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ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NỘI SAN LUẬT GIA TRẺ

1. Nội san Luật Gia Trẻ do CLB Luật Gia Trẻ ấn hành và giữ quyền tác giả.
2. Nghiêm cấm việc thực hiện những hành vi sau đối với một phần hoặc toàn bộ nội san, bao gồm cả sự trình bày và
sắp đặt, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Câu lạc bộ Luật Gia Trẻ, trừ trường hợp có quy định khác:

- Làm tác phẩm phái sinh, sao chép, sửa chữa;
- In ấn, phân phối nội san; truyền đạt nội san đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng

thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác;
- Bất kỳ hành vi nào nhằm khai thác nội san với mục đích thương mại.

3. Không ngăn cấm việc tự sao chép một bản nội san nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân hoặc sao chép
nội san để lưu trữ ở thư viện với mục đích nghiên cứu.
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THƯ NGỎ

Các bạn thân mến!

Lời đầu tiên, Ban Biên Tập Nội san Luật Gia Trẻ xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả 

các bạn. Chúc các bạn có một học kỳ đạt được nhiều kết quả tốt.

Số Nội san Luật Gia Trẻ đầu tiên phát hành tháng 03/2008 đã nhận được sự quan tâm, 

ủng hộ và phản hồi rất tốt từ các Thầy cô, các Phòng ban và đặc biệt là của các bạn sinh 

viên trong trường. Ban biên tập cũng đã nhận được các bài cộng tác, những góp ý, đánh

giá. Đây thực sự là sự khích lệ và động viên, cổ vũ chúng tôi tiếp tục duy trì Tờ Nội san và

những ấn phẩm của CLB với hy vọng mang đến cho tất cả các bạn những ấn phẩm có ích và

mang tính học thuật, góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của sinh 

viên Luật Hà Nội.

Kì 2 năm học 2007 - 2008, CLB đã long trọng tổ chức buổi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 

15 của CLB. 15 năm - một chặng đường không ngắn và cũng không quá dài nhưng có lẽ 

những dấu ấn mà CLB mang lại sẽ còn mãi, sẽ luôn là cảm hứng cho bao thế hệ cho Sinh 

viên Luật. Cho chúng tôi xin được gửi lời tri ân của CLB đến: TS Lưu Bình Nhưỡng (Phó chủ 

nhiệm Khoa PL Kinh tế), Anh Nguyễn Hùng Cường (chủ nhiệm khóa 2006- 2007), Chị Trần 

Thu Hòa (chủ nhiệm khóa 2007 - 2008), những người thắp lửa và tiếp lửa.

Vừa qua, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như: phát hành cuốn “Cẩm nang 

dành cho sinh viên năm nhất”, chương trình 3+ giới thiệu hoạt động của các câu lạc bộ 

trong trường dành cho tân sinh viên K33, buổi ra mắt và ổn định thành viên, buổi thảo luận

và bổ sung Bộ luật Hình sự và buổi giao lưu "Kỹ năng làm việc nhóm và thuyết trình bài

nhóm" với Tâm Việt Group.

Trong không khí sôi nổi của hoạt động đó, Ban Biên tập Nội san chúng tôi rất mong 

muốn các bạn sinh viên sẽ cố gắng hết mình trong mọi hoạt động, sẽ là những cộng tác 

viên, những thành viên tích cực của CLB và Nhóm Nội san. Rất hy vọng các bạn sẽ cùng

chúng tôi xây dựng một sân chơi học thuật trí tuệ và bổ ích cho chính chúng ta. Tất cả bài

vở cũng như ý kiến đóng góp cho Nội san xin vui lòng gửi về Email: luatgiatre@gmail.com

hoặc liên hệ trực tiếp các thành viên của Nhóm Nội san. 

Chúng tôi luôn chào đón các bạn đến với Nội san Luật Gia trẻ, đến với CLB Luật Gia 

Trẻ!

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2008

Ban Biên tập Nội san Luật Gia Trẻ
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TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ LUẬT GIA TRẺ

THÁNG 9, 10 NĂM 2008

Ban Nội dung

Câu lạc bộ Luật Gia Trẻ - trường Đại học Luật Hà Nội trong học kì I năm học 2008 -

2009 đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng năm học mới và chào các bạn sinh viên khoá 33.

Đồng thời CLB cũng đã lên kế hoạch cho ra mắt tờ nội san thứ 2, cũng là tờ nội san đầu tiên

trong năm học 2008 - 2009 của mình.

Để khởi động cho sự trở lại của câu lạc bộ và cũng để giúp sinh 

viên năm thứ nhất có những thông tin hữu ích và cần thiết khi mới vào

trường, CLB Luật Gia Trẻ đã tiến hành tổng hợp, biên soạn và cho ra

đời cuốn: "Cẩm nang dành cho sinh viên năm thứ nhất". Cuốn cẩm 

nang nhỏ này sẽ giúp cho các tân sinh viên có được một cái nhìn tổng 

quát về trường, về học tập và cả những vấn đề xoay quanh các hoạt 

động của trường ĐH Luật Hà Nội, nơi mà các bạn sẽ gắn bó trong suốt

4 năm học tới. Ấn phẩm này được cung cấp miễn phí tại địa chỉ:

www.luatgiatre.com/CamNangSinhVienNamNhat.pdf

Hoạt động tiếp theo của CLB là Chương trình 3+,

sự kết hợp của CLB với CLB Tiếng Anh (ECL) và CLB Hùng

Biện. Chương trình 3+ phần 1 được tổ chức trong từ ngày

16 đến ngày 18 tháng 9 năm 2008 tại sân KTX Đại học Luật

Hà Nội, nhằm mục đích giới thiệu cũng như tuyên truyền

cho các bạn K33 về hoạt động của cả 3 CLB.

Chương trình 3+ phần 2 diễn ra tại Hội trường D,

vào lúc 19h ngày 30 tháng 9 năm 2008. Hoạt động này

được tổ chức sau 3+ phần 1 với ý nghĩa chào mừng những thành viên mới của ĐH Luật Hà Nội;

đồng thời, đây cũng là một cơ hội tốt để các bạn làm quen, tìm hiểu thêm thông tin về 3 CLB.

Nhờ có chương trình này, nhiều bạn đã biết tới các CLB nhiều hơn, cùng với những thông tin

về chính sách thành viên, về thủ tục đăng ký vào CLB hay những quyền lợi và nghĩa vụ khi bạn

là thành viên.

Từ ngày 14 đến ngày 27 tháng 9 năm 2008, CLB Luật Gia Trẻ tiến hành tổ chức việc

xác nhận tư cách thành viên cho các bạn đã đăng ký tham gia CLB và tổ chức việc đăng ký

phỏng vấn cho các bạn muốn trở thành thành viên thường trực CLB. Buổi phỏng vấn được tiến

hành vào ngày 28 tháng 9 tại hội trường C302 và Phòng 502 - K4. Sau những khoảng thời gian 

phỏng vấn nghiêm túc nhưng cũng khồng kém phần cởi mở, thân mật, các thành viên trong

ban chủ nhiệm phải rất vất vả để lựa chọn ra những thành viên phù hợp với từng vị trí của các

ban: Ban đối ngoại và truyền thông, Ban tổ chức và nhân sự, Ban nội dung.

TIN HOẠT ĐỘNG CLB
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Sau nhiều ngày chờ đợi, vào lúc 8h00 ngày chủ nhật 5/10/2008 tại phòng C302, CLB

đã tổ chức buổi ra mắt và ổn định thành viên. Các thành viên được giới thiệu sơ qua về CLB,

về lịch sử hoạt động trong 15 năm qua, các điều lệ của CLB và về thành viên ban chủ nhiệm.

Tiếp sau đó, các bạn đã cùng hòa mình vào không khí vui nhộn, hấp dẫn của các trò chơi, các

tiết mục văn nghệ sôi nổi và bữa tiệc liên hoan đầy ấm cúng giữa các thành viên trong gia đình

CLB Luật Gia Trẻ. Phần hồi hộp nhất là lúc CLB thông báo kết quả buổi phỏng vấn và công bố

danh sách thành viên chính thức. Sau đó, các thành viên mới được trao thẻ và thông báo về 

chương trình hoạt động sắp tới của CLB.

Hoạt động thu hút được nhiều thành viên tham gia nhất là buổi thảo luận chuyên đề về:

Sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự năm 1999, diễn ra vào 8h00 ngày 12/10/2008. Đây được

coi như một diễn đàn học thuật mini, tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có thể cùng trao đổi,

thảo luận về một vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật đậm chất thời sự.

Buổi thảo luận bàn về ba vấn đề chính, gồm: Loại bỏ hình phạt với một số tội danh; 

hình sự hoá hành vi thành lập và tham gia nhóm tội phạm có tổ chức, cuối cùng là vấn đề phi

hình sự hoá với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý. Hai vấn đề đầu tiên được thảo luận sôi 

nổi thông qua hình thức tự do, mang tính chất ý kiến cá nhân và có sự tranh luận khác gay gắt

giữa các bạn sinh viên nhằm bảo vệ quan điểm của riêng mình. Vấn đề cuối thảo luận dưới

hình thức nhóm mang tính chất tập thể, hướng mọi người đến việc lắng nghe, tôn trọng ý kiến

của người khác, từ đó biết cách dung hoà với ý kiến các nhân của mình để đạt được mục đích

cuối cùng là có một cái nhìn toàn diện, bao quát hơn về vấn đề được xem xét. Buổi thảo luận 

đã giúp cho các bạn sinh viên Luật tiếp cận và tìm hiểu thêm về việc sửa đổi bộ luật hình sự 

năm 1999 , vấn đề cho đến nay vẫn còn chưa đựoc Quốc hội thống nhất.

Vào lúc 14h00 ngày 19/10/2008, CLB đã phối hợp với Tâm Việt Group tổ chức buổi giao 

lưu: "Kỹ năng thuyết trình bài nhóm và phương pháp làm việc nhóm". Buổi giao lưu đầy

thú vị, bổ ích đã tạo được nhiều ấn tượng sâu sắc cho các thành viên tham gia; đồng thời cũng

giúp các bạn sinh viên trong quá trình tham gia có được một tinh thần chủ động, tự tin để

thuyết trình trước đám đông. Tâm Việt không chỉ rèn luyện thêm cho các bạn về kỹ năng 

thuyết trình mà còn giúp các bạn tìm ra cách một cách học hiệu quả thông qua việc trao đổi

kinh nghiệm với nhau hay giúp tìm ra một cách làm việc nhóm tốt bằng những trò chơi vui

nhộn. Đặc biệt, Tâm Việt Group đã tặng cho mỗi bạn tham gia buổi giao lưu 50% giá trị của 1

khoá học, nhằm tạo điều kiện cho thành viên CLB có thể tham gia những khoá học bổ ích, 

phục vụ cho học tập cũng như công việc sau này.

Các hoạt động trong tháng 9 và tháng 10 diễn ra thành công, là khởi đầu tốt đẹp cho 1

năm học mới với các hoạt động phong phú của CLB.
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TỔNG KẾT BUỔI THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ

“SỬA ĐỔI BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999”

Ban nội dung

Trong tháng 10 vừa qua, CLB Luật Gia Trẻ đã thực hiện một chuyên đề thảo luận về Dự 

án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 1999. Ngày 12/10/2008 tại hội trường C302 –

Đại học Luật Hà Nội, khoảng 70 thành viên CLB đã thử sắm vai các Đại biểu Quốc hội để thảo 

luận và đóng góp ý kiến cho dự thảo luật. Nội dung của buổi thảo luận được tóm tắt như sau:

Phần thứ nhất: Thảo luận dưới hình thức thảo luận chung 

Vấn đề 1: Loại bỏ hình phạt tử hình với một số tội danh  

a, Tội hiếp dâm (K3-Đ111)

 Câu hỏi đưa ra: “Có nên bỏ tử hình với tội này không?”

Có 2 luồng quan điểm:

*Không nên: vì 2 lí do

- Nguyên tắc đầu tiên để loại bỏ tử hình ở nước ta là nguyên tắc nhân đạo, nhưng với 

những kẻ phạm tội đã xử sự không nhân đạo với người khác thì pháp luật cũng không nên

nhân đạo với họ. Nhất là đối với hành vi hiếp dâm được quy định tại khoản 3 – Điều 111 đã

xâm phạm nghiêm trọng đến đạo đức xã hội, đến danh dự, nhân phẩm và sức khoẻ của người 

khác, để lại hậu quả nặng nề về tâm sinh lí cho nạn nhân.

- Việc giữ nguyên hình phạt tử hình còn đảm bảo mức độ răn đe cao cho toàn xã hội.

*Nên loại bỏ tử hình: (nhiều người đồng tình với phương án này) vì các lí do sau:

- Xuất phát từ nguyên tắc nhân đạo của Nhà nước ta hiện nay. Đây là một điểm mới, 

tiến bộ và phù hợp với xu thế chung của pháp luật quốc tế.

- Với những tội phạm hiếp dâm bị tử hình theo khoản 3 Điều 111 thì mục đích chính của 

chúng chỉ để thoả mãn nhu cầu sinh lí (trong đó ko ít rơi vào tình trạng bị chi phối bởi bệnh lí) 

chứ thường ko nhằm vào mục đích gây tổn hại đến tính mạng, sức khoẻ của nạn nhân.. Hành

vi phạm tội này thể hiện sự áp đảo của phần “con” trong  bản thể “con người” của kẻ phạm tội, 

do đó không cần thiết phải điều chỉnh nó bằng một hình phạt quá nghiêm khắc như tử hình.

Đóng góp ý kiến: Tuỳ từng tội danh cụ thể mà co biện pháp điều chỉnh phù hợp. Để 

điều chỉnh một cách cụ thể hơn tội phạm hiếp dâm ở khoản 3 Điều 111, nên thu hẹp khung 

hình phạt ở điều khoản này. Chỉ nên áp dụng tử hình với những trường hợp hiếp dâm mang 

tính chất dã man, đặc biệt nghiêm trọng và tái phạm sau khi đã ra tù hoặc cải tạo.

b, Tội sản xuất, buôn bán hàng giả, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, 

thuốc phòng bệnh (K4-Đ157)

 Câu hỏi đưa ra: “Có nên bỏ tử hình với tội này không?”

Có 2 quan điểm của một bạn K32 và bạn Huân K31

TIN HOẠT ĐỘNG CLB
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Một bạn K32: khẳng định không nên do quy mô phạm tội ở tội này thường lớn hoặc rất 

lớn. Nó đe doạ gây thiệt hại cho sức khoẻ, tính mạng của hàng loạt con người trong xã hội, do 

vậy mà mức độ thiệt hại là không thể lường hết.

Một bạn K31: việc bỏ tử hình hay không nên xem xét dựa trên 3 tiêu chí: nguyên tắc 

nhân đạo của Nhà nước ta hiện nay; tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi và khả năng 

trấn áp tội phạm này bằng những biện pháp khác. Từ đó cho thấy ý kiến của bạn K32 mới chỉ 

đáp ứng một tiêu chí là tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi, do đó lập luận chưa toàn

diện và đầy đủ.

Đóng góp ý kiến: đa số đều nhất trí bỏ tử hình với tội này. Ngoài ra về vấn đề trách

nhiệm hình sự đối với pháp nhân: nên tăng khung hình phạt hành chính cho những vi phạm 

thuộc lĩnh vực này vì mục đích của các tổ chức, công ty khi phạm tội này chỉ là nhằm vào lợi 

nhuận kinh tế. Do đó chỉ cần phạt nặng về kinh tế là đã bảo đảm tính răn đe của pháp luật.

Vấn đề 2: Hình sự hoá hành vi thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm có tổ chức 

(Đ20a, Đ245a)

 Câu hỏi đặt ra: “Khái niệm nhóm tội phạm có tổ chức có được đồng nhất 

với khái niệm đồng phạm không?”

Sau một khoảng thời gian tranh luận, đa số đều nhất trí đây là 2 khái niệm không thể 

đồng nhất.

Sau đây là các ý kiến đưa ra để phân biệt 2 khái niệm này:

Tiêu chí Nhóm tội phạm có tổ chức Đồng phạm

Về bản chất là nhóm người là hành vi

Về mức độ nguy 

hiểm cho xã hội

thường thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội với 

tần suất lớn hơn. Mức độ nguy hiềm cũng như phạm 

vi gây nguy hiểm của tội phạm đều lớn hơn so với 

đồng phạm

nhỏ hơn

Về quy mô, tính 

chất hoạt động

- thường có kẻ cầm đầu(băng cướp, đảng 

phái, đường dây…) - có quy tắc, tiêu chí và kế hoạch 

hành động cụ thể, chặt chẽ, tinh vi;

- có sự phân công công việc chuyên biệt cho 

từng thành viên;

- thường có sự hỗ trợ của nhiều công cụ, 

phương tiện hiện đại để thực hiện hành vi phạm 

pháp. Do đó tính chuyên nghiệp rất cao.

sự liên kết 

thường chỉ là

nhất thời, lỏng 

lẻo và mang tính

bột phát nhiều 

hơn

Về định tội danh

khó có thể xác định ngay tội danh cho những hành vi

đó do hành vi của nhóm tội phạm có tổ chức chỉ là

mầm mống cho những tội khác.

có thể xác định 

được ngay tội 

danh của đồng 

phạm
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Từ đó cho thấy tính tiềm ẩn trong hành vi phạm tội của nhóm tội phạm có tổ chức cao 

hơn đồng phạm rất nhiều.

Phần 2: Thảo luận nhóm (phân làm ba nhóm)

Vấn đề 3: Phi hình sự hoá với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý (Đ199)

 Câu hỏi đặt ra: “Có nên phi hình sự hoá với tội này không?”

Các nhóm sau khi thảo luận, tập hợp các ý kiến thành viên, đều đưa ra hai luồng ý 

kiến trái ngược nhau 

*Nên:

+ Nhóm 1: Do trong 3 công ước quốc tế về tội phạm ma tuý không  có quy định trách

nhiệm hình sự cho tội này. Để phù hợp với xu thế chung của thế giới, luật HSVN cũng nên phi

hình sự hoá tội này.

+ Nhóm 3: Do người nghiện bị lôi kéo và do các yếu tố khách quan khác khiến cho họ 

đã không kiểm soát được bản thân, vì thế, không nên áp dụng hình phạt quá nghiêm khắc như

tử hình.

+ Nhóm 2: Do việc áp dụng hình phạt tử hình thời gian gần đây không thực sự khả thi, 

gây khó khăn cho các cơ quan chức năng khi áp dụng pháp luật. Hơn nữa, do tâm lí của người 

nghiện, họ đã vốn mặc cảm với những người xung quanh, nếu tiếp tục quy định nặng sẽ khiến 

họ càng lún sâu vào hành động phạm pháp, từ đó càng khó khăn cho họ trong việc hoà nhập 

với xã hội.

