện Đọc tài liệu và chuẩn bị các vấn đề 

sau : 
1. Vẽ biểu đồ làm rõ ba giai đoạn 

phát triển cơ bản của nhà nước và 

pháp luật phong kiến Tây Âu. 

2. Trình bày những điều kiện kinh 

tế – xã hội của sự ra đời và tồn tại 

nền quân chủ phân quyền cát cứ (từ 

thế kỷ IX đến thế kỷ XIV) ở Tây Âu 

thời kỳ phong kiến. 

3. Trạng thái cát cứ ở Tây Âu thời 

kỳ phong kiến có ảnh hưởng như thế 

nào đến tổ chức bộ máy nhà nước? 

4. Phân tích những điều kiện kinh 

tế – xã hội dẫn đến sự xác lập nền 

quân chủ chuyên chế ở Tây Âu 

phong kiến. 

5. Phân tích những điều kiện kinh 

tế – xã hội dẫn đến sự xuất hiện chế 

độ tự trị của các thành thị ở Tây Âu 

trong thời kỳ phong kiến. 

6. Trình bày những điều kiện kinh 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt 

buộc (các phần có 

liên quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan): 

Xem trong danh 

mục học liệu. 
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tế – xã hội dẫn tới sự xác lập nền 

quân chủ đại diện đẳng cấp phong 

kiến ở Tây Âu. 

7. Phân tích tính đặc quyền và sự 

ảnh hưởng của tôn giáo trong pháp 

luật phong kiến Tây Âu. 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 

 Kiểm tra việc chuẩn bị bài của sinh 

viên thông qua việc phát biểu của 

sinh viên ở trên lớp, qua việc chữa 

bài tập tại lớp. 

   

 

Tuần 6  

Nhà nước và pháp luật thế giới thời cận và hiện đại  

Phần 1: Nhà nước và pháp luật tư sản 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết  

(3 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường 

1. Cách mạng tư sản Anh và sự ra đời 

nhà nước quân chủ đại nghị Anh; Hiến 

pháp bất thành văn và tổ chức bộ máy 

nhà nước tư sản Anh; 

2. Cách mạng tư sản Mỹ; Hiến pháp 

1787 và tổ chức bộ máy nhà nước tư 

sản Mỹ 

3. Diễn biến Cách mạng tư sản Pháp 

và tổ chức nhà nước tư sản Pháp sau 

cách mạng; 

4. Cách mạng tư sản Nhật Bản và tổ 

chức nhà nước tư sản Nhật Bản. 

5. Hai hệ thống chính của pháp luật tư 

sản;  Những chế định pháp luật thời kì 

CNTB tự do cạnh tranh. 

6. Những thay đổi cơ bản của nhà 

nước tư sản thời kỳ CNTB hiện đại. 

 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt 

buộc (các phần 

có liên quan): 1; 2 

- Tài liệu khác 

(các phần có liên 

quan): Xem trong 

danh mục học 

liệu. 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu, 

thảo luận 

(1 giờ tín chỉ) 

 Chuẩn bị trước các câu hỏi sau: 

1. Nêu nhận xét về mối liên hê giữa 

tương quan lực lượng trong cách mạng 

tư sản và hình thức chính thể của nhà 

nước tư sản thời kỳ sau cách mạng tư 

sản. 

2. Từ góc độ lịch sử, hãy lý giải sự 

ra đời và tồn tại hình thức nhà nước 

quân chủ đai nghị tư sản ở nước Anh 

trong thời kỳ CNTB tự do cạnh tranh. 

3. Từ góc độ lịch sử và luật pháp 

hãy lý giải tình trạng “không có hiến 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt 

buộc (các phần 

có liên quan): 1; 2 

- Tài liệu khác 

(các phần có liên 

quan): Xem trong 

danh mục học 

liệu. 
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pháp thành văn” ở nhà nước Anh tư 

sản. 

4. Đặc điểm của Hiến pháp bất 

thành văn ở Anh thời kỳ chủ nghĩa tư 

bản tự do cạnh tranh. 

5. Nội dung và ý nghĩa của Hiến 

pháp tư sản Mỹ 1787? 

6. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước 

tư sản Mỹ thời kỳ sau cách mạng tư 

sản.  

7. Lý giải nguyên nhân nhà nước 

Mỹ tổ chức theo chính thể Cộng hoà 

Tổng thống? 

