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LỜI NÓI ĐẦU 

Nhằm cung cấp thông tin thư mục về toàn bộ tài liệu có trong thư viện liên 

quan đến án lệ, phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, giảng dạy cho cán bộ, giảng 

viên, học viên, sinh viên và các bạn đọc quan tâm, Trung tâm Thông tin Thư viện 

xin giới thiệu tới bạn đọc ấn phẩm thông tin “Thư mục chuyên đề về Án lệ”.  

Trong ấn phẩm, tài liệu được sắp xếp theo dạng, trong mỗi dạng được sắp 

xếp theo tên tác giả hoặc nhan đề của tài liệu, thứ tự: Sách tham khảo (16 tên); 

Luận án, luận văn (5 tên); Tài liệu hội thảo (2 tên); Bài viết tạp chí (83 bài).  

Trong quá trình biên soạn thư mục, Trung tâm không tránh khỏi những thiếu 

sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để ấn phẩm ngày càng 

hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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A. SÁCH THAM KHẢO 

1. Án lệ vựng tập / Trần Đại Khâm. - Sài Gòn : Khai Trí, 1968. - 694 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Luật Hình sự ; Luật Hành chính ; Luật Lao động ; Luật 

Thương mại ; Luật Quân sự ; Án lệ ; Luật Nhà ở. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTDS 001795. 

2. Các án lệ của Hội đồng Thẩm phánTòa án nhân dân tối cao / Vũ Duy 

Khang tổng hợp. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 405 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 6 án lệ đã được thông qua của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao và một số bản án quyết định liên quan đến lĩnh vực dân sự, hình sự, 

kinh tế, thương mại. Giới thiệu toàn văn Luật Tòa án nhân dân và các văn bản có 

liên quan. 

Từ khóa: Bản án ; Án lệ ; Luật Tòa án nhân dân. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTDS 002757-61. 

3. Hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự / Lê Hồng Hải biên soạn. 

- Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 399 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi, tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự, tố tụng 

dân sự. Nghiên cứu các vấn đề về tranh chấp dân sự, thủ tục giải quyết tranh chấp 

dân sự; một số quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân 

dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự và án lệ. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Tố tụng dân sự ; Giải quyết tranh chấp ; Vụ án dân 

sự ; Tranh chấp dân sự ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTDS 002767-76 ; (15): MSVTDS 008973-87. 

4. Luật Sở hữu trí tuệ: Án lệ, lý thuyết và bài tập vận dụng / Nguyễn Ngọc 

Xuân Thảo. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 

2013. - 480 tr. ; 24 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh thương 

mại, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, quyền tác giả, phần mềm máy tính kèm 

theo một số trích lục các quy định pháp luật và các vụ án ở Hoa Kỳ về các vấn đề này. 

Từ khóa: Mỹ ; Quyền tác giả ; Án lệ ; Bằng sáng chế ; Luật Sở hữu trí tuệ ; Phần 

mềm máy tính ; Bí mật kinh doanh ; Nhãn hiệu. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLDS 002165-9 ; (25): MSVLDS 010611-25, MSVLDS 

011048-57. 

5. Lý luận và thực tiễn về án lệ trong hệ thống pháp luật của các nước Anh, 

Mỹ, Pháp, Đức và những kiến nghị đối với Việt Nam / Nguyễn Văn Nam. - Hà 

Nội : Công an nhân dân, 2012. - 494 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Hình sự ; Luật Tố tụng hình sự ; Tố tụng hình sự ; Toà 

án ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTHS 002274-8 ; (35): MSVTHS 008318-52. 

6. Một số vấn đề lý luận về các phương pháp phân tích luật viết / Nguyễn 

Ngọc Điện. - Hà Nội : Tư pháp, 2006. - 171 tr. ; 20,5 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Phương pháp nghiên cứu ; Án lệ ; Học thuyết pháp lý ; Luật viết. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLL 001003-5. 

7. Những án lệ quan trọng : Dân luật, luật nghĩa vụ / Dịch: Trần Thúc Linh, 

Nguyễn Văn Thọ. - Huế : Viện Đại học Huế. - 443 tr. ; 28 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Nghĩa vụ dân sự ; Nghĩa 

vụ ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTDS 001794. 

8. Pháp luật - Thực tiễn và án lệ / Đinh Văn Quế. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

1999. - 304 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam ; Pháp luật ; Luật Tố tụng hình sự ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTHS 002306. 
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9. Bréviaire de jurisprudence internationale / par Giovanni Distefano et 

Gionata P. Buzzini. - Bruxelles : Bruylant, 2005. - XII, 1548 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Công pháp quốc tế ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000268. 

10. Constitution Ve République textes, jurisprudence, pratique / Debbasch 

Charles. - Paris : 4 éd., 2004. - 442 p. ; 19 cm. 

Từ khóa: Luật hiến pháp ; Pháp ; Pháp chế ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 001033. 

11. Droit et relations internationales / textes choisis par Hubert Thierry. - 

Paris : Montchrestien, 1984. - 696 p. ; 22 cm. 

Từ khóa: Quan hệ quốc tế ; Điều ước quốc tế ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVP 000183-4. 

12. Droit fiscal des affaires / par J.-P. Le Gall. - Paris : Dalloz, 1978. - 161 p. ; 

24 cm. 

Từ khóa: Giáo trình ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 001839. 

13. Jurisprudence Joly de droit des sociétés 1986-1990 / Paul Le Cannu. - 

Paris: Joly, 1992. - 317 p. ; 20 cm. 

Từ khóa: Pháp ; Luật thương mại ; Luật công ty ; Pháp chế ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 001037. 

