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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
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2.    MÔN HỌC TIÊN QUYẾT 

- Luật so sánh 

3.  TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 

Luật hợp đồng so sánh là môn học cung cấp cho người học 

những kiến thức cơ bản về pháp luật hợp đồng của một số nước trên 

thế giới thông qua phương pháp tiếp cận so sánh luật.  

Môn học gồm 2 nhóm vấn đề chính: (1) Tổng quan về luật hợp 

đồng so sánh; (2) Các nội dung cơ bản về luật hợp đồng của một số 

nước dưới góc độ so sánh. Cụ thể: 

- Tổng quan về luật hợp đồng so sánh; 

- Thiết lập hợp đồng; 

- Các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực; 

- Nội dung hợp đồng, sửa đổi và giải thích hợp đồng; 

- Thực hiện, vi phạm và chấm dứt hợp đồng. 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC 

Vấn đề 1. Tổng quan về luật hợp đồng so sánh 

1. Khái quát về Luật hợp đồng: khái niệm, vai trò và nguồn của Luật 

hợp đồng. 

2. Khái quát về Luật hợp đồng so sánh: khái niệm, đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu của Luật hợp đồng so sánh. 

Vấn đề 2. Thiết lập hợp đồng 

1. Khái niệm hợp đồng 

2. Các yếu tố làm nên một hợp đồng 

3. Thư bày tỏ dự định và hợp đồng sơ bộ 

Vấn đề 3. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng 

1. Các chủ thể phải có năng lực giao kết hợp đồng 

2. Hình thức của hợp đồng phải phù hợp với quy định pháp luật 

3. Hợp đồng không bị vô hiệu 

Vấn đề 4. Nội dung hợp đồng, sửa đổi và giải thích hợp đồng  
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1. Nội dung hợp đồng 

2. Sửa đổi hợp đồng 

3. Giải thích hợp đồng 

Vấn đề 5. Thực hiện, vi phạm và chấm dứt hợp đồng 

1. Thực hiện hợp đồng 

2. Vi phạm hợp đồng 

3. Chấm dứt hợp đồng 

5.  MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC 

5.1. Về kiến thức  

- Hiểu được khái niệm, tầm quan trọng và nguồn của luật hợp đồng; 

hiểu được khái niệm, đối tượng cũng như phương pháp nghiên 

cứu của luật hợp đồng so sánh; 

- Hiểu được quy định của một số nước về thiết lập quan hệ hợp 

đồng; 

- Hiểu được các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo pháp luật 

một số nước trên thế giới; 

- Hiểu được các quy định của một số quốc gia về nội dung hợp 

đồng, sửa đổi và giải thích hợp đồng; 

- Hiểu được quy định của một số nước trên thế giới về thực hiện, vi 

phạm và chấm dứt hợp đồng. 

5.2. Về kĩ năng 

- Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin về pháp luật 

của các nước trên thế giới; kĩ năng tổng hợp, hệ thống hoá thông 

tin pháp luật nước ngoài; 

- Phân tích, bình luận, đánh giá các hệ thống pháp luật; 

- Hình thành và phát triển kĩ năng so sánh pháp luật để ứng dụng 

vào thực tiễn. 

5.3. Về thái độ 

- Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về hệ thống pháp luật của 
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các nước trên thế giới;  

- Khách quan hơn trong đánh giá hệ thống pháp luật Việt Nam. 

5.4. Các mục tiêu khác 

- Góp phần phát triển kĩ năng cộng tác, LVN;  

- Góp phần phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi; 

- Góp phần trau dồi, phát triển năng lực đánh giá;  

- Góp phần rèn kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, theo dõi 

kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.  

6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT 

Mục 

tiêu 

Vấn  

đề 

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 

1.Tổng 

quan 

về luật 

hợp 

đồng 

so sánh 

1A1. Nêu được định 

nghĩa Luật hợp đồng 

của Anh và Đức. 

1A2. Nêu được vai trò 

của Luật hợp đồng 

1A3. Nêu được nguồn  

Luật Hợp đồng của 

các nước Anh, Đức. 

1A4. Nêu được định 

nghĩa  Luật Hợp đồng 

so sánh. 

1A5. Nêu được đối 

tượng nghiên cứu của 

Luật hợp đồng so sánh 

1A6. Nêu được 

phương pháp nghiên 

cứu của Luật hợp 

đồng so sánh. 

 

 

1B1. Phân tích 

được các định 

nghĩa Luật hợp 

đồng theo pháp 

luật của Anh và 

Đức. 

1B2. Phân tích 

được vai trò của 

Luật Hợp đồng.  

1B3. Chỉ ra được 

nguồn của Luật 

hợp đồng được 

tìm thấy ở đâu; sự 

tương đồng và 

khác biệt giữa 

nguồn Luật hợp 

đồng của Anh và 

Đức. 

1B4. Phân tích 

được tầm quan 

1C1. Bình luận 

sự cần thiết của 

Luật hợp đồng 

trong các hệ 

thống pháp luật 

nói trên. 