Đóng góp: Nên chuyển sang xử lí bằng biện pháp hành chính

*Không nên:

+ Nhóm 3: để bảo đảm tính răn đe cho toàm xã hội.

+ Nhóm 2: do đây là lỗi cố ý, phạm tội tái pham nhiều lần, dễ dàng phát sinh các hành

vi phạm tội khác đe doạ gây ra thiệt hại cho xã hội như: trộm cắp, cướp giật…

+ Nhóm 1: nên chia làm 2 trường hợp. Nếu do lỗi cố ý, tức tội phạm tự đặt mình vào

tình trạng nghiện thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu do lỗi vô ý, bị lôi kéo, ép buộc thì

không nên áp dụng biện pháp hình sự.

Phần ba: Đại diện ban chủ nhiệm lên tổng hợp các ý kiến 

Đại diện Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ lên tổng hợp các ý kiến đã đóng góp, đồng thời đưa

ra nhận xét về quá trình cũng như nội dung buổi thảo luận.

Buổi thảo luận chuyên đề tuần này đã diễn ra trong không khí tranh luận sôi nổi, nhiều 

quan điểm có giá trị đã được đưa ra thảo luận. Buổi thảo luận đầu tiên trong năm học 2008 đã

kết thúc tốt đẹp, để lại ấn tượng tốt trong lòng các bạn tham dự. 
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TỔNG HỢP VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI,

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999*

Ban Nội dung

I. CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN

1. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung BLHS

Việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của BLHS nhằm thể chế hóa một cách đầy đủ, kịp thời 

các NQ của Đảng về cải cách tư pháp, các chính sách nhân đạo trong lĩnh vực hình sự; đồng thời 

tháo gỡ các khó khăn trong việc áp dụng pháp luật do một số các quy định không còn phù hợp 

hoặc một số hành vi phạm tôị mới phát sinh chưa được quy định, thực hiện các cam kết quốc tế 

trong các Điều ước quốc tế mà Việt nam là thành viên tạo Điều kiện cho việc áp dụng thống nhất 

cá quy định của BLHS.

2. Quan điểm chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung một số Điều của BLHS

Việc sửa đổi bổ sung lần này về cơ bản đã quán triệt NQ số 08/NQ-TW ngày 02/01/2002 của 

Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công các tư pháp và Nghị quyết số 49/NQ-TW

ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tuy nhiên nội 

dung sửa đổi mới chỉ thể hiện được một phần nội dung của NQ 49/NQ-TW nhưng lại không được 

nêu trong quan điểm chỉ đạo trong tờ trình của Chính phủ. NQ số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị còn

đề ra công tác hoàn thiện pháp luật hình sự nhưng nội dung này chưa được chính phủ quán triệt và

thể hiện trọng Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Điều của BLHS.

3. Về cơ cấu của dự thảo Luật

BLHS được dự kiến sửa đổi 42 Điều và bổ sung mới 16 Điều liên quan đến 11 trong tổng số 

23 chương của Bộ luật. Cơ cấu của dự án Luật này là hợp lý, không gây xáo trộn lớn trong trật tự 

chương, Điều của BLHS hiện hành. Tuy nhiên có ý kiến nên quy định về Tội khủng bố và các tội 

phạm có liên quan thành một chương mới. 

4. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung

Việc sửa đổi bổ sung một số Điều thực sự bức xúc để đáp ứng yêu cầu trong nền kinh tế thị 

trường và hội nhập kinh tế quốc tế, phạm vi phù hợp với tên gọi Luật sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của BLHS 1999. Tuy nhiên việc sửa đổi lần này vẫn chưa được quy định rõ để tạo Điều kiện 

thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất pháp luật như: giảm hình phạt tù, mở rộng hình phạt tiền, 

khung hình phạt... Vì vậy cần nghiên cứu để sửa đổi, tòan diện Bộ Luật này nhằm khắc phục một 

cách căn bản vướng mắc trong áp dụng pháp luật.

II. SỰ THAM KHẢO LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

1. Về hình phạt tử hình

Hiện nay xu hướng trên thế giới là thu hẹp phạm vi áp dụng, tiến tới xóa bỏ hoặc chỉ giữ lại 

rất ít tội có hình phạt này. Theo số liệu thống kê của Tổ chức ân xá quốc tế, tính đến ngày

02/10/2007, có 133 quốc gia và vùng lãnh thổ xóa bỏ hình phạt tử hình khỏi hệ thống hình phạt 

trong Pháp luật hình sự. Thực tế có 90 quốc gia và vùng lãnh thổ xóa bỏ hình phạt tử hình đối với 

tất cả các loại tội phạm, 11 quốc gia và vùng lãnh thể xóa bỏ hình phạt này đối với tất cả tội phạm 

trừ tội phạm chiến tranh, 32 nước đang xem xét bãi bỏ hình phạt tử hình.

**
BBààii ttổổnngg hhợợpp ttừừ DDựự tthhảảoo LLuuậậtt ssửửaa đđổổii bbốố ssuunngg mmộộtt ssốố đđiiềềuu ccủủaa BBLLHHSS nnăămm 11999999 –– QQuuốốcc hhộộii NNưướớcc CCộộnngg hhòòaa xxãã hhộộii cchhủủ nngghhĩĩaa

VViiệệtt NNaamm,, kkhhóóaa XXIIII;; TTờờ ttrrììnnhh vvềề ddựự áánn LLuuậậtt ssửửaa đđổổii bbổổ ssuunngg mmộộtt ssốố đđiiềềuu ccủủaa BBLLHHSS nnăămm 11999999;; BBááoo ccááoo tthhẩẩmm ttrraa vvềề ddựự áánn
LLuuậậtt ssửửaa đđổổii bbổổ ssuunngg mmộộtt ssốố đđiiềềuu ccủủaa BBLLHHSS nnăămm 11999999 vvàà BBááoo ccááoo 88 nnăămm tthhii hhàànnhh BBLLHHSS 11999999

TIN HOẠT ĐỘNG CLB
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Một số các nước có quy định hình phạt này như Nga, Nhật Bản... việc áp dụng cũng rất hạn 

chế trong phạm vi một số nhóm tội đặc biệt nghiêm trọng như xâm phạm an ninh quốc gia, xâm 

phạm tính mạng, sức khỏe...

2. Về nguyên tăc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tôi

Ban soạn thảo dựa trên Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em ở Điều 3, Điều 37.

Việt Nam phê chuẩn công ước này ngày 20/2/1990.

3. Về tội khủng bố

Có 17 các văn kiện pháp lý quốc tế về chống khủng bố như: Công ước đa phương về tội 

phạm và một số hành vi khác thực hiện trên tàu bay năm 1963, Công ước la hay về trấn áp hành

vi chiếm giữ bất hợp pháp tàu bay 1970, Công ước đa phương về trấn áp hành vi bất hợp pháp 

xâm phạm an toàn hàng không dân dụng năm 1971, Công ước về phòn ngừa và trấn áp các tội 

chống lại sự bảo hộ quốc tế, kể cả viên chức ngoại giao 1973, Nghị định thư về trấn áp các hành vi

bất hợp pháp tại cảng hành không phục vụ hàng không dân dụng, Công ước quốc tế về bắt cóc con 

tin 1979...

4. Về tội buôn bán người, tội lợi dụng việc giới thiệu trẻ em nuôi con nuôi để trục 

lợi 

Nghị định thư về ngăn ngừa, trừng trị, trấn áp việc buôn bán người đặc biệt là buôn bán phu

nữ, trẻ em bổ sung cho Công ước của Liên hiệp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 

tại Điều 3 và Điều 5; Tham khảo Luật phòng chống buôn bán người của các quốc gia Philippines, 

Liên bang Myanma, Cộng hòa Tajakistan, Trung Quốc..về tội xâm phạm quyền tác giả và các quyền 

liên quan (Điều 170a), Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng 

(Điều 171); Luật sở hữu trí tuệ của nước CHXHCN Việt nam số 50/2005/QH ngày 29/1/2005; Hiệp 

định về các khác cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, Hiệp đinh song  phương

Việt Nam - Hoa Kỳ tại chương II. Quyền sở hữu trí tuệ, Bộ luật hình sự Trung Quốc, Liên bang Nga.

5. Về các tội phạm môi trường

Bộ Luật hình sự Liên bang Nga Điều 246, 247, 250, 254. Bộ luật hình sự Thụy Điển Điều 7,

8,8a. Bộ luật hình sự Trung Quốc Điều 338, 339.

6. Về các tội phạm trong lĩnh vực thông

Luật công nghệ thông tin Điều 3, 4; từ Điều 12 đến Điều 17, Điều 21, 27,31...và Nghị định 

số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 

Internet từ Điều 13 đến Điều 2; Điều 41. Các quy định bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động

quản lý, cung cấp sử dựng dịch vụ Internet tạiViệt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 

71/2004/QĐ- BCA ngày 29/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Công An) từ Điều 6 đến Điều 10; Điều 13.

Bộ luật hính sự Liên bang Nga từ Điều 268 đến Điều 270.

7. Về tội rửa tiền

Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền. 

Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia tại Điều 6, Các khuyến nghị của 

FATF về phòng chống rửa tiền và Bộ luật hình sự Liên bang Nga, Hợp chủng quốc Hoa kỳ, Nhật 

Bản.

8. Về nhóm tội phạm có tổ chức, tội thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm có tổ 

chức

Công ước LHQ về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia tại Điều 5, Bộ luật hình sự Liên

Bang Nga Điều 36, 207,235,237

9. Về miễn chấp hành có Điều kiện thời hạn còn lại của hình phạt tù đối với người 

chưa thành niên phạm tội

Bộ luật Tư pháp Thanh thiếu niên Kosovo Điều 32, Bộ luật hình sự của Thái Lan và Liên

Bang Nga.
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10. Về các tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán (Điều 181a, Điều 181b, 181c,

181d)

Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

Bộ Luật hình sự Trung Quốc Điều 180 đến 182.

III. TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI 

1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều khoản của Bộ luật hình sự theo hướng nhân đạo 

hóa gồm:

a) Hạn chế phạm vi áp dụng của luật tử hình :

Xu hướng chung trên thế giới ngày càng thu hẹp pham vi áp dụng và tiến tới xóa bỏ hoặc 

chỉ giữ lại ít tội có hình phạt tử. Theo đó, dự thảo Luật dự kiến sửa đổi, bổ sung trên hai phương

diện: Thứ nhất: quy định Điều kiện áp dụng hình phạt tử hình theo hướng chặt chẽ hơn để giới hạn 

phạm vi áp dụng của hình phạt này. Hình phạt tử hình chủ yếu được áp dụng trong một số trường 

hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xâm phạm 

nghiêm trọng tính mạng, sức khoẻ của con người; Thứ hai: bỏ hình phạt tử hình đối với 14 tội 

phạm cụ thể* dựa trên ba tiêu chí cơ bản. Đó là: Tính chất nghiêm trọng của tội phạm cũng như

yêu cầu bảo vệ khách thể bị xâm hại; Khả năng trấn áp tội phạm bằng các biện pháp ngoài tử 

hình; Có tính đến xu hướng chung trên thế giới thu hẹp dần và tiến tới bãi bỏ hoàn toàn hình phạt 

tử hình.

b) Sửa đổi, bổ sung một số Điều khoản của Chương X – Những quy định đối với 

người chưa thành niên phạm tội

Điều 69 : Bổ sung thêm một số nguyên tắc xử lí người chưa thành niên phạm tội đã được 

ghi nhận trong Công ước quyền và các chuẩn mực quốc tế khác: nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của 

người chưa thành niên; nguyên tắc biện pháp giam giữ chỉ được áp dụng cuối cùng khi không còn

biện thích hợp nào khác và trong thời hạn ngắn nhất có thể; Điều 75: Dự thảo Luật dự kiến bổ 

sung thêm Điều 75a: Quy định về miễn chấp hành có Điều kiện thời hạn còn lại của hình phạt tù áp

dụng đối với người chưa thành niên phạm tội đang chấp hành án phạt tù có tiến bộ,

c) Phi hình sự hành vi sử dụng trái phép chất ma túy

Nghĩa là: coi người nghiện ma túy là bệnh nhân, là nạn nhân của tệ nạn ma túy, họ không 

phải là tội phạm theo Điều 199 BLHS nữa mà được coi như là căn bệnh phải điều trị. Như vậy Dự 

thảo Luật dự kiến sẽ bỏ “Tội sử dụng trái phép chất ma túy” (Điều 199 BLHS).

2. Sửa đổi nhằm góp phần tháo gỡ một bước những khó khăn vướng mắc trong 

thực tiễn và cập nhật những hành vi phạm tội mới phát sinh trong một số lĩnh vực

a) Nâng mức định lương tối thiểu về  giá trị tài sản hoặc giá trị thiệt hại.

Dự thảo Luật dự kiến nâng mức định lượng quy định tại khoản 1 các Điều 137, 138, 139,

143, 278, 279, 280, 283, 289, 290 và 291 BLHS lên gấp 4 lần so với các quy định hiện hành, tức 

là nâng mức năm trăm ngàn đồng (500.000đ) lên thành hai triệu đồng (2.000.000đ) và nâng mức 

định lượng quy định tại khoản 1 Điều 140 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ một triệu 

đồng (1.000.000 đ) lên thành bốn triệu đồng (4.000.000đ)

b) Sửa đổi, bổ sung một số tội xâm phạm trật tự quản lí kinh tế 

Tội đầu cơ: (Điều 160): BLHS hiện hành quy định: Tội đầu cơ được hiểu với phạm vi rất hẹp, 

theo đó chỉ bị xử lí về tội này khi hành vi thực hiện “trong tình hình thiên tai, dịch bệnh và chiến 

* 14 tội bao gồm: Điều 111:Tội hiếp dâm; Điều 139: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Điều 153: Tội buôn lậu; Điều 157:
Tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Điều 180: Tội làm, tàng trữ, 
vận chuyển,lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả; Điều 197: Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Điều 
221: Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy; Điều 231: Tội phá hoại công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia;
Điều 278: Tội tham ô tài sản; Điều 279: Tội nhận hối lộ; Điều 289: Tội đưa hối lộ; Điều 316: Tội chống mệnh lệnh; Điều 
322: Tội đầu hàng địch; Điều 334: Tội phá hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kĩ thuật quân sự; 
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tranh” mà thôi. Dự thảo Luật dự kiến bổ sung thêm trường hợp thực hiện hành vi đầu cơ “trong

tình hình có khó khăn về kinh tế”

Tội trốn thuế (Điều 161: Thêm hành vi gian lận thuế, đồng thời nâng mức định lượng số tiền 

trốn thuế, lậu thuế để truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể:

Khoản 1 Điều 161: Mức định lượng “từ năm mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi

triệu đồng” được nâng lên thành “từ một trăm năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng”;

Khoản 2 Điều 161: Mức định lượng “từ năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng” được 

nâng lên thành “từ ba trăm triệu đồng đến dưới sáu trăm năm mươi triệu đồng”; Khoản 3 Điều 

161: Mức định lượng “từ năm trăm triệu đồng trở lên” được nâng lên thành “sáu trăm năm mươi

triệu đồng trở lên”.

Tội xâm phạm quyền tác giả (Điều 131) chuyển thành Điều 170a

Dự thảo Luật dự kiến bổ sung một số tội phạm trong lĩnh vực tài chính – kế toán và trong

lĩnh vực chứng khoán góp phần đấu tranh có hiệu quả với các hành vi phạm tội mới trong lĩnh vực 

này. Cụ thể: Điều 164a: Tội in, phát hành, mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp 

ngân sách nhà nước; Điều 164b: Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lí hóa đơn, chứng từ thu 

nộp ngân sách nhà nước; Điều 181a: Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật khi

chào bán, niêm yết hoặc giao dịch chứng khoán; Điều 181b: Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua 

bán chứng khoán; Điều 181c: Tội gian lận và lừa đảo trong giao dịch chứng khoán; Điều 181d: Tội 

thao túng làm giả chứng khoán.

c) Sửa đổi, bổ sung các tội phạm môi trường

BLHS hiện hành đã thể hiện những bất cập trong CTTP về môi trường thể hiện ở chỗ cấu 

thành của nhóm tội gây ô nhiễm môi trường đòi hỏi phải có đồng thời cà 3 yếu tố mới xử lí hình sự 

được – đó là: Hành vi thải chất gây ô nhiễm môi trường trước đó đã bị xử phạt hành chính; Người 

bị xử phạt hành chính cố tình không thực hiện các biện pháp khắc phục; Do không thực hiện các 

biện pháp khắc phục mà gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, Dự thảo Luật dự kiến sửa đổi, bổ 

sung tập trung vào ba vấn đề:

Một là: Liên quan đến các Điều 183, 183, 184, 185, 190, 191: Hợp nhất 3 tội ô nhiễm môi 

trường (không khí,nguồn nước và nhiễm đất) thành 1 tội gây ô nhiễm môi trường, Điều 185: tội 

nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị, phế thải hoặc các chất không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ 

môi trường sửa đổi thành tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam; Điều 190: tội vi phạm các quy 

định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm dự kiến chỉnh sửa về mật kĩ thuật cho phù hợp với quy 

định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2005 và cho phù hợp với thực tế; Điều 191: Tội vi phạm chế 

độ bảo vệ đặc biệt đối với khu bảo tòn thiên nhiên dự kiến theo hướng chỉnh sửa yếu tố CTTP, bổ 

sung thêm một só tình tiết tăng nặng.

Hai là: Bổ sung thêm 3 tội mới về môi trường. Điều 182a: Tội vi phạm quy định về chất thải 

nguy hại; Điều 182b: Tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường; Điều 191a: Tội nhập 

khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại.

