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KỸ NĂNG TIẾP XÚC, TRAO 
ĐỔI VỚI KHÁCH HÀNG KHI 
NHẬN BÀO CHỮA, BẢO VỆ
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Phiếu kỹ thuật bài giảng
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Cơ cấu bài giảngCơ cấu bài giảng

1. Bản chất mối quan hệ của luật sư với khách hàng:
1.1 Mối quan hệ giữa luật sư với khách hàng nhìn từ góc độ công

việc

1.2  Mối quan hệ giữa luật sư với khách hàng nhìn từ góc độ xã hội

2. Kỹ năng của luật sư:
2.1  Những tiền đề cho sự tiếp xúc giữa luật sư với khách hàng

2.2  Kỹ năng giao tiếp

2.3  Kỹ năng trao đổi

1. Bản chất mối quan hệ của luật sư với khách hàng:
1.1 Mối quan hệ giữa luật sư với khách hàng nhìn từ góc độ công

việc

1.2  Mối quan hệ giữa luật sư với khách hàng nhìn từ góc độ xã hội

2. Kỹ năng của luật sư:
2.1  Những tiền đề cho sự tiếp xúc giữa luật sư với khách hàng

2.2  Kỹ năng giao tiếp

2.3  Kỹ năng trao đổi
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1. Bản chất mối quan hệ của
luật sư với khách hàng
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1.1 Mối quan hệ giữa luật sư với khách hàng
nhìn từ góc độ công việc

Là mối quan hệ cơ bản, làm
phát sinh trách nhiệm pháp lý
giữa luật sư với khách hàng
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1.2 Mối quan hệ giữa luật sư với khách hàng
nhìn từ góc độ xã hội

Sự tôn trọng lẫn nhau

Sự sẻ chia thông cảm

Có khoảng cách để giữ được
những chuẩn mực xã hội
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2. Kỹ năng của luật sư
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2.1 Những tiền đề cho sự tiếp xúc giữa luật sư với
khách hàng

- qua sự giới thiệu của bạn bè, người quen

- khách hàng tự tìm đến

- qua sự chỉ định của Toà án
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Khi tiếp xúc
với khách
hàng, Luật
sư cần làm
rõ để:

tránh tình trạng cả đương sự và người thân của
đương sự cùng nhờ, Toà án cũng chỉ định
nhiều luật sư cùng một lúc

tránh các hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra;

hiểu đúng mối quan hệ người thuê và người
được thuê luật sư;
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2.2 Kỹ năng giao tiếp

Thiết lập quan hệ giao tiếp ban đầu với khách
hàng

Giới thiệu về cá nhân, văn phòng, tổ chức luật sư

Phong thái, cử chỉ, thái độ cần có của luật sư
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2.3 Kỹ năng trao đổi

Yêu cầu khách hàng trình bày sự việc và các yêu
cầu của khách hàng

Hỏi để xác định những vấn đề chưa rõ, gợi ý để
khách hàng trả lời

Luật sư lắng nghe, ghi chép những điểm cần thiết
để nắm bắt những thông tin từ khách hàng
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Đề nghị khách hàng cung cấp các tài liệu cần thiết để nắm bắt
những thông tin từ khách hàng

Trao đổi sơ bộ về nội dung công việc và giải thích pháp luật
cho khách hàng (nếu cần thiết)

Trao đổi về vấn đề kinh phí và hướng dẫn khách hàng ký hợp
đồng bào chữa , bảo vệ

Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục để ký hợp đồng bào chữa, 
bảo vệ
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KỸ NĂNG TRAO ĐỔI TIẾP XÚC 
VỚI KHÁCH HÀNG KHI NHẬN 

BÀO CHỮA, BẢO VỆ

(Hồ sơ số 03)

Phiếu kỹ thuật tình huống
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Ngày 1/2/2001, Trần Đình Dũng cãi nhau với Trần Hải Bằng khi chơi xóc
đĩa phía sau chợ Long Biên. Dũng lấy 1 con dao phay chém một nhát vào
sườn Bằng, giám định tỷ lệ thương tích 11%, yêu cầu bồi thường 400.000 
đồng. Nguyễn Thanh Bình ra can bị Dũng lấy một thanh sắt nhọn đâm vào
đùi trái, Bình không đi giám định, yêu cầu bồi thường 300.000 đồng

20 giờ ngày 2/2/2001, Dũng lấy một thanh sắt vụt vào vai Tuấn Anh ở chợ
Long Biên, Tuấn Anh không bị thương tích và không yêu cầu bồi thường.

Bằng và Bình có đơn trình báo, Công an Ba Đình bắt khẩn cấp Dũng, thu
giữ một dao phay. Dũng đã khai nhận gây thương tích cho Bằng và Tuấn
Anh nhưng không khai nhận gây thương tích cho Bình.

Hồ sơ số 03: Tóm tắt nội dung truy tố Trần Đình Dũng về tội “Cố ý 
gây thương tích” theo khoản 1, điểm i, Điều 104 BLHS.
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2. Giới thiệu bản thân luật sư

1. Hỏi để làm rõ mối quan hệ giữa người mà luật sư

đang đối thoại với Trần Đình Dũng
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3. Đề nghị khách hàng trình bày nội dung sự việc

4. Đề nghị khách hàng nêu rõ nội dung sự việc
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5. Đề nghị khách hàng cung cấp những tài liệu, đồ vật

có liên quan đến nội dung vụ án

6. Luật sư đưa ra các ý kiến sơ bộ về nội dung vụ án, 

giải thích pháp luật cho khách hàng biết (nếu cần thiết)
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7. Thông báo khả năng đáp ứng yêu cầu khách hàng của

luật sư

8. Thoả thuận với khách hàng về vấn đề thù lao
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10. H ướng dẫn khách hàng ký hợp đồng bào chữa

9. Thông báo cho khách hàng biết về những công việc sẽ

tiến hành để bào chữa cho Dũng

11. Thống nhất về cách thức liên lạc với khách hàng
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KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 
TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU 

TRA

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 
TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU 

TRA

Phiếu kỹ thuật bài giảng
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Cơ cấu bài giảng:
1. Mục đích, yêu cầu:
1.1 Mục đích
1.2 Yêu cầu

2. Các hoạt động của luật sư trong giai đoạn điều tra:
2.1  Làm thủ tục tham gia giai đoạn điều tra
2.2  Tham gia hỏi cung bị can
2.3  Gặp và trao đổi với bị can
2.4  Gặp và trao đổi với đương sự
2.5  Tham gia việc lấy lời khai
2.6  Tham gia các hoạt động điều tra khác
2.7   Đề xuất yêu cầu
2.8  Khiếu nại về hoạt động của điều tra viên
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1. Mục đích, yêu cầu đối với luật sư khi
tham gia giai đoạn điều tra
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- Bảo vệ quyền và lợi ịch hợp pháp của thân
chủ

- Góp phần hạn chế việc vi phạm pháp luật của
điều tra viên khi tiến hành điều tra vụ án

- Góp phần đảm bảo cho hoạt động điều tra
khách quan, toàn diện, đầu đủ

1.1 Mục đích
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- Tích cực thu thập các tài liệu đồ vật liên quan đến vụ án để
bảo vệ quyền lợi cho thân chủ

-Tận tình giúp đỡ bị can và các đương sự về mặt pháp lý

-Thái độ mềm mỏng, cương quyết, đúng mực đối với điều tra
viên

- Cần có đề xuất, kiến nghị với cơ quan điề tra nhằm bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ

1.2 Yêu cầu
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2. các hoạt động của luật sư trong giai đoạn
điều tra



25

2.1 Làm thủ tục tham gia giai đoạn điều tra2.1 Làm thủ tục tham gia giai đoạn điều tra

Chuẩn bị giấy
giới thiệu của
văn phòng, 
thẻ luật sư

Chuẩn bị giấy
giới thiệu của
văn phòng, 
thẻ luật sư

Gặp cơ quan
điều tra đề
nghị được
tham gia vào
giai đoạn
điều tra

Gặp cơ quan
điều tra đề
nghị được
tham gia vào
giai đoạn
điều tra

Trao đổi với cơ
quan điều tra về
những công việc
dự định sẽ tham
gia

Trao đổi với cơ
quan điều tra về
những công việc
dự định sẽ tham
gia

Đề nghị cơ quan
điều tra cấp giấy
chứng nhận bào
chữa (nếu bào
chữa cho bị can)

Đề nghị cơ quan
điều tra cấp giấy
chứng nhận bào
chữa (nếu bào
chữa cho bị can)
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2.2 Tham gia hỏi cung bị can2.2 Tham gia hỏi cung bị can

đề nghị được có
mặt khi hỏi cung
bị

đề nghị được có
mặt khi hỏi cung
bị

trong lần hỏi cung
đầu tiên, phải đề
nghị điều tra viên
giới thiệu mình để
bị can biết

trong lần hỏi cung
đầu tiên, phải đề
nghị điều tra viên
giới thiệu mình để
bị can biết

Động viên bị
can khai báo
Động viên bị
can khai báo

nghe và ghi chép
các câu hỏi và
câu trả lời

nghe và ghi chép
các câu hỏi và
câu trả lời Theo dõi việc hỏi

cung bị can có
đảm bảo cac quy
định của BLTTHS 
không

Theo dõi việc hỏi
cung bị can có
đảm bảo cac quy
định của BLTTHS 
không

đề nghị điều tra
viên cho đặt câu
hỏi về những vấn
đề cần thiết

đề nghị điều tra
viên cho đặt câu
hỏi về những vấn
đề cần thiết
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2.3 Gặp và trao đổi với bị can2.3 Gặp và trao đổi với bị can

Làm rõ
thực chất
của hành
vi bị can 
đã thực
hiện

Làm rõ
những tình
tiết giảm nhẹ

Làm rõ
những yêu
cầu của bị
can với cơ
quan điều
tra
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2.4 Gặp và trao đổi với đương sự2.4 Gặp và trao đổi với đương sự

Làm rõ yêu cầu của đương sự đối với luật sưLàm rõ yêu cầu của đương sự đối với luật sư

Thu nhận từ đương sự những tài liệu, chứng cứ có
liên quan đến các yêu cầu đó
Thu nhận từ đương sự những tài liệu, chứng cứ có
liên quan đến các yêu cầu đó

Giúp đỡ đương sự về mặt pháp lí để họ hiểu và
cùng luật sư thu thập các tài liệu, chứng cứ khác
Giúp đỡ đương sự về mặt pháp lí để họ hiểu và
cùng luật sư thu thập các tài liệu, chứng cứ khác
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2.5 Tham gia việc lấy lời khai2.5 Tham gia việc lấy lời khai

- Đề nghị được có mặt khi lấy lời khai của đương sự- Đề nghị được có mặt khi lấy lời khai của đương sự

- Động viên đương sự bình tĩnh khai báo- Động viên đương sự bình tĩnh khai báo

- Theo dõi việc lấy lời khai- Theo dõi việc lấy lời khai

- Nghe, ghi chép các câu hỏi và câu trả lời- Nghe, ghi chép các câu hỏi và câu trả lời

- Nêu yêu cầu hoặc đề xuất với điều tra viên (nếu
thấy cần thiết)
- Nêu yêu cầu hoặc đề xuất với điều tra viên (nếu
thấy cần thiết)
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2.6 Tham gia các hoạt động điều tra khác2.6 Tham gia các hoạt động điều tra khác

Tuỳ theo từng vụ án mà luật
sư có thể đề nghị tham gia một
số hoạt động điều tra sau đây:

Tuỳ theo từng vụ án mà luật
sư có thể đề nghị tham gia một
số hoạt động điều tra sau đây:

Trong một số vụ án có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường
thiệt hại, luật sư đề nghị được tham gia hoà giải
Trong một số vụ án có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường
thiệt hại, luật sư đề nghị được tham gia hoà giải

Đưa ra yêu cầuĐưa ra yêu cầu

Lấy lời khai

Đối chất

Nhận dạng

Khám nghiệm hiện trường

Thực nghiệm điều tra

Khám xét
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2.7 đề xuất các yêu cầu2.7 đề xuất các yêu cầu

Tuỳ thuộc tình tiết, diễn biến của vụ án, luật sư có thể đưa ra các
yêu cầu sau:
- đề nghị lấy lời khai của người làm chứng
- đề nghị bổ sung người làm chứng và lấy lời khai của họ
- tiến hành đối chất
- tiến hành nhận dạng
- thu giữ vật chứng
- thực nghiệm điều tra
- trưng cầu giám định hoặc giám định lại

Tuỳ thuộc tình tiết, diễn biến của vụ án, luật sư có thể đưa ra các
yêu cầu sau:
- đề nghị lấy lời khai của người làm chứng
- đề nghị bổ sung người làm chứng và lấy lời khai của họ
- tiến hành đối chất
- tiến hành nhận dạng
- thu giữ vật chứng
- thực nghiệm điều tra
- trưng cầu giám định hoặc giám định lại

Đưa ra các tài liệu đồ vật có liên quan đến vụ án để bảo vệ cho thân
chủ
Đưa ra các tài liệu đồ vật có liên quan đến vụ án để bảo vệ cho thân
chủ

Trước khi kết thúc điều tra, cần đề xuất về hướng giải quyết vụ ánTrước khi kết thúc điều tra, cần đề xuất về hướng giải quyết vụ án



32

2.8 Khiếu nại các hoạt động của
điều tra viên

Thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố
tụng hình sự
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Phiếu kỹ thuật tình huống

KỸ NĂNG CỦA LUẬT 
SƯ TRONG GIAI ĐOẠN 

ĐIỀU TRA

(Hồ sơ số 03)
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Ngày 1/2/2001, Trần Đình Dũng cãi nhau với Trần Hải Bằng khi chơi xóc
đĩa phía sau chợ Long Biên. Dũng lấy 1 con dao phay chém một nhát vào
sườn Bằng, giám định tỷ lệ thương tích 11%, yêu cầu bồi thường 400.000 
đồng. Nguyễn Thanh Bình ra can bị Dũng lấy một thanh sắt nhọn đâm vào
đùi trái, Bình không đi giám định, yêu cầu bồi thường 300.000 đồng

20 giờ ngày 2/2/2001, Dũng lấy một thanh sắt vụt vào vai Tuấn Anh ở chợ
Long Biên, Tuấn Anh không bị thương tích và không yêu cầu bồi thường.

Bằng và Bình có đơn trình báo, Công an Ba Đình bắt khẩn cấp Dũng, thu
giữ một dao phay. Dũng đã khai nhận gây thương tích cho Bằng và Tuấn
Anh nhưng không khai nhận gây thương tích cho Bình.