14. Jurisprudence sociale / Karine Raynaud, Agnès Roset, Lysiane Tholy. - 

Paris : Groupe Revue fiduciaire, 1999. - 1111 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Lao động ; Từ điển ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTC 000778. 

15. L"informatique appliquée à la jurisprudence / Michel Bibent ; [préf. de 

Pierre Catala]. - Paris : Librairies techniques, 1976. - X, 186 p. ; 24 cm. 
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Từ khóa: Pháp ; Án lệ ; Thông tin. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVP 000657. 

16. Precedents in equity / by H. H. Mason, and C. A. Weston. - Sydney : Law 

Book Co. of Australasia, 1915. - iv, 236 p. ;  22 cm. 

Từ khóa: Tòa án tối cao ; Án lệ ; Bào chữa. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DTCA 000344. 

 

B. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

 

1. Án lệ ở Việt Nam hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Trần Thị 

Quyên ; TS. Nguyễn Văn Năm hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 83 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về án lệ ở Việt Nam. Đánh giá thực tiễn 

xây dựng, áp dụng án lệ ở Việt Nam, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng các bản án và việc áp dụng án lệ vào công tác xét xử ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Lý luận nhà nước pháp luật ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008111-2. 

2. Án lệ trong hệ thống pháp luật Anh – Mỹ (Common Law), châu Âu lục địa 

(Civil Law) và kinh nghiệm cho Việt Nam hiện nay / Trần Anh Minh ; PGS. 

TS. Nguyễn Thị Hồi hướng dẫn. - Hà Nội,  2016. - 80 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm án lệ, các giá trị của án lệ; một số điểm tương đồng, 

khác biệt trong nhận thức và thực tiễn áp dụng án lệ ở một số nước thuộc hệ thống 

pháp luật Anh – Mỹ và châu Âu lục địa. Chỉ ra những khó khăn trong việc áp dụng 

án lệ ở Việt Nam và một số gợi mở cho Việt Nam từ kinh nghiệm sử dụng án lệ ở 

các nước thuộc hai hệ thống pháp luật này. 

Từ khóa: Việt Nam ; Án lệ ; Thông luật ; Dân luật; Lý luận nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008113-4. 
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3. Áp dụng án lệ trong giải quyết vụ án dân sự / Lưu Ngọc Quang ; PGS. TS. 

Phan Hữu Thư hướng dẫn. - Hà Nội,  2017. - 80 tr. ;  28 cm. 

Tóm tắt: Khái quát chung về án lệ và áp dụng án lệ trong việc giải quyết vụ án dân 

sự. Phân tích các quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng án lệ trong giải quyết vụ 

án dân sự tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới; từ đó đưa ra kiến nghị 

nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Vụ án dân sự ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008355-6. 

4. Lý luận và thực tiễn về án lệ trong hệ thống pháp luật của các nước Anh, 

Mỹ, Pháp, Đức và những kiến nghị đối với Việt Nam / Nguyễn Văn Nam ; 

Người hướng dẫn: GS. TS. Lê Minh Tâm, GS. TS. Michael Bogdan. - Hà Nội, 

2011. - 298 tr. ; 28 cm + tóm tắt luận án. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Pháp luật ; Đức ; Pháp ; Mỹ ; Luật so sánh ; Anh ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLA 004624. 

5. Một số vấn đề cơ bản về án lệ: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt 

Nam / Bùi Hồng Ngọc ; TS. Nguyễn Bá Bình hướng dẫn. - Hà Nội, 2017. - 99 

tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về án lệ. Nghiên cứu cấu trúc bản 

án, áp dụng án lệ, công bố án lệ ở các nước thuộc hệ thống thông luật, dân luật và 

Việt Nam. Đưa ra một số đánh giá và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng án 

lệ ở Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Tư pháp quốc tế ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 008431-2. 

 

 

 



Thư mục chuyên đề về Án lệ 

 

7 

 

C. TÀI LIỆU HỘI THẢO 

 

1. Cơ quan Nhà nước ở trung ương theo Hiến pháp năm 2013 / Trường Đại 

học Luật Hà Nội. Khoa Hành chính Nhà nước. - Hà Nội, 2015. - 135 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 15 bài tham luận nghiên cứu về cơ quan nhà nước ở trung ương 

theo Hiến pháp năm 2013. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Chính phủ ; Hiến pháp ; Bộ máy nhà nước ; Tòa án 

nhân dân ; Quốc hội ; Chủ tịch nước ; Cơ quan nhà nước ; Án lệ ; Hội đồng thẩm 

phán ; Hội đồng bầu cử quốc gia ; Dân nguyện. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000338. 

2. Quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực 

tiễn / Trường Đại học Luật Hà Nội. - Hà Nội, 2015. - 149 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 14 bài tham luận nghiên cứu về quy phạm pháp luật trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam, gồm: những vấn đề lý luận chung; hệ thống quy phạm 

pháp luật; cơ cấu của quy phạm pháp luật; quy phạm pháp luật quốc tế; án lệ; bảo 

đảm tính thống nhất giữa các quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Quy phạm pháp luật ; Án lệ. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVHT 000344. 
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D. BÀI TRÍCH 

 

1. Án lệ - Một số vấn đề về giải thích pháp luật ở Việt Nam / Nguyễn Thị Mai 

Trang // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 7/2017, tr. 20 - 22. 

Tóm tắt: Nêu các cơ quan có quyền giải thích pháp luật; giá trị pháp lý của án lệ 

trong hoạt động giải thích pháp luật và một số đề xuất, kiến nghị. 

Từ khóa: Án lệ ; Giái thích pháp luật ; Luật Tố tụng ; Việt Nam. 