Ba là: Điều chỉnh theo hướng nâng mức phạt tiền với các tội phạm về môi trường.

d) Sửa đổi, bổ sung các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

BLHS hiện hành có ba Điều luật quy định về các tội phạm liên quan đến máy tính và mạng 

máy tính, đó là: Điều 224, 225, 226. Tuy nhiên công nghệ thông tin là một lĩnh vực thuộc về kỹ 

thuật phức tạp và thay đổi nhanh chóng nên việc nghiên cứu hoàn thiện các quy định về tội phạm 

trong lĩnh vực này cần được tiến hành một cách cẩn trọng và phải có thời gian. Vì đó, dự thảo Luật 

dự kiến sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định tại ba Điều trên và bổ sung thêm hai tội 

phạm mới: Điều 226a: Tội truy cập bất hợp pháp vào mạng viễn thông, mạng máy tính, mạng 

internet hoặc thiết bị số của người khác và Điều 226b: Tội sử dụng mạng vĩên thông, mạng máy 

tính, mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
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3. Sửa đổi, bổ sung một số Điều khoản của BLHS nhằm chuẩn bí các đìêu kiện pháp 

lý hình sự để thực hiện các nghĩa vụ quốc tế mà Nhà nước ta đã cam kết.

a) Sửa đổi, bổ sung tội phạm về buôn bán người và các tội phạm có liên quan

BLHS năm 1999 chỉ quy định tội mua bán phụ nữ (Điều 119); và tội mua bán, chiếm đoạt, 

đánh tráo trẻ em (Điều 120). Song thực tế hiện nay, tình hình mua bán phụ nữ, trẻ em xảy ra ngày

càng phức tạp, nghiêm trọng và có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong thời gian qua đã xuất hiện 

một số vụ buôn bán nam giới. Những quy phạm trong BLHS 1999 không đủ để hình thành cơ sở 

trừng trị những hành vi buôn bán nam giới từ đủ 16 tuổi trở lên…Vì đó, dự thảo Luât dự kiến quy 

định tội buôn bán người ở Điều 119; sửa đổi Điều 120 vê mặt kĩ thuật để quy định tội danh đánh 

tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Ngoài ra, nuôi con nuôi là một hoạt động nhân đạo, có ý nghĩa lớn 

song thực tế đã có nhiều kẻ lợi dụng việc này để lạm dụng, bóc lột trẻ em…Do vậy, để kịp thời 

ngăn chặn và xử lí nghiêm hành vi này, dự thảo Luật dự kiến bổ sung Điều 119a: tội lợi dụng việc 

giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trụcc lợi.

b) Sửa đổi, bổ sung tội khủng bố và các tội phạm có liên quan

BLHS hiện hành mới chỉ quy định về tội khủng bố ở Điều 84. Dự thảo Luật dự kiến chuyển 

Điều 84 về chương XIX – các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng thành Điều 230a

và sửa đổi bổ sung nội dung CTTP theo hướng: Một là: Gây ra tình trạng hoảng sợ trong công 

chúng; Hai là: Ép buộc chính quyền làm hoặc không làm một việc nhất định theo yêu cầu của 

những kẻ khủng bố. Ba là: Ép buộc tổ chức quốc tế làm hoặc không làm một việc nhất định theo

yêu cầu của những kẻ khủng bố.

Cùng với việc sửa đổi, bổ sung tội khủng bố, dự thảo Luật cũng dự kiến bổ sung thêm một 

tội mới có liên quan. Đó là: Điều 230b: Tội tài trợ khủng bố.

c) Sửa đổi, bổ sung các tội phạm liên quan đến rửa tiền

BLHS hiện có hai Điều 250 và 251 quy định các tội trên. Điểm bất cập lớn nhất của hai tội 

phạm này là chưa bao quát được hết các hành vi rửa tiền xảy ra trên thực tế, như: sử dụng tiền, tài

sản do phạm tội mà có vào việc đánh bạc hợp pháp (casino), làm quà tặng, làm từ thiện…và các

hoạt động phi lợi nhuận khác. Dự thảo Luật dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều 251 theo hướng bao 

quát các hành vi rửa tiền được đề cập trong Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia 

(TOC) và các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

d) Hình sự hóa hành vi thành lập hoặc tham gia vào nhóm tội phạm có tổ chức.

Ở nước ta trên thực tế cũng đã tồn tại một vài băng nhóm tội phạm mang tính chất xã hội 

đen, nhưng nhìn chung theo quy định hiện hành thì không thể xử lí hình sự khi các băng nhóm này

chưa có hành vi cụ thể chuẩn bị hoặc thực hiện một tội phạm nào đó. BLHS hiện hành chỉ có một 

Điều 79 quy định về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, trong đó có đề cập đến việc 

xử lí hình sự đối với người hoạt động, thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền 

nhân dân. Dự thảo Luật dự kiến bổ sung Điều 245a: “1. Người nào thành lập hoặc tham gia nhóm

tội phạm có tổ chức, thì bị phạt như sau: a) người thành lập hoặc hoạt động đắc lực thì bị phạt tù

từ hai năm đến bảy năm; b)người tham gia thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 

phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư

trú từ một năm đến năm năm”; Đồng thời tại phần chung của BLHS cũng bổ sung Điều 20a: “1.

Nhóm tội phạm có tổ chức là một nhóm gồm 3 người trở lên được hình thành và tồn tai trong một 

khoảng thời gian nhất đinh để thực hiện tội khủng bố, buôn bán người, rửa tiền, buôn bán ma túy 

và một số tội đặc biệt nghiêm trọng khác; 2. Người thànhh lập hoặc tham gia nhóm tội phạm có tổ 

chức phải chịu TNHS theo quy định tại Điều 245a bộ luật này”.
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PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ 

BÀI TẬP NHÓM THÁNG*

GV. Vũ Phương Đông

Tổ bộ môn Luật Thương mại - Khoa Pháp luật Kinh tế

I. Đặt vấn đề

Bài tập nhóm tháng là một trong những nội dung quan trọng trong học chế tín chỉ. Đối với 

môn Luật Thương mại, mỗi Modul có hai bài tập nhóm tháng, mỗi bài tập lại chiếm 7,5% tổng số 

điểm cuối kì. Như vậy, tổng số điểm tích lũy từ các bài tập nhóm tháng trong một Modul là 15%,

một con số không nhỏ khi tính điểm trung bình của môn học. Xét ở một khía cạnh khác, bài tập 

nhóm tháng là một cơ hội rất tốt để sinh viên rèn luyện khả năng làm việc theo nhóm, cùng nhau

giải quyết những vấn đề chung, một khả năng vô cùng cần thiết khi sinh viên làm việc và công

tác ngoài xã hội sau này.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, do chưa nắm bắt được phương pháp thực hiện vì vậy mà điểm 

làm bài tập nhóm của sinh viên chưa cao, nội dung bài tập còn nghèo nàn, thể hiện rõ sự không 

đồng đều xuyên suốt toàn bộ bài tập.

Với mong muốn chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập và nghiên cứu của sinh 

viên, bài viết này đưa ra một vài phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng cho bài

tập nhóm tháng. 

II. Phương pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng trong quá trình thực hiện bài tập 

nhóm tháng

Khi tiến hành xem xét tổng thể một bài tập nhóm tháng để đưa ra kết luận điểm cuối cùng,

các giảng viên thường dựa trên ba tiêu chí đó là: kết quả của bài tập nhóm đã nộp cho tổ bộ 

môn, hoạt động thuyết trình bảo vệ bài tập nhóm, và cuối cùng là mức độ tham gia của từng 

thành viên trong nhóm. Để đáp ứng được các tiêu chí này, sinh viên cần phải có những kỹ năng 

và có sự tập trung từ bước đầu tiên trong quá trình thực hiện bài tập nhóm. Ở đây, bài viết quá 

trình thực hiện bài tập nhóm tháng làm ba giai đoạn chính đó là: đăng ký đề tài, triển khai công

việc và bảo vệ bài tập nhóm tháng.

i.Đăng ký đề tài

Đây là bước quan trọng đầu tiên, nhóm trưởng tổ chức họp nhóm, huy động trí tuệ tập thể 

nhằm lựa chọn ra một đề tài phù hợp. Một đề tài phù hợp có thể hiểu là đề tài nằm trong khả 

năng của nhóm, đề tài đó tạo ra sự thích thú tò mò cho các thành viên và mỗi thành viên trong

nhóm đều nắm được ít nhiều thông tin về những vấn đề mà đề tài đặt ra. Bên cạnh đó, đề tài

được lựa chọn là những đề tài dễ dàng thực hiện việc phân chia công việc thực hiện cho các 

thành viên.

ii.Triển khai thực hiện

Sau khi đã đăng ký đề tài, công việc tiếp theo là tổ chức trển khai thực hiện bài tập. Nhóm 

trưởng tổ chức họp nhóm để phân tích nội dung đề tài, đưa ra một đáp án sơ bộ cho đề tài từ đó 

chia đề tài lớn thành các vấn đề nhỏ hơn. Những vấn đề nhỏ này phải có sự liên kết với nhau tạo 

ra một kết cấu chặt chẽ từ đầu đến cuối của bài tập.

Một công việc hết sức quan trọng tiếp theo đó là việc phân chia công việc trong nhóm, các 

nhóm nên chia thành nhiều nhóm nhỏ hơn, mỗi nhóm từ hai đến ba thành viên. Mỗi nhóm nhỏ sẽ 

được giao thực hiện một vấn đề nhỏ. Việc đầu tiên mà mỗi nhóm nhỏ nên thực hiện đó là tìm

kiếm nguồn tài liệu liên quan về vấn đề được giao. Trong quá trình tìm kiếm tài liệu, sinh viên

nên ghi chép cẩn thận về nguồn tài liệu, nguồn trích dẫn tạo điều kiện thuận lợi khi làm bài sau

này. Dựa trên những tài liệu tìm kiếm được, mỗi nhóm giải quyết vấn đề của nhóm nhưng do các

vấn đề có mối quan hệ với nhau vì vậy trong quá trình từng nhóm làm việc cần phải có trao đổi 

* Bài viết được tham khảo một số ý kiến của TS. Nguyễn Thị Dung - Trưởng Bộ môn Luật Thương mại

DIỄN ĐÀN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP
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với các nhóm khác, công việc này sẽ tạo ra mối liên kết cần thiết giữa các vấn đề trước khi có 

cuộc họp nhóm kết luận cuối cùng.

Sau một thời gian cần thiết, nhóm trưởng tổ chức họp nhóm để thống nhất đáp án cuối 

cùng. Các nhóm nhỏ tập trung toàn bộ nội dung những vấn đề đã được giải quyết về cho nhóm 

trưởng. Trong buổi họp nhóm này, từng nhóm nhỏ trình bày về kết quả nghiên cứu, đưa ra

những nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề mà nhóm phụ trách, các nhóm còn lại xem xét 

kết quả của nhóm trình bày dựa trên chính những vấn đề của nhóm mình có liên quan để từ đó 

đi đến kết luận đối với từng vấn đề nhỏ. Khi các vấn đề nhỏ được thông qua nội dung, cả nhóm 

đi đến kết luận cuối cùng về nội dung cho toàn bộ đề tài. Lúc này, sinh viên nên chú ý tới vấn đề 

kết cấu của bài tập, những nội dung quan trọng cần phải có một thời lượng phù hợp, tránh rơi

vào tình trạng, các vấn đề liên quan rất dài và chi tiết nhưng nội dung chính của đề tài lại thiếu 

những yêu cầu căn bản về nội dung, khi đó bài tập dù được chuẩn bị công phu vẫn không được 

đánh giá cao về chất lượng.

Cuối cùng, nhóm trưởng giao cho những thành viên có khả năng vi tính tốt nhất biên tập lại 

toàn bộ bài tập, chỉnh sửa lại font chữ, căn lề theo quy định của cuốn “Đề cương môn học”.

iii.Bảo vệ bài tập nhóm

Đây là một hoạt động nằm trong yêu cầu trong học chế tín chỉ khi thực hiện bài tập nhóm, 

có vai trò quan trọng khi giảng viên kết luận điểm cuối cùng.

Để việc bảo vệ bài tập nhóm đạt hiệu quả cao nhất, công tác chuẩn bị là vô cùng quan

trọng. Mỗi nhóm nên soạn ra một bản tóm tắt bài tập của mình gửi cho các nhóm khác trong lớp, 

chuẩn bị một vài Slide để trình chiếu trong quá trình bảo vệ bài tập. 

Mỗi nhóm cử một thành viên có khả năng ăn nói lưu loát trình bày bài tập nhóm, vấn đề 

cần phải chú ý ở đây, trong buổi thuyết trình bài tập nhóm có hai chủ thể cùng nghe bài bảo vệ 

đó là giảng viên và thành viên các nhóm khác trong lớp. Mỗi chủ thể đều có những đặc điểm 

riêng, giảng viên nắm rất rõ nội dung của bài tập trong khi đó các thành viên khác của lớp chi 

nắm những kiến thức cơ bản về nội dung đề tài. Vì vậy, bài thuyết trình nên lựa chọn những ý 

chính để trình bày, hướng người nghe về một số vấn đề đã được nhóm giải quyết chi tiết cụ thể. 

Từ đó xây dựng các phương án trả lời các vấn đề phát sinh do giảng viên hoặc các thành viên

khác trong lớp đặt ra. Đó là cơ sở để sinh viên hoàn thành tốt bài thuyết trình của mình.

III. Một số điểm cần lưu ý đối với bài tập nhóm

i.Những vấn đề liên quan đến hình thức bài tập nhóm

Bài tập nhóm là công việc của một tập thể, vì vậy giảng viên đòi hỏi sinh viên phải có một 

sự đầu tư nhất định và vấn đề đầu tiên được xét đến là vấn đề hình thức bài tập nhóm. Một bài

tập có hình thức đẹp sẽ là tiền đề để giảng viên xem xét cụ thể hơn vấn đề nội dung.

ii. Biên bản và phân loại hoạt động thành viên của nhóm.

Sau mỗi buổi thuyết trình bài tập nhóm, giảng viên thường kết luận điểm ngay, và dựa trên

cơ sở của biên bản bài tập nhóm, giảng viên sẽ cho điểm từng thành viên trong nhóm. Cơ chế 

cho điểm là không quá +4 so với tổng số điểm mỗi nhóm. Tuy nhiên, thực tế xảy ra là hầu hết 

các nhóm đều lựa chọn các thành viên ở cùng một mức đánh giá như vậy vừa không chính xác và

kết quả cho các sinh viên không đúng với mức độ hoạt động của từng thành viên. Giả sử: một 

nhóm có điểm bài tập nhóm là 8 điểm nếu có hai thành viên xếp loại A và các thành viên còn lại 

xếp loại B thì thông thường hai thành viên xếp loại A sẽ được 9 điểm và các thành viên còn lại 8 

điểm. Nhưng nếu cả nhóm đều loại A thì cả nhóm 8 điểm.

Như vậy việc phản ánh đúng và trung thực mức độ hoạt động nhóm sẽ tạo điều kiện thuận 

lợi cho từng thành viên trong nhóm, khi vẫn còn tồn tài đâu đó sự nể tình đó chính là nguyên

nhân ảnh hưởng tới kết quả của sinh viên.

Với mong muốn tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành tốt bài tập nhóm tháng, bài viết đã

đưa ra một số những gợi ý cơ bản làm nền tảng cơ sở cho sinh viên trong quá trình thực hiện bài

tập. Với khả năng sáng tạo, trong mỗi bước sinh viên có thể đa dạng hình thức để đạt hiệu quả 

cao hơn trong quá trình làm bài.
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CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CẤP TRƯỜNG NĂM 2008

La Hà

Năm 2008 là năm thứ 8 Trường Đại học Luật Hà Nội tham gia cuộc thi sinh viên nghiên

cứu khoa học do Bộ giáo dục và đào tạo tổ chức. Hoạt động này góp phần tăng cường kinh

nghiệm tìm và đọc nguồn tài liệu, khả năng xử lý nguồn thông tin, tư liệu, trao dồi khả năng 

viết đặc biệt là tiếp cận xử lý vấn đề mang tính thực tiễn trong cuộc sống đang đòi hỏi tạo sự 

chủ động cho sinh viên Luật vốn bị coi là “ít năng động” hơn các sinh viên trường khác.

So sánh với năm 2007 cho thấy năm nay số lượng, chất lượng nội dung và hình thức

thấp hơn: Tổng số công trình dự thi là 38, thấp hơn so với con số 60 công trình sự thi năm 

2007. Điểm được vào vòng 2 thấp hơn năm 2007 (năm 2007 là 8.5 điểm). Dường như cuộc thi 

này chưa thu hút nhiều sinh viên tham gia như năm 2007.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận những một số những điểm nổi bật:

Lần đầu tiên sinh viên Trương Hồng Quang KT30A có hai công trình dự thi đều đạt điểm 

cao, đặc biệt là một công trình đạt 8; 8,5 không có người hướng dẫn. Điều này chúng tỏ tinh 

thần nghiên cứu nghiêm túc, nêu gương cho sinh viên khóa dưới phát huy. Năm nay Khóa 30

và Khóa 31 cân bằng về số lượng công trình đi dự cấp Bộ (4/4). Năm 2007, Khóa 30 chỉ có 3 

công trình và Khóa 29 có 5 công trình. Đây là tín hiệu đáng mừng chứng tỏ các khoá đã quan

tâm hơn với cuộc thi này và đã cố gắng rất lớn. Một số gương mặt đã tham gia năm 2007 và

tiếp tục có mặt năm 2008 như: Trương Hồng Quang, Bùi Thị Hoàn (KT30A), Nguyễn Đình

Thắm (HC30D).

Một số “nhất” trong cuộc thi nghiên cứu khoa học năm 2008:

Khoa có số lượng công trình dự thi cấp bộ đông nhất: Khoa pháp luật kinh tế với 4/8 đề tài.

Hi vọng trong các năm tiếp theo, sinh viên các khoa khác sẽ có công trình dự thi nghiên

cứu khoa học nhiều hơn.

Lớp có số công trình dự thi đông nhất: Lớp KT30A với 3 công trình.

Sinh viên có số lượng công trình tham gia nhiều nhất: Trương Hồng Quang lớp KT30A với 2

công trình. Đây là lần đầu tiên có 1 sinh viên gửi đến 2 công trình trong một năm.

Lớp có số công trình được dự thi cấp Bộ đông nhất là: KT30A (2 công trình), HS31C (2 công

trình).

Năm nay K30 và K31 cân bằng về số lượng công trình đi dự cấp Bộ (4/4). Năm 2007, K30 

chỉ có 3 công trình và K29 có 5 công trình. Điều này chứng tỏ các khoá sau đã cố gắng rất 

lớn. Khoa PL Kinh tế tiếp tục là khoa có số lượng công trình dự thi cấp Bộ đông nhất: 4/8.

Câu lạc bộ có thành viên tham gia đông nhất: trong những năm gần đây, thành viên của 

CLB Luật Gia Trẻ liên tiếp đứng đầu trong cuộc thi Sinh viên NCKH cấp trường. Đó là:

Nguyễn Hùng Cường (QT28A - Cựu chủ nhiệm, 10 điểm 2 vòng); Trần Thu Hoà (KT29A -

Cựu chủ nhiệm, 9.5 đ 2 vòng); Trương Hồng Quang (KT30A - Phó Chủ nhiệm, 9.5 đ 2 

vòng). Điều này đã khẳng định được thương hiệu và tính chất của một CLB học thuật.