8. Nêu cơ cấu tổ chức bộ máy nhà 

nước tư sản Mỹ. Xác định hình thức 

chính thể của Nhà nước tư sản Mỹ. 

9. Sự áp dụng học thuyết tam 

quyền phân lập và tổ chức theo cơ chế 

kìm chế - đối trọng trong bộ máy nhà 

nước tư sản Mỹ. 

10. Phân tích tính độc lập của tư 

pháp trong bộ máy nhà nước tư sản 

Mỹ 

11. Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa tính 

chất của Cách mạng tư sản Anh và 

Cách mạng tư sản Nhật Bản? 

12. Hãy chỉ ra sự khác biệt giữa nhà 

nước tư sản Anh và nhà nước tư sản 

Nhật Bản thời kỳ sau cách mạng tư 

sản. Lý giải sự khác biệt đó bằng hoàn 

cảnh lịch sử cụ thể. 

13. Đặc trưng của nhà nước tư sản 

trong thời kỳ CNTB tự do cạnh tranh. 

14. Những điểm khác nhau cơ bản 

giữa hai hệ thống chính của pháp luật 

tư sản trong thời kỳ CNTB tự do cạnh 

tranh. 

15. Hãy chỉ rõ nội dung cốt lõi của 

Hiến pháp tư sản thời kỳ CNTB tự do 

cạnh tranh và phân tích tính lịch sử 

của nội dung đó. 

16. Những điểm mới của pháp luật 

tư sản qua các lĩnh vực luật hiến pháp, 

luật hình sự, luật dân sự, luật tố tụng 

trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do 

cạnh tranh. 
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Kiểm tra, 

đánh giá 

 

 Kiểm tra việc chuẩn bị bài của sinh 

viên thông qua việc phát biểu của sinh 

viên ở trên lớp, qua việc chữa bài tập 

tại lớp. 

   

 

Tuần 7  

Tự học, thảo luận 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Thảo luận 

(2 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường  

1. Giáo viên chữa bài tập đã giao 

cho sinh viên chuẩn bị từ các tuần 

trước; 

2. Giáo viên tiếp tục đưa ra những 

nội dung mới trực tiếp trên lớp để 

thảo luận ; 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt 

buộc (các phần có 

liên quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan): 

Xem trong danh 

mục học liệu. 

 

Tự học, tự  

nghiên cứu 

(Có kiểm tra 

đánh giá) 

Thư viện Tự nghiên cứu các vấn đề sau: 

1. Đặc điểm nhà nước và pháp luật 

Công xã Paris, bài học kinh nghiệm. 

2. Đánh giá ảnh hưởng của cuộc 

cách mạng XHCN tháng 10 Nga đối 

với đời sống nhà nước và pháp luật 

thế giới. 

3. Nêu đặc điểm của hình thức nhà 

nước Cộng hoà Xô Viết 

4. Nêu đặc điểm của hệ thống pháp 

luật Xô Viết. 

5. Đặc điểm của hình thức nhà nước 

Cộng hoà dân chủ nhân dân sau 

chiến tranh thế giới thứ hai 

6. Nêu đặc điểm của hê thống pháp 

luật các nước Cộng hoà dân chủ 

nhân dân sau chiến tranh thế giới thứ 

hai. 

7. So sánh hai hệ thống cơ bản của 

pháp luật XHCN : hệ thống pháp 

luật Xô Viết và hệ thống pháp luật 

các nước Cộng hoà dân chủ nhân 

dân sau chiến tranh thế giới thứ hai. 

8. Nhận xét về đặc điểm, xu hướng 

vận động của nhà nước và pháp luật 

từ năm 1991 đến nay. 

 Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt 

buộc (các phần có 

liên quan): 1; 2 

- Tài liệu khác (các 

phần có liên quan): 

Xem trong danh 

mục học liệu. 

