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LỜI NÓI ĐẦU 

Luật Hiến pháp Việt Nam là ngành luật chủ đạo trong hệ thống 
pháp luật Việt Nam. Các chế định, quy phạm của luật Hiến pháp                  
Việt Nam là cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi hoặc hủy 
bỏ các chế định, quy phạm của các ngành luật khác trong hệ thống               
Việt Nam. Vì vậy, muốn tìm hiểu hệ thống pháp luật của Việt Nam phải 
bắt đầu từ luật Hiến pháp Việt Nam. Sự hiểu biết luật Hiến pháp                  
Việt Nam đóng góp vai trò rất quan trọng cho sự nghiệp phát triển của 
khoa học pháp lý Việt Nam.  

Nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy và học tập môn luật 
Hiến pháp Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế, 
chúng tôi  tiến hành biên soạn Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam - 
phần I để phục vụ sinh viên. 

Trong quá trình biên soạn, Giáo trình này chắc chắn vẫn còn những 
hạn chế nhất định. Tác giả mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp 
của các cán bộ giảng dạy và sinh viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế 
và các bạn đọc khác để việc xuất bản Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam 
lần sau sẽ được tốt hơn. 

 
     TM. Nhóm tác giả 

      TS. Nguyễn Duy Phương 
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