THÔNG TIN KHOA HỌC PHÁP LÝ
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KẾT QUẢ CUỘC THI NĂM 2008 VÒNG CẤP TRƯỜNG

STT Tác giả Lớp Tên công trình
Người 
hướng 
dẫn

Điểm
2

vòng

1.
Trương Hồng 

Quang
KT30A

Nghiên cứu so sánh pháp luật 
điều chỉnh hành vi Quảng cáo so 
sánh của Liên minh Châu Âu và
Việt Nam

TS.
Nguyễn 
Viết Tý

9.5;
9.5

2.
Phạm Thị Lành

Lê Thị Thanh Nhàn

HC30C

HC30A

Thu hồi đất trong thời kỳ công 
nghiệp hoá

Ths. Trần 
Quang
Huy

8; 9

3.
Nguyễn Thị 

Phương
HS30D

Tội phạm công nghệ cao - vấn đề 
đáng báo động ở Việt Nam hiện 
nay

TS. Đỗ 
Đức Hồng 
Hà

8; 9

4.
Lê Thị Giang

Lê Thị Kim Oanh

KT31A

KT31B

Quan niệm truyền thống và ảnh 
hưởng của quan niệm truyền 

thống đến vấn đề hiến bộ phận 
cơ thể, hiến xác

Ths.
Nguyễn 
Minh
Oanh

8.5;
8.5

5. Bùi Thị Hoàn KT30A
Pháp luật lao động với việc bảo 

vệ lao động trẻ em
Ths. Đỗ 
Thị Dung

8; 9

6.

Nguyễn Thị Lan 
Anh, Hoàng Thị 
Kim Dung, Đào
Nguyên Long

HS31C
Định tội danh đối với các tội xâm 

phạm tính mạng con người

TS. Dương
Tuyết 
Miên

9; 8

7. Đinh Đức Minh KT31D
Trách nhiệm hình sự của pháp 

nhân

TS. Đỗ 
Đức Hồng 
Hà

9; 8

8.

Dương Vân Anh,
Nguyễn Thị Bình
Nguyên, Trần Thị 

Duyên

HS31C

Chế định án treo trong Luật Hình
sự VN

TS.Hoàng
Văn Hùng

8;
8.5
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KỸ NĂNG  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Dành cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

TS. Bùi Đăng Hiếu

Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo  - Trường Đại học Luật Hà Nội

LỜI BAN BIÊN TẬP:

Kỹ năng nghiên cứu khoa học là một yếu tố mà bất cứ sinh viên Đại học nào cũng cần phải có. 

Yếu tố này sẽ giúp ích rất nhiều cho học tập, nghiên cứu, cũng như làm việc sau này. Trong số này,

chúng tôi xin giới thiệu một bài viết về Kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Luật của TS. 

Bùi Đăng Hiếu (ĐH Luật Hà Nội). Bài viết được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích nhưng khá đầy 

đủ, có trọng tâm (đây cũng là một trong những kỹ năng viết một vấn đề) và rất hữu ích. 

1. Thế nào là nghiên cứu khoa học?

(Qua nội dung các vấn đề được trình bày sau đây hãy Tự đặt câu hỏi – Tự trả lời!)

2. Tại sao SV phải nghiên cứu khoa học?

 Mức độ nhận thức trong quá trình học tập của sinh viên (Bảng phân loại nhận thức 

của Bloom):

+ Bậc 1: Biết, hiểu

+ Bậc 2: Áp dụng để giải quyết các trường hợp thực tiễn

+ Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá, phê phán.

Để đạt được mức 3 thì SV phải tham gia tích cực vào quá trình thảo luận, viết 

báo, viết đề tài NCKH, viết khóa luận, viết luận văn tốt nghiệp.

Tham gia NCKH là một bước tập duyệt tốt cho việc viết luận văn tốt nghiệp. 

Đề tài NCKH có thể được nâng cấp thành luận văn.

Cơ hội rèn luyện kỹ năng nghiên cứu với sự trợ giúp của giảng viên.

Mục đích để khi ra trường có thể thực hiện ngay được công việc nghiên cứu theo công

việc được giao hoặc học lên cao học.

3. Những nhược điểm phổ biến trong việc NCKH của sinh viên:

 Chọn đề tài một cách máy móc theo từng chế định hoặc từng bài học.

 Đề tài không mang tính thực tiễn, không đáp ứng được tính thời sự.

 Cấu trúc theo lối mòn (Lý luận – Quy định Pháp luật - Thực trạng và Kiến nghị).

 Nội dung cắt dán từ các tài liệu có sẵn.

 Lệ thuộc quá nhiều vào các quy định trong các Văn bản Pháp Luật.

4. Xác định Đề tài nghiên cứu và định hướng nghiên cứu:

 Tính mới: Không trùng lặp hoàn toàn với các công trình khoa học trước đó.

 Tính thời sự: Xã hội hiện nay đang quan tâm, thể hiện trên TV, mạng, báo chí,…

 Tính thực tiễn: Nhằm giải quyết các hiện tượng xã hội đang diễn ra, hoặc sắp diến 

ra trong tương lai gần đối với đất nước hoặc 1 địa phương.

 Tính khả thi: Có thể được ứng dụng ngay để giải quyết các vấn đề đang đặt ra,

phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn, không bị lệ thuộc vào quá nhiều điều kiện khách 

quan, …

 Tính hợp lý: Phải chứng minh được bằng những lý thuyết, những lập luận logic, 

những thông tin và số liệu thống kê, điều tra, …

 Tính ứng dụng: Có thể ứng dụng được các kiến thức được cung cấp trong quá trình

học để giải quyết vấn đề.

 Tính kế thừa: Cố gắng không bắt đầu từ đầu, phải tận dụng được những kết quả có 

sẵn của các công trình nghiên cứu trước đó, từ đó thể hiện rằng công trình của mình

là một bước tiến mới so với các công trình trước đó.

 Tính hấp dẫn và hữu ích đối với bản thân: Đề tài đó làm mình thấy lôi cuốn, phù

hợp với sở thích riêng, phù hợp với công việc của mình trong tương lai.

5. Các kiểu nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực pháp luật:

 Kiểu thứ 1: Nghiên cứu lý luận đơn thuần về 1 vấn đề lý thuyết.

 Kiểu thứ 2: Khảo sát để đưa ra kết luận về thực trạng của một vấn đề xã hội có 

liên quan đến môn học.

SINH VIÊN
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
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 Kiểu thứ 3: Phê phán, bình luận và nêu ý kiến sửa đổi một văn bản pháp luật, một 

Dự thảo luật hoặc một công trình nghiên cứu trước đó.

 Kiểu thứ 4: Kết hợp nhiều mục đích.

6. Triển khai nghiên cứu:

 Bước 1: Xác định đề tài nghiên cứu và thể loại công trình nghiên cứu của mình.

 Bước 2: Cố gắng đọc lướt tất cả các tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

 Bước 3: Qua quá trình nghiên cứu (tại bước 2) cố gắng phân nhóm các quan điểm 

về từng vấn đề của đề tài nghiên cứu. Có thể tham khảo thêm quan điểm của nhiều 

thầy cô và các bạn (gặp trực tiếp hoặc thông qua giờ thảo luận)

 Bước 4: Suy nghĩ để định ra quan điểm của riêng mình.

 Bước 5: Phác thảo Đề cương. Đề cương phải được thiết kế sao cho có tính logic, phù

hợp với đề tài của mình và thể hiện được ý đồ sáng tạo tổng thể của mình.

 Bước 6: Viết từng phần của công trình nghiên cứu theo Đề cương định sẵn.

 Bước 7: Quên đi tất cả những gì đã viết (1-2 tuần).

 Bước 8: Đọc lại, tự phản biện và nhờ thầy cô sửa giúp.

 Bước 9: Chỉnh sửa, hoàn thiện và nộp.

 Bước 10: Tiếp tục nghiên cứu, đọc lại và chuẩn bị cho công việc bảo vệ.   

7. Lưu ý trong quá trình viết:

 Hoàn toàn tự do trong các quan điểm khoa học.

 Hoài nghi, khắt khe và suy nghĩ đến cùng.

 Cố gắng nghiên cứu và viết liên tục, không bị gián đoạn bởi các công việc khác (mỗi 

ngày 1 tiếng).

 Cố gắng phân định thời gian hợp lý cho từng công đoạn.

 Biết cách tìm, đọc và phân loại tài liệu 1 cách hợp lý, khoa học.

 Không chạy theo thành tích, không lệ thuộc vào độ “hoành tráng”, không chạy theo 

số trang.

8. Vai trò của giảng viên:

 Định hướng: Gợi mở các vấn đề và hướng đi hợp lý.

 Trợ giúp: Giúp tìm tài liệu, hướng dẫn phương pháp nghiên cứu, …

 Tư vấn: Giải đáp băn khoăn, chỉnh sửa sai sót, …

 Huấn luyện: Rèn luyện cho sinh viên một số kỹ năng tư duy, kỹ năng đọc, kỹ năng 

viết, kỹ năng phản biện, … 

CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG!
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TÌM HIỂU VỀ BẢO VỆ HIẾN PHÁP

Cù Hồng Anh - KT30D

1. Câu hỏi cần được trả lời

Ngày 13/01/2003 Bộ Công an ra Thông tư số 02/2003/TT-BCA. Theo quy định tại Thông 

tư này thì mỗi người chỉ được đăng kí một môtô hoặc xe máy. Đối chiếu quy định này với Điều 58

- Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2001): "Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của 

cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất..." thì rõ ràng quy định này đã xâm phạm 

nghiêm trọng một quyền cơ bản của công dân, đó là quyền sở hữu. Phải hai năm sau, khi người 

dân TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh phàn nàn, kêu ca, báo chí lên tiếng... Bộ Công an mới ban hành

Thông tư số 17/2005/TT-BCA ngày 25/11/2005 bãi bỏ quy định trái Hiến pháp này.

Trong bài "Về giám sát Hiến pháp ở nước ta hiện nay" đăng trên Tạp chí Luật học tháng 

1/2005, TS Vũ Hồng Anh đã đưa ra những phân tích về quy định tại Nghị quyết số 

15/1998/QH10 ngày 20/05/1998 của Quốc hội. Căn cứ Điều 84 của Hiến pháp, Quốc hội đã

thông qua Nghị quyết trên, trong đó giao cho Chính phủ "... chủ động đề ra các giải pháp cụ thể 

để chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các nghĩa vụ và ngân sách nhà nước... khi cần 

thiết đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, quyết định, điều chỉnh, bổ sung 

các chỉ tiêu, biện pháp trong quá trình thực hiện và báo cáo với Quốc hội tại kì họp thứ tư". Trên

cơ sở Nghị quyết này, theo đề nghị của Chính phủ, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số

52/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 21/07/1998 về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm

1998. Theo đó, UBTVQH đã điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế và ngân sách năm 1998 so với năm 

1997 theo hướng giảm đi so với chỉ tiêu đề ra tại nghị quyết kì họp thứ hai Quốc hội khoá 10. 

Trong trường hợp này, Quốc hội căn cứ Điều 84, Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2001) để uỷ 

quyền cho UBTVQH trong thời gian Quốc hội không họp, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, 

xã hội của đất nước. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng toàn bộ nội dung của Điều 84 không bao 

hàm quy định nào cho phép Quốc hội uỷ quyền cho UBTVQH trong thời gian Quốc hội không họp

được ban hành nghị quyết về những vấn đề liên quan đến việc quyết định hoặc sửa đổi, bổ sung 

kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như chính sách tài chính tiền tệ, ngân sách 

nhà nước. Nội dung của Nghị quyết số 15/1998/QH10 là không phù hợp với nội dung của Hiến 

pháp và do đó nội dung của Nghị quyết 52/1998/NQ - UBTVQH là không hợp hiến.

Vụ việc 17 doanh nghiệp xe máy thuê văn phòng luật sư Nguyễn Chiến thực hiện các thủ 

tục pháp lý khiếu kiện chống lại các cơ quan hữu quan vì nhiều lí do khác nhau trong đó có lí do 

cho rằng các cơ quan này đã ban hành những văn bản quy phạm pháp luật trái với nguyên tắc 

đối xử bình đẳng giữa các thành phần kinh tế được quy định tại Điều 22, Hiến pháp 1992.

Tất cả những sự việc trên đều cần chung một câu trả lời cho câu hỏi: cơ chế nào để giải 

quyết chúng?

Thông tư nêu trên của Bộ Công an trái Hiến pháp, và cũng chính Bộ Công an ra một thông 

tư khác bãi bỏ mà Quốc hội hay Chính phủ, những cơ quan được Hiến pháp trao cho chức năng 

bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp được tôn trọng không có một hình thức chế tài nào đối với cơ

quan ban hành ra văn bản trái Hiến pháp. Đối với vụ việc của 17 doanh nghiệp xe máy, cơ quan

nào là cơ quan có thẩm quyền để giải quyết yêu cầu của họ, cơ quan nào sẽ phán xử việc các cơ
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quan nhà nước đó có vi phạm hay không quy định tại Điều 22 của Hiến pháp.

Mặc dù Hiến pháp đã quy định cho Quốc hội chức năng giám sát tối cao song “trên thực tế 

Quốc hội chưa hủy một đạo luật nào của Quốc hội với lý do đạo luật đó bất hợp hiến. Điều này

không có nghĩa là không có luật của Quốc hội bất hợp hiến mà có nghĩa là cơ chế xử lý chưa phù

hợp nên trên thực tế chưa xử lý được”1. Hơn nữa, “không ai có thể là quan toà cho chính mình”

(danh ngôn hy Lạp). Khi Quốc hội ban hành luật và cũng tự phán xét về tính hợp hiến của những 

đạo luật đó thì chẳng khác nào “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Trong một xã hội tiến bộ, nhận thức 

của công dân ngày càng được nâng cao thì việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội là điều 

đương nhiên, nó thể hiện ở những đòi hỏi chính đáng của công dân về quyền, nghĩa vụ cơ bản đã

được ghi nhận trong Hiến pháp. Bất cứ một nhà nước pháp quyền nào cũng hướng tới việc đảm 

bảo tính thống trị của pháp luật trong đời sống xã hội. Và một cơ quan bảo vệ Hiến pháp chuyên

nghiệp được coi là “vương miện của nhà nước pháp quyền”, cũng là câu trả lời cho câu hỏi đã

được đặt ra ở trên.

2. Bảo vệ Hiến pháp là gì và tầm quan trọng của bảo vệ Hiến pháp 

2.1 Bảo vệ Hiến pháp là gì?

Tiếp cận vấn đề này, có thể chúng ta sẽ thấy một số thuật ngữ liên quan như: giám sát

Hiến pháp, giám sát tư pháp Hiến pháp, giám sát bảo hiến (thuật ngữ mà các nước trên thế giới 

hiện nay thường sử dụng là: constitutional review, constitutional judicial review). Trong bài viết 

này, chúng ta sẽ thống nhất sử dụng thuật ngữ “bảo vệ Hiến pháp”.

Bảo vệ Hiến pháp theo nghĩa hẹp thường được hiểu là hoạt động của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền nhằm kiểm tra tính phù hợp với Hiến pháp của các văn bản quy phạm pháp luật do 

các cơ quan nhà nước ban hành, đặc biệt là các đạo luật của nghị viện (Quốc hội). Tuy nhiên,

cùng với sự phát triển của khoa học luật Hiến pháp cùng các thiết chế được thiết lập để bảo vệ 

Hiến pháp thì nội dung trên không chỉ giới hạn ở đó, mà ngày càng được hoàn thiện và mở rộng

Tiếp cận theo nghĩa rộng, bảo vệ Hiến pháp có thể hiểu là sự đảm bảo việc tôn trọng và

thực hiện đúng Hiến pháp, đảm bảo tính toàn vẹn và tối cao của Hiến pháp, đảm bảo sự phù hợp 

với Hiến pháp của các văn bản quy phạm pháp luật cũng như tính hợp hiến trong hành vi của các 

cơ quan, quan chức cao cấp của nhà nước trong quá trình thực hiện thẩm quyền của mình thể 

hiện trong các lĩnh vực của luật Hiến pháp như: giám sát các cuộc bầu cử, trưng cầu dân ý, vấn 

đề phân định và giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giữa cơ quan nhà nước trung ương và giữa 

chính quyền trung ương với chính quyền địa phương, việc luận tội các quan chức cao cấp, vấn đề 

giải quyết khiếu kiện Hiến pháp do quyền cơ bản của công dân bị xâm hại…

2.2 Tầm quan trọng của bảo vệ Hiến pháp

Có thể hiểu một cách đơn giản, bản chất của việc bảo vệ Hiến pháp chính là bảo vệ những 

giá trị pháp lý nền tảng cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, cho những quyền và lợi 

ích cơ bản của công dân. Với ý nghĩa đó, bảo vệ Hiến pháp có vai trò hết sức quan trọng và có

thể kể đến:

a. Vai trò trong việc đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp, sự thống nhất, phát triển của hệ 

thống pháp luật.

1 Nguyễn Đăng Dung, Tham Luận tại Hội thảo khoa học quốc tế Viện NN&PL – Viện KAS Đức, hà Nội 03-04/05/2007.
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Việc ghi nhận hiệu lực tối cao của Hiến pháp đã tạo nên vị trí đặc biệt của nó trong hệ 

thống pháp luật, đồng thời cũng tạo nên những cơ chế để bảo đảm tính tối cao đó. Thực tế cũng 

như lý luận cho thấy rằng dù cơ quan lập pháp có phát triển như thế nào cũng không tránh khỏi 

khả năng tiềm ẩn là chính cơ quan lập pháp vi phạm Hiến pháp. Việc những đạo luật vi hiến đó 

được thông qua, được áp dụng đối với đông đảo người dân rõ ràng có một ảnh hưởng không tích 

cực, nhất là đối với những quyền cơ bản của công dân nếu những đạo luật đó xâm phạm tới 

chúng. Thực tế ở nước ta cho thấy Quốc hội chưa huỷ một đạo luật nào với lý do đạo luật đó bất 

hợp hiến. Điều đó hoàn toàn không có nghĩa rằng không có đạo luật của Quốc hội bất hợp hiến. 

