
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

(Đề 02-Sử dụng cho hệ đào tạo CLC-K40) 

Câu 1. Khẳng định đúng, sai (4 Điểm) 

a. Đúng, vì khoản 1 Điều 42, điểm a khoản 1 Điều 46 BLTTHS; 

giải thích                                                                                           1  điểm 

b. Đúng, vì điểm b khoản 2 Điều 55 BLTTHS; giải thích    1  điểm                           

c. Sai, vì Điều 170 BLTTHS; giải thích                                1  điểm                              

d. Sai, vì điểm d khoản 3 Điều 155 BLTTHS; giải thích      1  điểm                                 

Câu 2. Bài tập   (4 Điểm) 

1.Thẩm phán  phải giải quyết như sau (1 điểm): 

- Ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nếu tội mà A và B thực hiện 

có liên quan đến tội bị đề nghị truy tố, không thể tách để điều tra, truy tố xét xử 

trong vụ án khác (Điều 117 và điểm b khoản 1 Điều 179 BLTTHS)       (0,5 điểm)                                                         

- Vẫn tiếp tục chuẩn bị  xét xử nếu tội mới phát hiện không liên quan đến 

tội bị đề nghị truy tố, có thể tách để điều tra, truy tố xét xử trong vụ án khác (Điều 

117 và điểm b khoản 1 Điều 179 BLTTHS)                                            (0,5 điểm)                                                                                

2. Ra bản án kết tội với A và B về tội lừa đảo chiếm đoạt  tài sản theo 

khoản 3 Điều 139 BLHS (Điều 196 BLTTHS)                                      (1 điểm)                             

3. Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm hình phạt với A và B (khoản1 và 

khoản  3 Điều 249 BLTTHS).                                                                (1 điểm)                                                                                              

4. HĐXX phúc thẩm giải quyết như sau: (1 Điểm)                                                                                              

- Ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm nếu người bị hại chỉ rút 

một phần kháng cáo và không có kháng nghị của Viện kiểm sát hoặc có kháng 

nghị của Viện kiểm sát và kháng nghị này cũng bị rút toàn bộ (Điều 238 

BLTTHS)                                                                                              0,5 điểm                                                                                                                                                                                             



- Vẫn tiếp tục xét xử phúc thẩm nếu người bị hại chỉ rút một phần kháng 

cáo và có kháng nghị của Viện kiểm sát và kháng nghị này không bị rút hoặc chỉ 

bị rút một phần (Điều 238 BLTTHS)                                                  0,5 điểm                                                                                                                                              

Câu 3. (2 Điểm) 

Hoạt động điều tra khám nghiệm hiện trường có thể tiến hành trước khi 

khởi tố vụ án hình sự vì: 

 - Hiện trường vụ án là nơi tội phạm được thực hiện, nơi để lại dấu vết của 

tội phạm nên việc khám nghiệm hiện trường giúp thu thập được những chứng cứ 

quan trọng giúp nhanh chóng xác định tội phạm,người phạm tội; 

 - Hiện trường vụ án là nơi có thể chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách 

quan (như thời tiết, con người, động vật…) hoặc chủ quan (người phạm tội, người 

than thích của họ có thể có hành vi xóa dấu vết, tẩu tán vật chứng…) làm mất dấu 

vết hoặc sai lệch dấu vết của tội phạm để lại nhằm che dấu tội phạm; 

           - Kết quả khám nghiệm hiện trường giúp xác định nhanh chóng dấu hiệu 

của tội phạm làm căn cứ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự,… 
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