 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 

 Kiểm tra phần chuẩn bị bài của sinh 

viên qua việc đặt câu hỏi, yêu cầu 

sinh viên trả lời 
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Tuần 8  

Nhà nước và pháp luật thế giới thời cận và hiện đại 

Phần 2: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung chính Yêu cầu sinh 

viên chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

(2 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường  

1. Nguyên nhân bùng nổ cách mạng 

vô sản và sự thành lập nhà nước Công 

xã Paris; 

2. Tổ chức chính quyền và tình hình 

pháp luật của Công xã Paris; 

3. Nguyên nhân thất bại và bài học 

lịch sử của Công xã Paris; 

4. Cách mạng Tháng 10 Nga và ý 

nghĩa lịch sử; 

5. Nhà nước và pháp luật liên bang 

XHCN Xô Viết; 

6. Quá trình ra đời và phát triển của 

các nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân 

dân sau chiến tranh thế giới thứ II. 

 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt 

buộc (các phần 

có liên quan): 1; 2 

- Tài liệu khác 

(các phần có liên 

quan): Xem trong 

danh mục học 

liệu. 

 

Tự học, tự  

nghiên cứu 

Thư viện Sinh viên tự nghiên cứu trước các nội 

dung sau: 

1. Đặc điểm nhà nước và pháp luật 

Công xã Paris, bài học kinh 

nghiệm. 

2. Đánh giá ảnh hưởng của cuộc cách 

mạng XHCN tháng 10 Nga đối với 

đời sống nhà nước và pháp luật thế 

giới. 

3. Nêu đặc điểm của hình thức nhà 

nước Cộng hoà Xô Viết 

4. Nêu đặc điểm của hệ thống pháp 

luật Xô Viết. 

5. Đặc điểm của hình thức nhà nước 

Cộng hoà dân chủ nhân dân sau 

chiến tranh thế giới thứ hai 

6. Nêu đặc điểm của hê thống pháp 

luật các nước Cộng hoà dân chủ 

nhân dân sau chiến tranh thế giới 

thứ hai 

Đọc các tài liệu: 

- Đọc tài liệu bắt 

buộc (các phần 

có liên quan): 1; 2 

- Tài liệu khác 

(các phần có liên 

quan): Xem trong 

danh mục học 

liệu. 

 

Kiểm tra, 

đánh giá 

 

 Kiểm tra phần chuẩn bị bài của sinh 

viên qua việc đặt câu hỏi, yêu cầu sinh 

viên trả lời 
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Tuần  9, chương 8, Nhà nước và pháp luật Việt nam thời kỳ cổ đại  và 

Nhà nước và pháp luật thời Ngô – Đinh – Tiền Lê - Lý - Trần - Hồ ( 4 GTC ) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung Sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

(1 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tổng quan về nhà nước và PL VN thời 

cổ đại: bối cảnh lịch sử, các giai đoạn chủ 

yếu 

- Sự hình thành các nhà nước đầu tiên 

- Khái quát tình hình PL VN thời cổ đại 

- Đặc trưng các mô hình cai trị Trung hoa 

ở VN thời Bắc thuộc  

- Bối cảnh chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn 

hóa, xã hội của Nhà nước và pháp luật 

Việt nam thời kỳ trung đại 

-  Những đặc trưng cơ bản về tổ chức bộ 

máy nhà nước thời trung đại ở Việt nam 

-  Những đặc trưng cơ bản về pháp luật 

thời trung đại ở Việt nam 

- Bối cảnh chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn 

hóa, xã hội thời Ngô – Đinh – Tiền Lê 

- Tổ chức nhà nước thời Ngô – Đinh – 

Tiền Lê 

- Tính chất của mô hình tổ chức nhà nước 

- Tổ chức chính quyền trung ương 

-  Tổ chức chính quyền địa phương  

- Khái quát về pháp luật thời Ngô – Đinh 

– Tiền Lê 

-  Nhà nước và pháp luật thời Lý – Trần – 

Hồ 

-. Bối cảnh chính trị, kinh tế, tư tưởng, 

văn hóa, xã hội  

- Tổ chức nhà nước  

-. Tổ chức chính quyền trung ương 

-. Tổ chức chính quyền địa phương  

- . Khái quát pháp luật  thời Lý  Trần - 

Hồ: nguồn pháp luật 

- Đặc trưng cơ bản của pháp luật trong 

lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và gia  

 

Đọc tài liệu bắt 

buộc 1 (các 

phần có liên 

quan) 

- Tài liệu tham 

khảo khác theo 

yêu cầu của 

giảng viên 

 

- Theo các vấn 

đề cơ bản do 

GV cung cấp 
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Tuần  10:  Chương 10. Nhà nước và pháp luật thời Hậu Lê ( 3 GTC  ) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung Sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường 

