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NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM SỰ VÔ TƯ 

CỦA NHỮNG NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG 

HOẶC NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG 

TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thu Hạnh     

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 11/08/1972     

4. Nơi sinh: Hà Nội 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:  số 3611/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

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

7. Tên đề tài luận án: “Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham 

gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” 

8. Chuyên ngành: Luật hình sự               

9. Mã số: 62 38 40 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí và TS. Phạm Mạnh Hùng  

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

Đây là công trình chuyên khảo trong khoa học luật tố tụng hình sự Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ 

thống và có tính đồng bộ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những 

người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự nước ta ở cấp độ một luận 

án tiến sĩ luật học. Luận án đã có những đóng góp mới như sau:  

- Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng có vai trò đặc biệt 

quan trọng trong việc giải quyết vụ án khách quan, công bằng, không làm oan người vô tội và không để lọt 

tội phạm. 

-  Do tầm quan trọng của sự vô tư nên luật tố tụng hình sự các quốc gia cũng như trong các thiết chế tư 

pháp quốc tế đều qui định nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng và người 

tham gia tố tụng.  

- Bản chất của nguyên tắc bảo đảm sự vô tư trong tố tụng hình sự là tạo ra cơ chế bảo đảm cho sự vô tư 

được tôn trọng và thực thi trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. 

- Nêu rõ thực trạng pháp luật và tình hình thực thi nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người tiến hành tố 

tụng hoặc người tham gia tố tụng ở Việt Nam những năm qua. 

- Luận án đã đưa ra những phương hướng hoàn thiện và từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nâng cao 

hiệu quả thực thi nguyên tắc này ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.  

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

Kết quả nghiên cứu của luận án có ý nghĩa làm tài liệu tham khảo về lý luận cũng như thực tiễn cho các 

nhà hình sự học, cán bộ thực tiễn, các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh chuyên ngành tư 
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pháp hình sự, cũng như cung cấp các luận cứ khoa học, phục vụ hoạt động lập pháp hình sự và hoạt 

động áp dụng pháp luật tố tụng hình sự trong việc đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm ở nước ta hiện 

nay.  

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự và Tội phạm học.  

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

1) Trần Thu Hạnh (2009), "Một số giải pháp nâng cao vị thế của đội ngũ thẩm phán trong tố tụng hình sự 

đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ", Tạp chí Khoa học (Chuyên san Kinh tế - Luật) (2), tr. 94-100. 

2) Trần Thu Hạnh (2011), “Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra trước yêu cầu cải cách 

tư pháp”,  Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, (số chuyên đề Các cơ quan tư pháp trong Nhà nước pháp 

quyền), tr.151-160.   

3) Trần Thu Hạnh (2012), “Các quy định của Luật tố tụng hình sự Việt Nam trong lĩnh vực luật hình sự 

quốc tế”,  Giáo trình Luật hình sự quốc tế (Nguyễn Ngọc Chí chủ biên), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – 

sự thật, tr.387-418. 

4) Trần Thu Hạnh (2013), "Nghiên cứu khái quát về nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người tiến hành tố 

tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự", Tạp chí Khoa học (Chuyên san Luật học) 

29(1), tr.27 - 41. 

5) Trần Thu Hạnh (2013), "Vô tư và nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của người tiến hành tố tụng, người tham 

gia tố tụng trong việc giải quyết vụ án hình sự”, Tạp chí Khoa học (Chuyên san Luật học) 29(2), tr.16 – 27. 

6) Trần Thu Hạnh (2013), “Cơ chế bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham 

gia tố tụng trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành, Tạp chí Khoa học (Chuyên san Luật học) 29(4), 

tr.1-14. 

 

 


