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MỞ  ẦU 

1. Tính cấu thiết của đề tài 

Trong l ch sử các qu c gia,  hi chính qu  n của một giai c p hình 

thành, việc xâ  dựng và   o vệ đ t nước, trong đó việc  an hành pháp luật 

nhằm   o vệ ch  độ,   o vệ chính qu  n cùng với việc xâ  dựng hệ th ng tòa 

án - công cụ   o vệ pháp luật có vai trò r t quan trọng  Ở Việt Nam, tr i qua 

các tri u đại, các nhà nước phong  i n đã  an hành pháp luật và tổ chức, hoạt 

động của tòa án với nh ng qu  mô và đặc điểm  hac nhau  Thời Lý - Trần có 

Bộ Hình thư, thời Lê có Bộ luật Hồng Đức, thời Ngu ễn có Bộ luật Gia 

Long… Cùng với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, các 

Tòa án cách mạng Việt Nam đã hình thành  Các Tòa án quân sự, tòa án binh, 

Tòa án nhân dân, tòa án  inh tại mặt trận, tòa án đặc  iệt; trong đó các tòa án 

 inh, tòa án  inh tại mặt trân sau nà  là toàn án quân sự đã hoạt động hiệu 

qu ,  iên qu  t và   p thời tr n áp  ọn ch ng đ i, phá hoại và nh ng người có 

hành vi xâm phạm sức mạnh chi n đ u của quân đội cũng nh ng hành vi vi 

phạm pháp luật  hác, góp phần   o vệ độc lập, th ng nh t Tổ qu c,   o vệ 

ch  độ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh chi n đầu của quân đội  Gắn li n với sự 

phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, các Tòa án quân 

sự đã có quá trình xâ  dựng, trưởng thành v  mọi mặt qua các thời  ỳ  háng 

chi n, ch ng đ  qu c xâm lược,   o vệ Tổ qu c và xâ  dựng đ t nước  

L ch sử lập pháp nước nhà đã ghi nhận, Toà án quân sự là ti n thân của 

hệ th ng Toà án Việt Nam ngà  na   Sau 70 năm thành lập, Tòa án quân sự 

các c p đã từng  ước phát triển, gắn li n với hệ th ng Tòa án Việt Nam  T t 

c  đ u ph n đ u cho mục tiêu xâ  dựng và củng c  n n tư pháp nước nhà theo 

hướng hiện đại, dân chủ, văn minh  Đi u đó, được ph n ánh trong Pháp lệnh 

tổ chức Tòa án quân sự năm 2002 của ủ   an thường vụ qu c hội s  

04/2002/PL-UBTVQH11 ngà  04 tháng 11 năm 2002 v  việc tổ chức Tòa án 



2 
 

quân sự [56]  Căn cứ vào Hi n pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam năm 1992 đã được sửa đổi,  ổ sung theo Ngh  qu  t s  51/2001/QH10 

ngà  25 tháng 12 năm 2001 của Qu c hội  hóa X,  ỳ họp thứ 10; Căn cứ vào 

Luật tổ chức Tòa án nhân dân đã qu  đ nh: Tòa án quân sự là nh ng tòa án 

thuộc hệ th ng Tòa án nhân dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, được tổ chức và đ m nhiệm công tác xét xử hình sự trong Quân đội 

nhân dân Việt Nam  Hệ th ng các Tòa án quân sự có 4 c p: Tòa án t i cao; 

Tòa án quân sự trung ương; các Tòa án quân sự quân  hu và tương đương; 

Tòa án quân sự  hu vực  Các Tòa án quân sự có thẩm qu  n xét xử nh ng vụ 

án hình sự mà    cáo là: Quân nhân tại ngũ, công nhân, nhân viên qu c 

phòng, quân nhân dự    trong thời gian tập trung hu n lu ện hoặc  iểm tra 

tình trạng sẵn sàng chi n đ u, dân quân tự vệ ph i hợp chi n đ u với quân đội 

và nh ng người được trưng tập làm nhiệm vụ quân sự do các đơn v  quân đội 

trực ti p qu n lý; Nh ng người  hông thuộc các đ i tượng qu  đ nh ở điểm 1 

nói trên, nhưng phạm các tội có liên quan đ n  í mật quân sự hoặc gâ  thiệt 

hại cho quân đội [49]  

Mặc dù trong nh ng năm vừa qua, tổ chức hệ th ng Tòa án quân sự của 

nước ta  hông ngừng được củng c  và hoàn thiện  Tu  nhiên, trong   i c nh 

đổi mới đ t nước, tăng cường hội nhập qu c t , đòi hỏi tổ chức hệ th ng của 

Tòa án quân sự cần ph i được ti p tục hoàn thiện  Chính vì th  tôi qu  t đ nh 

chọn đ  tài: “Tổ chức hệ thống Tòa án quân sự ở Việt Nam hiện nay” làm 

luận văn thạc sỹ với mong mu n đóng góp một phần công sức của   n thân 

vào ti n trình nà   

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Tòa án quân sự với v  trí là  ộ phận quan trọng trọng  ộ má  Nhà nước 

và là cơ quan có vai trò to lớn trong việc   o vệ pháp luật,   o vệ các qu  n 
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cho quân nhân và duy trì công lý, nên được Đ ng và Nhà nước to coi trọng và 

luôn chủ trương c i cách đổi mới   

Nh ng công trình là đ  tài  hoa học c p Nhà nước, c p Bộ, các luận án 

ti n sĩ, sách chu ên  h o nghiên cứu v  hệ th ng tư pháp Việt Nam có liên 

quan đ n Tòa án nhân dân như: Đ  tài  hoa học c p Nhà nước mã s  

KX.04.06 “Cải cách các cơ quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống các thủ tục tư 

pháp, nâng cao hiệu quả và hiệu lực xét xử của tòa án trong Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân”  Luận án ti n sĩ luật học, 

Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật “Đổi mới tổ chức và hoạt động Tòa 

án nhân dân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay” của tác gi  Lê Thành 

Dương năm 2002 [18]  Luận án ti n sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 

“Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo hướng xây 

dựng Nhà nước pháp quyền” của tác gi  Trần Hu  Liệu năm 2003 [31]  Luận 

án ti n sĩ luật học, Đại học qu c gia Hà nội “Những vấn đề lý luận và thực 

tiễn về cải cách hệ thống cơ quan tòa án Việt Nam theo định hướng xây dựng 

Nhà nước pháp quyền” của tác gi  Đỗ Th  Ngọc Tu  t năm 2005 [50]  Sách 

tham  h o: “Một số vấn đề về Hiến pháp và bộ máy Nhà nước” của tác gi  

Ngu ễn Đăng Dung, Nx  Giao thông vận t i năm 2002 [17]; “Hệ thống tư 

pháp và cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay” của tập thể các tác gi  do tác 

gi  Đào Trí Úc chủ  iên, Nx  Khoa học xã hội năm 2002 [53]; “Góp bàn về 

cải cách pháp luật ở Việt Nam hiện nay” của tác gi  Ngô Hu  Cương, Nx  

Tư pháp năm 2005 [9]; “Xây dựng Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo 

của Đảng” của tác gi  Ngu ễn Văn Th o, Nx  Tư pháp năm 2006 [51]  

Các  ài vi t liên quan đ n nội dung đổi mới tổ chức và hoạt động của 

Tòa án nhân dân được đăng trên các tạp chí: “Quyền tư pháp, hệ thống tư 

pháp, cơ quan tư pháp và cải cách tư pháp trong giai đoạn xây dựng nhà 

nước pháp quyền - Khoa luật 30 năm truyền thống” của tác gi  Lê C m, tạp 
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chí Nghiên cứu lập pháp s  4 năm 2002 [7]; “Những vấn đề chủ yếu của công 

cuộc cải cách tư pháp trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền Việt 

nam” của tác gi  Lê C m, Tạp chí Tòa án nhân dân s  3 năm 2006 [8]; “Yêu 

cầu của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền đối với đổi mới tổ chức và hoạt 

động của các cơ quan tư pháp” của tác gi  Ngu ễn Mạnh Cường, Tạp chí 

Nghiên cứu lập pháp s  10 năm 2002 [10]; “Cải cách tư pháp và vấn đề 

tranh tụng” của tác gi  Ngu ễn Mạnh Kháng, tạp chí Nhà nước và pháp luật 

s  10 [30]  

Bên cạnh đó, luận văn tìm đọc một s  công trình như: Giáo trình Luật 

tố tụng hình sự, của Trường Đại học luật Hà Nội, Nx  Công an nhân dân, 

2009; Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam, của Khoa Luật trực thuộc 

Đại học Qu c gia Hà Nội; Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự, của Võ 

Khánh Vinh 2009;… Luận văn thạc sĩ luật học “Thẩm quyền xét xử sơ thẩm 

của Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp” của Ngu ễn Văn Hu ên 

năm 1996; Luận văn thạc sĩ luật học “Thẩm quyền xét xử của các Tòa án 

quân sự” của Đàm Văn Dũng năm 1996…  

Như vậ , có thể th   rằng, tổ chức hệ th ng Tòa án quân sự là v n đ  

cần thi t được ti p tục nghiên cứu theo hướng có hệ th ng hơn, toàn diện hơn 

làm cơ sở cho quá trình ti p tục hoàn thiện nhằm đáp ứng  êu cầu trong tình 

hình hiện na   

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

Mục đích của luận văn là nghiên cứu một cách có hệ th ng v  lý luận, 

và thực tiễn v  tổ chức hệ th ng Tòa án quân sự để đ  xu t  i n ngh  ti p tục 

hoàn thiện tổ chức hệ th ng Tòa án quân sự ở nước ta hiện na   

 Từ mục đích đó, luận văn có nhiệm vụ: 

- Làm rõ v  mặt lý luận v  trí, chức năng các ngu ên tắc tổ chức hoạt 

động của Tòa án quân sự. 
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 - Đánh giá một cách  hách quan,  hoa học v  thực trạng tổ chức và 

hoạt động của Tòa án quân sự.  

- Đ  xu t  i n ngh  hoàn thiện tổ chức hệ th ng Tòa án quân sự ở nước 

ta hiện na   

 4.  ối tượng và phạm vi nghiên cứu  

 4.1. Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Tổ chức hệ th ng Tòa án 

quân sự theo quy đ nh của pháp luật  

 4.2. Phạm vi nghiên cứu:  

 V  thời gian: Luận văn phân tích các d  liệu v  tổ chức Tòa án quân sự 

Việt Nam từ năm 1945 đ n na  

V   hông gian: Luận văn nghiên cứu tổ chức Tòa án quân sự tại Việt 

Nam 

 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu  

Cơ sở lý luận của luận văn là quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và 

tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm đường l i, chính sách của Đ ng Cộng 

s n Việt Nam và của Nhà nước ta v  Nhà nước pháp qu  n và hoạt động tư 

pháp; các học thu  t chính tr  v  nhà nước pháp qu  n trên th  giới  Luận văn 

cũng được trình  à  trên cơ sở nghiên cứu Hi n pháp, Luật tổ chức Tòa án 

nhân dân, Pháp lệnh v  Thẩm phán và các văn   n pháp luật  hác qu  đ nh v  

tổ chức hệ thồng Tòa án quân sự. 

Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa du  vật  iện chứng và 

chủ nghĩa du  vật l ch sử, luận văn đặc  iệt coi trọng các phương pháp phân 

tích và tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp hệ th ng,   t hợp với 

phương pháp  h o sát thực tiễn để làm sáng tỏ nh ng nội dung cần nghiên 

cứu của luận văn  

 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn  

6.1. Ý nghĩa lý luận 
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Luận văn nà  góp phần nhận thức th ng nh t, có hệ th ng và toàn diện 

v  tổ chức của hệ th ng Tòa án quân sự ở Việt Nam hiện na   

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận văn nà  đ  cập việc phân tích thực trạng tổ chức của hệ th ng 

Tòa án quân sự ở Việt Nam hiện na , góp phần gi i qu  t các vướng mắc mà 

thực tiễn xử lý các v n đ  liên quan đ n chức năng, nhiệm vụ của hệ th ng 

Tòa án quân sự ở Việt Nam  Ngoài ra, luận văn có thể được sử dụng với tính 

ch t là tài liệu tham  h o trong công tác nghiên cứu, gi ng dạ  và học tập cho 

cán  ộ các cơ quan   o vệ pháp luật, cũng như cho gi ng viên và sinh viên 

trong các trường đào tạo đại học chu ên ngành luật 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu,   t luận, danh mục tài liệu tham  h o, nội dung 

của luận văn được   t c u thành 2 chương: 

Chương 1: Nh ng v n đ  lý luận v  tổ chức hệ th ng Tòa án quân sự 

 Chương 2: Tổ chức hệ th ng Tòa án quân sự của Việt Nam, nh ng v n 

đ   đặt ra cần ti p tục hoàn thiện 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN  Ề LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG  

TÒA ÁN QUÂN SỰ 

1.1. Cơ sở chính trị, pháp lý về tổ chức hệ thống Tòa án quân sự 

1.1.1. Cơ sở chính trị tổ chức hệ thống Tòa án quân sự 

Các Toà án quân sự là nh ng cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thuộc hệ th ng Toà án nhân dân được tổ chức trong 