Hồ sơ số 03: Tóm tắt nội dung truy tố Trần Đình Dũng về tội “Cố ý 
gây thương tích” theo khoản 1, điểm i, Điều 104 BLHS.
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Tình huống 1

Kỹ năng tham gia

các hoạt động điều tra
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1. Tiến hành các thủ tục để tham gia giai đoạn điều tra

- Chuẩn bị giấy giới thiệu của văn phòng luật sư và các giấy tờ

cần thiết

- Đề nghị thủ trưởng cơ quan điều tra công an quận Ba Đình cấp

giấy chứng nhận bào chữa cho bị can Dũng
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2. Trao đổi, đề xuất với cơ quan điều tra, viện kiểm sát

Đề nghị có mặt khi hỏi cung Trần Đình Dũng

Đề nghị có mặt khi lấy lời khai của nhân chứng Hà



38

Đề nghị được hỏi Dũng

3. Tham dự hỏi cung Trần Đình Dũng

làm sáng tỏ nguyên nhân Dũng gây thương tích

cho Bằng, Bình và các tình tiết có liên quan

làm sáng tỏ các tình tiết có liên quan
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3. Gặp, trao đổi với bị can Trần Đình Dũng

Động viên tinh thần Trần Đình Dũng

Hướng dẫn Dũng kiểm tra biên bản hỏi cung

Khuyên Dũng về nội dung khai báo có lợi cho Dũng

Dự liệu các câu hỏi, tình huống có thể gặp và hướng dẫn

Dũng cách trả lời, cách ứng xử phù hợp
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4. Gặp người làm chứng

- Gặp chị Hà: làm rõ việc Dũng có lấy thanh sắt để đâm Bình

không? 

- (có thể) gặp các nhân chứng khác trong nhóm đánh bạc để tìm hiểu

sự thật
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Tình huống 2

Đề xuất để bảo vệ cho thân chủ
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5. đề xuất với cơ quan điều tra để bảo vệ cho thân chủ

Đề nghị những vấn đề về chứng cứ của vụ án

Đề nghị những vấn đề về thủ tục tố tụng
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KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU 
HỒ SƠ

Phiếu kỹ thuật bài giảng
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Cơ cấu bài giảng:

1. Khái niệm hồ sơ vụ án hình sự:
2. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu hồ sơ:
2.1 Mục đích
2.2 Yêu cầu
3.   Phương pháp nghiên cứu hồ sơ:
3.1 Nghiên cứu theo trình tự thời gian
3.2 Nghiên cứu qua việc kiểm tra tính có căn cứ, tính hợp pháp của các

quyết định tố tụng.
4.   Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ:
4.1 Nghiên cứu bản cáo trạng
4.2 Nghiên cứu bảnkết luận điều tra
4.3 Nghiên cứu các tài liệu về tố tụng
4.4 Nghiên cứu các tài liệu về nội dung vụ án
4.5 Nghiên cứu các tài liệu khác
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1.Khái niệm hồ sơ vụ án hình sự
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phục vụ cho việc giải quyết vụ án và lưu trữ lâu dài

1.1. Khái niệm:

là tập hợp hệ thống các văn bản, tài liệu được các cơ
quan tiến hành tố tụng thu thập hoặc lập trong quá
trình khởi tố, điều tra, truy tố trong quá trình điều tra, 
truy tố, xét xử

được sắp xếp theo một trình tự nhất định
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1.2. Sắp xếp các tài liệu trong hồ sơ vụ án

theo
nhóm

lấy thời gian thu thập làm căn cứ để sắp
xếp theo thứ tự thu thập

tài liệu thu thập trước để ở trên, tài liệu
mới thu thập để ở dưới
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2. Mục đích, yêu cầu nghiên cứu hồ
sơ
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2.1. Mục đích

Xác định sự thật của vụ án

Xác định việc truy tố của Viện kiểm sát có đúng hay không

Tìm những chứng cứ có lợi cho việc bảo vệ thân chủ

Việc điều tra có đảm bảo thủ tục tố tụng hay không

Hiểu và nắm vững bản chất vụ án, diễn biến của hành vi phạm
tội
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Nghiên cứu theo một thứ tự hợp lí

Nghiên cứu một cách đầy đủ

Nghiên cứu một cách toàn diện

2.2. Yêu cầu
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3. Phương pháp

nghiên cứu hồ sơ
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3.1 nghiên cứu hồ sơ theo trình tự tố tụng

.

Nghiên cứu các tài liệu theo thứ tự thời gian, 
từ quyết định khởi tố vụ án rồi mới nghiên
cứu các tài liệu về hành vi phạm tội của bị can 
…
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3.2. Nghiên cứu hồ sơ qua việc kiểm tra tính hợp
pháp, tính có căn cứ của các quyết định tố tụng

Nghiên cứu từ bản cáo trạng đầu tiên, kết luận
điều tra rồi mới đến các tài liệu khác có trong
hồ sơ để kiểm tra tính xác thực đúng đắn của
quyết định truy tố
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4. Kỹ năng nghiên cứu

Các loại tài liệu cụ thể



55

Diễn biến hành vi mà bị cáo đã thực hiệnDiễn biến hành vi mà bị cáo đã thực hiện

Căn cứ buộc tộiCăn cứ buộc tội

Rút ra những điểm cần tập trung
làm rõ khi nghiên cứu hồ sơ

Rút ra những điểm cần tập trung
làm rõ khi nghiên cứu hồ sơ

Mục

đích

Mục

đích

Nội

dung 

Truy

tố

Nội

dung 

Truy

tố

Diễn biến của vụ ánDiễn biến của vụ án

4.1. Nghiên cứu
bản cáo trạng
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4.2. Nghiên cứu bản kết luận điều tra

Mục

đích

Diễn biến
của hành vi 

phạm tội
(ghi lại những
điểm mâu
thuẫn giữa

kết luận điều
tra và bản
cáo trạng)

Quan điểm
giải quyết
vụ án của
cơ quan
điều tra

(nếu có lợi
cho thân
chủ phải
ghi lại)
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4.3 Nghiên cứu các tài liệu về tố tụng

Căn cứ giám định, kê biên tài sản

Giấy khai sinh trong vụ án người chưa thành niên
phạm tội

Các lệnh tạm giữ, tạm giam

Quyết dịnh khởi tố vụ án

Quyết dịnh khởi tố bị can
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4.4. Nghiên cứu các tài liệu về nội dung vụ án

1.Lời khai của bị can, bị cáo

2. Lời khai của những người tham gia tố tụng khác

3. Các giấy tờ về lý lịch của bị can

4. Biên bản đối chất
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4.5. Nghiên cứu các tài liệu khác

Các

tài

liệu

khác

Biên bản về hoạt động điều tra:
Biên bản khám xét; khám

nghiệm hiện trường
Biên bản nhận dạng.
Biên bản thực nghiệm điều

tra.
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Phiếu kỹ thuật tình huống

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU 
HỒ SƠ
Hồ sơ số 02
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Ngày 1/2/2001, Trần Trung Hiếu (sinh ngày 26/10/1983) và
Nguyễn Van Gìâu bị cảnh vệ khu tập thể văn phòng chính phủ
bắt khi đang ngó nghiêng vào các hộ trong khu tập thể, thu 1 đèn
pin và 1 thanh sắt

Qua lời khai của Hiếu, cơ quan điều tra xác định khoảng
18/9/2000, Giầu mượn anh Toàn 1 kìm cộng lực, 21 giờ
27/9/2000, Hiếu và Giầu vào nhà anh Lân ở Từ Liêm, Hà Nội
dùng kìm cộng lực cắt khoá cửa lấy trộm 1 xe đạp. Anh Lân yêu
cầu bồi thường 750.000 đồng.
Ngày 2/10/2000, Hiếu, Giầu vào nhà anh Minh ở Ba Đình, Hà
Nội cắt khoá lấy được 1 xe đạp. Anh Hùng yêu cầu bồi thường
1.200.000 đồng.

Hồ sơ số 02: Tóm tắt nội dung truy tố Trần Trung Hếu, 
Nguyễn Văn Giầu về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a,

khoản 2, Điều 138 BLHS. 
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Tình huống 1: 

Nghiên cứu cáo trạng, kết luận
điều tra, tài liệu về tố tụng
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1. Nghiên cứu cáo trạng

Hành vi phạm tội của Hiếu, Giầu theo cáo
trạng: đang cùng nhau chuẩn bị trộm cắp bị
bắt quả tang

Hành vi đồng phạm trong các vụ trộm cắp
tài sản

Giầu không nhận tội

Nội
dung 
kết tội
của
bản
cáo
trạng

Cơ sở kết tội Giầu trộm cắp tài sản Đ138 
BLHS
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- Hiếu, Giầu có hành vi đồng phạm;

Cơ sở để
kết luận
Hiếu, Giầu
phạm tội
có tổ chức
theo điểm
a khoản 2 
Đ138 mà
cáo trạng
đã nêu - Có sự phân công giữa Hiếu và Giầu khi

đi ăn trộm ;
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2. Nghiên cứu kết luận điều tra

Hiếu, Giầu trộm cắp không thành

Hiếu khai cùng Giầu trộm cắp ngày
27/9/2000 và ngày 02/10/2000.
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Tình huống 2:

Nghiên cứu lời khai của
người tham gia tố tụng và các

tài liệu khác
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Lời khai của Trần Trung Hiếu

Lời khai của Nguyễn Văn Giầu

Nội dung lời khai: không thừa nhận hành
vi phạm tội

2.1 
Nghiên
cứu lời
khai
của bị
can, bị
cáo

Không có tình tiết để chứng minh Hiếu, 
Giầu phạm tội có tổ chức
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Nội dung lời khai của giầu: không
thừa nhận hành vi phạm tội

Nghiên cứu lời khai của bị can, 
bị cáo

Không có tình tiết để chứng minh
Hiếu, Giầu phạm tội có tổ chức
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Nội dung lời khai: có sự thật mất 
cắp tài sản ngày 27/9/2000 và
02/10/2000 (bl 40, 43)

2.2 
Nghiên
cứu lời
khai của 
người bị
hại
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Có hành vi đột nhập vào đêm
04/10/2000?

Có việc phá ổ khoá?

2.3 Biên
bản hiện 
trường: 
bút lục
36, 37, 
cần xác 
định:

Luật sư xem xét có phải hành vi do Hiếu, 
Giầu thực hiện?
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Những quy định của BLHS về đồng
phạm

Văn bản giải thích về tình tiết phạm 
tội có tổ chức

2.4 
Nghiên
cứu các
tài liệu
khác có
liên
quan
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-

Phiếu kỹ thuật bài giảng

KỸ NĂNG GẶP, TRAO ĐỔI VỚI 
BỊ CAN, BỊ CÁO VÀ TRAO ĐỔI, 
ĐỀ XUẤT VỚI VIỆN KIỂM SÁT, 

TOÀ ÁN
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Cơ cấu bài giảng
1. Kỹ năng gặp, trao đổi với bị can, bị cáo:

1.1  Mục đích, yêu cầu

1.2  Chuẩn bị cho việc gặp bị can, bị cáo

1.3  Nội dung gặp

1.4 Gặp, trao đổi với bị can, bị cáo trong một số trường hợp cụ
thể

2. Kỹ năng trao đổi, tiếp xúc với Viện Kiểm sát, Toà án

2.1  Mục đích, yêu cầu

2.2  Một số trường hợp cần trao đổi, đề xuất

2.3 Các lưu ý khi tiến hành trao đổi
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1. Kỹ năng gặp, trao đổi với
Viện Kiểm sát, toà án
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1.1 Mục đích, yêu cầu

Tìm hiểu sự thật khách quan của vụ án

Xác định việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tố tụng
hay không

Nắm thông tin về tình trạng sức khoẻ của thân chủ
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Nắm vững và củng cố các chứng cứ chứng minh vô tội
hoặc các tình tiết giảm nhẹ

Hiểu được mong muốn, nguyện vọng của bị can, bị cáo

Giải thích pháp luật, chuẩn bị tâm lí cho bị can, bị cáo

Thống nhất định hướng bào chữa
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1.2 Chuẩn bị cho việc gặp bị can, bị cáo

Bị can, bị cáo được tại ngoại

Bị can, bị cáo bị tạm gi am

Dự kiến kế hoạch trao đổi với bị can, bị cáo
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Bị can, bị cáo
được tại
ngoại

Lựa chọn thời điểm
phù hợp

Lựa chọn địa điểm
phù hợp
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Bị can, bị cáo đang bị tạm giam

- Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ để gặp thân chủ tại
trại tạm giam

- Nắm được cách thức gặp và tuân thủ các quy định của
trại giam

- Lường trước các khó khăn khách quan để có thái độ
ứng xử phù hợp
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Tiến hành các bước giao tiếp ban đầu

Thực hiện hỏi trên cơ sở kế hoạch đã
chuẩn bị trước và linh hoạt hỏi theo thực
tế cuộc gặp

1.3 Nội dung gặp:
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1.4 GẶP, TRAO ĐỔI VỚI BỊ
CAN, BỊ CÁO TRONG MỘT SỐ

TRUỜNG HỢP CỤ THỂ
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BỊ CAN, BỊ CÁO KHôNG NHẬN TỘI

-TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN KHÔNG NHẬN TỘI

-GIẢI THÍCH, PHÂN TÍCH CHO THÂN CHỦ HIỂU RÕ QUY 
ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

-TẠO NIỀM TIN CHO THÂN CHỦ, TRẤN AN, ĐỘNG VIÊN 
TINH THẦN THÂN CHỦ

-THUYẾT PHỤC THÂN CHỦ NHẬN TỘI ĐỂ ĐUỢC HUỞNG 
TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ
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bị can, bị cáo tỏ thái độ bất cần, 
bất hợp tác với luật sư

-Tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới thái độ của bị can, bị cáo

-kiên nhẫn, mềm mỏng giải thích quy định của pháp luật

-Tạo dựng niềm tin cho thân chủ

-thuyết phục thân chủ hợp tác
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Có thể bị can, bị cáo không
thực hiện hành vi bị cáo buộc

YấU CẦU BỊ CÁO CUNG 
CẤP CÁC CHỨNG CỨ GỠ
TỘI

Không nhận thực hiện hành
vi như nội dung truy tố

Yêu cầu bị can, bị cáo cung
cấp các chứng cứ chứng
minh họ không thực hiện

Nhận đã thực hiện hành
vi bị cáo buộc

- Tìm hiểu lí do nhận tội
và tìm ra cách giải quyết
hợp lí, đúng pháp luật
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TRUỜNG HỢP VỤ ÁN CÓ NHIỀU 
NGUỜI THAM GIA

