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Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự các cơ quan tiến hành tô tụng (cơ quan 
điều tra, viện kiểm sát, toà án) có trách nhiệm phát hiện nhanh chóng, chính xác và 
xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan 
ngưòi vô tội bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thông qua việc thực 
hiện trách nhiệm đó, các cơ quan tiến hành tô tụng còn đảm bảo tuân thủ pháp chê 
XHCN, góp phần giáo dục công dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng qui 
tắc của cuộc sông xã hội chủ nghía. Trong những năm qua, bên cạnh kết quả đạt được 
các cơ quan tiến hành tô" tụng còn dể lọt tội phạm, làm oan người vô tội, vi phạm các 
quyền tự do dân chủ của công dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà 
nước. Nâng cao hiệu quả của các cơ quan tiến hành tô' tụng trong quá trình giải quyết 
vụ án hình sự là một đòi hỏi tất yếu khách quan của thời kỳ xây dựng công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. Với 
mong muôn góp phần làm sáng tỏ một sô' vấn đề lý luận và thực tiễn về quá trình giải 
quyết vụ án hình sự, bài viết này tập trung vào các nội dung: Hiệu q u ả , tiêu ch í đán h  
g iá  hiệu quả, các yếu tô ản h  hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hàn h  
t ố  tụng và các biện p h áp  năng cao hiệu quả của các cơ quan này trong quá trinh g iả i 
quyết vụ án  hình sự.

Trong thực tiễn xây dựng và áp dụng pháp luật, người ta thường đề cập đến 
khái niệm hiệu quả: hiệu quả của pháp luật, hiệu quả hoạt động điều tra, hiệu quả 
của toà án trong việc xét xử v.v... Tuy nhiên, cho đến nay các nghiên cứu về vấn để 
hiệu quả của các lĩnh vực pháp luật nói chung và trong hoạt động tư pháp hình sự nói 
riêng còn tản mạn, chưa dầy đủ để tạo thành một hệ thống lý thuyết làm cơ sở cho 
việc xem xét, đánh giá hiệu quả của các lĩnh vực hoạt động pháp luật, trong khi đó 
việc xác định đúng đắn hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực pháp luật có ý nghĩa quan 
trọng để Nhà nước hoạch định chính sách pháp luật trong quản lý xã hội. Vì vậy, việc 
phân tích làm rõ các khái niệm “hiệu quả”, “tiêu chí đánh giá hiệu quả”, “các yếu tố 
ảnh hưởng đến hiệu quả” hoạt động của các cơ quan tiến hành tô' tụng là cần thiêt cho 
việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan này góp phần xây dựng nhà nước 
pháp quyển XHCN.

1 . Hiệu q u ả  c ủ a  c á c  c ơ  q u a n  t iế n  h à n h  tố  tụ n g  t r o n g  v iệ c  g iả i  q u y ết  vụ án 
h ìn h  sự