 

 

 

 

 

 

 

- Bối cảnh chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn 

hóa, xã hội  

-  Tổ chức nhà nước thời thời Hậu Lê:  

- Tính chất của mô hình tổ chức nhà nước 

- Tổ chức chính quyền trung ương 

-Tổ chức chính quyền địa phương  

- Quan chế  

-  Những đặc trưng cơ bản về quản lý làng 

xã 

- Pháp luật thời Hậu Lê  

-  Khái quát hệ thống pháp luật thời Hậu 

Lê 

-  Đặc trưng cơ bản của pháp luật thời Hậu 

Lê   

 

 

 

Đọc tài liệu bắt 

buộc 1 (các 

phần có liên 

quan) 

- Tài liệu tham 

khảo khác theo 

yêu cầu của 

giảng viên 

 

- Theo các vấn 

đề cơ bản do 

GV cung cấp 

 

 

 

Tuần 11: Chương 10 (tiếp theo) Nhà nước và pháp luật thời Hậu Lê ( 3 GTC  ) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung Sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

(3 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường 

 

 

 

 

 

 

 

- Quốc triều hình luật  

- Sự hình thành, cơ cấu, phạm vi điều chỉnh 

của Quốc triều hình luật  

 - Cơ sở tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội của QTHL 

- Các nguyên tắc cơ bản và đặc điểm cơ bản 

về các chế định của Bộ Luật Hồng đức 

- Quan chế trong QTHL 

- Bảo vệ quyền lợi các nhóm xã hội yếu thế 

trong QTHL 

- Chính sách ruộng đất, nông nghiệp, nông 

dân trong QTHL 

- Đặc trưng cơ bản của chế định dân sự,hôn 

nhân và gia đình  trong QTHL 

- Đặc trưng cơ bản về chính sách hình sự,  

tố tụng hình sự trong QTHL. 

- Kỹ thuật pháp lý trong QTHL 

- Quốc triều khám tụng điều lệ 

- Tổng quan về Quốc triều khám tụng điều 

lệ 

    -  Nội dung cơ bản của Quốc triều khám 

tụng điều lệ 

Đọc tài liệu bắt 

buộc 1 (các 

phần có liên 

quan) 

- Tài liệu tham 

khảo khác theo 

yêu cầu của 

giảng viên 

 

- Theo các vấn 

đề cơ bản do GV 

cung cấp 
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- Kế thừa giá trị tiến bộ, nhân văn về nhà 

nước, pháp luật  thời Hậu Lê trong quá trình 

xây dựng Nhà nước pháp quyền, hội nhập ở 

nước ta hiện nay 

 

 

Tuần 12: Chương 11 & chương 12:  3 GTC 

Nhà nước và pháp luật từ thế kỷ XVI - XVIII , Nhà nước và pháp  luật thời Nguyễn 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung Sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường 

 

 

 

 

 

 

 

 - Hệ thống chính quyền “Lưỡng đầu” Lê – 

Trịnh ở Đàng ngoài 

-  Hệ thống pháp luật thời Lê - Trịnh 

- Tổ chức chính quyền và pháp luật của các 

chúa Nguyễn ở Đàng Trong 

- Tổ chức chính quyền và pháp luật triều đại 

Quang Trung 

- Tổng quan chung về nhà nước triều 

Nguyễn: 

- Mô hình tổ chức  nhà nước 

- Tổ chức chính quyền trung ương 

- Tổ chức chính quyền địa phương 

- Pháp luật  triều Nguyễn 

Nguồn pháp luật 

Đặc trưng cơ bản 

- Nội dung cơ bản của Bộ Hoàng Việt luật 

lệ ( Bộ luật Gia Long ): 

-   Phạm vi điều chỉnh, cơ cấu 

-  Những đặc điểm cơ bản về kỹ thuật pháp 

lý 

- Các loại nguồn pháp luật,án lệ 

-  Đặc trưng cơ bản của chế định dân sự 

trong HVLL 

Đặc trưng cơ bản của chế định hôn nhân và 

gia đình trong HVLL  

Đặc trưng cơ bản về chính sách hình sự,  tố 

tụng hình sự trong HVLL 

 

Đọc tài liệu bắt 

buộc 1 (các 

phần có liên 

quan) 

- Tài liệu tham 

khảo khác theo 

yêu cầu của 

giảng viên 

 

