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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1 THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học

: LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

1.2 Mã môn học

:

1.3 Trình độ

: Đại học

1.4 Ngành

: Luật học

1.5 Khoa phụ trách

: Khoa Kinh Tế

1.6 Số tín chỉ
: 03 tín chỉ
1.7 Yêu cầu đối với môn học
Điều kiện tiên quyết : sinh viên phải học xong các môn:
-

Pháp luật đại cương

-

Luật hình sự

Các yêu cầu khác:

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên
-

Nhận thức đúng vai trò của môn học đối với công việc của người làm
công tác trong lĩnh vực kinh tế

-

Nghiên cứu môn học có sự liên hệ với Luật hình sự

2 MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
2.1 Mô tả môn học
Luật Tố tụng hình sự là môn học nghiên cứu về trình tự và thủ tục giải quyết vụ án hình sự.
Ngày nay, nhà làm luật cũng như những người làm nghề luật ngày càng ý thức hơn vai trò quan
trọng của lãnh vực luật này. Xác định tội phạm và hình phạt là nhiệm vụ của luật hình sư. Nhưng
tiến hành giải quyết vụ án hình sự với những trình tự và thủ tục đặc biệt thì do luật
Tố tụng hình sự điều chỉnh. Một vụ án hình sự được giải quyết với trình tự nào, thủ tục thực

hiện các hành vi tố tụng như bắt người, tạm giũ, tạm giam… như thế nào, thẩm quyền giải
quyết của các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án ra sao là do Luật TTHS điều chỉnh.
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Kinh nghiệm cho thấy, việc khai thông hay tạo ra sự ách tắc trong quá trình giải quyết vụ án
hình sự chủ yếu là do thực thi PL TTHS. Người kinh doanh vì các lý do nhất định mà phải
tham gia vào TTHS thì cần ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình tham gia vào TTHS là
gì để bảo vệ tốt nhất cho lợi ích của mình.
Đối tượng nghiên cứu của môn học là những vấn đề chung của luật tố tụng hình sự, hệ
thống chủ thể của quan hệ pháp luật TTHS: Cơ quan tiến hành tố tụng; Người tiến hành tố
tụng; Người tham gia tố tụng; Biện pháp ngăn chặn trong TTHS; Chứng cứ và chứng minh
trong TTHS; Trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Nội dung của môn học chia thành 2 phần:
Phần 1: Những vấn đề chung của luật Tố tụng hình sự
Trong Phần 1, môn học sẽ hướng dẫn sinh viên nghiên cứu về những vấn đề cơ bản của luật
TTHS như khái niệm, các nguyên tắc của luật TTHS, hệ thống cơ quan tiến hành tố tụng,
người tiến hành và người tham gia tố tụng, những vấn đề chung về chứng cứ, về các biện
pháp ngăn chặn
Phần 2: Thủ tục giải quyết vụ án hình sự
Trong Phần 2, môn học tập trung vào việc phân tích trình tự thủ tục giải quyết vụ án hình sự
trong các giai đoạn tố tụng như khởi tố, điều tra, xét xử và thi hành án. Việc nắm bắt được
những quy định trong phần 2 giúp sinh viên hiểu được quá trình giải quyết vụ án được tiến
hành như thế nào, thẩm quyền của người tiến hành tố tụng ở giới hạn nào? Nhờ vậy mà
người học hiểu để hành động trong khuôn khổ của pháp luật, phát hiện những vi phạm trong
TTHS để khiếu nại kịp thời nhằm bảo vệ hiệu quả quyền lợi chính đáng của mình.

2.2 Mục tiêu môn học
Môn học luật Tố tụng hình sự gồm:
Mục tiêu về kiến thức
Về kiến thức, mục tiêu môn học trang bị cho sinh viên hiểu biết về những vấn đề chung
của luật Tố tụng hình sự như những tư tưởng chỉ đạo dẫn dắt toàn bộ quá trình giải
quyết vụ án. Sinh biết biết được những trình tự, thủ tục cụ thể của từng giai đoạn tố
tụng.
Mục tiêu về kỹ năng
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-

Kỹ năng phát hiện những sai phạm trong quá trình giải quyết vụ án hình sự từ phía
cơ quan chức năng

-

Kỹ năng làm việc nhóm

Mục tiêu về thái độ
-

Hiểu được ý nghĩa của việc thực thi PL TTHS liên quan trực hiếp đến hiệu quả giải
quyết vụ án hình sự, đến số phận con người mà xây dựng thái độ tôn trọng pháp
luật trong quá trình thực thi pháp luật

-

Xây dựng thái độ văn hóa pháp lý trong giao tiếp với các chủ thể tham gia tố tụng
hình sự.

