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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
Đây là công trình chuyên khảo ở cấp độ luận án tiến sĩ luật học nghiên cứu về những vấn đề lý luận
và thực tiễn về chế định chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam. Các kết quả mới của luận án
bao gồm:
- Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận chung về chứng cứ, xây dựng khái niệm khoa học về chứng cứ;
Đánh giá lịch sử hình thành và phát triển chế định chứng cứ trong luật tố tụng hình sự Việt Nam và
những quy định của pháp luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới về chứng cứ để kế thừa có
chọn lọc những kinh nghiệm lập pháp tố tụng hình sự;
- Phân tích những quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành về chứng cứ, đồng thời
đánh giá đúng thực trạng áp dụng những quy định về chứng cứ thông qua ba giai đoạn tương ứng điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự ở nước ta hiện nay;
- Phân tích những quan điểm và các giải pháp có tính khả thi nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả
việc áp dụng những quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về chứng cứ trong giai đoạn
cải cách tư pháp hiện nay.
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12. Khả năng ứng dụng thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu,
giảng dạy về khoa học pháp lý nói chung, khoa học luật tố tụng hình sự nói riêng và nhất là cho các
cán bộ đang công tác thực tiễn ở cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án và các cơ quan bổ trợ tư
pháp khác.
13. Hướng nghiên cứu chính tiếp theo
Tác động của thực tiễn áp dụng quy định của chế định chứng cứ trong công tác đấu tranh phòng,
chống tội phạm của các cơ quan bảo vệ pháp luật và những vấn đề đặt ra đối với việc tham khảo kinh
nghiệm quốc tế trong việc hoàn thiện pháp luật về chế định chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt
Nam.
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