- Theo các vấn 

đề cơ bản do 

GV cung cấp 

 

 

 

Tuần 13: Chương 13. 2 GTC. Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời pháp thuộc 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung Sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường 

 -  Bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 

-  Việt Nam trong mô hình Liên bang Đông 

Đọc tài liệu bắt 

buộc 1 (các 
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dương thuộc Pháp  

- Bộ máy cai trị ở Bắc kỳ ( Tonquin ) 

- Bộ máy cai trị ở Trung kỳ ( Annam) 

-  Bộ máy cai trị ở Nam kỳ (Cochinchine ) 

- Khái quát về chính quyền triều Nguyễn 

trong thời Pháp thuộc 

-  Pháp luật thời thuộc Pháp 

Nguồn luật pháp luật 

Khái quát về Bộ dân luật Bắc Kỳ 

Khái quát về Bộ hình luật Trung kỳ 

-  Hệ thống tòa án thời Pháp thuộc 

Hệ thống các toà án Pháp ở Việt nam 

Hệ thống toà án Nam Triều 

- Khái quát về sự ảnh của văn hóa pháp luật 

Pháp đến văn hóa pháp luật Việt nam 

 

phần có liên 

quan) 

- Tài liệu tham 

khảo khác theo 

yêu cầu của 

giảng viên 

 

- Theo các vấn 

đề cơ bản do 

GV cung cấp 

 

 

Tuần 14:Chương 14. Nhà nước và pháp luật Việt nam từ năm 1945 đến hiện nay (2, 5GTC) 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung Sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

1,5 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Sự ra đời của nhà nước Việt nam dân chủ Cộng 

hòa 

-  Tổ chức bộ máy nhà nước 

-  Hiến pháp năm 1946:  

- Bối cảnh ra đời , bản chất, cơ cấu và các 

nguyên tắc cơ bản 

- Tổ chức quyền lực nhà nước 

- Quyền, nghĩa vụ cá nhân, công dân 

- Giá trị kế thừa Hiến pháp năm 1946 trong 

quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta 

hiện nay 

- Nhà nước và pháp luật giai đoạn từ 1946- 1954 

- Những đặc điểm cơ bản về tổ chức nhà nước 

- Những đặc điểm cơ bản về hệ thống pháp luật  

- Nhà nước và pháp luật giai đoạn từ 1954- 1975  

 Những đặc điểm cơ bản về tổ chức nhà nước 

 Những đặc điểm cơ bản về hệ thống pháp luật  

 

Đọc tài liệu 

bắt buộc 1 

(các phần 

có liên 

quan) 

- Tài liệu 

tham khảo 

khác theo 

yêu cầu của 

giảng viên 

 

- Theo các 

vấn đề cơ 

bản do GV 

cung cấp 
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Tuần 15: Chương 14 (tiếp theo) Nhà nước và pháp luật Việt nam từ năm 1945 đến hiện 

nay, 2 GTC 

 

Hình thức tổ 

chức dạy học 

Thời gian, 

địa điểm 

Nội dung Sinh viên 

chuẩn bị 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 

1 giờ tín chỉ) 

Giảng 

đường 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Sự thành lập nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghiã Việt nam 

-  Chính sách kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

hội 

-Tổ chức bộ máy nhà nước giai đoạn từ 1975 

đến trước Đổi mới  

- Pháp luật giai đoạn từ năm 1975 đến trước 

Đổi mới  

Hiến pháp năm 1980: bản chất, đặc điểm, 

nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước, 

quyền nghĩa vụ cơ bản của công dân 

-  Nhà nước và pháp luật thời kỳ Đổi mới 

Bối cảnh, đường lối chính trị, kinh tế, văn 

hóa, xã hội 

Cải cách bộ máy nhà nước 

Cải cách pháp luật 

Hiến pháp 1992 

- Hiến pháp năm 1992 sửa đổi 

 Bối cảnh sửa đổi Hiến pháp 1992 

 Những điểm mới trong nội dung Hiến pháp 

năm 1992 sửa đổi 

Ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội của Hiến 

pháp năm 1992 sửa đổi ( HP 2013 ) 

 

Đọc tài liệu bắt 

buộc 1 (các 

phần có liên 

quan) 

- Tài liệu tham 

khảo khác theo 

yêu cầu của 

giảng viên 

 

- Theo các vấn 

đề cơ bản do 

GV cung cấp 

 

 

 

8. Chính sách đối với môn học: 

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập được liệt kê trong bản đề cương này. 