Có thể lấy dẫn chứng về Luật đầu tư nước ngoài được Quốc hội thông qua ngày 29/12/1987 cho

phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được thành lập xí nghiệp 100% vốn nước ngoài. Trong khi

Điều 18 Hiến pháp 1980 quy định về nền kinh tế chủ yếu có hai thành phần: thành phần kinh tế 

quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân và thành phần kinh tế hợp tác xã thuộc sở hữu tập thể của 

nhân dân lao động. Với tư duy pháp lý phổ biến ở nước ta thì các quy phạm pháp luật trong các 

đạo luật thường mang tính nguyên tắc chung, ít chứa đựng các giải pháp cụ thể. Vì thế mà trách

nhiệm thi  hành chúng, tức là cụ thể hoá những quy phạm đó thuộc về chính phủ. Như vậy, 

những văn bản pháp luật của chính phủ trong đó có những văn bản quy định sâu hơn về luật của 

Quốc hội. Và thường thấy rằng “sâu” hơn thì lại “xa” hơn nên những văn bản này có khả năng vi 

hiến rất cao. Còn đối với hệ thống cơ quan tư pháp, theo một suy luận thông thường khi những 

quy phạm mang tính cương lĩnh, tuyên ngôn của Hiến pháp không được giải thích một cách cụ 

thể, chính xác thì rất có khả năng nó bị hiểu sai lệch. Vì thế, có thể có những quyết định tư pháp

xâm phạm những quyền hiến định của công dân. Hơn nữa, trong các hoạt động pháp luật, việc 

viện dẫn, sử dụng Hiến pháp không phải là một tư duy thường có.

Một cơ quan với chức năng xem xét tính hợp hiến trong hoạt động của cả ba hệ thống: lập 

pháp, hành pháp, tư pháp góp phần quan trọng trong việc đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp, 

đồng thời cũng tạo nên tính thống nhất tương đối trên cơ sở quy định của Hiến pháp. Mặt khác, 

nếu như thành lập được một cơ quan bảo hiến ở Việt Nam và cơ quan này được trao nhiệm vụ 

giải thích Hiến pháp thì nó còn có ý nghĩa trong việc cụ thể hoá những quy định của Hiến pháp 

mà phần lớn là những quy định mang tính chung nhất. Việc cụ thể ấy chính là những hoạt động 

tích cực của nhà nước đưa giá trị cao cả của Hiến pháp vào thực tiễn xã hội. Bên cạnh đó những 

giải thích chính thức và mang tính bắt buộc có ý nghĩa trong việc tất cả các cơ quan nhà nước, 

cũng như mọi công dân hiểu một cách thống nhất nội dung của Hiến pháp. Thông qua những 

hoạt động của cơ quan bảo hiến chắc chắn công dân Việt Nam sẽ hiểu hơn về Hiến pháp một văn 

kiện pháp lý - chính trị quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của công 

dân.

b. Góp phần bảo vệ các quyền tự do căn bản của cá nhân và công dân

Hiến pháp được coi là “bản văn xác định việc tổ chức quyền lực nhà nước thuộc về nhân 

dân” (PGS.TS Nguyễn Đăng Dung) và một trong những nội dung quan trọng của Hiến pháp chính 

là việc ghi nhận các quyền cơ bản của công dân. Cơ quan bảo hiến góp phần quan trọng bảo vệ 

các quyền cơ bản của công dân thông qua việc xem xét tính hợp hiến của các văn bản pháp luật 

có liên quan đến những quyền cơ bản của công dân, việc giải quyết các khiếu kiện Hiến pháp của 
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công dân. Hoạt động này làm cho những quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến 

pháp không đơn thuần là câu chữ mang tính tuyên ngôn mà đã trở thành những quyền lợi thực 

tế, được người dân sử dụng, đưa nó trở thành cơ sở pháp lý để họ đảm bảo lợi ích chính đáng của 

mình, tham gia vào công việc của nhà nước. Việt Nam đang hựớng tới việc xây dựng nhà nước 

pháp quyền. Việc tuân thủ pháp luật được đặt ra cho cả nhà nước và công dân. Song, người dân 

với vai trò là gốc của quyền lực nhà nước thì ý thức pháp luật không nên chỉ dừng lại ở việc tuân

thủ những quy định của pháp luật mà còn phải biết sử dụng chúng như những phương tiện để 

được tham gia một cách thực sự vào quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Một nhà nước của dân, 

do dân, vì dân thì không chỉ dừng lại ở việc mong muốn người dân tuân thủ nghiêm chỉnh pháp 

luật và sự quản lý của nhà nước mà phải tiến tới việc xây dựng ý thức làm chủ đất nước cho mỗi  

người dân, để họ hiểu rằng những quyền công dân của họ không phải do nhà nước ban cho mà

đó là những quyền lợi chính đáng của họ. Nhà nước phải ghi nhận và đảm bảo cho  những quyền 

cơ bản đó. Hiện nay, một nhà nước không chỉ bó hẹp trong mối quan hệ với công dân của nước 

mình mà còn có mối quan hệ với các cá nhân khác. Những giá trị nhân quyền khi đã được thế 

giới công nhận thì theo xu thế của thời đại hội nhập, các quốc gia đều phải thừa nhận những giá 

trị ấy. Việt Nam khẳng định tại Hiến pháp: “ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam các 

quyền con người về chính trị, dân sư, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng thể   hiện ở các 

quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp” (Điều 50 Hiến pháp 1992 sửa đổi). Khi những 

quyền đó được nhà nước cam kết tôn trọng thì cũng có nghĩa là nó sẽ được bảo vệ bởi nhà nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong phạm vi thẩm quyền của mình cơ quan bảo hiến sẽ 

đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ những quyền tự do cơ bản của con người và như vậy nó 

sẽ góp phần nâng cao uy tín của nước ta trên chính trường quốc tế.

Với tầm quan trọng như trên cộng với thực tế đặt ra trong thời gian gần đây và cả trong

tương lai gần thì việc xây dựng một cơ chế bảo hiến chuyên nghiệp đã trở thành một đòi hỏi cấp 

thiết đối với Việt Nam. Học tập những kinh nghiệm của các nước trên thế giới, vận dụng vào

hoàn cảnh thực tế của nước ta, hi vọng trong thời gian tới ở Việt Nam sẽ có một cơ quan bảo 

hiến chuyên trách. Đây sẽ là một biểu tượng mới cho nền dân chủ ở nước ta.

Kì 2, bài viết sẽ đề cập đến một số mô hình bảo hiến trên thế giới và những đề xuất cho 

cơ quan bảo hiến ở Việt Nam. Mọi phản hồi xin vui lòng gửi về Email: anh.cosmos@gmail.com
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUYỀN ĐƯỢC CHẾT ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH

XÂY DỰNG LUẬT AN TỬ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

Trương Hồng Quang - KT30A

Kỳ II:

TÌNH HÌNH QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ NHỮNG QUAN NIỆM HIỆN NAY 

VỀ QUYỀN ĐƯỢC CHẾT

1. Tình hình quy định của pháp luật hiện nay về quyền được chết

Trên thế giới

 Các quốc gia đã hợp pháp hóa quyền được chết và Luật An tử

Hà Lan đã đi vào lịch sử là Quốc gia đầu tiên áp dụng đạo Luật “cái chết êm ả”. Tháng

11 năm 2000, Hạ Viện Hà Lan đã thông qua dự thảo Luật An tử. Đến ngày 10/04/2001, với tỷ 

lệ áp đảo 46/28, Thượng viện Hà Lan đã bỏ phiếu thông qua đạo luật. Trước đó hơn 2 thập kỷ, 

các bác sỹ Hà Lan đã áp dụng phương pháp “cái chết êm ả” để giúp những người bệnh nặng ra 

đi. Việc thông qua đạo luật năm 2001 chỉ nhằm hợp pháp hóa một thực tế đã được chấp nhận, 

nhất là từ khi có Bản hướng dẫn “cái chết hỗ trợ” được phác thảo vào năm 1993. Điều tra toàn

quốc cho thấy gần 90% người dân nước này ủng hộ Luật An tử vì nó đảm bảo quyền cá nhân1.

Năm 2006, Hà Lan còn cho phép an tử đối với trẻ em, trẻ sơ sinh mắc bệnh nặng không thể 

cứu chữa. Quốc gia thứ 2 hợp pháp hóa cái chết êm ả là Bỉ. Với 86 phiếu thuận, 51 phiếu 

chống và 10 phiếu trắng, tối 16/05/20022, Thượng viện Bỉ đã chấp thuận đạo luật cho phép 

bệnh nhân bị bệnh rất nặng có quyền được chết dưới những điều kiện nhất định. Đây là chặng 

cuối của cuộc đua pháp lý kéo dài 3 năm, khởi xướng vào năm 1999 khi mà lần đầu tiên trong

vòng hơn 40 năm, Liên minh dân sự lên nắm quyền ở Bỉ. Ở một quốc gia mà đạo Thiên chúa

chiếm ưu thế, ý tưởng hợp pháp hóa cái chết êm ả không gây mấy tranh cãi. Hạ viện Bỉ đã bật

đèn xanh cho Dự luật này vào tháng 10/2001. Điều tra tiến hành năm 2001 có tới 72% người 

dân đồng tình với cái chết êm ả3.

Tại Mỹ, Luật liên bang cấm thực hiện cái chết êm ả. Bang Oregon là bang đầu tiên từ 

năm 1994 cho phép bệnh nhân yêu cầu được chết nhưng tòa án bang đã chống lại việc thực thi 

điều luật này và đến năm 1997 thì Tòa án tối cao của bang đã chấp nhận. Năm 1999, Bang 

Texas cũng cho phép an tử. Và đến hết năm 2006, ở cả 50 bang của Mỹ đã có đạo luật cho 

phép bệnh nhân ở trong các điều kiện nhất định được xin chết. Trước đó, Mỹ là nước tập trung 

nhiều vụ án liên quan đến an tử với nhiều ảnh hưởng lớn như: Quinlan, Curzan4 và Terri

Schiavo5 (kéo dài 8 năm) hay Bác sỹ Jek Kevorkian (người được mệnh danh là bác sỹ thần 

chết)6.

1 Theo Vnexpress.net ngày 11/04/2001.
2 Theo vnexpress.net ngày 16/05/2002
3 Theo vnexpress.net ngày 16/05/2002
4 Xem Inre Karen Ann Quinlan, 355 A.2d, N.JSup 1976, trang 647, 666.
5 Sẽ trình bày kỹ hơn về vụ án này ở phần các quan điểm ủng hộ quyền được chết.
6 Jek Kevorkian là một cái tên không xa lại với nhiều người Mỹ. Ông là một trong những người “tiên phong” trong việc 
sử dụng phương pháp “cái chết êm ả” cho 130 bệnh nhân của mình trong 8 năm. Vị bác sỹ này đã chế tạo ra “chiếc máy 
giết người” (Mercitrion) để truyền các độc tố vào máu những người bệnh nặng nhưng không có khả năng tự tử. Ông còn
dùng biện pháp khác là cho người bệnh đeo mặt nạ và để họ tự ngửi khí ga độc mà chết. Các vụ việc diễn ra trong một 
thời gian dài mà ông vẫn bình yên vô sự cho dù ông không che giấu hoạt động của mình. Lý do của điều này là do ông
thừa hiểu Luật pháp Mỹ không cho phép thực hiện nên những bệnh nhân muốn chết đều phải có đơn tự nguyện. Năm 
1998, khi muốn người ta bắt mình nên ông gửi đến kênh truyền hình CBS (Mỹ) cuộn băng video về cái chết của người 
bệnh Thomas Youk. Năm 1999, ông bị kết án tội giết người cấp độ 2 và được trả tự do vào ngày 01/06/2007 vì lý do
sức khỏe và chấp hành tốt nội quy nhà tù. Tuy nhiên, bác sỹ này vẫn được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng. Cuộc
khảo sát của AP-Ipsos năm 2007 cho thấy 53% những người được hỏi cho rằng ông không đáng bị ngồi tù như vậy. 
Cuộc khảo sát này cũng tương tự như cuộc khảo sát do hãng thông tin ABC News đưa ra hồi năm 1999, rằng 55% 
người được hỏi không đồng tình với bản án bỏ tù ông. Qua vụ án này người dân Mỹ càng quan tâm đến vấn đề quyền 
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Bên cạnh đó, công ước nhân quyền Châu Âu không yêu cầu các thành viên cấm tự tử 

hay chết êm ả, mặc dù nó đề cao quyền được sống của con người.

 Các quốc gia chưa hợp pháp hóa Luật An tử hay quy định một phần

 Một số quốc gia ở Châu Âu như Tây Ban Nha vẫn ngầm chấp nhận việc tự tử có sự hỗ 

trợ nhưng phần lớn không hợp pháp hóa nó. Tại Pháp, cái chết êm ả là bất hợp pháp. 

Tuy nhiên, theo kết quả một cuộc thăm dò do Viện IFOP thực hiện từ ngày 10 đến 

20/12/2002 thì có đến 88% dân Pháp tán thành việc ban hành một đạo luật cho phép 

bác sỹ giúp những người mắc bệnh nan y “ra đi” một cách nhẹ nhàng nhằm tránh đau

đớn kéo dài nếu họ yêu cầu7.

 Đan Mạch cho phép bệnh nhân mắc các bệnh nan y tự quyết định dừng việc điều trị; từ 

ngày 01/10/1992, trong trường hợp bị bệnh không thể cứu chữa khỏi hoặc bị tai nạn 

nặng, bệnh nhân có thể làm một bản chúc thư y tế mà bác sỹ phải tôn trọng.

 Tại Thụy Điển, “hỗ trợ tự tử” là một tội không bị xử phạt. Trong một số trường hợp bác 

sỹ có thể rút máy thở của bệnh nhân.

 Tại Anh, cái chết êm ả là bất hợp pháp. Tuy nhiên, vào năm 1993 và 1994, luật pháp 

đã cho phép bác sỹ rút ngắn cuộc đời của những bệnh nhân sống nhờ các phương pháp

nhân tạo. Tại Ecosse, vào tháng 05/1996, lần đầu tiên một bệnh nhân nữ đã được phép 

chết.

 Tại Đức, dùng thuốc hỗ trợ để bệnh nhân chết được coi là giết người.

 Tại Châu Mỹ La tinh, Tòa án Colombia đã chấp nhận áp dụng cái chết êm ả vào tháng

05 năm 1997 với những bệnh nhân mắc bệnh nan y ở giai đoạn cuối.

 Tại Áo, lần đầu tiên trên thế giới, tháng 07/1996, Thượng viện khu vực phía Bắc đã thông

qua một đạo luật hợp pháp hóa cái chết êm ả nhưng Thượng viện nước này lại ra quyết 

định phủ quyết vài tháng sau đó.

Như vậy, đa phần các nước đều xem hành vi của cái chết êm ả là một tội, có nước không 

xử phạt nó nhưng lại không thông qua hay ngấm ngầm chấp nhận mà không hợp pháp hóa 

hay chỉ cho phép cái chết êm ả chủ động.

1.2 Tại Việt Nam

Việt Nam - một quốc gia Châu Á với những phong tục, tập quán, tôn giáo phương Đông

tồn tại tự ngàn đời và đối mặt với thực tế: QĐC còn rất xa lạ. Bốn bản Hiến pháp của việt Nam 

(1946, 1959, 1980, 1992) đều không quy định cá nhân có quyền được chết. Bộ Luật Dân sự 

Việt Nam các năm 1995 và 2005 cũng không quy định quyền được chết là quyền nhân thân

của con người. Tại kỳ họp thứ 6 và 7 Quốc hội Khóa XI (2004, 2005), Hội nghị đại biểu Quốc 

hội chuyên trách năm 2005, vấn đề này đã được đưa vào dự thảo sửa đổi Bộ Luật Dân sự, 

được các Đại biểu Quốc hội bàn luận rất sôi nổi. Mọi người đều hiểu nó là một việc làm nhân

đạo nhưng lại là một vấn đề nhạy cảm, không phù hợp với đạo lý người Á đông hiện nay. Thêm

nữa, số lượng bệnh nhân giai đoạn cuối, mắc bệnh vô phương cứu chữa còn ít so với thế giới. 

Do vậy, quyền được chết vẫn chưa được thông qua tại Việt Nam. Qua đó, chúng ta vẫn đánh 

giá được: các nhà lập pháp Việt Nam đã quan tâm đến những vấn đề mới, đang tồn tại của xã

hội (mà ở đây là một bộ phận không nhỏ giới bác sỹ Việt Nam); đồng thời đã hiểu được bản 

chất quyền được chết và xác định nó là quyền nhân thân. Tuy nhiên, về mặt khoa học, quyền 

được chết chỉ được coi là quyền nhân thân khi được quy định trong Bộ Luật Dân sự và tất nhiên

được chết nhiều hơn và họ coi đây là một vụ điển hình, gợi mở thêm nhiều tranh luận về quyền được chết. Đến nay 
người ta vẫn chưa giải đáp được câu hỏi: liệu có hợp pháp không khi bác sỹ kê đơn thuốc giúp bệnh nhân đau yếu được 
chấm dứt cuộc đời của họ? Thực tế, những vụ án này đã thành “quả bóng chính trị” cho các Đảng phái “đá qua đá lại”. 
Đây là một điều vô cùng tệ hại bởi từ lĩnh vực y khoa, nó đã lan sang tôn giáo và chính trị.
7 Theo Vnexpress.net ngày 24/12/2002



Nội san Luật Gia Trẻ số 02 26

sau đó phải được cụ thể hóa thành luật riêng bởi Bộ Luật dân sự chỉ là luật khung. Quan điểm 

chung hiện nay ở Việt Nam là: việc hợp pháp hóa quyền được chết là vấn đề quá sớm.

2. Những quan điểm cơ bản hiện nay về quyền được chết

2.1 Những quan điểm phản đối:

2.1.1 Quan điểm của Luke Gormally, Hà Lan năm 19978

Luke Gormally, một nhà khoa học Hà Lan đã đưa ra 7 lý do tại sao không nên hợp pháp 

hóa cái chết êm ả và tự tử trợ giúp (assisted suicide) như sau:

 Sự biện hộ cho cái chết tự nguyện bao hàm cả sự từ chối giáo lý cơ bản để thống nhất 

luật pháp trong xã hội: Ông cho rằng sẽ thật là đối lập lại cách thức hợp lý nào có ý như

là để bảo vệ và ép buộc một trật tự xã hội để thông qua cái chết, dựa vào những biện 

hộ của nó trên sự tin tưởng rằng cuộc sống đó không đáng sống (thiếu giá trị). Tại sao 

lại có điều này? Ông lý giải rằng: bởi vì công lý trong xã hội tự thân nó yêu cầu một 

cách thức không tùy tiện và không đối xử phân biệt việc nhận biết con người là đối 

tượng của công lý. Nhưng cách thức duy nhất tránh sự tùy tiện đó là phải cho rằng: tất 

cả con người tồn tại, đơn giản là trong đạo đức, nhân cách của con người đang tồn tại, 

được cho quyền chữa bệnh và là đối tượng của những quyền con người cơ bản. Nếu 

công nhận cái chết êm ả sẽ loại trừ nét đặc trưng của loài người chúng ta. Cái chết êm

ả là một loại chết chóc, vì thế không thể được thích nghi trong một cách thức hợp pháp 

để tin tưởng rằng giá trị của con người đang tồn tại là nguyên tắc cơ bản. Do đó, pháp 

luật trong xã hội không thể được thống nhất một khi yêu cầu xin được chết, từ chối 

quyền sống của con người vẫn tiếp diễn.