Quân đội  Trong phạm vi chức năng của mình, các Toà án quân sự có nhiệm 

vụ   o vệ pháp ch  xã hội chủ nghĩa;   o vệ ch  độ xã hội chủ nghĩa và 

qu  n làm chủ của nhân dân;   o vệ an ninh qu c phòng,  ỷ luật và sức mạnh 

chi n đ u của Quân đội;   o vệ tài s n của Nhà nước, của tập thể;   o vệ tính 

mạng, sức  hoẻ, tài s n, tự do, danh dự, nhân phẩm của quân nhân, công 

chức, công nhân qu c phòng và của các công dân  hác  Bằng hoạt động của 

mình, các Toà án quân sự góp phần giáo dục quân nhân, công chức, công 

nhân qu c phòng trung thành với Tổ qu c, ch p hành nghiêm chỉnh pháp luật, 

đi u lệnh của Quân đội, tôn trọng nh ng qu  tắc của cuộc s ng xã hội, ý thức 

đ u tranh phòng ngừa và ch ng tội phạm, các vi phạm pháp luật  hác  

Cách mạng Tháng 8 thành công, ngà  2/9/1945, Chủ t ch Hồ Chí Minh 

đọc tu ên ngôn độc lập,  hai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà  Chỉ 

sau thời  hắc l ch sử đó 11 ngà , Chủ t ch Hồ Chí Minh đã  ý Sắc lệnh s  

33C ngày 13/9/1945 thi t lập các Tòa án quân sự trên toàn lãnh thổ Việt Nam  

Đâ  là loại hình Toà án đầu tiên của Nhà nước Việt Nam và cũng là ti n thân 

của hệ th ng Tòa án nhân dân hiện na   Các Tòa án quân sự mà thực ch t là 

Toà án cách mạng ra đời trong đi u  iện đ t nước ta vừa giành độc lập,    các 

lực lượng thù trong, giặc ngoài âm mưu phá hoại  Tòa án quân sự đã trở thành 

công cụ sắc  én đầ  hiệu lực của chính qu  n Nhà nước Việt Nam non trẻ, 

gánh vác trọng trách trừng tr  và đè  ẹp sự ph n  háng của  ọn thực dân, Việt 
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gian ph n động, góp phần   o vệ và củng c  thành qu  cách mạng, ti n tới 

xâ  dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân [11]  

L ch sử lập hi n, lập pháp nước ta luôn  hẳng đ nh sự cần thi t ph i có 

hệ th ng cơ quan tư pháp chu ên trách để thực hiện thẩm qu  n đi u tra, tru  

t , xét xử ở lĩnh vực quân sự, qu c phòng  Pháp luật hiện hành qu  đ nh thẩm 

qu  n xét xử của Tòa án quân sự các c p trên thực t   hông có gì vướng mắc  

Nh ng năm qua, các Tòa án quân sự đã góp phần tích cực quan trọng vào việc 

du  trì  ỷ luật,   o vệ sức mạnh chi n đ u của quân đội  

Quan điểm của Đ ng v  đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án nhân 

dân trong thời  ỳ đổi mới thể hiện nga  từ các văn  iện  an hành sau Đại hội 

VII  Quan điểm nà  được thể hiện ở nhi u văn  iện, trong đó có các văn  iện 

tiêu  iểu như: Ngh  qu  t Hội ngh  lần thứ 3 và Ngh  qu  t Hội ngh  lần thứ 8 

của Ban ch p hành Trung ương  hoá VII; Chỉ th  s  29-CT/TW ngày 8-11-

1993 của Ban Bí thư v  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đ ng đ i với các cơ 

quan   o vệ pháp luật”; Chỉ th  s  34 - TC/TW ngày 18-3-1994 của Ban Bí 

thư v  “Sự lãnh đạo của Đ ng đ i với việc tu ển chọn,  ổ nhiệm Thẩm phán 

Toà án nhân dân, Thẩm phán Toà án quân sự các c p” 

Ngh  qu  t s  49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính tr  v  chi n 

lược c i cách tư pháp đ n 2020 theo tinh thần: “Tổ chức hệ th ng Toà án theo 

thẩm qu  n xét xử,  hông phụ thuộc vào đơn v  hành chính”, trong đó có nội 

dung quan trọng liên quan đ n quân đội với chủ trương: “Nghiên cứu xác 

đ nh hợp lý phạm vi thẩm qu  n xét xử của Tòa án quân sự theo hướng Tòa 

án quân sự chủ   u xét xử các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân 

nhân, các tội liên quan đ n  í mật quân sự”  Đâ  là chủ trương đúng đắn 

mang tính đ nh hướng chi n lược để quân đội căn cứ vào chức năng, nhiệm 

vụ và hoạt động đặc  iệt để nghiên cứu xác đ nh hợp lý phạm vi thẩm qu  n 

xét xử của Tòa án quân sự theo tinh thần chi n lược c i cách tư pháp đ n năm 
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2020. Theo đó,  hách thể quan trọng nh t mà các Tòa án quân sự ph i tập 

trung   o vệ là  ỷ luật và sức mạnh chi n đ u của Quân đội  Do đó,  hi có vụ 

án x   ra, chỉ có các Cơ quan đi u tra trong Quân đội, Viện  iểm sát quân sự, 

Tòa án quân sự của Quân đội mới có đủ các đi u  iện cần thi t để   p thời 

đi u tra, tru  t , xét xử nhanh chóng vụ án để phục vụ nhiệm vụ quân sự của 

đơn v  và nhiệm vụ chính tr  trên đ a  àn đóng quân [4]. 

1.1.2. Cơ sở pháp lý tổ chức hệ thống Tòa án quân sự 

Toà án góp phần giáo dục công dân trung thành với tổ qu c, ch p hành 

nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng nh ng ngu ên tắc của cuộc s ng xã hội, ý 

thức đ u tranh ch ng và phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật  hác  

Trong  hi ở các nước phát triển ch  tư pháp chỉ được dùng chỉ cho họat 

động của tòa án, thì đ i với Nhà nước Việt Nam, “tư pháp” dùng để chỉ cho 

hoạt động của các cơ quan tư pháp gồm có Tòa án, Viện  iểm sát, đi u tra, 

luật sư, thi hành án  Nhưng trong đó chủ   u là chỉ hoạt động xét xử của Tòa 

án và hoạt động giám sát của Viện  iểm sát  

Ngà  23/8/1946, Chính phủ  an hành các Sắc lệnh v  tổ chức Toà án 

 inh lâm thời  Ngà  16/2/1947, Chính phủ ra Sắc lệnh s  19 thành lập các 

Tòa án  inh  hu  Theo đó, hệ th ng Tòa án quân sự gồm hai c p: Tòa án  inh 

t i cao và dưới là các Tòa án  inh  hu  Tu  nhiên, các Tòa án  inh chưa ph i 

là tổ chức hoạt động chu ên trách, mà chỉ  hi có vụ án mới lập ra Tòa án để 

tổ chức xét xử  Trong thời  ỳ nà , Tòa án quân sự ti n hành xét xử t t c  

nh ng người có hành vi gâ  phương hại đ n n n độc lập của nước Việt Nam 

dân chủ cộng hoà  Chi n tranh ngà  càng lan rộng và ác liệt, chi n trường    

chia cắt nên Bộ Qu c phòng, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ đã  an hành Thông tư 

tổ chức các Toà án  inh mặt trận  Từ đâ , Tòa án  inh được thành lập ở t t c  

các mặt trận để xét xử tội phạm nga  tại chi n trường  Các Toà án  inh đã 

 ám sát chi n trường và cơ động cùng các đơn v  trong chi n đ u,   p thời xét 
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xử nghiêm minh nh ng hành vi phạm tội xâm phạm đ n độc lập của Tổ qu c 

và sức mạnh chi n đ u của quân đội, gi  gìn  ỷ luật chi n trường [12]  

Từ năm 1954 đ n 1957, các Toà án  inh  hu, Toà án  inh liên  hu, Toà 

án  inh mặt trận được tổ chức theo vùng, mi n và mặt trận cho phù hợp với 

 êu cầu nhiệm vụ chi n đ u của quân đội  Như vậ , từ mô hình các Tòa án 

quân sự hoạt động độc lập  hi mới thành lập, đ n năm 1947 đã được tổ chức 

theo hai c p Toà án và thực hành xét xử 1 c p, án xử xong có hiệu lực thi 

hành nga ,  hông ai có qu  n ch ng án, trừ trường hợp tu ên án tử hình ph i 

chờ qu  t đ nh của Chủ t ch nước  Ngà  3/1/1986, Pháp lệnh Tổ chức Tòa án 

quân sự được  an hành  Pháp lệnh ra đời đã đánh d u một  ước ti n quan 

trọng trong tổ chức và hoạt động của hệ th ng Tòa án quân sự  Theo đó, các 

Tòa án quân sự được xác đ nh là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức trong Quân đội với hệ th ng 3 c p (Trung 

ương, Quân  hu và  hu vực), hoạt động chu ên trách với v  trí, vai trò là cơ 

quan tư pháp trong quân đội  Và, hệ th ng Tòa án quân sự  a c p đã được du  

trì từ đó cho đ n na , ở Trung ương có Tòa án quân sự Trung ương (thời gian 

đầu, từ 1986 đ n 1992 là Tòa án quân sự c p cao), c p thứ hai gồm 9 Tòa án 

quân sự c p quân  hu; c p thứ  a gồm 17 Tòa án quân sự  hu vực [55]  

Trong  háng chi n ch ng Mỹ cứu nước, cán  ộ Tòa án quân sự vừa là 

ta  súng chi n đ u trực ti p với quân thù, vừa làm nhiệm vụ xét xử tội phạm  

Sau  hi hoàn thành thắng lợi cuộc  háng chi n gi i phóng dân tộc, th ng nh t 

đ t nước, c  nước  ước vào giai đoạn xâ  dựng Chủ nghĩa xã hội  

Thời  ỳ đầu, đội ngũ cán  ộ Tòa án quân sự hầu h t là cán  ộ chính tr , 

cán  ộ quân sự chu ển sang làm công tác xét xử  Mặc dù chưa có  i n thức 

pháp luật nhưng, với qu  t tâm vừa làm vừa học, vừa rút  inh nghiệm; tr i 

qua thực tiễn xét xử, cán  ộ Tòa án quân sự đã ngà  càng ti n  ộ, từng  ước 

trưởng thành  Năm 1975, toàn ngành Tòa án quân sự mới chỉ có 2 cán  ộ 
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được học luật ở Nga v   Năm 1979, có 12% cán  ộ Tòa án quân sự đạt trình 

độ trung c p luật  Đ n na , 100% s  cán  ộ chu ên môn của các Toà án quân 

sự có trình độ cử nhân luật (hầu h t được đào tạo theo chương trình chính qu  

dài hạn); có trên 50 cán  ộ có trình độ sau đại học (Ti n sĩ, Thạc sĩ) chu ên 

ngành luật  Cùng với công tác đào tạo chu ên môn nghiệp vụ, lãnh đạo Tòa 

án quân sự luôn quan tâm đ n việc nâng cao trình độ chính tr , quân sự cho 

đội ngũ cán  ộ  Lớp lớp cán  ộ Tòa án hàng năm được cử đi dự các  hoá đào 

tạo chính tr  tại Học viện chính tr  quân sự, Học viện chính tr  - Hành chính 

qu c gia Hồ Chí Minh    Hiện na , 100% Thẩm phán Tòa án quân sự các c p 

có trình độ cao c p hoặc cử nhân chính tr   Bên cạnh đó, việc rèn lu ện đạo 

đức,  ồi dưỡng  i n thức v  ngoại ng , công nghệ thông tin thường xu ên 

được chú ý, đáp ứng  êu cầu c i cách tư pháp và hội nhập qu c t   Đ n na , 

hầu h t cán  ộ đã có  h  năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; 

chưa phát hiện cán  ộ nào có  iểu hiện tham nhũng ha  vi phạm đạo đức 

ngh  nghiệp trong gi i qu  t án  

Kho n 3, Đi u 102 Hi n pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2013 qu  đ nh: “Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ 

quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi 

ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” [48]. 