2. Án lệ của Toà án tối cao - kinh nghiệm của Pháp đối với sự phát triển án lệ 

tại Việt Nam / Đỗ Văn Đại // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 

13/2011, tr. 31 - 44. 

Từ khóa: Án lệ ; Bộ luật Dân sự ; Pháp ; Toà án tối cao. 

3. Án lệ đã được sử dụng dưới triều Nguyễn / Ngô Cường // Tòa án nhân dân. 

Tòa án nhân dân tối cao, Số 15/2012, tr. 29, 48. 

Từ khóa: Án lệ ; Triều Nguyễn ; Việt Nam. 

4. Án lệ liên quan đến quy chế pháp lí của đảo và liên hệ với các đảo ở quần 

đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Lê Thị Anh Đào // Luật học. Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Số 8/2016, tr. 56 - 67. 

Tóm tắt: Qua lập luận của cơ quan tài phán quốc tế trong một số án lệ liên quan 

đến quy chế pháp lí của đảo, bài viết liên hệ với quy chế pháp lí của các đảo ở quần 

đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Án lệ ; Hoàng Sa ; Trường Sa. 

5. Án lệ Nhật Bản và một số vấn đề đặt ra khi đưa án lệ vào công tác xét xử tại 

Toà án Việt Nam / Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Ngọc Ánh // Toà án nhân dân. 

Toà án nhân dân tối cao, Số 19/2009, tr. 34 - 43. 

Từ khóa: Án lệ ; Công tác xét xử ; Nhật Bản ; Tòa án ; Việt Nam. 
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6. Án lệ ở Anh quốc: lịch sử, khái niệm, nguyên tắc và cơ chế thực hiện / 

Nguyễn Đức Lam // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 3/2012, tr. 58 - 68. 

Từ khóa: Án lệ ; Anh ; Lịch sử pháp luật ; Luật thành văn ; Quy tắc án lệ. 

7. Án lệ ở Úc: lịch sử, khái niệm, nguyên tắc và cơ chế thực hiện / Nguyễn Đức 

Lam // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 13/2011, tr. 55 - 65. 

Từ khóa: Án lệ ; Hệ thống toà án ; Trích dẫn án lệ ; Ôxtrâylia. 

8. Án lệ ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong đào tạo các chức danh tư 

pháp / Trần Minh Tiến // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 1/2013, tr. 22 - 24. 

Từ khóa: Án lệ ; Chức danh tư pháp ; Đào tạo ; Luật Tố tụng ; Việt Nam. 

9. Án lệ số 01/2016/AL / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao // Tòa 

án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2016, tr. 15 - 18. 

Tóm tắt: Án lệ số 01/2016/AL của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17/10/2016 của Chánh án Tòa 

án nhân dân tối cao. 

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự ; Cố ý gây thương tích ; Giết người ; Án lệ. 

10. Án lệ số 02/2016 / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao // Tòa án 

nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2016, tr. 19 - 22, 38. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Án lệ ; Tranh chấp đòi lại tài sản. 

11. Án lệ số 03/2016 / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao // Tòa án 

nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2016, tr. 23 - 27, 18. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật Tố tụng dân sự ; Ly hôn. 

12. Án lệ số 04/2016 / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao // Tòa án 

nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2016, tr. 28 - 33. 

Từ khóa: Án lệ ; Chuyển nhượng quyền sử dụng đất ; Luật Tố tụng dân sự ; Tranh 

chấp hợp đồng. 
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13. Án lệ số 05/2016 / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao // Tòa án 

nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2016, tr. 34 - 38. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật Tố tụng dân sự ; Tranh chấp di sản thừa kế. 

14. Án lệ số 06/2016 / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao // Tòa án 

nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2016, tr. 39 - 43, 33. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật Tố tụng dân sự ; Tranh chấp thừa kế ; Việt Nam. 

15. Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị 

trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại / Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân 

tối cao, Số 1/2017, tr. 42 - 48. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Bồi thường thiệt hại ; Án lệ ; Lãi suất 

nợ quá hạn. 

16. Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ 

án hành chính / Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao // Tòa án nhân 

dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 2/2017, tr. 46 - 48. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật Tố tụng hành chính ; Quyết định hành chính ; Việt Nam ; Vụ 

án hành chính. 

17. Án lệ trong hệ thống pháp luật dân sự các nước Pháp, Đức và việc sử dụng 

án lệ ở Việt Nam / Nguyễn Văn Nam // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc 

hội, Số 6/2011, tr. 55 - 60. 

Từ khóa: Án lệ ; Đức ; Luật dân sự ; Luật La Mã ; Pháp ; Việt Nam. 

18. Án lệ trong hệ thống pháp luật một số nước trên thế giới / Nguyễn Linh 

Giang // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 12/2005, tr. 64 - 69. 

Tóm tắt: Bài viết đề cập tới một số nội dung liên quan tới án lệ: án lệ có phải là 

một nguồn của luật không, định nghĩa và đặc điểm của án lệ, mối quan hệ của án lệ 
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với các nguồn khác của pháp luật, án lệ trong các hệ thống pháp luật và án lệ ở 

Việt Nam. 

Từ khóa: Án lệ ; Lý luận nhà nước pháp luật ; Nguồn pháp luật. 

19. Án lệ trong hệ thống pháp luật thông luật Anh kinh nghiệm cho việc hoàn 

thiện quy định về án lệ ở Việt Nam / Trần Thị Diệu Hương // Dân chủ và Pháp 

luật. Bộ Tư pháp, Số 2/2017, tr. 57 - 64. 