 Hợp pháp hóa tự tử trợ giúp còn là một sự không nhất quán với giáo lý cơ bản của một 

cách thức hợp pháp: Người tự tử (hay cố gắng tự tử) liệu có ý kiến hợp lý nếu chúng ta 

xem sự cam kết của người giúp đỡ có đối đầu với hành động phạm tội sau khi người đó 

thất bại trong việc cố gắng tự tử hay không? Như thế thì pháp luật không có sự công 

bằng trong sự chọn lựa việc tự tử. Liệu có chắc rằng người trợ giúp kia là vì tình bạn, 

lòng trắc ẩn thương hại hay có mưu đồ tính toán khác. Rõ ràng tự tử trợ giúp không đảm 

bảo được nó sẽ là một cách thức hợp pháp.

 Nếu cái chết êm ả tự nguyện được thông qua thì sau đó hầu hết các lý do có sức thuyết 

phục để phản đối thông qua cái chết êm ả không tự nguyện đã bị từ bỏ:Nhiều người 

không đồng ý thông qua cái chết êm ả tự nguyện cũng đồng thời phản đối cái chết êm ả 

không tự nguyện. Nhưng nếu chúng ta không thể đưa ra một ý kiến hợp lý cho việc yêu

cầu một cái chết êm ả là phù hợp cho người được chết mà không dựa vào suy nghĩ rằng 

người đó còn có một cuộc sống đáng sống, lúc đó, những người chống lại cái chết êm ả 

tự nguyện sẽ phản đối cái chết êm ả không tự nguyện này. Khoảng cách từ cái chết tự 

nguyện đến không tự nguyện rất hẹp, do đó không nên thông qua cái chết êm ả tự 

nguyện.

 Sự thông qua cái chết êm ả tự nguyện sẽ khuyến khích hành động cái chết êm ả không 

tự nguyện. Có 2 hướng như sau:

 Nó chứng tỏ rằng trong trường hợp đó, những người nói họ mong muốn hạn chế hành

động của cái chết êm ả thành cái chết êm ả tự nguyện sẽ nghĩ rằng, nếu họ được cho 

cái chết êm ả tự nguyện thì không có lý do nào tồn tại cho việc không đồng ý cái chết 

êm ả không tự nguyện. Do đó, họ bắt đầu đặt kế hoạch cho hoạt động có tính hệ thống 

của cái chết êm ả không tự nguyện.

8 Theo euthanasia.com: Euthanasia and Assisted Suicide, Seven Reasons Why They Should Not Be Legalized, Luke
Gormally, 1997. Bản dịch Tiếng Việt là của tác giả bài viết.



Nội san Luật Gia Trẻ số 02 27

 Bởi vì tiêu chuẩn để phân định ranh giới hành động của cái chết êm ả và cái chết là yêu

cầu của bệnh nhân phải chứng tỏ được sự minh bạch không thể cứu chữa của bệnh 

tình. Kinh nghiệm của Hà Lan đã chứng minh sự thật: bị chỉ trích về sự thích nghi của 

cái chết êm ả tự nguyện (kể cả bằng Luật của Quốc gia hay quy định của y tế), nghĩa 

là, nó sẽ dẫn đến hành động của cái chết êm ả không tự nguyện một cách rộng rãi.

 Cái chết êm ả làm suy yếu dần những thiên chức của bác sỹ và vì thế có thể phá hỏng 

những truyền thống của y khoa: Mục đích của y khoa không thể thành công nếu bác sỹ 

không cố gắng bảo toàn sự sống của bệnh nhân đến phút cuối cùng. Lương tâm của bác 

sỹ không cho phép thực hiện cái chết êm ả.

 Sự thông qua cái chết êm ả làm suy yếu đạo lý, thúc đẩy để phát triển sự tiếp cận lòng

trắc ẩn thực sự đến sự đau khổ và cái chết: Đây là một điều hết sức nguy hiểm. Từ sự 

trắc ẩn, vì tình bạn đến mưu mô tính toán, đau khổ và cái chết là rất ngắn. Ban đầu có 

thể là ý tốt đẹp nhưng sau nó có thể là một âm mưu không lường trước.

 Lý do cuối cùng thuộc về hoạt động lập pháp của Hà Lan. Có 3 Hội đồng đã lập ra vào

các năm 1994, 1995 nhưng thực tế đều chống lại cái chết êm ả vì cho rằng nó sẽ làm

suy đồi đạo đức con người. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, năm 1993 Hà Lan đã cho

phép tự tử trợ giúp, đến năm 2001 thì thông qua Luật An tử. Do đó, lý do này của 

Gormally chỉ mang tính chất thời gian, không còn ý nghĩa nữa.

Qua những quan điểm trên đã cho thấy: Luke Gormally đã quan tâm đến vấn đề 

thống nhất pháp luật trong xã hội sẽ gặp khó khăn nếu thông qua cái chết êm ả. Ông đã dự 

liệu đến những hậu quả của cái chết êm ả và tự tử trợ giúp, mà quan trọng nhất là mối quan 

hệ giữa chính quyền và nhân dân của chính quốc gia đó. Cũng theo ông, người bác sỹ sẽ mất 

đi chức năng cơ bản của mình và những giáo lý cơ bản về quyền con người sẽ bị xói mòn. Tuy

nhiên, qua đó cho thấy: ông chưa đánh giá vấn đề theo hướng đa chiều để phân tích, luận giải. 

Một số hậu quả mà ông nêu ra sẽ được khắc phục nếu Luật An tử quy định một cách nghiêm

ngặt vấn đề đó. Nếu như ông thấu hiểu nỗi bức xúc của giới bác sỹ thì có lẽ ông sẽ có những 

suy nghĩ tích cực hơn.

2.1.2 Một số lý do khác

 “Dù chúng ta luôn thương xót cho bệnh nhân phải chịu đựng như chị Pretty9 nhưng việc 

tạo ra quyền được chết sẽ xói mòn quyền cơ bản được sống, thông qua việc hình thành

danh sách những người coi cuộc sống không đáng giá”10

Theo chủ quan của người viết, quyền được chết không làm xói mòn quyền cơ bản là

được sống. Quyền được chết không chỉ liên quan đến bệnh nhân đó mà còn cả gia đình và xã

hội. Người ở giai đoạn cuối của bệnh chịu nhiều đau đớn nếu có sống cũng chỉ thêm khổ, thậm 

chí nhiều người không biết mình sướng hay khổ nữa. Cho nên nếu họ không muốn gây thêm

tốn kém không cần thiết cho gia đình, xã hội thì hãy nên tôn trọng họ. Hơn nữa, mục đích của 

quyền được chết là làm cho họ không phải sống đau đớn kéo dài, đó là mục đích nhân đạo. Họ 

không chối bỏ quyền được sống mà vì họ không còn đủ điều kiện đảm bảo sự sống. Điều này

khác hẳn với người có điều kiện để sống, bị bệnh có thể cứu chữa được nhưng lại muốn chết, 

đó mới là trường hợp nên lên án. Hồng Y Javier Lozano Barragan, người đứng đầu ủy Ban y tế 

Vaticang tuyên bố hành động gỡ bỏ ống truyền đạm tương đương với hành động giết người 

trong vụ T.Schiavo (Mỹ): “Cuộc sống con người không phụ thuộc vào cá nhân mà phụ thuộc 

đấng sáng tạo. Vì thế, chúng ta có điều răn thứ năm không cho phép giết người. Việc khiến 

người bệnh chết nhẹ nhàng chính là hành động giết người. Bản chất của nền văn minh là người 

9 Diane Pretty - người bị liệt dây thần kinh vận động xin được chết năm 2001 tại Anh.
10 Theo Vnexpress.net ngày 01/09/2001, trích bài phát biểu của Paul Tully, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo vệ Thai nhi Anh 
Quốc.
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mạnh có nghĩa vụ bảo vệ kẻ yếu. Trong những trường hợp có các nghi ngờ và câu hỏi nghiêm

trọng, cơ sở nhận định của chúng ta cần hướng đến sự ủng hộ cuộc sống”11. Nói chung, hầu 

hết các Tôn giáo đều coi trọng sự sống nên việc họ phản đối quyền được chết là điều dễ hiểu. 

Cũng có nước như Bỉ đa phần dân số đều theo đạo Thiên chúa giáo và việc thông qua quyền 

được chết không bị phản đối quá gay gắt.

 Nếu thông qua cái chết êm ả thì sẽ bị lạm dụng để thực hiện tội ác vô nhân đạo. Tình

trạng sẽ lớn hơn ở các nước có hệ thống pháp luật lỏng lẻo, không kiểm soát được tình

hình phạm tội

Lý do này đúng và đáng quan tâm khi xây dựng Luật An tử nhưng lại không toàn diện. 

Một khi đã xác nhận đồng ý nó là quyền nhân thân, tiến hành xây dựng Luật An tử thì tất 

nhiên phải quan tâm đến vấn đề xây dựng như thế nào để luật ít bị lạm dụng nhất. Bên cạnh 

đó cần có những văn bản pháp luật hướng dẫn cụ thể và theo dõi sát sao. Nếu đã xác định 

được tầm quan trọng và hậu quả có thể xảy ra ngay từ đầu thì tất nhiên phải vạch ra biện 

pháp phòng ngừa, giải quyết vấn đề có khả năng xảy ra. Tất nhiên không có luật nào mới ban 

hành cũng hoàn hảo và phù hợp với cuộc sống ngay tức khắc được, luật là cuộc sống nhưng

cuộc sống lại luôn biến đổi không ngừng. Và phải có những điều kiện nhất định thì một quốc 

gia mới nên ban hành Luật An tử, ví dụ: không nên ban hành khi quốc gia đang có một hệ 

thống pháp luật lỏng lẻo, chưa đồng bộ, chồng chéo vì đây là điều hết sức nguy hiểm.

 Nếu có Luật An tử, nhiều người bệnh sẽ giảm ý chí, mất tự tin và niềm tin vào cuộc 

sống. Họ cho rằng đã có Luật này thì không cần điều trị vô ích nữa

Đây là một quan điểm sai lầm. Luật An tử không bắt buộc người bệnh, nhất là bệnh giai 

đoạn cuối, chịu nhiều đau đớn phải chọn an tử. Muốn hay không muốn là quyền của họ. Họ có 

quyền được sống, được chữa bệnh nếu họ muốn. Không phải cứ muốn chết là được chết. An tử 

chỉ là biện pháp cuối cùng khi không còn cách nào khác, khi rơi vào tình huống y tế không lối 

thoát và chủ yếu phụ thuộc vào bệnh nhân.

 Đa số bác sỹ cho rằng, thực hiện cái chết êm ả là giết người. Chức năng của bác sỹ phải là cứu 

người

Quan điểm này chỉ đúng khi quyền được chết chưa được công nhận, cái chết êm ả chưa

được hợp pháp hóa. Nếu có Luật thì bác sỹ sẽ không phải lo sợ mình sẽ phạm tội. Nếu họ 

không muốn thì cũng không ai bắt buộc vì bác sỹ có quyền từ chối thực hiện. Hành vi của bác 

sỹ trong quyền được chết mang tính chất nhân đạo chứ không thể mang toan tính, mưu lợi. 

Bởi vì xét cho cùng, cứu người hay giúp đỡ một bệnh nhân thoát khỏi đau đớn thì mục đích 

cuối cùng cũng là mang lại điều tốt đẹp cho bệnh nhân xuất phát từ lương tâm của họ. Do đó, 

điều mà giới bác sỹ và tất cả chúng ta cần nhìn ra là mục đích cuối cùng của hành vi chứ 

không nên chỉ đánh giá qua hình thức của hành vi đó. Thực ra, giúp bệnh nhân thoát khỏi đau 

đớn chính là cứu bệnh nhân khỏi sống khổ, đó cũng là cứu người chứ không phải giết người. 

Nếu cố giúp người bị bệnh vô phương cứu chữa thì chỉ làm họ thêm đau đớn, khi đó, an tử theo 

yêu cầu là việc đáng làm.

2.2 Những quan điểm ủng hộ

Những quan điểm chống lại Luật An tử ở trên có những điểm hợp lý và chưa hợp lý như

đã phân tích. Từ những điểm chưa hợp lý đó, kết hợp với một số mục đích khác, chúng ta có 

thể đưa ra một số lý do nên ủng hộ quyền được chết và an tử như sau:

 Hướng đến mục đích tốt đẹp là giúp những bệnh nhân ở trong tình trạng đau đớn kéo 

dài, bệnh nan y vô phương cứu chữa ở giai đoạn cuối mà sự sống của họ chỉ thêm đau

khổ được “ra đi” thanh thản. Đó chính là một cái chết nhân đạo.

11 Theo bbc.co.uk, Trích bài “Bệnh nhân Terri Schiavo qua đời”, 2005.
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 Luật An tử ra đời sẽ giải tỏa nỗi bức xúc của giới bác sỹ trong hoàn cảnh: bệnh nhân 

đang phải chịu đau đớn kéo dài xin được chết mà họ thì không thể “giết người”. Nếu 

luật cho phép, họ sẽ có định hướng tốt và có thể yên tâm giúp đỡ bệnh nhân được toại 

nguyện nếu muốn. Điều này sẽ tốt cho cả bệnh nhân và bác sỹ điều trị

 Nếu không công nhận quyền được chết, ban hành Luật An tử thì quyền được chết sẽ 

mãi nằm trong bế tắc và rối rắm bởi nó liên quan đến nhiều lĩnh vực: chính trị, tôn 

giáo,... Những đề nghị, yêu cầu xin được chết nhiều, thậm chí dai dẳng sẽ kéo cả Tòa

án và chính quyền vào cuộc, trở thành “quả bóng” cho các Đảng phái nâng cao uy tín 

của mình... Tiêu biểu là vụ Schiavo ở Mỹ đã kéo cả Tòa án tối cao Bang Florida, tòa án

Liên Bang Mỹ và cả Quốc hội Mỹ vào cuộc. Diễn biến12: tháng 2/1990, Schiavo bị tổn 

thương não sau khi ngất tại nhà; 5/1998, chồng bà gửi đơn xin rút ống truyền dinh 

dưỡng cho vợ, gây nên một cuộc chiến pháp lý; 2/2000, Tòa án cho phép rút ống; 

10/2003, Hạ Viện Florida thông qua “Luật Terri”, cho phép thống đốc ra lệnh ngừng 

truyền thức ăn cho Schiavo; 9/2004, Tòa án tối cao Florida bác bỏ Luật này; 12/2004

vụ việc đưa lên tòa án tối cao Mỹ; 1/2005, tòa án bác đơn; 3/2005, tòa án Florida một 

lần nữa cho rút ống; 20/03/2005, Quốc hội thông qua luật khẩn cấp cho phép cha mẹ 

Schiavo khiếu nại để nối ống truyền... Tất nhiên lý do này chỉ phổ biến ở những quốc 

gia chưa quy định an tử và thực tế có nhiều bệnh nhân xin được chết.

Khi phân tích những lý do ủng hộ an tử như trên thì không có nghĩa Luật An tử phải ban 

hành ngay. Vấn đề đó còn phụ thuộc vào điều kiện của mỗi quốc gia đã có những yêu cầu cấp 

thiết và những điều kiện phù hợp hay chưa nữa. Có nhiều nước không công nhận quyền được 

chết là quyền nhân thân nên không ban hành Luật An tử. Có nước khác công nhận nó là quyền 

nhân thân nhưng chưa ban hành Luật vì chưa phù hợp hay chỉ chấp nhận hành vi tự tử dưới sự 

trợ giúp của bác sỹ.

2.3 Quan điểm của Việt Nam hiện nay

Thực tế, tuy Việt Nam không ban hành cụ thể văn bản nào công nhận quyền được chết 

là quyền nhân thân nhưng bản thân Việt Nam đã công nhận điều này khi đưa nó vào dự thảo 

sửa đổi Bộ Luật Dân sự 2005. Tuy nhiên, quyền này đã không được thông qua. Ngoài những lý 

do đã nêu ở trên, có thể rút ra những lý do mang tính đặc trưng riêng của Việt Nam như sau:

2.3.1 Việc chấp thuận quyền được chết và ban hành Luật An tử sẽ đi ngược lại quan niệm 

truyền thống Phương Đông: coi trọng sự sống.

Ở phương Tây - nơi mà truyền thống, đạo lý không quá nặng nề như các nước phương

Đông thì quyền được chết phù hợp hơn về mặt thời gian. Ở các nước phương Đông, vấn đề coi 

trọng sự sống còn ảnh hưởng sâu sắc và với thực tế số lượng người xin được chết chiếm số 

lượng còn ít so với các nước phương Tây thì khó mà chấp nhận cái chết êm ả. Tuy nhiên, chúng

ta cũng cần xác định rằng: sẽ thật là sai lầm nếu quan niệm không chấp nhận quyền được chết 

cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận nó là một quyền con người. Đa phần vì truyền thống, 

phong tục mà không chấp nhận nó cho dù nó là một quyền nhân thân. Việc chấp thuận cần có 

thời gian và phụ thuộc vào những điều kiện thực tế của xã hội tác động nữa. Nếu như không

vượt qua được ngưỡng cửa của khái niệm quyền được chết thì sẽ không bao giờ công nhận và

hợp pháp hóa nó được. “Quyền được chết còn phải phụ thuộc tình cảm, đạo lý của mỗi người, 

mỗi gia đình. Có thể hiểu quyền được chết là quyền tự do của cá nhân. Nhưng vấn đề là người 

chết có đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình hay không? Bản thân vấn đề tự do 

chết còn rất nhiều mâu thuẫn. Thế nào là tự do chết? Khái niệm tự do chết là một khái niệm 

nằm giữa các mối quan hệ xã hội phức tạp, còn mập mờ giữa pháp luật, tình cảm, tôn 

12 Theo Vnexpress.net ngày 22/03/2005
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giáo...”13.Việc thay đổi quan niệm truyền thống, nhất là khi liên quan đến sự sống và cái chết 

thì không phải một sớm một chiều mà cần có thời gian. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của 

Việt Nam cũng chưa phù hợp với quyền được chết. Do đó, quyền được chết là vấn đề nhạy 

cảm. Vào thời điểm hiện tại chưa phù hợp với đạo lý người Á Đông cho dù nó là bức xúc của 

một bộ phận không nhỏ giới bác sỹ.

2.3.2 Hệ thống pháp luật của Việt Nam còn lỏng lẻo, không đồng bộ và chồng chéo; kỹ thuật 

lập pháp của Việt Nam còn thấp.