Trong hệ th ng tư pháp, Tòa án gi  một v  trí đặc  iệt  Bằng hoạt động của 

mình, Toà án có vai trò cực  ỳ quan trọng trong việc gi  gìn, và đ m   o 

công lý,   o vệ pháp luật và qu  n lợi của công dân - một trong nh ng nhiệm 

vụ quan trọng  ậc nh t của m i qu c gia  Để thực hiện vai trò to lớn nà , Tòa 

án là cơ quan du  nh t được Hi n pháp giao cho nhiệm vụ xét xử (tài phán) các 

vụ việc tranh ch p trong các hoạt động của xã hội dựa trên cơ sở của pháp luật  

Kho n 1,2, Đi u 102 Hi n pháp năm 2013 qu  đ nh: “Tòa án nhân dân 

là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện 
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quyền tư pháp; Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án 

khác do luật định” [48]  Qu  đ nh Hi n pháp chứng tỏ tầm quan trọng của 

hoạt động xét xử. Việc thành lập Tòa án ph i do cơ quan qu  n lực Nhà nước 

cao nh t qu  t đ nh   

Cụ thể hóa ngu ên tắc hi n đ nh nêu trên Đi u 1 Luật tổ chức Toà án 

nhân dân qu  đ nh: “...Chỉ có các Tòa án nhân dân và các Tòa án khác mới 

được quyền xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, lao động 

kinh tế, và những vụ án khác theo quy định của pháp luật” [49]  Ngoài nhiệm 

vụ xét xử, trong phạm vi chức năng của mình, Tòa án có nhiệm vụ   o vệ 

pháp ch  xã hội chủ nghĩa và qu  n làm chủ của nhân dân;   o vệ tài s n Nhà 

nước, của tập thể;   o vệ tính mạng tài s n, tự do nhân phẩm của nhân dân  

Bằng hoạt động của mình, Toà án góp phần giáo dục công dân trung thành 

với tổ qu c, ch p hành nghiêm chỉnh pháp luật, tôn trọng nh ng ngu ên tắc 

của cuộc s ng xã hội, ý thức đ u tranh ch ng và phòng ngừa tội phạm và các 

vi phạm pháp luật  hác  

1.2. Vị trí, vai trò, nguyên tắc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Tòa án quân sự 

1.2.1. Vị trí, vai trò của Tòa án quân sự  

Tòa án quân sự là nh ng tòa án thuộc hệ th ng Tòa án nhân dân của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được tổ chức và đ m nhiệm công 

tác xét xử hình sự trong Quân đội nhân dân Việt Nam  Hệ th ng các Tòa án 

quân sự có 4 c p: Tòa án t i cao; Tòa án quân sự trung ương; các Tòa án quân 

sự quân  hu và tương đương; Tòa án quân sự  hu vực  Hoạt động xét xử của 

các Tòa án quân sự ch u sự giám đ c xét xử của Tòa án nhân dân t i cao của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,  ộ má  Nhà nước được 

tổ chức theo ngu ên tắc tập trung qu  n lực có sự phân công và ph i hợp chặt 
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chẽ gi a các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện  a qu  n: lập pháp, hành 

pháp, tư pháp  Thực hiện qu  n tư pháp mà chủ   u là qu  n xét xử là một 

trong nh ng chức năng r t quan trọng của Nhà nước Việt Nam và được giao 

cho Toà án nhân dân  Do vậ , Toà án nhân dân có v  trí r t quan trọng trong 

 ộ má  nhà nước  Toà án có v  trí trung tâm trong các cơ quan tư pháp  Ngh  

qu  t s  49-NQ/TW ngà  02/6/2005 của Bộ Chính tr  “Về Chiến lược Cải 

cách tư pháp đến năm 2020” đã  hẳng đ nh: “Tổ chức các cơ quan tư pháp 

và các chế định bổ trợ tư pháp hợp lý, khoa học và hiện đại về cơ cấu tổ chức 

và điều kiện, phương tiện làm việc; trong đó xác định Toà án có vị trí trung 

tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm” [4]. 

Theo Đi u 1, Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự ngày 04/11/2002: Các 

Toà án quân sự là nh ng cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thuộc hệ th ng Toà án nhân dân được tổ chức trong Quân đội [56] 

và theo Đi u 49 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 qu  đ nh v  nhiệm 

vụ, qu  n hạn của Tòa án quân sự: Các Tòa án quân sự được tổ chức trong 

Quân đội nhân dân Việt Nam để xét xử những vụ án mà bị cáo là quân nhân 

tại ngũ và những vụ án khác theo quy định của luật [49]. 

Trong phạm vi chức năng của mình, các Toà án quân sự có nhiệm vụ 

  o vệ pháp ch  xã hội chủ nghĩa;   o vệ ch  độ xã hội chủ nghĩa và qu  n 

làm chủ của nhân dân;   o vệ an ninh qu c phòng,  ỷ luật và sức mạnh chi n 

đ u của Quân đội;   o vệ tài s n của Nhà nước, của tập thể;   o vệ tính mạng, 

sức  hoẻ, tài s n, tự do, danh dự, nhân phẩm của quân nhân, công chức, công 

nhân qu c phòng và của các công dân  hác  

Bằng hoạt động của mình, các Toà án quân sự góp phần giáo dục quân 

nhân, công chức, công nhân qu c phòng trung thành với Tổ qu c, ch p hành 

nghiêm chỉnh pháp luật, đi u lệnh của Quân đội, tôn trọng nh ng qu  tắc của 
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cuộc s ng xã hội, ý thức đ u tranh phòng ngừa và ch ng tội phạm, các vi 

phạm pháp luật  hác  

Trong chương trình giáo dục pháp luật của quân đội, các Tòa án quân 

sự đã góp phần cung c p được hệ th ng  i n thức v  pháp luật,  ỷ luật quân 

đội; ngu ên tắc qu n lý xã hội, qu n lý  ộ đội theo pháp luật, đi u lệnh, đi u 

lệ; hệ th ng văn   n pháp luật, vai trò tác động của nó đ i với các hoạt động 

quân sự    làm cơ sở cho công tác chỉ hu , qu n lý của sĩ quan và việc rèn 

lu ện  ỷ luật của chi n sĩ  Thường xu ên giáo dục ý thức trách nhiệm quân 

nhân, tru  n th ng quân đội và của đơn v , tinh thần đoàn   t quân dân; ý 

thức tổ chức  ỷ luật, tác phong và l i s ng lành mạnh, ý thức   o vệ tài s n 

qu c gia, tài s n quân đội  C nh giác trước nh ng âm mưu, thủ đoạn thâm độc 

của  ẻ thù  Ð u tranh  hông  hoan nhượng với nh ng  iểu hiện m t c nh 

giác, nh ng hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm  ỷ luật quân đội  Tổ chức t t 

đời s ng vật ch t và tinh thần cho  ộ đội; qu n lý chặt chẽ vũ  hí, trang     ỹ 

thuật và tài s n của quân đội  Ðồng thời thực hiện t t chính sách hậu phương 

quân đội  

1.2.2. Nguyên tắc tổ chức Tòa án quân sự 

Theo qu  đ nh trên thì Hi n pháp năm 2013 đã    thừa và có  ổ sung 

cho chính xác, phù hợp với thực tiễn và tinh thần c i cách tư pháp một s  

ngu ên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân - cơ quan xét xử, thực 

hiện qu  n tư pháp ở nước ta  Đó là: Là  ộ phận c u thành  ộ má  Nhà nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa, nên Tòa cũng được tổ chức và hoạt động theo 

nh ng ngu ên tắc chung của việc tổ chức, hoạt động  ộ má  Nhà nước: Như 

Đ ng lãnh đạo, tập trung dân chủ, pháp ch  xã hội chủ nghĩa    Tu  nhiên, 

Toà án là cơ quan tài phán  Nó có v  trí đặc  iệt trong hệ th ng các cơ quan 

Nhà nước  Công tác của Toà án nhân dân có nh ng nét đặc thù so với công 

tác của các cơ quan Nhà nước  hác, nên các Toà án nhân dân được tổ chức và 
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hoạt động theo nh ng ngu ên tắc riêng dựa trên n n t ng các ngu ên tắc 

chung có giá tr  cho t t c  các cơ quan Nhà nước như đã nói ở trên  N u trong 

tổ chức và hoạt động của Toà án xa rời nh ng ngu ên tắc nà  sẽ làm cho Toà 

án m t đi   n ch t xã hội chủ nghĩa của nó [48]  

Trên cơ sở qu  đ nh cơ   n v  ngu ên tắc tổ chức của Tòa án nhân dân, 

hệ th ng Tòa án quân sự được tổ chức theo ngu ên tắc sau: 

Thứ nhất, ngu ên tắc độc lập của Tòa án quân sự  Đâ  là một ngu ên 

tắc quan trong  ậc nh t của t t c  các ngu ên tắc đi u chỉnh việc tổ chức và 

hoạt động của Tòa án quân sự  Cùng với sự phát triển của nhà nước và pháp 

luật, pháp luật và hoạt động của nhà nước ngà  càng can thiệp sâu vào mọi 

lĩnh vực của đời s ng xã hội  Việc tranh ch p pháp luật ngà  càng mở rộng ra 

các lĩnh vực  hác nhau  Hoạt động của nh ng toà án nà   hông chỉ là xét xử 

nh ng vụ việc vi phạm pháp luật, mà còn có nh ng phán qu  t loại trừ sự 

tranh ch p qu  n lợi gi a các  ên tham gia vào các m i quan hệ pháp luật  Vì 

vậ  có thể nói rằng, trong cơ c u tổ chức  ộ má  nhà nước, lập pháp và hành 

pháp  ao giờ cũng ph i ph i   t hợp với nhau, nhưng tư pháp ph i là riêng rẽ, 

tức là trong cơ c u th ng nh t của nhà nước  ao giờ cũng ph i có một  ộ 

phận đứng ra một cách riêng rẽ, có trách nhiệm phán xét nh ng sự đúng sai 

của 2 ngành qu  n lực nhà nước còn lại  Đó là cành qu  n lực tư pháp - toà 

án với chức năng xét xử  Chính sự độc lập nà  cho phép toà án là một ch  

đ nh quan trọng, có thể nói toà án là thành trì cu i cùng của ngu ên tắc hạn 

ch  qu  n lực của nhà nước  Qu  n xem xét các luật do lập pháp  an hành và 

tu ên    nh ng luật nà  vi phạm hi n pháp là một sự  iểm tra căn   n nhằm 

ngăn chặn  h  năng chính phủ lạm dụng qu  n lực  Mọi c  gắng nhằm đẩ  

mạnh hoạt động của tư pháp đ u ph i tập trung vào việc tăng ngu ên tắc độc 

lập của tòa án  Theo Kho n 2, Đi u 103 của Hi n pháp năm 2013 qu  đ nh: 

“Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm 
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cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội 

thẩm.” [48]. Đi u 8, Pháp lệnh v  tổ chức Tòa án quân sự 2002 cũng qu  

đ nh: “Khi xét xử, Thẩm phán và Hội thẩm quân nhân độc lập và chỉ tuân 

theo pháp luật” [56]. Như vậ , ngu ên tắc độc lập của tư pháp được tu ên    

độc lập chỉ tuân theo pháp luật ở một công đoạn cu i cùng của hoạt động t  

tụng -  hi xét xử  Sự độc lập của toà án  hông thể có được n u chỉ dừng lại ở 

 hâu xét xử  Không thể có sự độc lập  hi xét xử, trong  hi các công đoạn 

 hác của c  một qu  trình t  tụng  hông được tu ên    là độc lập, nh t là 

trong cuộc s ng của thẩm phán và hội thẩm vẫn còn ph i phụ thuộc vào lập 

pháp, vào hành pháp, vào các chủ thể nắm qu  n lực  hác của nhà nước  Cho 

nên ngu ên tắc độc lập nà   hông thể có đi u  iện để có thể được thực hiện 

trên thực t   Chính vì lẽ đó nên các cơ quan toà án Việt Nam hiện na  vẫn 

được tổ chức và hoạt động theo các đơn v  hành chính, mà  hông được tổ 

chức và hoạt động theo các c p xét xử  

Thứ hai, ngu ên tắc  ổ nhiệm thẩm phán. Ở Việt Nam, trước đâ  

chúng ta thực hiện ch  độ  ổ nhiệm thẩm phán  Nhưng từ năm 1960 đ n trước 

 hi có Hi n pháp 1992 ch  độ  ầu cử thẩm phán đã được thực hiện ở các c p 

Toà án nhân dân  Theo ch  độ  ầu cử thẩm phán có nh ng ưu điểm là đ m 

  o cho nhân dân lao động trực ti p thực hiện qu  n dân chủ của mình trong 

việc lựa chọn nh ng người có trình độ chu ên môn, pháp lý, đạo đức tha  mặt 

mình xét xử được công minh,   o vệ được lợi ích Nhà nước, lợi ích tập thể, 

lợi ích chính đáng của công dân, đồng thời cũng là ngu ên tắc đ m   o qu  n 

lực nhà nước thuộc v  nhân dân  Tu  nhiên việc thực hiện  ầu thẩm phán 

trong hơn  a mươi năm qua đã  ộc lộ nh ng nhược điểm như: Việc thực hiện 

 ầu thẩm phán các Toà án đ a phương ở nhi u nơi còn r t hình thức, nhiệm  ỳ 

ngắn làm cho thẩm phán chưa  ên tâm công tác, nh t là việc  ầu cử của 

nh ng năm qua  hông cho phép tính đ n trình độ, năng lực xét xử của đội ngũ 
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nh ng người đ m nhiệm hoạt động (chức năng) xét xử của Nhà nước  Trong 

nh ng năm qua, pháp luật qu  đ nh ch  độ tu ển cử thẩm phán là có c   ầu 

và  ổ nhiệm Tu  nhiên ch  độ  ổ nhiệm thẩm phán chỉ được áp dụng đ i với 

thẩm phán của Tòa án nhân dân t i cao  

Chính vì nh ng lẽ trên, Hi n pháp nam 2013 đã tha  ngu ên tắc  ầu 

thẩm phán  ằng ngu ên tắc  ổ nhiệm thẩm phán (Đi u 105)  Ngu ên tắc nà  

đ m   o cho Nhà nước chọn được nh ng người có đủ đi u  iện như  ằng c p 

ở trình độ cử nhân Luật học và ph i qua lớp đào tào hành ngh  của Học viện 

tư pháp  Với  inh nghiệm trong ngh  xét xử, thẩm phán được  ổ nhiệm sẽ  ên 

tâm công tác, có đi u  iện tích luỹ  inh nghiệm, nâng cao trình độ xét xử và ý 

thức trách nhiệm cá nhân hơn trong việc đ m   o Ngu ên tắc: “Khi xét xử, 

thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập, chỉ tuân theo pháp luật” [48], đồng 

thời góp phần làm cho hoạt động xét xử công  ằng th ng nh t trên toàn  ộ 

lãnh thổ đ t nước,  hông phụ thuộc vào đ a phương  Vì vậ  theo qu  đ nh của 

Hi n pháp hiện hành: trừ Chánh án Toà án nhân dân T i cao do Qu c hội  ầu, 

các Phó Chánh án thẩm phán Toà án nhân dân T i cao, Chánh án, Phó Chánh 

án, thẩm phán Toà án nhân dân các c p đ u do Chủ t ch nước  ổ nhiệm  

Thứ ba, ngu ên tắc  hi xét xử sơ thẩm có hội thẩm tham gia và hội 

thẩm ngang qu  n với thẩm phán  Để đ m   o tính công  ằng,  ình đẳng của 

pháp luật, việc xét xử  hông chỉ có nh ng người chu ên môn mà còn có c  

đại diện từ phía nhân dân, Kho n 1, Đi u 103 Hi n pháp năm 2013 qu  đ nh: 

“Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ trường 

hợp xét xử theo thủ tục rút gọn.” [48] và tại Đi u 7 Pháp lệnh v  tổ chức Tòa 

án quân sự 2002 qu  đ nh: “Việc xét xử của Toà án quân sự quân khu và 

tương đương, Toà án quân sự khu vực có Hội thẩm quân nhân tham gia theo 

quy định của pháp luật tố tụng. Khi xét xử, Hội thẩm quân nhân ngang quyền 

với Thẩm phán”[56]. Hội thẩm quân nhân là nh ng người đang ở quân ngũ 
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tha  mặt cho quân nhân tham gia vào hoạt động xét xử, để đ m   o cho các 

qu  t đ nh của Toà án  hông nh ng đúng với pháp luật của Nhà nước mà còn 

phù hợp với ngu ện vọng của quân nhân  Chính vì Hội thẩm quân nhân hàng 

ngà  s ng gần quân nhân t t, nắm  ắt tâm tư ngu ện vọng của quân dân hơn  

Sự tham gia xét xử của các Hội thẩm quân dân tại các Toà án nhằm đ m   o 

để Toà án  hi xét xử ph i tính đ n nh ng đặc điểm, đặc trưng của môi trường 

quân đội và ngu ện vọng của quân dân, để các qu  t đ nh của Toà án  hông 

chỉ đ m   o tính hợp lý mà còn hợp tình, có tác dụng giáo dục cao  Trong xét 

xử, thẩm phán và Hội thẩm quân dân đ u ngang qu  n với nhau, cùng nhau 

th o luận  àn  ạc và qu  t đ nh v  việc tha  đổi thành viên của Hội đồng xét 

xử,  iểm sát viên, người giám đ nh, thư  ý phiên toà, hoặc cùng  àn  ạc và 

qu  t đ nh chu ển vụ án,  êu cầu đi u tra  ổ sung, cùng thu thập và đánh giá 

chứng cứ cũng như các qu  t đ nh  hác  Tu  nhiên do nhi u hạn ch   hác 

nhau trong thực t  Hội thẩm quân dân vẫn đóng vai trò phụ trong xét xử  

Thứ tư,  hi xét xử, thẩm phán và Hội thẩm độc lập chỉ tuân theo pháp 

luật  Ngu ên tắc nà  được qu  đ nh tại Đi u 103 Hi n pháp năm 2013 và  ắt 

nguồn từ ngu ên tắc pháp ch  xã hội chủ nghĩa, nhằm đ m   o tính  hách 

quan trong quá trình xét xử, tính th ng nh t của pháp luật  Nội dung của 

ngu ên tắc nà  là: Bởi vì ý chí nà  được thể ch  hoá thành pháp luật của Nhà 

nước  hi ti n hành xét xử thẩm phán và hội thẩm chỉ tuân theo pháp luật tức 

là xét xử theo ý chí của nhân dân, ý chí của Nhà nước  Sự độc lập của hội 

đồng xét xử chỉ được đ m   o trong quá trình xét xử  Khi ti n hành xét xử, 

thẩm phán và hội thẩm  hông    ràng  uộc  ởi ý  i n của   t  ỳ cơ quan hoặc 

cá nhân nào  Họ độc lập đánh giá chứng cứ đã thu thập được tại phiên toà, 

độc lập xem xét các tình ti t có liên quan đ n vụ án  Trên cơ sở đó áp dụng 

luật để xử án ra qu  t đ nh   n án  Quan hệ gi a các c p của Toà án là quan 

hệ t  tụng nên Toà án c p trên  hông được phép dùng mệnh lệnh hành chính 
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 uộc Toà án c p dưới xử theo một tội danh ha  xử cho  ên ngu ên hoặc  ên 

   hưởng lợi ích nào đó trong vụ  iện quân sự  Đ ng lãnh đạo Toà án  hông 

chỉ  ằng đường l i xét xử mà còn  ằng việc chăm lo, lựa chọn, đào tạo,  ồi 

dưỡng đội ngũ cán  ộ Toà án, xâ  dựng tổ chức Đ ng v ng mạnh trong cơ 

quan Toà án  Đ ng lãnh đạo Toà án nhưng  hông làm tha  Toà án,  hông 

được can thiệp vào việc gi i qu  t một vụ án cụ thể  Các cơ quan qu n lý đại 

diện ha  Nhà nước  hông được can thiệp vào việc xét xử của Toà án  Toà án 

cũng  hông được lệ thuộc vào ý  i n của cơ quan đi u tra, Viện  iểm sát mà 

ph i có   t luận riêng, căn cứ vào pháp luật mà xử lý chính xác  Trong trường 

hợp phát hiện các chứng cứ  hông đủ sức thu  t phục, Tòa án có qu  n đình 

chỉ vụ án  hông ti n hành xét xử, ra qu  t đ nh đình chỉ vụ án, hoặc chỉ ti p 

tục đi u tra thêm  Đi u 8, Pháp lệnh v  tổ chức Tòa án quân sự 2002 cũng qu  

đ nh v  ngu ên tắc nà   

Thứ năm, Toà án xét xử tập thể và qu  t đ nh theo đa s   Ngu ên tắc 

nà  được qu  đ nh tại Kho n 4, Đi u 103 Hi n pháp năm 2013 và  ắt nguồn 

từ ngu ên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của  ộ má  Nhà 

nước  Xét xử là một hoạt động đặc thù của Nhà nước nhằm   o vệ pháp ch  

xã hội chủ nghĩa, có liên quan đ n vận mệnh của cá nhân, gia đình, qu  n và 

lợi ích của Nhà nước, các tổ chức xã hội  Do đó xét xử ph i thận trọng, có 

qu  t đ nh đúng đắn, đòi hỏi trí tuệ của c  tập thể  Ngu ên tắc nà  đòi hỏi các 

Toà án  hi xét xử các vụ án quân sự    theo   t cứ thủ tục nào cũng ph i thành 

lập Hội đồng xét xử  Hội đồng xét xử có thể gồm các thẩm phán và Hội thẩm 

quân nhân, cũng có thể gồm các Thẩm phán ( hông có Hội thẩm quân nhân) 

nhưng ph i có ít nh t từ  a người trở lên (ph i là nh ng s  lẻ, do Chánh án 

qu  t đ nh)  Hội đồng xét xử làm việc tập thể, cùng nghiên cứu hồ sơ vụ án, 

cùng thẩm v n để xác minh các chứng cứ và ch u trách nhiệm tập thể trước 

Toà án c p mình và Toà án c p trên v    t qu  phiên toà  Trên thực t , do sự 
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chênh lệch v  trình độ hiểu  i t pháp luật và  inh nghiệm xét xử gi a thẩm 

phán với nhau và với Hội thẩm quân nhân nên ngu ên tắc nà  có  hi mang 

tính hình thức  Vì vậ  cần ph i tiêu chuẩn hoá đ i với thẩm phán và  ồi 

dưỡng  i n thức pháp lý đ i với các Hội thẩm quân nhân  

Thứ sáu, Toà án xét xử công  hai  Ngu ên tắc nà  được qu  đ nh tại 

kho n 3, Đi u 103 Hi n pháp năm 2013 và Đi u 10, Pháp lệnh Tổ chức Tòa 

án quân sự năm 2002 và  ắt nguồn từ ngu ên tắc phát hu  dân chủ đ i với 

nhân dân trong tổ chức và hoạt động của  ộ má  Nhà nước  Ngu ên tắc nà  

nhằm thu hút đông đ o quân nhân tham gia phiên toà xét xử, đ m   o sự giám 

sát của nhân dân, quân nhân đ i với việc xét xử của Toà án, cũng như tác 

dụng giáo dục, phòng ngừa của hoạt động xét xử  Để thực hiện ngu ên tắc 

này các Toà án quân sự ph i có    hoạch xét xử các vụ án  K  hoạch xét xử 

ph i được niêm   t tại trụ sở của Toà án để nhân dân  i t  Đồng thời Toà án 

quân sự ph i thông  áo cho    cáo, người    hại và các đương sự cũng như 

nh ng người có liên quan đ n vụ án  i t đ a điểm, thời gian xét xử  Đ i với 

nh ng vụ án điển hình thu hút sự chú ý của quân nhân, Toà án ph i thông  áo 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để quân nhân  i t, tham dự  Toà án 

có thể xét xử tại phòng xử án của Toà án, cũng có thể xét xử lưu động tại nơi 

x   ra vụ án  Trong c  hai trường hợp, đ a điểm và thời gian cần ph i được 

thông  áo rõ ràng  Mọi công dân từ 16 tuổi trở lên đ u có qu  n tham dự 

phiên toà, được lắng nghe phát  iểu của Toà án cũng như nh ng người có liên 

quan đ n vụ án  Trong nh ng trường hợp cần thi t, để tham  h o ý  i n của 

nhân dân, Toà án có thể cho phép nh ng người tham dự được phép phát  iểu 

ý  i n  Toà án cũng có thể xử  ín một phần ha  toàn  ộ vụ án  Đ i với nh ng 

vụ án được xử  ín, nói chung mọi người  hông được phép tham dự  Đ i với 

nh ng vụ án có liên quan đ n  í mật qu c gia,  í mật quân sự… mà nh ng tình 

ti t của vụ án  hông có lợi v  mặt giáo dục cũng như  hông có lợi cho người    
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hại    Toà án có thể qu  t đ nh cho nh ng người có liên quan đ n vụ án tham 

dự một phần ha  toàn  ộ vụ án  Dù xử công  hai ha  xử  ín, qu  t đ nh của 

Toà án ph i được đọc công  hai  hi tu ên án để mọi người được  i t  

Thứ bảy, mọi công dân đ u  ình đẳng trước pháp luật  Ngu ên tắc 

“Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật” là một ngu ên tắc cơ   n của 

n n dân chủ Xã hội chủ nghĩa, được qu  đ nh tại Đi u 16 Hi n pháp năm 

2013 [48]  Trong hoạt động xét xử, Toà án ph i tôn trọng ngu ên tắc nà  để 

đ m   o cho vụ án được xét xử  hách quan, toàn diện và đầ  đủ  Vi phạm 

ngu ên tắc nà  là vi phạm pháp ch  Xã hội chủ nghĩa, làm cho việc xét xử 

 hông công minh,  hông đúng pháp luật  Báo cáo chính tr  của Ban ch p hành 

Trung ương Đ ng cộng s n Việt Nam tại Đại hội Đ ng Cộng s n Việt Nam lần 

thứ VI đã chỉ rõ “không cho phép ai dựa vào quyền thế để làm trái pháp luật. 

Mọi vi phạm đều phải được xử lý. Bất cứ ai phạm pháp đều đưa ra xét xử, 

không được giữ lại để xử lý nội bộ. Không được làm theo kiểu phong kiến: dân 

thì chịu hình pháp, quan thì xử theo lễ” [19]. 

