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1. Tổng quan 

Cho đến hôm nay, dù nhà nước Cộng hòa Liên bang Nga đã được 

thành lập trên cơ sở tan rã của Liên Xô, nhưng khi nói đến đào tạo luật ở 

Nga thì nhiều người Việt Nam vẫn liên tưởng đến hoạt động này ở Liên Xô 

trước đây.  

Âu cũng là dễ hiểu, bởi văn hóa, lối tư duy của những người Nga hiện 

đại ở một chừng mực nào đó vẫn là sự tiếp nối và phát triển nền văn hóa 

nước Nga với hàng ngàn năm lịch sử mà gần đây nhất là nền văn hóa của 

nhân dân Xô Viết. Chẳng thế mà văn hào Svetlana Aleksievich đã rất có lý 

và đạt giải Nobel văn học năm 2015  khi viết về chủ đề “Những con người 

đỏ”.1 Bên cạnh đó, tiếng Nga vẫn là thứ ngôn ngữ của rất nhiều người và 

họ sử dụng với niềm tự hào vô bờ bến. 

Nhưng, nhà nước Nga hiện đại chắc chắn không phải là mô hình, thể 

chế phát triển ở giai đoạn tiếp theo của chính quyền Xô Viết trước đây. 

Nước Nga hiện nay có một nhà nước và pháp luật được tổ chức và xây 

dựng trên các nền tảng dân chủ, đa nguyên, xã hội dân sự, pháp quyền, 

kinh tế thị trường và điều này đã làm thay đổi căn bản các nguyên tắc, mục 

đích và giá trị trong đào tạo và nghiên cứu luật trong các cơ sở đào tạo luật.  

Hệ thống pháp luật Nga hiện đại, có thể khẳng định, đã quay trở lại họ 

pháp luật Civil law cùng một số đặc trưng xuất phát từ truyền thống của 

các dân tộc Slavơ, Chính thống giáo và nền văn hóa kết hợp hài hòa giữa 

văn hóa phương Tây, văn hóa Á Đông và Trung Á… Do vậy, mô 

                                           
1
 Nữ nhà văn đã đạt giải Nobel với cuốn Thời Second hand khi viết về những con người thời hậu Xô Viết nhưng vẫn 

còn mang trong mình nhiều lối tư duy của thời Xô Viết. 


