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Tóm tắt
Bài viết tập trung nghiên cứu phương pháp giảng dạy thực hành, sử dụng phiên tòa giả định nhằm mang lại môi trường 
học tập thực tế, hiệu quả cao cho sinh viên Luật. Việc sử dụng các vụ án điển hình có tính thời sự, thực tế tại địa phương, 
trường học là cơ sở để sinh viên Luật có nhiều kiến thức chuyên môn phân tích vụ việc, kỹ năng thực hành hỏi - đáp 
chứng cứ và trả lời các câu hỏi trước cơ quan xét xử. Các sinh viên Luật với vai trò là người học đóng các vai là thành 
viên hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát, đại diện luật sư, nguyên đơn, bị đơn, người có nghĩa vụ và liên quan… cần 
phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, lắng nghe ý kiến của bên nguyên đơn và bên bị đơn để đưa ra phán quyết đúng pháp luật, hợp 
tình, hợp lý và công tâm nhất.

Từ khóa: Vụ án; sinh viên; giảng viên; hình thức; các bước tiến hành; tòa án.

Abstract
The paper focuses on practical teaching methods, using judicial trials to provide a realistic, highly effective learning 
environment for Law students. The use of case studies in local, schools is a basis for law students to have a lot of expertise 
in case analysis, practical skills of question - answer, evidence and payment, and answering questions before judging. 
Law students will act as members of the trial panel, representatives of the procuracy, representatives of lawyers, plaintiffs, 
defendants, obligors and etc. It is necessary to carefully study the criminal records, listen to the opinions of the plaintiff 
and the defendant to make the most reasonable and fair judgment.
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1. Tổng quan 
Hiện nay, ở Việt Nam có hơn 40 cơ sở đào 

tạo cử nhân Luật, chủ yếu tập trung ở hai đầu đất 
nước, còn lại là rải rác ở các tỉnh thành, trong 
đó có Đại học Duy Tân (Đà Nẵng). Các cử nhân 
Luật sau khi ra trường đều chọn các ngành nghề 

liên quan đến hoạt động pháp luật như ngành Tòa 
án, Viện Kiểm sát, Thanh tra, Công chứng, Luật 
sư… trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. 
Thực tế, sau khi ra trường các sinh viên Luật 
thường có khả năng tư duy, lập luận, giải quyết 
vấn đề hiệu quả và nhanh nhẹn, đây được xem là 
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lý do tại sao sinh viên Luật có xu hướng thành 
lập và làm chủ các doanh nghiệp như các ngành 
kinh tế hay quản trị kinh doanh [10].

Để có được điều đó, sinh viên Luật thường 
được các giảng viên Luật áp dụng nhiều phương 
pháp giảng dạy khác nhau như: Phương pháp 
thuyết trình, phương pháp dạy học bằng tình 
huống, phương pháp tư duy phản biện, phương 
pháp theo mô hình tư vấn pháp luật cộng đồng. 
Phương pháp thuyết trình (phương pháp giảng 
dạy truyền thống) là mô hình dạy và học trong đó 
giảng viên là trung tâm, giảng dạy cho sinh viên 
qua các bài giảng dựa vào các giáo trình, kiến thức 
xã hội và thực tế, sinh viên học được kiến thức từ 
các giảng viên. Phương pháp dạy học bằng tình 
huống là phương pháp sử dụng nhiều ví dụ thực 
tế, kỹ năng giải quyết tình huống, giúp sinh viên 
có cái nhìn sâu hơn và thực tiễn hơn về vấn đề 
lý thuyết đã được học; thông qua việc xử lý tình 
huống, sinh viên sẽ có điều kiện để vận dụng linh 
hoạt các kiến thức lý thuyết. Phương pháp tư duy 
phản biện (tranh luận) là phương pháp giúp cho 
sinh viên rèn tư duy logic, nhanh nhạy khi giải 
quyết tình huống; đây là cơ sở để sinh viên Luật 
dễ dàng tiếp cận và phát triển kỹ năng tranh tụng 
tại các phiên tòa, đưa ra luận cứ chứng minh hoặc 
bảo vệ cho các quan điểm của mình. Phương 
pháp theo mô hình tư vấn pháp luật cộng đồng 
là phương pháp giúp cho sinh viên phát triển kỹ 
năng tư vấn pháp luật… Mỗi phương pháp đều 
thể hiện những ưu điểm và nhược điểm riêng của 
mình. Để tiếp cận việc dạy và học trong thời đại 
cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, chúng tôi 
nhận thấy cần kết hợp các phương pháp nêu trên 
với các hoạt động thực tiễn tại các mô hình phiên 
tòa giả định. Hiện nay, chưa có một khái niệm 
quy định cụ thể về phiên tòa giả định. 

