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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 trong thư viện với mục đích nghiên cứu. 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ TRONG  

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008 – 2009 
 

I. Hướng phát triển chung 

1. Vẫn đi theo định hướng là Câu Lạc Bộ giữa các sinh viên trong trường với nhau. 

2. Xây dựng những hình thức hoạt động mới cho phù hợp với mục tiêu đổi mới Câu Lạc Bộ. 

3. Dần dần chuyên môn hóa các nhóm hoạt động của CLB mang tính chuyên biệt hơn; trong 

đó, lấy thành viên Câu Lạc Bộ làm trung tâm, Ban chủ nhiệm chỉ là người tổ chức hoạt 

động. 

II. Kế hoạch hoạt động học kỳ II năm học 2008 – 2009 

        Bên cạnh việc duy trì các buổi sinh hoạt thường kỳ như thường lệ, Ban chủ nhiệm chúng 

tôi xây dựng kế hoạch hoạt động trong kỳ II như sau: 

1. Ấn phẩm Nội san Luật Gia Trẻ 

Mục đích: Là nơi để thông tin, tổng kết các hoạt động của CLB, của các thành viên CLB; 

đăng tải những bài viết học thuật của các thành viên CLB, của sinh viên trong trường; giới 

thiệu những gương mặt luật học; những câu chuyện nghề luật; tiếng Anh dịch thuật; kỹ năng 

hành nghề luật; thông tin về cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học hàng năm của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo … với mong muốn nỗ lực thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học 

của thành viên CLB nói riêng và sinh viên trường Luật nói chung; tạo nên một sân chơi học 

thuật cần thiết và bổ ích … 

Học kì này CLB phát hành 2 số nội san: Nội san Luật Gia Trẻ số 3 và Chuyên san: 

Hợp đồng hôn nhân – xu hướng của thời đại. 

2. Tổ chức sự kiện 

 Sinh nhật Câu Lạc Bộ: Tổ chức party kỉ niệm 16 năm thành lập CLB ngày 15/3/2009. 

 Buổi trao đổi kĩ năng “Phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên 

Luật” sẽ được tổ chức vào ngày 29/3 nhằm chia sẻ những kĩ năng viết và nghiên cứu 

khoa học. 

 Hướng tới sự năng động và đoàn kết giữa các thành viên, CLB còn dự định sẽ tổ chức 

buổi sinh hoạt ngoài trời vào tháng 4/2009 : Phương pháp làm việc nhóm (tổ chức 

tại công viên Bách Thảo) hoặc các chương trình giao lưu với các CLB sinh viên khác. 

 Đặc biệt, đầu tháng 5/2009 CLB sẽ tổ chức 1 buổi thảo luận chuyên đề, một vấn đề 

đang rất thu hút các bạn trẻ hiện nay “Hợp đồng hôn nhân – xu hướng của thời 

đại”. 

3. Tiến hành tuyển thêm thành viên thường trực cho ban truyền thông đối ngoại; làm thủ 

tục xác nhận tư cách thành viên, kết nạp thành viên mới cho CLB. Về hội phí: Thành 

viên thường trực: 50.000Đ/kỳ, thành viên khác: 20.000đ/kỳ. 

4. Với mong muốn tạo thêm một kênh thông tin cũng như một diễn đàn trao đổi giữa các 

thành viên, CLB đang tiến hành xây dựng lại website www.luatgiatre.com .   

Ban chủ nhiệm CLB 

TIN HOẠT ĐỘNG CLB 
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“NGƯỜI THẮP LỬA” – 16 NĂM TRƯỞNG THÀNH CLB LUẬT GIA TRẺ 

Nguyễn Thùy Trang – KT32G 

Tối chủ nhật ngày 15/3/2009 đã diễn ra một 

sự kiện trọng đại của CLB Luật Gia Trẻ, đó là kỉ niệm 

16 năm ra đời, trưởng thành và lớn mạnh của CLB. 

Đây không chỉ là mốc thời gian đánh dấu một chặng 

đường phấn đấu bền bỉ đáng tự hào mà còn là dịp để 

các thành viên về đoàn tụ, sum họp dưới mái nhà 

chung thân thương, ngôi nhà thứ hai của mình - CLB 

Luật Gia Trẻ.  

Đúng với slogan của chương trình: “16 năm 

– thắp ngọn lửa của tuổi trẻ, của nhiệt huyết, 

của trí  tuệ”, Người thắp lửa đã thực sự sưởi ấm 

và truyền nhiệt huyết cho những người tham dự 

chương  trình.   

Tham dự buổi tiệc gồm có các vị khách mời, thành viên CLB và đông đảo các bạn sinh 

viên trong trường. Chương trình được bắt đầu với tiết mục văn nghệ ngẫu hứng của các bạn nữ 

xinh xắn đến từ ba khóa K31, 32, 33. Tiếp đó, chị Phạm Linh Nhâm, chủ nhiệm CLB  lên phát 

biểu lí do buổi gặp mặt và chính thức khai mạc chương trình. Cả khán phòng lặng đi khi nghe 

những lời tâm sự chân thành xuất phát từ trái tim đầy nhiệt huyết của một người đã gắn bó 

nhiều năm và hết mình vì  “Luật Gia Trẻ”. 

Không khí buổi tiệc được hâm nóng lên bằng tiết 

mục nhạc kịch: “Trai hiền pháp lí” với sự tham gia diễn 

xuất của các thành viên trong CLB. Mặc dù thời gian chuẩn 

bị không nhiều nhưng các thành viên trong câu lạc bộ đã 

mang đến buổi sinh nhật một vở nhạc kịch đầy sáng tạo và 

vui nhộn cùng với những tiếng cười sảng khoái. 

Tiếp nối chương trình là các trò chơi logic đầy trí tuệ và ấn tượng mang tên Người thắp 

lửa. Người nào sau khi đã vượt qua được tất cả các thử thách của chương trình sẽ trở thành 

người thắp lên ngọn lửa sinh nhật 16 năm CLB. Các thử thách gồm có: Trò chơi tìm logic giữa 

các loại trái cây, thử thách đầy hương vị và ngọt ngào này đã được các bạn giải mã rất nhanh 

và chính xác; “Thử thách của Nữ thần Công lí” và “Đảo tháp” cũng là những trò chơi đòi hỏi sự 

nhanh nhạy và mang lại nhiều sự thú vị cho những người tham gia; tiếp theo là trò chơi “Toà 

tuyên án”. Các bạn phải vận dụng những kiến thức đã được học về môn Luật Hình sự để tuyên 

án đối với bị cáo “Cáo” trong truyện “Tân cô bé quàng khăn đỏ” – nhân vật bị coi là kẻ phạm 

tội. Với những phán quyết thông minh của mình, nhiều bạn đã lọt vào vòng thử thách cuối 

cùng, cũng là thử thách hóc búa và hấp dẫn nhất: “Thiên đường, địa ngục và trần gian”. Trò 

Với nụ cười tươi, mọi người “bon 

chen” chụp ảnh bên bánh sinh nhật 

Một cảnh trong vở nhạc kịch 



[Nội san Luật Gia Trẻ - Số 03/2009                                                                                        5 

chơi này đòi hỏi người chơi phải phát huy tối đa khả năng suy luận logic và trí thông minh để 

phân biệt ai là thiên thần, ai là ác quỷ. Đây không chỉ là những trò chơi góp phần hâm nóng hội 

trường mà nó còn thử thách sự tinh tế, nhạy bén của những luật sư tương lai dưới hình thức 

học mà chơi, chơi mà học. Càng đến gần đích, sự đấu trí quyết liệt giữa những người chơi càng 

được đẩy lên cao, thu hút sự chú ý của tất cả những người tham dự.  

Phần giao lưu với khách mời được mở đầu với sự xuất hiện của cựu chủ nhiệm CLB 

nhiệm kì 2006-2007 - anh Nguyễn Hùng Cường; tiếp đó, anh Lê Việt Anh (chủ nhiệm CLB 

nhiệm kì 2008 – 2009) lên giới thiệu các thành viên chủ 

chốt K30 của CLB (anh Trương Hồng Quang – KT30A, chị 

Nguyễn Thủy Trang – KT30E, chị Dương Thùy Dung – 

KT30H, chị Hoàng Anh – QT30D, chị Hoàng Anh – QT30D, 

chị Võ Hà Linh – KT30E, chị Phạm Thị Liên – KT30E ) - 

những người đã có rất nhiều đóng góp cho sự thành công 

của Luật Gia Trẻ ngày hôm nay. Các anh chị, giờ đây, khi 

sắp ra trường, vẫn đang tiếp tục hoàn thành nốt công việc cuối cùng là truyền lại cho thế hệ 

sau ngọn lửa của lòng nhiệt tình, của tinh thần trách nhiệm và của niềm tự hào về một CLB có 

tuổi đời dài nhất trong các CLB trường Luật. 

Niềm tự hào ấy như càng được nhân lên khi anh Lê Việt Anh trao lại cho vị chủ nhiệm 

mới tấm bằng khen của Thành hội TP Hà Nội vì những thành tích đáng tự hào của CLB, đúng 

với tôn chỉ hoạt động của CLB: nơi khởi nguồn của những tài năng luật học.  

Phần được mong đợi nhất của chương trình là việc thắp lên ngọn lửa của buổi kỉ niệm 

sinh nhật 16 năm của CLB. Bạn Nguyễn Thị Hồng Hiên lớp KT33B 

một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất của CLB, người xuất sắc 

nhất đã vượt qua các thử thách để thắp lên ngọn lửa kỉ niệm 16 

năm cho chiếc bánh sinh nhật. Tất cả các thành viên cùng nắm tay 

nhau vây quanh ánh nến lung linh, hát vang bài ca chúc mừng sinh 

nhật trong một không khí ngập tràn tình đoàn kết và gắn bó. Trong 

khoảnh khắc đầy xúc động ấy, có lẽ mỗi người đều có chung một 

niềm tin rằng ngọn lửa tâm huyết dành cho CLB Luật Gia Trẻ sẽ 

cháy mãi trong trái tim mình.  

Chương trình đã khép lại trong không khí thân mật, ấm cúng, trong lời ca, tiếng cười và 

cả những giọt nước mắt nghẹn ngào vì hạnh phúc … Một tuổi nữa lại qua, khép lại những thành 

công và cả những điều tâm nguyện chưa thực hiện được của Ban chủ nhiệm CLB. Ngày hôm 

nay, khi ngọn lửa 16 năm đã được thắp lên, chúng ta quyết tâm và tin tưởng rằng sẽ cùng 

nhau làm nên một mùa xuân mới của CLB với những hình ảnh mới, ấn tượng mới và thành 

công mới, để CLB Luật Gia Trẻ mãi xứng đáng là cái nôi khởi nguồn của những tài năng luật 

học nước nhà./. 

 

 Giờ phút thắp lửa 
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TỔNG KẾT CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2008 
 

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, trau dồi khả năng 

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

09/2008, ĐH Luật Hà Nội đã chọn ra 8 công trình xuất sắc nhất để dự thi cấp Bộ. Tháng 

01/2009, Bộ đã công bố danh sách những công trình đạt giải. So với năm 2007 số lượng đề tài 

đạt giải cấp Bộ năm nay thấp hơn, (năm 2007 là 8 giải trong đó có 1 giải nhì, năm 2008 là 5 

giải trong đó có 1 giải nhì và 1 giải ba). Danh sách các công trình đạt giải năm nay như sau: 

  

 Trong 5 công trình trên, có 3 công trình được chấm ở cấp Bộ, 2 công trình còn lại được 

Bộ uỷ quyền cho Trường xét giải và được Bộ trao giải. Có thể nhận thấy rằng, sau 8 năm tham 

gia Cuộc thi, chúng ta vẫn chưa có một giải Nhất nào. Hy vọng các cuộc thi sau, các bạn Sinh 

viên sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa.  

 Ngày 10/01/2009, Bộ GĐ và ĐT đã tổ chức lễ trao giải sinh viên NCKH năm 2008 tại 

trường ĐH An Ninh nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với các công trình đoạt từ giải Nhì trở 

lên. Hiện nay, cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2009 đã được Nhà trường phát 

động vào tháng 02/2009 đến các Chi đoàn./. 

                                                                                                       Ban Biên tập 

STT Tác giả Lớp Tên công trình 
Giải 

thưởng 
Người 

hướng dẫn 

1 Phạm Thị Lành 
Lê Thị Thanh Nhàn 

HC30C 
HC30A 

Thu hồi đất trong thời kỳ 
công nghiệp hoá 

Nhì 
TS. Trần 

Quang Huy 

2 Nguyễn Thị Phương HS30D 

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

Ba 
TS. Đỗ Đức 
Hồng Hà 

3 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 

Khuyến 
khích 

Ths. Nguyễn 
Minh Oanh 

4 Bùi Thị Hoàn KT30A 

Pháp luật lao động với 
việc bảo vệ lao động trẻ 
em 

Khuyến 
khích 

Ths. Đỗ Thị 
Dung 

5 
Dương Vân Anh 

Nguyễn Thị Bình Nguyên 
Trần Thị Duyên 

HS31C 
Chế định án treo trong 
Luật Hình sự Việt Nam 

Khuyến 
khích 

TS.Hoàng 
Văn Hùng 

THÔNG TIN KHOA HỌC PHÁP LÝ 
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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 cuối 

ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG XÂY DỰNG LUẬT AN TỬ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ  

KIẾN NGHỊ TRONG QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN ĐƯỢC CHẾT 

1.  Một vấn đề còn nằm trong tương lai 

 Như đã phân tích ở các kỳ trước, việc 

nhìn nhận vấn đề chấp nhận quyền được chết 

ở Việt Nam còn trong tương lai là đúng đắn. 

Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã có những yếu tố 

và điều kiện ban đầu cho việc xây dựng Luật 

An tử. Khi Việt Nam đưa quyền được chết vào 

dự thảo sửa đổi Bộ Luật Dân sự 2005 tại 

Quốc hội khóa XI (kỳ họp thứ 6 và 7) là đã 

bắt đầu cho một hành trình mới: xây dựng 

Luật An Tử. Tuy quyền được chết chưa được 

thông qua tại kỳ họp này nhưng cũng là sự 

kiện đóng vai trò ghi dấu mốc đầu tiên cho 

hành trình này. Thiết nghĩ, xây dựng Luật An 

tử là xu hướng chung của bất cứ quốc gia nào 

trên thế giới. Tất cả còn phụ thuộc chủ yếu về 

mặt thời gian: thích hợp hay chưa thích hợp.  

Một điều phải công nhận là truyền 

thống phương Đông chúng ta luôn coi trọng 

sự sống con người, xem nó là thứ quý giá 

nhất. Từ lâu, quan niệm này đã ăn sâu vào 

gốc rễ tâm hồn mỗi người dân. Tuy nhiên, có 

phải vì thế mà quyền được chết sẽ vĩnh viễn 

không được công nhận hay không? Không, 

chắc chắn là không phải như thế. Ngay cả 

phương Tây - nơi mà truyền thống, phong tục 

không quá nặng nề và tư tưởng thoáng hơn 

phương Đông thì cũng chỉ có vài nước công 

nhận quyền được chết và cái chết êm ả. 

Nhưng ở phương Tây thì lý do để đa phần các 

quốc gia không chấp nhận an tử lại không 

phải là phong tục, tập quán mà là vì các lý do 

thuộc về luật pháp, tôn giáo và chính trị... 

Còn ở phương Đông, vấn đề không chỉ dừng 

lại như thế. Làn sóng tư tưởng phương Tây 

ngày càng tràn vào Châu Á như vũ bão. Thế 

giới đã thay đổi, hòa nhập hay hòa tan vào 

dòng chảy toàn cầu hóa đang là bức xúc của 

nhiều quốc gia. Tuy vậy, quan niệm truyền 

thống cũng khó mà thay đổi ngay trước 

những tác động này, chí ít là ở thời điểm hiện 

tại. Do đó, phong tục, tập quán luôn là vấn 

đề được đặt lên hàng đầu khi xem xét quyền 

được chết. 

Trở lại với câu hỏi ở trên: liệu có phải 

truyền thống phương Đông sẽ vĩnh viễn 

không chấp nhận an tử hay không? Chúng 

ta cần nhìn nhận rằng, trong thời điểm hiện 

tại không thể thay đổi được ngay quan niệm 

coi trọng sự sống như đã nêu. Quan niệm coi 

trọng sự sống con người có những cơ sở hết 

sức tốt đẹp. Tuy nhiên, không vì thế mà 

không chấp nhận an tử bởi chấp nhận an tử 

đâu có nghĩa là không tôn trọng sự sống nữa. 

Khi đó, người bệnh đã tôn trọng cuộc sống 

của những người khác. Sẽ khó khăn như thế 

nào cho gia đình, xã hội khi họ còn sống và 

bản thân họ thì sự sống không được đảm bảo 

nữa. An tử ở đây là theo những điều kiện 

nhất định và với những mục đích nhân đạo. 

Nếu có một cái nhìn tổng quát, xem xét trên 

nhiều bình diện khác nhau thì quan niệm 

truyền thống đã đến lúc phải thích nghi với 

cái mới, nhưng là sự thích nghi dần dần. 

Nhiều người tuy cũng có suy nghĩ “con người 

có quyền được sống thì cũng có quyền được 

chết” nhưng do sức ép của quan niệm truyền 

SINH VIÊN  
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
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thống chi phối nên dẫn đến không ủng hộ an 

tử. Cần phải hiểu rằng: công nhận quyền 

được chết nhưng không phải cứ muốn “chết” 

là được chết vì nó còn theo những quy định 

và cách thức nghiêm ngặt nhất định. Để xây 

dựng một mối quan hệ tốt đẹp chúng ta cần 

rất nhiều thời gian nhưng để phá hủy nó thì 

chỉ trong tích tắc. Do đó, không thể tùy tiện 

cố gắng ban hành Luật An tử khi đang có 

nhiều quan điểm chống lại như thế. Nếu điều 

đó xảy ra, mối quan hệ giữa chính quyền và 

nhân dân đã bị rạn nứt bởi những phong tục, 

tập quán coi trọng sự sống. Bên cạnh đó, 

quyền được chết là một vấn đề mới mẻ, còn 

xa lạ với người dân Việt Nam. Mọi người chưa 

hiểu hết được về an tử, chưa tường tận về nó 

nên chống lại nó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng 

không phải vì thế mà quyền được chết sẽ 

vĩnh viễn không được chấp nhận.  

Cùng với sự phát triển của kinh tế - 

chính trị, văn hóa nhân loại đang ngày càng 

có xu hướng toàn cầu hóa. Truyền thống Á 

Đông muốn giữ vững và nâng cao bản sắc thì 

phải có sự thay đổi có chọn lựa và phù hợp 

với quốc gia của mình. Tiếp thu nhưng không 

mất đi bản sắc mới là điều đáng quý. Hiện 

tại, chúng ta không thay đổi ngay được quan 

niệm coi trọng sự sống bởi nó quá đột ngột, 

quá sớm. Tuy nhiên, chúng ta có thể đặt cơ 

sở để dần chấp nhận an tử bằng cách: làm 

cho mọi người tiếp cận những kiến thức về 

quyền được chết nhiều hơn, phổ biến sâu 

rộng hơn. Những phương pháp thuyết trình 

và chính trị bao giờ cũng an toàn hơn biện 

pháp cưỡng chế. Có thể truyền thống phương 

Đông vẫn coi trọng sự sống nhưng lại chấp 

nhận an tử nếu người dân hiểu rõ bản chất 

của nó và tất nhiên, đi kèm là một hệ thống 

pháp luật đảm bảo cho Luật An tử không bị 

lạm dụng. Vẫn tôn trọng sự sống mà lại chấp 

nhận an tử nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thực 

sự lại không như thế. Lý do rất đơn giản: nếu 

chấp nhận quyền được chết mà lại bỏ đi quan 

niệm coi trọng sự sống sẽ là một điều hết sức 

nguy hiểm. Như thế, bản sắc đã mất, truyền 

thống đã tiêu tan. Khi đó, con người ta dễ rơi 

vào những tình huống xấu gây ảnh hưởng đến 

gia đình, xã hội bằng chính hành vi của họ. 

Như vậy, chúng ta không nên suy nghĩ 

làm thế nào để thay đổi truyền thống, quan 

niệm bởi đó là điều không thể mà hãy làm 

sao để truyền thống Á Đông chấp nhận an tử. 

Đó mới là giải pháp thích hợp nhất. Lúc đó, 

quan niệm coi trọng sự sống và quyền được 

chết cùng hòa hợp trong một quốc gia, như 

thế vừa giữ gìn bản sắc và vừa tiếp thu cái 

mới. Để làm được điều này có rất nhiều biện 

pháp phải thực hiện song song mà quan trọng 

nhất là thuộc về hệ thống pháp luật và các 

yếu tố chính trị, xã hội... Sự thích ứng dần 

dần của truyền thống với quyền được chết để 

đi đến chấp nhận an tử chính là câu trả lời 

cho câu hỏi trên.   

Tóm lại, vấn đề xây dựng Luật An tử ở 

Việt nam hiện nay là vấn đề còn nằm trong 

tương lai và trước mắt cần quan tâm, giải 

quyết nhiều vấn đề xung quanh, nhất là 

truyền thống Phương đông trước khi muốn 

bước vào quá trình xây dựng Luật này. 

2. Điều kiện để một Quốc gia có 

thể ban hành Luật An tử   

Qua những phân tích ở những kỳ 

trước, chúng ta có thể rút ra một số điều kiện 

để một quốc gia có thể ban hành Luật An tử 

như sau: 

 Nhu cầu xã hội: số lượng bệnh nhân 

giai đoạn cuối, mắc bệnh vô phương 

cứu chữa xin được chết lớn. Trong giới 

bác sỹ tồn tại nhiều bức xúc, bất cập 

mà cách giải quyết tốt nhất là ban 

hành Luật An tử. 