Tóm tắt: Bài viết đề cập và phân tích một số vấn đề cơ bản về án lệ trong hệ thống 

pháp luật Thông luật Anh, từ đó đề xuất một số kinh nghiệm cho Việt Nam trong 

quá trình hoàn thiện quy định về án lệ và hoàn thiện nguồn hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Từ khóa: Án lệ ; Anh ; Luật Tố tụng ; Pháp luật thông luật. 

20. Án lệ trong hệ thống toà án Australia và kinh nghiệm cho Việt Nam trong 

việc phát triển án lệ / Lê Mạnh Hùng // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, 

Số 6/2011, tr. 68 - 76. 

Từ khóa: Án lệ ; Ôxtrâylia ; Hệ thống toà án ; Phát triển án lệ ; Xác lập án lệ. 

21. Án lệ trong hệ thống toà án Australia, lựa chọn nào cho Việt Nam trong 

việc phát triển án lệ? (Kỳ I) / Lê Mạnh Hùng // Toà án nhân dân. Toà án nhân 

dân tối cao, Số 19/2011, tr. 39 - 48. 

Từ khóa: Án lệ ; Ôxtrâylia ; Hệ thống toà án ; Phán quyết. 

22. Án lệ trong hệ thống toà án Australia, lựa chọn nào cho Việt Nam trong 

việc phát triển án lệ? (tiếp theo kì trước đến hết) / Lê Mạnh Hùng // Toà án 

nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 20/2011, tr. 22 - 31. 

Từ khóa: Án lệ ; Ôxtrâylia ; Hệ thống toà án ; Việt Nam. 

23. Án lệ trong pháp luật thực định Việt Nam / Đỗ Văn Đại, Đỗ Văn Kha // 

Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 12/2008, tr. 39 - 48. 

Từ khóa: Án lệ ; Hiệu lực hồi tố. 
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24. Án lệ và án mẫu - những khả năng áp dụng ở nước ta hiện nay / Cao Việt 

Thăng // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 10/2011, tr. 18 - 21. 

Từ khóa: Án lệ ; Án mẫu ; Áp dụng án lệ ; Tố tụng dân sự ; Việt Nam. 

25. Án lệ và áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Hồng Thúy // 

Thanh tra. Thanh tra chính phủ, Số 3/2016, tr. 20 - 23. 

Tóm tắt: Án lệ là hình thức pháp luật khá sớm, được duy trì và phát triển trong hệ 

thống pháp luật của nhiều nước trên thế giới. Ngày 28/10/2015, Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2015/ NQ - HĐTP về quy 

trình lựa chọn và áp dụng án lệ. 

Từ khóa: Án lệ ; Áp dụng án lệ ; Thế giới ; Việt Nam. 

26. Án lệ và vai trò của án lệ trong đào tạo các chức danh tư pháp của Học 

viện Tư pháp / Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị An Na // Nghề Luật. Học viện 

Tư pháp, Số 1/2016, tr. 85 - 89. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về án lệ trong lịch sử pháp luật Việt Nam. Phân tích vai trò của 

án lệ trong hoạt động đào tạo các chức danh tư pháp ở Học viện Tư pháp, thể hiện 

ở các khía cạnh sau: án lệ gắn kết hoạt động giảng dạy, học tập; tăng cường thói 

quen nghiên cứu, gi. 

Từ khóa: Án lệ ; Chức danh tư pháp ; Đào tạo ; Học viện Tư pháp ; Luật Tố tụng 

hình sự ; Việt Nam. 

27. Án lệ và việc áp dụng án lệ để bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện 

nay / Nguyễn Quang Thành // Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 4/2017, 

tr. 45 - 58. 

Tóm tắt: Bài viết đề cập sự hình thành án lệ, vai trò của án lệ; việc áp dụng án lệ; 

nêu một số kiến nghị về việc áp dụng án lệ để bảo vệ quyền con người ở Việt Nam. 

Từ khóa: Án lệ ; Áp dụng án lệ ; Quyền con người ; Việt Nam. 
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28. Án lệ và việc áp dụng án lệ trong xét xử, giải quyết vụ việc dân sự tại tòa 

án nhân dân / Lê Mạnh Hùng // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 

2/2016, tr. 44 - 50; Số 8/2016, tr. 27 - 31. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về khái niệm án lệ. Phân tích, đánh giá việc áp dụng án lệ được 

hướng dẫn tại Nghị quyết số 03/2015 trên phương diện xét xử, giải quyết vụ việc 

dân sự tại tòa án nhân dân. 

Từ khóa: Án lệ ; Áp dụng án lệ ; Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Vụ việc dân sự. 

29. Án lệ với nguyên tắc công lý không thể bị chối từ, trì hoãn / Lê Đức Tiết // 

Luật sư Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Số 12/2015, tr. 8 - 12. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về nguồn gốc ra đời của án lệ; lịch sử áp dụng luật tập quán, án 

lệ trên thế giới. Nghiên cứu án lệ trong lịch sử văn hóa pháp lý Việt Nam. Đưa ra 

những vấn đề còn tồn tại ý kiến khác nhau trong vận dụng án lệ ở nước ta và kiến 

nghị giải pháp hoàn thiện. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật tập quán ; Luật Tố tụng hình sự ; Thế giới ; Việt Nam. 

30. Án lệ: Lịch sử, hiện tại và triển vọng phát triển ở Việt Nam / Đào Trí Úc // 

Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 10/2015, tr. 16 - 20. 

Tóm tắt: Bài viết nêu các quan niệm chính trên thế giới về nguồn của pháp luật 

như: quan niệm pháp luật thực định, quan niệm pháp luật tự nhiên; nêu và phân 

tích quan niệm về nguồn của pháp luật đến quan niệm về vai trò và vị trí của án lệ 

trong các hệ thống pháp luật. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật Tố tụng ; Pháp luật thực định ; Pháp luật tự nhiên. 