Theo ý kiến cá nhân nhóm tác giả, có thể hiểu 
phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền pháp 
luật có tính thực tế cao, có sự phối hợp, liên kết 
giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể. Phiên tòa giả 
định là sự thể hiện rõ nét đặc trưng, truyền thống 

gắn lý thuyết với thực tiễn. Phiên tòa giả định 
diễn ra với nhiều yếu tố bất ngờ và thú vị; sinh 
viên với vai trò là người học và thể hiện “tròn 
vai” là những thành viên Hội đồng xét xử, đại 
diện Viện kiểm sát, đại diện Luật sư…, cần phải 
nghiên cứu kỹ hồ sơ, lắng nghe ý kiến của bên 
nguyên đơn và bên bị đơn để đưa ra phán quyết 
chính xác và công tâm nhất. 

Phiên tòa giả định bao gồm các bài tập tình 
huống, các bản án đã được các tòa án xét xử được 
giảng viên Luật tập hợp và biên soạn lại làm tư 
liệu học cho sinh viên Luật. Trên cơ sở nội dung 
vụ án, sinh viên Luật đảm nhận các vai trò trong 
phiên tòa phải tự thực hiện các nhiệm vụ của 
mình như: Kiểm sát viên phải viết cáo trạng hoặc 
bản luận tội, Luật sư viết bài bào chữa, Thẩm 
phán hay Chủ tọa phiên tòa viết bản án… dưới 
sự hướng dẫn và giúp đỡ của giảng viên Luật. 
Ngoài ra, các thủ tục khác như thủ tục bắt đầu 
phiên tòa, thủ tục xét hỏi, thủ tục tranh luận cũng 
đều được sinh viên Luật thực hiện thuần thục 
như một phiên tòa thật sự, từ trang phục, mô hình 
phòng xử án và các bước, các thủ tục tiến hành tố 
tụng tại phiên tòa được tái hiện đầy đủ.

Nội dung của phiên tòa giả định thường đề cập 
đến một số vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay, 
như trộm cắp, giết người, tàng trữ trái phép chất 
ma túy... Với tình huống giả định sát với thực tế, 
nội dung thể hiện sinh động phù hợp với giới trẻ, 
giúp sinh viên Luật hiểu biết hơn về luật pháp, 
ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức được 
những hành động của mình để tránh những điều 
đáng tiếc có thể xảy ra. Đặc biệt, việc áp dụng 
phương pháp dạy học phiên tòa giả định sẽ nâng 
cao kiến thức pháp luật cho sinh viên Luật, cung 
cấp cho sinh viên Luật những kiến thức giữa lý 
thuyết và thực tế, góp phần thúc đẩy chất lượng 
dạy Luật ở Trường Đại học Duy Tân.

2. Lựa chọn vụ án có tính thời sự, thực tế tại 
địa phương, trường học

Các vụ án tại phiên tòa giả định dễ dàng được 
xây dựng dựa theo tư liệu thực tiễn xét xử, chủ 
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yếu như hành vi cố ý gây thương tích, vi phạm 
quy định về điều khiển phương tiện giao thông 
đường bộ, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma 
túy, giết người... Ở đây, nhóm tác giả có thể dẫn 
chiếu về một vụ án có tính thời sự, thực tế tại địa 
phương, trường học đối với tội phạm về tàng trữ 
trái phép chất ma túy.