Một trong những yêu cầu để ban hành Luật An tử là hệ thống pháp luật của nước đó 

phải nghiêm minh, chặt chẽ và đồng bộ. Có như vậy mới tạo điều kiện cho Luật An tử tránh bị 

lạm dụng và gây nguy hiểm cho xã hội. Nếu trong một xã hội mà luật pháp nghiêm minh và

người dân có ý thức tuân thủ chặt chẽ những điều được quy định trong pháp luật thì đây là một 

điều đáng nên làm. Vấn đề kỹ thuật lập pháp ở Việt Nam còn thấp thể hiện ở số lượng các văn 

bản luật được ban hành nhưng không áp dụng được hay bị lãng quên không phải là ít. Luật 

thiếu tính thực tế, chồng chéo, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật còn chậm. Để xây 

dựng các quy định về vấn đề khó như quyền được chết trong Luật An tử cần có kỹ thuật lập 

pháp cao thì mới hạn chế được việc luật bị lạm dụng vào mục đích xấu. Bên cạnh đó cần học 

hỏi kinh nghiệm các nước trong việc xây dựng và áp dụng Luật này. Đây là một lý do khách 

quan quan trọng để không nên quy định Quyền được chết hiện nay ở Việt Nam.

2.3.3 Nền kinh tế  Việt Nam còn chậm phát triển, kéo theo điều kiện của các cơ sở chăm sóc, 

khám chữa bệnh y tế còn thấp.

Chúng ta chưa thực sự quan tâm đến việc phát triển y tế cộng đồng. Trong khi đó, Hà

Lan ban hành được Luật An tử một phần vì có nền kinh tế phát triển và họ quan tâm đến việc 

chăm sóc y tế cho nhân dân, do đó luật không bị lạm dụng nhiều. Nếu Luật An tử được ban 

hành ở Việt Nam vào thời điểm hiện tại thì mục đích xấu bị lợi dụng sẽ không chỉ dừng lại ở 

những bệnh nhân bị bệnh nan y mà đối tượng còn lan rộng sang: người già neo đơn, ốm yếu, 

người bị thiểu năng trí tuệ hay bị bệnh thần kinh...

2.3.4 Số lượng bệnh nhân xin được chết ở Việt Nam còn ít so với thế giới và quyền được chết 

cũng chưa phổ biến nên Luật An tử chưa cần thiết phải ban hành.

Theo chủ quan của người viết, Việt Nam cũng là nơi tập trung nhiều điều bất ổn của thế 

giới: dịch bệnh, đói nghèo,... Những vùng dịch bệnh, y tế thấp kém đã làm cho ngành y tế Việt 

Nam đang đương đầu với những thử thách lớn. Nền kinh tế kém phát triển đã kéo theo những 

hậu quả tất yếu. Quả không sai khi nói rằng kinh tế quyết định chính trị, xã hội. Số lượng bệnh 

nhân rơi vào các tình huống y tế không lối thoát tuy không có số liệu cụ thể nhưng không phải 

là số ít. Đó là hậu quả thực tế mà bất cứ ai nếu quan tâm đến các vấn đề xã hội đều có thể 

nhận ra không quá khó khăn. Chỉ có điều, mọi người chưa biết nhiều, hiểu nhiều về quyền 

được chết, về an tử nên những trường hợp xin được chết chưa nhiều. Và thực tế, xét ở bất cứ 

khía cạnh nào thì số lượng các bệnh nhân ở trong các tình huống y tế không lối thoát của Việt 

Nam cũng còn rất ít so với thế giới. Giới bác sỹ Việt Nam cũng có những bức xúc nhất định, 

chiếm số lượng không ít. Ví dụ như chưa có quy định chung về hồi sức tim phổi cho bệnh nhân

(CPR), mỗi bệnh viện làm một kiểu, hầu hết không thể đồng ý theo ý kiến của gia đình bệnh 

nhân là không hồi sức nữa hay hồi sức thấp cho bệnh nhân khi bệnh trở nặng và cho về; nhiều 

trường hợp bác sỹ biết chắc không có kết quả gì nhưng phải làm cho dù tăng tải công việc 

không cần thiết, kéo dài đau khổ cho bệnh nhân, tăng chi phí điều trị... Tuy nhiên, nếu chỉ dựa 

vào lý do này để ban hành Luật An tử thì chưa đủ và chưa toàn diện bởi muốn ban hành Luật 

An tử cần nhiều điều kiện hơn thế./. (Còn nữa)

13 Trích bài trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ online ngày 24/11/2004 của PGS.TS Trương Văn Việt (Giám đốc bệnh viện 
Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh)
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CCÔÔNNGG CCHHỨỨNNGG VVIIÊÊNN -- ““TTHHẨẨMM PPHHÁÁNN PPHHÒÒNNGG NNGGỪỪAA””

PHỎNG VẤN THẠC SỸ ĐÀO ANH DŨNG - TRƯỞNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BA ĐÌNH

Thực hiện: Phạm Linh Nhâm - Văn Hoàng Anh

* * *

Công chứng viên là nhà chuyên môn về pháp luật, là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật

công chứng, được bổ nhiệm để hành nghề công chứng. Công việc của công chứng viên là chứng nhận tính 

xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải 

công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Ngoài việc tiếp tục duy trì hình thức tổ chức hành nghề công chứng là Phòng công chứng, thực hiện 

chủ trương từng bước xã hội hóa công chứng, Luật công chứng còn quy định một hình thức tổ chức hành

nghề công chứng nữa là Văn phòng công chứng. 

Để tìm hiểu thêm về nghề công chứng - một trong những nghề nghiệp sau này của sinh viên luật, 

nhóm phóng viên CLB Luật Gia Trẻ đã có buổi nói chuyện với anh Đào Anh Dũng - Thạc sỹ - Công chứng 

viên Trưởng Văn phòng Công chứng Ba Đình.

PV: Rất cảm ơn anh vì đã dành thời 

gian trò chuyện với những độc giả của Nội 

san Luật Gia Trẻ. Anh đã đến với nghề công 

chứng viên như thế nào ? Nghề công chứng 

có gì hấp dẫn anh ạ?

Anh Dũng: Khi còn là sinh viên Luật, 

anh cũng có rất nhiều băn khoăn khi lựa chọn 

con đường sau này của mình, anh đã từng là

một công chức nhà nước, có thể nói rằng anh 

“đào ngũ” cũng được… (cười) … vì khi mở văn 

phòng công chứng này anh buộc phải có sự lựa 

chọn giữa việc làm công chức nhà nước hay làm

ngoài. Khi mình quyết định từ bỏ đóng góp cho 

nhà nước để xây dựng sự nghiệp riêng thì cần 

sự quyết tâm rất lớn. Ở thời của bọn anh, khi ra trường để thi được vào công chức tại một cơ

quan nhà nước là rất khó, đòi hỏi năng lực và nhiều yếu tố khác. Bản thân anh đã làm mười mấy 

năm trong cơ quan nhà nước, nên quyết định theo nghề công chứng viên và mở văn phòng công

chứng là thực sự đòi hỏi lòng dũng cảm, dũng cảm từ bỏ sự ổn định của mình để thử sức ở một 

lĩnh vực mới. 

Còn với câu hỏi là tại sao nghề công chứng hấp dẫn anh thì phải nói rằng bản thân anh có

một điều rất tâm đắc về nghề công chứng là khi làm một công chứng viên thì mình là một “thẩm 

phán phòng ngừa”. Vì sao anh nói như thế? Vì trong giai đoạn hiện nay tất cả các hợp đồng giao 

dịch, đặc biệt là các giao dịch dân sự rất phức tạp. Nếu không có công chứng, khản năng xảy ra 

các tranh chấp phức tạp tại Toà án là rất lớn, nên phải có công chứng viên là những “thẩm phán 

phòng ngừa” để phòng ngừa ngay những tranh chấp có thể xảy ra sau này. Nói hình tượng một 

chút, công chứng viên như một vị thẩm phán ngồi giữa các bên, không thiên lệch bên nào. Còn

một số nghề khác như nghề luật sư thì họ chỉ có thể tìm mọi cách để bảo vệ cho thân chủ của 

mình đến cùng, vì nếu họ làm những điều bất lợi cho thân chủ thì đã trái với đạo đức của nghề 

luật sư. Nghề công chứng thì hoàn toàn khác, rất khách quan vô tư, không thiên vị ai, chỉ làm

việc dựa trên căn cứ  theo quy định của pháp luật. Anh cho rằng đây là điều giá trị nhất của nghề 

công chứng - là một “thẩm phán phòng ngừa”. Công chứng viên có thể giúp bạn ngay khi khởi 

thảo những ban đầu. Ví dụ từng điều khoản một của hợp đồng nên khởi thảo như thế nào và sẽ 

làm như thế nào trong tương lai, những hợp đồng mà công chứng viên dựng chính là những dự 

ứng trong tương lai. Đây là điểm cuốn hút anh nhất khi chọn nghề công chứng viên.

Thạc sĩ - Công chứng viên Đào Anh Dũng
Trưởng văn phòng công chứng Ba Đình

NGHỀ LUẬT
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PV: Anh có cho rằng nghề công chứng là một nghề nguy hiểm không? đặc biệt là

khi anh mở văn phòng công chứng tư, không phải là công chức nhà nước?

Anh Dũng: Đó là điều chắc chắn. Vì theo quy định của pháp luật, công chứng viên phải

chịu trách nhiệm pháp lý rất lớn. Các rủi ro có thể đến với nghề công chứng có thể kể đến như:

trước hết là hệ thống mạng nội bộ chưa có (có thể hiểu là ví dụ khi làm một hợp đồng giao dịch 

thì không biết trước đây đã có phòng công chứng nào làm chưa, cũng không thể tìm kiếm thông 

tin trên mạng để xem bất động sản này đã được giao dịch bằng văn bản hợp pháp hay chưa…);

thứ hai là hệ thống cảnh báo sớm ở Việt Nam chưa có (như một số nước thì trước khi điều tra xét 

xử vụ án, cơ quan điều tra, toà án... sẽ có một số biện pháp cấm hoặc hạn chế giao dịch bất 

động sản hoặc động sản nào đó thì người ta không báo cho công chứng viên biết, không có hệ 

thống cảnh báo sớm, nếu tài sản nào đó đang có tranh chấp về dân sự, hoặc đang trong tịch thu, 

kê biên mà công chứng viên không hề biết nên vẫn công chứng, thì sẽ phải chịu trách nhiệm rất 

lớn); rủi ro thứ ba là hệ thống pháp luật Việt Nam về công chứng chưa đầy đủ, có nhiều điểm 

chưa cụ thể, chưa thống nhất.

Công chứng viên của văn phòng thì phải chịu trách nhiệm bằng tài sản cá nhân đến tận 

cùng rủi ro của khách hàng, khác hẳn với các công chứng viên làm việc cho nhà nước. Họ được 

ngân sách nhà nước bảo lãnh về điều đó. Khi rủi ro xảy ra phải bồi thường thiệt hại thì cá nhân

những công chứng viên ở đó không phải bỏ tiền túi ra mà ngân sách nhà nước sẽ bao cấp. Còn

với công chứng viên của văn phòng công chứng ở đây thì phải chịu trách nhiệm đến tận cùng

bằng tài sản của mình. Đấy là điều mà các công chứng viên văn phòng công chứng luôn luôn bị 

áp lực (cười).

PV: Để trở thành công chứng viên - một “thẩm phán phòng ngừa” thì sinh viên

luật chúng em cần phải có những điều kiện gì ạ?

Anh Dũng: Theo quy định tại Điều 13 Luật Công chứng, tiêu chuẩn để trở thành một 

công chứng viên là: có bằng cử nhân Luật, có thời gian công tác pháp luật từ năm năm trỏ lên,

có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo về công chứng, đã qua thời gian tập sự hành nghề công 

chứng, phải có sức khoẻ để đảm bảo nghề công chứng.

Trình tự bổ nhiệm công chứng viên như sau: cử nhân luật qua một lớp đào tạo nghiệp vụ 

trong thời gian sáu tháng. Sau đó các em sẽ phải tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng 

trong thời hạn mười hai tháng. Sau khi tập sự xong, căn cứ vào kết quả tập sự, có nhận xét của 

công chứng viên, gửi báo cáo lên sở tư pháp. Sở tư pháp lại chuyển hồ sơ lên bộ tư pháp. Bộ Tư

pháp xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện và năng lực thì sẽ bổ nhiệm công chứng viên. Quyết định 

này do bộ trưởng bộ Tư pháp ký, hoặc phó bộ trưởng ký thay. Khi có quyết định đó thì có thể 

hành nghề theo hai cách: mở văn phòng công chứng tư hoặc làm công ăn lương ở phòng công

chứng, văn phòng công chứng.

PV: Theo đánh giá của anh thì trong giai đoạn hiện này văn phòng công chứng 

đang có những thuận lợi gì hơn và những khó khăn gì hơn so với phòng công chứng?

Anh Dũng: Phòng công chứng đã có một quá trình hoạt động dài, được bao cấp, được 

cấp đất, tiền xây dựng cơ sở, đầu tư toàn bộ về con người, thiết bị máy móc và cả lương. Cứ dạo 

quanh các phòng công chứng thì em sẽ thấy họ có cơ sở đàng hoàng hơn, bề thế hơn và ở các vị 

trí đắc địa, rộng rãi. Văn phòng công chứng thì không được như vậy. Và văn phòng công chứng 

thì phải tự trang trải toàn bộ chi phí và tự chịu mọi rủi ro.

Nhưng văn phòng công chứng cũng có thuận lợi hơn: đây là một chủ trương lớn của Đảng 

và Chính phủ - xã hội hoá một số công việc hành chính, Nhà nước không phải bỏ vốn ra nữa mà

giao cho các cá nhân có trách nhiệm, Nhà nước uỷ quyền cho họ thực hiện hành vi hành chính

công. Hành vi hành chính công theo đánh giá của anh thì người dân sẽ được lợi. Họ có quyền lựa 

chọn nơi có dịch vụ tốt nhất, ở đó họ được phục vụ tốt nhất. Trước đây, có nhiều bài báo rằng có 

một loại “cò” đã bị diệt vong khi văn phòng công chứng ra đời (cò công chứng), cái đó là người 

dân được lợi.
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Văn phòng công chứng và phòng công chứng về tư cách pháp lý là ngang bằng nhau, 

không có sự phân biệt dấu của phòng nào to hơn phòng nào, công chứng viên nào được làm

nhiều việc hơn công chứng viên nào.

Văn phòng công chứng có đội ngũ nhân viên rất trẻ, năng động, nhiệt tình, có chuyên

môn cao và họ có khát vọng muốn theo nghề công chứng. Mặc dù mức lương trả cho họ có thể 

không bằng mức lương ở chỗ khác được nhưng quan trọng là họ yêu nghề và theo nghề. Bản 

thân anh cũng rất yêu nghề mới dám mở một phòng công chứng tư như thế này.

Văn phòng công chứng cũng mang lại thuận lợi cho các bạn cử nhân luật là thay vì ngày

xưa khi thi tuyển vào làm việc cho nhà nước, các em phải đi xin, thì ở đây các anh có thể giới 

thiệu cho các em đi học luôn, không cần phải qua ai duyệt cả, tạo điều kiện cho các em phát huy

hết sở trường và khả năng của mình.

Văn phòng công chứng có cơ chế làm việc linh hoạt và đúng theo pháp luật hơn. Họ có 

thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật - gọi một cách nôm 

na là người dân được trả về đúng vị trí là thượng đế. Họ thực sự là thượng đế chứ không phải là

những người bị “hành”. Rất nhiều người dân đến đây rất vui vì được tôn trọng và được phục vụ 

rất nhiệt tình. Có thể thấy vấn đề xã hội hoá hoạt động hành chính rất được người dân hoan 

nghênh bởi nhấn mạnh với các em là người dân đã được trả về đúng vị trí là thượng đế.

PV: Anh nghĩ thế nào về khả năng mở rộng của văn phòng công chứng và cơ hội 

mở ra cho sinh viên luật đối với nghề công chứng?

Anh Dũng: Theo anh thì cùng với sự pháp triển của kinh tế đất nước, các giao dịch ngày

càng nhiều và phức tạp hơn thì nhu cầu công chứng sẽ ngày càng nhiều, sự cần thiết phải có các 

thêm nhiều các tổ chức hành nghề công chứng là tất yếu. Theo đánh giá, tổng kết, định hướng 

phát triển các nghề tư pháp của bộ Tư pháp thì đến năm 2010 phải có khoảng 3000 công chứng 

viên, tối thiểu một huyện phải có một phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng. Hiện trạng 

hiện nay có khoảng ba đến bốn trăm công chứng viên, phòng công chứng có khoảng hơn 200.

Chứng tỏ nhân lực để phát triển ngành công chứng nói chung là rất thiếu. Từ đó anh nghĩ đây

cũng là cơ hội cho sinh viên luật, là cơ hội mới, là định hướng cho các em. Nghề công chứng trở 

thành một trong những sự lựa chọn tốt đối với sinh viên luật. Thay vì ngồi xét xử, kết án, bảo vệ 

quyền lợi, bào chữa… cho người dân thì chúng ta có thể trở thành “thẩm phán phòng ngừa” để 

phòng ngừa cho họ.

PV: Đã từng là sinh viên luật, anh nghĩ như thế nào về hoạt động ngoại khóa của 

sinh viên luật nói chung và của Câu lạc bộ Luật Gia Trẻ nói riêng?

Anh Dũng: Anh nghĩ việc tham gia các hoạt động ngoại khóa nhất là những hoạt động 

trong CLB này là định hướng tốt của các bạn sinh viên, các em làm quen dần với các công việc

sau này, anh nghĩ hoạt động của CLB là một hoạt động rất hay và bổ ích... Anh cảm thấy rất 

mừng vì thấy trường Luật có một CLB đi đúng theo một định hướng rất đặc thù của sinh viên

luật. Các hoạt động của CLB giúp các em có thể tiếp cận nhiều nguồn thông tin, có thể tiếp xúc 

với rất nhiều hình mẫu của mình trong tương lai, ví dụ như anh là công chứng viên, ngoài ra còn

kiểm sát viên, luật sư… Khi các em đã tiếp cận được như vậy thì các em sẽ vững vàng hơn để 

quyết định chèo lái cuộc sống của mình theo định hướng nào.

PV: Cảm ơn anh vì những chia sẻ tâm huyết trong buổi nói chuyện thú vị này.

Chúc anh luôn thành công trên con đường đã chọn!

Về VPCC Ba Đình:

VPCC Ba Đình là một trong những VPCC đầu tiên tại Hà Nội được thành lập theo Quyết định 

số 2690/QĐ-UBND ngày 09/07/2008 của UBND TP Hà Nội.