CẦN LÀM RÕ VAI TRÒ 
CỦA THÂN CHỦ TRONG 
MỐI QUAN HỆ VỚI 
NHỮNG BỊ CAN, BỊ CÁO 
KHÁC

CẦN LÀM RÕ VAI TRÒ 
CỦA THÂN CHỦ TRONG 
MỐI QUAN HỆ VỚI 
NHỮNG BỊ CAN, BỊ CÁO 
KHÁC

KHÔNG ĐƯỢC XÚI GIỤC 

THÂN CHỦ ĐỔ TỘI CHO 

NGUỜI KHÁC

KHÔNG ĐƯỢC XÚI GIỤC 

THÂN CHỦ ĐỔ TỘI CHO 

NGUỜI KHÁC
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TRUỜNG HỢP PHẢI BỒI 
THUỜNG

KHUYÊN THÂN CHỦ NN BỒI 
THUỜNG, XIN LỖI NGUỜI BỊ HẠI VÀ 

GIA ĐÌNH HỌ
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TRUỜNG HỢP BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ
NGUỜI CHƯA THÀNH NIÊN

CHUẨN BỊ TÂM LÍ CHO BỊ CÁO KHI RA 
TRUỚC TOÀ, TRÁNH THÁI ĐỘ SỢ HÃI 
HOẶC THÁCH THỨC CỦA THÂN CHỦ VỚI 
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG 
TẠI PHIÊN TOÀ
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2. KỸ NĂNG TRAO 
ĐỔI VỚI VIỆN KIỂM 

SÁT, TOÀ ÁN
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2.1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA 
VIỆC TRAO ĐỔI VỚI VIỆN 

KIỂM SÁT , TOÀ ÁN

2.1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA 
VIỆC TRAO ĐỔI VỚI VIỆN 

KIỂM SÁT , TOÀ ÁN
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MỤC ĐÍCH

ĐẢM BẢO SỰ KHÁCH QUAN CỦA HOẠT 
ĐỘNG TỐ TỤNG

KHẮC PHỤC NHỮNG THIẾU SÓT, NHỮNG BIỂU 
HIỆN TIÊU CỰC, VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA 
CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA BỊ
CAN, BỊ CÁO
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CHỈ TIẾN HÀNH TRAO ĐỔI TẠI 
TRỤ SỞ VIỆN KIỂM SÁT, TOÀ
ÁN, KHÔNG TIẾN HÀNH TẠI 
NHÀ RIÊNG, NƠI CÔNG CỘNG 
HAY CÁC ĐỊA ĐIỂM KHÁC

YÊU CẦU VỀ ĐỊA ĐIỂM  TRAO ĐỔI 
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PHẠM VI TRAO ĐỔI: CHỈ NHỮNG 
VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẢO 
VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP 
CỦA THÂN CHỦ CẦN SỰ GIẨI 
QUYẾT CỦA 2 CƠ QUAN NÀY

YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG TRAO 
ĐỔI
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VỀ TỐ TỤNG:

- Đảm bảo đúng các thủ tục không?

- Có vi phạm các quy định của pháp luật tố
tụng không?

- Có cần thiết phải thay đổi, huỷ bỏ biện
phápp ngăn chặn không? Có cần tách nhập
vụ án hay không?
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VỀ CHỨNG CỨ

- Đủ chứng cứ? 

- Chứng cứ thiếu có thể bổ sung tại phiên
toà hay không?

- Quan điểm của viện kiểm sát về tài liệu, 
đồ vật mà luật sư thu thập được?
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Cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về: 

Nội dung trao đổi

Các đề xuất

Tài liệu làm cơ sở cho các đề xuất
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2.2 MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CẦN 
TRAO ĐỔI, ĐỀ XUẤT
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THAY ĐỔI, HUỶ BỎ BIỆN 
PHÁP NGĂN CHẶN

NẾU:

Xét thấy việc áp
dụng, thay đổi huỷ
bỏ biện pháp ngăn
chặn không có căn
cứ

THÌ: 

Thì đề nghị cơ quan
tiến hành tố tụng có

những biện pháp
khắc phục cần thiết
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TRẢ HỒ SƠ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

HỒ SƠ THIẾU NHỮNG CHỨNG CỨ QUAN TRỌNG

CÓ CĂN CỨ CHO RẰNG BỊ CÁO PHẠM MỘT TỘI 
DANH NẶNG HƠN HOẶC NHẸ HƠN (TUỲ THUỘC VỊ
TRÍ THAM GIA TỐ TỤNG CỦA LS)

CÓ VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG THỦ TỤC TỐ TỤNG 
DẪN TỚI SAI LỆCH HỒ SƠ SO VỚI SỰ THẬT KHÁCH 
QUAN CỦA VỤ ÁN
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NHẬP HOẶC TÁCH VỤ ÁN

KHI THẤY VIỆC NHẬP HOẶC TÁCH LÀ:

BẢO VỆ CHO LỢI ÍCH CỦA THÂN CHỦ

PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 
LUẬT
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CẦN TRUNG CẦU GIÁM 
ĐỊNH

NẾU:

THẤY NGHI NGỜ
VỀ CÁC VẤN ĐỀ 
LIÊN QUAN ĐẾN 
VỤ ÁN CHƯA 
ĐUỢC GIÁM 
ĐỊNH

THÌ: 

ĐỀ NGHỊ VKS-TA 
RA QUYẾT ĐỊNH 
TRUNG CẦU GIÁM 
ĐỊNH
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Cần triệu tập người làm chứng

NẾU:

THẤY SỰ VẮNG MẶT CỦA NGUỜI 
LÀM CHỨNG LÀM CẢN TRỞ VIỆC 
XÁC ĐỊNH SỰ THẬT KHÁCH QUAN 
CỦA VỤ ÁN VÀ KHÔNG CÓ LỢI CHO 
THÂN CHỦ

THÌ: 

ĐỀ NGHỊ TOÀ ÁN 
TRIỆU TẬP
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2.3 MỘT SỐ LƯU Ý KHI 
TIẾN HÀNH TRAO ĐỔI
2.3 MỘT SỐ LƯU Ý KHI 
TIẾN HÀNH TRAO ĐỔI
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CÓ HAI HÌNH THỨC TRAO ĐỔI 
CHỦ YẾU

TRAO ĐỔI TRỰC 
TIẾP:

ƯU 
ĐIỂM

NHUỢC 
ĐIỂM

TRAO ĐỔI GIÁN 
TIẾP

ƯU 
ĐIỂM

NHUỢC 
ĐIỂM
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NẾU TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP

PHẢI THỐNG NHẤT VỀ THỜI GIAN, ĐẶT LỊCH LÀM 
VIỆC

NẾU TRAO ĐỔI BẰNG VĂN BẢN

Chú ý  cách thức chuyển văn bản đến tận tay người nhận
đúng thời hạn
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TRAO ĐỔI TRỰC TIẾP

LUẬT SU PHẢI CÓ:

-Thái độ tôn trọng, nhã nhặn, lịch
sự với người đối thoại

- Diễn đạt chính xác, ngắn gọn nội
dung cần trình bày;

- Chủ động đưa ra các kiến nghị, 
đề xuất
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TRAO ĐỔI BẰNG VĂN BẢN

- bố cục chặt chẽ, hợp lí

- diễn đạt chính xác, ngắn gọn nội dung 
cần trình bày;

- sử dụng ngôn từ chính xác, rõ ràng, thể
hiện thái độ tôn trọng, lịch sự của luật sư
đối với toà án, viện kiểm sát.
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Phiếu kĩ thuật bài giảng

KỸ NĂNG CHUẨN BỊ BÀI 

BẢN CHỮA, BẢO VỆ
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Cơ cấu bản giảng
1. Khái niệm chung:
1.1 Khái niệm
1.2 Vai trò của bản bào chữa
2. Chuẩn bị viết bản bào chữa, bảo vệ:
2.1 Tổng hợp các tài liệu đã có
2.2 Chuẩn bị các văn bản có liên quan
2.3 Vạch phương hướng viết bản bào chữa, bảo vệ
3. Cơ cấu bản bào chữa, bảo vệ:
3.1 Phần mở đầu
3.2 Phần nội dung
3.3 Phần kết luận
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1. Khái niệm chung
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Là văn bản thể hiện quan điểm chính của luật sư trong

việc bào chữa hoặc bảo vệ cho thân chủ

1. 1 Khái niệm
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1.2 Vai trò của bản bào chữa bảo vệ

Đối với

luật sư

Đối với

thân chủ
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2. Chuẩn bị bản bào chữa, bảo vệ
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Tổng hợp các

tài liệu đã có

trong hồ sơ vụ

án

Vạch
phương

hướng viết
bản bào

chữa, bảo vệ

Chuẩn bị bản bào chữa bảo vệ

Chuẩn bị văn

bản có liên

quan
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Các tài liệu, chứng cứ

trong hồ sơ vụ án
Các tài liệu, chứng cứ

mới bổ sung

2.1 Tổng hợp tài liệu đã có
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2. 2 Chuẩn bị tài liệu

có liên quan

Văn bản

pháp luật

Tài liệu khác : bình luận
khoa học, tài liệu

về nhân thân bị cáo, 
người bị hại...
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bào chữa theo hướng vô tội

2.3  Vạch ra phương hướng viết bản bào
chữa, bảo vệ

bào chữa theo hướng giảm nhẹ:

- Giảm nhẹ về trách nhiệm hình sự;

- Giảm nhẹ về mức bồi thường.

Bào chữa cho bị cáo
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Về hình sự: 

Nếu bảo vệ cho người bị hại thì TNHS của bị cáo
như thế nào?

Về dân sự

Đòi bồi thường những vấn đề gì?

Bảo vệ cho đương sự:
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3. Cơ cấu bản bào chữa, bảo vệ
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Cơ cấu bản bào chữa, bảo vệCơ cấu bản bào chữa, bảo vệ

Phần kết luậnPhần kết luậnPhần mở đầuPhần mở đầu Phần nội dungPhần nội dung
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1. Phần mở đầu

Tự giới thiệu và
nêu lí do bào chữa

bảo vệ
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2. Phần nội dung

Bào chữa

cho bị cáo

Bảo vệ cho người bị hại và
những người tham gia tố tụng

khác
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3. Phần kết luận

-Tóm tắt những điểm chính đã trình bày;

-Đưa ra, đề xuất về cách giảI quyết vụ án
có lợi cho thân chủ
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Phiếu kỹ thuật tình huống

KỸ NĂNG CHUẨN BỊ
BẢN BÀO CHỮA, BẢO 

VỆ
(Hồ sơ số 01)
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Ngày 25/10/2000, Trần Văn Năm, Nguyễn Nhật Vũ đến nhà
Nguyễn Thị Thịnh để mua hê rô in, Thịnh bán cho Nam và Vũ
75.000 đồng 3 gói hê rô in và để số thuốc này ở bờ tường. Nam 
và Vũ lấy thuốc rồi vào buồng ngủ nhà Thịnh hít. Khi Năm và
Vũ chuẩn bị hít thì bị công an bắt quả tang thu tang vật là 3 gói
hê rô in, bật lửa ga và 3 tờ giấy bạc. Theo kết luận giám định, số
hê rô in trên có trọng lượng 0,1298 gam. 

Nam, Vũ khai số hê rô in trên mua của Thịnh, Thịnh không khai
nhận bán hê rô in cho Nam và Vũ

Hồ sơ số 01: Tóm tắt nội dung truy tố Nguyễn Thị Thịnh về tội
“Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép
chất ma tuý”
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1. Chuẩn bị các tài liệu để xây
dựng bản bào chữa
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1. Chuẩn bị
các tài liệu
để xây
dựng bản
bào chữa

Các tài liệu
ghi chép
được khi
nghiên cứu
hồ sơ

Các văn bản
pháp luật
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Các tài liệu ghi chép được khi nghiên cứu hồ sơ

Cáo trạng của VKSND quận Hoàn Kiếm

Bản kết luận điều tra của công an quận Hoàn
Kiếm

Lời khai của Trần Văn Năm và Nguyễn Nhật Vũ

Lời khai của Nguyễn Thị Thịnh

Lời khai của người làm chứng

Biên bản về hoạt động điều tra
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Các
văn
bản
pháp
luật

Bộ luật Hình sự

Bộ luật Tố tụng hình sự

Thông tư liên tịch số
02/1998/TTLT-TANDTC-
VKSNDTC-BNV ngày 05-8-
1998 và các tài liệu khác…
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2. Xây dựng bản
bào chữa
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2. Xây dựng bản
bào chữa

Định hướng viết bản bào chữa cho bị
cáo Nguyễn Thị Thịnh

Tại phiên toà sơ
thẩm bào chữa
theo hướng …
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1. Phần mở đầu

- Giới thiệu về cá nhân, văn phòng, 
đoàn luật sư

- Nêu lí do tham gia phiên toà
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2. Phần nội dung 

Tóm tắt ngắn gọn diễn biến sự việc và kết luận
của cáo trạng

Phân tích sự mâu thuẫn giữa lời khai của Năm và Vũ, 
mâu thuẫn giữa lời khai với bức thư

Phân tích sự mâu thuẫn giữa lời khai của Năm và Vũ với
các chứng cứ khác
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Phân tích sự mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo
Thịnh với các chứng cứ khác

Phân tích nhân thân của Thịnh: không có biểu hiện
vi phạm pháp luật
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3. Phần kết luận

Tóm tắt những điểm chính

Đề nghị Hội đồng xét xử…
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Phiếu kỹ thuật bài giảng

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 
TẠI PHIÊN TOÀ SƠ 

THẨM
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Cơ cấu bài giảng

1. Chuẩn bị trước khi ra phiên toà

2. Kỹ năng của luật sư trong phần thủ tục bắt đầu
phiên toà

3. Kỹ năng của luật sư trong phần xét hỏi tại phiên toà

4. Kỹ năng của luật sư trong phần tranh luận tại phiên
toà

5. Kỹ năng của luật sư khi nghe tuyên án
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1. Chuẩn bị trước khi ra
phiên toà
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Kiểm tra lại bài bào chữa, bảo vệ để rà
soát những vấn đề cần sửa chữa, bổ sung

Lập kế hoạch
xét hỏi

Nội dung 

Yêu cầu

Chuẩn bị các tài liệu, 
chứng cứ và sắp xếp
để thuận
tiện cho việc sử
dụng tại phiên toà

Các tài liệu, chứng cứ
có trong hồ sơ vụ án

Các tài liệu có liên
quan (đọc kỹ văn bản, 
tài liệu, đánh dấu các
điểm quan trọng)
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Kế hoạch hỏi của luật sư

Dự kiến những người cần hỏi

Xác định thứ tự những người cần hỏi

Dự kiến phạm vi hỏi đối với người tham gia tố tụng

Dự kiến các câu hỏi cụ thể đối với từng người tham gia

tố tụng.
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2. Kỹ năng của luật sư trong
phần thủ tục bắt đầu phiên toà
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2. Kỹ năng của luật sư trong phần thủ tục
bắt đầu phiên toà