Việc tàng trữ trái phép chất ma túy đem lại 
cho người phạm tội rất nhiều lợi nhuận nên nhiều 
người đã bất chấp tất cả để lao vào con đường 
phạm pháp. Họ biết có tội nhưng vẫn làm, họ 
nhận thức rõ hành vi của mình bị pháp luật cấm, 
thấy trước tác hại của việc tàng trữ ma túy nhưng 
vẫn thực hiện. Đặc biệt, trong số người phạm tội 
có cả đối tượng phạm tội là sinh viên đang ngồi 
trên ghế nhà trường. 

Đa số sinh viên đều biết được tội phạm là hành 
vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ 
luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm 
hình sự thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý, xâm 
phạm trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp 
pháp của tổ chức; xâm phạm tính mạng, danh dự, 
sức khỏe, nhân phẩm, tự do, các quyền, lợi ích 
hợp pháp khác của công dân; xâm phạm những 
lĩnh vực khác của trật tự pháp luật. Hiện nay, 
cả nước đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 
09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ  
[8]; vì vậy, việc lựa chọn vụ án giả định có tính 
thời sự, thực tế tại địa phương, trường học để xét 
xử giả định đối với một số dạng tội phạm đang 
gây bức xúc trong tình hình hiện nay là nhu cầu 
khách quan và cần thiết.

Ma túy được chia làm 3 nhóm: Ma túy tự 
nhiên, ma túy tổng hợp và ma túy bán tổng hợp. 
Vật phẩm gồm các chất gây êm dịu, đê mê như 
thuốc phiện và các chế phẩm của nó; cần sa và 
các sản phẩm của cần sa; cô ca và các sản phẩm 
của cô ca; thuốc ngủ; các chất an thần; các chất 
kích thích; các chất gây ảo giác điển hình; dung 
môi hữu cơ và các thuốc xông… Theo quy định 
tại Bộ luật Hình sự năm 2015, các tội phạm ma 
túy đã gây ra những hành vi nguy hiểm cho xã 

hộị, do người có năng lực trách nhiệm hình sự 
thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm chế 
độ độc quyền quản lý của nhà nước về các chất 
ma túy, các tiền chất để sản xuất ma túy và những 
hoạt động liên quan trực tiếp đến quá trình quản 
lý, sử dụng các chất ma túy và các tiền chất đó. 
Tội phạm về ma túy có những đặc tính riêng biệt 
khác với những tội khác như tội lừa đảo hay giết 
người. Những đặc điểm hình sự nổi bật của tội 
phạm ma túy là phương thức thủ đoạn phạm tội; 
thời gian và địa điểm diễn ra hành vi phạm tội; 
tuyến và địa bàn trọng điểm; thông tin, dấu vết 
phổ biến và nơi phát hiện thông tin dấu vết đó; 
đặc điểm nhân thân người phạm tội. Nhà nước 
ngay sau khi mới thành lập đã xác định được tác 
hại của ma túy đối với cộng đồng, nền kinh tế và 
sự phát triển của một nước, do đó pháp luật Việt 
Nam luôn tỏ thái độ kiên quyết và nghiêm khắc 
đối với hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển 
trái phép các chất ma túy. Tội tàng trữ trái phép 
chất ma túy được xử phạt theo tính tăng dần về 
hành vi như “Tàng trữ trái phép chất ma túy mà 
không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản 
xuất trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 01 
năm đến 05 năm; phạm tội thuộc một trong các 
trường hợp theo luật định thì bị phạt tù từ 15 năm 
đến 20 năm hoặc tù chung thân; người phạm tội 
còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 
năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài sản”.

