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Tóm tắt: Thời hạn tố tụng hình sự là nội dung quan trọng của pháp luật tố tụng hình sự, đồng thời là 

bộ phận cấu thành của thủ tục tố hình sự hiện diện trong tất cả các mô hình tố tụng trên thế giới, xuyên 

suốt quá trình lịch sử. Thời hạn tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là tính hiệu quả của thực tiễn đấu tranh, xử lý tội phạm và bảo đảm 

quyền con người với ý nghĩa việc quy định thời hạn tố tụng hình sự hợp lý, khoa học sẽ có tác động 

tích cực trong việc thực hiện mục đích của tố tụng tụng hình sự, tăng cường trách nhiệm của các cơ 

quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Đề tài tập trung giải 

quyết những vấn đề lý luận là cơ sở cho việc đánh giá, xem xét và đưa ra giải pháp hoàn thiện và nâng 

cao hiệu quả áp dụng pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về thời hạn tố tụng hình sự. 

Từ khóa: Thời hạn tố tụng hình sự. 

1. Đặt vấn đề
 

Hoàn thiện thời hạn tố tụng hình sự trong quá trình giải quyết vụ án đang là vấn đề được quan tâm 

nghiên cứu hiện nay, nhất là ở các cơ quan lập pháp và tư pháp cũng như ở các cơ quan nghiên cứu và cơ 

sở đào tạo luật. Những nghiên cứu này được thể hiện ở các đề tài, các hội thảo, các sách chuyên khảo và 

bài trên tạp chí, các luận án, luận văn ở các cơ sở đào tạo luật. Tuy nhiên, các nghiên cứu, trong và ngoài 

nước chưa đáp ứng được cơ sở khoa học của cải cách tư pháp nói chung và hoàn thiện pháp luật về thời 

hạn tố tụng hình sự nói riêng ở nước ta hiện nay. Do đó, việc nghiên cứu là cần thiết và mang tính cấp 

bách bởi các lý do sau:  

 Thứ nhất, thời hạn tố tụng hình sự có vai trò quan trọng trong việc giải quyết vụ án hình sự nhanh 

chóng, khách quan, công bằng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường 

ổn định cho sự phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, đồng thời bảo vệ các quyền con người và lợi ích hợp 

pháp của công dân. Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết về cải cách tư pháp với mục tiêu “xây dựng 

nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý… hoạt động tư pháp mà trọng 

tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và có hiệu lực cao”[1]. Vì vậy, nghiên cứu xây dựng 

các luận cứ khoa học để triển khai, thực hiện chiến lược cải cách tư pháp của Đảng là hết sức cần thiết, 

đặc biệt trong thời điểm sửa đổi các luật tổ chức và luật tố tụng hình sự.  
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