Khái niệm “hiệu quả” được hiểu là “kết quả như yêu cầu của việc làm mang 
lại”[3, tr.424]. Như vậy, hiệu quả là khái niệm được dùng để chỉ kết quả của hành
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động đạt được như mong muôn đã xác định. Sự mong muôn là mục tiêu của hành 
động và hành động đạt kêt quả như mong muôn là có hiệu quả, ngược lại, kết quả của 
hành động không đạt được như mục đích đê ra là không có hiệu quả. Với cách tiếp cận 
này khi đề cập đến khai niệm “hiệu quả của pháp luật” các nghiên cứu ở nước ta đểu 
cho rằng: “Hiệu quả của qui phạm pháp luật được xác định bởi tương quan giữa 
những kết quả thu nhận được và mục đích đặt ra khi ban hành qui phạm đó”[l, tr.287]; 
hoặc: “Hiệu quả của pháp luật là tính kết quả của điều chỉnh pháp luật, thể hiện ỏ 
môi tương quan giữa kết quả thực tê đạt được do tác dộng của qui phạm pháp luật và 
mục đích mong muôn đạt được khi ban hành qui phạm pháp luật đó” [2 , tr.306]; hoặc 
“Hiệu quả của pháp luật - dó là khả năng của pháp luật có thể tác động vào các quan 
hệ xã hội và ý thức xã hội để điều chỉnh các quan hệ dó vói những tổn thất vật chất và 
tinh thần ít n hất  và mang lại kết quả theo hướng cần điều chỉnh và cần xác định của 
pháp luật” [4, tr.441]. Các cách định nghĩa nêu trên về hiệu quả của pháp luật đểu 
đưa ra hai đại lượng: mục đích được xác định bởi các qui phạm pháp luật do Nhà nước 
ban hành và kết quả trên thực tế  của việc thực hiện các mục đích dược các qui phạm 
pháp luật điều chỉnh, đồng thời còn thể hiện môì quan hệ giữa mục đích và việc thực 
hiện mục đích trên thực tế. Ngoài ra, ở khái niệm hiệu quả của pháp luật còn đề cập 
đến việc bỏ ra chi phí (vật chất, tinh thần, thòi gian) ít nhất  mà đạt được kết quả 
mong muôn. Trong các định nghĩa nêu trên, định nghía 1 (của Giáo trình trưòng Đại 
học Tổng Hợp Hà Nội) đưa ra khái niệm “hiệu quả của qui phạm pháp luật”, còn các 
định nghla sau đưa ra khái niệm “hiệu quả của pháp luật”, tuy nội dung của các khái 
niệm đó tương đối giông nhau. Theo chúng tôi đây chỉ là cách dùng từ và không ảnh 
hường gì tới nội hàm của khái niệm. Mặc dù vậy thì việc dùng khái niệm “hiệu quả 
của pháp luật” chuẩn xác hơn, thể hiện được đầy đủ bản chất  của điều chỉnh pháp 
luật đôi với các quan hệ xã hội.

Trên cơ sở khái niệm “hiệu quả của pháp luật”, ở mỗi ngành luật, mỗi lĩnh vực, 
mồi chế định cần xây dựng khái niệm hiệu quả cho riêng mình.

Khái niộm “hiệu quả hoạt động của các quan tiến hành tô' tụng trong việc giải 
quyết vụ án hình sự” cần phải dược xây dựng trên cơ sở khái niệm hiệu quả của pháp 
luật với những đặc thù của điểu chỉnh pháp luật tô tụng hình sự đôi với các quan hệ 
tô" tụng hình sự (TTHS).

Cơ quan tiến hành tô tụng là một trong những chủ thể của hoạt động tô tụng 
hình sự có trách nhiệm giải quyết vụ án một cách khách quan, toàn diện. Nhà nước, 
bằng việc xây dựng, ban hành qui phạm pháp luật tô" tụng hình sự qui định quyển 
hạn, trách nhiệm của các cơ quan này, thồng qua đó đặt ra mụ<j đích điều chỉnh của 
qui phạm pháp luật tô" tụng hình sự. Nói cách khác, luật tô' tụng hình sự xác định 
mục đích hoạt động của cơ quan điểu tra, viện kiểm sát, tòa án trong quá trình giải 
quyết vụ án và để thực hiện được mục đích đó, luật cũng qui định các quyền và trách 
nhiệm của các cơ quan này. Như vậy, việc xác định mục đích hoạt động thông qua 
quyển hạn và trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tô" tụng trong quá trình giải 
quyết vụ án là một nội dung quan trọng của khái niệm hiệu quả hoạt động của các cơ 
quan tiến hành tô tụng.
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Khi thực hiện quyền hạn, trách nhiệm của mình để giải quyết vụ án các cơ 
quan tiến hầnh tô' tụng sẽ thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, kết quả đạt 
được trong thực tế  do các qui phạm pháp luật TTHS tác động có thể như mục đích đề 
ra hoặc không hoàn toàn giống như kết quả mà mục đích của các qui phạm pháp luật 
T T H S đã xác định. Trong trường hợp sự tác động của các qui phạm pháp luật TTH S 
mà trong thực tế đạt được như kết quả mong muôn thì qui phạm pháp luật TTH S 
được xem là có hiệu quả. Hiệu quả của các qui phạm pháp luật TTH S về các cơ quan 
tiến hành tô" tụng có thể cao, trung bình hoặc thấp tuỳ theo kết quả trong hoạt động 
tố  tụng của các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án trong việc giải quyết vụ án 
hình sự. Trường hợp mục đích đật ra cho các cơ quan tiến hành tô' tụng bởi qui phạm 
pháp luật TTHS không đạt được thì có thể coi là không có hiệu quả. Hoạt động của 
cát  cơ quan tiến hành tô' tụng không có hiệu quả có thể do qui phạm pháp luật TTH S 
không được thực hiện trong thực tê hoặc qui phạm pháp luật đã được thực hiện trong 
thực tế  nhưng mục đích không đạt được do các qui phạm pháp luật TTH S khi ban 
hành<không phù hợp với các điều kiện kinh tê"xã hội. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng 
một qui phạm pháp luật được ban hành dù có phù hợp với các điều kiện kinh tế  - xã 
hội hay không đều có mục đích của nó mà khi đánh giá phải dựa vào mục đích mà qui 
phạm pháp luật TTH S đã xác định. Sẽ là phiến diện, nếu đánh giá hiệu quả hoạt 
động của các cơ quan tiến hành tố  tụng quá nhấn mạnh đến chất lượng của các qui 
phạm pháp luật TTH S qui định quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan này. Như 
vậy, việc đó chính là sự đánh giá hiệu quả của việc xây dựng pháp luật chứ không 
phải là đánh giá hiệu quả của pháp luật. Ở trường hợp này phải hiểu là, pháp luật 
TT H S đã được xây dựng và khi xem xét hiệu quả của các cơ quan tiến hành tô" tụng 
thì chất lượng các qui phạm pháp luật TTH S chỉ là một yếu tô' khách quan quan trọng 
ảnh hưởng đến hiệu quả của các cơ quan tiến hành tô" tụng chứ không phải là bản 
chất của khái niệm hiệu quả của hoạt động các cơ quan tiến hành tô" tụng.