3 NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
STT

BÀI

MỤC TIÊU

MỤC, TIỂU MỤC

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA LUẬT TTHS ( 21 tiết)
Chương 1
1
Khái niệm,
nhiệm vụ và các
nguyên tắc cơ
bản của luật Tố
tụng hình sự
(6 tiết )

Trang bị cho sinh viên
những hiểu biết cơ bản
về luật TTHS với ý
nghĩa
là một ngành
luật (đối tượng điều
chỉnh, phương pháp
điều chỉnh và
các
nguyên
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1. Khái niệm chung về luật TTHS
1.1. Khái niệm luật TTHS
1.2. Đối tượng và phương pháp điều
chỉnh của luật TTHS
2. Nhiệm vụ của luật TTHS
3. Các nguyên tắc cơ bản của luật
TTHS.
3.1 Một số nguyên tắc chung của luật
TTHS
3.2 Một số nguyên tắc đặc thù của luật
TTHS
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Chương 2

2

Cơ quan tiến
hành tố tụng,
người tiến hành
tố tụng và
người tham gia
tố tụng
( 8 tiết )

Trang bị cho sinh viên
kiến thức về cơ cấu tổ
chức, chức năng,
nhiệm vụ và quyền hạn
của các cơ quan tiến
hành tố tụng: Cơ quan
Điều tra, VKS, Toà án.
Trang bị cho sinh viên
kiến thức về địa vị
pháp lý của người tiến
hành TTNHS và người
tham gia TTHS

Chương 3

3

Chứng cứ và
chứng minh
trong tố tụng
hình sự
( 5 tiết )

Trang bị cho học viên
kiến thức cơ bản về
chứng cứ trong TTHS,
phân biệt được chúng
cứ với những tình tiết
sự kiện không phải là
chúng cứ; giúp học
viên hiểu được những
vấn đề cơ bản về hoạt
động chứng minh trong
VAHS

1.Cơ quan tiến hành tố tụng
1.1. Cơ quan điều tra
1.2. Viện kiểm sát
1.3. Toà án
2. Người tiến hành tố tụng và việc
thay đổi người THTT
2.1 Người tiến hành tố tụng
2.1 Việc thay đổi người tiến hành tố
tụng
3. Người tham gia tố tụng
3.1 Người tham gia tố tụng có quyền lợi
pháp lý trong vụ án
3.2. Người tham gia tố tụng để bảo vệ
lợi ích cho người khác và góp phần bảo
vệ công lý.
3.3. Người tham gia tố tụng theo nghĩa
vụ pháp lý.
1. Một số vấn đề về chứng cứ
1.1 Khái niệm chứng cứ
1.2 Các thuộc tính của của chứng cứ
2. Đối tượng chứng minh và nghĩa
vụ chứng minh
2.1 Đối tượng chứng minh
2.2 Nghĩa vụ chứng minh
3. Quá trình chứng minh
3.1 Thu thập chúng cứ
3.2 Kiểm tra chúng cứ
3.3 Đánh giá chứng cứ
4. Các loại nguồn của chứng cứ
4.1 Vật chứng
4.2 Lời khai
4.3 Kết luận giám định
4.4 Các loại biên bản
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Chương 4

4

Biện pháp ngăn
chặn trong
TTHS
( 6 tiết )

Giúp học viên có hiểu
biết bản chất, thủ tục
áp dụng các biện pháp
ngăn chặn như: Bắt
người, Tạm giữ, Tạm
giam, Cấm đi khỏi nơi
cư trú; Bảo lĩnh; Đặt
tiền hoặc tài sản có giá
trị để đảm bảo.