31. Án lệ: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Đỗ Thanh Trung // Khoa học 

pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 4/2012, tr. 64 - 71. 

Từ khóa: Án lệ ; Nguồn luật án lệ. 
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32. Ảnh hưởng của việc thay đổi pháp luật đối với kỳ vọng chính đáng của 

nhà đầu tư - góc nhìn từ các án lệ đầu tư / Đoàn Thanh Huyền // Dân chủ và 

Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số chuyên đề Hội nhập quốc tế về pháp luật /2017, tr. 168 - 178. 

Tóm tắt: Bài viết giải thích học thuyết "kỳ vọng chính đáng" và phân tích ảnh 

hưởng của của các loại hành vi lập pháp đối với "kỳ vọng chính đáng" trên cơ sở 

các án lệ đầu tư của các nước châu Mỹ Latinh. 

Từ khóa: Án lệ ; Châu Mỹ ; Học thuyết "kỳ vọng chính đáng" ; Luật Tố tụng kinh tế. 

33. Áp dụng án lệ trong giải quyết vụ việc dân sự tại tòa án nhân dân / Lê 

Mạnh Hùng // Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2016, tr. 38 - 44. 

Tóm tắt: Nêu và phân tích khái niệm án lệ trong Nghị quyết số 03/2015, thực tiễn 

việc áp dụng án lệ trong xét xử, giải quyết vụ việc dân sự. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật Tố tụng dân sự ; Tòa án nhân dân ; Việt Nam. 

34. Áp dụng án lệ trong xét xử các vụ việc dân sự ở Việt Nam / Nguyễn Hải 

An// Dân chủ và Pháp luật. Bộ Tư pháp, Số 4/2011, tr. 26 - 30. 

Từ khóa: Án lệ ; Áp dụng án lệ ; Luật Tố tụng dân sự ; Tranh chấp hợp đồng ; 

Tranh chấp thừa kế ; Vụ án dân sự. 

35. Bàn về án lệ / Nguyễn Quang Hiền // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 

5/2013, tr. 12 - 18. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật Tố tụng ; Thế giới. 

36. Bàn về án lệ và việc áp dụng án lệ ở Việt Nam / Phạm Thị Thanh Xuân // 

Nghề luật. Học viện Tư pháp Số 3/2017, tr. 11 - 13. 

Tóm tắt: Nêu án lệ có từ trước năm 1960, đã được sử dụng trong một số văn bản 

pháp luật công khai trên các tạp chí chuyên ngành, đường lối xét xử của Tòa án về 

những vụ việc cùng loại được tập hợp, phân tích, bình luận.  

Từ khóa: Án lệ ; Thương mại quốc tế ; Tòa án ; Việt Nam ; Xét xử. 
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37. Bàn về cách thức xây dựng án lệ / Ngô Cường // Tòa án nhân dân. Tòa án 

nhân dân tối cao, Số 12/2012. 

Từ khóa: Án lệ ; Cách thức xây dựng ; Xây dựng án lệ. 

38. Bàn về hiệu lực thời gian của án lệ / Đỗ Thanh Trung // Khoa học pháp lý. 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 9/2017, tr. 9 - 15. 

Tóm tắt: Nghiên cứu nguyên tắc xác định hiệu lực thời gian của án lệ ở các nước 

thông luật và các nước dân luật, bao gồm khuynh hướng xác định hiệu lực hồi tố 

hay trở về trước và hiệu lực về sau của án lệ trong trường hợp bác bỏ án lệ.  

Từ khóa: Việt Nam ; Anh ; Lý luận nhà nước và pháp luật ; Hoa Kỳ ; Án lệ ; Hiệu 

lực hồi tố. 

39. Bàn về tiêu chí, quy trình tuyển chọn án lệ / Trần Văn Tuân // Tòa án nhân 

dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 8/2015, tr. 25 - 28. 

Tóm tắt: Bài viết nêu các vấn đề về án lệ như là nguồn luật để áp dụng trong xét 

xử, tiêu chí tuyển chọn án lệ, quy định tuyển chọn án lệ và việc khuyến khích thẩm 

phán xây dựng thành những bản án mẫu mực. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật tố tụng ; Quy trình tuyển chọn ; Tiêu chí tuyển chọn. 

40. Bàn về việc sử dụng án lệ / Ngô Cường // Toà án nhân dân. Toà án nhân dân 

tối cao, Số 22/2011, tr. 5 - 10. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật dân sự La Mã ; Quyết định giám đốc thẩm ; Sử dụng án lệ. 

41. Bổ sung án lệ trở thành nguồn luật chính thức / Vương Tuyết Linh // Luật 

sư Việt Nam Liên đoàn Luật sư Việt Nam Số 5(38)/2017, tr. 10 - 13. 

Tóm tắt: Nêu và phân tích việc pháp luật công nhận thêm các nguồn luật mới sẽ 

đem lại nhiều lợi ích cho các tổ chức, cá nhân trong đảm bảo quyền dân sự, mang 

lại nguồn lợi lớn trong giao dịch quốc tế. 

Từ khóa: Án lệ ; Bộ luật Dân sự 2015 ; Nguồn luật chính thức ; Tập quán  ; Việt Nam. 



Thư mục chuyên đề về Án lệ 

 

16 

 

42. Các loại nguồn của pháp luật Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Hồi // 

Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 12/2008, tr. 11 - 16, 34. 

Từ khóa: Án lệ ; Điều ước quốc tế ; Nguồn pháp luật ; Văn bản quy phạm pháp luật. 