Trong quá trình điều tra vụ án, về các dấu hiệu 
cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy thì cơ 
quan điều tra cần căn cứ vào các dấu hiệu pháp 
lý đặc trưng của tội phạm này. Đó là có hành 
vi phạm tội tàng trữ trái phép chất ma tuý; ai là 
người thực hiện hành vi phạm tội; những người 
tham gia tàng trữ, vai trò, vị trí của họ; phương 
thức thủ đoạn cất giấu; mục đích tàng trữ; thời 
gian tàng trữ; loại ma túy và nguồn gốc của nó; 
những tài sản, tiền và những giá trị vật chất khác 
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do phạm tội mà có; những tình tiết tăng nặng 
và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự… Chủ thể của 
tội phạm là một trong bốn yếu tố cấu thành tội 
phạm. Đặc điểm nhân thân người phạm tội bao 
gồm những đặc điểm riêng về tâm sinh lý, về bản 
chất xã hội, điều kiện sống cũng như những hành 
vi lối sống riêng của người phạm tội. Khách thể 
của tội phạm là chính sách độc quyền quản lý của 
nhà nước về chất ma túy, trực tiếp là hoạt động 
tàng trữ các chất ma túy, xâm phạm trật tự an 
toàn xã hội…

Ngoài vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép 
chất ma túy nêu trên, cũng có thể lựa chọn các 
vụ án kinh tế, dân sự có tính thời sự, thực tế tại 
địa phương, trường học bằng cách cho sinh viên 
xem video clip tóm tắt nội dung sự việc từ việc đàm 
phán, ký kết, thực hiện hợp đồng cho đến việc dẫn 
tới tranh chấp giữa hai bên, bên mua hàng và bên 
bán hàng. Do bên bán hàng thực hiện không đúng 
các nghĩa vụ giao kết trong hợp đồng về nghĩa vụ 
giao hàng và nghĩa vụ thanh toán tiền nên sự việc 
dẫn tới tranh chấp không thể thương lượng được. 
Vì vậy, bên mua hàng quyết định khởi kiện bên bán 
hàng ra tòa án… Có thể tại phiên tòa giả định, chủ 
tọa tuyên án “Bên bán hàng phải trả cho bên mua 
hàng số tiền đã nhận nhưng chưa giao hàng, cả 
số tiền lãi chậm trả và số tiền vi phạm hợp đồng; 
đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố của 
bên bán hàng phải trả tiền bồi thường khi cho 
rằng bên mua hàng không chịu chuyển tiền và 
không nhận hàng…”. Trung bình mỗi phiên tòa 
giả định thường kéo dài từ 45 - 60 phút, tùy thuộc 
vào từng vụ án cụ thể. Một phiên tòa giả định 
sẽ tái hiện quá trình xét xử vụ án, trình tự diễn 
ra như một phiên toà thật sự, cung cấp thông tin 
cho người học về hành vi vi phạm pháp Luật, vi 
phạm cam kết, đặc biệt giúp cho sinh viên nhiều 
kỹ năng về tranh tụng tại phiên tòa.

Phiên tòa giả định cũng giống như một vở 
diễn sân khấu. Do đó, kịch bản, tình huống phải 
phản ánh tương đối đầy đủ các tình tiết của vụ án 
đã diễn ra. Nội dung phần đối đáp giữa các nhân 

vật trong các vai Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, 
Kiểm sát viên, bị cáo, bị hại, nguyên đơn, bị đơn, 
người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan... do 
người học thể hiện phải rõ ràng; phần phát biểu 
quan

điểm của vị đại diện Viện Kiểm sát, phần tuyên 
án của Hội đồng xét xử tại phiên tòa giả định 
phải được các giảng viên - người dạy là cố vấn 
chuyên môn tham khảo trước. Có thể lồng ghép 
đưa thêm một số quy định pháp luật liên quan 
vào phiên tòa giả định như vấn đề trách nhiệm 
liên đới giữa các bị cáo về bồi thường thiệt hại; 
trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ đối với 
người chưa thành niên trong một số trường hợp 
được pháp luật quy định hay trách nhiệm của nhà 
trường, gia đình và xã hội. Sau khi lựa chọn vụ 
án có tính thời sự, thực tế tại địa phương, trường 
học thì sinh viên được nhập vai vào các nhân vật 
tại phiên tòa. Các giảng viên sẽ cung cấp tài liệu 
về tình huống có thật trong tình tiết vụ án để sinh 
viên tìm hiểu. Sau đó sẽ tiến hành thử để giúp các 
sinh viên rèn luyện các kỹ năng như giao tiếp, 
làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, tổ chức công 
việc, giải quyết mâu thuẫn... 