 Quốc gia đó có hệ thống pháp luật 

chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm minh. Kỹ 

thuật lập pháp của nước đó đủ để có 

thể xây dựng luật ít bị lạm dụng nhất. 



Nội san Luật Gia Trẻ - Số 03/2009 9 

 Người dân nước đó có ý thức tôn trọng 

chặt chẽ những điều được quy định 

trong pháp luật. 

 Tại thời điểm muốn ban hành Luật An 

tử không có quá nhiều người của quốc 

gia đó phản đối (điều này sẽ được thể 

hiện qua những cuộc thăm dò dư 

luận). Ở những nước phương Đông, 

điều này càng quan trọng. 

3. Nếu quyền được chết được ghi 

nhận trong hệ thống pháp luật 

 Phải được ghi nhận là một quyền dân 

sự cơ bản trong các đạo Luật gốc (Bộ 

Luật Dân sự...) để quyền được chết 

được công nhận là quyền nhân thân 

chính thức về mặt khoa học pháp lý. 

 Sau khi được ghi nhận trong các đạo 

Luật gốc thì quyền được chết phải 

được cụ thể hóa trong một Luật 

chuyên ngành (như Luật An tử). Điều 

này rất cần thiết vì trong các đạo luật 

gốc, hầu như các vấn đề chỉ được quy 

định chung chung, không rõ ràng bằng 

1, 2 điều luật. Với một vấn đề khó, dễ 

bị lạm dụng như quyền được chết thì 

việc cụ thể hóa thành một Luật riêng 

càng có ý nghĩa quan trọng. 

4. Một số kiến nghị trong quá trình tiếp 

cận với vấn đề QĐC và xây dựng LAT 

ở Việt Nam 

4.1. Để quyền được chết không còn 

quá mới mẻ 

Ở Việt Nam, cần xác định quyền được 

chết là còn quá mới mẻ để từ đó có những 

biện pháp làm cho người dân tiếp cận, hiểu rõ 

bản chất quyền được chết bằng những hành 

động cụ thể. Phải tôn trọng truyền thống 

phương Đông và dần dần làm cho nó chấp 

nhận an tử bằng những cách thức khác nhau. 

Như đã phân tích ở các chương trên, quyền 

được chết không chỉ thuộc lĩnh vực y khoa mà 

còn liên quan đến chính trị, xã hội, tôn giáo... 

Nếu giải quyết không tốt hay hành động vượt 

ra khỏi khuôn khổ cho phép thì xã hội sẽ bất 

ổn. Truyền thống Á Đông không chấp nhận 

an tử ngay nhưng phải được tiếp cận dần 

dần. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ 

bản chất của an tử, còn việc thông qua hay 

ban hành lại phụ thuộc nhiều vấn đề không 

đơn giản. Một số ý kiến đưa ra sau đây để 

góp phần làm cho quyền được chết không còn 

quá mới mẻ ở Việt Nam: 

5.1.1 Thông qua sách, báo chí, truyền 

thông... nên có những bài viết tìm hiểu về an 

tử cũng như tình hình ở Việt Nam.  

Nên đi sâu vào việc phản ánh thực 

trạng của quyền được chết hiện nay trên thế 

giới; phân tích những mục đích tốt đẹp, bản 

chất của quyền được chết. Bên cạnh đó, cần 

làm rõ những điều kiện để có thể ban hành 

Luật An tử, đặc biệt là những quốc gia 

phương Đông như Việt Nam. Điều này sẽ giúp 

cho mọi người tiếp cận dần với quyền được 

chết, họ sẽ tìm hiểu về nó nhiều hơn. Do đó, 

quyền được chết sẽ không còn quá xa lạ. 

5.1.2 Thống kê tình hình số lượng 

bệnh nhân đang mắc bệnh giai đoạn cuối, xin 

được chết.  

Bộ Y tế nên quy định các bệnh viện 

phải thực hiện việc thống kê này. Có thể việc 

thống kê sẽ gặp khó khăn bởi nhiều bệnh 

nhân chuyển từ nơi này sang nơi khác,... 

nhưng những số liệu có được sẽ giúp  cho 

việc đánh giá tình hình nhu cầu trong xã hội 

có cơ sở và thuyết phục hơn. 

5.1.3  Tổ chức các cuộc thăm dò lấy ý 

kiến nhân dân.  

Phạm vi thăm dò cần theo diện rộng 

và trên nhiều thành phần xã hội để ý kiến 

được khách quan, toàn diện. Có nhiều quốc 

gia trên thế giới như Pháp, Đan Mạch... không 

chấp nhận và không thông qua an tử nhưng 

theo kết quả thăm dò thì phần lớn nhân dân 
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lại ủng hộ an tử. Chúng ta nên học tập điều 

này. Các cuộc thăm dò sẽ có 2 mục đích: 

 Làm cho mọi người biết đến an tử, tiếp 

cận với nó 

 Biết được nhu cầu cũng như tình hình 

quan điểm của quần chúng nhân dân 

Vai trò của những cuộc thăm dò này 

rất quan trọng. Trong nhiều trường hợp nếu 

không tổ chức thăm dò sẽ dẫn đến tốn công 

sức và không hiệu quả trong xây dựng luật. 

Một ví dụ đơn giản: Quyền được chết đã được 

đề nghị đưa vào dự  thảo sửa đổi Bộ luật Dân 

sự 2005 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI 

nhưng không có sự chuẩn bị chu đáo nên 

không được thông qua cũng là điều dễ hiểu. 

Sự không chuẩn bị ở đây phải hiểu là chưa có 

những cuộc thăm dò trong dân chúng. Các 

quốc gia trên thế giới bao giờ cũng thực hiện 

những công tác chính trị như thế nên họ có 

thể đánh giá được tình hình và vạch ra  kế 

hoạch khi nào đưa ra dự thảo và như thế nào 

cho phù hợp. Tất nhiên, những cuộc thăm dò 

chỉ mang tính chất tham khảo chứ không có 

giá trị bắt buộc. Nhưng giá trị và ý nghĩa của 

nó rất lớn nên các nhà làm luật không thể 

không quan tâm đến vấn đề này. Luật phải 

phù hợp với thực tế, với nguyện vọng của 

nhân dân thì mới mong đi vào cuộc sống 

được. Một vấn đề được đặt ra: nếu trong thực 

tế thực sự số lượng bệnh nhân giai đoạn cuối 

“xin được chết” có nhiều, cần thiết phải ban 

hành LAT nhưng trong nhân dân vẫn phản đối 

nhiều thì chính quyền sẽ giải quyết như thế 

nào? Thời điểm này chính là lúc các biện pháp 

tuyên truyền, giáo dục phát huy được hiệu 

quả phần nào. Nếu nhà làm luật đưa ra được 

một dự thảo luật hợp lý và có khả năng thực 

thi cao thì sẽ góp phần thay đổi quan niệm 

của mọi người. Bên cạnh đó cần quan tâm 

đến vấn đề phản biện xã hội, đặc biệt là 

những phản biện của các nhà khoa học trong 

và ngoài nước. Nếu người dân được trực tiếp 

tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo thì 

chính bản thân họ đang góp phần làm cho 

Luật An tử hạn chế bị lạm dụng. Giải quyết 

được mối quan hệ giữa luật pháp và xã hội là 

con đường tốt nhất cho một đạo luật ra đời, 

tồn tại. 

Quan niệm truyền thống cần có thời 

gian để thích nghi với cái mới. Cụ thể ở Việt 

Nam, quyền được chết là vấn đề còn quá 

sớm. Những cách thức và biện pháp đã đặt ra 

tuy chỉ  để mọi người tiếp cận và hiểu rõ bản 

chất của an tử nhưng lại có giá trị to lớn. Điều 

này rất quan trọng bởi trong tình hình hiện 

tại, thay đổi ngay quan niệm truyền thống là 

điều không thể. Mọi vấn đề cần có thời gian 

và theo những bước tiến nhất định. Có thể 

vạch ra 2 bước quan trọng sau đây: 

 Người dân hiểu được quyền được chết 

là gì, bản chất của an tử và tình hình 

hiện nay trên thế giới hiện nay như 

thế nào. 

 Truyền thống Á Đông chấp nhận an tử 

theo những điều kiện nhất định. 

 Những vấn đề liên quan đến lĩnh vực 

dân sự, đặc biệt là quyền nhân thân của con 

người thì nên đi theo hướng như thế để luật 

hợp lý và có tính thực tế cao. Chính trị, xã hội 

và phong tục tập quán có mối quan hệ rất 

chặt chẽ với luật pháp. Nếu mối quan hệ này 

không tốt thì luật pháp không đi được vào 

cuộc sống và tất nhiên, xã hội sẽ bất ổn. 

4.2. Một số kiến nghị cho quá trình xây 

dựng Luật An tử trong tương lai 

 Tham khảo ý kiến của nhân dân. Nếu 

thực sự nhu cầu của xã hội chưa cao 

và còn nhiều quan điểm phản đối thì 

không nên ban hành Luật An tử. 

 Chuẩn bị kỹ những điều kiện cần thiết 

để có thể xây dựng luật an tử (nâng 

cao kỹ thuật lập pháp, mời các chuyên 

gia nước ngoài giúp đỡ...). 

 Học hỏi kinh nghiệm nước ngoài, đặc 

biệt là ở các nước đã hợp pháp hóa an 
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tử  để tìm ra những quy định phù hợp 

với quốc gia của mình. 

 Có thể ban đầu chỉ chấp nhận hành vi 

tự tử dưới sự hỗ trợ của bác sỹ để mọi 

người có thời gian quen dần, tìm hiểu. 

Sau đó mới đặt vấn đề hợp pháp hóa 

thành Luật An tử (Hà Lan là một ví dụ) 

 Luật An tử chỉ nên được cho phép ở 

bệnh viện, được thực hiện bởi các bác 

sỹ có chứng chỉ hành nghề. 

 Thay đổi các luật khác cho phù hợp với 

quy định của an tử, đặc biệt là Luật 

Hình sự cần quy định thêm các tội 

danh vi phạm Luật An tử. 

 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

An tử nên ban hành song song với thời 

điểm Luật An tử có hiệu lực để tránh 

những hiểu lầm, áp dụng sai không 

đáng có. 

5. Kết luận chung (cả 3 kỳ) 

5.1. Hiện nay, Việt Nam chưa chấp 

nhận quyền được chết cũng như chưa xây 

dựng Luật An tử nên những phần trên, đặc 

biệt là phần những nội dung cơ bản của Luật 

An tử, người viết chỉ nhấn vào những vấn đề 

quan trọng. Việc quy định cụ thể như thế nào 

xin dành cho những nhà làm luật trong tương 

lai khi xây dựng Luật An tử. Người viết là sinh 

viên luật năm thứ 2 và cũng nhận thấy nếu đi 

sâu quá vào những quy định của Luật An tử 

hiện tại là thực sự chưa phù hợp. Chỉ mong 

muốn được đóng góp ý kiến của mình chứ 

không có tham vọng được thực hiện và thực 

tế người viết cũng chưa có cơ hội để tham gia 

làm luật, ban hành luật. Mục đích của bài viết 

khi đề cập đến những nội dung cơ bản của 

Luật An tử là để cho mọi người hiểu thêm về 

quyền được chết, góp phần thay đổi những 

quan niệm lo sợ luật sẽ bị lợi dụng. Nếu như 

một vấn đề mà biết chắc sẽ không được chấp 

nhận ở thời điểm hiện tại thì nên tìm hiểu 

thêm về nó, tiếp cận dần dần thì hơn. “Quen” 

bao giờ cũng dễ chấp nhận hơn là “mới, lạ, 

bất ngờ”. 

5.2. Nhìn chung, khi đề cập đến vấn 

đề quyền được chết chúng ta cần thận trọng 

xem xét và đánh giá từ nhiều góc cạnh. Cuộc 

sống bao giờ cũng có những bề sâu, chìm lấp 

trong mớ hỗn độn mà ta không thể ngờ tới. 

An tử tuy không phải là vấn đề thời đại hiện 

nay nhưng là một vấn đề khó. Khó lý giải, 

khó thuyết phục và khó được chấp nhận. 

5.3. Các bài viết đã xây dựng được 

khái niệm quyền được chết và thu được 

những kết quả nhất định cho mục đích tìm 

hiểu về quyền được chết. Chúng ta đã biết 

được tình hình quy định an tử hiện nay trên 

thế giới và ở Việt Nam được đánh giá là còn 

chưa phù hợp, còn quá sớm. Bên cạnh đó, tác 

giả cũng đưa ra được xu hướng đối với truyền 

thống phương Đông là chỉ nên tiếp cận dần 

quyền được chết để chấp nhận chứ không để 

thay đổi quan niệm. Đến thời điểm người ta 

vẫn tôn trọng sự sống đồng thời chấp nhận 

an tử thì quyền được chết mới hòa hợp với 

thực tại, phát huy được bản chất của mình. 

Trong tương lai, nếu xây dựng Luật An tử, người 

viết tin chắc rằng những bài viết này sẽ có giá trị 

về mặt thực tế hơn nữa bởi nó cũng chứa đựng 

những vấn đề cơ bản của Luật An tử.  

5.4. Dưới góc nhìn và khả năng của 

một sinh viên Luật năm thứ 2, tác giả quan 

niệm: tìm hiểu một vấn đề không chỉ đơn 

giản là nêu thực trạng của vấn đề đó mà còn 

phải thể hiện được quan điểm của mình trên 

cơ sở các luận điểm khác nhau để đánh giá 

một cách đúng đắn. Nghiên cứu Quyền được 

chết nên như thế và phải như thế./. 

 

 

 

Mọi thắc mắc cũng như phản hồi về các bài 

viết của tác giả xin gửi về Trương Hồng 

Quang, địa chỉ Email: hq8710@gmail.com. 
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TÌM HIỂU VỀ QUYỀN MIỄN TRỪ TƯ PHÁP CỦA QUỐC GIA TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ 

                                Dương Thùy Dung – KT30H 

 

Quyền miễn trừ của quốc gia (MTQG) 

trong tư pháp quốc tế (TPQT) (Foreign 

Sovereign Immunity) xuất phát từ một nguyên 

tắc cơ bản về “chủ quyền quốc gia” trong quan 

hệ quốc tế. Trên cơ sở “sự bình đẳng hoàn 

toàn và sự độc lập tuyệt đối”1 của các quốc gia 

thì mỗi một quốc gia không có quyền lực đối 

với quốc gia ngang hàng, Parin parem non 

habet imperium. Vì vậy, các cơ quan và tài 

sản của một quốc gia được hưởng quyền 

MTQG.2 Trong lí luận cũng như trong thực tiễn 

quan hệ quốc tế, thường nói đến các dạng 

miễn trừ quốc gia, chủ yếu là quyền miễn trừ 

tư pháp quốc gia (QMTTPQG). Khác với các thể 

nhân và pháp nhân, quốc gia là một thực thể 

có chủ quyền, do đó khi tham gia vào các 

quan hệ dân sự, quốc gia được hưởng 

QMTTPQG.  

Hiện nay tồn tại hai quan điểm khác 

nhau về phạm vi của QMTTPQG. Thứ nhất là 

Thuyết tuyệt đối về QMTTPQG (Doctrine of 

Absolute Immunity), theo đó, QMTTPQG cuả 

các quốc gia khi tham gia quan hệ quốc tế có 

là không giới hạn, không phân chia, không 

chuyển nhượng và bất khả xâm phạm.3 Có thể 

nói, QMTTPQG tuyệt đối là một nội dung nhằm 

đảm bảo sự bình đẳng giữa các quốc gia trong 

quan hệ quốc tế. Thuyết này khá phổ biến ở 

các quốc gia thuộc hệ thống pháp luật Anh Mĩ 

từ đầu thế kỉ XX trở về trước (quan điểm này 

lần đầu tiên được phát triển bởi nhà khoa học 

chính trị, luật sư người Pháp Jean Bodin (1530 

– 1596)4 ), ở các nước XHCN cũng như một số 

nước đang phát triển sau chiến tranh thế giới 

thứ II. Tuy nhiên, từ giữa thế kỉ XX, khi nhà 

nước bắt đầu tham gia nhiều hơn vào các hoạt 

                                           
1 Xem:  Benjamin Munn Ziegler; The International Law 
of John Marshall; The Lawbook Exchange , Ltd., 2006; 
Tr.30 
2 Xem: NXB. Từ điển bách khoa, Từ điển Luật học, 1999, 
Tr. 306, 309 
3 Xem: Ernest K. Bankas; The State Immunity Controversy 
in Interneational Law; Springer Berlin Heidelberg; Tr.10 
4 Xem: Ernest K. Bankas; The State Immunity Controversy 
in Interneational Law; Springer Berlin Heidelberg; Tr.2 

động kinh tế và vào các giao dịch với các thể 

nhân và pháp nhân khác, mà khởi đầu là các 

hoạt động hàng hải vì mục đích thương mại 

của các tàu thuyền nhà nước5, thì rõ ràng, các 

cá nhân, tổ chức này sẽ phải gánh chịu một sự 

bất lợi lớn. Thuyết tương đối về QMTTPQG 

(Doctrine of Restrictive/ Relative/ Limited 

Immunity) hay Thuyết miễn trừ chức năng 

ra đời, đầu tiên là ở các nước thuộc hệ thống 

pháp luật Châu Âu lục địa (đặc biệt là Bỉ và Ý), 

sau đó là ở Anh, Mĩ và các nước thuộc hệ 

thống pháp luật Anh-Mĩ khác. Theo đó, khi 

quốc gia tham gia các quan hệ TPQT với tư 

cách là chủ thể quyền lực, chủ thể công thực 

hiện các hành vi quyền lực (acta jure imperiis) 

như liên quan đến các nhiệm vụ ngoại giao, 

lực lượng vũ trang, hoạt động lập pháp hay 

một vấn đề đang gây nhiều tranh cãi là nợ 

quốc gia… thì sẽ được hưởng QMTTPQG6; với 

tư cách là chủ thể dân luật thực hiện các hành 

vi quản lý (acta jure gestionis) thì quốc gia đó 

có tư cách pháp lý ngang bằng với mọi tổ chức 

và cá nhân khác, do vậy, sẽ không được 

hưởng QMTTPQG. Việc thừa nhận thuyết này 

được luật hóa bởi nhiều nước trên thế giới như 

Luật về quyền miễn trừ dành cho quốc gia 

nước ngoài (Foreign Sovereign Immunities 

Act) 1976 ở Mĩ, và các luật tương tự ở Anh 

1978, Singapore 1979, Pakistan 1981, Nam 

Phi 1981, Canada 1982, Úc 1985, Achentina 

1995… Một số điều ước quốc tế đa phương 

cũng đã được xây dựng như Công ước Barel 

của Liên minh Châu Âu 1972 có hiệu lực từ 

ngày 11/06/1976 hay mới đây là Công ước về 

“quyền miễn trừ xét xử và tài sản quốc gia” 

của Liên Hợp Quốc được thông qua ngày 

02/12/2004 và sẽ có hiệu lực nếu cho đến 

17/01/2007 có ít nhất 30 quốc gia phê chuẩn.7 

                                           
5 Xem: Boleslaw Adam Boczek;  International Law: A Dictionary; 
 By Boleslaw Adam Boczek; Scarecrow Press;  Tr.125 
6 Xem: Boleslaw Adam Boczek;  International Law: A Dictionary; 
 By Boleslaw Adam Boczek; Scarecrow Press;  Tr.125 
7 Xem: Tom McNamara; A Primer on Foreign Sovereign 
Immunity; Colorado, USA,  2006; Tr.18   
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Thuyết tương đối hiện nay được chấp 

thuận khá rộng rãi trên thế giới nhưng vẫn còn 

rất nhiều vấn đề gây tranh cãi. Một trong số 

đó là không có căn cứ nào thực sự rõ ràng để 

phân biệt hành vi quyền lực và hành vi quản 

lý, mà điển hình là các “hoạt động kinh doanh” 

của quốc gia. Hiện nay có hai quan điểm như 

sau: quan điểm thứ nhất cho rằng cần căn cứ 

vào Thuyết “bản chất” (Nature of Act) để xem 

hành vi đó của quốc gia có mang các biểu hiện 

của hoạt động kinh doanh hay không; trong 

khi đó, quan điểm thứ hai cho rằng cần căn cứ 

vào Thuyết “mục đích” (Purpose of Act) để 

xem liệu hành vi đó của quốc gia có nhằm 

mục đích kinh doanh vì lợi nhuận hay không.8 

Việc theo một trong hai quan điểm trên có thể 

dẫn tới những kết luận hoàn toàn khác nhau 

đối với cùng một hành vi của quốc gia trong 

quan hệ quốc tế.  

Khoản 3 Điều 9 về quyền sở hữu tài 

sản Nghị định số 60/CP của Chính phủ ban 

hành ngày 06/06/1997 hướng dẫn các quy 

định của Bộ luật dân sự 1995 về quan hệ dân 

sự có yếu tố nước ngoài nêu rõ “Tài sản của 

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

được hưởng quyền miễn trừ tư pháp; nếu sử 

dụng vào mục đích kinh doanh thì không được 

hưởng quyền miễn trừ tư pháp, trừ trường hợp 

pháp luật Việt Nam có quy định khác.” Quy 

định này sau đó đã không được ghi nhận tại 

Nghị định thay thế là Nghị định số 

138/2006/NĐ-CP ngày 15/11/2006 quy định 

chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật dân 

sự 2005 về quan hệ dân sự có yếu tố nước 

ngoài. Tuy nhiên, có thể nói, Việt Nam có xu 

hướng thiên theo Thuyết tương đối. 