Theo dõi danh

sách những

người được triệu

tập( có mặt, vắng

mặt )

cho ý kiến về

thủ tục bắt đầu

phiên toà

Theo dõi việc

chủ toạ kiểm tra căn
cước và giải thích
quyền và nghĩa vụ của
thân chủ
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Theo dõi danh sách những người được triệu
tập

Nghe thư kí báo

cáo danh sách

những người được

triệu tập

Ghi chép danh

sách người được

triệu tập, có mặt, 

vắng mặt

Căn cứ các điều
162, 165, 166, 167 
BLTTHS, chuẩn bị
ý kiến về việc
người được triệu
tập vắng mặt (nếu
cần)
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Theo dõi việc chủ toạ kiểm tra căn cước và
giải thích quyền và nghĩa vụ của thân chủ

Theo dõi chủ

toạ toạ kiểm

tra căn cước

và giải thích

quyền

và nghĩa vụ

Nếu thấy có

sự vi  phạm

thủ tục tố tụng

thì chuẩn bị

ý kiến đề xuất

để đề xuất

với HĐXX
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có ý 

kiến

về thủ

tục

bắt

đầu

phiên

toà

đồng

ý

đề

xuất

Đảm bảo quyền tố
tụng cho thân chủ

Đưa thêm tài liệu

Triệu tập
người làm chứng

Hoãn phiên toà
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3. Kỹ năng của luật sư
trong phần xét hỏi

tại phiên toà
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3.1.  Mục đích, yêu cầu đối với luật sư
trong phần xét hỏi tại phiên toà

Mục đích Yêu cầu
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3.2 Kỹ năng của luật sư trong
phần xét hỏi tại phiên toà

Theo dõi diễn biến tại phiên toà:
-Nghe đọc cáo trạng, đối chiếu với bản cáo trạng luật
sư đã có; ghi chép những điểm kiểm sát viên bổ sung
cáo trạng (nếu có).
-Nghe HĐXX, KSV, LS khác xét hỏi và các câu trả lời
của người được hỏi, ghi chép những điểm cần thiết

Đưa ra các yêu cầu ( nếu cần )

Tiến hành hỏi
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4. Kỹ năng của luật sư trong
phần tranh luận

tại phiên toà
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Trình tự phát
biểu khi

tranh luận

Kiểm sát viên trình bày lời luận tội

Bị cáo ( người bào chữa ) trình bày
lời bào chữa

Người tham gia tố tụng khác trình
bày ý kiến

Trở lại phần xét hỏi( nếu cần )Đối đáp

Bị cáo nói lời
sau cùng
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Tranh luận tại phiên toà

Kiểm sát viên trình bày lời luận tội

Luật sư trình bày bản bào chữa, bảo vệ

Đối đáp
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Kiểm sát viên trình bày
lời luận tội

LS nghe và ghi
chép những
điểm cần thiết
trong lời luận
tội của KSV 

phục vụ cho việc
bào chữa hoặc

bảo vệ

Sửa đổi, 
bổ sung 

bài
bào chữa, 

bảo vệ
(nếu cần)
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Luật sư trình bày
bản bào chữa, bảo vệ

Trình bày theo đề
cương bài bào chữa,

bài bảo vệ đã chuẩn bị
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đối đáp

Đối đáp

với đại

diện

VKS

Đối đáp
với người

bị hại
(hoặc
đại diện
của họ)

Đối đáp
với những

người
tham gia
tố tụng
khác

Nghe đại

diện

VKS 

trình bày
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5. Kỹ năng của luật sư
khi nghe tuyên án
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- Ghi chép những điểm cần thiết

- Lắng nghe để hiểu nội dung bản án



156

Phiếu kỹ thuật tình huống

KỸ NĂNG CỦA LUẬT 
SƯ TẠI PHIÊN TOÀ 

SƠ THẨM VỤ ÁN 
HÌNH SỰ

Hồ sơ số 01
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Ngày 25/10/2000, Trần Van Nam, Nguyễn Nhật Vũ đến nhà
Nguyễn Thị Thịnh để mua hê rô in, Thịnh bán cho Nam và Vũ
75.000 đồng 3 gói hê rô in và để số thuốc này ở bờ tường. Nam 
và Vũ lấy thuốc rồi vào buồng ngủ nhà Thịnh hít. Khi Nam và
Vũ chuẩn bị hít thỡ bị công an bắt quả tang thu tang vật là 3 gói
hê rô in, bật lửa ga và 3 tờ giấy bạc. Theo kết luận giám định, 
số hê rô in trên có trọng lượng 0,1298 gam. 

Nam, Vũ khai số hê rô in trên mua của Thịnh, Thịnh không khai
nhận bán hê rô in cho Nam và Vũ

Hồ sơ số 01: Tóm tắt nội dung truy tố Nguyễn Thị Thịnh về
tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng
trái phép chất ma tuý”
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Thực hành công việc chuẩn bị trước khi ra
phiên toà và thực hành kỹ năng tham gia
phần thủ tục bắt đầu phiên toà

Tình huống 1
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1. Kỹ năng của luật sư tại phần thủ tục
bắt đầu phiên toà

1.1 Những công việc cần chuẩn bị trước khi ra
phiên toà

1.2 Theo dõi diễn biến của thủ tục bắt đầu phiên
toà
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1.1 Những công việc cần chuẩn bị trước khi ra phiên toà

- Đọc lại bản luận cứ bào chữa cho Nguyễn Thị Thịnh

- Chuẩn bị các tài liệu để viện dẫn tại phiên toà

- Các văn bản pháp luật BLHS 1999, BLTTHS, thông tư liên tịch số 01 
và 02/1998 và các tài liệu khác

- Các tài liệu thuộc về nội dung vụ án

Cáo trạng bl số 65

Kết luận điều tra bl. số
56 

Biên bản bắt giữ (bl.03), biên bản tạm giữ đồ vật, tài sản (bl. 06)

Lời khai của Nguyễn Thị Thịnh và của Trần
Viết Hùng

Lời khai của Trần Văn Năm, Nguyễn Nhất
Vũ
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Lập kế hoạch xét hỏi

- Những người cần xét hỏi

- Thứ tự hỏi
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Phạm vi hỏi

Hỏi Năm và Vũ để làm rõ sự mâu thuẫn về:

Vị trí Thịnh đứng khi Năm và Vũ đến nhà
Thịnh
Các tình tiết về sự việc mua bán hêrôin

Động cơ, mục đích đến nhà Thịnh
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Hỏi Hùng: làm rõ việc Hùng không đồng ý cho đặt xe
và đã gặp Năm để nói rõ sự việc này

Hỏi bà Dung làm rõ việc bà đi làm nên không tiếp Thịnh vào
buổi chiều 25 tháng 10

Hỏi bị cáo Thịnh làm rõ cách bố trí phòng ngủ, phòng tắm; 
mối quan hệ giữa Năm, Vũ và gia đình Thịnh
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1.2. Theo dõi diễn biến phần thủ tục bắt đầu phiên
toà

- Nghe thư ký báo cáo
danh sách những người
được triệu tập

Cần
có
mặt: 

Bị cáo: Nguyễn Thị
Thịnh

Người làm chứng: Năm, 
Vũ

Người có quyền lợi, 
nghĩa vụ liên quan: Trần
Viết Hùng

- Ghi lại người có mặt, 
vắng mặt

- Chuẩn bị sẵn ý kiến
để trình bày
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Kỹ năng của luật sư tại phần xét
hỏi, tranh luận tại phiên toà

Tình huống 2
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2. Kỹ năng của luật sư trong phần xét hỏi, 
tranh luận tại phiên toà

2.1 Phần xét hỏi

2.2 Phần tranh luận
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2.1 Phần xét hỏi

Nghe các câu hỏi và trả lời Tiến hành
xét hỏi

Nghe HĐXX hỏi bị cáo và người tham gia
tố tụng; ghi chép những điểm cần thiết

Nghe
đọc cáo
trạng và
ý kiến
bổ sung

Nghe Kiểm sát viên hỏi bị cáo và người
tham gia tố tụng; ghi chép những điểm cần
thiết

Phân tích các câu hỏi, câu trả lời

Phát hiện những vấn đề chưa được hỏi hoặc đã hỏi nhưng chưa rõ

Dự kiến bổ sung các câu hỏi
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2. Hỏi bà Dung xác định chiều 25/10 bà
không tiếp Thịnh tại nhà

1. Đặt câu hỏi với Năm và Vũ

3. Hỏi Trần Viết Hùng để xác định…
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4. Hỏi Thịnh để xác định

Khoảng 17 giờ đến 18 
giờ 25/10/2000 Thịnh

đi đâu, làm gì? 

Khi Năm và Vũ đến, 
Thịnh ở trong nhà hay ở

nhà hàng xóm

Sơ đồ phòng ngủ và nơi cho thuê tắm
Mối quan hệ giữa Năm, 
Vũ và Thịnh

Mối quan hệ giữa Năm, 
Vũ và chồng Thịnh

Xác định có
việc cầm đồ
hay không

Xác đị
thuẫn g
Thịnh, ch
Thịnh
hoặc V
không?

nh có mâu
iữa
ồng

với Năm
ũ hay 

Hỏi về nhân thân của Thịnh

Hỏi về số tiền mà Thịnh nộp
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2.2 Phần tranh luận

Trình bày bài bào chữa theo đề cương
đã chuẩn bị

Phân tích sự mâu thuẫn trong lời khai của năm
và Vũ; mâu thuẫn giữa lời khai của Năm, Vũ
với các chứng cứ khác nhằm mục đích bác bỏ
các lời khai này

Nghe
Kiểm sát
viên luận
tội – ghi
chép
những
điểm cần
thiết

Phân tích sự phù hợp trong lời khai của bị cáo
với các chứng cứ khác

Đưa ra đề nghị với Hội đồng xét xử tuyên bố bị
cáo không phạm tội
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Phiếu kỹ thuật bài giảng

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 
TRONG GIAI ĐOẠN PHÚC 
THẨM, GIÁM ĐỐC THẨM 

VỤ ÁN HÌNH SỰ
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Cơ cấu bài giảng

1. Kỹ năng tham gia giai đoạn phúc thẩm:

1.1 Tính chất, phạm vi của phúc thẩm

1.2 Sự cần thiết tham gia của luật sư trong gia đoạn phúc thẩm

1.3 Những công việc cần chuẩn bị trước khi ra phiên toà

1.4 Kỹ năng của luật sư tại phiên toà phúc thẩm

2. Kỹ năng tham gia giai đoạn giám đốc thẩm:

2.1 Tính chất của giám đốc thẩm

2.2 Các hoạt động của luật sư
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1. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn
phúc thẩm
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1.1 Tính chất, phạm vi của phúc thẩm

Xét xử phúc thẩm phát sinh khi có kháng cáo hoặc kháng nghị đối
với bản án, quyết định sơ thẩm.
Kháng cáo, kháng nghị làm cho phần bản án, quyết định bị kháng

cáo, kháng nghị không có hiệu lực thi hành và sẽ được xét xử lại.

Khi xét lại theo trình tự phúc thẩm, toà án chỉ xem xét những gì mà
toà án cấp sơ thẩm đã giải quyết. Nếu xét thấy cần thiết, toà án cấp
phúc thẩm có thể xem xét những phần khác không bị kháng cáo, 
kháng nghị của bản án, quyết định

Toà án cấp phúc thẩm thực hiện việc kiểm tra tính hợp pháp và tính
có căn cứ của bản án sơ thẩm, đồng thời xét lại về nội dung vụ án.



175

1.2 Sự cần thiết tham gia của luật sư
trong giai đoạn phúc thẩm

Tư vấn cho khách hàng hiểu những quy định của
pháp luật về xét xử phúc thẩm.

Hướng dẫn khách hàng nộp đơn kháng cáo trong
thời hạn luật định.

Làm đơn kháng cáo hoặc giúp đương sự làm đơn
kháng cáo.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---------------------
ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi:
Đồng kính gửi:
Tôi là: ............. Hiện trú tại: ..............là.........................
trong vụ án: ...................................................................
ngày .... Toà án nhân dân ......................…đã xét xử và quyết
định.............
Tôi không đồng ý với quyết định của bản án và làm đơn kháng
cáo như sau:

Ngày,           tháng năm
Người làm đơn

Ký tên
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1.3 Những công việc chuẩn bị của luật sư

trước khi ra phiên toà

Nghiên cứu hồ
sơ vụ án

Gặp, 
Trao
đổi với
Thân
chủ

Thu
Thập,

bổ
sung

Chứng
cứ

Trao
đổi với
Toà án, 

VKS

Viết
bài
bào
chữa
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Nghiên cứu hồ sơ

Nghiên cứu kháng cáo, kháng nghị

Nghiên cứu bản án và các tài liệu

có trong hồ sơ
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Trao đổi với bị cáo

Tiến hành

trao đổi

Dự kiến nội dung 
cuộc gặp, trao đổi
với bị cáo để làm
rõ nội dung, yêu
cầu của kháng cáo
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Thu thập, bổ sung chứng cứ

Tìm tài liệu, chứng cứ
để làm rõ các căn cứ và
yêu cầu trong đơn
kháng cáo của thân chủ

Tìm tài liệu, chứng cứ
để phản bác kháng nghị
hoặc kháng cáo của

những người khác đang
gây bất lợi cho thân chủ
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Nội dung cần
trao đổi

Thủ tục
trao đổi

Trao
đổi

Với
Toà án,

Viện
Kiểm

Sát
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Nội

Dung

Cần

Trao

đổi

Về thủ tục tố tụng

Về chứng cứ của vụ án

Về đề nghị triệu tập
người tham gia tố tụng

Về biện pháp
ngăn chặn
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Thủ tục trao đổi

trực

tiếp

bằng
văn
bản
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Chuẩn bị bài
bào chữa bảo vệ
Chuẩn bị bài

bào chữa bảo vệ

Mở

đầu

Mở

đầu

Phần

nội dung

Phần

nội dung

Phần
kết
luận

Phần
kết
luận
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Mở đầu

Tự giới thiệu và nêu lí do bào
chữa, bảo vệ
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Phần

nội

dung

Phần

nội

dung

Bào chữa cho bị cáoBào chữa cho bị cáo

Bảo vệ cho người bị hạiBảo vệ cho người bị hại

Về

phần

hình sự

Về

phần

hình sự

Về

phần

dân sự

Về

phần

dân sự
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Phần kết luận

-Tóm tắt những điểm chính để trình bày.
-Đề xuất và cách giải quyết vụ án có lợi cho
thân chủ.
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1.4 Kỹ năng của luật sư tại phiên toà
phúc thẩm
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Phần thủ tục bắt đầu phiên toà

.

Chú ý: Bảo đảm sự có mặt của
những người tham gia tố tụng có lợi
cho việc bảo vệ thân chủ

như cấp sơ thẩm
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Phần xét hỏi

Kỹ năng nghe, theo dõi, ghi chép như ở
cấp sơ thẩm.

