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NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẾ ĐỊNH CHỨNG CỨ 

TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: VƯƠNG VĂN BÉP 

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 10/12/1963 

4. Nơi sinh: Bắc Ninh  

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4150/QĐ-SĐH ngày 15/07/2008 của Giám đốc Đại học 

Quốc gia Hà Nội  

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

7. Tên đề tài luận án: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định chứng cứ trong luật tố tụng hình 

sự Việt Nam 

8. Chuyên ngành: Luật hình sự  

9. Mã số: 62 38 40 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Quang Tiệp;  TS. Phạm Mạnh Hùng  

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.  

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

14.1. Vương Văn Bép (2008), "Thực trạng công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi", 

Kỷ yếu các Hội thảo và tọa đàm tổ chức tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong khuôn khổ dự 

án JICA (2007-2011) của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản-JICA, 

tháng 04/2011, tr. 255-260. 

14.2. Vương Văn Bép (2008), "Quy định của luật tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bị 

hại, người làm chứng", Kỷ yếu các Hội thảo và tọa đàm tổ chức tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc 

Ninh trong khuôn khổ dự án JICA (2007-2011) của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan hợp tác 

quốc tế Nhật Bản-JICA, tháng 04/2011, tr. 292-297. 

14.3. Vương Văn Bép (2009), “Thực trạng việc áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết án hình sự trong 5 

năm (2004-2008)”, Kỷ yếu các Hội thảo và tạo đàm tổ chức tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong 

khuôn khổ sự án JICA (2007-2011) của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật 

Bản-JICA, tháng 04/2011, tr. 379-383. 

14.4. Vương Văn Bép (2009), “Thực trạng công tác kháng nghị và một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự trong 5 năm (2005- 2009)”, Kỷ yếu các Hội thảo và tạo đàm tổ chức 

tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong khuôn khổ sự án JICA (2007-2011) của Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản-JICA, tháng 04/2011, tr. 427-433. 

14.5. Vương Văn Bép (2009), "Thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc đình chỉ 

điều tra ở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh và một số kiến nghị", Tạp chí Kiểm sát (20), tr. 

35-38. 

14.6. Vương Văn Bép (2010), “Một số vấn đề thực tiễn về tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình 

sự sơ thẩm”, Kỷ yếu các Hội thảo và tạo đàm tổ chức tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong 

khuôn khổ sự án JICA (2007-2011) của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật 

Bản-JICA, tháng 04/2011, tr. 455-461. 
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14.7. Vương Văn Bép (2013), "Một số ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến chế 

định chứng cứ trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003", Tạp chí dân chủ và pháp luật - Bộ Tư pháp 

(Số chuyên đề - Cải cách tư pháp và pháp luật), tr. 66-77. 