Như vậy, đã tồn tại một thực tê khách quan: tỷ lệ giữa kết quả đạt được trong 
thực tế  giải quyết vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tô' tụng với mục đích để ra 
khi ban hành các qui phạm pháp luật TTH S về các cơ quan này. Tỷ lệ đó là thước đo, 
là tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tô" tụng trong 
quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Khi xem xét hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tô tụng ngoài tỷ lệ 
giữa kết quả đạt được trên thực tê với mục đích đặt ra cho hoạt động của các cd quan 
tiến hành tô tụng còn cần phải tính đến những chi phí vật chất  và tinh thần đã bỏ ra 
để thực hiện mục đích. Nếu thực hiện với chi phí ít để thực hiện mục đích sẽ có hiệu 
•quả hơn so với bỏ ra chi phí nhiều, vi vậy có thể khẳng định chi phí là một trong các 
yếu tô" khi đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tô tụng. Suy cho 
cùng những chi phí về vật chất, thòi gian, thậm chí cả xương máu của người tiến 
hành tô" tụng trong công cuộc đấu tranh chông và phòng ngừa tội phạm đều thuộc về 
nhân dân, tiết kiệm chi phí mà vẫn thực hiện được mục đích của các cơ quan tiến 
hành tô" tụng không những là trách nhiệm mà còn là tiêu chí để đánh giá hiệu qủa
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hoạt dộng của các cơ quan này trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, trong xã 
hội ta có những giá trị không thể đo bằng và so sánh với các phí tổn vật chất. Trong 
những trường hợp này, không nên xem chi phí là một tiêu chí dể xác định hiệu quả 
hoạt dộng của các cơ quan tiên hành tô' tụng. Vì vậy, trong khái niệm về hiệu quả 
hoạt động của các cơ quan tiến hành tố  tụng không nên dưa ra yếu tô" chi phí.

Từ những sự phân tích trên thì hiệu quả hoạt dộng của các cơ quan tiến hành tô" 
tụng có thể được hiểu như sau: Hiệu quả hoạt động của các cơ quan  tiến hàn h  tô tụng 
trong việc g iả i quyết vụ án h ình sự là tỷ lệf thê hiện môi tương quan giữa kết qu ả  thực 
t ế  đ ạ t  được của các cơ quan tiến hàn h  tô tụng trong việc g iả i quyết vụ án hình sự với 
m ục đích được xác đ ịn h  của các qui p hạm  p h áp  luật TTHS cho các cơ quan này.