43. Cấu trúc và áp dụng án lệ ở Việt Nam hiện nay / Châu Hoàng Thân // 

Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 23/2016, tr. 

Tóm tắt: Trình bày định nghĩa, đặc điểm của án lệ. Nêu quan điểm của tác giả về 

cấu trúc và những khó khăn trong việc áp dụng án lệ ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Án lệ ; Áp dụng án lệ ; Cấu trúc án lệ. 

44. Đôi điều về việc sửa đổi bổ sung pháp luật tố tụng dân sự / Dương Quỳnh 

Hoa, Phạm Thị Hương Lan // Luật sư Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 

Số 11/2015, tr. 30 - 33. 

Tóm tắt: Phân tích những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng Bộ luật Tố 

tụng dân sự và đề xuất cách thức sửa đổi, bổ sung liên quan đến các vấn đề sau: 

tranh tụng trong tố tụng dân sự, trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá 

nhân, cơ quan, tổ chức có. 

Từ khóa: Án lệ ; Biện pháp khẩn cấp tạm thời ; Bộ luật Tố tụng dân sự ; Chứng cứ; 

Hòa giải ngoài tòa án ; Luật Tố tụng dân sự ; Thủ tục rút gọn ; Tranh tụng ; Việt Nam. 

45. Đổi mới nhận thức về hình thức pháp luật / Thái Vĩnh Thắng // Luật học. 

Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 1/2000, tr. 46 - 49. 

Từ khóa: Án lệ ; Hệ thống pháp luật ; Hình thức pháp luật ; Lý luận nhà nước pháp 

luật ; Tập quán pháp luật. 

46. Đứng tên giùm người nước ngoài mua bất động sản / Đỗ Văn Đại // Khoa 

học pháp lý. Trường Đại học Luật TP. Hồ CHí Minh Số 7(101).2016, tr. 73 - 80. 

Tóm tắt: Tòa án nhân dân đã công bố 6 án lệ trong đó có 5 án lệ về lĩnh vực dân 

sự. Trong các án lệ này có án lệ liên quan đến trường hợp khá phổ biến là người 
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nước ngoài ( nhất là Việt kiều) nhờ người Việt Nam  trong nước mua bất động sản 

tại Việt Nam. 

Từ khóa: Án lệ ; Bất động sản ; Bình luận ; Người nước ngoài ; Việt Nam. 

47. Hiểu và vận dụng án lệ vào thực tiễn / Hiền Lương // Luật sư Việt Nam. 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Số 9/2017, tr. 22 - 24. 

Tóm tắt: Phân tích việc áp dụng án lệ số 02/2016 đối với vụ việc tại Thành phố Hồ 

Chí Minh đã được đăng tải trên tạp chí Luật sư Việt Nam số 8 năm 2017. Qua đó 

tác giả trình bày cách hiểu và vận dụng án lệ vào thực tiễn. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hợp đồng dân sự. 

48. Kinh nghiệm công bố án lệ - Đề xuất tại Việt Nam / Châu Hoàng Thân // 

Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 7/2015, tr. 78 - 84. 

Tóm tắt: Tổng hợp những kinh nghiệm trong công bố án lệ tại một số quốc gia và 

đề xuất những vấn đề cơ bản, định hướng trong công bố án lệ ở Việt Nam. 

Từ khóa: Án lệ ; Anh ; Công bố án lệ ; Luật Tố tụng ; Pháp ; Việt Nam. 

49. Lãi chậm trả tiền trong án lệ năm 2016 / Đỗ Văn Đại // Tòa án nhân dân. 

Tòa án nhân dân tối cao, Số 1/2017, tr. 1 - 4. 

Tóm tắt: Nêu một số câu hỏi trong Án lệ số 08/2016/AL (được xây dựng trên cơ sở 

Quyết định giám đốc thẩm số 12/2013/KDTM-GĐT ngày 16/5/2013 của Hội đồng 

thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: về khoản tiền làm phát sinh lãi chậm trả; mức 

lãi để tính lãi trả. 

Từ khóa: Án lệ ; Lãi chậm trả tiền ; Luật Tố tụng kinh tế ; Việt Nam. 

50. Lãi chậm trả trong quan hệ thương mại / Đõ Văn Đại // Khoa học pháp lý. 

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Số 3(106)/2017, tr. 71 - 80. 

Tóm tắt: Bài viết bình luận án lệ số 09/2016/AL cho biết khoản tiền làm phát sinh 

lãi chậm trả cũng như khoản tiền không làm phát sinh lãi chậm trả trong hoạt động 
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thương mại. Bình luận cho biết cách thức xác định mức lãi chậm trả trong hoạt 

động này. 

Từ khóa: Án lệ ; Chậm trả ; Lãi ; Luật Thương mại ; Quan hệ thương mại ; Việt Nam. 

51. Lý luận về án lệ ở một số nước theo truyền thống pháp luật Civil Law / 

Nguyễn Văn Nam // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 

3/2011, tr. 3 - 9. 

Từ khóa: Áo ;  Dân luật ; Án lệ ; Đức ; Lý luận về án lệ ; Pháp ; Việt Nam. 

52. Lý luận về án lệ trong hệ thống pháp luật các nước common law, civil law 

và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam / Mai Thị Mai // Nghiên cứu lập pháp. 

Viện nghiên cứu lập pháp, Số 5/2017, tr. 56 - 64. 

Tóm tắt: Trình bày sự hình thành, cách áp dụng án lệ của các nước trong hệ thống 

common law, civil law và Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam ; Án lệ ; Thông luật ; Dân luật ; Thế giới. 

53. Một án lệ chưa thuyết phục / Trần Công Ly Tao // Luật sư Việt Nam. Liên 

đoàn Luật sư Việt Nam, Số 8/2017, tr. 21 - 22. 