3. Hình thức và đối tượng tham dự phiên tòa 
giả định

Mặc dù là phiên tòa giả định nhưng để đảm 
bảo đúng theo quy định của pháp luật, người dạy 
và người học cần thực hiện quy định về hình thức 
bố trí không gian phiên tòa theo Thông tư 01/
TT-TANDTC ngày 28/7/2017 của Tòa án nhân 
dân tối cao. Phòng xử án phải được bố trí trang 
nghiêm, bảo đảm an ninh, trật tự phiên tòa; việc 
bố trí phòng xử án phải thể hiện vị trí, vai trò 
trung tâm của Hội đồng xét xử; bảo đảm quyền 
bình đẳng trước tòa án; bảo đảm nguyên tắc tranh 
tụng trong xét xử; bảo đảm quyền bào chữa của 
bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của đương sự; việc bố trí phòng xử án phải phù 
hợp với yêu cầu xét xử từng loại vụ án, vụ việc 
nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả xét xử của 
tòa án. Cụ thể, phòng xử án phải được bố trí quốc 
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huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
trên nền ốp gỗ ở chính giữa, phía sau và ở trên 
vị trí của hội đồng xét xử, hội đồng giải quyết 
việc dân sự, phá sản, thẩm phán chủ tọa phiên 
tòa, chủ trì phiên họp; phòng xử án được bố trí 
hai bục, trừ phòng xử án và giải quyết các vụ 
việc thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người 
chưa thành niên. Vị trí của Hội đồng xét xử, hội 
đồng giải quyết việc dân sự, phá sản, Thẩm phán 
chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp ở trên bục 
cao nhất; bục thứ hai là vị trí của những người 
tiến hành tố tụng khác, người tham gia tố tụng và 
người tham dự phiên tòa, phiên họp. Phòng xử 
án phải bảo đảm không gian để tiến hành phiên 
tòa, phiên họp và hàng rào ngăn cách giữa khu 
vực của những người tiến hành tố tụng, người 
tham gia tố tụng với khu vực của người tham 
dự phiên tòa, phiên họp; phải bố trí lối đi riêng 
của hội đồng xét xử, hội đồng giải quyết việc dân 
sự, phá sản, thẩm phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì 
phiên họp; lối đi của những người tiến hành tố 
tụng khác, người tham gia tố tụng, người tham 
dự phiên tòa, phiên họp; tường trong phòng xử 
án có nền màu vàng. Trường hợp xét xử lưu động 
thì phòng xử án phải bố trí quốc huy nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên phông nền 
màu xanh ở chính giữa, phía sau và ở trên vị trí 
của hội đồng xét xử. Bàn của những người tiến 
hành tố tụng được phủ khăn có màu giống với 
màu phông nền.

Về trang thiết bị trong phòng xử án, phòng xử 
án phải có quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; bục vị trí của hội đồng xét xử, 
hội đồng giải quyết việc dân sự, phá sản, thẩm 
phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp; bàn, 
ghế, bục khai báo, hàng rào ngăn cách, bảng nội 
quy phòng xử án, biển ghi chức danh của những 
người tiến hành tố tụng, biển ghi tư cách của 
người tham gia tố tụng, hệ thống chiếu sáng, quạt 
điện và hệ thống âm thanh. Căn cứ vào điều kiện 
cụ thể của mỗi tòa án mà phòng xử án có thể 
được trang bị thêm thiết bị ghi âm, ghi hình, màn 
hình ti vi, máy tính, mạng internet, mạng truyền 