2. T i ê u  chí  đ á n h  g iá  h iệu  q u ả  h o ạ t  động c ủ a  c á c  c ơ  q u a n  t i ế n  h à n h  tỏ t ụ n g

Từ khái niệm vê hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tô" tụng trong việc 
giải quyết vụ án hình sự , một vấn đê đặt ra là xác định các tiêu chí để đánh giá hiệu 
quả đó. Hiện đang có những ý kiến khác nhau về tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động 
của các cơ quan tiến hành tô tụng, song có quan điểm được thừa nhận tương đối rộng 
rãi là: “Tiêu chuẩn cơ bản của các qui phạm pháp luật là mục đích mà nhằm đạt tới 
mục đích qui phạm pháp luật được ban hành”[l,  tr.228]. Như vậy, đôi với việc đánh giá 
hiệu quà của các cơ quan tiến hành tỏ' tụng, tiêu chí quan trọng đầu tiên là xác định 
mục đích trực tiếp của các qui phạm pháp luật TTHS được ban hành khi qui định 
quyển hạn, trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tô' tụng. Đồng thòi phải xác định 
mức độ (tỷ lệ) kết qủa đạt được trên thực tê của các cơ quan tiến hành tô" tụng trong 
việc giải quyết vụ án hình sự.

2 .L  M ục đ íc h  c ủ a  c á c  q u i p h ạ m  p h á p  lu ậ t  tỏ tụ n g  h ìn h  sự  đ ặ t  r a  đ ỏ i  với 
c á c  c ơ  q u a n  t iến  h à n h  t ố  tụ n g  tro n g  q u á  tr ìn h  g i ả i  q u y ết vụ á n  h ìn h  sự

Luật TTHS quy định chức năng, thẩm quyển, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 
quan tiên hành tô' tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, theo đó cơ quan điều 
tra có trách nhiệm tiến hành điểu tra đốì với tất  cả các tội phạm xảy ra trên lãnh thô 
Việt Nan, viện kiểm sát thực hiện chức năng công tó) và kiểm sát các hoạt động tô' 
tụng (kiểm sát hoạt dộng tư pháp) trong quá trình giải quyết vụ án hình sự; toà án 
thực hiện chức năng xét xử. Tùy theo tính chất, phạm vi của chức năng, nhiệm vụ 
dược giao của các cơ quan, luật TTHS qui định quyển hạn, trách nhiệm cụ thể cho cơ 
quan điều tra, viện kiểm sát, toà án trong từng giai đoạn của tố tụng hình sự. Thông 
qua các qui phạm của Bộ luật TTHS năm 1988 qui định chức năng, quyền hạn của các 
cơ quan tiến hành tô' tụng, chúng ta có thể xác định được mục đích của các qui phạm 
này đặt  ra đôi với các cơ quan tiến hành tô' tụng. Nếu xem xét một cách tổng thể thì 
mục đícl  đặt ra đối với các cơ quan tiến hành tô' tụng trong quá trình giải quyết vụ án 
có mục đích cụ thể, trực tiếp, mục đích quan trọng, cơ bản, mục đích gián tiêp, mục
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đích lâu dài... Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến các mục đích cụ thể, 
trực tiếp cơ bản và quan trọng. Đó là các mục đích sau:

a) Phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi 
phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. (Đây là mục đích cụ thể, 
trực tiếp mà cơ quan tiến hành tô" tụng cần phải đạt được trong quá trình giải quyết 
vụ án);

b) Bảo vệ pháp chế XHCN, bằng việc thực hiện các quyền hạn, trách nhiệm của 
các cơ quan trong quá trình giải quyết vụ án mà các cơ quan này làm cho pháp luật 
được tuân thủ một cách triệt để, đảm bảo không để một hành vi phạm tội nào không 
bị xử lý công minh, đúng pháp luật, đồng thời không xử lý oan cho ngươi vô tội. (Bảo 
vệ pháp chê XHCN là mục đích cơ bản tiếp theo và chỉ có thể đạt được trên cơ sỏ việc 
phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh kịp thòi mọi hành vi phạm tội, 
không để lọt tội phạm, không làm oan ngươi vô tội);

c) Bảo vệ các quyển và lợi ích hợp pháp của công dân. (Khi thực hiện quyền 
hạn, trách nhiệm của mình, đặc biệt khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp 
điều tra thu thập chứng cứ các cơ quan tiến hành tô" tụng một mặt đảm bảo cho việc 
khám phá và xử lý tội phạm nhanh chóng, khách quan toàn diện, mặt khác phải tôn 
trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các cơ quan tiến hành tô" tụng 
không thể lấy mục đích khám phá nhanh chóng tội phạm để xâm phạm đến các quyền 
và lợi ích hợp pháp của công dân, mà phải tôn trọng và đảm bảo các quyền và lợi ích 
hợp pháp của công dân trong quá trình giải quyết vụ án hình sự và coi đó là mục đích 
cơ bản quan trọng);

