
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT MÔN 

MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

Ca thi: 1 ngày 3/6/2017 

 

Câu 1: Những khẳng định sau đúng hay sai? Giải thích? (4 điểm) 

a) Sai. Cá nhân bị thiệt hại về tài sản do hành vi phạm tội gây ra còn có thể tham 

gia tố tụng với tư cách nguyên đơn dân sự, Điều 52 BLTHS. 

b) Sai. Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan điều tra mới buộc phải được Viện 

kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Việc bắt bị cáo để tạm giam không 

thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra, thuộc thẩm quyền của Tòa án. Vì vậy, lệnh 

bắt bị cáo để tạm giam không cần Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi 

hành. Điều 80 BLTTHS. 

c) Đúng. Trong trường hợp bắt người trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả 

tang theo quy định tại Điều 81 và 82 BLTTHS thì người bào chữa tham gia từ khi có 

quyết định tạm giữ, Điều 58 BLTTHS. 

d) Đúng. Tạm giam là biện pháp ngăn chặn chỉ áp dụng đối với bị can, bị cáo là 

những người đã bị khởi tố về hình sự, Điều 80 BLTTHS. 

Câu 2: Bài tập (4 điểm) 

a) Cơ quan điều tra không chấp nhận đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình 

sự của người bị hại để đình chỉ điều tra vì tội trộm cắp không phải tội khởi tố theo yêu 

cầu của người bị hại. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tiến hành tố tụng theo quy định của 

pháp luật, Điều 105 BLTTHS. 

b) Yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan điều tra thay đổi Điều tra viên; nếu hành vi của 

Điều tra viên có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự; Khoản 3 Điều 112 BLTTHS. 

c) Viện kiểm sát hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra đối với A. Nếu có đủ căn 

cứ truy tố A thì sẽ truy tố A; nếu không đủ căn cứ thì yêu cầu Cơ quan điều tra phục 

hồi điều tra. Khoản 4 Điều 164 BLTTHS 

d) Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ đình chỉ việc xét xử phúc thẩm nếu A rút toàn 

bộ kháng cáo. Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ tiếp tục xét xử nếu A rút một phần kháng 

cáo, Điều 238 BLTTHS 

Câu 3: (2 điểm) 



- Không được bắt người vào ban đêm để bảo đảm tính công khai, minh bạch 

trong các hoạt động tố tụng; hạn chế vi phạm pháp của cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng, không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường…. 

- Bắt người khẩn cấp, quả tang, đang bị truy nã được bắt bất kỳ lúc nào do tính 

chất cấp bách của các biện pháp này: bảo đảm ngăn chặn ngay được tội phạm, ngăn 

chặn việc gây khó khăn, cản trở quá trình tố tụng, ngăn chặn việc người đó bỏ trốn…. 