Chú ý: Hỏi làm rõ các yêu cầu trong kháng
cáo của thân chủ
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Trình bày làm toát lên việc kháng cáo của thân chủ
là có căn cứ (nếu có); những điểm gây bất lợi cho
thân chủ là không có cơ sở để chấp nhận

. Phần tranh luận
(Cách trình bày, diễn đạt như ở cấp sơ thẩm)

Trong phần kết luận cần viện dẫn cả điều luật về
quyền hạn của toà án cấp phúc thẩm để có cơ sở
pháp lý
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2 . Luật sư tham gia giai đoạn phúc thẩm
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2.1 Tính chất giám đốc thẩm

Giám đốc thẩm phát sinh khi có kháng nghị vì phát hiện vi phạm
pháp luật trong quá trình xử lý vụ án

Đối tượng của giám đốc thẩm là bản án, quyết định đã có hiệu lực
pháp luật

Giám đốc thẩm không phải là một cấp xét xử như xét xử sơ thẩm và
phúc thẩm nên không phải vụ án nào cũng có giám đốc thẩm
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Xét xử giám đốc thẩm để thực hiện chức năng giám đốc xét xử
của toà án cấp trên đối với toà án cấp dưới nhằm bảo đảm cho
việc áp dụng pháp luật được thống nhất

Xét xử giám đốc thẩm nhằm xác định bản án bị kháng nghị có
sai lầm hay không để giữ nguyên hoặc huỷ bỏ bản án để điều
tra lại, xét xử lại hoặc đình chỉ vụ án. Hội đồng giám đốc thẩm
không có quyền sửa bản án làm xấu hơn tình trạng của bị cáo
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2.2 Hoạt động của luật sư

Chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ, lý lẽ để bảo vệ cho thân chủ
tại phiên toà

Tư vấn pháp luật cho khách hàng

Giúp khách hàng làm đơn khiếu nại bản án đã có hiệu lực
pháp luật

Hướng dẫn đương sự nộp đơn

Đề nghị Toà án sẽ xét xử giám đốc thẩm cho luật sư được
nghiên cứu hồ sơ và tham gia phiên toà
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Phiếu kỹ thuật tình huống

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG 
GIAI ĐOẠN PHÚC THẨM, GIÁM 
ĐỐC THẨM, TÁI THẨM VỤ ÁN 

HÌNH SỰ

Hồ sơ số 01
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Ngày 25/10/2000, Trần Van Nam, Nguyễn Nhật Vũ đến nhà
Nguyễn Thị Thịnh để mua hê rô in, Thịnh bán cho Nam và Vũ
75.000 đồng 3 gói hê rô in và để số thuốc này ở bờ tường. Nam 
và Vũ lấy thuốc rồi vào buồng ngủ nhà Thịnh hít. Khi Nam và
Vũ chuẩn bị hít thỡ bị công an bắt quả tang thu tang vật là 3 gói
hê rô in, bật lửa ga và 3 tờ giấy bạc. Theo kết luận giám định, 
số hê rô in trên có trọng lượng 0,1298 gam. 

Nam, Vũ khai số hê rô in trên mua của Thịnh, Thịnh không khai
nhận bán hê rô in cho Nam và Vũ

Hồ sơ số 01: Tóm tắt nội dung truy tố Nguyễn Thị Thịnh về tội
“Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép
chất ma tuý”
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1. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn phúc
thẩm vụ án hình sự
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1. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn phúc thẩm
vụ án hình sự

1.1 Nghiên cứu hồ sơ

1.2 Gặp và trao đổi Nguyễn Thị Thịnh

1.3 Thu thập vật chứng

1.4 Gặp và trao đổi với Viện Kiểm sát, Toà án

1.5 Chuẩn bị bài bào chữa



200

1.1.1  Nghiên cứu kháng cáo

-Toà án cấp sơ thẩm vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố
tụng: đã không triệu tập người làm chứng về các vấn đề
quan trọng của vụ án đến phiên toà, đã không đưa biên
bản khám nhà vào hồ sơ vụ án.

- Toà án cấp sơ thẩm căn cứ vào lời khai của Năm và Vũ
để buộc tội trong khi hai lời khai này có nhiều mâu
thuẫn.

- Đề nghị xét xử vô tội.

1.1 Nghiên cứu hồ sơ
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1.1.2 Nghiên cứu bản án và tài liệu có trong hồ sơ

Nghiên cứu bản án

Nghiên cứu các tài liệu khác có trong hồ sơ

Biên bản phiên toà
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1.2 Gặp và trao đổi với Nguyễn Thị Thịnh

Tìm hiểu về
nội dung sự
việc ( nếu
đến giai
đoạn này
mới nhận
bào chữa)

Giải thích
pháp luật
cho Thịnh

(về khả năng
Thịnh sẽ

được bảo vệ
hơn)

Giúp Thịnh
viết đơn

kháng cáo
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1.3 Thu thập bổ sung chứng cứ

Tìm biên bản khám nhà

Lấy xác nhận của những người hàng xóm biết việc
khám nhà Thịnh

Lấy xác nhận của công an phường về việc khám
nhà
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1.4 Gặp và trao đổi với Viện Kiểm sát, Toà
án ND tp. Hà Nội

Cung cấp các chứng
cứ có lợi cho Thịnh

Đề xuất với
Viện Kiểm sát, 

Toà án: xác
minh để làm rõ
biên bản khám

nhà Thịnh
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1.5 Chuẩn bị bài bào chữa

Phân tích mâu thuẫn giữa Năm, Vũ và Hùng

Phân tích sự mâu thuẫn giữa lời khai của Năm và Vũ, mâu thuẫn
giữa hai lời khai này với các chứng cứ khác của vụ án

Phân tích sự phù hợp trong lời khai của bị cáo Thịnh với các
chứng cứ khác

Phân tích sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng của bản án sơ
thẩm:

Phân tích nhân thân của Thịnh:
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2. Kỹ năng của luật sư trong giai
đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm vụ
án hình sự
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2.1 Nghiên cứu kỹ bản án đã có hiệu lực pháp luật

- Phân tích những điểm thiếu căn cứ, trái pháp luật

- Phân tích sự vi phạm thủ tục tố tụng

- Đưa ra chứng cứ mới có thể làm thay đổi nội dung vụ án

- Đề nghị nên kiến nghị tạm đình chỉ thi hành bản án đối với
Nguyễn Thị Thịnh
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2.2. Tư vấn, giải thích pháp luật cho Nguyễn Thị Thịnh

2.3. Giúp Thịnh làm đơn khiếu nại, đề nghị kháng nghị
giám đốc thẩm hoặc tái thẩm

2.4. Làm kiến nghị đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm
hoặc tái thẩm đối với bản án
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2.5. Đề nghị được có mặt trong phiên toà giám đốc
thẩm

2.6. Chuẩn bị các ý kiến cần trình bày tại phiên toà
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Phiếu kỹ thuật bài giảng

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ TRONG 

CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNG 

MẠNG, SỨC KHOẺ, NHÂN PHẨM 

VÀ DANH DỰ
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Cơ cấu bài giảng

1. Một số đặc điểm của tội phạm:

1.1. Quy định của pháp luật

1.2.  Các đặc điểm

2.   Kỹ năng của luật sư:

2.1. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn điều tra

2.2. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ

2.3. Kỹ năng trao đổi, đề xuất với Viện Kiểm sát,  Toà án

2.4. Chuẩn bị bài bào chữa

2.5. Kỹ năng của luật sư tại phiên toà sơ thẩm
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1.Một số đặc điểm

của loại tội phạm
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1.1.Quy định của của pháp luật đối với các tội
xâm phạm tính mạng sức khoẻ, nhân phẩm và

danh dự

Các tội phạm này được quy định tại Chương XII Bộ
luật hình sự 1999 từ Điều 93 đến Điều 122, có thể
chia thành 3 nhóm:

-Nhóm các tội xâm phạm tính mạng;

-Nhóm các tội xâm phạm sức khoẻ;

-Nhóm các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự…
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1.2.Đặc điểm của loại tội phạm

Vấn đề chứng cứ

Xác định mặt chủ quan của tội phạm

Xác định hậu quả của hành vi bị coi là do bị
can, bị cáo thực hiện

Chính sách xử lí của pháp luật đối với loại tội
phạm này
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2. Kỹ năng của luật sư
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2.1. Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn
điều tra

-
Chuẩn bị các thủ tục để tham gia giai đoạn điều tra

vụ án hình sự.
Tham dự các buổi hỏi cung bị can và đề nghị được

có mặt trong các hoạt động điều tra khác. 

Thu thập các tài liệu đồ vật có liên quan phục vụ cho
quá trình bào chữa.  

Khiếu nại, kiến nghị về các hoạt động của cơ quan
điều tra trong các trường hợp cần thiết. 
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2. 2. Nghiên cứu hồ sơ

về tố
tụng

Kiểm tra hồ sơ vụ án xâm
phạm tính mạng

Kiểm tra hồ sơ vụ án xâm phạm
sức khoẻ

Kiểm tra hồ sơ vụ án xâm phạm
tình dục
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về nội
dung

Nghiên cứu biên bản hiện trường, biên
bản khám nghiệm tử thi, giấy chứng
thương…

Nghiên cứu các tài liệu về công cụ, 
phương tiện phạm tội, quan hệ bị can –
người bị hại

Nghiên cứu các tài liệu xác định mức độ
thiệt hại, chứng cứ xác định thiệt hại
của người bị hại, nguyên đơn dân sự
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Một số lưu ý khi nghiên cứu hồ sơ

Hồ sơ thường không có quá nhiều bút lục.

Cần xác định rõ mối quan hệ tương thích giữa
các vật chứng ( công cụ, phương tiện phạm tội) 
và dấu vết trên thân thể, thi thể nạn nhân.
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-Chú ý nghiên cứu động cơ, hoàn cảnh
phạm tội

-Xem xét tính phù hợp của các tình tiết tăng
nặng mà VKS áp dụng đối với thân chủ

-Xem xét khả năng thân chủ bị ép cung, bức
cung trong quá trình điều tra hay không?
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2.3. Trao đổi, đề xuất
với VIện kiểm sát, Toà án

Đề xuất phúc cung, lấy thêm lời khai của những
người tham gia tố tụng khác

Đề nghị trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung

Đề nghị triệu tập thêm người làm chứng

Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền trưng cầu giám
định, giám định bổ sung, tái giám định

Đề nghị xem xét các nội dung liên quan đến việc
bồi thường thiệt hại
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2.4. Chuẩn bị bài bào chữa

Theo hướng không phạm
tội

Bào chữa theo hướng
giảm nhẹ hơn

Chuyển sang tội danh
nhẹ hơn

Bào chữa theo hướng trả
hồ sơ điều tra bổ sung, 
điều tra lại
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2.4.1. Bào chữa theo hướng
không phạm tội

Cần chú ý các yếu tố khách quan qua đó có thể
chứng minh bị cáo không phạm tội: 

Thân chủ hoàn toàn không thực hiện hành vi 
phạm tội (chứng cứ về thời gian, địa điểm...)

Thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng.
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Hành vi không thoả mãn các dấu hiệu cấu thành tội
phạm; chứng cứ không đủ chứng minh hành vi phạm
tội.
- Có hành vi nhưng hậu quả xảy ra không phải là kết
qủa của hành vi đó (VD: hậu quả chết người, thương
tích không phải do hành vi của bị cáo gây ra mà là kết
quả của hành vi khác).
- Mức độ tổn thương chưa đến mức bị truy cứu TNHS 
(thương tích dưới 11% và không thuộc các trường hợp
quy định tại khoản 1 điều 104 BLHS...)
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2.4.2. Bào chữa theo hướng
chuyển tội nhẹ hơn

Có những tội
danh có cấu

thành tội
phạm gần

giống nhau

Cần bám chắc vào cấu thành
tội phạm của tội nhẹ hơn từ đó
đối chiếu, phân tích lập luận
để thuyết phục Hội đồng xét
xử. (VD: Tội giết người và
giết người trong trạng thái tinh
t h ầ n b ị k í c h đ Ộ n g
m ạ n h … … … . . . . )
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2.4.3. Bào chữa theo hướng
giảm nhẹ cho thân chủ

Chú ý các vấn đề về nhân thân bị cáo có lợi
cho việc bào chữa: hoàn cảnh gia đình, thái độ
ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo, các đặc
điểm tốt về nhân thân, thành tích của bị cáo
trong lao động, học tập, chiến đấu…
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Bị cáo không thực hiện hành vi phạm
tội đến cùng, đã kịp thời ngan chặn, hạn
chế hậu quả xảy ra

Xem xét các chứng cứ về việc khắc
phục hậu quả: bồi thường toàn bộ hoặc
một phần thiệt hại xảy ra
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2.4.4. Bào chữa theo hướng trả hồ sơ điều tra bổ
sung, điều tra lại

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ vụ án, các nội
dung được đưa ra xem xét tại phiên toà và đối
chiếu với các quy định của pháp luật, luật sư có
thể đề nghị toà trả hồ sơ điều tra lại hoặc điều
tra bổ sung tuỳ (nếu việc đó có lợi cho thân
chủ)
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Chú ý: chứng minh kết luận giám định
tỷ lệ thương tích, nguyên nhân chết ... 
chưa chính xác hoặc thiếu kết luận
giám định của cơ quan có thẩm quyền.
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2.5.  kỹ năng tại phiên toà

Kiểm tra
thủ tục bắt
đầu phiên
toà, tuỳ

trường hợp
có thể

Đề nghị triệu tập người làm
chứng quan trọng và có lợi
cho thân chủ

Đề nghị triệu tập giám định
viên nếu thấy cần thiết để
giải thích kết luận giám định

-Các trường hợp khác
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Chú ý 
chứng cứ
thể hiện ý 

chí chủ
quan của

bị cáo

đối với tội xâm phạm tính
mạng, sức khoẻ: 
+ Chứng minh lỗi của bị cáo
là lỗi vô ý.
+ Trạng thái tâm lý của bị cáo
khi thực hiện hành vi: bị kích
động mạnh.
+ Công cụ, phương tiện mà bị
cáo sử dụng để chống lại
hành vi của nạn nhân.
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Phần xét
hỏi

Ghi chép đầy đủ những
vấn đề cần thiết

Bổ sung kịp thời những
câu hỏi nằm ngoài phần
chuẩn bị xét hỏi

Các cách thức đặt câu hỏi
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Chú ý:
- Tập trung làm sáng tỏ các mâu thuẫn giua
lời khai của người bị hại và người làm chứng
tại phiên toà về vấn đề vật chứng, nhận
dạng...
- Hỏi để làm sáng tỏ công cụ phạm tội, tính
chất, mức độ cũng như vị trí trên thân thể
nhằm tấn công để bào chua theo hướng giảm
nhẹ cho bị cáo.
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- Hỏi làm rõ mối quan hệ giưa bị cáo và
người bị hại trước và sau khi phạm tội... để
xác định lỗi của bị cáo (không phải lỗi cố ý 
mà là vô ý gây tổn hại; bị kích động mạnh
hay vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng)
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Phần
tranh
luận

Sử dụng khả năng hùng
biện

Nhấn mạnh các tình tiết
có lợi cho thân chủ

Phân tích các tình tiết
giảm nhẹ TNHS, tình tiết
gỡ tội cho thân chủ
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Chú ý:

Luật sư tranh luận lại các ý kiến của

kiểm sát viên, luật sư khác... một cách

sắc bén nhưng không gây kích động

cho người bị hại và gia đinh họ.
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Phiếu kỹ thuật tình huống

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SỬTONG VỤ
ÁN VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH 
MẠNG, SỨC KHOẺ, NHÂN PHẨM 

VÀ DANH DỰ

Hồ sơ số 08
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Tóm tắt vụ án
Nguyễn ThanhHoàng (1968, trú tại trị trấn Mỹ Xuyên, Mỹ Xuyên, 
Sóc Trăng, có vợ là Nguyễn Thị Lệ Thu

1/9/2001, Hồ Minh Lợi là hàng xóm đến nhà Hoàng sàm sỡ, đòi
giao cấu với Lệ Thu. Khi bị Hoàng phản ứng, Lợi đã tát và dùng
chân đạp vào bụng Thu, đánh đuổi Hoàng, đẩy ngã mẹ Hoàng

Hoàng chạy vào nhà lấy một con dao chạy ra chém một nhát trúng
vào vùng gáy cổ bên tráI Lợi. Sau đó, Hoàng còn chém nhiều nhát
vào cơ thể Lợi rồi cầm dao đến công an huyện Mỹ Xuyên tự thú. 
Lợi tử vong do bị vật sắt chém ngang cổ.