Thứ tám,   o đ m qu  n  ào ch a của    cáo,    can  Đâ  là một 

ngu ên tắc dân chủ được qui đ nh trong Hi n pháp (Đi u 103) và Điêu 12, 

Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân sự năm 2002: “Toà án quân sự bảo đảm 

quyền bào chữa của bị cáo, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

đương sự” [56]  B  cáo có qu  n tự  ào ch a, hoặc nhờ người  hác  ào ch a 

cho mình  Trong nh ng trường hợp luật đ nh, Toà án ph i có trách nhiệm chỉ 

đ nh người  ào ch a cho    cáo  Việc   o đ m qu  n  ào ch a cho    can,    

cáo góp phần làm cho việc xét xử của Toà được  hách quan toàn diện và 

chính xác  Qu  n  ào ch a là qu  n cơ   n của công dân được pháp luật 

quán triệt trong các giai đoạn t  tụng  Trong  ộ luật t  tụng hình sự, qu  n 

 ào ch a của    can,    cáo được mở rộng r t nhi u so với trước đâ   Khi tự 

 ào ch a cho mình,    can,    cáo vận dụng t t c  các qu  n mà luật pháp cho 
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phép để chứng minh  hông có tội hoặc làm gi m nhẹ tội cho mình  N u    

can,    cáo  hông tự  ào ch a, thì có qu  n nhờ luật sư,  ào ch a viên nhân 

dân hoặc người đại diện cho mình  ào ch a  Pháp luật qu  đ nh trong nh ng 

trường hợp: B  can,    cáo là người chưa thành niên; người có nhược điểm v  

thể ch t hoặc tâm thần hoặc    can,    cáo phạm vào nh ng tội nặng có  hung 

hình phạt đ n tử hình, thì Toà án hoặc cơ quan chức năng ph i chỉ đ nh luật 

sư  ào ch a  

Thứ chín, Toà án   o đ m cho công dân thuộc các dân tộc được dùng 

ti ng nói, ch  vi t của dân tộc mình trước toà  Việc xét xử ở các Toà án là 

một quá trình, trong đó giai đoạn thẩm v n của Toà án tại phiên toà có ý nghĩa 

đặc  iệt quan trọng để xác đ nh chứng cứ làm cơ sở cho việc ngh  án của Toà 

án  Ngu ên tắc nà  được qu  đ nh tại Đi u 13, Pháp lệnh Tổ chức Tòa án 

quân sự năm 2002: “Toà án quân sự bảo đảm cho những người tham gia tố 

tụng quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình trước Toà án” [56]. Vì 

vậ  giai đoạn thẩm v n tại phiên toà h t sức thận trọng, chính xác nhằm đạt 

tới sự thật  Nh ng câu hỏi đặt ra ph i rõ ràng nhằm làm sáng tỏ   n ch t của 

v n đ  mà Toà án quan tâm  Việc tr  lời nh ng câu hỏi đó cũng ph i được 

diễn đạt một cách chính xác, đúng sự thật  Để    cáo, người    hại cũng như 

các đương sự và nh ng người làm chứng    trình  à  một cách dễ dàng và 

chính xác, sự cần thi t ph i được diễn đạt  ằng ti ng nói, ch  vi t của dân tộc 

mình,  hông nh t thi t ph i  ằng ti ng nói, ch  vi t phổ thông  Do đó  hi cần 

thi t, Toà án ph i chỉ đ nh người phiên d ch  

1.2.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án quân sự 

Theo qu  đ nh của Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014, nhiệm vụ, 

qu  n hạn của Tòa án quân sự được qu  đ nh như sau: Các Tòa án quân sự 

được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để xét xử nh ng vụ án mà    

cáo là quân nhân tại ngũ và nh ng vụ án  hác theo qu  đ nh của luật  Nhiệm 
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vụ, qu  n hạn của Tòa án quân sự được qu  đ nh tại Đi u 49 Luật tổ chức 

Tòa án nhân dân 2014: “Các Tòa án quân sự được tổ chức trong Quân đội 

nhân dân Việt Nam để xét xử những vụ án mà bị cáo là quân nhân tại ngũ và 

những vụ án khác theo quy định của luật” [49]. 

1.2.3.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án quân sự Trung ương 

Căn cứ Đi u 51 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 qu  đ nh v  chức 

năng, nhiệm vụ, qu  n hạn của Tòa án nhân dân cụ thể như sau: 

Phúc thẩm vụ việc mà   n án, qu  t đ nh sơ thẩm của Tòa án quân sự 

quân  hu và tương đương chưa có hiệu lực pháp luật     háng cáo,  háng 

ngh  theo qu  đ nh của Bộ luật t  tụng hình sự; Giám đ c thẩm, tái thẩm   n 

án, qu  t đ nh đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự quân  hu và tương 

đương, Tòa án quân sự  hu vực     háng ngh  theo qu  đ nh của Bộ luật t  

tụng hình sự; Cơ c u tổ chức của Tòa án quân sự trung ương gồm: Ủ   an 

Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương; Tòa phúc thẩm Tòa án quân sự trung 

ương; Bộ má  giúp việc [49]. 

Tòa án quân sự trung ương có Chánh án, các Phó Chánh án, Chánh tòa, 

các Phó Chánh tòa, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư  ý Tòa án, công chức và 

người lao động  Chánh án Tòa án nhân dân t i cao qu  t đ nh thành lập và 

qu  đ nh nhiệm vụ, qu  n hạn của  ộ má  giúp việc trong Tòa án quân sự 

trung ương sau  hi th ng nh t với Bộ trưởng Bộ Qu c phòng [49]  

1.2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án quân sự quân khu và 

tương đương 

Căn cứ Đi u 56 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 qu  đ nh v  chức 

năng, nhiệm vụ, qu  n hạn của Tòa án quân sự quân  hu và tương đương cụ 

thể như sau: Sơ thẩm vụ án theo qu  đ nh của Bộ luật t  tụng hình sự; Phúc 

thẩm vụ án hình sự mà   n án, qu  t đ nh sơ thẩm của Tòa án quân sự khu 

vực chưa có hiệu lực pháp luật     háng cáo,  háng ngh  theo qu  đ nh của 
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Bộ luật t  tụng hình sự; Thực hiện nhiệm vụ, qu  n hạn  hác theo qu  đ nh 

của luật [49]  

1.2.3.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án quân sự khu vực 

Căn cứ Đi u 56 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 qu  đ nh v  chức 

năng, nhiệm vụ, qu  n hạn của Tòa án quân sự  hu vực cụ thể như sau: Sơ 

thẩm vụ án theo qu  đ nh của Bộ luật t  tụng hình sự; Thực hiện nhiệm vụ, 

qu  n hạn  hác theo qu  đ nh của luật; Tòa án quân sự  hu vực có Chánh án, 

Phó Chánh án, Thẩm phán, Thư  ý Tòa án, công chức  hác và người lao 

động  Chánh án Tòa án nhân dân t i cao qu  t đ nh thành lập và qu  đ nh 

nhiệm vụ, qu  n hạn của  ộ má  giúp việc trong Tòa án quân sự  hu vực sau 

 hi th ng nh t với Bộ trưởng Bộ Qu c phòng [49]  

1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống Tòa án quân sự  

1.3.1. Yếu tố chính trị 

Đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đ ng,   o đ m sự ổn đ nh chính tr , 

  n ch t nhà nước pháp qu  n xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân, qu  n lực nhà nước là th ng nh t, có sự phân công, 

ph i hợp gi a các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các qu  n lập pháp, 

hành pháp, tư pháp  Qu  đ nh của Hi n pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam (Hi n pháp năm 2013) v  Tòa án nhân dân được thực hiện trên cơ 

sở quán triệt quan điểm của Đ ng v  Nhà nước pháp qu  n xã hội chủ nghĩa 

và C i cách tư pháp ở nước ta trong công cuộc đổi mới toàn diện đ t nước  Xâ  

dựng Nhà nước pháp qu  n xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là tư 

tưởng xu ên su t được thể hiện trong các Văn  iện của Đ ng ta nhi u năm na   

Qua đó, hệ th ng chính tr  có vai trò quan trọng trong việc  nh hưởng đ n tổ 

chức của hệ th ng Tòa án nhân dân nói chung và Tòa án quân sự nói riêng. 

Xâ  dựng và tổ chức Tòa án quân sự ph i   o đ m dân chủ xã hội chủ 

nghĩa; tôn trọng và   o đ m qu  n con người, qu  n công dân  Tổ chức và 
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hoạt động của Tòa án quân sự ph i nhằm mục đích   o vệ công lý,   o đ m 

qu  n con người theo qu  đ nh của pháp luật  Hoạt động tư pháp là hoạt động 

gi i qu  t các tranh ch p trong xã hội, xử lý các vi phạm pháp luật  Hoạt động 

đó liên quan trực ti p đ n các qu  n và lợi ích của con người, của công dân  

Vì vậ , trong hoạt động Tư pháp, vi phạm qu  n con người, qu  n công dân 

và lợi ích chính đáng có ngu  cơ x   ra r t cao  Do đó, tổ chức và hoạt động 

tư pháp, nh t là của Tòa án một mặt ph i hiệu qu ,   o vệ qu  n con người, 

lợi ích nhà nước, qu  n, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; nhưng trước 

h t, Tòa án ph i là  iểu tượng của Công lý, là nơi công dân gửi gắm ni m tin 

rằng   t  ỳ vi phạm pháp luật nào cũng    xử lý nghiêm minh;   t  ỳ qu  n 

hoặc lợi ích hợp pháp nào của con người, của công dân    xâm phạm đ u 

được   o vệ theo đúng pháp luật  Do vậ , mỗi  hi con người có tranh ch p và 

 hởi  iện đ n Toà án thì Toà án  hông được từ ch i gi i qu  t vì   t cứ một 

lý do gì. 

Ngh  qu  t s  49-NQ/TW ngà  2 tháng 6 năm 2005 của Bộ chính tr  v  

chi n lược c i cách tư pháp đ n năm 2020 xác đ nh nhi u nội dung v  đổi mới 

tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó có đổi mới tổ chức và 

hoạt động của Tòa án nhân dân. Ngh  qu  t nêu rõ: Xác đ nh rõ chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm qu  n và hoàn thiện tổ chức,  ộ má  các cơ quan tư pháp  

Trọng tâm là xâ  dựng, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân. 

Tổ chức hệ th ng tòa án theo thẩm qu  n xét xử,  hông phụ thuộc vào 

đơn v  hành chính, gồm: tòa án sơ thẩm  hu vực được tổ chức ở một hoặc một 

s  đơn v  hành chính c p hu ện; tòa án phúc thẩm có nhiệm vụ chủ   u là xét 

xử phúc thẩm và xét xử sơ thẩm một s  vụ án; tòa thượng thẩm được tổ chức 

theo  hu vực có nhiệm vụ xét xử phúc thẩm  Tòa án nhân dân t i cao có 

nhiệm vụ tổng   t  inh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng th ng nh t pháp 

luật, phát triển án lệ và xét xử giám đ c thẩm, tái thẩm  Việc thành lập tòa 
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chu ên trách ph i căn cứ vào thực t  xét xử của từng c p tòa án, từng  hu 

vực  Đổi mới tổ chức Tòa án nhân dân t i cao theo hướng tinh gọn với đội 

ngũ thẩm phán là nh ng chu ên gia đầu ngành v  pháp luật, có  inh nghiệm 

trong ngành. 

Ti p tục phát triển, cụ thể hóa quan điểm của Đ ng, đổi mới tổ chức 

của Tòa án nhân dân theo hướng mở rộng thẩm qu  n xét xử sơ thẩm cho tòa 

án c p hu ện đ i với tổ chức, hoạt động của tòa án có thể nói được đ  cập  há 

đầ  đủ trong Ngh  qu  t s  08-NQ/TW ngà  02 tháng 01 năm 2002 của Bộ 

Chính tr  v  một s  nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp trong thời gian 

tới đã chỉ rõ: “…khi xét xử, các tòa án phải bảo đảm cho mọi công dân bình 

đẳng trước pháp luật, thực sự dân chủ khách quan, thẩm phán và Hội thẩm 

độc lập và chỉ tuân theo pháp luật ; việc phán quyết của tòa án phải căn cứ 

chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn 

diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, người bào chữa, bị cáo, nhân 

chứng, nguyên đơn, bị đơn và những bản án quyết định đúng pháp luật, có 

sức thuyết phục và trong thời hạn pháp luật quy định...” [3]. 

Văn  iện đại hội đại  iểu toàn qu c lần thứ X của Đ ng  hẳng đ nh: 

“… Xây dựng cơ chế vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 

bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, quyền 

lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan trong 

việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hoàn thiện hệ thống 

pháp luật, tăng tính cụ thể, khả thi của các quy định trong văn bản pháp luật. 

Xây dựng hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong 

các hoạt động và quyết định của các cơ quan công quyền...” [23]. 

1.3.2. Yếu tố pháp lý 

K  thừa tru  n th ng pháp lý dân tộc, nh ng thành tựu đã đạt được của 

n n tư pháp xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ti p thu có chọn lọc nh ng  inh 
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nghiệm của nước ngoài phù hợp với hoàn c nh nước ta và  êu cầu chủ động 

hội nhập qu c t , đáp ứng được xu th  phát triển của xã hội trong tương lai  

Đổi mới tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân ph i có lộ trình và  ước đi 

thích hợp trong từng giai đoạn cụ thể, trên cơ sở phù hợp chung với ti n trình 

c i cách tư pháp  Đổi mới tổ chức và hoạt động của  ộ má  nhà nước nói 

chung và các c p Tòa án nói riêng, là đi u t t   u nhằm góp phần phục vụ sự 

nghiệp đổi mới đã được Đ ng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo   