hình trực tuyến và các trang thiết bị khác phục 
vụ cho công tác xét xử. Bàn, ghế, nền ốp gỗ để 
bố trí quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, bục khai báo, hàng rào ngăn cách 
trong phòng xử án bảo đảm các tiêu chuẩn như 
màu sắc là màu nâu; chất liệu bằng gỗ tự nhiên 
hoặc gỗ công nghiệp; bảng nội quy phòng xử án 
có nền màu xanh, chữ màu trắng được treo bên 
ngoài cửa chính của phòng xử án; biển ghi chức 
danh những người tiến hành tố tụng có nền màu 
đỏ, chữ màu vàng; biển ghi tư cách tham gia tố 
tụng của những người khác có nền màu xanh, 
chữ màu trắng; kích thước của quốc huy nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nền ốp gỗ 
để bố trí quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; bục vị trí của hội đồng xét xử, 
hội đồng giải quyết việc dân sự, phá sản, thẩm 
phán chủ tọa phiên tòa, chủ trì phiên họp; bàn, 
ghế, bục khai báo, hàng rào ngăn cách, bảng nội 
quy phòng xử án, biển ghi chức danh của những 
người tiến hành tố tụng…

Có thể nói, đối tượng cần được tham dự phiên 
tòa giả định ở cấp xã, phường, trường học rất đa 
dạng; bao gồm cán bộ, người dân và đặc biệt là 
các sinh viên đại học. Việc kể lại các vụ án thông 
qua phiên tòa giả định để chuyển tải nhiều thông 
điệp có ý nghĩa mang tính giáo dục cho người 
dân, trong đó có giới sinh viên - đây là đối tượng 
tiếp cận các vụ án dễ hiểu và nhanh nhất. Nếu có 
sự khác nhau về trình độ văn hoá, trình độ nhận 
thức, nghề nghiệp, lứa tuổi, tín ngưỡng, tôn giáo 
của các đối tượng thì cũng đều được tham dự 
phiên tòa giả định ở cấp xã, phường, trường học.

4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 
phiên tòa giả định trong giai đoạn hiện nay

Thứ nhất: Kế hoạch phiên tòa giả định
Bất cứ làm một công việc gì thì cũng cần có 

kế hoạch, mục tiêu cụ thể. Đối với phiên tòa giả 
định cũng không ngoại lệ. Kế hoạch phiên tòa 
giả định ở cấp xã, phường, trường học cần phải 
có mục tiêu, tiến độ cụ thể bởi nơi đây sẽ là  nơi 
trực tiếp triển khai các phiên tòa giả định. Vì vậy, 
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kế hoạch càng cụ thể, chi tiết, càng tạo điều kiện 
thuận lợi khi triển khai thực hiện. Trong từng 
giai đoạn kế hoạch phiên tòa giả định phải bám 
sát tình hình của địa phương, các điều kiện phát 
triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phải phù hợp 
với nguồn nhân lực và kinh phí cho công tác này. 
Có như vậy thì phiên tòa giả định mới thực sự có 
hiệu quả.

Thứ hai: Các bước tiến hành một buổi 
phiên tòa giả định

Một là, nắm vững nội dung vụ án: Giảng viên 
là người cần nắm vững vụ án của một buổi phiên 
tòa giả định qua các yếu tố về nội dung vụ án qua 
việc tự điều tra, tìm hiểu, gặp gỡ, quan sát... Có 
thể tìm hiểu vụ án qua tài liệu, sách báo, báo cáo 
tổng kết... Giảng viên phải nắm vững nội dung 
vụ án, cụ thể là hiểu rõ bản chất pháp lý của vấn 
đề được vụ án điều chỉnh, sự cần thiết phải ban 
hành văn bản; hiểu rõ đối tượng, phạm vi của vụ 
án; hiểu rõ nội dung vụ án; đặc biệt là nghiên cứu 
các văn bản hướng dẫn thi hành, tài liệu hướng 
dẫn và hệ thống văn bản điều chỉnh lĩnh vực đó. 
Ngoài ra, giảng viên cũng cần sưu tầm tài liệu 
dẫn chứng, chứng cứ minh họa. Đây là nội dung 
rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến chất lượng, 
độ sâu và sức thuyết phục của một buổi phiên tòa 
giả định. Tài liệu, chứng cứ minh họa cần được 
lựa chọn phù hợp, tuyệt đối tránh tài liệu, dẫn 
chứng minh họa thuộc diện mật của Đảng và Nhà 
nước; số liệu, dẫn chứng đã cũ không còn phù 
hợp với thực tế.