1. Khái niệm và căn cứ áp dụng
BPNC
1.1 Khái niệm biện pháp ngăn chặn
1.2 Căn cứ áp dụng biện pháp ngăn
chặn
2. Các biện pháp ngăn chặn cụ thể
2.1 .Bắt người
2.2 Tạm giữ
2.3 Tạm giam
2.4 Cấm đi khỏi nơi cư trú
2.5 Bảo lĩnh
2.6 Đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để
đảm bảo
1.3 Huỷ bỏ hoặc thay thế biện pháp
ngăn chặn

PHẦN II: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ ( 29 tiết )
Chương 5

5

Khởi tố vụ án
hình sự

Trang bị cho sinh viên
kiến thức về khởi tố vụ
án hình sự và phân
biệt khởi tố vụ án hình
sự với khởi kiện dân
sự

( 4 tiết )

Chương 6

6

Điều tra VAHS
và truy tố

Trang bị cho sinh viên
khung pháp lý tố tụng
của hoạt động điều tra
và truy tố trong TTHS.

(5 tiết)
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1. Khái niệm, nhiệm vụ của giai
đoạn khởi tố vụ án hình sự
1.1 Khái niệm khởi tố vụ án hình sự
1.2 Nhiệm vụ của giai đoạn khởi tố
2. Cơ sở và căn cứ khởi tố vụ án
hình sự
2.1 Cơ sở khởi tố vụ án hình sự
2.2 Căn cứ khởi tố vụ án hình sự
3. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình
sự
4. Khởi tố VAHS theo cầu người bị
hại
5. Trình tự khởi tố vụ án hình sự
6. Kiểm sát việc khởi tố vụ án hình
sự
1. Điều tra vụ án hình sự
1.1

Khái niệm, nhiệm vụ của giai đoạn

điều tra vụ án hình sự
1.2 Thẩm quyền điều tra và những quy
định chung về điều tra vụ án hình sự
1.3 Các hoạt động điều tra
1.4 Tạm đình chỉ điều tra và kết thúc
điểu tra.
2. Truy tố
2.1 Khái niệm, nhiệm vụ của giai đoạn
truy tố
2.2 Các quyết định của Viện kiểm sát
trong giai đoạn truy tố.

ĐT:

84-8-39307172

Trang 6

2009

1. Khái niệm, nhiệm vụ của giai đoạn
XXST
1.1 Khái niệm XXST
1.2 Nhiệm vụ XXST
2. Thẩm quyền XXST vụ án hình sự
2.1 Thẩm quyền xét xử theo đối tượng
2.2 Thẩm quyền xét xử theo lãnh thổ
2.3 Thẩm quyền xét xử theo sự việc
3. Giai đoạn chuẩn bị XXST
3.1 Nghiên cứu hồ sơ
3.2 Trao đổi với VKS
3.3 Các quyết định của Tòa án
4. Những quy định chung về phiên
toà sơ thẩm
4.1 Hội đồng XXST
4.2 Những người cần có mặt tại phiên
tòa
4.3 Giới hạn XXST
4.5 Việc rút quyết định truy tố của VKS
Trình tự, thủ tục tại phiên tòa sơ
thẩm

Chương 7

7

Xét xử sơ thẩm
vụ án hình sự
(5 tiết)

Chương 8

8

Trang bị cho sinh viên

kiến thức về bản chất
của xét xử phúc thẩm
Xét xử phúc với ý nghĩa là cấp xét
thẩm vụ án hình xử thứ hai trong TTHS.
sự
Qua môn học sinh viên
( 5 tiết )
nắm được trình tự, thủ
tục, quyền hạn của
Tòa án trong việc giải
quyết vụ
án ở cấp
phúc thẩm
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1. Khái niệm, nhiệm vụ của giai đoạn
xét xử phúc thẩm vụ án hình sự.

1.1 Khái niệm xét xử phúc thẩm vụ án
hình sự.
1.2 Nhiệm vụ xét xử phúc thẩm.
2 Kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục
phúc thẩm
2.1 Chủ thể và phạm vi kháng cáo,
kháng nghị.
2.2 Trình tự và thủ tục kháng cáo,
kháng nghị
2.3 Bổ sung, thay đổi; rút kháng cáo,
kháng nghị
3. Những quy định chung về XXPT
3.1 Phạm vi XXPT
3.2 Hội đồng XXPT
3.3. Những người cần có mặt tại phiên
tòa phúc thẩm
3.4 Trình tự, thủ tục phiên tòa phúc
thẩm
4 Quyền hạn của toà án cấp phúc
thẩm khi xét lại bản án sơ thẩm bị
kháng cáo, kháng nghị
4.1 Quyền y án sơ thẩm
4.2 Quyền sửa án sơ thẩm
4.3 Quyền huỷ án sơ thẩm.
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Chương 9

9

Thi hành bản án
và quyết định
của Toà án
(3 tiết )