1C2. Lý giải 

được ý nghĩa và 

tầm quan trọng 

của Luật hợp 

đồng trong hệ 

thống pháp luật 

của mỗi quốc gia. 

1C3. Lý giải 

được nguyên 

nhân dẫn đến sự 

tương đồng và 

khác biệt trong 

nguồn Luật hợp 

đồng của Anh và 
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trọng của Luật 

hợp đồng so sánh 

trong nghiên cứu,  

và trong thực tiễn 

xây dựng cũng 

như áp dụng luật 

hợp đồng. 

1B5. Phân tích 

được đối tượng và 

phương pháp 

nghiên cứu của 

Luật hợp đồng so 

sánh. 

Đức. 

1C4. Lý giải 

được nguyên 

nhân hình thành 

khoa học Luật 

hợp đồng so sánh. 

2. 

Thiết 

lập 

hợp 

đồng 

2A1. Nêu được định 

nghĩa hợp đồng theo 

pháp luật của Anh và 

Đức. 

2A2. Nêu được khái 

niệm và đặc điểm của 

đề nghị giao kết hợp 

đồng theo Luật hợp 

đồng của Anh và Đức. 

2A3. Nắm được các 

vấn đề pháp lý cơ bản 

liên quan đến đề nghị 

giao kết hợp đồng 

(Các bên đề nghị; nội 

dung đề nghị; hiệu lực 

của đề nghị;  rút lại, 

thay đổi, hủy bỏ hay 

chấm dứt lời đề nghị). 

2A4. Nêu được khái 

niệm về chấp thuận 

giao kết hợp đồng theo 

Luật Hợp đồng của 

Anh và Đức. 

2A5. Nắm được các 

2B1. Phân tích 

được định nghĩa 

về hợp đồng theo 

pháp luật của Anh 

và Đức. 

2B2. Phân tích 

khái niệm, đặc 

điểm và chỉ ra 

những điểm giống 

và khác nhau cơ 

bản trong đề nghị 

giao kết hợp đồng 

theo Luật Hợp 

đồng của Anh và 

Đức. 

2B3. Phân tích 

khái niệm và chỉ 

ra những điểm 

giống và khác 

nhau cơ bản trong 

chấp thuận giao 

kết hợp đồng theo 

Luật Hợp đồng 

của Anh và Đức. 

2C1. So sánh 

đồng thời lý giải 

sự tương đồng và 

khác biệt về khái 

niệm hợp đồng 

của những quốc 

gia được lựa chọn 

2C2. Lý giải 

những nguyên 

nhân dẫn đến sự 

tương đồng và 

khác biệt liên 

quan đến đề nghị 

và chấp thuận 

giao kết hợp đồng 

theo Luật Hợp 

đồng của Anh và 

Đức. 

2C3. Bình luận 

về vấn đề thương 

lượng trong thiết 

lập hợp đồng theo 

Luật hợp đồng 

của Anh và Đức. 
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vấn đề pháp lý cơ bản 

liên quan đến chấp 

thuận giao kết hợp 

đồng (Hình thức chấp 

thuận, trách nhiệm của 

các bên, hậu quả pháp 

lý của việc chấp thuận 

giao kết hợp đồng). 

2A6. Nắm được 

những vấn đề pháp lý 

cơ bản về thương 

lượng trong thiết lập 

hợp đồng theo pháp 

luật Anh và Đức. 

2A7. Hiểu được tầm 

quan trọng của dự 

định thiết lập quan hệ 

pháp luật hợp đồng. 

2A8. Liệt kê được 

những thỏa thuận 

được cho là không có 

dự định thiết lập quan 

hệ pháp luật hợp đồng. 

2A9. Nêu được những 

thỏa thuận được cho là 

đương nhiên có dự 

định thiết lập quan hệ 

pháp luật hợp đồng. 

2A10. Hiểu được 

những vấn đề pháp lý 

cơ bản về thư bày tỏ 

dự định và hợp đồng 

sơ bộ. 

 

 

 

 

2B4. Phân tích 

được những vấn 

đề pháp lý liên 

quan đến thương 

lượng trong thiết 

lập hợp đồng theo 

pháp luật Anh và 

Đức. 

2B5. Phân tích 

được tầm quan 

trọng của dự định 

thiết lập quan hệ 

hợp đồng so với 

các thỏa thuận 

trong gia đình, xã 

hội và trong các 

hoạt động thương 

mại. 

2B6. Phân tích 

những thỏa thuận 

được cho là 

không có dự định 

thiết lập quan hệ 

pháp luật hợp 

đồng (thỏa thuận 

trong xã hội, 

trong gia đình; 

quan hệ nghĩa vụ 

và quan hệ trợ 

giúp tự nguyện) 

theo Luật hợp 

đồng của Anh và 

Đức. 