QMTTPQG gồm 4 nội dung có liên quan 

chặt chẽ với nhau như sau9: 

Quyền miễn trừ xét xử (Immunity 

From Jurisdiction, IFJ): Nếu không có sự đồng 

ý của quốc gia thì không tòa án nào được phép 

xử quốc gia đó. Điều đó có nghĩa là một quốc 

gia không thể bị gọi ra trước tòa án của một 

                                           
8 Xem: Akihiro Matsui;  Intellectual Property Litigation 
and Foreign Sovereign Immunity: International Law Limit 
to the Jurisdiction over the Infringement of Intellectual 
Property; IIP Bulletin 2003; Tr. 161 
9 Khoa luật Đại học quốc gia Hà Nội; Giáo trình Tư pháp 
quốc tế; NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2007; Tr. 125 

quốc gia khác với tư cách là bị đơn nếu không 

có sự đồng ý của chính quốc gia đó. Nội dung 

này bắt nguồn từ nguyên tắc Parin parem non 

habet jurisdictionem (những người ngang 

hàng nhau không có quyền tài phán đối với 

nhau). Nếu quốc gia bị kiện trước tòa án nước 

ngoài thì không được thụ lý vụ kiện. Nếu tòa 

án nước ngoài xét xử quốc gia thì bản án 

không có giá trị pháp lý.  

Quyền miễn trừ thi hành án: Nếu 

không có sự đồng ý của quốc gia thì không thể 

thi hành bản án một cách bắt buộc để chống 

lại quốc gia đó. Quyền này được đặt ra khi 

quốc gia đồng ý trở thành bị đơn trước tòa án 

nước ngoài. 

Quyền miễn trừ về đảm bảo sơ bộ 

trình tự một vụ kiện: Nếu không có sự đồng 

ý của quốc gia thì không có một tổ chức, các 

nhân nào được bắt giữ, tịch thu, kê biên tài 

sản của quốc gia đó để đảm bảo sơ bộ trình tự 

vụ kiện. 

Hai nội dung nêu trên được các nhà 

luật học phương Tây đề cập tới dưới cái tên 

Immunity From Execution/ Enforcement (IFE). 

Tuy nhiên, có một thực tế là ngay cả khi 

Thuyết miễn trừ chức năng đã bắt đầu thịnh 

hành thì khác với IFJ, IFE vẫn được coi là tuyệt 

đối, như là một thành trì cuối cùng của 

QMTTPQG10. Nguyên nhân chính của sự khác 

biệt này nằm ở chỗ các biện pháp thi hành án 

và đảm bảo sơ bộ vụ kiện có tính chất xâm 

phạm nhiều hơn so với quyền xét xử. Hơn 

nữa, có một xu hướng chung là: nếu việc xác 

định quốc gia có được hưởng IFJ hay không 

thường căn cứ vào việc xác định hành vi theo 

Thuyết “bản chất” thì việc xác định các tài sản 

có được tịch thu, kê biên… để thi hành án hoặc 

đảm bảo sơ bộ trình tự vụ kiện hay không thì 

lại thường căn cứ vào việc xác định tài sản 

theo Thuyết “mục đích”.11 Chính vì vậy, dự 

luật và luật của nhiều nước đã cho thấy những 

                                           
10 Xem: August Reinisch; European Court 
PracticeConcerning State Immunity from Enforcement 
Measures; The European Journal of International Law 
Vol. 17 no.4 © EJIL 2006; Tr.804 
11 Xem: August Reinisch; European Court 
PracticeConcerning State Immunity from Enforcement 
Measures; The European Journal of International Law 
Vol. 17 no.4 © EJIL 2006; Tr.807 
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cách nhìn hết sức thận trọng của nhà lập pháp 

về vấn đề này. Tuy có vẻ miễn cưỡng, nhưng 

trong một số phán quyết của tòa án các nước 

Châu Âu có một số thuật ngữ cho thấy sự 

“không thừa nhận IFE”, như Hà Lan và Thổ 

Nhĩ Kì.12 

Một số nước, điển hình là Thụy Sĩ, cho 

rằng IFE có mối quan hệ chặt chẽ và là hệ quả 

tất yếu của IFJ, những trường hợp không được 

hưởng IFJ do vậy cũng tất yếu không được 

hưởng IFE. Một số nước khác lại cho rằng “IFE 

không đơn giản là sự mở rộng của IFJ”.13 

Quyền miễn trừ tài sản ở nước 

ngoài: Quốc gia giao quyền quản lý cho cơ 

quan đại diện ngoại giao và lãnh sự ở nước 

ngoài, gồm: trụ sở, phương tiện giao thông, 

hồ sơ, tài liệu…. Các tài sản khác được hưởng 

quyền miễn trừ này bao gồm: tài sản do chính 

quyền cũ để ở nước ngoài nay chính quyền 

mới kế thừa; tài sản của pháp nhân bị quốc 

hữu hóa còn tồn tại ở nước ngoài; tài sản 

mang ra nước ngoài để mua bán, trưng bày, 

triển lãm…; tài sản được thừa kế, tặng cho ở 

nước ngoài. Nếu như không có sự đồng ý của 

quốc gia thì không có tổ chức nào được tịch 

thu, kê biên, bán đấu giá tài sản đó.  

Ngoại lệ của QMTTPQG là khi một 

quốc gia đồng ý từ bỏ quyền này. Quốc gia có 

quyền từ bỏ từng nội dung hoặt tất cả các nội 

dung của QMTTPQG. Từ bỏ nội dung này 

không có nghĩa là đương nhiên từ bỏ nội dung 

khác, từ bỏ QMTTPQG trong trường hợp này 

không có nghĩa là đương nhiên từ bỏ trong 

trường hợp khác.14 Ví dụ như trong một quyết 

định của Tòa Án tối cao Czech 1987 thì việc 

quốc gia từ bỏ IFJ không đồng nghĩa với việc 

từ bỏ IFE, tương tự là quyết định của Tòa án 

Anh 1997 trong vụ kiện giữa 1 ngân hàng thế 

giới và nước Cộng Hòa Zambia. Vấn đề hạn 

chế phạm vi của quyền từ bỏ này cũng được 

                                           
12 Xem: August Reinisch; European Court 
PracticeConcerning State Immunity from Enforcement 
Measures; The European Journal of International Law 
Vol. 17 no.4 © EJIL 2006; Tr.813 
13 Xem: August Reinisch; European Court 
PracticeConcerning State Immunity from Enforcement 
Measures; The European Journal of International Law 
Vol. 17 no.4 © EJIL 2006; Tr.809-811 
14 Xem: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Tư pháp 
quốc tế, NXB. Tư pháp, Hà Nội, 2006; Tr. 116 

các nhà nghiên cứu và lập pháp đặt ra để 

ngăn ngừa mâu thuẫn có thể phát sinh giữa 

việc từ bỏ quyền này với các điều luật về 

ngoại giao và lãnh sự. Một vấn đề nữa được 

đặt ra là liệu việc từ bỏ này phải được thể hiện 

rõ ràng hay có thể ngầm hiểu. Cụ thể hơn, 

một điều khoản về trọng tài liệu có ngụ ý việc 

từ bỏ QMTTPQG hay không? Công ước Liên 

hợp quốc nói trên và Công ước Barel của Liên 

minh Châu Âu đều xác định việc từ bỏ 

QMTTPQG phải được thể hiện bằng các quy 

định rõ ràng, cụ thể trong hợp đồng, trong 

pháp luật quốc gia, trong điều ước quốc tế mà 

quốc gia ký kết hoặc tham gia, hoặc bằng con 

đường ngoại giao. Tuy nhiên, có một số nước 

như Pháp và Thụy Điển lại “giải thích các thỏa 

thuận trọng tài theo hướng có ám chỉ việc từ 

bỏ QMTTPQG.” 15 

Ở các nước theo Thuyết miễn trừ theo 

chức năng như Hoa Kì, các ngoại lệ đối với 

QMTTPQG bao gồm cả trường hợp khi tham 

gia vào các hoạt động thương mại, khi đồng ý 

tham gia vào các thỏa thuận trọng tài,…16 

►► Tóm tại, vấn đề xác định 

QMTTPQG có một vai trò ngày càng quan 

trọng hơn trong thời kì kinh tế đa phương toàn 

cầu hiện nay. Đây là một khái niệm còn nhiều 

khúc mắc cần và phải giải quyết để các quốc 

gia nói chung và Việt Nam nói riêng có thể vừa 

đảm bảo chủ quyền quốc gia, vừa đảm bảo 

phát huy mối giao lưu kinh tế quốc tế. 

 

                                           
15 Xem: August Reinisch; European Court 
PracticeConcerning State Immunity from Enforcement 
Measures; The European Journal of International Law 
Vol. 17 no.4 © EJIL 2006; Tr.818 
16 Xem: The Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) 
1976  
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TÌM HIỂU VỀ BẢO VỆ HIẾN PHÁP 

Cù Hồng Anh - KT30D 
Kì 2:  

NHỮNG PHƯƠNG ÁN THÀNH LẬP CƠ QUAN BẢO HIẾN Ở VIỆT NAM 

 
Phần hai của bài viết xin giới thiệu 

một số kiên nghị tiêu biểu về mô hình cơ 
quan bảo hiến ở nước ta giúp cho các bạn 
có cái nhìn rộng hơn về vấn đề mà chúng ta 
đang đề cập. Hiện nay, có thể kể đến ba 
phương án sau: 

Phương án thứ nhất  

Quốc hội thành lập Ủy ban giám sát 
Hiến pháp trực thuộc Quốc hội để giúp 
Quốc hội thực hiện việc bảo hiến đối với các 
văn bản dưới luật do Ủy ban thường vụ 
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chính 
quyền địa phương ban hành. Ủy ban này có 
trách nhiệm trình kết quả giám sát để Quốc 
hội xem xét và quyết định. 

Phương án này được đánh giá có ưu 
điểm là không làm cồng kềnh thêm bộ máy 
Nhà nước, thành lập thêm Ủy ban giám sát 
Hiến pháp của Quốc hội cũng tương tự như 
việc Quốc hội quyết định thành lập thêm Ủy 
ban tư pháp và Ủy ban tài chính – ngân 
sách được tách ra từ Ủy ban pháp luật và 
Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội. 
Thành lập cơ quan này không cần sửa đổi 
Hiến pháp, chỉ cần sửa đổi Luật tổ chức 
Quốc hội. Quốc hội vẫn giữ được vai trò là 
cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, vẫn 
thực hiện chức năng giám sát tối cao đối với 
toàn bộ hoạt động của Nhà nước, trong đó 
có giám sát tối cao việc tuân theo Hiến 
pháp, luật và Nghị quyết của Quốc hội 

Tuy nhiên, nhược điểm của phương 
án này là các đạo luật, các Nghị quyết của 
Quốc hội ban hành vẫn do Quốc hội tự giám 
sát tính hợp hiến của chúng. Trong trường 
hợp Quốc hội không bãi bỏ luật, Nghị quyết 
trái Hiến pháp thì không có biện pháp pháp 
lý nào xử lý được. Và như vậy là không giải 
quyết được những vấn đề cốt lõi cơ bản của 
một cơ chế bảo hiến. Còn nếu trao cho Ủy 
ban này quyền giám sát các luật, Nghị 
quyết của Quốc hội thì không tương xứng 
và khách quan khi đây chỉ là một cơ quan 
giúp việc cho Quốc hội. Vì thế đây là 

phương án có tính chất nửa vời, không triệt 
để. 

Phương án thứ hai 
Thành lập Toà án Hiến pháp độc lập 

hoặc Hội đồng bảo hiến không thuộc Quốc 
hội, thực hiện quyền bảo hiến tất cả hoạt 
động Nhà nước, trong đó có cơ quan lập 
pháp là Quốc hội. Đây là phương án khá phổ 
biến ở các nước trên Thế giới. Tính độc lập 
của cơ quan bảo vệ Hiến pháp được đảm 
bảo bởi tính cân bằng trong quan hệ quyền 
lực giữa các cơ quan thực hiện quyền lập 
pháp, hành pháp, tư pháp. Mô hình này đã 
được giới thiệu khái quát ở phần trước. 

Song, vấn đề khi lựa chọn mô hình 
này là việc thay đổi một số quan hệ trong 
việc tổ chức quyền lực Nhà nước, trong đó 
vai trò của Quốc hội là cơ quan quyền lực 
Nhà nước cao nhất sẽ phải được nhận thức 
lại. Việc học tập những quy định của Hiến 
pháp năm 1946 được bàn luận đến. Hiến 
pháp 1946 quy định tại : 

Điều 70: Sửa đổi Hiến pháp phải 
theo cách thức sau đây: 

a, Do hai phần ba tổng số nghị viên 
yêu cầu 
b, Nghị viện bầu ra một ban dự thảo 
những điều thay đổi 
c, Những điều thay đổi khi đã được 
nghị viện ưng chuẩn thì phải đưa ra 
toàn dân phúc quyết. 
Điều 21: Nhân dân có quyền phúc 

quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ 
đến vận mệnh quốc gia, theo điều thứ 32 
và 70. 

Điều 32: Những việc quan hệ đến 
vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân 
phúc quyết, nếu hai phần ba tổng số nghị 
viên đồng ý. Cách thức phúc quyết sẽ do 
luật định. 

Phương án này được nhiều người 
đồng tình ủng hộ vì những ưu điểm nổi bật 
của nó là giải quyết khá triệt để những tồn 
tại của thực tế hiện nay. 

Phương án thứ ba : 
Trao quyền bảo vệ Hiến pháp cho 

Tòa án tối cao. Tòa án tối cao được nhận 
xét là có nghề nhưng vấn đề bất lợi chính là 
chức năng, thẩm quyền xét xử các vụ án 
hình sự, dân sự, kinh tế, lao động và hành 
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chính của Tòa án tối cao hiện nay và trong 
tương lai còn quá tải nên Tòa án tối cao của 
nước ta không thể chuyên tâm chăm lo lĩnh 
vực mới là giám sát Hiến pháp được. Đấy là 
chưa kể đến yêu cầu về : tiêu chuẩn thẩm 
phán, số lượng thẩm phán, cách thức bổ 
nhiệm, nhiệm kỳ của thẩn phán, thủ tục tố 
tụng … của Tòa án tối cao (Tòa án Tư pháp) 
và Tòa án Hiến pháp nếu được thành lập ở 
nước ta sẽ là rất khác nhau. 

 
Trên đây là những phương án tiêu 

biểu cho mô hình cơ quan bảo hiến ở Việt 
Nam trong thời gian tới. Song nói về bảo 
hiến thì không chỉ đơn giản là nói tới việc cơ 
quan đó sẽ tồn tại dưới hình thức nào. Mà 
xung quanh vấn đề này còn nhiều phát 
sinh. Những vấn đề đó ảnh hưởng không 
nhỏ tới hoạt động của cơ quan bảo hiến. Nó 
được GS - TSKH Đào Trí Úc nêu ra như sau: 

* Thực chất của sự kiểm tra tính 
hợp hiến là gì? Nó có nằm trong khuôn khổ 
phạm vi của ba quyền lực truyền thống của 
sự phân quyền hay không hay đây là một 
loại chức năng hoàn toàn riêng biệt so với 
các chức năng nói trên và do đó cũng có 
quyền riêng, có vị thế lớn trong số các cơ 
quan quyền lực Nhà nước cao nhất? 

* Sự kiểm tra và giám sát Hiến 
pháp có dừng lại ở việc xác định tính phù 
hợp Hiến pháp đối với các đạo luật, hay là 
còn đối với các lĩnh vực khác, chẳng hạn 
như kiểm tra hoạt động tư pháp ; đối với 
việc bảo đảm các quyền và tự do của cá 
nhân công dân? 

* Sự kiểm tra tính hợp hiến có bao 
gồm cả việc đánh giá và xem xét hành vi 
hay không, hay chỉ giới hạn trong việc đánh 
giá văn bản? 

* Nếu nói về sự phù hợp với Hiến 
pháp thì cần được hiểu là sự phù hợp về 
hình thức (lời văn) quy định hay còn bao 
gồm cả sự phù hợp về nội dung, thực chất, 
tinh thần của Hiến pháp. 

Rõ ràng là càng muốn giải quyết 
thấu đáo vấn đề lại càng gặp phải nhiều 
câu hỏi rắc rối. Trong phạm vi bài viết 
này, việc tìm hiểu tất cả luận điểm trên là 
điều hoàn toàn không thể cũng như không 
nên. Trong đề tài nghiên cứu khoa học 
trước đây, tôi có nêu ra quan điểm cá 
nhân về những nguyên tắc cho cơ quan 
bảo hiến ở Việt Nam. Dù cơ quan này có 
được tổ chức theo mô hình nào, thẩm 
quyền, cơ cấu, tổ chức ra sao thì muốn 
hoạt động hiệu quả nó cũng phải tuân 
theo những nguyên tắc này. Bốn nguyên 

tắc mà tôi cho là quan trọng đối với cơ 
quan bảo hiến ở Việt Nam là: 

Tính độc lập: bất kì một cơ quan 
tài phán nào cũng cần có tính độc lập cao 
để không ảnh hưởng đến tính khách quan 
trong các phán quyết của mình. 

Chuyên nghiệp: Tính chuyên 
nghiệp của cơ quan bảo hiến được nói tới ở 
đây chính là trình độ chuyên môn của các 
thẩm phán. Hiến pháp vốn là một văn kiện 
chính trị pháp lý có nội dung phong phú 
nhưng ngôn từ, cách diễn đạt lại ngắn gọn, 
cô đọng. Việc đánh giá một văn bản vi hiến, 
một cơ quan Nhà nước xâm phạm quyền 
công dân có ảnh hưởng lớn tới uy tín của cơ 
quan đó. Chính vì những lý do trên mà Toà 
án Hiến pháp các nước quy định những điều 
kiện, tiêu chuẩn tương đối cao đối với chức 
danh thẩm phán Toà án Hiến pháp. 

Uy tín cao: Uy tín muốn nói đến ở 
đây trước hết là uy tín về mặt pháp lý của 
cơ quan bảo hiến. Cao hơn thế, đó còn là 
uy tín chính trị. Cơ quan bảo hiến sẽ trở 
thành biểu tượng niềm tin của công dân 
vào Nhà nước, là minh chứng cụ thể cho 
tuyên ngôn : “Tất cả quyền lực Nhà nước 
thuộc về nhân dân”. 

  Phù hợp với tổ chức bộ máy 
Nhà nước: theo tác giả tính phù hợp với thực 
tế ở nước ta là điều đáng chú ý và cần quan 
tâm với hai lý do sau: 

- Cơ quan bảo hiến ở Việt Nam là cơ 
quan được thành lập mới. Từ khi nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà được khai sinh thì 
nước ta chưa từng tồn tại một cơ quan nào 
có tính chất tương tự. Vì vậy sự ra đời của 
một cơ quan mới rất cần tới sự phù hợp với 
những cơ quan đang tồn tại để tạo nên một 
hệ thống cơ quan Nhà nước hoạt động ổn 
định trong sự thống nhất. 

- Với những thẩm quyền được giao, 
hoạt động của cơ quan bảo hiến có ý nghĩa 
cũng như ảnh hưởng rất lớn tới đời sống 
chính trị, pháp lý của đất nước ta. 

Trên đây là những phác họa chung 
nhất về những hiểu biết của tôi về vấn đề 
bảo vệ hiến pháp. Vậy, cơ quan bảo hiến ở 
nước ta nên được thành lập và hoạt động 
theo phương án nào, những nguyên tắc cơ 
bản của nó là gì, những yêu cầu đối với nó 
sẽ ra sao? Đây là những câu hỏi đang chờ 
các bạn đưa ra đáp án.  

 
 

 
Mọi thắc mắc cũng như phản hồi 
về các bài viết của tác giả xin gửi 
về Cù Hồng Anh, địa chỉ Email: 
anh.cosmos@gmail.com 
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LS. NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG – ĐẬM ĐÀ DÂN LUẬT PHƯƠNG NAM 
Thực hiện: Trần Mai Dung – Văn Hoàng Anh 

 

Tiếp tục các câu chuyện về NGHỀ 
LUẬT với những nhân vật đã đi vào lịch sử 
của giới luật của Việt Nam, chúng tôi có cơ 
hội được gặp và trò chuyện cùng với Luật 
sư Nguyễn 
Đăng Trừng 
(Chủ nhiệm 
Đoàn Luật sư 
TP. Hồ Chí 
Mình) vào một 
dịp khá đặc 
biệt, đó là tại 
một kỳ họp 
của Quốc hội 
khóa XII. Nhà 
khách Chính phủ (số 8 Chu Văn An) là nơi 
đã chứng kiến một cuộc gặp gỡ của những 
con người sau trận lũ lịch sử của Hà Nội. 
Thời tiết khá lạnh nhưng bù lại, sự giản dị, 
cởi mở và thân thiện của vị khách đến từ 
Phương Nam đã làm chúng tôi thấy ấm áp 
và gần gũi hơn với câu nói: “Các con cứ 
thoải mái, có gì thắc mắc các con cứ hỏi”. 

Phóng viên (PV): Dạ thưa bác, 
lời đầu tiên cho phép chúng cháu được 
cảm ơn vì bác đã dành thời gian để 
chúng cháu có một cuộc trao đổi nho 
nhỏ với mục đích hiểu thêm về cuộc 
đời, sự nghiệp bác đã đóng góp cho 
phong trào Sinh viên từ những năm 60 
cũng như với nghề Luật sư. Đây cũng là 
cơ hội cho các bạn Sinh viên trường Đại 
học Luật biết về quá trình hoạt động 
của bác cụ thể hơn. Thưa bác, tại sao 
bác lại chọn nghề Luật sư ạ?  

