
BUỔI THUYẾT TRÌNH VỚI CHỦ ĐỀ 
“HIẾN PHÁP TÂY BAN NHA” VÀ  “HOÀN THIỆN BỘ LUẬT

DÂN SỰ PHÁP”.
Ngày 06/9/2022, Khoa Luật đã tổ chức
buổi thuyết trình với chủ đề “Hiến pháp
Tây Ban Nha” do GS. Miguel Jose Arjona
Sánchez, Trường Luật, Đại học Granada,
Tây Ban Nha là diễn giả chính.

Tham dự buổi thuyết trình có GS. Miguel
Jose Arjona Sánchez, Trường Luật, Đại
học Granada, Tây Ban Nha, PGS.TS. Vũ
Công Giao, Chủ nhiệm Bộ môn LHP&LHC,
PGS.TS. Đặng Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm
Bộ môn LHP&LHC và hơn 140 đại biểu
tham dự trực tuyến qua phần mềm
Zoom Cloud Meetings và gần 20 đại biểu
tham dự trực tiếp tại Hội trường là các
giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên,
sinh viên của Khoa và một số cơ sở đào
tạo khác.

Tin hợp tác quốc tế

Chi tiết xem tại đây 
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Ngày 20/9/2022, Khoa Luật đã có buổi tiếp
đón GS. Michel Grimaldi, Đại học Paris-
Pantheon-Assas và tổ chức buổi thuyết
trình với chủ đề “Hoàn thiện Bộ Luật Dân sự
Pháp”. Buổi thuyết trình diễn ra bằng cả hai
hình thức trực tiếp tại Hội trường và trực
tuyến qua Zoom thu hút sự tham gia của
hơn 100 đại biểu tham gia trực tiếp và hơn
100 đại biểu tham gia trực tuyến qua Zoom.

GS đã đề cập đến những phần được cải
cách, hoàn thiện trong Bộ luật Dân sự (BLDS)
Pháp như Phần liên quan đến con người và
gia đình khác rất nhiều so với BLDS
Napoleon 1804. BLDS hiện nay có rất nhiều
quy định không có ở thời kỳ Napoleon,
những quy định mới này liên quan đến
quyền nhân thân, quyền đối với bộ phận cơ
thế, hiến tạng, xét nghiệm ADN, sinh con
theo phương pháp khoa học. Có những điều
luật mới liên quan đến quyền tự do của con
người, bảo vệ con người, bảo vệ dữ liệu cá
nhân, v.v. Xem thêm
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