2B7. Phân tích 

những thỏa thuận 

được cho là 

đương nhiên có 

2C4. Trình bày 

điểm giống và 

khác nhau trong 

pháp luật Anh và 

Đức về những 

thỏa thuận được 

cho là không có 

dự định thiết lập 

quan hệ pháp luật 

hợp đồng và 

những thỏa thuận 

được cho là 

đương nhiên có 

dự định thiết lập 

quan hệ pháp luật 

hợp đồng dưới 

góc độ so sánh. 
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dự định thiết lập 

quan hệ pháp luật 

hợp đồng.    

2B8. Phân tích 

những vấn đề 

pháp lý cơ bản 

của thư bày tỏ dự 

định và hợp đồng 

sơ bộ. 

3. Các 

điều 

kiện có 

hiệu 

lực của 

hợp 

đồng 

 

3A1. Nắm được các 

điều kiện có hiệu lực 

của hợp đồng theo 

Luật hợp đồng của 

Anh và Đức. 

3A2. Nắm được khái 

niệm “ người vị thành 

niên” trong pháp luật 

dân sự của Anh và 

Đức. 

3A3. Nắm được khái 

niệm “người bị khuyết 

tật về trí tuệ” trong 

pháp luật dân sự của 

Anh và Đức. 

3A4. Trình bày yêu 

cầu về hình thức của 

hợp đồng nói chung 

theo Luật hợp đồng 

của Anh và Đức. 

3A5. Trình bày yêu 

cầu về hình thức của 

hợp đồng đối với một 

số loại hợp đồng đặc 

thù theo Luật hợp 

đồng của Anh và Đức. 

3A6. Nêu được các 

trường hợp hợp đồng 

3B1. Bình luận về 

điều kiện có hiệu 

lực của hợp đồng 

theo pháp luật 

Anh và Đức.  

3B2. Xác định 

được điểm giống 

và khác biệt điển 

hình giữa pháp 

luật Anh, Đức 

quy định về hệ 

quả của hợp đồng 

được giao kết bởi 

người chưa thành 

niên, người bị 

khuyết tật về trí 

tuệ. 

3B3. Phân tích 

các hình thức của 

hợp đồng theo 

pháp luật Anh, 

Đức. 

3B4. Phân tích 

những trường hợp 

hợp đồng không 

bị vô hiệu theo 

Luật hợp đồng 

của Anh và Đức 

3C1. Chỉ ra được 

ưu điểm, nhược 

điểm của các quy 

định về điều kiện 

có hiệu lực của 

hợp đồng theo 

pháp luật Anh, 

Đức.  

3C2. So sánh 

đồng thời lý giải 

nguyên nhân dẫn 

đến sự tương 

đồng, khác biệt 

trong Luật hợp 

đồng của Anh và 

Đức về năng lực 

giao kết hợp 

đồng. 

3C3. Bình luận 

được các hình 

thức giao kết hợp 

đồng trong thực 

tế ở Việt Nam 

qua nghiên cứu 

các hình thức 

giao kết hợp đồng 

theo Luật Hợp 

đồng của Anh và 
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không bị vô hiệu theo 

pháp luật Anh và Đức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(hợp đồng không 

giao kết trên cơ 

sở đe dọa, cưỡng 

ép, gây ảnh 

hưởng thái quá; 

hợp đồng không 

giao kết trên cơ 

sở nhầm lẫn, gian 

lận và xuyên tạc; 

hợp đồng không 

giao kết trái pháp 

luật và chính sách 

công). 

Đức. 

3C4. Chỉ ra và lý 

giải sự tương 

đồng, khác biệt 

trong những quy 

định về hợp đồng 

không bị vô hiệu 

trong pháp luật 

của Anh và Đức. 

 

 

 

4. Nội 

dung 

hợp 

đồng, 

sửa đổi 

và giải 

thích 

hợp 

đồng  

4A1. Nêu được yêu 

cầu đối với nội dung 

của hợp đồng theo 

Luật hợp đồng của 

Anh và Đức. 

4A2. Nêu được khái 

niệm “Điều khoản của 

hợp đồng” theo pháp 

luật Anh, Đức. 

4A3. Nêu được hình 

thức, cách thức xây 

dựng “Điều khoản của 

hợp đồng” theo pháp 

luật Anh, Đức. 

4A4. Liệt kê được các 

loại điều khoản hợp 

đồng theo Luật hợp 

đồng của Anh và Đức. 

4A5. Chỉ ra được các 

giới hạn pháp lý trong 

pháp luật Anh, Đức 

4B1. Phân tích 

được những yêu 

cầu đối với nội 

dung của hợp 

đồng theo Luật 

hợp đồng của 

Anh và Đức. 

4B2. Phân tích 

các loại điều 

khoản hợp đồng 

theo pháp luật của 

Anh, Đức (điều 

khoản rõ ràng; 

điều khoản ngụ ý; 

điều khoản không 

công bằng). 