Luật sư Nguyễn Đăng Trừng 
(LS.NĐT): Bác có một niềm say mê từ tuổi 
thơ. Bác là bác đam mê nghề này lâu lắm 
rồi, từ hồi trung học (theo bậc học bây giờ là 
lớp 11). Bác hành nghề Luật sư từ sau năm 
1975. Bác rất thích tham gia, xem các vụ án 
hình sự, đặc biệt các bộ phim có các vụ án 
xử về các tội phạm quốc tế - tội phạm chống 

loài người, Hitle. Trong quá trình học tập, 
bác thường chủ động đến các phiên tòa xét 
xử để nghe và bổ sung thêm kiến thức cho 
mình. Nguyên do đến với nghề Luật chỉ đơn 

giản vậy thôi! (cười) 

PV: Bác thấy Luật Luật sư 
2006 có thay đổi gì lớn hơn so với 
Pháp lệnh Luật sư trước đây?  

LS.NĐT: Thay đổi lớn lắm chứ. 
Ngày xưa chỉ có nghị định và pháp lệnh 
và chỉ có một cái dở đó là không cho tập 
sự. Hoàn cảnh ra đời Luật Luật sư cũng 
nhiều khó khăn lắm. Lúc đó, đoàn Luật 
sư thành phố Hồ Chính Minh chỉ có thể 

bảo vệ được những vấn đề lớn, quyết cho 
các vấn đề của mình thắng được, những vấn 
đề dở mà có thể chấp nhận thì mình phải để 
lại.  

Bản chất của luật sư là tính “tư”, 
không thể “công” được. Tức là nếu có 
những người nhờ Luật sư giúp đỡ về mặt cá 
nhân, thì Luật sư có quyền bào chữa cho 
họ, không phải sự chỉ định từ Tòa án. Luật 
sư không bao giờ có tình chất là “công”, 
mỗi người có quyền có cho mình một Luật 
sư. Cũng vì đó mà các chính sách cho Luật 
sư đi học thêm ở nước ngoài nên dành cho 
cán bộ, công chức, các kiếm sát viên chứ 
không phải dành cho Luật sư. Bời việc trau 
dồi kiến thức, hành nghề là cho chính bản 
thân mỗi người. Việc đòi hỏi thực tiễn ở luật 
sư rất cần thiết, vì đó, các Luật sư cần chủ 
động tham gia học hỏi, hội nhập và trau dồi 
thêm kiến thức. 

PV: Trên thế giới hiện nay, xu 
hướng Luật sư rất được coi trọng, tuy 
nhiên cũng có những Luật sư đổi trắng 
thay đen, làm băng hoại đạo đức nghề 
luật sư. Bác nghĩ gì về đạo đức nghề 
Luật sư ở Việt Nam? 

LS.NĐT: Ở đâu cũng có người tốt 
người xấu. Đội ngũ Luật sư cũng vậy. 
Nhưng bác vấn tin vẫn có nhiều người tốt 

GƯƠNG MẶT LUẬT HỌC 



Nội san Luật Gia Trẻ - Số 03/2009 18 

xung quanh ta hơn là những người xấu. 
Mình phải có niềm tin. Thêm nữa, trước khi 
vào nghề, người luật sư phải xác định rõ 
mục đích không phải tham gia chỉ là đề 
kiếm tiền. Thanh niên phải nghĩ đến những 
điều cao cả hơn tiền. Người Luật sư phải có 
cái tâm. Mình làm, mình say mê, mọi thứ tự 
nhiên sẽ đến. Nghề gì cũng có hai mặt của 
nó, vấn đề là ở bản thân mình, luôn giữ ước 
mơ, giữ phẩm chất của mình, suy nghĩ tốt 
về nghề Luật sư. Cũng giống nghề bác sĩ 
cứu người có cả người tốt cả người chỉ vì 
tiền. Trong chiến tranh, có người lính sẵn 
sàng hy sinh mình để bảo vệ Tổ quốc, có 
người chịu đầu hàng trước quân địch, bán 
rẻ Tổ quốc. Điều quan trọng xuyên suốt đó 
là mình phải tin có nhiều người tốt. Các 
con là thế hệ trẻ, cần xác định cho mình 
mục đích và lý tưởng, bảo vệ danh dự 
nghề Luật sư. Như vậy nhiều người có đạo 
đức nghề Luật sư tốt sẽ bảo vệ đạo đức 
nghề, ngược lại đó là sự ô uế. 

Bác lên án những người làm việc chỉ 
biết vì tiền. Bác cũng chia sẻ với chúng tôi, 
những lời cảm ơn, những thành quả Bác đạt 
được còn quan trọng hơn vật chất. Trong vụ 
Nguyễn Văn Mười Hai – ông Vua nước hoa 
năm đó, tại cả hai phiên tòa xét xử sơ thẩm 
và phúc thẩm, Luật sư Nguyễn Đăng Trừng 
đã bào chữa cho ông Hai mà không lấy tiền. 
Luật sư đã từ chối 2 cây vàng của chị vợ 
ông Mười Hai từ nước ngoài mang về và nói 
“mang về lo cho hai đứa con thằng Mười 
Hai”. Sau khi ông Hai lên thụ hình ở trại 
Xuân Lộc, Luật sư Trừng đã đến thăm, cho 
200 trăm ngàn và một quyển sổ tay, trong 
đó có viết “Chớ nghĩ xuân tàn hoa rụng hết. 
Đêm qua sân trước một nhành mai”. Ông 
Hai rất tâm đắc hai câu này và coi đó là 
điểm tựa phấn đấu để thay đổi số phận 
mình. 

PV: Trong vụ án Năm Cam, điều gì 
đã khiến bác từ bỏ chức vụ Giám đốc 
Công ty Luật hợp danh, gia nhập một 
VPLS để đủ điều kiện trở thành Luật sư 
bào chữa cấp phúc thẩm cho Nam Cam ạ? 

LS.NĐT: Với bác, những vụ án lớn 
luôn hấp dẫn và lôi cuốn bác tham gia. 
Ngoài vụ án Năm Cam, bác cũng từng tham 

gia bào chữa cho nhiều vụ lớn khác nữa. Và 
bác cũng cho rằng qua những vụ án như 
thế này, tầm, kiến thức cũng như kinh 
nghiệm thực tế của một luật sư sẽ được 
nâng lên rất nhiều.  

PV: Xu hướng hiện nay dường 
như tránh nghề Luật sư tranh tụng, LS 
có quan điểm và hướng giải quyết như 
thế nào? Kỹ năng của Luật sư tranh 
tụng và Luật sư tư vấn có gì khác nhau 
thưa bác? 

LS.NĐT: Việc tránh nghề Luật sư 
tranh tụng do sợ nhiều vấn đề nhạy cảm, 
trong đó có thể nói làm Luật sư tranh tụng 
khá khó. Nhưng theo kinh nghiệm của Bác, 
với bất kì vụ việc nào, Bác cũng nghiên cứu 
rất kĩ hồ sơ, đọc đi đọc lại rất nhiều lần, 
nghiên cứu quyết liệt. Có khi đến mức nằm 
ngủ mà còn mơ thấy luôn (cười). Từ đó tự 
nó vỡ ra nhiều điều, Khi tranh tụng trước 
toà, mình đọc kĩ rồi, đến vấn đề nào cũng 
có thể phản biện.  

Bởi vậy, nghề Luật sư hay lắm các 
con ạ, tranh tụng chủ yếu trong mảng Hình 
sự còn Dân sự là sự logic, chặt chẽ. 

Kỹ năng của Luật sư tranh tụng khác 
Luật sư tư vấn. Kĩ năng trong Luật sư tranh 
tụng chính là “hùng biện”, còn với Luật sư 
tư vấn là thương lượng, thỏa thuận, làm 
việc tập thể. Nói trong thuật hùng biện phải 
là nói có sức truyền cảm, đem lại cho người 
ta tin tưởng, sự xúc động, cũng như Obama 
– nói để đem lại niềm tin cho một tương lai 
nước Mỹ. Cái đó một phần là do năng 
khiếu, tuy nhiên có thể qua quá trình thực 
tập, rèn luyện.  

Ranh giới giữa Luật sư tư vấn và 
Luật sư tranh tụng chính là sự hỗ trợ. Hai 
lĩnh vực này đều đòi hỏi kiến thức pháp lý. 
Trước tiên mình có thể trau dồi kiến thức 
thông qua hoạt động tư vấn. Mình nghiên 
cứu pháp luật và áp dụng trong khi tư vấn 
cho cả khách hàng. Nó sẽ rất thiết thực bởi 
khi mình cung cấp những giải pháp mà giải 
pháp của mình tốt thì sẽ được đánh giá cao. 
Người thầy của mình chính là các khách 
hàng. Đặc biệt là tư vấn cho các công ty 
nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài. Còn 
Luật sư tranh tụng, mặc dù khó khăn hơn ở 
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chỗ khi tranh tụng sẽ phải đối mặt với sự 
phản biện của các cơ quan công an, viện 
kiểm sát nhưng (chỗ này nói về việc các 
luật sư bị mấy “thằng cha” công an và viện 
kiểm sát hành) sẽ là không khó nếu các con 
có lòng quyết tâm. 

Từ đó, các con có thể tìm cho mình 
sự phù hợp với mình giữa hai lĩnh vực trên. 
Có thể làm tư vấn. làm luật sư tranh tụng, 
nhưng dù ở nghề nào cũng phải quyết liệt cố 
gắng. Một điều nữa là các con phải học thật 
tốt ngoại ngữ. Ngoại ngữ là cái cầu nối. Các 
con hình dung chỉ 5, 7 năm nữa thôi, hội 
nhập sẽ càng phát triển, các con phải nói tốt 
bằng tiếng anh như các Luật sư trên thế 
giới. Các tội phạm nước ngoài phạm tội trên 
lãnh thổ Việt Nam, các con cũng cần phải sử 
dụng ngôn ngữ nước họ. 

Và hiện nay, chúng ta có thể kết hợp 
cả hai vừa làm Luật sư tư vấn, vừa làm 
Luật sư tranh tụng. Điều này không sao cả. 

Tuy nhiên, một trong những nguyên 
nhân dẫn đến việc Luật sư tranh tụng xa lạ 
và khó khăn với các con đó là hiện nay 
trong Luật Luật sư năm 2006 có một điều 
còn tồn tại: không có điều nào quy định cho 
sinh viên tập sự. Mà ra trường, sinh viên chỉ 
có thể đi thực tập ở các văn phòng Luật sư 
hoặc các công ty.  

PV: Chúng ta giao lưu nhiều để 
hội nhập và phát triển. Bác có ý kiến 
thế nào để chúng ta có thể tạo ra một 
môi trường tốt nhất cho Luật sư trong 
nước? 

LS.NĐT: Theo Bác, chúng ta nên hội 
nhập với người ta. Ví dụ bây giờ các cháu 
giỏi anh ngữ thì sẽ tạo lối đi riêng cho 
mình. Thường sẽ có các hội nghị quốc tế 
của các tổ chức như Liên đoàn Luật sư Châu 
Á, Liên đoàn Luật sư Thái Bình Dương, Hội 
Luật gia Thái Bình Dương. Vậy nếu chúng ta 
đáp ứng được các điều kiện ngoài điều kiện 
về chuyên môn thì cần có điều kiện khác 
như Tiếng Anh, vi tính… thì thích tổ chức 
nào có thể vô tổ chức đó. Mà đó là những 
môi trường rất tốt. Học bằng cách đó các 
con ạ. Học chủ động. Bác cũng tự bỏ kinh 
phí để bác đi chứ có ai bỏ tiền cho bác đâu. 
Mình đi để mở rộng và tiếp thu những cái 

mới nhất trong những Hội thảo như thế. 
Còn mình đọc trong sách là những thông tin 
ghi chép lại, cũ rồi. Nên phải liên tục cập 
nhật thông tin và học là ở chỗ đó. 

PV: Quá trình thực tập của sinh 
viên Luật TP. Hồ Chí Minh sắp ra trường 
có khác nhiều so với thành phố khác 
không ạ? Có chính sách hỗ trợ cho sinh 
viên thực tập hay không thưa bác? 

LS.NĐT: Bây giờ mấy cái đó các con 
cũng tự lực mình thôi. Các con sẽ nộp hồ sơ 
cho các Văn phòng. Còn nếu các con muốn 
thực tế ở các Tòa Án thì các con sẽ được 
đến các tòa xét xử công khai, không ai cấm 
các con hết. Hồi bác là sinh viên bác cũng 
thường đến các tòa, có ai bắt mình đâu, vô 
ngồi. Mình phải tự chủ. Các con nghe sẽ 
biết vì những cái đó diễn ra hàng ngày. Hồi 
trước bác hay đi lắm, học hỏi được nhiều từ 
các Luật sư tranh tụng giỏi, mà giỏi, dở 
mình cũng đều học được ở họ. Chính các 
Luật sư dở càng làm cho mình rút ra nhiều 
điều. Chứ đừng có nghĩ thấy người ta dở là 
không có gì để học. Mình phải độc lập học 
hỏi, Luật sư phải tập suy nghĩ độc lập. Môi 
trường là do mình tạo ra. Các con phải tự 
lập, tìm cách học, chủ động và không được 
trông chờ. Còn lăn lộn nhiều với nghề luật 
sư, chịu cực các con sẽ trưởng thành. 

PV: Thông thường một sinh viên 
ra trường phải mất ít nhất bao nhiêu 
thời gian để đáp ứng được yêu cầu của 
một Luật sư, thưa bác? 

LS.NĐT: Khoảng 2, 3 năm là nhanh. 
Nhưng các con phải rèn luyện quyết liệt, 
phải quyết tâm. 

PV: Chúng cháu xin phép quay 
lại quá khứ của Bác một chút. Nhiều 
người nói rằng đối với thành công của 
mỗi người thì nền tảng gia đình là rất 
quan trọng. Bác có cả một thời kì hoạt 
động cách mạng sôi nổi. Nền tảng và 
truyền thống gia đinh có ảnh hưởng thể 
nào đến việc định hướng nghề và với 
bản thân bác ra sao ạ? 

LS.NĐT: Gia đình Bác không ai làm 
Luật sư. Mẹ bác dạy tiểu học. Nhưng mình 
đi học mình tiếp cận được, say mê và mình 
tự lực làm. Cái quan trọng nhất là say mê, 
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sẽ vượt qua hết tất cả. Có người có truyền 
thống thì rất tốt. Nhưng bản thân mình mới 
là quan trọng nhất. Như quả trứng gà là cái 
quyết định nở ra con gà, nhưng điều kiện là 
lạnh hay nóng. Điều kiện rất quan trọng 
nhưng cái quyết định là ở bản mình. 

 PV: Thưa bác, theo bác thì đào 
tạo nghề luật hiện nay còn có những 
khó khăn gì, chất lượng chung như thế 
nào? Và nguyên nhân dẫn đến thực 
trạng đó? 

LS.NĐT: Bây giờ thì cũng không nên 
đánh giá nhiều. Vấn đề này các con phải 
học, cái gì đúng thì các con đi theo, không 
đúng thì các con nên tránh và khắc phục. 
Cái quan trọng là trong tương lai, và phải 
có trình độ. Có những người qua thực tiễn 
thành đạt rất nhiều, vốn tiếng anh tốt. Lại 
một lần nữa bác nhấn mạnh Tiếng anh là 
phải học. chỉ cần “so ok” thôi, không cần 
“so well”. Như bác, Bác nói chuyện là người 
nước ngoài nghe thích lắm, bác diễn đạt đơn 
giải “easy to understand” thôi là mọi người 
vỗ tay rạp rạp. Tiếng Anh hùng biện là phải 
nói dễ hiểu. Ở đó không phải là bác giỏi đâu 
mà là nói dễ hiểu. Còn nhiều người khác nói 
“bác học” nên không ai hiểu. Mà bây giờ 
nhiều người trẻ cũng làm được lắm. 

Nếu học nghe không được đừng có 
buồn, nghe riết cũng quen à. Bác cũng học 
bằng cách đó. Phải tự học là chính còn học 
ở lớp chỉ là người ta nhắc mình mà thôi. 
Còn phải tự học, tự tin.  

PV: Nhưng thưa bác, lượng kiến 
thức trên lớp rất nhiều, làm sao để có 
thể đáp ứng được các yêu cầu cả về 
chuyên ngành và tiếng anh tốt? 

LS.NĐT: Mình phải sắp xếp thời 
gian, bớt đi chơi đi, mà vừa chơi vừa học. 
Các con phải có quyển vở nho nhỏ. Từ mới 
nào mình không biết, mình ghi vào và phải 
phiên âm quốc tế ví dụ từ “table” nhưng 
quan trọng hơn phải đặt từ “table” trong 
câu nào. Chứ không chỉ học một từ mới đó. 
Luôn đọc và học thuộc câu đó, dần sẽ tự 
hình thành trong chúng ta. Học ngoại ngữ 
là phải nhập tâm và mê. Bác cũng học bằng 
cách đó. Các con phải kiên trì, cần cù bù 
thông minh. Ngày nào cũng phải học, chứ 

không phải học một ngày thật nhiều rồi 
chơi ròng cả tuần. Không sợ dốt, mình 
trung thực với mình. Phải tự học là chính 
còn học ở lớp chỉ là người ta nhắc mình mà 
thôi. Bác học ngoại ngữ vì bác thấy “nhục” 
– khi hội nhập, đi các nước, họ nói gì mình 
không hiểu. Bác học cũng cực lắm, vì mình 
lớn tuổi rồi, nhưng bác vẫn học. Mình học 
cũng phải biết chọn lọc, đừng có nghe 
người ta quá, họ đưa cho mình nhiều 
phương pháp, mình phải tìm ra phương 
pháp phù hợp với mình. Có đứa học đêm, 
có đứa học ngày, có đứa vừa đi chơi vừa 
học. Vậy mình phải tìm cho mình một cách 
học riêng….  

PV: Bác có lời nào muốn nói với 
các bạn SV sắp ra trường không ạ? 

LS.NĐT: Chúc các con có được 
những con đường riêng cho bản thân mình. 
Hãy tự tin lên nhé! 

PV: Chúng cháu xin cảm ơn bác 
về buổi trò chuyện thân mật hôm nay! 
Chúc bác và gia đình sức khỏe và hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của một Đại biểu 
Quốc hội! 

Luật sư NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG 
Sinh ngày 22 tháng 02 năm 1942.  

Quê quán: Thôn Trước Bàu, xã Hòa Nhơn, 
huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng 
Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử ĐB 
Quốc hội):  Luật sư, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm 
Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay):  Bí thư 
Đảng ủy, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành 
phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ủy ban Tư pháp 
của Quốc hội. 
Quá trình hoạt động: 
Ông vào Sài Gòn năm 1963 để học trường 
Luật. Sau đó tham gia phong trào sinh viên 
với đỉnh cao là vai trò lãnh đạo phong trào 
vào năm 1967. 
Đại biểu Quốc hội khóa XII (2007-2011)  
Trong cuộc đời của mình, ông đã nổi tiếng 
với những vụ án như Năm Cam, Nguyễn Văn 
Mười Hai,… 
Chỗ ở hiện tại: số nhà 39 Đường số 5, Cư xá 
Bình Thới, phường 08, Quận 11, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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MỘT VỤ CƯỚP NGÂN HÀNG: KHỞI ĐỘNG CHO CÁC LẬP LUẬN CỦA KINH TẾ LUẬT 

Nguyễn Đức Ngọc 

Giảng viên khoa Pháp luật kinh tế 

Một tên cướp nhà băng, dí súng vào 

đầu một khách hàng đang giao dịch và nói: 

“Này, các nhân viên ở đây, đưa hết tiền 

trong két ra đi!”. Không ai làm như yêu 

cầu của tên cướp. Đòm. Người khách hàng 

xấu số nằm vật ra sàn. Tên cướp bỏ chạy 

và không tài nào tìm ra dấu vết của hắn 

nữa.  

Những người thân, chắc hẳn là thế vì 

họ được thừa kế từ người vừa quá cố, đã 

vẫn tỉnh táo dù tang gia bối rối, để kiện 

ngân hàng: Đáng nhẽ, nhân viên ngân 

hàng phải đưa tiền cho tên cướp để hắn 

không quá thất vọng mà làm điều dại dột.  

Nào các luật gia, giải quyết thế 

nào đây? 

Thường thì sẽ có hai cách. Thử điểm 

qua từng cách một. 

Cách một sẽ là như thế này: ngân 

hàng và thân bằng cố hữu của người bị bắn 

sẽ lôi nhau ra toà. Họ phải ra đấy vì họ 

không thể giải quyết các bất đồng giữa họ. 

Thẩm phán sẽ là người đưa ra các câu trả 

lời cuối cùng và các bên sẽ phải chấp nhận, 

đó là bản án được bảo đảm bởi các thiết 

chế pháp lý và nhà nước. Bị đơn hoặc 

nguyên đơn sẽ thắng. Nhưng ai sẽ thắng? 

Để trả lời, ta phải quay ngược lại thời gian 

để tìm hiểu xem cái gì đã xảy ra và liệu 

pháp luật có yêu cầu ngân hàng phải bồi 

thường các thiệt hại cho bên nguyên hay 

không? Ngân hàng đã làm sai ư? Nếu 

việc từ chối đưa tiền cho tên cướp khốn 

khiếp của nhân viên ngân hàng đã giúp 

ngân hàng bảo toàn được một số tiền 

không bị hao hụt, thì liệu có hợp lý 

không khi ngân hàng chẳng phải trả một 

khoản chi phí gì cho bên nạn nhân, 

người đã hi sinh thân mình để giữ lại 

khoản tiền ấy cho ngân hàng? Chúng ta 

có thể trả lời dựa vào nhận thức của 

chúng ta về sự hợp tình, hợp lý. 