Trụ sở: 3C Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điệnthoại: (04) 35140866, 35140877, 35140989. Hotline: 0904323373 – 0912878225

Website: www.congchungbadinh.com.vn
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NHẬP MÔN LUẬT HỌC

Lê Việt Anh - QT30A

Một tựa đề ngắn gọn có thể thực sự diễn tả được bản chất của 

một quyển sách. Pháp luật vốn là một lĩnh vực phức tạp cần được 

nghiên cứu cật lực với những khó khăn càng ngày càng tăng do có một 

số lớn những thuật ngữ mà độc giả có thể không quen và ý nghĩa chỉ 

xuất lộ từ từ.

Lẽ ra là một cuốn sách nhỏ phải được đọc trước khi nghiên cứu 

luật học, cuốn Nhập môn này phải được coi là một công cụ làm việc có 

thể được dùng qua suốt cuộc nghiên cứu, giống như khi người ta tham

khảo bản đồ trong khi du hành. Quả thực, cuốn sách sẽ làm cho việc 

nghiên cứu được dễ dàng.

Về cấu trúc, Cuốn sách được cấu trúc thành 2 phần lớn gồm 5

chương:

Phần I: Hiện tượng pháp luật (Bản chất của hiện tượng pháp luật, Sự tồn tại 

của hiện tượng pháp luật).

Ở phần này, bạn đọc sẽ được giới thiệu một cách khái lược và dễ hiểu các luận thuyết 

về pháp luật trước khi đi đến định nghĩa pháp luật. Một trình bày hệ thống về nguồn luật và

quan hệ thứ bậc giữa các nguồn luật trong pháp luật quốc gia cũng như pháp luật quốc tế đồng 

thời được trình bày trong Chương I.

Chương II xem xét pháp luật dưới góc độ tồn tại, không gian và thời gian. Từ tính 

không gian của pháp luật, tác giả dẫn ra khuynh hướng toàn cầu hóa của pháp luật. Tác giả 

khẳng định pháp luật là một hiện tượng mang tính thời gian, là sản phẩm của thời gian. Cũng 

trong chương này, những hình thức thể hiện của pháp luật: quy phạm pháp luật và kỹ thuật 

pháp lý được làm sáng tỏ. Tại sao lại phân chia thành công pháp và tư pháp? Chìa khóa cho

câu hỏi này có thể tìm thấy ở những dòng viết về kỹ thuật pháp lý.

Phần II: Các yếu tố cơ bản của hiện tượng pháp luật (Chủ thể của pháp luật, 

Các phương tiện hành động của pháp luật, Tòa án).

Trong chương III, tác giả đề cập đến các chủ thể cơ bản của pháp luật bao gồm các chủ 

thể tự nhiên của pháp luật (các thể nhân) và các chủ thể nhân tạo của pháp luật (pháp nhân).

Tác giả nhấn mạnh đến vai trò và ý nghĩa quan trọng của việc phân biệt thành thể nhân và

pháp nhân và xét đến khái niệm mở rộng “tư cách pháp nhân trong công pháp quốc tế”. 

Ở chương IV, các phương tiện hành động của pháp luật được chỉ ra bao gồm: Phân biệt 

giữa quyền và tài sản, Các chế định pháp luật, Các hành vi pháp lý (bao gồm hành vi pháp lý

đơn phương và hợp đồng)

Chương V, chương cuối cùng, được tác giả dành để nói về thiết chế tư pháp quan trọng 

trong hệ thống pháp luật, tòa án, trên cả bình diện quốc gia lẫn quốc tế. Đồng thời, tác giả đề 

cập đến diễn biến của một vụ án từ việc khởi kiện cho đến vụ kiện, cho tới khi có bản án và

thực thi bản án.

Người ta thường nói, có một sơ đồ tổng quát thì mới dùng được sợi chỉ đỏ xuyên suốt 

trong một tập hợp mà sự phong phú của nó khiến cho tập hợp đó trở nên rườm rà. Cuốn sách 

này chính là sơ đồ tổng quát mà một người học tập và nghiên cứu luật học cần có trong tay.

Tên sách: Nhập Môn Luật Học
Tác giả: Jean-Claude RICCI (Trần Quang Hiếu dịch)
Nhà xuất bản: Văn Hóa-Thông Tin Số trang: 194 Năm xuất bản: 2002
Sách có thể tìm đọc tại Nhà pháp luật Việt – Pháp, 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

GIỚI THIỆU SÁCH
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ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI LUẬT SƯ
Bàn Thị Mai - HC31A

Đạo đức pháp lý thường được miêu tả như một 

phép nghịch hợp - những người không có trình độ 

chuyên môn thấy khái niệm này thật thú vị trong khi

những luật sư có thể thấy việc áp dụng đạo đức pháp lý 

trong một số trường hợp là bất khả thi. Nhưng những 

luật sư giỏi nhất chính là những người hiểu được giá trị 

của bản thân và tích cực tìm kiếm để trau dồi đạo đức 

của họ trong thực tiễn. Cuốn “Đạo đức của người luật 

sư” (Inside Lawyers’ Ethics) được biên soạn để giúp

cho sinh viên luật và những luật sư mới hành nghề hiểu 

và thay đổi những ưu tiên về đạo đức của họ, không chỉ 

vì nhận thức này giúp cho việc hành nghề luật và kiếm 

thêm thu nhập được dễ dàng hơn mà còn bởi bản thân tự 

nhận thức được rằng thực tiễn đạo đức nghề luật là tốt, 

phù hợp và góp phần bảo vệ sự công bằng.

Gắn với việc tìm hiểu về những vụ xì căng đan và

các tình huống khó xử liên quan đến đạo đức từ thực tiễn 

đời sống pháp luật ở Australia, mỗi chương trong cuốn 

sách này nghiên cứu sâu về những vấn đề khó nhất mà người luật sư phải đối mặt. Từ vai trò

của luật sư trong những vụ gian lận của doanh nghiệp cho đến tính đạo đức của những hóa 

đơn tính tiền làm việc theo giờ, các tác giả bóc trần những giá trị là cơ sở của việc hành nghề 

hiện tại và thiết lập các giá trị thay thế mà những luật sư có đạo đức nên thực hiện theo.

Cuốn sách này là một nguồn tài liệu bổ ích đối với tất cả các sinh viên, giảng viên và

những luật sư hành nghề đang trong quá trình rèn luyện đạo đức và kiến thức pháp luật.

Về tác giả của cuốn sách:

Christine Parker - Phó Giáo sư tại Khoa Luật - Đại học Melbourne. Bà đồng thời là

thành viên của Hội đồng nghiên cứu Australia (ARCF).

Adrian Evans - Phó Giáo sư và là người chủ trì chương trình thực hành nghề luật của 

Khoa Luật, Đại học Monash, Australia. Ông cũng là người đã nhận giải thưởng Monash Vice -

Chancellor Award vì đã có những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giảng dạy.

LTS: Song song với việc giới thiệu những cuốn sách tiếng Việt, ban biên tập Nội san Luật Gia 
Trẻ giới thiệu tới độc giả một số đầu sách tiếng Anh hiện có trong hệ thống tư liệu của Câu lạc 
bộ. Việc giới thiệu này được tiến hành với mong muốn sẽ cung cấp cho độc giả sự tiếp cận thông 
tin về luật học trên thế giới cũng như nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ trong học tập và
nghiên cứu.

Tên sách: Inside Lawyers' Ethics
Tác giả: Christine Parker, Adrian Evans
Nhà Xuất Bản: Cambridge University Press
Số trang: 288
Ngày xuất bản: 2007-10-29
ISBN-10 / ASIN: 0521546648
ISBN-13 / EAN: 9780521546645

Sách hiện có tại Thư viện CLB Luật Gia Trẻ. Độc giả quan tâm vui lòng liên hệ qua email: 
luatgiatre@gmail.com
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QUY PHẠM TÌNH YÊU

Lưu Bình Nhưỡng

Giả định: là đã Yêu
Quy định: tôi phải hát
Chế tài: em liền phạt…
Vì tôi chẳng như lời

Giả định: là không vui
Quy định: em ân hận
Chế tài: tôi nổi giận
Và lặng lẽ quay đi

Giả định: em ra về
Quy định: tôi gọi lại
Chế tài: em hờn dỗi
Mắt ngước lên vòm xanh

Giả định: tôi làm lành
Quy định: em thứ lỗi
Chế tài: một buổi tối
Hai đứa…học chung đèn.

Thường Tín, Hà Sơn Bình (Hà Tây) 1984

GÓC NGHỆ THUẬT

Về tác giả: Thầy Lưu Bình Nhưỡng là cựu sinh viên trường Đại 
học Pháp lý Hà Nội (nay là Đại học Luật Hà Nội). Sau khi tốt 
nghiệp, thầy ở lại trường công tác cho đến nay. Hiện thầy là Phó
chủ nhiệm khoa Pháp luật Kinh tế, Chủ tịch Công đoàn của nhà
trường, là người sáng lập Câu lạc bộ Luật Gia Trẻ.
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Lê Đức Thọ - HS31A

1. Hành động nào sau đây được coi là

tuyên bố ly hôn dưới thời Lê?

a.Đập niêu cơm b.Đập vỡ bát

c.Bẻ gẫy đôi đũa c.Xé áo

3. Tháp Eiffel một biểu tượng 
mang tính nghệ thuật của thủ 
đô Paris, bạn cho biết tháp 
được lấy tên theo?

a. một anh hùng b. một nhà khoa học

c.người thiết kế d. một quảng trường

2. Ernesto Guevara de la Serna

(1928-1967), thường được biết đến 

với tên Che Guevara hay El Che, là

một nhà hoạt động cách mạng nổi 

tiếng, ông là người nước nào?

a. Cuba

b.Venezuela d.Mexicoc.Argentina

a.

Hãy thử
trắc nghiệm kiến 

thức xã hội của bạn.

TTRRẮẮCC NNGGIIỆỆMM KKIIẾẾNN TTHHỨỨCC

4. Ở Việt Nam thường ít xảy ra động đất lớn. Bạn có biết 

động đất bao nhiêu độ Richter thì mặt đất rung chuyển, 

nghe tiếng nổ, thiệt hại không đáng kể ?

a. 1 – 2

b. 2 - 4 c.4 - 5

d.5 - 6


Đáp án xem tại trang 40
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THÔNG BÁO

V/v: Tuyển Sinh sau Đại học chuyên ngành luật

Trường Đại Học LUẬT VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ (TLBU – Transnational Law and Business
University) có cơ sở chính tại HÀN QUỐC thông báo tuyển sinh nhận học bổng đào tạo thạc sĩ 
chuyên ngành luật quốc tế cho niên khóa 2009 – 2011 (Khóa 9)

1. Đối tượng và điệu kiện tuyển chọn

+ Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sẽ tốt nghiệp trước tháng 7 năm 2009 tại một trong các 
trường sau: Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh; Đại Học Luật Hà Nội; Khoa Luật Đại 
Học Quốc Gia Hà Nội.

+ Học lực tốt
+ Khả năng tiếng Anh tốt
+ Phẩm chất đạo đức tốt 

2. Chương trình học  

Chương trình đào tạo Luật quốc tế toàn bộ bằng tiếng Anh. Phần lớn thời gian học sẽ tại 
Seoul, Hàn Quốc. Trong thời gian học thí sinh sẽ được đi thực tập, tìm hiểu tình hình thực 
tiễn ở các nước khác (Field Study) tại Trung Quốc, Pháp và các nước Châu Âu khác (Bỉ, Hà
Lan, Thụy Sĩ…) nơi có các tổ chức quốc tế đặt trụ sở (International Court of Justice; 
International Criminal Court; International Labour Organization; European Union; World
Trade Organization; World Intellectual Property Organization).

3. Học bổng: 

Học bổng bao gồm ăn, ở (tại Ký túc xá của Trường), học tập và các chi phí đi nghiên cứu 
thực tiễn. Sinh viên phải tự lo các chi phí cá nhân khác.

4. Hồ sơ đăng ký:

Tất cả hồ sơ phải được viết bằng tiếng Anh. Đối với bằng cấp và bảng điểm phải được dịch 
sang tiếng anh và có xác nhận dịch sao y bản chính của công chứng nhà nước.

+ Đơn đăng ký (theo mẫu)
+ Văn bằng chứng nhận tốt nghiệp Đại Học Luật (đối với sinh viên sắp tốt nghiệp, tài liệu 

này có thể bổ sung sau)
+ Bảng điểm toàn khóa học (đối với sinh viên sắp tốt nghiệp, bảng điểm phải là bảng 

điểm đến học kỳ gần nhất. Bảng điểm toàn khóa có thể bổ sung sau)
+ Chứng chỉ ngoại ngữ 
+ Sơ yếu lý lịch
+ Tóm quá trình học tập, công tác và kinh nghiệm
+ Thư giới thiệu 
+ 5 tấm hình chân dung 4x6cm

Mọi thông tin và mẫu hồ sơ chi tiết thí sinh có thể down load và điền theo mẫu tại website 
của nhà trường theo địa chỉ http://www.tlbu.ac.kr/ (Admission  Admission Forms)

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

300, NAEYU-DONG, DUKYANG-GU

KOYANG-SI, KYUNGGI-DO

SEOUL, 412-751, KOREA

PHONE: (031) 960-1001~5
FAX: (031) 964-7196

TLBU
Graduate School of Law in Seoul
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Hồ sơ phải được lập thành 2 (hai) bộ trong đó có một bộ gốc. Một bộ gốc sẽ được nộp trực 
tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ của trường tại Hàn Quốc. Một bộ sao sẽ được nộp 
theo đường bưu điện cho cán bộ tuyển sinh ở Hà Nội hoặc Thành Phố Hồ Chí Minh tuỳ theo 
nơi thí sinh có thể tham gia phỏng vấn. Ngoài ra, hồ sơ còn phải gửi qua email để tiện việc 
cập nhật và trao đổi thông tin với thí sinh kịp thời.

Hồ sơ phải được gởi tới trường tại Hàn Quốc (bản gốc) và cán bộ tuyển sinh ở Việt Nam 
(bản copy) chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2008 theo địa chỉ dưới đây:

+ Địa chỉ trường tại Hàn Quốc: TLBU University, 300, Naeyu-dong, Dukyang-ku, Kyunggi-
do, 412-751, Korea.

+ Địa chỉ nộp Hồ sơ và phỏng vấn ở Hà Nội: 

Anh Nguyễn Đăng Việt
Địa chỉ: Phòng 301, 20 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Điện thoại: 04 – 3933 2129 hoặc 0913 028 222

+ Địa chỉ nộp Hồ sơ và phỏng vấn tại Thành Phố hồ Chí Minh

Anh Đặng Tất Dũng
Địa chỉ: Trung Tâm Tư vấn Pháp luật Trường Đại Học Luật Tp. Hồ Chí Minh,
Số 2 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM.
Điện thoại: (08) 39434764

+ Ngoài ra, địa chỉ nhận hồ sơ scan gửi qua email của thí sinh là:
tlburecruitment@yahoo.com

6. Lịch giới thiệu về học bổng

Nhà trường sẽ tổ chức buổi giới thiệu chi tiết về chương trình học bổng tại Hà Nội và
TP.HCM theo lịch sau:

+ Tại Hà Nội: Khoa Luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội, số 144 Xuân Thủy, Hà Nội vào lúc 9:00
sáng chủ nhật ngày 30/11/2008.

+ Tại TP.HCM: Trường ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 2 guyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. HCM 
vào lúc 8:30 sáng, chủ nhật ngày 30 tháng 11 năm 2008.

(Trong trường hợp có sự thay đổi lịch giới thiệu về học bổng và các thông tin khác liên quan,
chúng tôi sẽ cập nhật và chính thức thông báo tại http://360.yahoo.com/tlburecruitment)

Sau khi tiếp nhận hồ sơ chúng tôi sẽ thông báo chính thức kế hoạch phỏng vấn và kiểm tra 
tiếng Anh tại Việt Nam đến những thí sinh đủ điều kiện.

Các thông tin khác liên quan đến nhà trường, chương trình đào tạo, và tuyển sinh thí sinh có
thể tham khảo tại website của nhà trường theo địa chỉ http://360.yahoo.com/tlburecruitment
và www.tlbu.ac.kr hoặc gửi thư đến địa chỉ email tlburecruitment@yahoo.com.

BAN TUYỂN SINH 
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CCÂÂUU HHỎỎII KKÌÌ NNÀÀYY

Lê Hồng Thảo - KT32F

Chôm Văn Chỉa là một tay chôm chỉa có nghề nhưng lại không thích tiền, chỉ thích 

chôm chỉa để thể hiện nghệ thuật. Một tối, hắn lẻn vào nhà một đại gia. Thấy một bộ sưu

tập ngọc đủ các màu. Rất chuyên nghiệp, Chỉa lấy được bộ sưu tập mà không ai hay biết.

Nhưng trên đường tẩu thoát Chỉa đánh rơi mất 2 viên ngọc (tiếc quá!!)

Hóng Văn Hớt biết chuyện đến gặp Chôm Văn Chỉa để gạ xin số ngọc. Nhưng Chỉa 

không muốn Hớt xin được một cách dễ dàng nên đã bày ra một trò để làm khó cho Hớt. 

Chỉa để 3 viên ngọc vào trong 3 chiếc hộp kín có đánh số 1 – 2 – 3, rồi bắt Hớt đoán 3 

viên còn lại màu gì và đựng trong chiếc hộp nào. Nếu đoán được thì mới cho ngọc.

Hớt  đoán Chỉa trả lời

Lần 1 Hồng - Xanh - Đỏ
1 viên đúng màu đúng vị trí

1 viên đúng màu sai vị trí

Lần 2 Hồng - Tím - Đen 1 viên đúng màu sai vị trí

Lần 3 Đỏ - Hồng - Tím 1 viên đúng màu đúng vị trí

Lần 4 Xanh - Đỏ - Hồng 2 viên đúng màu sai vị trí

Thấy đoán mãi không ra Chỉa cười kểnh và chỉ cho Hớt đoán một lần nữa thôi.

Ba viên ngọc còn lại màu gì và đựng trong chiếc hộp nào?

Hãy giúp Hớt lấy được ngọc! 

TTHHỬỬ TTÀÀII LLOOGGIICC

Để trả lời câu hỏi, hãy gửi email đến địa chỉ:

luatgiatre@gmail.com trước ngày 28/11/2008!

Danh sách các bạn có đáp án đúng và nhận phần 

thưởng sẽ được đăng trên nội san Luật Gia Trẻ số 

03.









.

Thể nào mình
cũng có tên
trên nội san 
Luật Gia
Trẻ...