Hai là, chuẩn bị đề cương vụ án: Đề cương 
của một buổi phiên tòa giả định cần đầy đủ về 
nội dung, thích hợp với đối tượng, chặt chẽ về 
bố cục, sắc sảo về lập luận. Giảng viên phải phân 
tích cụ thể, cần lựa chọn vấn đề cốt lõi để thu hút 
người nghe về quyền và nghĩa vụ của các chủ 
thể ra sao; chế tài áp dụng đối với người vi phạm 
thế nào... Trong nội dung của đề cương có thể sử 
dụng phương pháp diễn giải, cần nêu bản chất, ý 
nghĩa của vụ án. Giảng viên cần tập trung phân 
tích quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan 

hệ xã hội được vụ án điều chỉnh, cơ chế thực hiện 
quyền khiếu nại, khởi kiện, thời hiệu khiếu nại, 
khởi kiện...

Ba là, phân công diễn viên của vụ án: Giảng 
viên thực hiện phiên tòa giả định, xét xử vụ 
án được dàn dựng dựa trên tình huống có thật 
trong tình tiết vụ án, nhằm đưa ra những đề tài 
tranh luận trong việc chấp hành pháp luật. Trong 
một phiên tòa giả định gồm có Thẩm phán, Hội 
thẩm nhân dân, Viện kiểm sát, Thư ký, Công an, 
Luật sư, người phạm tội và người có nghĩa vụ 
liên quan… Từ đó, giảng viên có thể phân công 
diễn viên là các thành viên trong vai trò Thẩm 
phán, Kiểm sát viên và Luật sư sẽ cùng nhau giải 
quyết tình huống để giúp sinh viên hệ thống lại 
nội dung đã học, đồng thời mang lại rất nhiều 
thông tin bổ ích cho các thành viên tham dự. Để 
khuyến khích tinh thần của sinh viên, giảng viên 
có thể trao giải thưởng cho sinh viên giải quyết 
tình huống tốt nhất.

5. Kết luận
Với những nội dung như đã trình bày ở trên, 

nếu việc chuẩn bị cho buổi học bằng phiên tòa 
giả định được chuẩn bị chu đáo như lựa chọn nội 
dung sát với bài học; xây dựng các tình huống, 
kịch bản; phân công sinh viên tham gia các vai, 
hình thức và trang bị tại phiên tòa giả định; cách 
thức tổ chức, điều hành phiên tòa giả định, tổng 
kết, rút kinh nghiệm và những vấn đề rút ra sau 
phiên tòa giả định... được làm tốt thì đây được 
xem là một phương pháp dạy và học rất hiệu 
quả cho sinh viên ngành Luật tại Trường Đại 
học Duy Tân. Đây là cơ sở để sinh viên hướng 
tới hoàn thiện về kỹ năng pháp luật như kỹ năng 
đọc, nghiên cứu, phân tích hồ sơ, tài liệu, thủ tục, 
trình tự tố tụng, kỹ năng tranh tụng, kỹ năng điều 
khiển phiên tòa… giúp sinh viên có điều kiện 
làm quen với môi trường pháp lý để rèn luyện kỹ 
năng thực hành đối với môn học. Với việc tham 
gia các phiên tòa giả định, sinh viên sẽ dễ dàng 
tiếp thu kiến thức pháp luật hơn là chỉ nghe giảng 
lý thuyết tại lớp học. 
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