Cách hai thì là như thế này: cái sự 

việc đã xảy ra ở ngân hàng đúng là một 

điều không may mắn. Nhưng nó có 2 điểm 

lưu ý hiển nhiên: nó đã qua rồi, và toà án 

thì chẳng làm gì để thay đổi được điều đã 

xảy ra trong quá khứ. Tiền thì có thể 

chuyển từ ngân hàng qua chỗ nguyên đơn, 

hình phạt hoặc bồi thường thì có thể được 

áp dụng, nhưng tất cả đều là quá muộn và 

vô nghĩa với hậu quả tồi tệ đã xảy ra. Cái 

tồi tệ nhất xảy ra vào cái ngày ấy ở ngân 

hàng hoặc bất kỳ tai nạn, vụ vi phạm nào 

khác là sự mất mát: mất mạng, hỏng xe, 

kính vỡ v.v. Khi những điều đó xảy ra, thế 

giới này đã nghèo đi một ít. Nó quá hiển 

nhiên với gia đình của nạn nhân. Với họ, 

luật không thể mang người kia quay lại. Nó 

cũng đúng, dù có vẻ ít hiển nhiên hơn, với 

trường hợp chiếc xe bị xước. Vết xước có 

thể được tút lại, ai gây ra thì phải bồi 

thường, và người chủ xe có thể sẽ nghĩ: Ừ, 

luật mang lại chiếc xe như mới cho mình. 

Nhưng thực thì đấy là một cảm nhận sai 

lầm. Thế giới vẫn sẽ tốt hơn nếu không có 

sự va chạm vì số tiền bồi thường ấy có thể 

được dùng vào những việc khác hữu ích 

hơn. Điểm chính yếu ở đây là luật pháp thì 

không thể sửa chữa những điều xấu xảy ra. 

Nó không thể vì đơn giản là điều ấy đã xảy 

ra. Tất cả những gì mà luật có thể làm là 

xoa dịu nỗi đau. Tất nhiên, điều ấy không 

phải là hoàn toàn vô nghĩa vì trong phần 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI 
 



Nội san Luật Gia Trẻ - Số 03/2009 
 

22 

lớn trường hợp nó làm cho nạn nhân cảm 

thấy được an ủi phần nào và phần lớn 

trong chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. 

Nhưng, giấc mơ của luật (nếu luật cũng 

biết ước mơ) và của tất cả mọi người là 

quay ngược lại thời gian và ngăn chặn 

những điều tồi tệ không cho chúng xảy ra. 

Tiếc thay, không thể làm thế được! 

Ooh, nhưng trong một ngữ cảnh nào 

đó thì nó vẫn là có thể. Đó có thể là đưa ra 

một luật lệ để những vụ việc như cướp nhà 

băng sẽ hạn chế xuất hiện trong tương lai. 

Đúng là không thể làm cho nạn nhân sống 

lại, nhưng có thể hạn chế việc hạ sát trong 

tương lai, phải không ạ? Ở đây, chúng ta đã 

đi đến một cái nhìn khác biệt về cái mà luật 

có thể làm đối với một vụ việc. Thay vì xem 

xét lại điều gì đã xảy ra và quyết định ai là 

người phải bồi thường hay có nghĩa vụ, nó 

có thể nhìn về tương lai và quyết định xem 

liệu luật lệ sẽ nên như thế nào để hạn chế 

thấp nhất những tổn thất có thể xảy ra. 

Những suy luận ấy thực sự có nghĩa 

gì? Trong trường hợp ngân hàng, nó có 

nghĩa là cái động lực mà mọi người sẽ có 

sau khi vụ việc đã xảy ra. Ở đây có hai khả 

năng thú vị đặt ra: nếu toà án quyết định 

bên nạn nhân thắng thì từ đây về sau, ngân 

hàng sẽ có động cơ đưa tiền cho kẻ cướp 

khi hắn khống chế được con tin [để tránh 

lại phải bồi thường ở Toà]. Và tương tự, kẻ 

cướp kia sẽ có động cơ là tìm cách bắt con 

tin. Thật, tên cướp có thể không biết các 

qui tắc pháp lý nhưng chúng đủ tinh ranh 

để biết rằng, khi chúng đã tóm được một 

con tin thì hiệu quả thật sẽ rất tuyệt vời: 

ngân hàng luôn luôn đưa tiền ngay cho 

chúng. Ra thế, nếu để cho bên phía nạn 

nhân giành thắng lợi có thể sẽ gây ra việc 

con tin sẽ bị bắt ngày càng nhiều trong 

tương lai. Dù bọn cướp có thể thỏa mãn với 

số tiền lấy được, nhưng số con tin bị bắn có 

thể cũng tăng lên, vì chẳng ai biết được 

điều gì khi đạn đã lên nòng và súng thì 

đang dí vào đầu con tin. Nếu bây giờ ngân 

hàng thắng, tức là nó không phải bồi 

thường cho nạn nhân. Đừng đặt câu hỏi liệu 

nó có công bằng không khi chúng ta nhìn 

lại cái ngày đen tối ấy, mà hãy đặt câu hỏi 

về qui tắc cho tương lai.Ngân hàng phải 

thắng cuộc vì những lí do ngược lại với lập 

luận ở trên; mà nhờ đó, chúng ta hiểu được 

tại sao chính phủ sẽ không bao giờ đưa tiền 

chuộc cho không tặc. 

Giờ đây, chúng ta đã quan sát hai 

cách khác nhau khi suy xét một vấn đề. Cái 

đầu gọi là suy xét cho quá khứ. Nó liên 

quan đến việc xem lại cái thảm hoạ đã xảy 

ra và quyết xem cái gì phải làm với thảm 

hoạ đó. Cái thứ hai, gọi là suy xét cho 

tương lai. Nó xem xét ảnh hưởng của một 

bản án [rộng ra là một qui định pháp luật] 

sẽ có đối với tương lai. 

Thực ra, một thẩm phán, hoặc một 

nhà làm luật, hoặc bất kỳ ai quan tâm đến 

luật pháp đều cần phải nghĩ theo cả hai 

cách nêu trên. Họ phải giải quyết những 

câu chuyện của quá khứ [vì chính chúng 

đang đặt ra vấn đề cho họ] và đồng thời 

phải tạo ra những qui tắc hành xử trong 

tương lai. 

Nếu chỉ vì mục tiêu nghiên cứu, cách 

thứ hai chính là một hướng đi của kinh tế 

luật./. 

 
 [ Phân tích chi tiết hơn về các khía cạnh 

học thuật của kinh tế luật sẽ được trình 

bày vào các số tiếp theo của Nội san 

Luật Gia Trẻ.] 

 

Các ví dụ và lập luận trong bài này là sự mô 
phỏng lại từ cuốn The legal analyst: a toolkit 
for thinking about the law của Warn Fansworth 
(The University Chicago Press, 2007).  
Cảm ơn bạn sinh viên Lê Việt Anh (lớp QT30A) 
vì đã thường xuyên cùng trao đổi các lập luận 
bổ ích và tài liệu phong phú. 
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SINH VIÊN LUẬT VỚI CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 

    Trương Hồng Quang – KT30A 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

 Có thể nói chưa bao giờ hoạt động khoa 

học pháp lý lại có nhiều tiềm năng như hiện nay. 

Do đó, nhu cầu nghiên cứu, khám phá lĩnh vực 

này ngày càng đòi hỏi những yêu cầu cao hơn, 

đang dạng và phong phú hơn. Hoạt động nghiên 

cứu khoa học sinh viên (NCKH SV) là một mảng 

không thể thiếu trong mỗi cơ sở đào tạo đại học 

được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Trong phạm vi bài tham luận này, người viết chỉ 

đề cập đến một trong số những hoạt động của 

NCKH SV, đó là Cuộc thi SV NCKH do Bộ Giáo 

dục & Đào tạo tổ chức hàng năm dành cho SV 

các trường Đại học trên toàn quốc. Cuộc thi này 

được bắt đầu từ năm 1989 đến nay đã tổ chức 

được 19 năm. Đó là một khoảng thời gian không 

quá dài nhưng cũng đủ để đánh giá được thực 

trạng NCKH SV cũng như cách thức tổ chức hoạt 

động NCKH SV của các trường Luật nói riêng và 

các trường ĐH nói chung. Cuộc thi đã trở thành 

một cơ hội, một sân chơi hữu ích cho sinh viên 

nói chung cũng như sinh viên Luật nói riêng được 

thỏa mãn niềm đam mê cũng như luyện các kỹ 

năng cần thiết cho một cử nhân Luật tương lai. 

Rất nhiều sinh viên Luật đã vinh dự nhận được 

những phần thưởng xứng đáng của Bộ Giáo dục 

& Đào tạo. Bài viết sau đây chỉ đề cập đến những 

vấn đề liên quan đến cuộc thi SV NCKH trong mối 

liên hệ với hoạt động NCKH nói chung chứ không 

tham vọng đi sâu phân tích những kỹ năng, 

phương pháp NCKH SV. 

 2. MỘT SỐ THỰC TRẠNG TRONG CUỘC 

THI SINH VIÊN NCKH CỦA SINH VIÊN LUẬT 

 Qua kinh nghiệm một số năm tham gia 

hoạt động NCKH nói chung và cuộc thi SV NCKH 

nói riêng, người viết có một số nhận định về thực 

trạng của hoạt động này như sau1: 

2.1. Nhận thức về hoạt động nghiên 

cứu khoa học của sinh viên 

                                                 
1 Đây chỉ là những nhận định được rút ra từ hoạt động nghiên 
cứu khoa học cũng như cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa 
học của sinh viên ngành Luật nên có thể có một số điểm 
không giống với các ngành khác. 

Một trong những yếu tố quan trọng 

ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc thi SV 

NCKH nói riêng và hoạt động NCKH SV nói 

chung là nhận thức của sinh viên về hoạt 

động NCKH. Từ trước đến nay, hầu hết các 

sinh viên đều cho rằng: 

(i) Nghiên cứu khoa học là phải viết 

một công trình, một đề tài nghiên cứu còn 

những dạng bài tập tín chỉ, các cuộc thi 

Olympic các môn học, các bài báo hay 

thậm chí là khóa luận không phải là NCKH;  

(ii) Công việc nghiên cứu khoa học là 

hoạt động của những sinh viên giỏi hay 

những nhà nghiên cứu lớn, “cây cao bóng cả” 

ở những viện nghiên cứu, trường đại học với 

tầm quy mô lớn;  

(iii) Khoa học pháp lý là một trong 

những ngành khoa học xã hội, cũng như 

những ngành khoa học xã hội - nhân văn 

khác, kết quả nghiên cứu trong khoa học 

pháp lý có thể được nhìn nhận, đánh giá 

theo những quan điểm khác nhau nhiều lúc 

trái ngược nhau tại mỗi thời điểm cụ thể. 

Ngoài ra, việc ứng dụng kết quả nghiên cứu 

vào thực tiễn không như các khoa học tự 

nhiên, tức hiệu quả mang lại không tức thì 

và rõ ràng cho nên trong suy nghĩ của đa 

số sinh viên là chỉ có các ngành tự nhiên 

mới là khoa học vì vậy phần lớn sinh viên 

không mặn mà với việc nghiên cứu trong 

lĩnh vực pháp lý2. 

Chính những nhận thức không đúng 

đắn trên đã dẫn đến tình trạng sinh viên 

không thực hiện hoạt động nghiên cứu 

khoa học, hay có lúc đang thực hiện hoạt 

động này mà không nhận thức được và 

thực tế đã cho thấy số lượng sinh viên Luật 

tham gia cuộc thi SV NCKH này khá ít so 

với tổng số sinh viên của cả trường. Có thể 

lấy ví dụ như, tại trường ĐH Luật Hà Nội, 

hàng năm chỉ có khoảng 50 – 60 công trình 

                                                 
2 TS. Nguyễn Văn Vân, Mấy suy nghĩ về hoạt động 
nghiên cứu khoa học của Sinh viên Trường ĐH Luật 
TP.HCM, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01/2003. 
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của 150 sinh viên/tổng số sinh viên toàn trường 

là gần 5000 SV tham gia cuộc thi. Nhìn chung, lý 

do của vấn đề này là do các cơ sở đào tạo Luật 

chưa có những hình thức tuyên truyền cũng như 

phổ biến kiến thức và những nhận biết cơ bản về 

nghiên cứu khoa học cho sinh viên dẫn đến 

những suy nghĩ lệch lạc, ảnh hưởng đến chất 

lượng nghiên cứu khoa học sinh viên, thể hiện cụ 

thể trong cuộc thi SV NCKH hàng năm. Bên cạnh 

đó, niềm say mê nghiên cứu của sinh viên không 

được khơi nguồn, hâm nóng, bởi trong quá trình 

giảng dạy giáo viên đã vắt kiệt những kiến thức 

và hiểu biết của mình truyền đạt cho sinh viên. 

Sinh viên tiếp nhận kiến thức ấy như là một 

chuẩn mực duy nhất đúng và đã là tận cùng mà 

hầu như không còn vấn đề gì phải suy nghĩ, phát 

triển hoặc tìm tòi nghiên cứu. Sự độc lập và khả 

năng suy nghĩ, sáng tạo, niềm đam mê nghiên cứu 

của sinh viên dần dần thay thế bằng sự tiếp thu bị 

động. 

2.2. Về cách thức tổ chức cuộc thi  

Khác với hoạt động NCKH SV nói chung là 

hoạt động thường xuyên liên tục, xuyên suốt và 

gắn liền với nhiệm vụ học tập của mỗi sinh viên, 

cuộc thi SV NCKH mang tính thời vụ (một năm tổ 

chức một lần) và dành cho toàn bộ sinh viên hệ 

chính quy của trường. Có thể nhận thấy quy trình 

đánh giá, tuyển chọn công trình dự thi cấp Bộ của 

các trường đều đảm bảo tính công bằng, chính xác. 

Hầu hết các công trình dự thi cấp Bộ đều đạt giải 

chính là minh chứng cho nhận xét này3. Tuy nhiên, 

vấn đề tổ chức cuộc thi ở các cơ sở đào tạo Luật 

hiện nay còn có một số điều bất cập như sau: 

(i) Thời điểm phát động cuộc thi chưa hợp 

lý. Có trường từ lúc phát động đến lúc nộp công 

trình chỉ có 5 tháng. Trong khi đó, để có một 

công trình chất lượng thì thời gian dành cho nó 5 

tháng là khá ngắn. Thông thường một đề tài cấp 

trường cần thời gian ít nhất là 1 năm để triển 

khai và thực hiện. Tuy nhiên, cũng có một số 

trường đã triển khai cuộc thi trong vòng 1 năm 

và bên cạnh đó cũng có một bộ phận sinh viên 

đã chủ động thực hiện đề tài trước khi trường 

phát động. 

(ii) Một số nơi không tổ chức Hội nghị 

NCKH SV để các công trình đạt chất lượng cao từ 

                                                 
3 Ví dụ như Trường ĐH Luật Hà Nội qua 8 năm tham gia cuộc 
thi Cấp Bộ với 52 công trình thì có 48 công trình đạt giải. 

2 vòng chấm độc lập được báo cáo và phản 

biện trước Hội đồng. Điều này đã dẫn đến 

tình trạng một số công trình được chọn đi 

dự thi cấp Bộ nhiều khi không có được định 

hướng hoàn thiện công trình như thế nào, 

không biết được đánh giá, nhận định của 

giáo viên chấm hai vòng ra sao. Tất nhiên, 

để tổ chức một Hội nghị NCKH SV còn cần 

nhiều yếu tố khác như: số lượng công trình, 

số lượng sinh viên tham gia cuộc thi năm 

đó, sự phù hợp về mặt thời gian,… Nhưng 

cũng nên nhìn nhận rằng, chính các yếu tố 

này đã phản ánh mức độ tham gia NCKH SV 

của trường và sự tổ chức cuộc thi đạt chất 

lượng như thế nào. 

(iii) Việc thông tin và tuyên truyền về 

quá trình cũng như thể lệ cuộc thi còn chưa 

đạt yêu cầu. Nhiều sinh viên không nắm rõ 

quy trình và thể lệ cuộc thi dẫn đến những 

hiểu lầm không đáng có. Điều này xuất phát 

từ hai phía: công tác tuyên truyền của đội 

ngũ cán bộ Đoàn – Hội chưa tốt, đôi lúc 

không nhiệt tình và chưa có ý thức cao; 

nhiều sinh viên chưa chủ động tiếp cận, cập 

nhật thông tin về cuộc thi. 

2.3. Về quá trình thực hiện một 

đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 

Qua thực tiễn một số năm tham gia 

cuộc thi SV NCKH và có tham khảo một số 

đánh giá tình hình NCKH SV, người viết có 

một số nhận xét về quá trình thực hiện một 

đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 

như sau: 

Thứ nhất, Chọn đề tài và định 

hướng đề tài nghiên cứu. 

(i) Chọn đề tài. Tuy thời gian gần đây 

đã xuất hiện những đề tài mới, lạ hoàn toàn 

do sinh viên đề xuất nhưng bên cạnh đó vẫn 

có một số bất cập trong việc chọn đề tài của 

sinh viên như: quá phụ thuộc vào danh mục 

đề tài định hướng nghiên cứu do trường đưa 

ra; chọn đề tài quá rộng và quá tầm sinh 

viên, mang tính lý luận ở tầm vĩ mô quá 

cao; thiếu chủ động trong việc chọn lựa đề 

tài nên tình trạng trùng đề tài, trùng nội 

dung nghiên cứu cũng như góc độ tiếp cận 

không phải là hiếm; 
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(ii) Định hướng đề tài nghiên cứu. Đây là 

công việc của các Khoa, Tổ bộ môn. Danh mục 

đề tài được xây dựng không phải là ít nhưng 

nhiều khi chưa hấp dẫn đối với sinh viên, chưa có 

nhiều đề tài thực tiễn đang đòi hỏi hay mang tính 

lý luận cao, những vấn đề đã cũ, đã có nhiều 

người viết,… Danh mục này ảnh hưởng khá nhiều 

đến việc chọn đề tài của sinh viên. 

Thứ hai, Tìm, phân loại, tổng hợp và 

đánh giá tài liệu. 

 Vấn đề này đang tồn tại những nhược 

điểm sau: 

 (i) Tìm kiếm tư liệu chiếm vai trò quan 

trọng trong quá trình thực hiện đề tài của sinh 

viên. Nhưng có thể thấy hầu hết sinh viên chưa 

có kỹ năng tìm kiếm, tổng hợp và đánh giá tài 

liệu đúng đắn. Đa số tiếp nhận các tư liệu một 

cách máy móc mà không phân tích, đánh giá và 

đưa ra quan điểm riêng của mình. (ii) Quá phụ 

thuộc vào tài liệu, không có nhiều tài liệu thì 

không hoàn thành được đề tài. 

Thứ ba, Viết và trình bày một đề tài 

nghiên cứu khoa học. 

 Một trong những mục tiêu của nghiên cứu 

khoa học là giúp cho sinh viên rèn luyện kỹ năng 

viết ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường 

đại học. Tuy nhiên, còn một số thực tế có thể kể 

đến như: (i) Nhiều sinh viên vẫn đi theo lối mòn 

cũ với công trình phải tròn trĩnh 3 chương, đôi 

khi phần lý luận quá nhiều mà thực trạng và kiến 

nghị lại quá ít, không đủ độ sâu và chưa bàn 

trúng vấn đề đang nghiên cứu; (ii) Nhiều sinh 

viên chưa có phương pháp nghiên cứu đúng đắn, 

phù hợp; (iii) Trong phần thực trạng của nhiều 

đề tài sinh viên liệt kê các thông tin, số liệu, vụ 

việc cụ thể nhưng không có phân tích và nhận 

định của tác giả, phần giải pháp hoàn thiện sinh 

viên nêu ra những kiến nghị to tát và thường là 

không có tính thuyết phục, tức không dựa trên 

một sơ sở lý luận hoặc thực tiễn nào vì vậy 

thường là không khả thi; (iv) Cách diễn đạt trong 

nhiều công trình còn kém, chưa hiểu đúng tầm 

quan trọng của chú thích (footnotes) nên hầu 

như trích dẫn mà không nêu nguồn tài liệu, danh 

mục tài liệu tham khảo còn sơ sài (ví dụ chỉ nêu 

chung chung Công báo năm 2001, 2002,…); (v) 

Chất lượng nhiều công trình chưa đạt mức trung 

bình; (vi) Chưa quan tâm đúng mức đến việc 

trình bày, hình thức của đề tài, không tuân 

thủ đúng thể lệ của cuộc thi;… 

2.4. Về các hình thức hỗ trợ, thu 

hút nghiên cứu khoa học sinh viên 

Hiện nay, kinh phí cho nghiên cứu 

khoa học nói chung và NCKH SV nói riêng 

còn ít, thậm chí có trường còn không có hỗ 

trợ kinh phí cho sinh viên thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học; mức thưởng cho các 

công trình đạt giải còn chưa xứng tầm và 

chưa thu hút sinh viên (thậm chí có trường 

mức thưởng cho các giáo viên hướng dẫn 

sinh viên đạt các giải khác nhau là như 

nhau). Có lẽ nguyên nhân lớn nhất của tình 

trạng này là do sự nhận thức chưa đúng 

đắn và đầy đủ vai trò và tầm quan trọng 

của NCKH SV. Nhiều đơn vị chỉ hô hào, cổ 

động nhưng lại chưa có những hình thức cụ 

thể để hỗ trợ sinh viên và căn bệnh hình 

thức lẫn thành tích vẫn còn tồn tại. Bên 

cạnh đó, địa điểm thu thập tư liệu nghiên 

cứu như thư viện,… lại chưa đáp ứng được 

nhu cầu của sinh viên học tập và thực hiện 

đề tài. Tất nhiên, việc tìm kiếm tài liệu là 

do bản thân sinh viên chủ động nhưng cũng 

cần có những hỗ trợ tối thiểu từ phía nhà 

trường để tạo cơ sở cho sinh viên thực hiện 

các ý định của mình. Một nhân tố quan 

trọng có vai trò quyết định không nhỏ đến 

chất lượng của đề tài là giáo viên hướng 

dẫn (GVHD). Có thể thấy một thực tế là các 

GVHD chỉ tiến hành công việc hướng dẫn 

theo những kinh nghiệm của chính mình hay 

kế thừa từ chính thầy, cô đã hướng dẫn 

mình4; một bộ phận giảng viên chưa nhiệt 

tình với công tác hướng dẫn SV NCKH5, còn 

dễ dãi trong hướng dẫn, bỏ qua những lỗi cơ 

bản của sinh viên trong việc thực hiện đề tài 

của sinh viên như: trích dẫn, chắp vá tài 

liệu,… dẫn đến những tư duy nghiên cứu lệch 

lạc về sau cho sinh viên. 