Nguyễn Thanh Hoàng bị Viện Kiểm sát truy tố về tội giết người
trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo quy định tại khoản
1 Điều 95 BLHS
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1. Trao
đổi, tiếp
xúc với
khách
hàng

Thân nhân của Hoàng sẽ là người tiếp
xúc ban đầu với luật sư

Luật sư chấp nhận hay không chấp
nhận bào chữa cho Nguyễn Thanh
Hoàng
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2. Kỹ
năng của
luật sư
trong giai
đoạn điều
tra

Liên hệ với cơ quan điều tra để tham
gia một số hoạt động điều tra

Tích cực thu thập chứng cứ từ những
nguời làm chứng và những người có
liên quan
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3. Kỹ
năng
nghiên
cứu hồ sơ
vụ án

Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự hợp lí

Chú ý nghiên cứu lời khai của Hoàng, Thu 
và các lời khai về những hành vi trái pháp
luật trước đó của bị hại Lợi
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4. Gặp bị
can (bị
cáo) 
Nguyễn
Thanh
Hoàng

Xây dựng kế hoạch gặp gỡ, trao đổi phù hợp

Giải thích pháp luật cho Hoàng…

Động viên tinh thần Hoàng

Khuyên Hoàng…

Hỏi bị can về…
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5. Trao đổi
với Viện
Kiểm sát, 
toà án

Đề nghị cho Hoàng …

Đề nghị triệu tập …
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6. Chuẩn
bị bài bào
chữa

Bào chữa theo hướng …

Phân tích các chứng cứ để làm rõ…

Tập trung vào các vấn đề…

Vấn đề bồi thường, cần lưu ý …
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7. Kỹ năng luật sư tại phiên toà sơ thẩm

Phần thủ tục bắt đầu phiên toà

Theo dõi các vật chứng sẽ được xem xét
tại phiên toà

Lưu ý về danh sách triệu tập của Toà
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Các câu hỏi đặt ra nhằm làm rõ …

Phần xét hỏi

Đặt các câu hỏi xác định thân chủ …
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Đưa ra và phân tích những tình tiết và
căn cứ có lợi cho thân chủ

Phần tranh luận

Đề xuất cụ thể
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Phiếu kỹ thuật bài giảng

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SỰ
TRONG VỤ ÁN VỀ CÁC 

TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU
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Cơ cấu bài giảng

1. Đặc điểm của các tội xâm phạm sở hữu:

1.1 Quy định của pháp luật

1.2 Một số đặc điểm của loại tội phạm

2. Các kỹ năng của luật sư:

2.1 Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn điều tra

2.2 Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ

2.3 Kỹ năng của luật sư tại phiên toà
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1. Đặc điểm của các tội phạm về sở
hữu
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Các qui định của bộ luật hình sự về tội
phạm

Các tội xâm phạm về sở hữu được qui định tại chương xiv 
bộ luật hình sự 1999 từ Điều 133 đến Điều 145 gồm 13 tội
danh được chia thành 3 nhóm:

-các tội có tính chiếm đoạt;

-các tội không có tính chiếm đoạt;

-Các tội không có tính tư lợi.
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Một số đặc điểm của các tội xâm phạm về sở
hữu

-Đối tượng tác động của tội phạm: là hầu hết
các loại tài sản (trừ một số loại tài sản không
được coi là đối tượng tác động của các hành vi 
phạm tội được quy định trong chương này).

Về hành vi khách quan: rất đa dạng, chủ yếu
là hành vi chiếm đoạt.
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Mặt chủ quan: chủ yếu lỗi cố ý trực tiếp

Chủ thể: người thực hiện hành vi pham tội
thường có trình độ học vấn thấp và hiểu biết xã
hội hạn chế, nhân thân không tốt, thậm chí
mang tính chất côn đồ, lưu manh. 
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2. Kỹ năng của luật sư trong vụ án
về các tội xâm phạm sở hữu
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2.1 Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn điều tra2.1 Kỹ năng của luật sư trong giai đoạn điều tra

2. Tham gia hỏi cung và các hoạt động điều tra
khác. Nếu tham gia hỏi cung, chú ý đến các lời
khai về thủ đoạn, mục đích chiếm đoạt.

1. Thu thập các tài liệu làm căn cứ để bào chữa, 
bảo vệ cho thân chủ như các tài liệu xác định về
giá trị tài sản, các hợp đồng...
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3. Kiểm tra tính hợp pháp của các thủ tục tố tụng như
biên bản thu thập vật chứng trong các vụ án

4. Đề xuất việc áp dụng, thay thế, huỷ bỏ các biện pháp
ngăn chặn có lợi cho thân chủ
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6. Hỗ trợ tinh thần và chuẩn bị tâm lí cần thiết cho
thân chủ trong các giai đoạn tố tụng.

5. Tiếp xúc với thân chủ và gia đình nhằm thu thập
thêm các thông tin làm sáng tỏ sự thât khách quan
của vụ án và chuẩn bị cơ sở cho bài bào chữa, bảo
vệ
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2.2  Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ

Số lượng bút lục thường không lớn (trừ các
vụ như lừa đảo, lạm dụng tính nhiệm chiếm
đoạt tài sản)

Đối với các vụ án: cướp, cướp giật, huỷ hoại
tài sản… phải chú ý đến bản ảnh hiện trường
và biên bản khám nghiệm hiện trường
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Làm rõ giá trị đối tượng của tội phạm để
xác định trách nhiệm hình sự và vấn đề bồi
thường

Nghiên cứu biên bản đối chất, nhận dạng
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Xác định định hướng bào chữa

Theo hướng không phạm tội

Chuyển sang tội danh nhẹ hơn

Bào chữa theo hướng giảm nhẹ

Bào chữa theo hướng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, 
điều tra lại
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2.3 Kỹ năng của luật sư tại phiên
toà
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Kiểm tra thủ
tục bắt đầu
phiên toà, tuỳ
trường hợp
có thể:

-Đề nghị triệu tập người làm chứng
quan trọng và có lợi cho thân chủ

-Đề nghị thay đổi người tiến hành, 
người tham gia tố tụng

-Các trường hợp khác

Phần thủ tục bắt đầu phiên toà
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Phần xét
hỏi

- Lắng nghe và ghi chép đầy đủ
những vấn đề cần thiết như động cơ, 
mục đích, thủ đoạn, giá trị tài sản
chiếm đoạt, xác định mức thiệt hại

-Bổ sung kịp thời những câu
hỏi nằm ngoài phần chuẩn bị
xét hỏi

-Các cách thức đặt câu hỏi: 
câu hỏi phải ngắn gọn, dễ
hiểu
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- đặt câu hỏi cho thân chủ nhằm phục vụ cho

định hướng bào chũa của luật sư
- đặt câu hỏi cho thân chủ nhằm phục vụ cho

định hướng bào chũa của luật sư

Chú ý:Chú ý:

- đặt câu hỏi cho người giám định, người làm chứng và

các tư cách tham gia tố tụng khác (nếu xét thấy cần

thiết)… nhằm làm rõ sư thật khách quan của vụ án theo

hướng có lợi cho thân chủ

- đặt câu hỏi cho người giám định, người làm chứng và

các tư cách tham gia tố tụng khác (nếu xét thấy cần

thiết)… nhằm làm rõ sư thật khách quan của vụ án theo

hướng có lợi cho thân chủ
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KỸ NĂNG TRANH LUẬNKỸ NĂNG TRANH LUẬN

TRÌNH BÀY BẢN LUẬN CỨ => ĐỐI ĐÁP

Phải sử dụng kỹ năng tranh luận

Nhấn mạnh tình tiết có lợi cho thân chủ

Phân tích, đánh giá các tình tiết gỡ tội,  
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ
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Sử dụng các văn bản mới hướng dẫn về định hướng giá

trị tài sản, về một số tình tiết là yếu tố định tội hoặc

định khung (Thông tư số 02/2001/TTLT-TAND-

ĐTCVKSNTC-BCA-BTP)

Sử dụng các văn bản mới hướng dẫn về định hướng giá

trị tài sản, về một số tình tiết là yếu tố định tội hoặc

định khung (Thông tư số 02/2001/TTLT-TAND-

ĐTCVKSNTC-BCA-BTP)
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Phiếu kỹ thuật tình huống

KỸ NĂNG CỦA LUẬT 
SƯ TRONG VỤ ÁN VỀ
CÁC TỘI XÂM PHẠM 

SỞ HỮU
Hồ sơ số 05
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Tóm tắt vụ án

- Trương Thị Kim Thọ sinh năm 1954 đi bộ đến cổng trường học
của cháu Nguyễn Nhật Vy ở P.3 , Bình Thạnh, tp HCM, trên người
cháu Vy có 2 nhẫn và một vòng đeo tay bằng vàng

- Thọ lừa cháu Vy đi theo Thọ để xin lỗi cháu Thọ, đến đường
Nguyễn Đình Chiểu, Q3, Thọ đưa cháu Vy vào một hẻm vắng bảo
Vy đưa nữ trang cho Thọ cất hộ vì có kẻ theo dõi Vy. Vy tháo 2 
nhẫn đưa Thọ cất vào cặp

- Do vòng đeo tay chật, không tháo ra được. Thọ đón xe ôm đưa hai
người vào một ngõ nhỏ trên đường Hàn Hải Nguyên, trên đường đi
mua một kìm móng tay để cắt vòng. Tuy nhiên, không cắt được, 
Thọ phải ra tiệm 2 lần để đổi kéo lớn hơn. Khi dùng cây kéo này để
cắt, Thọ bị người dân phát hiện. 

- Trương Thị Kim Thọ bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
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1. Gặp và trao đổi với thân chủ Trương Thị Kim Thọ

1.1 Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cho cuộc gặp

- Các tài liệu, văn bản pháp luật cần thiết khác

- Các giấy tờ về thủ tục hành chính
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1.2. Tiến hành các thủ tục cần thiết

để gặp, trao đổi với thân chủ

- Kiểm tra số giam tại phòng hồ sơ

- Đăng ký phòng hỏi cung

- Làm thủ tục trích xuất
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1.3 Nội dung cuộc gặp:

- Dành một khoảng thời gian để tiến hành giao tiếp ban 
đầu với thân chủ;

- Hỏi Thọ về diễn biến sự việc;

- Hỏi về động cơ, mục đích phạm tội;

- Hỏi về các tình tiết giảm nhẹ;

- Thống nhất về hướng bào chữa;

- Căn dặn Thọ về thái độ ứng xử cần thiết tại phiên toà.
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2. Nghiên cứu hồ sơ

- Kết luận điều tra

- Cáo trạng của VKS (bl 99)

- Lời khai
- lời khai của Thọ

- lời khai của người bị hại Vy

- Các tài liệu khác

Biên bản tạm giữ
tang vật, vật
chứng

Biên bản trao trả
tài sản cho chủ sở
hữu

Quyết định giảm
thời hạn chấp hành
hình phạt tù
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Trao đổi với Toà án, Viện Kiểm sát

Gặp và trao đổi
với Kiểm sát
viên sẽ giữ
quyền công tố

Gặp và trao đổi
với Thẩm phán
sẽ chủ toạ
phiên toà

Đề xuất
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4. Kỹ năng của luật sư tại phiên toà

Định hướng bào chữa

Tại phần thủ tục Tại phần xét hỏi

Tại phần tranh luận

Chú ý xét hỏi
người bị hại về
việc đã thu hồi
được tài sản

Hỏi bị cáo Thọ về
hoàn cảnh gia
đình, hoàn cảnh
bản thân

Phân tích các tình
tiết giảm nhẹ cho
bị cáo Thọ
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KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 
TRONG CÁC VỤ ÁN VỀ

MA TUÝ

Phiếu kỹ thuật bài giảng
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Cơ cấu bài giảng

1. Một số vấn đề chung về các vụ án ma tuý.

1.1  Đặc trưng của các tội phạm về ma tuý

1.2  Đặc điểm của các vụ án về ma tuý

2.     Kỹ năng của luật sư

2.1  Trao đổi tiếp xúc với khách hàng

2.2  Nghiên cứu hồ sơ

2.3  Gặp, trao đổi với bị can, bị cáo

2.4  Chuẩn bị bản bào chữa

2.5  Kỹ năng của luật sư tại phiên toà
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I. Một số vấn đề chung về các
vụ án ma tuý



278

Đối tượng của tội phạm

đối tượng của tội
phạm rất đa dạng

chỉ được xác định thông qua 
giám định của cơ quan
chuyên môn

1.1 ĐẶC 
TRƯNG 

CỦA CÁC 
TỘI 

PHẠM VỀ
MA TUÝ
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Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao
cô ca, lá, hoa, quả cây cần sa, quả
thuốc phiện khô, quả thuốc phiện
tươi, hêrôin, côcain, các chất ma tuý
khác ở thể lỏng, các chất ma tuý ở
thể rắn

Ma tuý theo quy định của BLHS1999
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Vấn đề định lượng ma tuý