d) Giáo dục ý thức pháp luật cho nhân dân. (Khi xây dựng các qui phạm pháp 
luật TTHS, nhà làm luật đã cân nhắc làm sao để các qui phạm này phù hợp với quan 
niệm, ý thức pháp luật hiện có của nhân dân và trên cơ sở đó các qui phạm pháp luật 
TTHS mới được thực hiộn trong đòi sông xã hội. Đồng thời quá trình áp dụng pháp 
luật tốt sẽ có tác dụng tích cực trong việc nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân. Vì 
vậy, mục đích quan trọng của các qui phạm pháp luật TTH S đặt ra đổi vối các cd 
quan tiến hành tô" tụng khi thực hiện nhiệm vụ của mình là góp phần giáo dục công 
dân nghiôm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng qui tắc của cuộc sông XHCN).

Trên đây là những mục đích mà các qui phạm pháp luật TTHS đặt ra đối vỏi các 
cơ quan tiến hành tô tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự và nó được qui 
định tương đôi rõ ràng tại Điều 1 Bộ luật TTHS năm 1988. Việc đặt ra mục đích cho 
các qui phạm pháp luật TTH S đôi với các cơ quan tiến hành tố  tụng là sự vận động 
nội tại tất  yếu của pháp luật dựa trên các điểu kiện kinh tê - xã hội khi nó ra đòi, 
đồng thời phụ thuộc vào ý chí điều chỉnh pháp luật của giai cấp thông trị. Vì vậy, ở 
nhừng thời kỳ khác nhau, mục đích đặt ra cho các qui phạm pháp luật T T H S đỗĩ với 
các cơ quan tiến hành tô"tụng hình sự cũng khác nhau để phù hợp với yêu cầu của đời 
sông xã hội.
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2.2. K ết q u ả  đ a t  đ ư ơ c  trên  th ự c  t ế  c ủ a  c á c  c ơ  q u a n  t iến  h à n h  tỏ tụ n g  
tro n g  v iệc  g i ả i  q u y ế t  vu án  h ìn h  sư

Mục đích mà các qui phạm pháp luật TTHS đặt ra đối với các cơ quan tiến 
hành tô tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự có thể xem như các khuôn mẫu 
để khi hoạt động thực tiễn áp dụng pháp luật, các cơ quan này đôi chiếu. Thông qua 
sự đôi chiếu đó có thể xác định mức độ đạt được của mục đích đặt ra và đó chính là tỷ 
lệ phản ánh hiệu quả của các cơ quan tiến hành tố  tụng trong quá trình giải quvết vụ 
án hình sự. Như vậy, kết quả đạt được trong thực tê của các cơ quan tiến hành tố  
tụng là một đại lượng, một tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả của các cơ quan 
tiên hành tô tụng trong việc giải quyết vụ án. Trong số  các kêt quả hoạt động của cơ 
quan tiên hành tô tụng có kết quả tích cực và kết quả tiêu cực, càng hạn chế được kết 
quả tiêu cực thì càng nâng cao được hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tô 
tụng.

Kết quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố  tụng trong quá trình giải quyết 
vụ án được thể hiện ở các giá trị. “Giá trị của pháp luật trước hết được thể hiện thông 
qua chuẩn mực mà nó đã hình thành trong hành vi pháp luật và những gì ý thức chấp 
nhận. Nhưng giá trị của pháp luật còn được “đo” bởi những chỉ số  khác về vật chất, về 
tinh thần mà sự điểu chỉnh đó tạo nên”. Các giá trị này có thể là đại lượng định tính 
hoặc có thể được lượng hoá dựa trên các trách nhiệm và nghĩa vụ mà luật TTHS qui 
định cho các cơ quan này. Căn cứ vào qui định của pháp luật T T H S hiện hành kết 
quả hoạt của cơ quan tiến hành tố tụng được xác định trên các chỉ báo là số’ liệu thông 
kê vê thực trạng hoạt động của cơ quan tiến hành tô" tụng. Cụ thể là các chỉ báo sau:

a) Tống sỏ các vụ án mà cơ quan tiến hành tố  tụng dã giải quyết trong một thời 
hạn và trên một địa bàn nhất định (có thê là một vài tháng, một vài năm, một huyện, 
một tỉnh hay toàn quốc, tuý theo mức độ và phạm vi nghiên cứu);

b) Tỷ lệ giữa các vụ án được các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết đúng thòi 
hạn luật qui định (trong từng giai đoạn tố tụng và trong toàn bộ quá trình giải quyết 
vụ án) trên tổng sô"các vụ án đã được giải quyết;

c) Tỷ lệ giữa các vụ án do các cơ quan tiến hành tô" tụng giải quyết có oan, sai 
(trong các giai đoạn tô' tụng và trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án) trên tổng số 
các vụ án iã  được giải quyết;

d) Tỷ lệ các biện pháp ngăn chặn do các cơ quan tiến hành tổ’ tụng áp dụng sai 
(căn cứ, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn) trong từng giai đoạn tố  tụng và trong toàn bộ 
quá trình giải quyết vụ án, trên tổng sô'các biện pháp ngăn chặn được áp dụng;

đ) Tỷ lệ các biện pháp thu thập chứng cứ do các cơ quan tiến hành tố tụng áp 
dụng sai (:ăn cứ, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn) trong từng giai đoạn tô' tụng và trong 
toàn bộ qtá trình giải quyết vụ án, trên tổng số  các biện pháp thu thập chứng cứ được 
áp dụng;
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e) Tỷ lệ các biện pháp cưỡng chê khác do các cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng 
sai (căn cứ, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn) trong từng giai đoạn tô' tụng và trong toàn 
bộ quá trình giải quyết vụ án, trên tông sô các biện pháp cưỡng chê khác được áp 
dụng.

Trên đây là những chỉ số’ cơ bản, ngoài ra tuỳ thuộc vào mục tiêu cụ thể của việc 
xem xét đánh giá kết quả hoạt động của cơ quan tiến hành tô' tụng có thể đưa ra các 
chỉ báo khác. Ví dụ như sô'lượng các vi phạm quyển tô’ tụng của công dân, sô' lượng vi 
phạm đến các quyển và lợi ích hợp pháp của công dân...

Tổng hợp các kết quả đạt được trên thực tê của các cơ quan tiến hành tô' tụng 
trong quá trình giải quyết vụ án hình sự đem đôi chiếu với các mục đích của các qui 
phạm pháp luật T TH S đối với các cơ quan tiến hành tô’ tụng sẽ xác định được hiệu 
quả hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng.

3. C á c  yếu t ố  ả n h  h ư ở n g  đ ế n  h iệ u  q ủ a  h o ạ t  độn g  c ủ a  c á c  cơ  q u a n  t i ế n  h à n h  
tô  tụ n g  t r o n g  q u á  t r ì n h  giả i  q u y ế t  vụ á n  h ìn h  sự

Hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải 
quyết vụ án chịu sự tác động các điều kiện khách quan, chủ quan của đời sống pháp 
lý, đòi sống kinh tế  xã hội. Một trong những điều kiện đó thay đổi đều ảnh hưởng đến 
hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ 
án hình sự.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tô' tụng 
là những điều kiện khách quan, chủ quan mà khi thay đổi tác động đến hiệu quả hoạt 
động của cơ quan tiến hành tô' tụng theo hướng tích cực hoặc tiêu cực.

3.1. Yếu t ố  k h á c h  q u a n

a ) Yếu tô  lậ p  p h á p .  Hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tổ’ tụng 
trước hết phụ thuộc vào chất lượng công việc của các nhà lập pháp TTHS. Nói cách 
khác là chất lượng của các văn bản pháp luật tô' tụng hình sự được ban hành. Khi ban 
hành văn bản pháp luật TTHS,  đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, cần phải dựa 
trên các cơ sở sau:

Thứ nhất, đảm bảo tính khoa học của các qui phạm pháp luật tố tụng hình sự. 
Khi xây dựng các qui phạm -pháp luật TTHS đối với các cơ quan tiến hành tố tụng 
phải dựa vào các cơ sở khoa học, phản ánh được qui luật đấu tranh phòng ngừa tội 
phạm ở nước ta trong từng thời kỳ cũng như sự vận động phát triển của các qui luật 
này. Qui phạm pháp luật được ban hành không dựa trên các qui luật khách quan sẽ 
dẫn đến hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng không đem lại hiệu quả.