                                                 
4 TS. Nguyễn Văn Vân, Mấy suy nghĩ về hoạt động 
nghiên cứu khoa học của Sinh viên Trường ĐH Luật 
TP.HCM, tlđd. 
5 Thậm chí, ở một số trường, có sinh viên từ lúc làm 
công trình đến khi đạt giải cấp Bộ chưa một lần được 
gặp giáo viên hướng dẫn, mọi trao đổi nếu có cũng chỉ 
qua hình thức gián tiếp khác (email,…) còn không thì 
chỉ lấy tên người hướng dẫn nhưng thực sự không có 
“sự  hướng dẫn” trong quá trình NCKH. 
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2.5. Vấn đề sử dụng các công trình 

nghiên cứu khoa học của sinh viên 

 Các công trình, đề tài nghiên cứu khoa 

học được thực hiện với nhiều mục đích khác nhau 

nhưng đều có một mục tiêu chung là khám phá 

khoa học, phục vụ cho việc nghiên cứu tốt hơn. 

Từ trước đến nay, có một điều dễ nhận thấy là 

tình trạng “đắp chiếu” công trình sau nghiên cứu, 

công bố không phải là chuyện hiếm. Đối với cuộc 

thi SV NCKH, thông thường mỗi sinh viên được 

chọn dự thi cấp Bộ phải nộp 2 bản công trình của 

mình cho Bộ Giáo dục & Đào tạo. Thực tế, sau 

khi chấm, các công trình này đi đâu về đâu là 

một câu hỏi chưa có lời đáp, có lẽ nó chỉ dùng để 

chấm, rồi trao giải là xong. Còn ở trường, Phòng 

Quản lý khoa học (QLKH) cũng giữ một bản công 

trình của sinh viên đoạt giải cấp Bộ nhưng hầu 

như không đưa lên thư viện cho các sinh viên 

khác tham khảo. Có thể thấy, chúng ta chưa có 

hình thức sử dụng công trình NCKH SV một cách 

đúng đắn và hữu ích.  

3. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẶT RA 

 Những giải pháp được nêu ra dưới đây với 

mong muốn nâng cao chất lượng cuộc thi SV 

NCKH nói riêng và hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên Luật nói chung. 

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức về hoạt động Nghiên 

cứu khoa học cho sinh viên.  

Để làm được điều này, tổ chức Đoàn – Hội 

nên kết hợp với Bộ phận QLKH của trường để tổ 

chức các buổi nói chuyện chuyên đề về hoạt động 

nghiên cứu khoa học, giúp cho sinh viên nhận thức 

được bản chất của hoạt động nghiên cứu khoa học 

cũng như lắng nghe ý kiến thắc mắc và những ý 

kiến đóng góp của sinh viên. Từ đó, hình thành nên 

những nhận thức đúng đắn về hoạt động nghiên 

cứu khoa học, tạo nền tảng cho chất lượng của 

những hình thức nghiên cứu khoa học về sau của 

sinh viên. 

Thứ hai, tổ chức cuộc thi Nghiên cứu 

khoa học chuyên nghiệp và quy mô hơn. 

Cuộc thi SV NCKH hàng năm nên được tổ 

chức vào thời gian hợp lý hơn cho sinh viên (tất 

nhiên phải phù hợp với lịch trình cuộc thi của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo). Mô hình thời gian tốt nhất 

là phát động vào cuối tháng 9 hàng năm và nhận 

công trình nghiên cứu khoa học của sinh 

viên vào tháng 8 năm sau để kịp chọn lựa 

tham dự cuộc thi Cấp Bộ của năm đó vào 

đầu tháng 9. Tất nhiên, để tránh bị động và 

có thể phân bổ thời gian hợp lý, sinh viên 

cũng nên chủ động tiến hành thực hiện đề 

tài, không nên chờ đến khi Trường phát 

động mới bắt đầu. Việc xây dựng danh mục 

đề tài định hướng nghiên cứu cũng cần 

được chú trọng hơn nữa. Bên cạnh đó, nhất 

thiết phải có Hội nghị NCKH SV tổ chức sau 

khi đã chấm xong 2 vòng cuộc thi cấp 

trường. Tại Hội nghị, tác giả các công trình 

đạt chất lượng cao qua 2 vòng phải bảo vệ 

đề tài của mình để từ đó nhận ra được 

những nhược điểm còn tồn tại và hoàn 

thiện chúng. Điều này sẽ giúp cho chất 

lượng của các công trình dự thi cấp Bộ cao 

hơn, điều mà nếu không làm Hội nghị 

NCKH SV sẽ ít khi có được. Cũng tại Hội 

nghị, các sinh viên có thể giao lưu, học hỏi 

lẫn nhau6. 

Công tác thông tin về thể lệ, cách 

thức tham dự, quy trình thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học cần được nâng cao 

hơn nữa, phổ biến chi tiết đến từng Chi 

đoàn trong trường. Để thực hiện tốt mục 

đích này, đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội cần 

được tập huấn kỹ năng tuyên truyền và 

tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa bởi đây 

là lực lượng quan trọng trong việc nâng cao 

thông tin cuộc thi đến các sinh viên khác. 

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học 

phải là nhiệm vụ của mọi thành phần đoàn 

thể, trong đó Đoàn thanh niên và Hội sinh 

viên là những hạt nhân chủ đạo. Tuy nhiên, 

ngược lại, sinh viên chúng ta cũng nên chủ 

động tiếp cận, tìm hiểu thông tin về cuộc 

thi cũng như quy trình để thực hiện một 

cách tốt nhất. Nếu thông tin tốt, đầu tiên, 

chúng ta sẽ có được những công trình đáp 

ứng được về mặt hình thức - vốn là một 

điều quan trọng trong một cuộc thi có tính 

ganh đua cao. 

                                                 
6 Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là một trong những cơ 
sở đào tạo luật thực hiện thành công mô hình Hội nghị 
nghiên cứu khoa học sinh viên này. 
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Thứ ba, giải pháp thu hút sinh viên 

tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học. 

Ngành Luật về bản chất là một ngành 

khó, sự đòi hỏi chính xác cao trong ngành khoa 

học này đã khiến cho số lượng sinh viên tham gia 

nghiên cứu khoa học khá khiêm tốn. Tuy nhiên, 

có những lý do chủ quan khác cũng góp phần 

dẫn đến thực trạng trên, đó là: kinh phí cho hoạt 

động nghiên cứu khoa học nói chung và NCKH SV 

nói riêng còn ít như đã phân tích ở trên. Thiết 

nghĩ, có thể đổi mới theo hình thức: hỗ trợ kinh 

phí nghiên cứu cho sinh viên với điều kiện phải 

hoàn thành công trình nộp về trường và phải đạt 

chất lượng trung bình trở lên. Nên có chế độ 

cộng điểm trung bình chung học tập cho những 

sinh viên đạt giải cấp Bộ. Việc nâng cao mức 

thưởng cho sinh viên và giáo viên hướng dẫn là 

một biện pháp để kích thích sự tham gia của sinh 

viên vào cuộc thi này. Bên cạnh đó, có thể quy 

định tham gia cuộc thi SV NCKH là một trong 

những yếu tố để xét điều kiện viết khóa luận tốt 

nghiệp. Biện pháp này buộc sinh viên phải tiến 

hành làm quen với nghiên cứu khoa học để tập 

luyện những kỹ năng cho việc viết khóa luận sau 

này7. Đây là những biện pháp đã được một số 

trường (không phải ngành luật) áp dụng và đã 

đạt được những kết quả nhất định. Nhìn chung, 

phải nhìn nhận đúng bản chất và vai trò của hoạt 

động NCKH SV mới có thể sử dụng những biện 

pháp này thực sự có hiệu quả. 

Thứ tư, phát huy các yếu tố góp phần 

nâng cao chất lượng đề tài nghiên cứu khoa 

học sinh viên. 

 Tư liệu và GVHD là hai trong số những 

yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng của 

một đề tài NCKH SV. Đối với vấn đề tư liệu, 

thư viện là một trong những nơi mà sinh viên 

thường nghĩ đến đầu tiên cho quá trình nghiên 

cứu khoa học của mình. Do đó, cần có những sự 

đổi mới, cập nhật những tài liệu mới, phong phú 

hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Với 

một thư viện, tính đủ - đa dạng – hữu ích là 

những yêu cầu cần có cho một nghiên cứu tốt. 

Đối với vấn đề GVHD, không thể phủ nhận rằng 

hơn 95% nội dung của nghiên cứu khoa học là 

lao động của sinh viên, song không thể xem 

                                                 
7 Giải pháp này đã được Trường ĐH Lao động & Xã hội (Hà 
Nội) áp dụng trong nhiều năm qua. 

thường phần 5% còn lại, bởi thiếu nó thì 

một nghiên cứu khoa học không thể thành 

công và đi đúng hướng. Thiết nghĩ, hàng 

năm nên tổ chức những buổi tọa đàm về 

cách thức, phương pháp, công việc của một 

giáo viên hướng dẫn bên cạnh những buổi 

tọa đàm về phương pháp giảng dạy; quy 

định hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho 

sinh viên là một nghĩa vụ của giảng viên. 

Những biện pháp này sẽ giúp cho GVHD 

phát huy được vai trò định hướng, tư vấn, 

trợ giúp và huấn luyện của mình8. Ngược 

lại, sinh viên cũng nên chủ động hơn trong 

việc nhờ GVHD, ví dụ như nên làm đề 

cương trước khi đến nhờ giáo viên (cho dù 

chưa hoàn chỉnh) vì qua đó, giáo viên sẽ dễ 

đồng ý hơn bởi thấy sinh viên đã có sự tìm 

tòi, nghiên cứu nhất định về vấn đề sắp 

nghiên cứu so với những sinh viên chưa tìm 

hiểu gì về vấn đề đó. 

 Thứ năm, thay đổi một số quan 

niệm về đề tài nghiên cứu khoa học. 

 Vấn đề này cần sự nhìn nhận từ nhiều 

phía: sinh viên, GVHD, giáo viên chấm, độc 

giả,… Cần thay đổi những quan niệm như: 

một công trình phải tròn trĩnh ba chương mà 

không nên là hai chương hay phân vấn đề ra 

làm nhiều phần nhỏ để trình bày; thay đổi 

thứ tự các chương như Thực trạng – Lý luận 

– Giải pháp thay cho Lý luận – Thực trạng – 

Giải pháp; không nên đưa ra các yêu cầu cao 

về lý luận mà nên tập trung nghiên cứu thực 

trạng phân tích, lý giải được thực trạng chỉ ra 

được các vướng mắc, bất cập trong việc thực 

hiện, tuân thủ pháp luật; hiểu đúng đắn về 

tính thực tiễn của một đề tài nghiên cứu khoa 

học trong lĩnh vực pháp lý (không thể có kết 

quả áp dụng thực tiễn ngay tức thì như các 

ngành khoa học tự nhiên – kỹ thuật). 

 Thứ sáu, đa dạng hóa các hình thức 

bổ trợ nghiên cứu khoa học sinh viên. 

 Các hình thức bổ trợ nghiên cứu khoa 

học sinh viên ở đây cũng có thể hiểu là các 

hình thức nghiên cứu khoa học sinh viên đặt 

nền tảng cho sinh viên tham gia cuộc thi SV 

                                                 
8 TS. Bùi Đăng Hiếu, Kỹ năng nghiên cứu khoa học 
dành cho Sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội, Nội san 
Luật Gia trẻ (Hội sinh viên ĐH Luật Hà Nội), 02/2008. 
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NCKH. Phòng QLKH nên đưa những công trình 

NCKH SV có chất lượng hàng năm lên thư viện để 

các sinh viên khác có thể tham khảo và học hỏi, 

giao lưu9. Ở một số cuộc thi khác như cuộc thi 

Euréka của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có kế 

hoạch sử dụng công trình NCKH SV để làm ngân 

hàng đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên tham 

khảo, học hỏi. Ngày 10/12/2008, ngân hàng NCKH 

SV ra đời cùng với thư viện nghiên cứu khoa học tại 

trụ sở Thành đoàn TP.HCM, sẽ là nơi đăng tải và lưu 

giữ những nghiên cứu khoa học được vào chung kết 

cuộc thi Euréka trong suốt 10 năm qua. Có thể kể 

đến một số hình thức bổ trợ khác như: các buổi thảo 

luận chuyên đề, tọa đàm kỹ năng viết và thực hiện 

một đề tài nghiên cứu khoa học (chú trọng đến 

những cách thức viết, trình bày đề tài mới, mang 

tính sáng tạo cao); đẩy mạnh các hoạt động của các 

Câu lạc bộ học thuật trong trường, tạo môi trường 

cho sinh viên tham gia trình bày những nghiên cứu 

ban đầu của mình; có những sân chơi quy mô nhỏ 

như nội san10, diễn đàn,… Sẽ không có những 

công trình NCKH SV có chất lượng nếu không 

có sự say mê, tìm tòi nghiên cứu và những 

khởi đầu nhỏ bé, giản đơn này. 

4. KẾT LUẬN 

Luật học là một ngành có tầm ảnh hưởng 

lớn. Pháp luật quy định những quy tắc xử sự 

chung được áp dụng cho mọi công dân của một 

quốc gia, vì thế nghiên cứu khoa học pháp lý rất 

quan trọng và có nhiều nét khác biệt với những 

NCKH khác. Từ đó dẫn đến nhiều sinh viên Luật 

rất ngại làm NCKH. Qua những phân tích ở trên, 

chúng ta có thể khẳng định rằng (i) nghiên cứu 

khoa học là hoạt động không phải lúc nào cũng 

to tát, chỉ dành cho những sinh viên giỏi; (ii) 

cuộc thi SV NCKH là một sân chơi trí tuệ đầy bổ 

ích và lý thú cho các cử nhân luật tương lai rèn 

luyện một số kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp 

tương lai; (iii) cần có những giải pháp mạnh dạn 

hơn nữa để thúc đẩy hoạt động NCKH nói chung 

và cuộc thi SV NCKH phát triển hơn nữa, để thay 

đổi quan niệm “NCKH SV chỉ mang tính chất 

                                                 
9 Phòng Quản lý khoa học Trường ĐH Luật Hà Nội là một 
trong những đơn vị đã thực hiện điều này, mang lại nhiều hiệu 
ứng tốt cho sinh viên. 
10 Hiện nay, Nội san Luật Gia trẻ của CLB Luật Gia trẻ (Hội 
sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội) là một mô hình với 
nhiều sự thay đổi mới, thực sự là sân chơi trí tuệ cho sinh viên 
đam mê NCKH trong Trường. 

phong trào”. Khoa học là sáng tạo và 

không có một công thức chung hoặc 

một phương pháp chuẩn mực nào cho 

hoạt động NCKH. Tuy nhiên, chuẩn bị cho 

SV một nhìn nhận sơ khai ban đầu về 

NCKH, đồng thời khơi nguồn cho niềm đam 

mê nghiên cứu cho SV là điều cần thiết. 

Cuộc thi SV NCKH đã góp phần lớn trong 

mục tiêu nhận thức đầu đời đó cho sinh 

viên nói chung và sinh viên Luật nói riêng. 

Hy vọng sẽ có nhiều trao đổi hơn về vấn đề 

này để thực hiện được những mục đích của 

hoạt động NCKH SV./. 

 

 

 

 

 

VỀ TÁC GIẢ  
**** 

 TRƯƠNG HỒNG QUANG 
 Sinh viên lớp KT30A, Khoa 

Pháp Luật Kinh tế, ĐH Luật Hà 
Nội. 

 Phó Chủ nhiệm CLB LGT 
nhiệm kỳ 2007-2009. 

 Cựu Chủ biên Nội san Luật Gia 
trẻ (2008). 

 Giải Nhì cấp Trường và 
Khuyến khích cấp Bộ cuộc thi 
Sinh viên NCKH (2007); giải 
Nhất cấp Trường  cuộc thi 
Sinh viên NCKH (2008). 

 Email: hq8710@gmail.com 
 

 
 

VỀ BÀI VIẾT 

*** 
Bài tham luận tại Hội thảo “Phong 

cách học của Sinh viên Luật” do 

Khoa Luật – ĐH Quốc Gia HN và 

Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức 

ngày 14/03/2009. 



Nội san Luật Gia Trẻ - Số 3/2009 29 

TƯ DUY PHẢN BIỆN – YẾU TỐ CẦN CÓ CỦA SINH VIÊN LUẬT 
    Lê Việt Anh – QT30A 

 

Đặt vấn đề 

Trong vài năm trở lại đây, thuật ngữ 
“tư duy phản biện” xuất hiện nhiều trên các 
phương tiện thông tin đại chúng cũng như 
đi vào nhận thức của người dân. Người ta 
nhận ra rằng để phát triển, cần có tư duy 
phản biện. Sinh viên, tầng lớp trí thức 
tương lai càng cần phản biện, trong khoa 
học, phản biện cũng là một trong những 
cách thức chủ yếu để các nhà nghiên cứu 
tiệm cận tới các chân lý khoa học. Còn 
trong đời sống xã hội phản biện là một công 
cụ không thể thiếu để tổ chức ra một xã hội 
dân chủ.1 

Hiểu như thế nào về tư duy phản 
biện? Tư duy phản biện mà sinh viên Luật 
cần có liệu có gì khác với tư duy phản biện 
thông thường hay không? Sinh viên Luật 
hiện nay đang tư duy phản biện như thế 
nào? Giải pháp nào để phát triển tư duy 
phản biện của sinh viên Luật? Bài viết sẽ 
giải quyết các vấn đề vừa nêu ra. 

1. Nhận thức về tư duy phản biện 

1.1. Tư duy phản biện là gì? 

Tư duy phản biện còn được biết dưới 
nhiều tên gọi khác như tư duy phê phán, tư 
duy phân tích, tư duy bình phẩm (critical 
thinking). 

Tư duy phản biện là một quá trình 
tư duy biện chứng gồm phân tích và đánh 
giá một thông tin đã có theo các cách nhìn 
khác cho vấn đề đã đặt ra nhằm làm sáng 
tỏ và khẳng định lại tính chính xác của vấn 
đề. Lập luận phản biện phải rõ ràng, logic, 
đầy đủ bằng chứng, tỉ mỉ và công tâm. 

Joe Lau trong cuốn “Một hướng dẫn 
nhỏ về tư duy phân tích” đưa ra một khái 
niệm có phần đơn giản hơn. “Tư duy phân 
tích là khả năng tiến hành những tư tưởng 
độc lập, có suy nghĩ và có thể suy nghĩ một 
cách rõ ràng và hợp lý”. 

                                                 
1 Nguyễn Trần Bạt, Phản biện xã hội, 
http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-
SuyNgam/Hanh-Dong/Phan_bien_xa_hoi/ (truy cập 
ngày: 03/03/2009) 

1.2. Phản biện hay phản đối 

Xét từ khía cạnh ngôn ngữ, khi đề 
cập đến từ “phản biện” người ta sẽ nghĩ tới 
những ngữ nghĩa liên quan đến “sự phản 
kháng”. Tuy nhiên, phản biện và phản đối 
là hai hoạt động hoàn toàn khác nhau.  

Tư duy phản biện không có nghĩa là 
cải lý hoặc chỉ trích tư tưởng khác. Mặc dù 
những kỹ năng tư duy phản biện có thể 
được sử dụng trong việc vạch trần những 
sai lầm và các lý lẽ không đúng, chúng 
cũng có thể được sử dụng để ủng hộ những 
quan điểm khác, và góp phần với những 
quan điểm khác trong việc giải quyết các 
vấn đề tiếp thu kiến thức có được. 

Cần phải hiểu rằng phản biện không 
phải là chống đối. Phản biện là trạng thái 
chuyên nghiệp của quá trình thảo luận, cho 
nên, nếu không xây dựng nền văn hoá thảo 
luận thì không thể có nền văn hoá phản 
biện mà chỉ có nền văn hoá chống đối.  

Phản biện là hoạt động thân thiện, là 
hoạt động có trách nhiệm, là sự kết hợp 
giữa kiến thức và phương thức tư duy cùng 
các cách tiếp cận khác nhau để tạo ra tính 
chính xác, tính đúng đắn của các luận điểm. 
Còn phản đối là các phản ứng cực đoan ở 
những cấp độ khác nhau, cùng phát triển 
với sự sai lầm của các luận điểm. 

Phản biện, như vậy, không phải là 
sự cãi cọ mang tính bản năng, vì vậy, cần 
phải hướng dẫn sự hỏi đáp để trở thành 
những cuộc thảo luận chuyên nghiệp mà 
biểu hiện cao nhất của nó là phản biện thì 
mới đạt được mục đích tìm ra những luận 
điểm chính xác và đúng đắn. 

1.3. Tư duy phản biện và tư duy tích 
cực 

So sánh giữa tư duy phản biện và tư 
duy tích cực có thể được xem xét qua ví dụ2 
sau: 

                                                 
2   V í  d ụ  đ ư ợ c  l ấ y  t ừ  b à i  “ T ư  d u y  p h ả n  
b i ệ n  v à  t ư  d u y  t í c h  c ự c ” .  Nguồn:  
http://www.saga.vn/Chuoigiatri/nghiencuuvaphattrien/
15047.saga  (truy cập ngày 03-03-2009) 
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Giả sử bạn đang ngồi làm việc bên 
máy tính xách tay  và bên cạnh bạn có một 
ly nước uống được. Bạn chỉ cần chuyển tay 
góc 30 độ, không cần với, là sẽ được uống 
nước mát. 