Tóm tắt: Phân tích một vụ án thực tế về "tranh chấp đòi lại tài sản" tại tỉnh Sóc 

Trăng, bình luận về việc Tòa án áp dụng áp dụng Án lệ số 02/2016. Đề xuất đưa 

Án lệ số 02/2016 ra khỏi danh sách án lệ của Tòa án nhân dân tối cao. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Việt Nam ; Hợp đồng ; Án lệ ; Tòa án nhân dân tối cao. 

54. Một số vấn đề lý luận về án lệ trong hệ thống thông luật / Đỗ Thanh 

Trung// Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 

2/2016, tr. 69 - 76. 

Tóm tắt: Tìm hiểu các vấn đề lý luận về án lệ trong hệ thống thông luật, gồm: thực 

hiện nguyên tắc án lệ dựa trên nguyên tắc các vụ việc giống nhau phải được giải 

quyết như nhau; cơ chế vận hành của nguyên tắc án lệ. 
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Từ khóa: Án lệ ; Hệ thống pháp luật ; Hệ thống thông luật ; Luật Quốc tế ; Luật So 

sánh ; Nguồn luật. 

55. Nguồn pháp luật trong hệ thống pháp luật Anh - Mĩ / Thái Vĩnh Thắng // 

Luật học. Trường Đại học Luật Hà Nội, Số 11/2007, tr. 56 - 65. 

Từ khóa: Mỹ ; Luật so sánh ; Anh ; Án lệ ; Nguồn pháp luật ; Pháp luật thành văn. 

56. Nhận diện giá trị của các nội dung trong quyết định tạo lập án lệ / Đỗ Văn 

Đại // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối cao, Số 12/2016, tr. 44 - 48. 

Tóm tắt: Nêu lịch sử phát triển án lệ ở nước ta; những yếu tố có giá trị bắt buộc 

trong án lệ gồm : ngầm định và minh thị và những yếu tố có giá trị tham khảo của 

án lệ gồm: từ khóa, quy định liên quan đến án lệ, khái quát nội dung án lệ và thành 

tố khác. 

Từ khóa: Án lệ ; Giá trị ; Luật Tố tụng ; Nội dung. 

57. Nhận thức chung về án lệ, tầm quan trọng của án lệ trong công tác xét xử, 

khái quát các trường phái án lệ trên thế giới / Nguyễn Văn Cường // Toà án 

nhân dân. Toà án nhân dân tối cao, Số 4/2009, tr. 39 - 44. 

Từ khóa: Án lệ ; Công tác xét xử ; Pháp luật án lệ ; Trường phái án lệ. 

58. Nhận thức và áp dụng án lệ - Nhìn từ phán quyết Bosman và gợi mở cho 

Việt Nam / Phạm Vĩnh Hà // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp 

luật, Số 5/2017, tr. 3 - 9, 25. 

Tóm tắt: Đề cập đến phán quyết Bosman, một án lệ điển hình ở châu Âu về những 

yếu tố làm nên thành công của án lệ này; qua đó, liên hệ và gợi mở về mặt nhận 

thức cũng như áp dụng ở Việt Nam. 

Từ khóa: Án lệ ; Áp dụng án lệ ; Luật Quốc tế ; Phán quyết Bosman ; Việt Nam. 

59. Những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong việc sửa đổi, bổ sung được thể 

hiện trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự / Phạm 

Quý Tỵ // Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 12/2011, tr. 10 - 14, 24. 
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Từ khóa: Án lệ ; Bộ luật Tố tụng dân sự ; Giám đốc thẩm ; Thời hạn kháng nghị ; 

Vai trò ; Viện kiểm sát. 

60. Quy định về án lệ trong Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 - nhìn từ 

góc độ bản chất của án lệ / Đậu Công Hiệp, Hà Thị Phương Trà // Nhà nước và 

Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 4/2016, tr. 9 - 13, 31. 

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số phân tích quy định về án lệ trong Luật Tổ chức tòa 

án nhân dân hiện hành dựa trên lý luận về bản chất của án lệ để từ đó chỉ ra những 

điểm hạn chế trong quy định này. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật Tổ chức tòa án nhân dân 2014 ; Luật Tố tụng ; Việt Nam. 

61. Quy trình lựa chọn công bố và áp dụng án lệ / Mai Hà // Luật sư Việt Nam. 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Số 11/2015, tr. 38 - 40. 

Tóm tắt: Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng 

án lệ, bao gồm: tiêu chí lựa chọn án lệ; rá soát, phát hiện bản án, quyết định để đề 

xuất phát triển thành án lệ; lấy ý kiến đối với bản án, quyết định được đề xuất; 

thông qua án lệ. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật Tố tụng ; Việt Nam. 

62. Sự cần thiết của án lệ và một số đề xuất về mô hình án lệ cần xây dựng ở 

Việt Nam / Phan Trung Hiền, Nguyễn Hiển Khanh, Nguyễn Thị Ngọc Giàu // 

Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 3/2014, tr. 11 - 19. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật Tố tụng ; Mô hình án lệ ; Việt Nam. 

63. Sử dụng bản án trong giảng dạy pháp luật phần lý thuyết - kinh nghiệm 

qua một trường hợp ở Anh / Đỗ Thị Mai Hạnh // Khoa học pháp lý. Trường Đại 

học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 4/2015, tr. 74 - 80. 

Tóm tắt: Tìm hiểu mục tiêu sử dụng bản án khi thảo luận và giảng dạy phần lý 

thuyết trong đào tạo luật ở Việt Nam. Phân tích cách thức sử dụng bản án trong 

giảng dạy lý thuyết qua ví dụ cụ thể tại nước Anh. 
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Từ khóa: Án lệ ; Anh ; Bản án ; Giảng dạy ; Lý thuyết ; Việt Nam. 