Thứ hai, qui phạm pháp luật TTHS về cơ quan tiến hành tố tụng phải phù hợp 
với nhu cầu phát triển kinh tế  - xã hội. Đây là yêu cầu của lập pháp, phản ánh qui
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luật của sự tác động tích cực của pháp luật đến đời sồng kinh tê - xã hội, khi qui 
phạm pháp luật phù hợp với các điểu kiện kinh tế- xã hội.

Thứ b a , ban hành các qui phạm pháp luật TTHS vê các cơ quan tiên hành tó 
tụng phải đúng lúc, kịp thòi.

Thứ tư, các qui phạm pháp luật TTHS vê cơ quan tiến híành tố  tụng phải phản 
ánh lợi ích của nhân dân, phù hợp với mong muôn của nhân dân trong công cuộc đấu 
tranh chông và phòng ngừa tội phạm.

Thứ n ăm , phải đảm bảo tính có ích của các qui phạm pháp luật TTHS dối với 
hoạt động của các cơ quan tiên hành tô" tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.

Thứ sáu, các qui phạm pháp luật TTHS vê các cơ quan tiến hành tô tụng phải 
đảm bảo tính tiết kiệm trong hoạt động giải quyết vụ án.

b) Yếu tô k in h  t ế  - x à  h ộ i  Các điểu kiện kinh tế  - xã hội đều có tác động đến 
hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tô" tụng trong quá trình giải quyết vụ 
án. Khi trong điều kiện xã hội phát triển, trình độ dân trí cao, văn hoá pháp luật tốt 
thì hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ cao và ngược lại. Tương 
tự như vậy một nền kinh tế  phát triển lành mạnh ở trình độ cao sẽ là cơ sỏ để nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tô" tụng trong quá trình giải quyết 
vụ án. Vì vậy, khi đề ra biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan tiến hành 
tô" tụng không thể không tính đôn các yêu tôi kinh tê - xã hội.

3.2. Yếu t ố  c h ủ  q u a n

Yếu tô chủ quan là những điểu kiện có liên quan đến chủ thể của quan hệ pháp 
luật tô" tụng hình sự. Cơ quan tiến hành tô tụng là một loại chủ thể của quan hệ pháp 
luật tố tụng hình sự. Tuy nhiên các hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng 
trong quá trình giải quyết vụ án phải thông qua những con người cụ thể (Thủ trưởng, 
Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát, 
Chánh án, Phó chánh án Toà án), nên khi xác định yếu tô" chủ quan phải xem xét các 
điều kiện con người thay mật cơ quan tiến hành tô" tụng ra quyết định tô" tụng trong 
quá trình giải quyết vụ án. Ngoài ra, khi đề cập đến yếu tô"chủ quan còn phải xem xét 
đến cách thức tổ chúc và hoạt động của các cơ quan tiến hành tô" tụng.

Các yếu tô" chủ quan ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của cơ quan tiến hành tô" 
tụng bao gồm:

a) Trình độ năng lực cán bộ phụ trách các cơ quan điểu tra, viện kiểm sát, toà án;

b) Phẩm chất, ý thức và tinh thần trách nhiệm cán bộ phụ trách các cơ quan 
điểu tra. viện kiểm sát, toà án;

c) Cách thức tổ chức các cơ quan tiến hành tô" tụng;

d) Cơ chế hoạt động của các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án và mối quan 
hệ giữa các cơ quan này trong quá trình giải quyết vụ án hình sự.
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4. B i ệ n  p h á p  n â n g  c a o  h iệ u  q u ả  h o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  c á c  c ơ  q u a n  t i ế n  h à n h  t ố  
t ụ n g  t r o n g  thời  kỳ c ô n g  n g h iệ p  hoá ,  h iệ n  đại  h o á  đ ấ t  n ư ớ c ,  x â y  d ự n g  n h à  
nước pháp quyến XHCN