- Thực hiện đủ các bài kiểm tra điều kiện và phải đạt yêu cầu 

- Thực hiện các bài tập cá nhân và nhóm đúng thời hạn và nội dung đề tài, tính điểm 

bài tập như một bài kiểm tra điều kiện. 

- Đi học đầy đủ theo quy chế (Không quá 20% tổng số giờ trên lớp) 

- Chuẩn bị đọc trước các tài liệu và sách tham khảo 

 

9. Hình thức kiểm tra, đánh giá 

Môn học áp dụng phương thức đánh giá liên tục. Kết quả đánh giá được quy vào ba 

đầu điểm như sau:  

(1) Điểm tham gia học tập trên lớp  

( đi học đầy đủ, chuẩn bị bài, tích cực phát biểu…):      20 % 

(2) Điểm tiểu luận, bài tập kiểm tra                                20 % 

(3) Điểm thi hết môn học (Hình thức thi vấn đáp)          60 %. 
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Yêu cầu: đánh giá về kiến thức, năng lực tư duy, phân tích, đánh giá vấn đề, ứng 

dụng kiến thức vào thực tế. 
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CÂU HỎI NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, ÔN TẬP 
Câu hỏi ôn thi hết môn ( thi vấn đáp, hoặc thi viết đối với những lớp học ngoài HN) có 

thể được điều chỉnh trên cơ sở thống nhất của Bộ môn ) 
PHẦN NHẬP MÔN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI 

Câu 1. Đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật, ý 

nghĩa, yêu cầu, phong cách nghiên cứu, học tập LSNNPL 

Câu 2. Cơ sở kinh tế – xã hội của sự ra đời, tồn tại và phát triển của các nhà nước 

Phương Đông cổ đại (Ai Cập, Lưỡng Hà, ấn Độ, Trung Quốc) 

Câu 3. Nội dung cơ bản của Bộ luật Hammurabi (ở Lưỡng Hà cổ đại), và so sánh nó với 

Bộ luật Manu (ở ấn Độ cổ đại) 

Câu 4. Đặc điểm  của pháp luật Phương Đông thời kỳ cổ đại. 
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Câu 5. Trình bày khái quát quá trình dân chủ hoá bộ máy nhà nước Aten, tổ chức bộ 

máy nhà nước Cộng hoà dân chủ chủ nô Aten và nhận xét tính chất dân chủ của nhà nước 

này. 

Câu 6. So sánh và chỉ ra nét khác biệt cơ bản giữa nhà nước Xpác và nhà nước Aten 

(Hy Lạp cổ đại). 

Câu 7. Trình bày nội dung cơ bản của Luật La Mã và lý giải sự phát triển của pháp luật 

dân sự ở La Mã thời kỳ cổ đại. 

Câu 8. So sánh đặc điểm về hình thức chính thể nhà nước ở các quốc gia Phương Đông 

và Phương Tây trong thời kỳ cổ đại. 

Câu 9. Đặc điểm của nhà nước và pháp luật phong kiến Trung Quốc. 

Câu 10. Nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại bền vững và phổ biến của hình thức nhà nước 

quân chủ chuyên chế ở Phương Đông? 

Câu 11. Các giai đoạn phát triển cơ bản của Nhà nước và pháp luật phong kiến Tây Âu? 

Lí giải nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi các hình thức nhà nước? 

Câu 12. Trình bày những điều kiện kinh tế – xã hội của sự tồn tại nền quân chủ phân 

quyền cát cứ ở Tây Âu thời kỳ phong kiến. 

Câu 13. Trạng thái cát cứ ở Tây Âu phong kiến có ảnh hưởng như thế nào đến hình thức 

tổ chức bộ máy nhà nước? 

Câu 14. Nêu đặc điểm về hình thức tổ chức bộ máy nhà nước ở Tây Âu thời kỳ phong 

kiến. 

Câu 15. Phân tích đặc quyền của pháp luật phong kiến Tây Âu. 

Câu 16. Phân tích những điều kiện kinh tế - xã hội dẫn đến sự xuất hiện chế độ tự trị của 

các thành thị ở Tây Âu trong thời kỳ phong kiến. 