4B3. Chỉ ra được 

sự khác biệt giữa 

qui định pháp luật 

Anh và Đức đối 

với “điều khoản 

4C1. Phân biệt 

cách thức kiểm 

soát điều khoản 

không công bằng 

trong “Điều lệ về 

các điều khoản 

không công bằng 

trong hợp đồng 

tiêu dùng 1999”
1
 

và “Đạo luật về 

các điều khoản 

hợp đồng không 

công bằng 1977”
2
. 

4C2. Đánh giá ưu 

điểm và nhược 

điểm trong quy 

định về sửa đổi 

                                                 
1
 Unfair Terms in Consumer Contracts Regulation 1999 

2
 Unfair Contract Terms Act 1977 
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nhằm giảm thiểu tính 

bất công của hợp 

đồng. 

4A6. Trình bày được 

lý do dẫn đến nhu cầu 

sửa đổi hợp đồng. 

4A7. Nắm được 

nguyên tắc sửa đổi 

hợp đồng trong Luật 

hợp đồng của Anh và 

Đức. 

4A8. Nêu nguyên 

nhân dẫn đến việc phải 

giải thích hợp đồng. 

4A9. Nêu được những 

nguyên tắc giải thích 

hợp đồng theo pháp 

luật của Anh và Đức. 

 

rõ ràng” và “điều 

khoản ngụ ý”. 

4B4. Phân tích 

được cách thức 

kiểm soát điều 

khoản không 

công bằng theo 

Luật hợp đồng 

Anh và Đức. 

4B5. So sánh sự 

tương đồng và 

khác biệt trong 

pháp luật của Anh 

và Đức về nguyên 

tắc sửa đổi hợp 

đồng. 

4B6. Phân tích 

những nguyên 

nhân phải giải 

thích hợp đồng. 

4B7. Phân tích 

các nguyên tắc 

giải thích hợp 

đồng theo pháp 

luật Anh và Đức. 

hợp đồng của 

Anh, Đức để từ 

đó rút ra kinh 

nghiệm cho Việt 

Nam. 

4C3. So sánh 

đồng thời lý giải 

nguyên nhân dẫn 

đến sự tương 

đồng và khác biệt 

về những nguyên 

tắc giải thích hợp 

đồng theo pháp 

luật của Anh và 

Đức; từ đó liên hệ 

với pháp luật Việt 

Nam.    

 

 

 

5.  

Thực 

hiện, vi 

phạm 

và 

chấm 

dứt 

hợp 

đồng  

5A1. Nêu được các 

nguyên tắc thực hiện 

hợp đồng và trách 

nhiệm tuyệt đối trong 

thực hiện hợp đồng 

theo Luật hợp đồng 

của Anh và Đức. 

5A2. Liệt kê được các 

trường hợp được miễn 

trách nhiệm thực hiện 

hợp đồng trong pháp 

luật của Anh, Đức. 

5B1. Phân tích các 

nguyên tắc thực 

hiện hợp đồng và 

trách nhiệm tuyệt 

đối trong pháp 

luật Anh và Đức. 

5B2. Phân tích 

các trường hợp 

được miễn trách 

thực hiện hợp 

5C1. So sánh và 

lý giải điểm 

giống, khác nhau 

trong các nguyên 

tắc thực hiện hợp 

đồng và trách 

nhiệm tuyệt đối 

trong thực hiện 

hợp đồng của 

Luật hợp đồng 

Anh và Đức. 

5C2. Liên hệ với 
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5A3. Nêu được các 

trường hợp vi phạm 

hợp đồng theo Luật 

hợp đồng của Anh và 

Đức. 

5A4. Nêu được quyền 

của bên bị vi phạm 

hợp đồng và trách 

nhiệm của bên bị vi 

phạm hợp đồng theo 

quy định của pháp luật 

Anh và Đức. 

5A5. Trình bày các 

giải pháp đối với hành 

vi vi phạm hợp đồng 

trong pháp luật Anh và 

Đức. 

5A6. Liệt kê được các 

trường hợp chấm dứt 

hợp đồng theo pháp 

luật Anh, Đức. 

 

 

 

  

đồng theo Luật 

hợp đồng của 

Anh và Đức 

(nghĩa vụ không 

thể thực hiện 

trước khi ký hợp 

đồng; nghĩa vụ 

không thể thực 

hiện sau khi ký 

hợp đồng; phát 

sinh sự kiện theo 

điều khoản miễn 

trừ; bất khả 

kháng; do lỗi của 

trái chủ). 

5B3. Phân tích 

được các trường 

hợp vi phạm hợp 

đồng và hệ quả 

theo quy định của 

pháp luật Anh,  

Đức. 

5B4. Xác định 

được những điểm 

tương đồng và 

khác biệt điển 

hình giữa pháp 

luật Anh và Đức 

quy định về từng 

trường hợp vi 

phạm hợp đồng. 

5B5. Chỉ ra được 

điểm giống và 

khác nhau về các 

biện pháp xử lý 

hành vi vi phạm 

hợp đồng giữa 

pháp luật Việt 

Nam về các 

trường hợp được 

miễn trách nhiệm 

thực hiện hợp 

đồng. 

