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MÔ HÌNH TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ ÁP DỤNG TỐ TỤNG TRANH TỤNG 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THỦY     

2. Giới tính: Nữ. 

3. Ngày sinh: 15/12/1977.      

4. Nơi sinh: Hà Nội. 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 3611/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Gi¸m ®èc 

Đại học Quốc gia Hà Nội.  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không. 

7. Tên đề tài luận án: Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam và vấn đề áp dụng tố tụng tranh tụng. 

8. Chuyên ngành: Luật hình sự       

9. Mã số: 62.38.40.01. 

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Đào Trí Úc  

10. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

Luận án là công trình đầu tiên nêu lên yêu cầu đổi mới toàn diện mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo 

hướng áp dụng các yếu tố của tố tụng tranh tụng một cách thích hợp. Nhằm mục đích đó, Luận án đã 

nghiên cứu một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về mô hình tố tụng hình sự nói chung và mô hình 

tố tụng hình sự Việt Nam, được thể hiện ở những nội dung cụ thể sau: 

- Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp với 

các phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, Luận án đã phân tích một cách có hệ thống các 

vấn đề lý luận về mô hình tố tụng hình sự, đưa ra khái niệm mô hình tố tụng hình sự, phân tích một cách 

có hệ thống và nêu bật những đặc trưng chủ đạo nhất của từng mô hình tố tụng hình sự đã hình thành và 

phát triển trong lịch sử, những bài học kinh nghiệm của các cuộc cải cách tố tụng hình sự của một số quốc 

gia. 

- Kết hợp với nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, Luận án đã làm rõ những đặc điểm của mô hình 

tố tụng hình sự Việt Nam và nhận định mô hình tố tụng hình sự nước ta thuộc mô hình tố tụng hình sự 

pha trộn thiên về thẩm vấn; đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tồn tại của quá trình vận hành mô hình tố 

tụng hình sự này thời gian qua. 

- Luận án đã hệ thống một cách đầy đủ các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước ta về cải cách 

tư pháp nói chung và cải cách mô hình tố tụng hình sự nói riêng; phân tích, làm rõ những tiền đề cũng như 

thách thức đối với việc áp dụng tố tụng tranh tụng ở nước ta. Trên cơ sở đó, Luận án đã đề xuất các nội 

dung, mức độ tiếp thu những hạt nhân hợp lý của tố tụng tranh tụng vào mô hình tố tụng hình sự nước ta, 
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đồng thời, đề xuất các biện pháp bảo đảm thể chế và áp dụng thành công những nội dung đổi mới trong 

mô hình tố tụng hình sự Việt Nam. 

11. Khả năng ứng dụng thực tiễn:  

Việc nghiên cứu về mô hình tố tụng hình sự là một hợp phần của lý luận về hệ thống tư pháp hình sự. 

Luận án đã góp phần làm rõ tính chất, nội dung và đặc điểm các yếu tố cơ bản làm nên diện mạo của một 

hệ thống tố tụng hình sự của một quốc gia, cũng đồng thời là những tiêu chí để đánh giá về mô hình tố 

tụng của hệ thống đó. Kết quả nghiên cứu có thể phục vụ cho việc đánh giá một cách toàn diện và khoa 

học về hình thức, nội dung và đặc điểm của tố tụng hình sự Việt Nam làm căn cứ cho việc đề xuất các nội 

dung đổi mới tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay theo hình thức được 

nhấn mạnh rất rõ trong các văn kiện của Đảng: “Cải cách mạnh mẽ các thủ tục tố tụng tư pháp theo 

hướng dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, chặt chẽ nhưng thuận tiện…, đảm bảo chất lượng tranh 

tụng tại các phiên tòa xét xử, lấy kết quả tranh tụng tại tòa làm căn cứ quan trọng để phán quyết bản án, 

coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp”.  

Những luận điểm và các kiến nghị của luận án có ý nghĩa thiết thực cho việc tiến hành sửa đổi, bổ sung 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 cũng như pháp luật về tổ chức, hoạt động của các thiết chế tư pháp, đề 

ra các giải pháp nhằm kiện toàn tổ chức và hoạt động của các thiết chế đó. 

Những nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ 

cho công tác giảng dạy các vấn đề về tư pháp hình sự và tố tụng hình sự, phục vụ công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Để tiếp tục phát triển các kết quả đạt được của luận án, nghiên cứu sinh dự kiến các hướng nghiên cứu 

tiếp theo là xây dựng các điều luật cụ thể thể hiện việc tiếp thu các yếu tố của mô hình tố tụng hình sự 

tranh tụng; sửa các điều luật trong Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành bảo đảm kết hợp hợp lý giữa tố tụng 

thẩm vấn và tố tụng tranh tụng. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:   

{1} NguyÔn ThÞ Thñy (2011), “Mét sè yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c«ng cuéc c¶i c¸ch t- ph¸p h×nh sù ë n-íc ta”, 

T¹p chÝ Nhµ n-íc vµ Ph¸p luËt, (7), tr.48 - 53. 

{2}. NguyÔn ThÞ Thñy (2011), “C¸c m« h×nh tè tông h×nh sù ®iÓn h×nh trªn thÕ giíi vµ xu h-íng hoµn 

thiÖn m« h×nh tè tông h×nh sù ë n-íc ta hiÖn nay”, T¹p chÝ KiÓm s¸t, (9), tr.41 – 46. 

{3}. NguyÔn ThÞ Thñy (2011), “C¸c m« h×nh tè tông h×nh sù ®iÓn h×nh trªn thÕ giíi vµ xu h-íng hoµn 

thiÖn m« h×nh tè tông h×nh sù ë n-íc ta hiÖn nay”, T¹p chÝ KiÓm s¸t, (10), tr.41 – 48. 

{4}. Nguyễn Thị Thủy (2011), "Một số quan điểm trong quá trình nghiên cứu Đề án đổi mới Viện kiểm sát 

theo yêu cầu cải cách tư pháp", Kiểm sát, (11), tr. 11-15. 
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{5}. NguyÔn ThÞ Thñy (2012), “M« h×nh tè tông h×nh sù vµ vÊn ®Ò x¸c ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña 

c¸c chñ thÓ trong tè tông h×nh sù”, T¹p chÝ KiÓm s¸t, (9), tr.46 - 51. 

{6}. NguyÔn ThÞ Thñy (2012), “Söa ®æi, bæ sung Bé luËt tè tông h×nh sù thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña §¶ng 

t¨ng c-êng tr¸ch nhiÖm c«ng tè trong ho¹t ®éng ®iÒu tra, thùc hiÖn c¬ chÕ c«ng tè g¾n víi ®iÒu tra”, T¹p 

chÝ KiÓm s¸t, (21), tr. 16 - 22. 

{7}. NguyÔn ThÞ Thñy (2013), “Nh÷ng tiÒn ®Ò vµ th¸ch thøc ®èi víi viÖc ¸p dông tè tông tranh tông ë n-íc 

ta”, T¹p chÝ KiÓm s¸t, (15), tr.30 - 36. 

 