Tư duy tích cực giúp tôi nhận thấy 
bạn là người rất chu đáo, làm việc khoa 
học, biết chăm sóc bản thân. Hẳn sau này 
bạn sẽ là người rất biết chăm lo cho gia 
đình. 

Tư duy phản biện giúp tôi nhận thấy 
bạn là người lười vận động, cẩu thả và 
chẳng biết an nguy cho cái máy tính quý 
giá ngần ấy. Hẳn sau này bạn sẽ phải cố 
gắng nhiều hơn nữa để thực sự biết chăm lo 
cho bản thân và người thân. 

Tư duy tích cực lại giúp tôi khuyên 
bạn nên để bên trong phòng bạn, có thể là 
trước mặt bạn, một chai LaVie nhỏ chứa 
đấy nước mát và được vặn chặt nắp. Mỗi 
khi bạn thấy thích, hoặc cần uống nước, 
bạn chỉ cần đứng dậy, đi lại 3 bước, đứng 
thẳng, cầm cả chai mà giải khát. Hoặc bạn 
có thể cầm chai đó ra gần cửa sổ thoáng 
mát mà uống nữa. 

Với bất kì sự vật, hiện tượng hay cả 
con người nào mà ta tiếp xúc hàng ngày, tự 
thân họ cũng có những điểm mạnh và yếu, 
tích cực và hạn chế. Tư duy tích cực giúp ta 
hiểu được mặt tốt của họ mà hợp tác và 
học hỏi từ họ. Tư duy phản biện giúp ta 
nhìn thấy mặt hạn chế. Tư duy tích cực lại 
lần nữa giúp ta tìm được cách khắc phục 
hạn chế để làm sao có lợi cho ta nhất mà 
đối tác khác cũng lợi ít nhiều. 

2. Tại sao Sinh viên Luật cần có 
tư duy phản biện? 

Gần đây, tại Đại hội Hội Sinh viên 
toàn quốc lần thứ VIII, rèn luyện kỹ năng 
tư duy phản biện được các đại biểu cho là 
khá quan trọng. Sinh viên Việt Nam thiếu 
tính tư duy phản biện nhìn vấn đề theo một 
khía cạnh mà thiếu đi tính tổng quan và ý 
kiến của cá nhân mình. Đại hội này đưa ra 
lời kêu gọi: Hãy tích cực tham gia phương 

pháp học mới “Lấy sinh viên làm trung tâm, 
giáo viên là người hướng dẫn”3. 

Có thể dẫn ra đây những lợi ích cơ 
bản của tư duy phản biện đối với sinh viên. 

Tư duy phản biện là những kỹ năng 
suy nghĩ chung mà nó hữu dụng với tất cả 
các loại hoạt động và nghề nghiệp. Suy 
nghĩ rõ ràng và có hệ thống có thể cải thiện 
được sự nhận thức và diễn đạt những ý 
tưởng, vì vậy khả năng tư duy phản biện 
tốt có thể nâng cao được các kỹ năng ngôn 
ngữ và diễn đạt4. 

Tư duy phản biện thể hiện vai trò 
quyết định trong việc đánh giá sự có ích 
của những ý tưởng mới, lựa chọn những ý 
tưởng tốt nhất và hỗ trợ chúng nếu cần 
thiết. 

Tư duy phản biện cũng rất cần thiết 
cho việc tự phản ánh. Để sống một cuộc 
sống có nghĩa và xây dựng cuộc sống của 
chúng ta một cách phù hợp, chúng ta cần 
điều chỉnh và phản ánh trên những giá trị 
và quyết định của chúng ta. Tư duy phân 
tích cung cấp những công cụ cho quy trình 
của sự tự đánh giá. 

Như vậy, tư duy phản biện có ích 
cho mọi hoạt động và ngành nghề. Một câu 
hỏi được đặt ra là tư duy phản biện áp 
dụng trong từng lĩnh vực cụ thể mà ở 
đây là trong lĩnh vực luật học thì có 
điểm gì đặc thù hay không? 

Thực chất, tư duy phản biện cần có 
ở sinh viên Luật có nhiều điểm đặc thù mà 
từ trước đến nay ít thấy có tài liệu nào đề 
cập tới. Ở đây người viết tạm gọi nó là “tư 
duy phản biện pháp lý” (critical legal 
thinking) dựa trên sự tiếp thu nghiên cứu 
của Nikolas James. 

Theo Nikolas James, tư duy phản 
biện pháp lý là nghệ thuật của sự không 
tuân phục có suy nghĩ (thoughtful 
disobedience) đối với những khẳng định và 
lập luận pháp lý, khái niệm pháp lý, các lý 

                                                 
3http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=9&subtopic=
35&leader_topic=108&id=BT1520976114 
4 Joe Lau (khoa Triết học, Đại học Hồng Kông), Một 
hướng dẫn nhỏ về tư duy phân tích, (Nguyễn Ngọc 
Yến Chinh dịch), www.kinhtehoc.com  
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thuyết và tư tưởng, các quy định, thực tiễn 
pháp lý và hệ thống pháp luật5. 

Tư duy phản biện pháp lý được tạo 
nên bởi ba bộ phận: kiến thức phản biện, 
các kỹ năng phản biện, thiên hướng phản 
biện. 

Kiến thức phản biện là những kiến 
thức không theo khuôn mẫu về giá trị pháp 
lý của những luận cứ, các khuôn mẫu lý 
luận, những hệ quả chính trị-xã hội của 
pháp luật. 

Các kỹ năng phản biện là những kỹ 
năng cần phải có để thao tác, ngữ cảnh 
hóa, nghi vấn đối tượng của sự phản biện, 
bao gồm các kỹ năng nhận thức, phân tích, 
đánh giá, bào chữa, tổng hợp. 

Thiên hướng phản biện là khuynh 
hướng không tuân phục có kiến thức và kỹ 
năng, cũng như sẵn sàng tự phản ảnh và 
chính sửa quan điểm khi có yêu cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sinh viên Luật đang tư duy 
phản biện như thế nào? 

Tìm hiểu phản biện ở môi trường học 
Luật, thực trạng giờ học thảo luận. 

Có câu nói: “Bản chất của việc học 
Luật là tranh luận”. Nói như vậy để hiểu 
phản biện đóng vai trò quan trọng như thế 

                                                 
5 Nikolas James, Creating critical lawyers: 
Developing and assessing critical legal thinking, 
http://www.etl2008.qut.edu.au/program/handouts/PRE
_ETL2008_NickolasJames.pdf (truy cập ngày 03-03-
2009) 

nào trong việc học Luật. Thông thường, 
sinh viên Luật bày tỏ ý kiến riêng của mình 
trong giờ thảo luận. Tuy nhiên, thực trạng 
của giờ học và giờ thảo luận của sinh viên 
Luật hiện nay cũng có nhiều điều đáng để 
suy nghĩ. 

3.1. Ít phản biện 

Ít phản biện là tình trạng phổ biến 
trong giờ học của sinh viên Luật. Thói quen 
học theo kiểu “đọc - chép” đã ăn sâu vào 
từng sinh viên và thậm chí là cả giảng viên. 
Lối truyền thụ một chiều đó khiến sinh viên 
ít chịu độc lập suy nghĩ. Nhiều sinh viên bây 
giờ có sức ì lớn, một phần cũng bởi chỉ thụ 
động nghe mà không lật lại vấn đề, xét 
dưới nhiều góc cạnh.  

Thêm vào đó, sinh viên ít khi phản 
biện thầy cô trên lớp, phần vì thiếu tự tin, 
phần vì ngại nói trước đám đông. Có nhiều 
vấn đề mình tự thấy có thể phản biện theo 
một hướng khác nhưng không dám phát 
biểu. Dần dần trở thành thói quen khó bỏ.  

Nói như vậy không có nghĩa là 
không có sinh viên phản biện. Tuy nhiên số 
lượng sinh viên thường xuyên đặt câu hỏi, 
phản biện ý kiến của thầy cô ở trên lớp khá 
ít. Rất ít người dám thể hiện quan điểm 
riêng. Các buổi học trên lớp vì vậy cũng khá 
trầm. Càng đến những năm cuối, tâm lý 
ngại nói lại càng ăn sâu bén rễ.  

Nhìn đi cũng phải nhìn lại, khi trình 
bày một vấn đề khác với ý của giảng viên 
thì thường sinh viên ít dám mạnh dạn trao 
đổi thẳng thắn mà khi có cũng ít được chấp 
nhận và thậm chí gây khó khăn và không 
được khuyến khích cho lắm. Có sinh viên đã 
từng tâm sự: “Lần đầu tiên nói chính kiến 
của mình trước thầy và các bạn trong lớp, 
mình run lắm”. Không có sự khuyến khích 
từ phía các giảng viên, sinh viên thường tỏ 
ra thiếu tự tin trong việc phản biện. Thêm 
vào đó, những hành vi thiếu tích cực mà 
một số giảng viên thể hiện cũng làm thui 
chột đi ham muốn nói lên ý tưởng riêng của 
mình. Giảng viên và sinh viên là hai chủ thể 
có vai trò không cân bằng nhau. Ở trong 
hoàn cảnh này, có thể tạm gọi giảng viên là 
chủ thể có quyền còn sinh viên là chủ thể 
chịu sự áp đặt. Liệu rằng có thể có phản 
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biện giữa hai chủ thể không cân bằng về 
quyền lực đó không? Một ý kiến không theo 
khuôn mẫu của sinh viên nếu chẳng may 
gặp phải một giảng viên khó tính và bảo 
thủ có thể dẫn tới những kết quả bất lợi về 
học tập cho sinh viên này. Trong trường 
hợp này, sinh viên lo lắng và hạn chế phản 
biện cũng là điều dễ hiểu. 

3.2. Phản biện nửa vời 

a) Từ phía sinh viên 

Cũng cần nhắc đến tình trạng sinh 
viên đặt ra các câu hỏi không đúng lúc 
đúng chỗ. Rất nhiều sinh viên đến giờ thảo 
luận mới cuống cuồng mở giáo trình ra đọc 
lướt qua, đọc đến đoạn nào không hiểu thì 
hỏi ngay mà không nghiên cứu vấn đề cần 
hỏi từ trước. Điều này làm một mặt làm tốn 
thời gian của giờ thảo luận, mặt khác gây 
tâm lý ức chế đối với phía giảng viên bởi rất 
nhiều câu hỏi của sinh viên hoàn toàn có 
thể tìm thấy câu trả lời nếu sinh viên chịu 
khó đọc từ đầu đến cuối vấn đề được trình 
bày. Tình trạng hỏi lấy được, hỏi chỉ để hỏi 
mà không xác định mục đích rõ ràng cũng 
xuất hiện ở một số sinh viên. Như đã trình 
bày ở trên, phản biện là trạng thái chuyên 
nghiệp của thảo luận, cho nên muốn phản 
biện, phải tự học, tự nghiên cứu mới có 
kiến thức để tranh luận. 

b) Từ phía giảng viên 

Thuật ngữ “phản biện” trong môi 
trường đào tạo thường được gặp nhất trong 
các hội đồng phản biện các đề tài khoa học, 
khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận 
án tiến sĩ,… Ở hình thức này, người ta hình 
thành các hội đồng phản biện các công 
trình của các tác giả nghiên cứu khoa học. 
Về mặt lý thuyết, đây là hình thức phản 
biện có chất lượng ở cấp độ cao bởi tác giả 
các công trình có thời gian nghiên cứu vấn 
đề sâu sắc, hội đồng phản biện gồm các 
thành viên là nhà nghiên cứu chuyên sâu 
về lĩnh vực được xem xét. Đáng buồn thay, 
hình thực phản biện này giờ đây không còn 
đạt được ý nghĩa như lý thuyết của nó. Thật 
vậy, chỉ cần đi dự các buổi bảo vệ khóa 
luận tốt nghiệp của sinh viên cũng có thể 
nhận ra sự sắp xếp, tính kịch của buổi bảo 
vệ khóa luận. Cá biệt, còn có trường hợp 

thành viên hội đồng phản biện đưa ra 
những câu hỏi “ngớ ngẩn” vì một lẽ thành 
viên này đến tận thời điểm ngồi vào bàn 
của hội đồng mới cầm được công trình của 
tác giả trên tay. 

Cung cách phản biện như vậy trước 
hết thể hiện sự thiếu nghiêm túc trong hoạt 
động khoa học, sau đó gây ấn tượng và tạo 
thói quen không tốt ở sinh viên khi tham 
gia hoạt động phản biện. Mô hình hoạt 
động phản biện được coi là có chất lượng 
nhưng vẫn có những điểm hạn chế xuất 
phát từ chủ quan như vậy thì thật khó có 
thể là mẫu hình tốt để sinh viên học tập và 
làm theo. 

3.3. Đi tìm nguyên nhân 

* Giảng viên không muốn nghe phản 
biện 

Phương thức truyền thụ kiến thức 
“đọc - chép” đã ăn sâu vào cách học của cả 
giảng viên và sinh viên. Nếu so với phương 
pháp học thảo luận – phản biện thì truyền 
thụ kiến thức một chiều khiến cho giảng 
viên nhàn nhã hơn rất nhiều. Một cuốn giáo 
án được soạn có thể được dùng trong nhiều 
năm mà không cần cập nhật nhiều thông 
tin.  

Mặt khác, không phải tất cả các 
giảng viên đều có tâm lý sẵn sàng nghe 
phản biện cũng như biết tiết chế phản biện 
từ phía sinh viên. Tâm lý đứng trên sinh 
viên của giảng viên tương đối phổ biến. 
Cũng chính từ điểm này mà giảng viên ngại 
và có tâm lý xâu hổ nếu như bị sinh viên 
phản biện sắc sảo và chính xác. 

* Sinh viên không muốn tham gia 
phản biện 

Có thể thấy, bản thân sinh viên chưa 
có được kỹ năng phản biện thuần thục bởi 
kỹ năng này không được rèn luyện từ bậc 
phổ thông. Sự thiếu hụt về kiến thức, kỹ 
năng và cả thiên hướng phản biện khiến 
cho sinh viên Luật không muốn phản biện.  

* Sinh viên không cần phải có tư 
duy phản biện vẫn có thể tốt nghiệp  

Có một sự thật là đáng buồn là một 
sinh viên Luật có thể tốt nghiệp đàng hoàng 
sau bốn năm học mà không cần phải có tư 



Nội san Luật Gia Trẻ - Số 3/2009 33 

duy phản biện. Thật vậy, bằng cách luyện 
tập kỹ năng học thuộc lòng, sinh viên có 
thể ghi nhớ điều luật, nội dung bài giảng 
của giảng viên, sau đó, trong các kỳ thi, trả 
bài tốt, thậm chí được điểm khá, giỏi. Khi 
những sinh viên này tốt nghiệp và tới làm 
việc tại các văn phòng luật, tình trạng mà 
họ gặp phải là lúng túng, bối rối và luống 
cuống. 

* Hạn chế về học liệu và khả năng 
tiếp cận của sinh viên Luật với học liệu 

Muốn phản biện tốt phải có kiến 
thức cụ thể về lĩnh vực cần phản biện. Kiến 
thức sinh viên thu lượm được ngoài bài 
giảng trên lớp phần nhiều từ giáo trình, học 
liệu. Thật khó để có phản biện khi không có 
được những cơ sở khoa học đa dạng. Lấy ví 
dụ từ những giáo trình đang được giảng dạy 
tại các cơ sở đào tạo Luật. Số lượng giáo 
trình trình bày các quan điểm khác nhau về 
cùng một vấn đề quá ít trong khi lượng giáo 
trình được viết theo kiểu chân lý đúng lại 
chiếm đa số. Việc trình bày giáo trình theo 
hướng chỉ nêu một quan điểm mà tác giả 
cho là đúng nhất vô tình đã tập cho sinh 
viên cách tư duy một chiều mà không có sự 
đối chiếu so sánh. Đây cũng là điểm bất cập 
về nội dung khoa học của các giáo trình 
luật hiện nay mà người viết không muốn đi 
sâu. 

Một hướng mở khác đối với sinh viên 
Luật khi muốn phản biện là tiếp cận với các 
tài liệu nước ngoài (ở đây chủ yếu là tiếng 
Anh). Gần như ngay lập tức, sinh viên Luật 
gặp phải trở ngại lớn là hệ thống thư viện 
hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu 
nghiên cứu tài liệu nước ngoài và khả năng 
tiếng Anh còn hạn chế. 

* Kết cấu chương trình đào tạo 
không tạo điều kiện tốt cho phản biện 

Kết cấu chương trình đào tạo sinh 
viên Luật hiện nay theo quy định của Bộ 
Giáo dục và đào tạo nhìn chung chưa hợp 
lý. Khoảng 50 môn học được sắp xếp cho 8 
kỳ học (thực chất là 7 kỳ bởi kỳ học cuối 
cùng là thời gian sinh viên đi thực tập hoặc 
làm khóa luận tốt nghiệp) khiến cho thời 
lượng dành cho các môn giảm đi nhiều, số 
môn học trong một kỳ tăng lên đáng kể. 

Tương ứng theo đó là thời gian để sinh viên 
có thể nghiên cứu với mục đích nắm kiến 
thức rất ít chưa nói đến thời gian đào sâu 
nghiên cứu để có thể phản biện những gì 
mình đã được truyền thụ.  

4. Giải pháp cho việc phát triển 
tư duy phản biện ở sinh viên Luật 

Tư duy phản biện không phải tự 
nhiên mà có ở mỗi cá nhân. Đó là một quá 
trình rèn luyện nghiêm túc và có định 
hướng rõ ràng.  

4.1. Giải pháp tự thân 

a) Kỹ năng đặt câu hỏi 

Albert Einstein đã từng nói : “Điều 
quan trọng là đừng bao giờ ngừng đặt câu 
hỏi”. Phản biện đi từ cái nhỏ tới cái lớn. Một 
bí quyết nhỏ trong việc rèn luyện tư duy 
phản biện là hãy đặt thật nhiều câu hỏi về 
bất kỳ vấn đề nào mà bạn đang tìm cách 
giải quyết. Càng đặt nhiều câu hỏi, bạn sẽ 
hiểu nhiều về vấn đề đó bấy nhiêu.  

Những câu hỏi không phải là những 
lời phê phán. Những chất vấn tự nhiên 
thường bị nhầm lẫn là sự chỉ trích trong khi 
đơn giản chỉ là chất vấn, thăm dò. Bạn hãy 
đặt ra những câu hỏi cho những việc 
thường ngày. Đặt thật nhiều câu hỏi, bạn 
sẽ hiểu rõ hơn về tổ chức, về cơ quan của 
bạn và môi trường xung quanh. Nếu có sự 
hiểu biết tốt hơn, bạn sẽ có những cái nhìn 
sáng tạo về cách cải tạo nó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Có nhiều cách đặt câu hỏi tùy vào mục đích . 
Có thể sử dụng kỹ thuật “Hỏi tại sao 5 lần” 
để tìm gốc rễ vấn đề . Kỹ thuật này yêu cầu 
hỏi “Tại sao ?” ít nhất 5 lần . Đến khi không 
còn câu trả lời cho câu hỏi “tại sao ?” nữa thì 
nguyên nhân gốc đã được trả lời .  
Hoặc sử dụng những câu hỏi “5W và 1H” căn 
bản của nghề báo . Đó là : Who , What , 
Where , When , Why và How ? Chẳng hạn , 
bạn đứng trên lập trường của 1 nhà doanh 
nghiệp , khi đó bạn có thể đặt những câu hỏi : 
Ai là đối thủ cạnh tranh của ta ? Ai là 
khách hàng của ta ? Tổ chức của chúng ta 
làm gì ? Nhiệm vụ của chúng ta là gì ? 
Chúng ta có thể tạo ra được những bước 
cải tiến ở đâu ? Khi nào chúng ta nên 
thâm nhập vào 1 thị trường mới ? Tại sao 
khách hàng chọn sản phẩm của chúng ta 
? Tại sao chúng ta lại muốn thâm nhập thị 
trường mới ?  
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b) Các kỹ năng bổ trợ: 

* Trau dồi khả năng ngoại ngữ 

Như đã trình bày ở trên, ngoại ngữ 
là một cản trở đối với sinh viên Luật trong 
việc tiếp cận nguồn tư liệu tiếng nước ngoài 
vốn rất phong phú. Bởi vậy, rèn luyện khả 
năng ngoại ngữ là sự bổ trợ đáng giá cho 
việc phát triển tư duy phản biện.  

Thêm vào đó, ngôn ngữ là vỏ vật 
chất của tư duy. Sử dụng được ngoại ngữ 
thông thạo, tư duy bằng thứ ngôn ngữ đó 
cũng là một cách tiếp cận vấn đề theo 
hướng khác với cách tiếp cận truyền thống 
theo ngôn ngữ mẹ đẻ. Tư duy phản biện 
nhờ đó mà cũng được phát triển nhiều lần. 

* Kỹ năng đọc và tìm kiếm tài liệu 

Trong thời đại công nghệ thông tin, 
lượng thông tin mà mỗi người phải xử lý là 
vô cùng lớn. Rèn luyện được kỹ năng đọc 
và tìm kiếm tài liệu giúp cho tư duy phản 
biện sắc sảo và gọn ghẽ hơn. Ở chiều 
ngược lại, tư duy phản biện giúp tăng tốc 
độ đọc và khả năng tìm kiếm tài liệu chính 
xác hơn. 