5C3. Bình luận 

được quy định về 

những trường hợp 

vi phạm hợp đồng 

và trách nhiệm do 

vi phạm hợp đồng 

theo pháp luật 

Anh và Đức. 

5C4. Bình luận 

quy định của 

Anh, Đức về 

chấm dứt hợp 

đồng và rút ra bài 

học kinh nghiệm 

cho Việt Nam. 
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pháp luật Anh và 

Đức. 

5B6. Phân tích 

được quy định về 

một số trường 

hợp chấm dứt hợp 

đồng cụ thể theo 

pháp luật Anh, 

Đức (cách thức, 

trách nhiệm của 

các bên, thời 

điểm chấm dứt 

hiệu lực của hợp 

đồng...). 

7. TỔNG HỢP MỤC TIÊU  NHẬN THỨC 

Mục tiêu 

Vấn đề 
Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Tổng 

Vấn đề 1 6 5 4 15 

Vấn đề 2 10 8 4 22 

Vấn đề 3 6 4 4 14 

Vấn đề 4 9 7 3 19 

Vấn đề 5 6 6 4 16 

Tổng 37 30 19 86 

8. HỌC LIỆU  

A.  TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC 

*  Sách 
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1. Catherine Elliott & Frances Quinn, Contract Law, LexisNexis, 

Seventh edition, 2009. 

2. Claude D. Rohwer & Anthony M. Skrocki, Contracts in a Nut 

shell, West, Seventh edition, 2010. 

3. Barry Nicholas, The French Law of Contract, Clarendon Press 

Oxford, Second edition, 2005. 

4. Basil Markesinis & Hannes Unberath, The German Law of 

Contract – A Comparative Treatise, Hart Publishing Oxford and 

Portland – Oregon, Second Edition, 2006. 

*  Tài liệu khác 

1. Nguyễn Thị Ánh Vân (chủ nhiệm đề tài), Nghiên cứu so sánh 

các quy định chung trong luật hợp đồng của một số nước trên thế 

giới, Trường đại học Luật Hà Nội, 2014. 

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO TỰ CHỌN 

1. Phạm Duy Nghĩa, Tìm hiểu pháp luật Hoa Kỳ trong điều kiện 

Việt Nam hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, NXB Chính trị quốc 

gia, 2001. 

2. Corinne Renault – Brahinsky, Đại cương về pháp luật hợp 

đồng, Nhà pháp luật Việt Pháp, 2002. 

3. Nhà Pháp luật Việt Pháp, Các thuật ngữ hợp đồng thông 

dụng, NXB Từ điển Bách khoa, 2011. 

4. Charman & Mary, Contract Law, Taylor and Francis, 2013. 

5. Donald Harris và Denis Tallon, Contract law today : Anglo-

French comparisons, Oxford : Clarendon, 1991. 

6. Neil Andrews, Contract law, Cambridge - New York : 

Cambridge University Press, 2011. 

7. Luber & Michael, The Law of Contracts, EconLit, 2006. 

8. DiMatteo, Larry A.; Zhou, Qi; Saintier, Severine; Rowley, 

Keith, Commercial Contract Law : Transatlantic Perspectives, 
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Cambridge University Press, 2013. 

9. Hondius, Ewoud; Grigoleit, Hans Christoph, Unexpected 

Circumstances in European Contract Law, Cambridge University 

Press, 2011. 

10. Nili Cohen & Ewan McKendrick, Comparative remedies for 

breach of contract, Portland, Or. : Hart, 2005. 

11. Ewan McKendrick, Contract law : text, cases, and materials, 

Oxford - New York : Oxford University Press, 2010. 

12. Ole Lando & Hugh Beale, Principles of European contract 

law, The Hague - Boston : Kluwer Law International, 2000. 

13. Twigg-Flesner & Christian, The Europeanisation of Contract 

Law : Current Controversies in Law, Taylor and Francis, 2013. 

14. Kramer & Adam, Contract Law : An Index and Digest of 

Published Writings, Hart Publishing Limited, 2010. 

15. Eugene W. Massengale, Fundamentals of federal contract 

law, New York : Quorum Books, 1991. 

16. E.J.H. Schrage, Unjust enrichment and the law of contract, 

The Hague - New York : Kluwer Law International, 2001. 

17. Robert Duxbury, Contract law, London : Sweet & Maxwell, 

2012. 

18. Charles L. Knapp, Nathan M. Crystal, Harry G. Prince, Rules 

of contract law : selections from the Uniform commercial code, the 

CISG, the Restatement (second) of contracts, and the UNIDROIT 

principles, with material on contract drafting and sample 

examination questions, New York : Wolters Kluwer Law & Business, 

2012. 

19. Raymond Youngs, English, French & German comparative 

law, Second Edition, London : Cavendish Pub., 2007. 