Hi n pháp năm 2013    thừa nh ng nội dung hợp lý, phù hợp của Hi n 

pháp năm 1992 v  Tòa án nhân dân, đồng thời có nh ng sửa đổi,  ổ sung 

quan trọng đáp ứng  êu cầu C i cách tư pháp, xâ  dựng Nhà nước pháp 

qu  n ở nước ta hiện na   Như vậ , cũng như Hi n pháp năm 1992, Hi n 

pháp năm 2013  hẳng đ nh chỉ Tòa án nhân dân t i cao, các Tòa án  hác do 

luật đ nh là nh ng cơ quan du  nh t thực hiện qu  n tư pháp, tức có chức 

năng xét xử các vụ án, gi i qu  t các việc có tranh ch p theo thẩm qu  n qu  

đ nh  Ngoài Tòa án nhân dân  hông có cơ quan nào  hác được giao phán xử 

v  các vi phạm pháp luật, các tranh ch p trong xã hội  Qu  đ nh nà  phù hợp 

với việc phân công thực hiện qu  n lực trong Nhà nước pháp qu  n xã hội 

chủ nghĩa ở nước ta  Hi n pháp năm 2013 ti p tục  hẳng đ nh   n ch t nhân 

dân của Tòa án nước ta thông qua tên gọi và các ngu ên tắc tổ chức, hoạt 

động  Tu  nhiên,  hác với Hi n pháp năm 1992, Hi n pháp năm 2013 có qu  

đ nh mới v  hệ th ng tổ chức và nhiệm vụ của Tòa án nhân dân  Kho n 2 

Đi u 102 qu  đ nh  hái quát, theo ngu ên tắc mở v  hệ th ng Tòa án nhân 

dân. Ngoài Tòa án nhân dân t i cao, Hi n pháp năm 2013  hông liệt  ê cụ thể 

các Tòa án  hác, mà giao cho luật đ nh  Đi u nà    o đ m tính  hái quát, ổn 

đ nh lâu dài của Hi n pháp và tính linh hoạt của luật phù hợp nhu cầu phát 

triển của đ t nước trong từng thời  hác nhau  Cụ thể hoá Hi n pháp, Luật tổ 

chức Toà án nhân dân năm 2014 qu  đ nh Toà án nhân dân ở nước ta gồm 



28 
 

Toà án nhân dân t i cao, các Toà án nhân dân c p cao, Toà án nhân dân c p 

tỉnh và Toà án nhân dân c p hu ện  

Hi n pháp năm 2013  hông qu  đ nh v  Tòa án đặc  iệt để phù hợp với 

  n ch t của Nhà nước pháp qu  n xã hội chủ nghĩa, với  êu cầu   o vệ 

qu  n con người, hội nhập qu c t  hiện na , đồng thời  ỏ qu  đ nh v  tổ chức 

hòa gi i ở cơ sở  Bởi vì, dù việc thành lập các tổ chức ở cơ sở để gi i qu  t 

nh ng việc vi phạm pháp luật và tranh ch p nhỏ trong nhân dân là cần thi t, 

nhưng lại  hông thuộc chức năng tư pháp của Tòa án nhân dân,  hông thuộc 

hệ th ng Tòa án nhân dân và  hông cần thi t ở mức hi n đ nh  Qu  đ nh của 

Hi n pháp năm 2013 v  nhiệm vụ của Tòa án nhân dân cũng là một điểm mới 

cần ghi nhận  Tha  cho việc qu  đ nh chung nhiệm vụ của Tòa án nhân dân 

và Viện  iểm sát nhân dân với nội dung  hông thể hiện tính đặc thù trong 

hoạt động của Tòa án, Hi n pháp năm 2013 qu  đ nh riêng nhiệm vụ của Tòa 

án nhân dân. 

Hi n pháp nh n mạnh rằng   o vệ công lý, qu  n con người, qu  n 

công dân là nh ng nhiệm vụ đầu tiên của Tòa án nhân dân, sau đó mới là 

nhiệm vụ   o vệ ch  độ xã hội chủ nghĩa,   o vệ lợi ích của Nhà nước, qu  n 

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân  Tòa án ph i là nơi mà mọi người, 

mọi công dân tìm đ n lẽ ph i, sự thật; có nhiệm vụ   o vệ công lý  hi qu  n, 

lợi ích của cá nhân, cơ quan, tổ chức    xâm hại;  hi công dân  êu cầu Toà án 

gi i qu  t mọi tranh ch p thì Toà án có trách nhiệm thụ lý gi i qu  t mà 

 hông có qu  n từ ch i  Chính vì vậ , căn cứ để tổ chức hệ th ng Tòa án 

quân sự là các qu  đ nh của hi n pháp, pháp luật v  tổ chức Tòa án quân sự  

Việc xác đ nh rõ đ nh hướng pháp lý và căn cứ pháp lý sẽ giúp ngành tư pháp 

quân sự tổ chức t t hệ th ng Tòa án quân sự trên cơ sở hệ th ng Tòa án nhân 

dân. Việc qu  đ nh rõ ràng v  tổ chức Tòa án quân sự trong các văn   n pháp 
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lý, đặc  iệt là Hi n pháp sẽ tác động tích cực, chỉ hướng và  iểm soát hoạt 

động Tổ chức hệ th ng Tòa án quân sự  

1.3.3. Yếu tố kinh tế-xã hội 

Xu t phát từ  êu cầu phát triển  inh t  - xã hội, xâ  dựng xã hội công 

 ằng, dân chủ, văn mình, góp phần thúc đẩ  sự phát triển  inh t  - xã hội,   o 

vệ v ng chắc tổ qu c qua đó sẽ  nh hưởng đ n tổ chức của hệ th ng Tòa án 

nhân dân nói chung và Tòa án quân sự nói riêng. 

Trình độ phát triển  inh t   nh hưởng trực ti p đ n hoạt động đầu tư 

xâ  dựng cơ sở hạ tầng ngành Tư pháp nói chung và hệ th ng Tòa án quân sự 

nói riêng  Hiện na , chủ trương của Đ ng là phát triển hệ th ng Tòa án theo 

mô hình Tòa án điện tử qua đó cần ph i đầu tư v  hệ th ng cơ sở thông tin r t 

lớn  Bên cạnh đó, trình độ dân trí và hiểu  i t của người dân v  pháp luật 

quân sự, pháp luật dân sự cũng  nh hưởng  hông nhỏ đ n việc hình thành hệ 

th ng Tòa án quân sự tại Việt Nam, đâ  là   u t  h t sức quan trọng đ i với 

ch t lượng xét xử của hệ th ng Tòa án,  ởi hoạt động xét xử mang đậm   n 

ch t của hoạt động tư du , logic  N u hiểu  i t toàn diện, sẽ có  h  năng ti p 

cận toàn diện, đầ  đủ, đánh giá v n đ  một cách  hoa học, từ đó đưa ra 

phương hướng,  iện pháp gi i qu  t v n đ  một cách đúng đắn,   p thời và 

hiệu qu   Ngược lại, v n đ  sẽ    nhìn nhận một cách phi n diện, đánh giá 

 hông đúng thực t  và  hông đưa ra được phương hướng, gi i pháp phù hợp, 

gâ  t n  ém, thậm chí gâ  ra nhi u v n đ  phức tạp  hác cho qu n lý nhà 

nước và xã hội. 

1.4. Tổ chức Tòa án quân sự của một số nước, những kinh nghiệm Việt 

Nam có thể tiếp thu 

1.4.1. Tổ chức Tòa án quân sự một số nước 

1.4.1.1. Hệ thống Tòa án quân sự Trung Quốc 
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Các qu  đ nh pháp luật cơ   n liên quan đ n hệ th ng tòa án ở Trung 

Qu c, đặc  iệt là liên quan đ n tư pháp hình sự, có thể tìm th   trong Hi n 

pháp, Luật Tổ chức tòa án (luật của Qu c hội, thông qua lần đầu tiên vào năm 

1979 và được sửa đổi vào các năm 1983, 1986 và 2006) và Bộ luật TTHS  

Tu  nhiên, thẩm qu  n gi i thích luật hoặc gi i qu  t các v n đ  mâu thuẫn, 

thi u th ng nh t gi a các văn   n pháp luật do các cơ quan  hác nhau thuộc 

hệ th ng hành pháp Trung Qu c  an hành lại  hông được trao cho tòa án mà 

được trao cho Ủ   an thường vụ Qu c hội hoặc cơ quan  an hành văn   n 

(Đi u 67(1) và (4) của Hi n pháp; các đi u 42, 85 và 86 của Luật Ban hành 

văn   n pháp luật năm 2000)  Các luật được  ổ sung  ằng các văn   n lập 

qu  do Chính phủ  an hành (ví dụ, các văn   n v  trợ giúp pháp lý được trình 

 à  tại Mục 6 2) và các văn   n gi i thích, hướng dẫn do TANDTC và 

VKSNDTC  an hành  Ngoài ra, TANDTC và VKSNDTC có thể liên t ch  an 

hành các thông tư, thông  áo, ý  i n cùng với cơ quan nhà nước có trách 

nhiệm liên quan  hác  Nh ng cơ quan nà  có thể  ao gồm BTP và BCA và, 

 hi cần thi t, c  với các  ộ, ngành  hác như Bộ Tài chính hoặc Bộ Y t  [31]  

Hệ th ng Toà án quân sự nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa gồm Toà 

án quân sự 03 c p đặt dưới sự chỉ đạo của Toà án quân sự Quân đội gi i 

phóng nhân dân Trung Qu c  Toà án nhân dân t i cao là cơ quan cao nh t có 

qu  n thẩm tra công tác đ i với Toà án quân sự  Toà án quân sự chủ   u ti n 

hành xét xử các loại tội phạm là quân nhân vi phạm các qu  đ nh pháp luật v  

qu  n và nhiệm vụ của mình  Ngoài ra, Toà án quân sự còn ti n hành xử lý các 

vụ án hình sự thông thường có liên quan đ n quân nhân và các vụ việc tranh 

ch p  inh t  trong nội  ộ Quân đội gi i phóng nhân dân Trung Qu c [31]  

1.4.1.2. Hệ thống Tòa án quân sự của Indonesia 

Chương IX Hi n pháp Indonesia là nội dung pháp lý chính qu  đ nh vai 

trò và vi trí của hệ th ng tòa án ở Indonesia  Đi u 24, Hi n pháp Indonesia 
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qu  đ nh qu  n tư pháp là qu  n lực độc lập để du  trì hệ th ng các tòa án có 

mục tiêu du  trì pháp luật và công lý (hu um dan  eadilan)  Đi u 24 cũng ghi 

rõ qu  n tư pháp do Tòa án T i cao (Mah amah Agung) và các tòa c p dưới 

thực thi,  ao gồm tòa án công, tòa án tôn giáo, Tòa án quân sự và tòa án hành 

chính  Đi u 24 của Hi n pháp Indonesia tập trung vào vai trò của Tòa án T i 

V  thẩm qu  n của Tòa án T i cao, Đi u 24 qu  đ nh Tòa án T i cao có thể 

xét xử các vụ án c p phá án, xem xét lại các qu  đ nh dưới luật mà trái với 

luật và thực thi các chức năng  hác theo qu  đ nh của pháp luật  Phần lớn là 

do e ngại giới tru  n thông và luật gia có nghi ngờ v  tính chính trực và cá 

nhân thẩm phán Tòa án T i cao mà Đi u 24 qu  đ nh thẩm phán Tòa án T i 

cao ph i chính trực, có hạnh  iểm hoàn h o, công  ằng, chu ên nghiệp và có 

 inh nghiệm trong lĩnh vực luật [31]   

Hệ th ng Tòa án quân sự gồm   n c p: Tòa án quân sự thông thường 

(pengadilan militer), Tòa án quân sự c p cao (pengadilan tinggi militer), Tòa 

án quân sự t i cao (pengadilan utama militer) và tòa án chi n tranh 

(pengadilan pertempuran)  Qu  n tài phán của mỗi tòa án nà  sẽ theo c p  ậc 

của sĩ quan quân đội    xét xử và loại tranh ch p  Tòa án quân sự thông 

thường xét xử các vụ án hình sự c p sơ thẩm, nhưng chỉ xét xử nh ng vụ liên 

quan đ n các sĩ quan từ c p đại ú  trở xu ng  Tòa án quân sự c p cao xét xử 

các v n đ  hành chính trong quân đội và có qu  n tài phán đ i với các sĩ quan 

mang hàm thi u tá trở lên  C  Tòa án quân sự c p cao lẫn Tòa án quân sự t i 

cao đ u có thẩm qu  n xử phúc thẩm  háng cáo   n án của Tòa án quân sự 

thông thường  Tòa án quân sự t i cao cũng xét xử phúc thẩm các   n án của 

Tòa án quân sự c p cao trong các vụ án hành chính quân sự  

Theo tru  n th ng trước đâ , Tòa án quân sự xét xử mà  hông phụ 

thuộc vào   n ch t vụ việc  Tòa sẽ thụ lý  hi người được cho là phạm tội là 

một sĩ quan quân đội,   t  ể là trong  hi thi hành phận sự ha   hông thi hành 
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phận sự  Tòa án quân sự thường áp dụng các luật thông thường như Bộ luật 

Hình sự (Kita  Undang-undang Hukum Pidana, hay KUHP) và TNI - các luật 

và qu  tắc  ỷ luật đặc  iệt  

Trước đâ  đã có nhi u ý  i n ph n đ i việc sử dụng các Tòa án quân sự 

để xét xử quân nhân v  tội phạm thực hiện với tư cách dân thường - chủ   u 

do các Tòa án quân sự trong quá trình xét xử ha  tha  ổng hoặc ra các   n án 

nhẹ hơn so với tòa dân sự  Đi u nà  hiện đã na  đã    pháp luật hạn ch   Đi u 

3 (4) (a) của Sắc lệnh của MPR s  VII năm 2000 qu  đ nh: Quân nhân TNI 

thuộc thẩm qu  n xét xử của Tòa án quân sự, n u người nà  vi phạm pháp 

luật quân sự và thuộc qu  n tài phán của tòa án thẩm qu  n chung n u người 

nà  vi phạm luật hình sự chung  Ngu ên tắc nà  được ghi rõ trong Đi u 65(2) 

của Luật s  34 năm 2004 v  Lực lượng Vũ trang Indonesia [31]  

Hiện na  với việc thẩm qu  n qu n lý và tổ chức của hầu h t các tòa án 

Indonesia đ u được chu ển từ các  ộ trong chính phủ ( an đầu là Bộ Tư pháp 

và Bộ các V n đ  Tôn giáo), Tòa án T i cao ch u trách nhiệm chính v  nội 

dung c i cách tư pháp  MK (Mah amah Konstitusi - Tòa án Hi n pháp) ch u 

trách nhiệm trong việc c i cách cũng như qu  trình của Tòa án Hi n pháp 

trong  huôn  hổ của pháp luật và các qu  đ nh chính phủ  

1.4.1.3. Hệ thống Tòa án quân sự Liên bang Nga 

Hi n pháp Liên  ang Nga năm 1993 qu  đ nh  a loại tòa án liên  ang: 