Những năm vừa qua, mặc dù trong điểu kiện kinh tê - xã hội còn khó khăn, tình 
hình tội phạm diễn biến khá phức tạp nhưng các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà 
án đã cô gắng hoàn thành trách nhiệm của mình. Kết quả mà các cơ quan tiến hành 
tô" tụng đạt được “đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật  tự 
an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
công dân, bảo vệ pháp chế XHCN, phục vụ tích cực công cuộc đổi mới”. Tuy nhiên, 
hoạt động của các cơ quan tiến hành tô' tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự 
còn nhiều thiếu xót, chưa đáp ứng được đòi hỏi của công cuộc hiện đại hoá đất nước, 
đòi hỏi của việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Vì vậy, cải cách bộ máy và 
hoạt động bộ máy tư pháp nói chung, các cơ quan tiến hành tố  tụng nói riêng là đòi 
hỏi cấp thiết.

Trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tó tụng trong 
việc giải quyết vụ án hình sự, cũng như việc tìm ra nguyên nhân của các hạn chế, tồn 
tại của các cơ quan này mà xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của 
các cơ quan tiến hành tô" tụng.

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tô' tụng phải 
là giải pháp đồng bộ tác động vào các yếu tô' ảnh hưởng đến hiệu quả của cơ quan tiến 
hành tô' tụng như đã đề cập ở phần trên. Trong phạm vi này, chúng tôi nêu ra một vài 
biện pháp chủ yếu:

a) Trên cơ sở Hiến pháp 1992 sửa đổi (năm 2001),  Bộ luật Hình sự nảm 1999, 
Luật  Tổ chức Toà án Nhân dân và Luật  Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2002 
và một số đạo luật khác có liên quan cần sửa đổi, hoàn thiện Bộ luật TTH S cho phù 
hợp với tình hình kinh tê - xã hội, tình hình đấu tranh chông và phòng ngừa tội phạm 
trong điều kiện hiện nay. Việc sửa đổi Bộ luật TTH S theo hướng xác định mục đích 
của các cơ quan tiến hành tô" tụng trong việc giải quyết vụ án hình sự phải thực hiện 
đúng đường lôì, chủ trương của Đảng, bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ 
chính trị, đảm bảo nguyên tắc tập trung quyền lực có sự phân công, phôi hợp giữa các 
cơ quan nhà nươc trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; phát 
huy dân chủ, tăng cường pháp chế; giữ vững bản chất của nhà nước ta là nhà nước 
pháp quyền XHCN; tôn trọng đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; 
Đảm bảo phải ngăn ngừa có hiệu quả và xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi 
phạm tội, đặc biệt đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội tham nhũng và các 
loặi tội phạm có tổ chức.

b) Cần nâng cao chất lượng hoạt động và đề cao trách nhiệm của các cơ quan 
tiến hành tô" tụng, người tiến hành tô" tụng trong quá trình giải quyết vụ án.

c) Cải cách tổ chức và nguyên tắc hoạt động của các cơ quan tiến hành tô" tụng 
cũng như môi quan hệ của các cơ quan này trong việc giải quyết vụ án hình sự.
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d) Tăng cường năng lực trình độ pháp luật, chuyên môn của cán bộ trong các cơ 
quan tiến hành tô tụng, đồng thòi giáo dục họ vê phẩm chất đạo đức và lập trường 
chính trị.

đ) Tăng cưòng đầu tư cơ sỏ vật chất cho các cơ quan tiến hành tô tụng, đủ đảm 
bảo để các cơ quan này thực hiện được nhiệm vụ của mình.

e) Huy động sự tham gia rộng rãi và tích cực của nhân dân vào công cuộc đấu
tranh chông và phòng ngừa tội phạm, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối vối 
hoạt động của các cơ quan tiến hành tô" tụng.

- Tiếp tục có các biện pháp nâng cao đời sông vật chất, tinh thần của nhân dân, 
nâng cao trinh độ văn hoá và ý thức pháp luật của nhân dân.
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Enhancing the effects of the activities of the organs of procedural execution in 
solving criminal cases is an indispensable, objective, and required process which 
contributes to the treatment of all criminal behaviours lawfully, correctly and 
appropriately, as well as to the protection of the legitimate rights and interests of 
organs, organizations, and citizens. In the light of the above statement,  this paper 
attempts to clarify some of the theoretical issues such as the effects of the activities of 
the organs of procedural execution, the factors affecting their activities and the 
measures taken to enhance the effects of the activities of these organs in solving 
criminal cases.