20. Richard Taylor & Damian Taylor, Contract law : directions, 

Oxford - New York : Oxford University Press, 2011. 
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9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC 

9.1. Lịch trình chung  

Tuần VĐ 
Hình thức tổ chức dạy-học 

KTĐG 

Lí thuyết Seminar LVN Tự NC 

1 1 2 4 2 2 
Nhận BT  

Mức độ tham gia 

các giờ seminar 

2 2 2 4 2 2 Mức độ tham gia 

các giờ seminar 

3 3 2 4 2 2 Nộp và thuyết 

trình BT nhóm 

4 4 2 4 2 2 Nộp và thuyết 

trình BT nhóm 

5 5 2 4 2 2 

Mức độ tham gia 

các giờ seminar 

Nộp BT lớn 

 

Tổng cộng 

10      

tiết 

20  

tiết 

10  

tiết 

10  

tiết 

 

= 10    

giờ      

TC 

=  10 

giờ 

TC 

= 5 

giờ 

TC 

= 5   

giờ   

TC 

 

 

9.2. Lịch trình chi tiết 

Tuần 1: Vấn đề 1 
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Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

TG, 

ĐĐ 

Nội dung chính 

 

Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Lí 

thuyết 

 

2 giờ 

TC 

- Giới thiệu chung về 

môn học luật hợp 

đồng so sánh: tên gọi, 

học liệu, mục tiêu khái 

quát, thành tựu và triển 

vọng... 

- Hướng dẫn các 

phương pháp thu 

thập, xử lí thông tin 

luật hợp đồng so 

sánh. 

- Khái niệm luật hợp 

đồng theo pháp luật một 

số nước. 

- Nguồn của Luật hợp 

đồng theo pháp luật 

một số nước. 

- Khái niệm luật hợp 

đồng so sánh theo 

pháp luật một số 

nước. 

* Đọc: 

- Catherine Elliott & 

Frances Quinn, Contract 

Law, LexisNexis, Seventh 

edition, 2009, p.1-9. 

- Claude D. Rohwer & 

Anthony M. Skrocki, 

Contracts in a Nut shell, 

West, Seventh edition, 

2010, p.1-23. 

- Barry Nicholas, The 

French Law of Contract, 

Clarendon Press Oxford, 

Second edition, 2005, p.29-

59. 

- Basil Markesinis & 

Hannes Unberath, The 

German Law of Contract – 

A Comparative Treatise, 

Hart Publishing Oxford and 

Portland – Oregon, Second 

Edition, 2006, p.16-55. 

Tự NC 1 giờ 

TC 

- Tầm quan trọng của 

luật hợp đồng.  

- Đối tượng và 

phương pháp nghiên 

cứu của luật hợp 

đồng so sánh. 

LVN 1 giờ Thảo luận vấn đề theo nhóm 
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TC 

Seminar 1 giờ 

TC 
Thảo luận các nội dung thuộc vấn đề 1 

Tư vấn 

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... 

- Thời gian: Thứ Tư : 

                         Từ 08h00’ đến 11h00’ nếu học buổi chiều 

                         Từ 14h00’ đến 17h00’ nếu học buổi sáng 

- Địa điểm: Văn phòng Viện luật so sánh 

KTĐG - Nhận BT nhóm, BT lớn.                                        

- Mức độ tham gia trong giờ seminar 

Tuần 2: Vấn đề 2  

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

TG, 

ĐĐ 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Lí 

thuyết 

 

2 giờ 

TC 

- Khái niệm hợp 

đồng theo pháp 

luật một số nước. 

- Các yếu tố làm 

nên một hợp 

đồng theo pháp 

luật một số nước. 

* Đọc: 

- Catherine Elliott & Frances 

Quinn, Contract Law, 

LexisNexis, Seventh edition, 

2009, p.11-68. 

- Claude D. Rohwer & Anthony 

M. Skrocki, Contracts in a Nut 

shell, West, Seventh edition, 

2010, p.23-175. 

- Barry Nicholas, The French 

Law of Contract, Clarendon 

Press Oxford, Second edition, 

Tự NC 1 giờ 

TC 

- Thư bày tỏ dự 

định và hợp đồng 

sơ bộ theo pháp 

luật một số nước. 
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2005, p.59-144. 

- Basil Markesinis & Hannes 

Unberath, The German Law of 

Contract – A Comparative 

Treatise, Hart Publishing Oxford 

and Portland – Oregon, Second 

Edition, 2006, p.55-117. 

LVN 
1 giờ 

TC 
Thảo luận vấn đề theo nhóm. 

Seminar 
1 giờ 

TC 
Thảo luận các nội dung thuộc vấn đề 2 

Seminar 

 

1 giờ 

TC 

Thuyết trình BT nhóm 

 

Tư vấn 

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... 

- Thời gian: Thứ Tư : 

                         Từ 08h00’ đến 11h00’ nếu học buổi chiều 

                         Từ 14h00’ đến 17h00’ nếu học buổi sáng 

- Địa điểm: Văn phòng Viện luật so sánh 

KTĐG 
- Mức độ tham gia trong giờ seminar 

- Thuyết trình BT nhóm. 