(1) Tòa án hi n pháp Liên  ang Nga; (2) các tòa án thẩm qu  n chung liên 

 ang đứng đầu là Tòa án t i cao Liên  ang Nga và (3) các tòa án thương mại 

liên  ang đứng đầu là Tòa án thương mại t i cao Liên bang Nga. Các tòa án 

có thẩm qu  n chung trong hệ th ng Tòa án t i cao được thành lập ở t t c  

các c p lãnh thổ hành chính của Liên  ang Nga  Có nghĩa là mỗi chủ thể của 

Liên  ang Nga đ u có tòa án cao nh t (tên gọi  hác nhau, từ tòa án t i cao của 

nước cộng hòa thuộc Liên  ang Nga, đ n tòa lãnh thổ hoặc tòa án  hu vực 
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thuộc mỗi lãnh thổ hoặc  hu vực…), Tòa án thành ph  Mátxcơva và Tòa án 

thành ph  St  Peters urg, tòa án quận thuộc các quận của các chủ thể Liên 

bang. Các Tòa án quân sự thuộc hệ th ng các tòa án liên  ang thẩm qu  n 

chung, cũng như các Thẩm phán tr  an là thẩm phán thẩm qu  n chung của 

các chủ thể thuộc Liên  ang Nga [31]  

Tòa án của các chủ thể thuộc Liên  ang Nga  ao gồm tòa án hi n pháp 

do từng chủ thể thành lập và các thẩm phán tr  an của vùng lãnh thổ tương 

ứng đó  T t c  các tòa án Nga được quan niệm như một phần của hệ th ng tư 

pháp th ng nh t  Sự th ng nh t đó được   o đ m: nguồn g c chung của các 

tòa án Nga trong Hi n pháp năm 1993 và Luật  V  hệ th ng tư pháp năm 

1996; quan niệm chung v  “các cơ quan cộng đồng của thẩm phán”; tòa án 

đ u tuân theo qu  tắc t  tụng do các đạo luật liên  ang qu  đ nh; các ngu ên 

tắc và tiêu chuẩn được thừa nhận chung của luật pháp qu c t  và các đi u ước 

qu c t  của Liên  ang Nga; sự thừa nhận rằng phán qu  t đã có hiệu lực pháp 

luật có giá tr   ắt  uộc thi hành trên toàn lãnh thổ Liên  ang Nga; sự th ng 

nh t v  qu  ch  thẩm phán và  ởi  inh phí   o đ m hoạt động của các tòa án 

liên  ang và Thẩm phán tr  an đ u được c p từ ngân sách liên  ang  Tòa án 

của Liên  ang Nga được   o đ m  inh phí hoạt động từ ngân sách liên  ang 

theo Luật liên  ang năm 1999  Trong ngân sách liên  ang hàng năm đ u có các 

 ho n ngân sách dành cho Tòa án hi n pháp, Tòa án t i cao, các tòa án thẩm 

qu  n chung, Ban tư pháp  ên cạnh Tòa án t i cao, Tòa án thương mại t i cao 

và các tòa án thương mại  hác  Luật nà  cũng qu  đ nh một s   iện pháp   o 

đ m nhằm   o vệ hệ th ng tư pháp  hỏi sự can thiệp từ phía lập pháp   

Thứ nhất, các  ho n chi phí tương ứng ph i được c p đầ  đủ   

Thứ hai, mức gi m trên 5% tổng ngân sách c p cho tòa án chỉ có thể 

được thông qua với sự đồng ý của đại hội thẩm phán toàn Nga   
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Các tòa án thương mại, Thẩm phán tr  an và Ban Tư pháp  ên cạnh Tòa 

án t i cao hàng tháng nhận  inh phí hoạt động theo tỷ lệ tổng chi hàng năm 

của mình có dự phòng cho trường hợp  ho n  inh phí nêu trên  hông được 

c p hoặc c p  hông đầ  đủ  Trong phạm vi ngân sách được c p hàng năm,  a 

hệ th ng tòa án nà  có qu  n tự qu  t đ nh việc phân  ổ s   inh phí ngân 

sách tương ứng của mình  

Tên cũ của các Tòa án quân sự là tòa án  inh  Đ n năm 1992, tên tòa án 

 inh được đổi thành Tòa án quân sự  Cơ quan xét xử nà  vẫn tồn tại trong 

thời  ình dựa trên gi  thu  t cho rằng đời s ng nhà  inh có nh ng đặc điểm 

riêng  iệt đòi hỏi việc xét xử ph i được ti n hành tại các tòa án mà người xét 

xử là quân nhân  Tòa án quân sự hoạt động trên cơ sở Luật Hi n pháp liên 

 ang v  Tòa án quân sự ngà  23 tháng 6 năm 1999 (đã được sửa đổi,  ổ 

sung) 222 S  lượng Tòa án quân sự và Thẩm phán quân sự do Tòa án t i cao 

Liên  ang Nga qu  t đ nh  Kháng ngh  đ i với các phán qu  t, qu  t đ nh đã 

có hiệu lực pháp luật của Tòa quân sự thuộc Tòa án t i cao và các Tòa án 

quân sự do Đoàn chủ t ch Tòa án t i cao xét xử  Kháng ngh  và  háng cáo  êu 

cầu hủ    n án do Tòa phá án Tòa án t i cao xét xử  Hoạt động xét xử của các 

Tòa án quân sự được tổng   t hoàn toàn tương tự như hoạt động xét xử của 

các tòa án  hác  hi việc tổng   t thực tiễn xét xử được ti n hành [31]  

1.4.2. Những kinh nghiệm Việt Nam có thể tiếp thu 

Ở một s  nước trên th  giới qu  n tư pháp là một nhánh qu  n lực độc 

lập  ao gồm một tổng thể các tổ chức Toà án và các thi t ch   ổ trợ  hác, 

được lập ra để gi i qu  t các tranh ch p xã hội gi a Nhà nước với công dân, 

gi a các công dân, các pháp nhân; giám sát tuân thủ Hi n pháp;   o vệ qu  n 

của công dân trong quan hệ với các cơ quan hành pháp;  iểm soát hoạt động 

đi u tra tội phạm; xác lập các sự  iện pháp lý có ý nghĩa lớn  Trong nhà nước 

pháp qu  n, nhánh qu  n lực tư pháp có v  trí h t sức quan trọng  Qua nghiên 
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cứu  inh nghiệm của một s  qu c gia trong tổ chức hệ th ng Tòa án quân sự, 

có thể rút ra một s   inh nghiệm Việt Nam có thể ti p thu như sau: 

Thứ nhất, ti p tục c i cách qu  trình xét xử,  ao gồm tách  iệt việc thụ 

lý với xét xử, giám sát với xét xử, và thi hành án với xét xử, c i thiện  ỹ năng 

vi t   n án; Tổ chức lại các cơ quan xét xử,  ể c  việc  ổ nhiệm có tính cạnh 

tranh các chánh tòa và phó chánh tòa, nh ng người cũng ph i xét xử các vụ 

án ngoài công tác qu n lý hành chính của mình và ti p tục gi m  ớt vai trò 

của Ủ   an thẩm phán trong việc qu  t đ nh các vụ án; Ti p tục tổ chức lại cơ 

c u nội  ộ tòa án,  ể c  việc tăng s  lượng nhân sự ở  ộ phận thi hành án; C i 

cách công tác qu n lý nhân sự,  ể c  việc lựa chọn thẩm phán; Đẩ  nhanh 

việc hiện đại hóa tòa án,  ao gồm c  việc xâ  dựng thêm các phòng xử án và 

c i ti n trang thi t    phòng xử án; C i ti n hệ th ng giám sát và nâng cao tính 

công  ằng trong việc xét xử… Đâ  là nh ng  ài học giúp Việt Nam có thể 

ti p tục đổi mới trong tổ chức hệ th ng Tòa án quân sự. 

Thứ hai, Indonesia đã có nh ng  ước ti n dài - đáng  ể nh t trong lĩnh 

vực c i cách tư pháp là việc thành lập Tòa án Hi n pháp và thực hiện c i cách 

một mái nhà (satu atap) mang lại cho tòa án sự độc lập r t cao đ i với chính 

phủ  Nh ng c i cách nà   ổ sung cho các c i cách chính qu  n  hác đã thực 

hiện thành công trong thời hậu Soeharto ở Indonesia,  ể c  quá trình dân chủ 

hóa (ít nh t v  mặt  ầu cử), phi tập trung hóa và tính hợp hi n  

Thứ ba, theo Hi n pháp Liên  ang Nga năm 1993, mọi việc xét xử ở 

Liên  ang đ u ph i thông qua Toà án  Thẩm qu  n tư pháp được qu  đ nh  ởi 

Hi n pháp và các luật của Liên  ang  Hệ th ng Toà án của Liên  ang Nga  ao 

gồm: Toà án Hi n pháp, Toà án T i cao, Toà án Trọng tài t i cao  Các cơ 

quan trên đ u có hệ th ng cơ quan ở Trung ương và đ a phương  Trong hệ 

th ng toà án của Nga, có hai toà án quan trọng nh t là Toà án Hi n pháp và 

Toà án t i cao Trung ương  Hệ th ng toà án đ a phương hoạt động theo các 
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ngu ên tắc của Toà án Trung ương  Hi n pháp nghiêm c m việc thành lập các 

toà án đặc  iệt  Tại các  ỳ họp thường niên, Toà án Hi n pháp có qu  n: Xem 

xét sự phù hợp gi a Hi n pháp Liên  ang và Hi n pháp của các nước cộng 

hoà; Gi i thích v  Hi n pháp Liên  ang; Đưa ra   t luận v  việc ch p hành 

đúng ha  sai các thủ tục luận tội Tổng th ng; Thông qua nh ng thông điệp 

của Toà án Hi n pháp; Bầu Chánh án; phó Chánh án, Thư  ý Toà án; Bầu 

thành viên cho từng viện của Toà án; Thông qua qu  đ nh của Toà án Hi n 

pháp và nh ng sửa đổi,  ổ sung; Thông qua các qu  t đ nh v  việc  ổ nhiệm 

hay  ãi nhiệm thẩm phán, Chánh án, các phó Chánh án ha  Thư  ý Toà án  

Toà án T i cao đi u  hiển toàn  ộ hệ th ng của toà án, có thẩm qu  n xét xử 

và là cơ quan qu  n lực cao nh t trong hệ th ng nà   Chánh án Toà T i cao, 

các phó Chánh án ( ho ng 5-6 người) và các thẩm phán ( ho ng 130 người) 

được Hội đồng Liên  ang chỉ đ nh  Toà có qu  n xem xét lại các   n án, 

qu  t đ nh của các toà án c p dưới v    t cứ vụ việc nào trong thẩm qu  n 

của Toà  Đưa ra nh ng  i n ngh  trong lĩnh vực pháp luật, đưa ra các   t luận 

và gi i thích nh ng thắc mắc v  các v n đ  pháp lý  Hiện na , Liên  ang Nga 

đang ti n hành c i cách tư pháp theo xu hướng tạo ra cơ ch  dân chủ, công 

 ằng, tránh chu ên qu  n, độc đoán trong xét xử  Tăng tính độc lập của các 

thẩm phán nhưng các qu  t đ nh của toà án ph i dựa trên ý chí tập thể  
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Tiểu kết chương 

Hệ th ng Tòa án nhân dân là trung tâm của ngành Tư pháp thể hiện sự 

theo dõi, giám sát quá trình thực thi các văn   n pháp luật của các chủ thể và 

thành phần trong xã hội  Chương 1 của luận văn đã nghiên cứu nh ng lý luận 

v  tổ chức hệ th ng Tòa án quân sự tại Việt Nam như cơ sở chính tr , pháp lý 

của hệ th ng Tòa án quân sự; v  trí, chức năng, ngu ên tắc tổ chức hoạt động 

của hệ th ng Tòa án quân sự  Đ  tài cũng nghiên cứu và phân tích sự  nh 

hưởng của các nhân t  như chính tr , pháp lý,  inh t  - xã hội đ n hoạt động 

và tổ chức của hệ th ng Tòa án quân sự tại Việt Nam, các nhân t  nà  sẽ thúc 

đẩ  sự c i cách hoạt động của ngành tòa án giúp quá trình thực thi t  tụng 

được diễn ra t t hơn đ m   o sự công  ằng và minh  ạch trong xét xử  Bên 

cạnh đó, đ  tài cũng tham  h o  inh nghiệm tổ chức Tòa án quân sự tại một 

s  qu c gia trên th  giới như Trung Qu c, Indonesia và Liên  ang Nga qua đó 

rút ra nh ng  ài học  inh nghiệm giúp Việt Nam hoàn thiện hệ th ng Tòa án 

quân sự của mình  
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Chương 2 

TỔ CHỨC HỆ THỐNG TÒA ÁN QUÂN SỰ CỦA VIỆT NAM, NHỮNG 

VẤN  Ề  ẶT RA CẦN TIẾP TỤC HOÀN THIỆN 

 

2.1. Tổ chức hệ thống Tòa án quân sự của Việt Nam  

2.1.1. Tổ chức hệ thống Tòa án quân sự giai đoạn từ 1946 đến 1959 

Xu t phát từ luận điểm “Giành được chính quyền đã khó, nhưng giữ 

chính quyền lại càng khó hơn” [34] của V I  Lê nin, mà nga  từ  hi mới 

thành lập, Đ ng và Nhà nước ta đã đ  cao nhiệm vụ vừa gi  v ng, vừa xâ  

dựng và củng c   ộ má  Nhà nước trong đó có hệ th ng Tòa án nhân dân  Chỉ 

trong một thời gian ngắn sau  hi giành được độc lập, ngà  13/9/1945 Chính 

phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã  an hành Sắc lệnh s  33C “thiết 

lập các Tòa án quân sự” [11]  Việc thành lập Tòa án quân sự với chức năng 

xét xử t t c  các hành vi xâm hại đ n sự v ng mạnh của Nhà nước đã đánh 

d u  hông chỉ sự ra đời của Tòa án quân sự nói riêng mà còn đánh d u sự ra 

đời của hệ th ng Tòa án nhân dân nói chung. 