Câu 17. Trong các kiểu nhà nước bóc lột, đã tồn tại các biến dạng nào của chính thể quân 

chủ ? Thời gian và địa điểm tồn tại ? 

Câu 18. Nhận xét về mối liên hệ giữa tương quan lực lượng trong cách mạng tư sản và 

hình thức chính thể của nhà nước tư sản thời kỳ sau cách mạng tư sản. 

Câu 19. Nêu và giải thích đặc điểm của nhà nước tư sản trong thời kỳ CNTB tự do cạnh 

tranh. 

Câu 20. Từ góc độ lịch sử và luật pháp hãy lý giải tình trạng “không có hiến pháp thành 

văn” ở nhà nước Anh tư sản. 

Câu 21. Tổ chức bộ máy nhà nước tư sản Anh thời kì CNTB tự do cạnh tranh.  

Câu 22. So sánh và chỉ ra sự khác biệt giữa nhà nước tư sản Anh và nhà nước tư sản 

Nhật bản trong thời kỳ CNTB tự do cạnh tranh. 

Câu 23. Nêu cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước tư sản Mỹ. Xác định hình thức chính thể 

của Nhà nước tư sản Mỹ. 

Câu 24. Phân biệt hai hệ thống chính của pháp luật tư sản thời kỳ CNTB tự do cạnh 

tranh. Lí giải nguyên nhân có sự khác biệt giữa hai hệ thống pháp luật này? 

Câu 25. Nội dung và những đặc điểm cơ bản của pháp luật tư sản trong thời kỳ chủ nghĩa 

tư bản tự do cạnh tranh. 

Câu 26. Hãy chỉ rõ nội dung cốt lõi của Hiến pháp tư sản thời kỳ CNTB tự do cạnh tranh 

và phân tích tính lịch sử của nội dung đó. 

Câu 27. Nguyên nhân xuất hiện và đặc điểm cơ bản của Nhà nước tư sản độc quyền? 
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Câu 28. Nêu những thay đổi mới của pháp luật tư sản trong thế kỷ XX. Lí giải nguyên 

nhân của những thay đổi đó. 

Câu 29. Những điểm mới cơ bản của pháp luật tư sản so với pháp luật phong kiến? 

Câu 30. Trong các kiểu nhà nước bóc lột, đã tồn tại các biến dạng nào của chính thể 

Cộng hoà? Thời gian và địa điểm tồn tại? 

Câu 31. Nguyên nhân bùng bổ cách mạng vô sản và thiết lập Công xã Pari, ý nghĩa lịch 

sử của sự kiện này 

Câu 32. Bộ Luật dân sự Pháp ( Bộ luật Napoleon ): những nét khái quát về tính chất, bối 

cảnh ra đời; phạm vi điều chỉnh, kỹ thuật pháp lý, giá trị kế thừa. 

                                                                                            

PHẦN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

Câu 33. Những nét khái quát về tiến trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt nam. 

Câu 34. Sự hình thành, đặc trưng cơ bản của nhà nước Văn lang- Âu lạc 

Câu 35. Tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật ở Việt nam thời Bác thuộc 

Câu 36. Những đặc trưng cơ bản về tổ chức nhà nước, pháp luật của các triều Ngô – 

Đinh – tiền Lê, Lý – Trần – Hồ  

Câu 37. Những đặc trưng cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ 

Câu 38. Tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, Quan chế; đặc trưng cơ bản về 

quản lý làng xã triều vua Lê Thánh Tông 

Câu 39. Khái quát về hệ thống pháp luật, triết lý cơ bản trong xây dựng, áp dụng pháp 

luật và các định chế phi quan phương ( các thiết chế xã hội, định chế - quy tắc điều chỉnh 

xã hội ) triều vua Lê Thánh Tông, ý nghĩa lịch sử và đương đại. 

Câu 40. Quốc triều hình luật ( Bộ Luật Hồng Đức )- tính chất, phạm vi điều chỉnh, cơ sở 

tư tưởng, các nguyên tắc cơ bản. 

Câu 41. Nội dung cơ bản của QTHL, sự thể hiện các quan điểm cơ bản của nho giáo, tính 

dân tộc trong QTHL 

Câu 42. Đặc trưng cơ bản về quan chế trong QTHL, bảo vệ quyền lợi các nhóm xã hội 

yếu thế trong QTHL,  

Câu 43. Nội dung cơ bản của chế định dân sự,hôn nhân và gia đình, các quy định tố tụng 

hình sự, thủ tục pháp lý trong QTHL. 