Định lượng chất
ma tuý được quy
định rõ trong từng
điều luật

Thể
rắn

. Thể
lỏng

Các
chất
khác
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Chính sách xử lí đối với tội phạm về ma tuý

-Chính sách xử lí rất nghiêm khắc:

+Mức án tử hình, chung thân được áp dụng đối
với nhiều tội

+Mức án tù có thời hạn cao

+Hình phạt bổ sung: phạt tiền, tịch tu tài sản
thường được áp dụng
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-Chứng cứ trong vụ án ma 
tuý
-Chứng cứ trong vụ án ma 
tuý

-Khách hàng và nhân thân
của họ
-Khách hàng và nhân thân
của họ

-Mối quan hệ thường mang
tính có tổ chức, (maphia) 
của khách hàng

-Mối quan hệ thường mang
tính có tổ chức, (maphia) 
của khách hàng

-Sự tham gia của báo chí và
quan tâm của công luận
-Sự tham gia của báo chí và
quan tâm của công luận

1.2 Đặc
điểm

của các
vụ ám
ma tuý

tính

phức

tạp của
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II. Kỹ năng của luật sư trong
vụ án về ma tuý
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2.1 Kỹ năng tiếp xúc với khách hàng

khả năng và điều kiện
của luật sư

Chấp nhận tham gia bào chữa hay không

đặc điểm,tính chất vụ
án
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Yêu cầu cung cấp thông tin:

Tình trạng sức khoẻ

Bị bắt về hành vi gì

Bị bắt trong trường hợp nào

Độ tuổi
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2.2 Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ

Các tài liệu cần tập trung nghiên cứu

- Biên bản phạm pháp quả tang

- Biên bản mở niêm phong

- Lời khai của những người tham gia tố tụng

- Biên bản khám xét, thu giữ, niêm phong tang vật

- Nguồn tài liệu phát hiện vụ án

- Lời khai của bị can

- Kết luận giám định
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Một số vấn đề cần chú ý khi
nghiên cứu hồ sơ

Xác định loại chất ma tuý có nằm trong danh mục loại chất ma 
tuý bị cấm hay không (Nghị định số 67/2001/NĐ -CP)

Quan điểm, cách tính số lượng các loại ma tuý của cơ quan tiến
hành tố tụng
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2.3 Kỹ năng gặp bị can, bị cáo
(thông thường bị can, bị cáo bị áp dụng biện pháp

ngăn chặn tạm giam)

+Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ

-Giấy chứng nhận người bào chữa

-Chứng chỉ hành nghề luật sư; Thẻ luật sư, bản sao Giấy đăng kí
hoạt động của văn phòng luật sư

+Chuẩn bị tâm lí kiên trì, mềm mỏng, thuyết phục và có kế hoạch
gặp thân chủ tại tạm giam
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Xác định hướng bào chữa:

- theo hướng không phạm tội

- theo hướng giảm nhẹ

- theo hướng chuyển tội danh khác nhẹ hơn

- theo hướng trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung

2.4 Kỹ năng chuẩn bị bản bào chữa
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Một số chú ý khi xây dựng luận cứ bào chữaMột số chú ý khi xây dựng luận cứ bào chữa

-văn phong rõ ràng

-Mức độ đúng mực, tránh sự bốc đồng, cực đoan vì ma tuý là
vấn đề nhạy cảm và thu hút sự chú ý của công luận

-Phải thể hiện được niềm tin nội tâm và đạo đức nghề nghiệp

-Viện dẫn, phân tích và đánh giá chứng cứ để chứng minh định
hướng bào chữa

-Vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật và cả các thông tư
hướng dẫn của TANDTC
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2.5 Kỹ năng tại phiên toà sơ thẩm
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Theo dõi thủ tục bắt đầu phiên toà để kịp thời đưa ra
những kiến nghị cần thiết có lợi cho thân chủ:

-Hoãn phiên toà;

-Triệu tập thêm người làm chứng đến phiên toà

-Xem xét vật chứng, chứng cứ mới

-Bổ sung thêm tài liệu có lợi cho thân chủ

Thủ tục bắt đầu phiên toà
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Xét hỏi tại phiên toà

Chuẩn bị
kế hoạch
xét hỏi Xét hỏi

tại phiên
toà
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- đặt câu hỏi cho thân chủ nhằm phục vụ cho định hướng
bào chũa của luật sư
- đặt câu hỏi cho thân chủ nhằm phục vụ cho định hướng
bào chũa của luật sư

- nghe và ghi chép câu hỏi, câu trả lời của những tư cách
tham gia tố tụng khác trọng vụ án
- nghe và ghi chép câu hỏi, câu trả lời của những tư cách
tham gia tố tụng khác trọng vụ án

- đặt câu hỏi cho người giám định, người làm chứng và
những người tham gia tố tụng khác … nhằm làm rõ sư thật
khách quan của vụ án theo hướng có lợi cho thân chủ

- đặt câu hỏi cho người giám định, người làm chứng và
những người tham gia tố tụng khác … nhằm làm rõ sư thật
khách quan của vụ án theo hướng có lợi cho thân chủ
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Kỹ năng tranh luận

Trình bày bản luận cứ

- Công bố những tài liệu, chứng cứ có lợi cho thân chủ

- Vận dụng các văn bản pháp luật mới để bác bỏ quan điểm
dựa trên văn bản cũ

- Triệt để sử dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình
sự cho thân chủ
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Đối đáp

Cần bình tĩnh đối đáp với đại diện của Viện
kiểm sát trong trường hợp viện kiểm sát không
thừa nhận những lập luận của luật sư, quy kết
luật sư vi phạm về tố tụng tại phiên toà. Trong
các vụ án lớn, luật sư nên chuẩn bị kĩ bằng
văn bản lời tranh luận.
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Phiếu kỹ thuật tình huống

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 
TRONG VỤ ÁN TỘI 
PHẠM VỀ MA TUÝ

Hồ sơ số 06
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Tóm tắt vụ án

Đỗ Thị Hoa Mai (sinh năm 1969) đến ở nhà La Văn Sáng ở 14 xóm
Vạn Hoàng, Thanh Nhàn, Hà Nội. Khoảng 5 giờ 30 ngày 5 tháng
11 năm 2000, công an bắt quả tang Sáng đang tổ chức cho các con 
nghiện sử dụng chất ma tuý tại nhà Sáng. Ngoài ra, công an còn bắt
giữ Đỗ Thị Hoa Mai. Mai khai đã nhiều lần chứng kiến Sáng bán
tuý và giúp Sáng đóng gói, đưa thuốc cho con nghiện và nhận tiền
đưa cho Sáng

Vì Mai đang tại ngoại nên được tại ngoại chờ xử lí. Mai bỏ trốn, bị
cơ quan điều tra truy nã và tách ra để xử lý sau
25/2/2001, Mai ra đầu thú và khai trong thời gian bỏ trốn, phải mổ
đẻ, con chết. Mai khai nhận đã thực hiện các hành vi đã nêu. Sau
đó, Mai thay đổi lời khai chỉ nhận 1 lần đưa hê rô in cho con nghiện
hộ Sáng

Mai bị truy tố về tội Bán trái phép chất ma tuý theo quy định tại
Điều 194, khoản 2 điểm b Bộ luật Hình sự
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1. Trao đổi, tiếp xúc với khách hàng

Đưa ra những tư vấn hợp lý, 
động viên khách hàng yên tâm, 
tin tưởng vào tinh thần trách
nhiệm của luật sư

- Nhân thân của Đỗ Thị Hoa
Mai

Mai bị bắt trong hoàn cảnh
nào? Các biện pháp ngăn
chặn đang được áp dụng?

-Thoả thuận và ký hợp đồng
bào chữa

Nội dung cần trao đổi:
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2. Giai đoạn điều tra vụ án

Tiến hành thủ tục để thủ trưởng cơ quan điều tra quận Hai Bà
Trưng, Hà Nội cấp giấy chứng nhận bào chữa

Giải thích pháp luật cho thân chủ và hướng dẫn những nội dung 
cung khai có lợi cho việc xác định trách nhiệm hình sự sau này

Đề nghị được gặp bị can, có mặt khi hỏi cung bị can và các hoạt
động điều tra khác

Đề nghị được nghiên cứu hồ sơ vụ án sau khi kết thúc điều tra
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3. Giai đoạn truy tố

- Đề nghị Viện KSND thành phố
Hà Nội trả hồ sơ để điều tra bổ
sung.
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4. Nghiên cứu hồ sơ vụ án

Lời khai nhận tội ban đầu của Mai và các lời khai về sau có
mâu thuẫn nhau không và có phù hợp lời khai của các nhân
chứng… hay không?

Tập trung vào việc làm rõ cơ sở buộc tội Mai , xác định
tình tiết quan trọng có tính chất gỡ tội cho Mai

4.1 Xác định chứng cứ buộc tội
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4. 2 Nghiên cứu quan điểm và cơ sở buộc tội của
cơ quan điều tra, truy tố

Kết luận điều tra số 195 ngày 05/04/2001

Công vĂn số 35 của phòng kiểm sát điều tra an 
ninh phúc đáp phòng kiểm sát xét xử án hinh sự

Nội dung phúc cung trong hoạt động điều tra bổ
sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát.
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5. Gặp Đỗ Thị Hoa Mai tại trại tạm giam

Tìm hiểu sự thật khách quan của vụ án và
hoàn cảnh bản thân, gia đình

Trao đổi với bị can
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6. Trao đổi với Viện Kiểm sát, Toà án

6.1 Trao đổi với Viện Kiểm sát

Phân tích các chứng cứ của vụ án theo hướng
không đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội
của bị cáo và đưa ra đề nghị…

6.2 Trao đổi với Toà án

Nhắc lại quan điểm như đã trao đổi với Viện
Kiểm sát

Đề nghị triệu tập người làm chứng
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7. Chuẩn bị luận cứ bào chữa

Định hướng bào chữa: theo hướng vô tội

Phân tích các chứng cứ để chứng minh bị cáo
Mai không phạm tội
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8. Kỹ năng của luật sư tại phiên toà

Phần thủ tục bắt đầu phiên toà: Lưu ý sự có mặt
của những người làm chứng

Phần xét hỏi: đặt câu hỏi với những người tham
gia tố tụng nhằm làm rõ bị cáo không thực hiện
hành vi như bản cáo trạng truy tố

Phần tranh luận: bào chữa theo hướng chứng minh
bị cáo không phạm tội
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Phần tranh luận: bào chữa

theo hướng chứng minh bị cáo

không phạm tội

Đ ả ữ
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KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 
TRONG CÁC VỤ ÁN ĐỐI 

VỚI NGƯỜI CHƯA 
THÀNH NIÊN

Phiếu kỹ thuật bài giảng
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1. Đặc điểm của vụ án mà bị can, bị
cáo là người chưa thành niên



311

Đặc điểm của người chưa thành niên

- Lứa tuổi đang chuyển đổi tâm sinh lí.

- Chưa phát triển đầy đủ về thể chất.

- Những hiểu biết về pháp luật và xã hội còn hạn chế.

-Chưa nhận thức được đầy đủ hành vi và hậu quả
của hành vi do mình gây ra.
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Các quy định của luật hình sự về người chưa thành
niên

- Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

- Trách nhiệm hình sự

- Đường lối xử lí chung với người chưa thành niên

- Các loại hình phạt

- Chế định khác
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Các quy định của luật tố tụng hình sự về người chưa
thành niên

- Sự tham gia bắt buộc của luật sư, người
giám hộ

- Thủ tục riêng đối với vụ án mà bị can, bị
cáo là người chưa thành niên

- Chế định của luật tố tụng hình sự áp dụng
với người chưa thành niên phạm tội.
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2. Kỹ năng của luật sư trong vụ án mà
bị can, bị cáo là người chưa thành niên
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2.1 Tiếp xúc với khách hàng, thân chủ

- Giải thích chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người
chưa thành niên;
- Thu thập các thông tin cần thiết;

- Tư vấn cho gia đình thõn chủ chủ động bồi thường trong
truờng hợp thõn chủ thực hiện hành vi gõy thiệt hại;

- Chuẩn bị về mặt tâm lí cho thõn chủ khi ra trước phiên toà.

Mục đích
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-Thể hiện thái độ chân thành, cởi mở, cảm thông, chia
sẻ;

-Thuyết phục một cách mềm dẻo, kiên trì;

- Câu hỏi đơn giản, dễ hiểu, không được đặt câu hỏi
kiểu chất vấn;

- Không hứa hẹn trước về kết quả bào chữa nhưng phải
tạo niềm tin cho thân chủ vào sự công bằng của pháp
luật và trách nhiệm của luật sư. 

Kỹ năng tiếp xúc
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2.2 Nghiên cứu hồ sơ

- Quan tâm đến cơ sở xác định độ tuổi của người chưa thành
niên

- Nghiên cứu cáo trạng, kết luận điều tra quy kết tội của người
chưa thành niên, đối chiếu với các quy định của pháp luật
hình sự và tố tụng hình sự

- Hoàn cảnh cụ thể, nguyên nhân, điều kiện mà người chưa
thành niên phạm tội như cha mẹ chết, ly hôn, không nơi
nương tựa

- Chú ý đến chính sách của Nhà nước, quy định của pháp luật
trong việc xử lí người chưa thành niên
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Thu thập các tài liệu đồ vật

- Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ xác định ngày
sinh của thân chủ trong trường hợp ngày sinh của
thân chủ chưa được xác định rõ

- ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản về thân
chủ của trường học, đoàn thể nơi thân chủ học tập
và sinh hoạt có lợi cho việc bào chữa

- Các tài liệu đồ vật khác liên quan đến vụ án có
lợi cho thân chủ
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2.3 Kiến nghị, đề xuất với cơ quan tiến hành tố
tụng

- Đề nghị áp dụng, thay đổi huỷ bỏ các biện pháp ngăn
chặn;

-Đề nghị huỷ Quyết định khởi tố bị can hoặc chuyển
sang tội danh khác nhẹ hơn;

- Đề nghị tiến hành một số hoạt động điều tra cần thiết

- Đề nghị mời thêm người làm chứng…
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2.4. Kỹ năng

tại phiên toà
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Theo dõi thủ tục bắt đầu phiên toà để kịp thời đưa ra những kiến
nghị cần thiết có lợi cho thân chủ:

- Đề nghị thay đổi Hội thẩm nhân dân nếu họ không phải là giáo
viên hoặc cán bộ Đoàn Thanh niên CSHCM

- Có mặt người đại diện hợp pháp của bị cáo hay không

- Hoãn phiên toà

- Triệu tập thêm người làm chứng đến phiên toà

- Xem xét vật chứng, chứng cứ mới

- Công bố tài liệu có lợi cho thân chủ

Thủ tục bắt đầu phiên toà
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Xét hỏi tại phiên toà

Có thể yêu cầu Hội đồng xét xử cách ly bị cáo với các bị
cáo khác (nếu thấy cần thiết)

Luật sư có thể hỏi đại diện gia đình,nhà trường để làm rõ
nguyên nhân, điều kiện học tập, làm việc của bị cáo

Luật sư có thể đề nghị Hội đồng xét xử cho phép đại diện
gia đình, nhà trường được trình bày các chứng cứ, được
đưa ra các yêu cầu
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Tranh luận

Nhấn mạnh về
chính sách pháp
luật đối với người
chưa thành niên

Đề xuất hướng
giải quyết
thích hợp đối
với vụ án
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Phiếu kỹ thuật tình huống

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 
TRONG VỤ ÁN ĐỐI VỚI 
NGƯỜI CHƯA THÀNH 

NIÊN

Hồ sơ số 04
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Tóm tắt nội dung vụ án
20h ngày 5/9/2000, Lê Mác Đôn (sinh ngày 5/5/1984), Phạm Anh
Sơn, Dương Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Thảo, Cù Thanh Tùng rủ
nhau trấn tiÒn người đi đường tại đường Láng Hoà lạc, Mễ Trì, Tõ
Liêm, Hà nội.