64. Sử dụng bản án trong giảng dạy: góc nhìn từ người làm thực tiễn / Trương 

Nhật Quang // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, 

Số 4/2015, tr. 20 - 25. 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về án lệ tại các nước theo hệ thống luật Anh - Mỹ và 

Việt Nam. Trình bày nhu cầu giảng dạy các bản án và đề xuất cách thức giảng dạy 

bản án trong các trường đào tạo luật tại nước ta. 

Từ khóa: Án lệ ; Bản án ; Giảng dạy ; Việt Nam. 

65. Thách thức và định hướng triển khai áp dụng án lệ ở Việt Nam / Châu 

Hoàng Thân // Nhà nước và Pháp luật. Viện Nhà nước và Pháp luật, Số 2/2016, tr. 

11 - 18, 31. 

Tóm tắt: Bài viết chỉ ra những thách thức khi triển khai áp dụng án lệ ở Việt Nam; 

đồng thời, phân tích một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 03/2015/NQ-

HĐTP ngày 28/10/2015 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy 

trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. 

Từ khóa: Án lệ ; Áp dụng án lệ ; Luật Tố tụng ; Việt Nam. 

66. Thế chấp quyền sử dụng đất và sự cần thiết phải có án lệ về thế chấp 

quyền sử dụng đất / Đỗ Thị Hải Yến // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân tối 

cao, Số 17/2017, tr. 34 - 36, 47. 

Tóm tắt: Nêu các quy định của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất và những 

lỗ hổng, khó áp dụng; quá trình lấy ý kiến về ban hành các án lệ thông qua một vụ 

án cụ thể. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật Dân sự ; Thế chấp quyền sử dụng đất ; Việt Nam. 

67. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển án lệ, bảo đảm áp dụng thống nhất 

pháp luật trong hoạt động xét xử của tòa án nhân dân / Trương Hòa Bình // 

Cộng sản. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Số 8/2015, tr. 19 - 23. 
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Tóm tắt: Nêu quan điểm của Đảng và quy định của pháp luật về phát triển án lệ, 

một số định hướng triển khai phát triển án lệ nhằm nâng cao chất lượng xét xử các 

loại vụ án, hạn chế tình trạng oan sai; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con 

người, bảo vệ lợi ích. 

Từ khóa: Án lệ ; Việt Nam ; Xét xử của Tòa án nhân dân. 

68. Tiếp thu kinh nghiệm từ Pháp và Thụy Sỹ trong pháp điển hóa vấn đề án 

lệ / Đỗ Văn Đại // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 20/2014, tr. 58 - 63. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật tố tụng hình sự ; Pháp ; Thụy Sỹ. 

69. Tiêu chí nhận dạng và đề xuất xây dựng án lệ / Nguyễn Ngọc Điện // 

Nghiên cứu lập pháp. Viện nghiên cứu lập pháp, Số 20/2017, tr. 8 - 13. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, tính chất của án lệ. Phân tích tiêu chí nhận dạng án 

lệ, tính chất lượng của giải pháp: chất lượng kỹ thuật, nhân văn. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Tố tụng hình sự ; Án lệ ; Tiền lệ. 

70. Từ định hướng về án lệ tại Việt Nam: Đề xuất cách viết án lệ theo kinh 

nghiệm của các quốc gia thông luật / Đỗ Thị Mai Hạnh // Khoa học pháp lý. 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Số 6/2014, tr. 62 - 70. 

Từ khóa: Án lệ ; Luật Tố tụng ; Nguồn tuyển chọn án lệ ; Phạm vi ban hành án lệ ; 

Vị trí pháp lý. 

71. Vai trò của án lệ đối với sự phát triển của pháp luật quốc tế và sự cần thiết 

của việc sử dụng án lệ vào nghiên cứu và giảng dạy Luật Quốc tế ở Việt Nam 

hiện nay / Trần Thăng Long // Khoa học pháp lý. Trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh, Số 4/2012, tr. 55 - 63. 

Từ khóa: Việt Nam ; Luật Quốc tế ; Án lệ ; Áp dụng án lệ. 

72. Vai trò của án lệ đối với việc bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật / Viện 

khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao // Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân 

tối cao, Số 1/2015, tr. 8 - 11. 



Thư mục chuyên đề về Án lệ 

 

23 

 

Tóm tắt: Bài viết sự cần thiết áp dụng án lệ và một số đề xuất của Viện khoa học 

xét xử về các vấn đề: Tiêu chí để lựa chọn án lệ, quy trình ban hành án lệ, nguyên 

tắc áp dụng, giá trị pháp lý của án lệ và hình thức ban hành án lệ. 

Từ khóa: Áp dụng pháp luật ; Luật Tố tụng ; Án lệ. 

73. Vai trò của án lệ trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO / Nguyễn 

Thị Anh Thơ // Nghề Luật. Học viện Tư pháp, Số 4/2014, tr. 62 - 66. 

Từ khóa: Án lệ ; Cơ chế giải quyết tranh chấp ; Luật Tố tụng Kinh tế ; Tổ chức 

thương mại thế giới ; WTO. 

74. Vai trò của án lệ với sự phát triển của pháp luật hợp đồng / Phạm Hoàng 

Giang // Nghiên cứu lập pháp. Văn phòng Quốc hội, Số 2/2007, tr. 28 - 31. 

Tóm tắt: Tác giả phân tích vai trò giải thích pháp luật của thẩm phán và của toà án 
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