Chương 10

10

Thủ tục đặc biệt
trong tố tụng
hình sự ( 3 tiết )

Trang bị cho học sinh
kiến thức cơ bản về thi
hành án hình sự: khái
niệm, nhiệm vụ của
giai đoạn thi hành án;
cơ quan tổ chức có

1. Khái niệm, nhiệm vụ của giai đoạn
thi hành án hình sự
1.1 Khái niệm
1.2 Nhiệm vụ
2. Những quy định chung về thi hành
án hình sự

nhiệm vụ thi hành án
hình sự; thủ tục thi
hành một số loại hình
phạt

thi hành.
2.2 Thủ tục đưa bản án, quyết định ra
thi hành.
2.3 Cơ quan, tổ chúc có nhiệm vụ thi
hành án
3. Thủ tục thi hành một số loại hình
phạt
3.1 Thủ tục thi hành hình phạt tử hình
3.2 Thủ tục thi hành hình phạt tù.
3.3 Thủ tuc thi hành các loại hình phạt
khác.

Trang bị cho học sinh
kiến thức cơ bản về
một số thủ tục đặc biệt:
Thủ tục tố tụng đối với
người chưa thành niên
phạm tội; Thủ tục rút
gọn.

1.Thủ tục tố tụng đối với người chưa
thành niên phạm tội
1.1 Khái niệm, ý nghĩa
1.2 Đặc điểm việc điều tra, truy tố, xét
xử, thi hành án.
2. Thủ tục rút gọn

2.1 Những bản án và quyết định đưa ra

2.1 Phạm vi áp dụng thủ tục rút gọn
2.2 Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn.
2.3 Đặc điểm việc điều tra, truy tố và
XXST theo thủ tục rút gọn.

4 HỌC LIỆU

4.1 Tài liệu bắt buộc
TS. Lê Tiến Châu, TS. Võ Thị Kim Oanh (năm 2009), Luật Tố tụng hình sự Việt Nam
Bộ luật Tố tụng hình sự 2003
Các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật

Khoa

Kinh

Tế,

P.203,

97 Võ Văn

Tần,

P.6,

Q.3,

ĐT:

84-8-39307172

Trang 8

2009

5 TỔ CHỨC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC
Thuyết trình

BÀI

Bài
tập

Lý thuyết

Thảo luận

Thực
hành, thí
nghiệm,
điền giã…

Tự học,
tự nghiên
cứu

Tổng
(45 phút/tiết)

Bài 1

5 tiết

1 tiết

6 tiết

Bài 2

6

2 tiết

6 tiết

Bài 3

4

1 tiết

5 tiết

Bài 4

5

1 tiết

4 tiết

Bài 5

3

1 tiết

3 tiết

Bài 6

4

1 tiết

6 tiết

Bài 7

4

1 tiết

6 tiết

Bài 8

4

1 tiết

4 tiết

Bài 9

3

5 tiết

Bài 10

3

5 tiết

6 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
STT

HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ

TRỌNG SỐ

1

Kiểm tra giữa kỳ

30%

2

Thi hết học phần

70%

7 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, TRỢ GIẢNG
7.1 Giảng viên: TRẦN THỊ QUANG VINH
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sỹ luật
Thời gian, địa điểm làm việc: từ 1980 đến nay, giảng dạy tại khoa luật hình sự trường
Đại học luật Tp. HCM

Khoa

Kinh

Tế,

P.203,

97 Võ Văn

Tần,

P.6,

Q.3,

ĐT:

84-8-39307172

Trang 9

2009

Địa chỉ liên hệ: 300 Nguyễn Duy Dương, P.4 Q.10 Tp. HCM
Email: quangvinhkhs@yahoo.com

7.2 Giảng viên: VÕ THỊ KIM OANH
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sỹ luật
Thời gian, địa điểm làm việc: từ năm 1988 đến nay giảng dạy làm việc tại khoa
luật hình sự Trường Đại học luật Thành phố HCM
Địa chỉ liên hệ: 128/49 Trần Quốc Thảo, phường 7, Quận 3, TP.HCM
Email: kimoanh1964@yahoo.com

Ban giám hiệu

Khoa

Kinh

Tế,

P.203,

Trưởng phòng QLĐT

97 Võ Văn

Tần,

P.6,

Q.3,

ĐT:

Trưởng khoa

84-8-39307172

Trang 10