4.2. Giải pháp ngoại thân 

Phản biện, như đã nói là trạng thái 
chuyên nghiệp của tranh luận. Tư duy phản 
biện, ngoài sự nỗ lực của từng cá nhân còn 
cần có cơ chế thích hợp để tồn tại và phát 
triển. Sau đây, chúng ta đi xem xét một vài 
giải pháp ngoại thân để phát triển tư duy 
phản biện ở sinh viên Luật. 

a) Thay đổi nhận thức của giảng 
viên, sinh viên  

Trong hội thảo tại trường Đại học 
dân lập Hoa Sen, nhà văn Nguyên Ngọc đã 
phát biểu: “Sinh viên đến trường để hoài 
nghi và tranh cãi”6. Cả sinh viên và giảng 
viên đều phải ý thức được điều này, bằng 
không, đại học cũng chỉ như “cấp 4” mà 
thôi. Giảng viên cần chấp nhận phản biện 
từ phía sinh viên. Phản biện là cách tham 
gia tích cực; mỗi lần phản biện là một lần 

                                                 
6 
http://dt.ussh.edu.vn/index.php?option=com_content&
view=article&id=153&Itemid=68 

thêm tự tin và củng cố lại kiến thức cho 
sinh viên lẫn giảng viên. 

Một sinh viên từng tâm sự về cảm 
giác của mình sau những lần phát biển 
chính kiến trước giảng viên: “Sau được thầy 
động viên, giảng giải thêm, mình bạo dạn 
hơn, tích cực chất vấn hơn”. Với giáo dục, 
tình hình học sinh từ phổ thông tới đại học 
học sinh – sinh viên vẫn quen với lối truyền 
thụ một chiều, ít chịu tìm tòi độc lập suy 
nghĩ thì sự động viên, khuyến khích từ phía 
giảng viên ở bậc học đại học là vô cùng cần 
thiết. Để sinh viên tích cực phản biện, cần 
có sự lắng nghe, cổ vũ và khuyến khích của 
giảng viên. Thực tế cho thấy, sinh viên phải 
trông chờ vào từng cá nhân giảng viên bởi 
kỹ năng sư phạm của giảng viên là rất khác 
nhau.  

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết 
cho phản biện là phải có tư duy sâu mới 
phản biện được. Yêu cầu đặt ra với phản 
biện ở môi trường đào tạo là phản biện trên 
tinh thần tôn sư trọng đạo, thái độ đúng 
mực.  

b) Tạo lập môi trường thảo luận – 
phản biện. 

Muốn có phản biện trước hết phải có 
thói quen thảo luận. Có thể nói, thói quen 
giảng dạy “đọc - chép” và sự thiếu thân 
thiện từ giảng viên đã “giết chết” cảm hứng 
nói của sinh viên trước những vấn đề mà họ 
cho là vướng mắc. 

Kết cấu chương trình đào tạo cần có 
sự thay đổi để giảm lượng môn học phải 
học, tăng thời lượng học cho từng môn, đặc 
biệt là tăng thời gian thảo luận cho các môn 
học.  

Giảng viên cần được đào tạo về 
nhận thức và kỹ năng phản biện, điều tiết 
phản biện để trở thành người hướng dẫn sự 
hỏi đáp trở thành những cuộc thảo luận 
chuyên nghiệp mà biểu hiện cao nhất của 
nó là phản biện. 

Phản biện cần thông tin khoa học. 
Trách nhiệm này thuộc về các cơ sở đào tạo 
luật và các tác giả soạn học liệu cho chương 
trình đào tạo luật. Có lẽ sự  trông chờ vào 
việc các cơ sở và tác giả này trình bày học 
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liệu một cách khoa học và nghiêm túc sẽ 
không có hiệu quả bằng việc có quy định 
bắt buộc về chất lượng khoa học của từng 
học liệu. Một giáo trình được trình bày khoa 
học thể hiện sự nghiêm túc trong nghiên 
cứu của các tác giả, đồng thời là cơ sở 
thuận lợi cho hoạt động tư duy sâu làm nền 
tảng cho tư duy phản biện của sinh viên 
Luật. 

Hệ thống thư viện cần được cập nhật 
các đầu sách nước ngoài. Cần thiết phải có 
thư viện điện tử kết nối với các cơ sở dữ 
liệu pháp luật lớn trên thế giới như 
Westlaw, Heinonline, Lexis, Springerlink, 
Jstor, Bepress… bởi đây là cách nhanh nhất 
để cập nhật thông tin khoa học pháp lý trên 
toàn thế giới với chi phí hợp lý. Sinh viên 
cần được tập huấn về các thức sử dụng các 
nguồn tài nguyên này. 

c) Các hình thức đào tạo tư duy 
phản biện dành cho sinh viên Luật 

Vấn đề lớn nhất đối với sinh viên 
Luật là không có nền tảng tư duy phản biện 
chứ chưa nói đến tư duy phản biện pháp lý.  

Như vậy, các lớp đào tạo về tư duy 
phản biện thông thường là cần thiết đối với 
sinh viên Luật. Ở đây có thể phát huy vai 
trò của Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên và 
các câu lạc bộ trong việc tổ chức những lớp 
học này.  

Tư duy phản biện cũng nên được coi 
như một môn học trong chương trình. Môn 
học này có thể là bắt buộc hoặc tự chọn. 
Theo quan điểm của người viết bài, nên xây 
dựng tư duy phản biện pháp lý thành một 
môn học bắt buộc hoặc có thể dạy tư duy 
phản biện pháp lý thông qua môn viết luận 
pháp lý (legal writing). Một số học giả đã 
chứng minh rằng, dạy tư duy phản biện cho 
sinh viên qua việc dạy viết luận pháp lý có 
kết quả rõ ràng hơn tranh luận bằng lời nói 
đơn thuần7.  

 

                                                 
7 Kristin R. Woolever, 1987, Critical Thinking and 
Legal Discourse (Paper presented at the Annual 
Meeting of the Conference on College Composition 
and Communication, 38th, Atlanta, GA, March 19 – 21, 
1987) 

Kết luận 

Tư duy phản biện ngày càng trở 
thành kỹ năng không thể thiếu trong hành 
trang của mỗi sinh viên Luật. Đặc biệt, do 
đặc thù của lĩnh vực học tập và nghề 
nghiệp tương lai mà sinh viên Luật còn phải 
phát triển tư duy phản biện pháp lý. Tuy 
nhiên, thực trạng sinh viên Luật thực hành 
tư duy phản biện dù ở mức độ thấp nhất 
hiện vẫn còn nhiều điều đáng để suy nghĩ. 
Những giải pháp đã được nêu ra ở trên nên 
được thực hiện đồng bộ và ráo riết. Trách 
nhiệm hình thành và phát triển tư duy phản 
biện trước hết nằm ở bản thân của từng 
sinh viên Luật, giảng viên Luật. Nếu không 
coi đó như là nhu cầu tự thân thì các yếu tố 
môi trường cũng như các yếu tố hỗ trợ khác 
sẽ không có nhiều ý nghĩa. Mặt khác, cũng 
cần thấy rằng, quá trình hình thành và phát 
triển tư duy phản biện ở sinh viên Luật cần 
có thời gian và bước đi cụ thể, không thể 
nóng vội mới mong thay đổi tình hình hiện 
tại. 
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THẾ SỰ - MỘT GÓC NHÌN 

            Trương Hồng Quang 

 

  Có một thực tế là trong cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học, tâm lí ngại khó, ngại không 

đủ tầm là một trong những lí do khiến các bạn sinh viên không tham gia. Đối với các bạn sinh viên 

năm thứ nhất thì còn mang thêm tấm lí mình chưa học các 

môn luật chuyên ngành, kiến thức còn hạn chế thì làm sao 

tham gia. Tuy nhiên, đó là những quan niệm không đúng 

đắn. Pháp luật và xã hội luôn có mối liên hệ mật thiết với 

nhau, hài hòa trong một tổng thể nhất định. Do đó, không 

nhất thiết chúng ta phải vội chọn những đề tài thuộc khoa 

học Luật chuyên ngành khi chúng ta chưa học, chưa tiếp 

cận nhiều. Có rất nhiều vấn đề thuộc về xã hội, lý luận 

chung về Nhà nước và pháp luật...đang chờ đợi chúng ta 

giải quyết như: phản biện xã hội (một kỹ năng ngày càng 

được trân trọng trong khoa học pháp lý), cung cách ứng xử 

trong môi trường pháp lý hiện nay...Lý luận bao giờ cũng là 

gốc của mọi vấn đề. Trong số này, xin mời các bạn đến với 

cuốn sách “Thế sự - một góc nhìn” để hiểu thêm về vấn đề 

trên. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Nhà nước và pháp luật – Từ một 

góc nhìn... 

      Phần đầu của cuốn sách mang đến cho 

chúng ta một góc nhìn riêng về Nhà nước và 

pháp luật của tác giả. Đó là về Người đại 

biểu nhân dân và Chuyện làm Luật. Hai 

chương tách biệt tưởng như không có liên hệ 

gì với nhau nhưng thực sự lại khác. Đại biểu 

Quốc hội luôn là đề tài chưa có hồi kết ở Việt 

Nam. Dân chủ trực tiếp hay Dân chủ đại 

diện? Nâng cao chất lượng ĐBQH như thế 

nào, ĐBQH chuyên trách hay chuyên 

nghiệp?...Ông cho rằng làm nghề đại biểu 

thực chất là làm 2 việc sau đây: làm cho cử 

tri vừa lòng và hoạt động có hiệu quả ở 

Quốc Hội. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập 

đến Trách nhiệm pháp lý và Trách nhiệm 

chính trị? Chúng có liên hệ gì với nhau? Hỗ 

trợ nhau như thế nào? Để trả lời được những 

câu hỏi trên thực sự không phải là dễ. Từ 

chuyện ĐBQH, tác giả đã bàn đến một phạm 

trù rộng hơn: Quốc hội với vai trò giám sát, 

với phương châm “Nhất Ngoạn, nhì Trân, 

tam Lân, tứ Quốc”. Ở Chương I, tác giả cũng 

bình luận ngắn về một số kỳ họp của Quốc 

Hội khóa XI.  Từ chuyện ĐBQH và QH, 

Nguyễn Sĩ Dũng đã bàn đến chuyện làm 

Luật ở nước ta hiện nay với các vấn đề như: 

Triết lý của lập pháp, Lý thuyết lập pháp, 

góp phần hiện đại hoá công nghệ làm Luật, 

đổi mới quy trình lập pháp, luật khung hay 

GIỚI THIỆU SÁCH 

Thông tin chung 

Tác giả: TS. Nguyễn Sĩ Dũng (Phó chủ 

nhiệm Văn phòng Quốc hội). 

NXB. Tri Thức ấn hành quý II năm 2007. 

Số trang: 312. Giá bìa: 45.000Đ. 
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Luật chi tiết ... Hầu như các góc cạnh của 

chuyện làm luật đã được tác giả bàn đến 

một cách chi tiết, cặn kẽ, có những góc nhìn 

mới làm thay đổi hẳn một số quan niệm hiện 

nay. Có một số điều mà lâu nay chúng ta ít 

để tâm đến, không mấy luận bàn nhưng tác 

giả đã đề cập và đánh giá rất thú vị (như 

chuyện Pháp luật điều chỉnh hành vi, 

Chuyện nợ và treo)... 

       Bình luận xung quanh các vấn đề 

kinh tế và xã hội.... 

       Pháp luật và xã hội là 2 phạm trù có 

liên quan mật thiết với nhau. Tác động của 

pháp Luật đến xã hội là vô cùng và ngược 

lại. Trong phần này, tác giả đề cập đến các 

vấn đề kinh tế nóng hổi như: cách nhìn về 

hội nhập, tài sản vô hình, độc quyền có lợi 

cho ai?; Bàn về cải cách giáo dục như: Một 

ngôi nhà cũ kĩ, đối xử với tương lai, nhân tài 

ở đâu ra..; Mạn đàm về các vấn đề xã hội 

như: giải pháp cho vấn đề của giá thuốc, về 

sự cấm đoán và cuộc sống, cơm tù, phố cổ 

với thời gian, Hà Nội là của ai?, thế hệ @... 

Tất cả đều hiển hiện dưới ngòi bút của tác 

giả một cách chân thực. tác giả luận bàn 

một cách nhẹ nhàng, không mạnh mẽ nhưng 

lại có sức nặng. Mục đích đã rõ, ý tưởng 

cũng sâu sắc, Thật sự đó mới là một giọng 

điệu của một kẻ “sĩ phu quân tử”. 

      Thực sự, khi đọc cuốn sách này, chúng 

ta dễ dàng nhận ra một số điều như sau: 

(1)  Tác giả viết rất ngắn, không dài dòng 

văn tự, không phô trương ngôn từ, không 

quá sâu cay nhưng lại có sức hút, có sức làm 

bật đi những quan niệm cũ và lỗi thời. 

(2)  Những bài viết trong cuốn sách đều 

mang phong cách báo chí (đã được đăng tải 

trên các báo nổi tiếng trong nước) nên gần 

gũi hơn với độc giả, không mang nặng tính 

chất nghiên cứu. Nhưng cũng không vì thế 

mà những bài viết đó mất đi tính khoa học 

của nó. Tính khoa học đó đã xuất phát từ 

chính con người Nguyễn Sĩ Dũng và thể hiện 

qua những quan điểm của ông. 

(3)  Giọng điệu viết nhẹ nhàng, đối lúc 

có phần hóm hỉnh, ví dụ như đoạn luận về 

chuyện kẹt xe, tác giả bắt đầu với 2 câu:” 

Đã ngủ ở trong chăn, Ừ chăn có rận, băn 

khoăn làm gì?”. 

(4)  Một con người với một nhân cách 

lớn. Nói như để thỏa lòng mình, luận bàn 

như thể những đứa con tinh thần của mình 

đang đau đớn, quằn quại ở ngoài cuộc sống. 

Rất đáng để chúng ta quan tâm. 

       Các bạn thân mến! Có thể có một số 

vấn đề trong cuốn sách này không thuộc 

chương trình học của một cử nhân luật 

nhưng chúng tôi tin rằng, nó sẽ hỗ trợ cho 

các bạn rất nhiều trong việc nhận thức. 

Nhận thức về một quan niệm, về cuộc sống 

xung quanh. Đó chính là khởi nguồn cho một 

tư duy pháp lý đúng đắn cho hiện tại và 

tương lai của chúng ta. Qua đó, các bạn và 

nhất là các bạn sinh viên năm nhất sẽ thu 

được những kiến thức nền tảng nhất định, có 

thể phát huy và rèn luyện được khả năng 

phân tích, cảm nhận và luận bàn một vấn 

đề. Tại sao bạn không chọn ngay một trong 

số những vấn đề này để tham gia cuộc thi 

Sinh viên Nghiên cứu khoa học hay chỉ đơn 

thuần là sự tìm hiểu và đánh giá cho bản 

thân mình nhỉ? Chúc các bạn thành công./. 
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CCÂÂUU  HHỎỎII  KKÌÌ  NNÀÀYY  

 
 Lê Hồng Thảo -  KT32F 

 

TTHHỬỬ  TTÀÀII  LLOOGGIICC  

NgÔI NHÀ MA QUỶ 
 

 
 

Để trả lời câu hỏi, hãy 

gửi email đến địa chỉ: 

luatgiatre@gmail.com, 

trước ngày 26/4/2009! 

Danh sách các bạn có 

đáp án đúng và nhận 

phần thưởng sẽ được 

đăng trên nội san  

Luật Gia Trẻ số 04. 

Những phần quà thú vị 

đang chờ đợi các bạn! 

Một chàng sinh viên luật vô tình lạc vào 
một ngôi nhà ma quỷ với những phép 
tính sai chằng chịt trên tường. Anh tìm 
thấy một mảnh giấy viết bằng kí tự cổ: 

                            4 x 4 – 4 = 20         
1 + 6 + 18 =164             3 + 3 + 3 = 346 

                                      
                       
                        1 + 2 + 3 = 175 
 

 

                               2 + 2 – 2 = 12 

 

                           

    
 
    
  

  

 
 

  

  Hãy đọc mảnh giấy trên và 
giúp chàng trai thoát khỏi ngôi nhà 
ma quỷ này nhá!!! 

 

ĐĐÁÁPP  ÁÁNN  KKÌÌ  TTRRƯƯỚỚCC  
Tìm màu: dựa vào lần đoán thứ nhất, thứ 2 và thứ 4 
ta thấy màu đúng là màu hồng, màu tím và màu 
đen bị loại; dựa vào lần thứ 3 thì màu đỏ bị loại. 
Vậy chỉ còn màu hồng và màu xanh (vậy là sẽ có 2 
viên ngọc cùng màu với nhau). Tìm vị trí: dựa vào 
lần đoán thứ 3 thì màu hồng ở hộp số 2 vậy màu 
xanh sẽ không thể ở vị trí số 2, kết hợp với lần đoán 
thứ nhất thì viên ngọc màu xanh ở vị trí số 3. 
Vậy thứ tự các viên là hồng hồng xanh 
Phần thưởng sẽ được trao cho các bạn có tên sau 
đây: Nguyễn Thị Thảo – lớp KT32F,  
Phạm Thị Huyền Trang - lớp HS33D 

 



  
 
 

                Hoàng Minh Tuấn – DS32C 
 
 
 
 

 

 

MMắắtt  aaii  ttiinnhh  hhơơnn!!!!!!  

 
Lady justice 1 

 
Lady justice 2 

Hai bức tượng Lady justice này có tới 4 điểm 
khác nhau, hãy giải trí và luyện tập mắt nào!! 

LuËt s th«ng minh 

  
  
  
  
  
  
  
 

 
       Chuyện kể về một luật sư trẻ mới ra trường, trong những ngày đầu mới hành 

nghề.  Vụ án đầu tiên mà anh luật sư này tham gia tranh tụng đó là vụ kiện giữa một hãng 

taxi và một cậu bé. Trong vụ án này, anh ta tham gia với tư cách là đại diện cho hãng taxi 

có một chiếc xe taxi đã đụng phải cậu bé. Vụ kiện đưa ra Tòa vì tai nạn ấy làm cho một 

cánh tay của cậu bé bị thương tật nặng tới mức mà nó không thể giơ tay cao hơn khỏi đầu 

như trước được nữa. Và sau đây là cuộc đối đáp: 

 Này em, có phải cánh tay em bị thương do tai nạn đó không? – Luật sư nói. 

 Dạ, vâng ạ! – Chú bé đáp. 

 Và tai nạn đó làm cho tay em bây giờ không thể giơ cao lên được phải không? 

 Dạ, vâng ạ! 

 Vậy em có thể cho Tòa thấy lại rằng, từ khi bị tai nạn đến giờ em có thể giơ tay cao lên 

tầm nào được không? 

Chú bé giơ tay lên cao chỉ ngang với vai trong dáng vẻ như đã cố hết sức. Chàng luật sư trẻ 

hỏi tiếp với phong thái ngây thơ hết mực : 

 Thế trước khi bị tai nạn thì tay em có thể giơ cao lên chừng nào? 

 Và cánh tay ấy vươn thẳng lên cao trên đầu chú bé.  

(Vũ Đình Chinh – st) 
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THƯ MỜI THAM GIA VIẾT BÀI CHO THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ 
 

Lời đầu tiên, xin được gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn độc giả của Nội san Luật Gia Trẻ. 

Thảo luận chuyên đề là hoạt động thường kì của CLB Luật Gia Trẻ. Với mong muốn các buổi 

thảo luận có chiều sâu hơn và thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các bạn, Ban chủ nhiệm CLB 

trân trọng kính mời các bạn tham gia viết bài cho chuyên đề thảo luận “Hợp đồng hôn nhân- xu 

hướng của thời đại”, chuyên đề sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2009. 

Hợp đồng hôn nhân (prenuptial agreement) là một vấn đề chưa được quy định cũng như thừa 

nhận trong Luật hôn nhân và gia đình hiện hành của Việt Nam nhưng lại được rất nhiều nước trên 

thế giới thừa nhận. Với sự phát triển của kinh tế thị trường, phải chăng sớm hay muộn Việt Nam 

cũng đi theo xu hướng thừa nhận hợp đồng hôn nhân? Những luật gia tương lai, chúng ta hãy cùng 

thảo luận và đưa ra những ý kiến của mình về vấn đề này! 

 Lịch trình thực hiện thảo luận chuyên đề : 

1. Các bạn liên hệ với Ban chủ nhiệm để đăng kí đề tài và nhận tài liệu tham khảo trước 

ngày 19/4/2009. 

2. Các bạn nộp bài viết trước ngày 3/5/2009. 

3. Ban chủ nhiệm tập hợp bài viết và chọn các bài để đăng trên chuyên san “Hợp đồng 

hôn nhân – xu hướng của thời đại” (số nội san đặc biệt của Nội san Luật Gia Trẻ). 

4. Ban chủ nhiệm chọn một số bài trong chuyên san để thảo luận và phản biện. 

5. Chuyên san và nội dung bài viết cần phản biện sẽ được gửi cho tất cả các bạn tham gia 

viết bài và đăng kí phản biện trước ngày 10/5/2009. 

6. Tháng 5 năm 2009, tổ chức thảo luận chuyên đề. 

 Những nội dung cần giải quyết theo đề nghị của Ban chủ nhiệm : 

 Khái niệm và đặc trưng cơ bản của hợp đồng hôn nhân. 

 Hợp đồng hôn nhân trong pháp luật một số nước (các nước phương Tây: Mỹ, Pháp…, các 

nước phương Đông: Nhật Bản, Thái Lan…) 

 Pháp luật của Việt Nam về hợp đồng hôn nhân (các thời kì trước) 

 Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong hợp đồng hôn nhân. 

 Có nên công nhận hợp đồng hôn nhân ở Việt Nam (những điều kiện để quan hệ này hợp 

pháp ở Việt Nam xét trên nhiều phương diện: xã hội, đạo đức, pháp luật…) 

 Bạn có thể chọn một đề tài yêu thích và phù hợp để viết ngoài những nội dung Ban 

chủ nhiệm đề nghị, Ban chủ nhiệm sẽ hỗ trợ các tài liệu tham khảo cho bạn. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ: 

 Số điện thoại: 0955267059, 0982668706 

 Email: luatgiatre@gmail.com 

 

 

Ban chủ nhiệm 