Câu 44. Kỹ thuật pháp lý trong QTHL 

Câu 45. Những nội dung cơ bản của Quốc triều khám tụng điều lệ 

Câu 46. Hệ thống chính quyền “Lưỡng đầu” Lê – Trịnh ở Đàng ngoài, của các chúa 

Nguyễn ở Đàng Trong và  hệ thống pháp luật thời Lê - Trịnh 

Câu 47. Tổ chức chính quyền và pháp luật triều đại Quang Trung 

Câu 48. Những đặc điểm cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn  

Câu 49. Những đặc điểm cơ bản về pháp luật triều Nguyễn, nguồn pháp luật, Bộ Hoàng 

Việt Luật Lệ ( Luật Gia Long ): tính chất, phạm vi điều chỉnh, kỹ thuật pháp lý; đặc điểm 

về các chế định dân sự, hôn nhân và gia đình, tội phạm, hình phạt. 

Câu 50. Những đặc điểm cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước thời kỳ Pháp thuộc 

Câu 51. Những đặc điểm cơ bản về pháp luật, nguồn pháp luật thời kỳ Pháp thuộc 

Câu 52. Tổ chức và vị thế của bộ máy chính quyền Triều Nguyễn kể từ sau khi thiết lập 

Liên bang Đông Dương năm 1887? 

Câu 53. Hiến pháp năm 1946: tính chất, phạm vi điều chỉnh, giá trị kế thừa 
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Câu 54. Tổ chức quyền lực nhà nước, trách nhiệm nhà nước trong Hiến pháp năm 1946 

Câu 55. Quyền, nghĩa vụ cá nhân trong Hiến pháp năm 1946, giá trị kế thừa 

Câu 56. Sự thay đổi trong tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1959? (Vẽ sơ đồ và 

trình bày, so sánh với tổ chức BMNN theo Hiến pháp 1946) 

Câu 57. Những thành tựu và hạn chế của pháp luật Việt Nam thời kì 1946 - 1960? 

Câu 58. Hoạt động của nhà nước dân chủ nhân dân ở miền Bắc trong thời kì 1954 - 1975 

Câu 59. Tổ chức bộ máy Nhà nước dân chủ nhân dân ở miền Bắc trong thời kì 1954 - 

1975 

Câu 60. Những đặc điểm cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt nam giai đoạn từ 1975 đến trước Đổi Mới 

Câu 61. Những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1959 kế thừa và phát triển Hiến 

pháp năm 1946 để phù hợp với nhiệm vụ lịch sử 

Câu 62. Những đặc điểm cơ bản về pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

nam giai đoạn từ 1975 đến trước Đổi Mới ( tư duy, chính sách pháp luật, nguồn pháp 

luật; các lĩnh vực điều chỉnh pháp luật, vấn đề lợi ích của các chủ thể pháp luật, mối quan 

hệ giữa nhà nước và cá nhân ) 

Câu 63. Tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp 

năm 1980? (Vẽ sơ đồ và trình bày, so sánh với tổ chức BMNN theo Hiến pháp 1946, 

1959) 

Câu 64. Những thay đổi chính trong nội dung của Hiến pháp năm 1980 để phù hợp với 

nhiệm vụ lịch sử 

Câu 65.  Nhà nước và pháp luật thời kỳ Đổi mới: bối cảnh, đường lối chính trị, kinh tế, 

văn hóa, xã hội; cải cách bộ máy nhà nước và cải cách pháp luật 

Câu 66.  Hiến pháp 1992, tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

theo Hiến pháp năm 1992? (Vẽ sơ đồ và trình bày, so sánh với tổ chức BMNN theo Hiến 

pháp 1946, 1959, 1980) 

Câu 67. Hiến pháp năm 1992 sửa đổi ( Hiến pháp 2013 ): bối cảnh sửa đổi Hiến pháp 

1992, những điểm mới về nội dung, ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội của Hiến pháp năm 

1992 sửa đổi 

Câu 68. Khái quát thành tựu và hạn chế về hoạt động lập pháp của nhà nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1986 đến hiện nay. 

 

 

Duyệt 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhiệm bộ môn 
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