Khoảng 8h10, Thấy một thanh niên đi xe đạp, Sơn, Đôn và Kiên đã
Ðp xe đạp của người thanh niên đã vào vỉa hè. Sơn nãi xin ít tiền và
lục soát người thanh niên nhưng không có tiền nên cho đi.

Khoảng 15 phút sau, Đôn, Sơn, Kiên dùng xe đạp Ðp anh TrÞnh
Quang Trường dõng lại. Kiên tát Trường, Sơn hỏi cã tiÒn không và
cầm ghi đông xe đÞnh lục soát người anh Trường thì anh Trường hô
“cướp”. Đôn, Kiên, Sơn bỏ chạy. Công an xã Trung Văn đã đuổi bắt
được Đôn, Sơn, Tùng.
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Tại cơ quan điều tra, Đôn khai khoảng 17h ngày 15/8/2000, 
Đôn, Kiên, Sơn và Đoàn Công Dũng còng rủ nhau lên đường
Láng Hoà lạc trấn tiền của một thanh niên khoảng 20 tuổi. 
Sơn lục túi áo thanh niên được 1 tờ 50.000đ, rồi đưa cho cả
bọn đi uống nước. Cơ quan điÒu tra xác minh được thanh
niên đã là anh Vương Duy Hưng ở Đông Lự, xã Đồng
Quang, Hà Tây bị 4 thanh niên chặn lại cướp 170.000đ. Anh
Hường không nhận diện được số thanh niên đã.

VKSND thành phố Hà nội đã truy tố Lê Mác Đôn vÒ tội
“Cướp tài sản” theo ĐiÒu 133 BLHS
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1.Trao 
đổi, tiếp
xúc với
khách
hàng

Lê Mác Đôn là người chưa thành niên
nên luật sư thường do cha mẹ, người
giám hộ của bị can mời

Luật sư cần thể hiện thái độ nhẹ nhàng, 
quan tâm, động viên, khích lệ…với Đôn

Đề nghị gia đình bị can cung cấp các tài
liệu cần thiết

Hướng dẫn thân nhân của Đôn làm thủ
tục mời luật sư
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2. Kỹ
năng của
luật sư
trong giai
đoạn
điều tra

Liên hệ với cơ quan điều tra để tham gia
hoạt động điều tra

Lưu ý vấn đề giám hộ đối với Lê Mác
Đôn

Thu thập chứng cứ làm rõ hành vi của
Đôn thông qua Đôn và những người
tham gia cướp, người bị hại

Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và các
thông tin về nhân thân của Đôn để sử
dụng làm các tình tiết đề nghị giảm nhẹ
TNHS
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3.Nghiên 
cứu hồ sơ
vụ án

Kiểm tra các giấy tờ về thủ tục tố
tụng đối với vụ án người chưa
thành niên

Nghiên cứu chứng cứ xác đÞnh
nguyên nhân, điều kiện động cơ, 
mục đích phạm tội, mức độ nhận
thức khi thực hiện hành vi

Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự hợp lý
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4. Gặp bị
can, bị
cáo

Xây dựng kế hoạch gặp gì, trao đổi
phù hợp

Bị can tại ngoại nên luật sư có thể
tiến hành gặp nhiều lần

Nhận thức của bị can còn hạn chế
nên các câu hỏi đặt ra cần ngắn
gọn, kết hợp với động viên, giải
thích cho bị can 
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5. Trao
đổi với
Viện
Kiểm
sát, Toà
án

Đề nghị xác định trách nhiệm
của Lê Mác Đôn trong mối
quan hệ với những người cùng
thực hiện hành vi

Đề nghị tạo điều kiện tốt nhất
để Lê Mác Đôn vẫn că thể tiếp
tục đi học
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6. Chuẩn
bị bài
bào chữa

Định hướng bào chữa: …

Trao đổi trước với Lê Mác Đôn về
nội dung bào chữa

Nội dung bào chữa: tập trung vào
nguyên nhân, mục đích, hoàn cảnh
phạm tội, gia đình bố là thương
binh, ông là liệt sỹ, bị cáo khai báo
thành khẩn …
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7. Kỹ
năng của
luật sư
tại phiên
toà sơ
thẩm

Phần thủ tục bắt đầu phiên toà: 
chú ý thành phần Hội đồng xét
xử trong vụ án bị cáo là người
chưa thành niên

Phần xét hỏi: chú ý cách đặt
câu hỏi đối với người chưa
thành niên: ngắn gọn,  rõ ràng, 
dễ hiểu
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Phiếu kỹ thuật bài giảng

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 
TRONG VỤ ÁN VỀ CÁC TỘI 
XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN 

LÝ KINH TẾ
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Cơ cấu bài giảng

1. Đặc điểm của loại tội phạm xâm phạm trật tự
quản lí kinh tế

2. Kỹ năng của luật sư

2.1  Tiếp xúc với bị can, bị cáo

2.2  Nghiên cứu hồ sơ

2.3  Chuẩn bị luận cứ bào chữa

2.4 Kỹ năng của luật sư tại phiên toà sơ thẩm
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1. Đặc điểm cụ thể

- Phụ thuộc chính sách kinh tế của nhà nước trong từng thời
điểm khác nhau

- Mức độ thiệt hại có ý nghĩa quan trọng trong việc định tội và
quyết định hình phạt

- Nhiều hành vi phạm tội chỉ là tội phạm nếu gây hậu quả
nghiêm trọng hoặc đã bị xử lí hành chính, xử lí kỉ luật
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2.1 Tiếp xúc với bị can, bị cáo

1. Làm thủ tục để tiến hành các hoạt động bào
chữa

2. Trao đổi với thân chủ về nội dung vụ án
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2.2 Nghiên cứu hồ sơ
Kiểm tra
về tố tụng

Kiểm tra
về chứng
cứ

Ghi chép

Kiến nghị
đề xuất

Chú ý: luật sư cần quan
tâm nhiều đến các văn
bản pháp luật về quản lí
kinh tế trong lĩnh vực
mà thân chủ vi phạm
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Một số lưu ý vềvấn đề chứng cứMột số lưu ý vềvấn đề chứng cứ

- tính hợp pháp của chứng cứ- tính hợp pháp của chứng cứ

- có sự suy diễn, khiên cưỡng trong cách đánh giá
của cơ quan tiến hành tố tụng không?
- có sự suy diễn, khiên cưỡng trong cách đánh giá
của cơ quan tiến hành tố tụng không?

- một số chứng cứ đặc thù của án tội xâm phạm trật
tự quản lí kinh tế
- một số chứng cứ đặc thù của án tội xâm phạm trật
tự quản lí kinh tế
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2.3 Chuẩn bị bài bào

chữa,  bảo vệ
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Tổng hợp tàI

liệu đã thu

thập được

Tổng hợp tàI

liệu đã thu

thập được
Vạch ra phương
hướng xây dựng
bài bào chữa, bảo

vệ

Vạch ra phương
hướng xây dựng
bài bào chữa, bảo

vệ

Nội dung công việcNội dung công việc

Chọn lọc các
tài liệu có liên

quan

Chọn lọc các
tài liệu có liên

quan
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Phần mở đầu bản bào chữaPhần mở đầu bản bào chữa

Tự giới thiệu và nêu lí do bào
chữa, bảo vệ



343

Phần nội dung

- Cụ thể hoá định hướng, quan điểm bào chữa theo một
trong các hướng: chuyển sang tội danh khác nhẹ hơn, 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vô tội , yêu cầu điều tra
lại hoặc điều tra bổ sung

- Làm sáng tỏ các tình tiết chứng minh cho nhận định
của luật sư bằng cách đưa ra những chứng cứ xác đáng
và viện dẫn các căn cứ pháp luật phù hợp.

- Nhấn mạnh những đặc điểm tốt về nhân thân của bị
cáo trong quá trình lao động, học tập, chiến đấu
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Phần kết luận

- Tóm tắt những điểm chính đã trình bày;

- Đưa ra đề xuất về cách giảI quyết vụ án có
lợi cho thân chủ
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2.4 Kỹ năng của luật sư tại phiên toà

bắt đầu phiên
toà

xét hỏi

tranh luận
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Kiểm tra thủ
tục bắt đầu

phiên toà, tuỳ
trường hợp

có thể:

-Đề nghị triệu tập người làm chứng
quan trọng và có lợi cho thân chủ

-Đề nghị thay đổi người tiến hành, 
người tham gia tố tụng

-Các trường hợp khác

Phần thủ tục bắt đầu phiên toà
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Xét hỏi

Hỏi về ý thức
chủ quan của

thân chủ

Hỏi các chi 
tiết cụ thể

thuộc về hành
vi của thân

chủ

Hỏi giám định viên về
tài chính, thuế, cơ
quan chủ quản, cơ
quan quản lí ngành
kinh tế kĩ thuật và

những người khác có
liên quan
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Lắng nghe và ghi chép đầy đủ những vấn đề cần
thiết

Bổ sung kịp thời những câu hỏi nằm ngoài phần
chuẩn bị xét hỏi

Các cách thức đặt câu hỏi: câu hỏi phải ngắn
gọn, dễ hiểu, phục vụ cho định hướng bào chữa
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Kỹ năng tranh luận tại phiên toà

Trình bày
bản luận
cứ bào
chữa

Đối đáp
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KỸ NĂNG TRANH LUẬN

Trình bày luận cứ Đối đáp

Phải sử dụng khả năng hùng biện
Nhấn mạnh tình tiết có lợi cho thân chủ
Phân tích, đánh giá những tình tiết gỡ tội giảm nhẹ

trách nhiệm hình sự cho bị cáo
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Phiếu kỹ thuật tình huống

KỸ NĂNG CỦA LUẬT SƯ 

TRONG VỤ ÁN VỀ CÁC TỘI 

XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN 

LÝ KINH TẾ
Hồ sơ số
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Tóm tắt nội dung vụ án
Ngày 16/8/2000, Phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà nội đã
phát hiện trên 2 xe ô tô chở thuê từ Lạng Sơn về Hà nội dầu gội đầu gói
nhãn hiệu Clear của Lê Đức Hải và Vũ Thị Minh (trú tại phố Muối, Tam 
Thanh, Lạng Sơn). Lê Đức Hải có 10 thùng = 5654 gói, Vũ Thị Minh có
38 thùng = 28.608 gói. Khám nhà Hải, Cơ quan điều tra thu giữ được 18 
thùng dầu gội đầu các loại.
Trong quá trình điều tra, Vũ Thị Minh khai đã nhiều lần buôn bán dầu gội
đầu giả (loại đóng gói bằng ni lông). Vũ Thị Minh biết rõ số dầu gội đầu
này là hàng giả do Trung Quốc sản xuất. Tổng số dầu mà Minh đã mua
bán là 694 thùng = 164.832.000đ (theo giá hàng thật). Sau khi trừ đi chi 
phí vận chuyển, mỗi thùng dầu lãi được 10.000đ (649 thùng x 10.000đ = 
6.940.000đ). Gia đình bà Minh đã tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra.
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Lê Đức Hải khai: Hải đã mua bán 1057 thùng dầu gội đầu giả
trị giá 345.936.000đ (theo giá hàng thật). Hải khai Hải biết đây
là dầu gội đầu giả do Trung quốc sản xuất. Theo Hải, sau khi
trừ đi chi phí vận chuyển, mỗi thùng dầu gội đầu lãi được 
2.000đ, thu lãi tất cả 2.114.000đ). Gia đình Hải đã tự nguyện
nộp số tiền này cho Cơ quan điều tra.

Kết luận giám định khẳng định tất cả dầu gội đầu mà Minh và
Hải buôn bán là hàng giả của 2 công ty Unilerver Việt Nam và
P&G Việt Nam đã đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Bộ khoa
học, công nghệ và môi trường.

VKSND thành phố Hà Nội đã truy tố Vũ Thị Minh và Lê Đức
Hải theo điểm c, khoản 2 Điều 156 BLHS
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1. Tiếp xúc, trao đổi với khách hàng

- Tìm hiểu sơ bộ về việc buôn bán hàng giả

- Bước đầu chấp nhận bào chữa cho bị cáo

- Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục ký hợp
đồng dịch vụ bào chữa
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2. Gặp, trao đổi với bị can, người làm chứng

- Chuẩn bị các thủ tục hành chính để tiếp xúc
với bị can; tiếp xúc với người làm chứng

- Gặp bị can Minh, Hải tại trại tạm giam

- Gặp các nhân chứng Chinh, Hoà, Sơn;
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- Bộ luật Hình sự - Nghị định 140/NĐ-HĐBT của Hội đồng bộ
trưởng ngày 25/4/1991
- Thông tư liên bộ số 1254 của Uỷ ban kế hoạch nhà nước - Bộ
Thương mại.... ngày 08/11/1991.
- Thông tư liên tịch số 10 Bộ Công an - Bộ Khoa học công
nghệ và môi trường - Bộ Tài chính ngày 27/4/2000.

3. Chuẩn bị các tài liệu, văn bản pháp luật liên quan
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4. Nghiên cứu hồ sơ vụ án

- Kiểm tra sơ bộ các văn bản tố tụng

- Nghiên cứu cáo trạng

- Nghiên cứu kết luận điều tra

- Đọc lời khai của Minh, Hải

- Đọc lời khai của các nhân chứng

- Đọc các tài liệu khác
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5. Chuẩn bị bài bào chữa và tranh tụng tại
phiên toà

- Xác định hướng bào chữa

- Đặt câu hỏi với những người tham gia tố tụng

- Phân tích các chứng cứ của vụ án để bảo vệ quyền
lợi cho thân chủ

- Đưa ra đề xuất về hướng giải quyết có lợi cho thân
chủ
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