Tuần 3: Vấn đề 3 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

TG, 

ĐĐ 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Lí 

thuyết 

2 giờ 

TC 

- Năng lực giao 

kết hợp đồng của 

các chủ thể theo 

* Đọc: 

- Catherine Elliott & Frances 

Quinn, Contract Law, 
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pháp luật một số 

nước. 

- Hình thức của 

hợp đồng theo quy 

định của một số 

quốc gia. 

LexisNexis, Seventh edition, 

2009, p.121-147. 

- Claude D. Rohwer & 

Anthony M. Skrocki, 

Contracts in a Nut shell, 

West, Seventh edition, 2010, 

p.238-253. 

- Basil Markesinis & Hannes 

Unberath, The German Law of 

Contract – A Comparative 

Treatise, Hart Publishing 

Oxford and Portland – 

Oregon, Second Edition, 

2006, p.119-130, 144-179, . 

Tự NC 1 giờ 

TC 

- Các trường hợp 

hợp đồng không bị 

vô hiệu theo pháp 

luật một số nước:  

+ Hợp đồng không 

giao kết trên cơ sở 

đe dọa, cưỡng ép, 

gây ảnh hưởng 

thái quá. 

+ Hợp đồng không 

giao kết trên cơ sở 

nhầm lẫn, gian lận 

và xuyên tạc. 

+ Hợp đồng 

không giao kết 

trái pháp luật và 

chính sách công. 

 

LVN 
1 giờ 

TC 
Thảo luận vấn đề theo nhóm 

Seminar 
1 giờ 

TC 
Thảo luận những nội dung thuộc vấn đề 3 
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Seminar 
1 giờ 

TC 

Thuyết trình BT nhóm 

 

Tư vấn 

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... 

- Thời gian: Thứ Tư : 

                         Từ 08h00’ đến 11h00’ nếu học buổi chiều 

                         Từ 14h00’ đến 17h00’ nếu học buổi sáng 

- Địa điểm: Văn phòng Viện luật so sánh 

KTĐG 
- Thuyết trình BT nhóm. 

- Mức độ tham gia trong giờ seminar. 

Tuần 4: Vấn đề 4 

Hình thức tổ 

chức dạy-học 
TG, 

ĐĐ 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 

Lí thuyết 

 

2 giờ 

TC 
- Nội dung hợp 

đồng theo quy 

định của một số 

nước: 

+ Yêu cầu đối 

với nội dung 

hợp đồng. 

+ Các loại điều 

khoản hợp 

đồng. 

- Vấn đề sửa 

đổi hợp đồng 

theo quy định 

một số quốc gia 

* Đọc: 

- Catherine Elliott & Frances 

Quinn, Contract Law, 

LexisNexis, Seventh edition, 

2009, p.185-270. 

- Claude D. Rohwer & 

Anthony M. Skrocki, 

Contracts in a Nut shell, West, 

Seventh edition, 2010, p.178-

193. 

- Barry Nicholas, The French 

Law of Contract, Clarendon 

Press Oxford, Second edition, 
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trên thế giới. 

 

2005, p.150-208. 

- Basil Markesinis & Hannes 

Unberath, The German Law of 

Contract – A Comparative 

Treatise, Hart Publishing 

Oxford and Portland – Oregon, 

Second Edition, 2006, p.227-

261. 

Tự NC 1 giờ 

TC 
- Tại sao phải 

giải thích hợp 

đồng. 

- Nguyên tắc 

giải thích hợp 

đồng. 

LVN 1 giờ 

TC 
Thảo luận vấn đề theo nhóm 

Seminar 1 giờ 

TC 
Thảo luận các nội dung thuộc vấn đề 4 

Seminar 1 giờ 

TC 

 

Thuyết trình BT nhóm 

Tư vấn 

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương 

pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... 

- Thời gian: Thứ Tư : 

                  Từ 08h00’ đến 11h00’  nếu học buổi chiều 

                Từ 14h00’ đến 17h00’ nếu học buổi sáng 

- Địa điểm: Văn phòng Viện luật so sánh 

KTĐT 
- Mức độ tham gia trong giờ seminar. 

- Thuyết trình BT nhóm. 

 

 

Tuần 5: Vấn đề 5 

Hình thức 

tổ chức 

dạy-học 

TG, 

ĐĐ 

Nội dung chính Yêu cầu sinh viên chuẩn bị 
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Lí 

thuyết 

2 giờ 

TC 
- Thực hiện hợp 

đồng:  

+ Các nguyên tắc 

thực hiện hợp đồng 

và trách nhiệm tuyệt 

đối trong thực hiện 

hợp đồng theo pháp 

luật một số nước. 

+ Các trường hợp 

được miễn trách 

nhiệm thực hiện hợp 

đồng 

- Vi phạm hợp đồng 

theo pháp luật một số 

nước. 

* Đọc: 

- Catherine Elliott & 

Frances Quinn, Contract 

Law, LexisNexis, Seventh 

edition, 2009, p.298-302, 

311-319, 330-387. 

- Claude D. Rohwer & 

Anthony M. Skrocki, 

Contracts in a Nut shell, 

West, Seventh edition, 

2010, p.344-458. 

- Barry Nicholas, The 

French Law of Contract, 

Clarendon Press Oxford, 

Second edition, 2005, 

p.211-247. 

- Basil Markesinis & 

Hannes Unberath, The 

German Law of Contract – 

A Comparative Treatise, 

Hart Publishing Oxford and 

Portland – Oregon, Second 

Edition, 2006, p.349-541. 

Tự NC 

 

 

 

 

 

1 giờ 

TC 
- Chấm dứt hợp đồng 

theo pháp luật một số 

nước. 

* Đọc: 

- Catherine Elliott & 

Frances Quinn, Contract 

Law, LexisNexis, Seventh 

edition, 2009, p.297-329. 
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 - Claude D. Rohwer & 

Anthony M. Skrocki, 

Contracts in a Nut shell, 

West, Seventh edition, 

2010, p.507-520. 

- Basil Markesinis & 

Hannes Unberath, The 

German Law of Contract – 

A Comparative Treatise, 

Hart Publishing Oxford and 

Portland – Oregon, Second 

Edition, 2006, p.419-436. 

LVN 
1 giờ 

TC 
Thảo luận vấn đề theo nhóm 

Seminar 
2 giờ 

TC 
Thảo luận các nội dung thuộc vấn đề 5 

Tư vấn 

- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp 

học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... 

- Thời gian: Thứ Tư : 

                         Từ 08h00’ đến 11h00’  nếu học buổi chiều 

                      Từ 14h00’ đến 17h00’ nếu học buổi sáng 

- Địa điểm: Văn phòng Viện luật so sánh 

KTĐG 
- Mức độ tham gia trong buổi seminar. 

- Nộp BT lớn vào buổi học cuối cùng của tuần 5. 

 

10. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC 

- Theo quy định chung của Trường; 
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- BT được nộp đúng thời hạn theo quy định. 

11. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

11.1. Đánh giá thường xuyên  

- Kiểm diện; 

- Minh chứng tham gia LVN. 

11.2. Đánh giá định kì: 100 % điểm môn học 

Hình thức Tỉ lệ 

BT nhóm 15% 

BT lớn 15% 

Thi kết thúc học phần 70% 

 Yêu cầu chung đối với các BT 

- BT được soạn thảo và in trên khổ giấy A4. Độ dài tùy thuộc vào 

yêu cầu của từng loại BT.  

- Định dạng: Lề trên: 3.0cm; lề dưới: 3.0cm; lề trái: 3.0cm; lề phải: 

2.0cm; kiểu chữ: Times New Roman; cỡ chữ: 14; chế độ dãn 

dòng: 1,5 lines. 

- Các BT không được vượt quá độ dài quy định. Phần vượt quá sẽ 

không được chấm và tính điểm. 

 BT nhóm 

- Hình thức: Viết (không quá 3 trang A4) 

- Nội dung: Các nhóm lựa chọn theo danh mục tài liệu được Bộ 

môn cung cấp và trên cơ sở yêu cầu của giảng viên 

- Tiêu chí đánh giá phần viết: 

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí    2 điểm 
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+ Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề 6 điểm 

+ Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn 1 điểm 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trình bày đẹp 1 điểm 

Tổng:                 10 điểm 

- Kết quả LVN là kết quả trung bình của tất cả các BT LVN của 

toàn bộ môn học. 

 BT lớn  

- Hình thức: Bài luận (không quá 4 trang A4) 

- Nội dung: BT được chọn trong danh mục các BT được Bộ môn 

công bố hoặc trên cơ sở sự đề xuất của sinh viên được giảng viên 

đồng ý. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lí  2 điểm 

+ Phân tích logic, đi thẳng vào vấn đề 6 điểm 

+ Tài liệu sử dụng phong phú, đa dạng, hấp dẫn 1 điểm 

+ Ngôn ngữ trong sáng, trình bày đẹp 1 điểm 

Tổng:    10 điểm 

 Thi kết thúc học phần 

Hình thức: Thi bán trắc nghiệm 
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MỤC LỤC 

                                    Trang 

1 Thông tin về giảng viên  3 

2 Các môn học tiên quyết 4 

3 Tóm tắt nội dung môn học 4 

4 Nội dung chi tiết của môn học 4 

5 Mục tiêu chung của môn học 5 

6 Mục tiêu nhận thức chi tiết 6 

7 Tổng hợp mục tiêu nhận thức 13 

8 Học liệu 13 

9 Hình thức tổ chức dạy-học 16 

10 Chính sách đối với môn học 24 

11 Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá 25 

 

 

 

 

 