Ngà  13/9/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra 

Sắc lệnh thi t lập các Toà án quân sự  Theo Đi u 1 của Sắc lệnh nà  thì sẽ 

thi t lập các Toà án quân sự gồm: ở Bắc  ộ tại Hà Nội, H i Phòng, Thái 

Ngu ên, Ninh Bình; ở Trung  ộ tại Vinh, Hu , Qu ng Ngãi; ở Nam  ộ tại Sài 

Gòn, Mỹ Tho  Uỷ  an nhân dân Trung  ộ và Nam  ộ, trong đ a hạt hai  ộ   , 

có thể đ  đạt lên Chính phủ xin mở thêm Toà án quân sự ở nh ng nơi trọng 

  u  hác  V  thẩm qu  n xét xử, Toà án quân sự xử t t c  nh ng người nào 

phạm vào một việc gì có phương hại đ n n n độc lập của nước Việt Nam Dân 

chủ Cộng hoà, trừ trường hợp phạm nhân là  inh sỹ thì thuộc v  nhà  inh tự 

xử l   theo quân luật (Đi u 2)  Toà án quân sự xét xử t t c  các hành vi phạm 

tội được thực hiện trước hoặc sau ngà  19/8/1945  Ngoài ra, đ i với nh ng 
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nơi ở xa các Toà án quân sự đã được thành lập theo Sắc lệnh nà , thì trong 

nh ng trường hợp đặc  iệt, Chính phủ “có thể cho Uỷ ban nhân dân địa 

phương thành lập một Toà án quân sự có quyền xử trong một thời kỳ và theo 

đúng những nguyên tắc định trong Sắc lệnh này” (Đi u 7) [11]  V  thẩm 

qu  n theo lãnh thổ trong Sắc lệnh nà  chưa được đ  cập đ n  Ngà  

26/9/1945 Chủ t ch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra 

Sắc lệnh  n đ nh đ a phương thẩm qu  n của các Toà án quân sự  Theo Đi u 

1 của Sắc lệnh nà  thì thẩm qu  n theo lãnh thổ của các Toà án quân sự được 

xác đ nh như sau: Toà án quân sự Hà Nội xét xử các vụ án x   ra tại thành 

ph  Hà Nội và các tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ, Sơn Tâ , Hà Đông, Vĩnh Yên, 

Phúc Yên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang; Toà án quân sự H i Phòng xét 

xử các vụ án x   ra tại thành ph  H i Phòng và các tỉnh H i Dương, Ki n An, 

Qu ng Yên, H i Ninh; Toà án quân sự tỉnh Thái Ngu ên xét xử các vụ án x   

ra tại Thái Ngu ên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tu ên Quang, Hà Giang, 

Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La; Toà án quân sự Ninh Bình xét xử các vụ 

án x   ra tại Ninh Bình, Nam Đinh, Hà Nam, Thái Bình; Toà án quân sự Vinh 

xét xử các vụ án x   ra tại Qu ng Tr , Thừa Thiên, Qu ng Nam ( ể c  Đà 

Nẵng); Toà án quân sự Qu ng Ngãi xét xử các vụ án x   ra tại các tỉnh Trung 

Bộ ở phía Nam tỉnh Qu ng Nam; Toà án quân sự Sài Gòn xét xử các vụ án 

x   ra tại thành ph  Sài Gòn, Chợ Lớn và tỉnh Gia Đ nh, Tân Bình, Tâ  Ninh, 

Biên Hoà, Bà R a, Ô C p, Gò Công, Tân An, Côn Đ o; Toà án quân sự Mỹ 

Tho xét xử các vụ án x   ra tại các tỉnh  hác thuộc Nam Bộ  

            Chỉ mười sáu ngà  sau  hi thành lập các Toà án quân sự nói trên, do 

 êu cầu của nhiệm vụ xét xử, ngà  29/9/1945 Chủ t ch Chính phủ lâm thời 

Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra Sắc lệnh đặt một Toà án quân sự tại Nha 

Trang  Theo Sắc lệnh nà  thì Toà án quân sự Nha Trang xét xử các vụ án x   

ra tại các tỉnh Khánh Hoà, Đắc Lắ , Đồng Nai, Phan Rang, Phan Thi t (Đi u 
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2) và do đó có sự đi u chỉnh thẩm qu  n theo lãnh thổ của Toà án quân sự 

Qu ng Ngãi là xét xử các vụ án x   ra tại các tỉnh Qu ng Ngãi, Kon Tum, 

Bình Đ nh, Phú Yên (Đi u 3)  Đ n ngà  28/12/1945 Chủ t ch Chính phủ lâm 

thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra Sắc lệnh s  77C thi t lập một Toà án 

quân sự tại Phan Thi t và giao cho Uỷ  an nhân dân Trung  ộ  n đ nh thẩm 

qu  n theo lãnh thổ của các Toà án quân sự Qu ng Ngãi, Nha Trang, Phan 

Thi t [11]  

Theo Đi u 1 Sắc lệnh 33C, thi t lập các Toà án quân sự ở Bắc  ộ gồm 

có Tòa án quân sự Hà Nội, H i Phòng, Thái Ngu ên, Ninh Bình; ở Trung  ộ 

gồm có các Tòa án quân sự Vinh, Hu , Qu ng Ngãi; ở Nam  ộ gồm có các 

Tòa án quân sự Sài Gòn, Mỹ Tho  Ti p đ n, Sắc lệnh s  07 ngà  26/9/1945 

của Chủ t ch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa qu  đ nh Tòa 

án quân sự Hà Nội có thẩm qu  n xét xử các vụ án x   ra trên đ a  àn thành 

ph  Hà Nội và các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn Tâ , Hà Đông, Vĩnh Yên, 

Phúc Yên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang [11] 

Bên cạnh hệ th ng Tòa án quân sự, ngà  24/01/1946 Chủ t ch Chính 

phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra Sắc lệnh s  13 v  tổ chức các 

Toà án (Tòa án thường) và các ngạch Thẩm phán  Đâ  là Sắc lệnh đầu tiên 

qu  đ nh một cách đầ  đủ tổ chức gi i qu  t các tranh ch p, xử phạt các việc 

vi c nh ở cơ sở và tổ chức, nhiệm vụ của các Toà án, qu  đ nh tiêu chuẩn, 

nhiệm vụ, qu  n hạn của các ngạch Thẩm phán  Tòa án đệ nh  c p được thành 

lập ở mỗi tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương, có thẩm qu  n xét xử v  

hình sự, dân sự và thương sự (ti n thân của Tòa án nhân dân thành ph  Hà 

Nội ngà  na )  

Căn cứ vào  êu cầu cách mạng, ngà  14/4/1948, Chính phủ đã  an 

hành Sắc lệnh s  170, tổ chức lại các Tòa án quân sự  Theo đó, các Chánh án 

Tòa án quân sự được lựa chọn từ các Ủ  viên Ủ   an hành chính  háng chi n 
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liên  hu ha  tỉnh,  hông ph i là quân nhân như trước đó  Ngà  22/5/1950, 

Chính phủ  an hành Sắc lệnh s  85 qu  đ nh: Toà án sơ c p na  gọi là Toà án 

nhân dân hu ện, Toà án đệ nh  c p na  gọi là Toà án nhân dân tỉnh  

Trên cơ sở các Tòa án được tăng cường cán  ộ cách mạng, ngà  

17/11/1950, Chủ t ch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã  an hành Sắc lệnh 

s  156 qu  đ nh việc thành lập Tòa án nhân dân liên khu và giao cho các Tòa 

án đó thẩm qu  n xét xử c  nh ng tội ph n cách mạng  Từ đó, các Tòa án 

quân sự đã được nhập vào hệ th ng Tòa án thường và các cán  ộ của Tòa án 

quân sự lại được tăng cường cho Tòa án nhân dân liên khu [13]. Cùng ngày, 

Chủ t ch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng  an hành Sắc lệnh s  157, 

tổ chức Toà án nhân dân vùng tạm    chi m đóng (trong đó có thành ph  Hà 

Nội), theo đó trong nh ng vùng tạm    đ ch chi m đóng có thể thi t lập một 

Toà án gọi là Toà án nhân dân vùng tạm    chi m [14] Qu n hạt Toà án nà  

có thể là một tỉnh, một s  hu ện trong tỉnh, ha  một s  xã trong một hu ện 

ha  trong nhi u hu ện  Toà án nhân dân vùng tạm    chi m có thẩm qu  n 

của Toà án nhân dân hu ện, Toà án nhân dân tỉnh và Toà án quân sự  Các   n 

án của Toà án nhân dân vùng tạm    chi m đ u được thi hành nga    

2.1.2. Tổ chức hệ thống Tòa án quân sự giai đoạn từ 1959 đến 1980 

 Tại Hội ngh  lần thứ 14 (tháng 11 năm 1958) Ban ch p hành Trung 

ương Đ ng đã chủ trương tăng cường Nhà nước dân chủ nhân dân và tăng 

cường sự lãnh đạo của Đ ng đ i với chính qu  n các c p từ trung ương đ n 

cơ sở  Trong tình hình chung đó  ộ má  nhà nước nói chung, Toà án nhân 

dân nói riêng được tăng cường và c i cách thêm một  ước mới  Tại  hoá họp 

lần thứ tám, tháng 4/1958 Qu c hội qu  t đ nh thành lập Toà án nhân dân t i 

cao và Viện công t  nhân dân trung ương, tách hệ th ng Toà án nhân dân và 

Viện công t   hỏi Bộ Tư pháp  Cũng tại  ỳ họp nà , Qu c hội đã thông qua 
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Luật Tổ chức Chính qu  n đ a phương  Theo luật nà , đơn v  hành chính c p 

 hu ở đồng  ằng và trung du được  ãi  ỏ   

Theo qu  đ nh tại Chương VIII của Hi n pháp năm 1959 thì có thể hiểu 

rằng các cơ quan tư pháp là “Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân” 

[37]  Hai hệ th ng cơ quan tư pháp nà   hông còn trực thuộc Hội đồng Chính 

phủ mà ch u trách nhiệm và  áo cáo trước cơ quan qu  n lực nhà nước đó là 

Qu c hội  Hệ th ng Toà án nhân dân theo Hi n pháp năm 1959  ao gồm Toà 

án nhân dân t i cao, các Toà án nhân dân đ a phương, các Toà án quân sự  

Trong trường hợp cần xét xử nh ng vụ án đặc  iệt, Qu c hội có thể qu  t 

đ nh thành lập Toà án đặc  iệt (Đi u 97)  Căn cứ vào các qu  đ nh của Hi n 

pháp năm 1959 v  tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân, ngà  

14/7/1960, Qu c hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà  hoá II,  ỳ họp thứ 

nh t đã thông qua Luật tổ chức Toà án nhân dân  

            Theo Đi u 2 Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1960 thì “các Toà án 

nhân dân gồm có: Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương, 

các Toà án quân sự” và “Các Toà án nhân dân địa phương gồm có: Toà án 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc đơn vị hành chính 

tương đương, Toà án nhân dân ở các khu vực tự trị”. “ở các khu vực tự trị, tổ 

chức các Toà án nhân dân địa phương sẽ do Hội đồng nhân dân khu vực tự 

trị quy định, căn cứ vào Điều 95 của Hiến pháp và những nguyên tắc tổ chức 

Toà án nhân dân trong luật này” (Đi u 2) [38]  Đi u đáng lưu ý là trong Luật 

tổ chức Toà án nhân dân năm 1960 chỉ qu  đ nh có tính ch t ngu ên tắc v  

thẩm qu  n của các Toà án nhân dân các c p, mà  hông qu  đ nh cụ thể v  tổ 

chức của Toà án nhân dân mỗi c p  Trong đạo luật nà  cũng chỉ qu  đ nh có 

tính ch t ngu ên tắc v  ch  độ  ầu cử Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân mà 

cũng  hông qu  đ nh v  tiêu chuẩn của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân  
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            “Để kiện toàn Toà án nhân dân các cấp, tăng cường tính chất nhân 

dân của tổ chức Toà án nhân dân và bảo đảm cho việc xét xử được chính xác 

và đúng pháp luật” [54] ngà  23/3/1961 Uỷ  an thường vụ Qu c hội đã 

thông qua Pháp lệnh qu  đ nh cụ thể v  tổ chức của Toà án nhân dân t i cao 

và tổ chức của các Toà án nhân dân đ a phương  Theo qu  đ nh tại Đi u 1 của 

Pháp lệnh thì “Toà án nhân dân tối cao gồm có Chánh án, một hoặc nhiều 

Phó Chánh án, các Thẩm phán và Thẩm phán dự khuyết. Toà án nhân dân tối 

cao có những tổ chức sau đây: Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; 

các Toà chuyên trách của Toà án nhân dân tối cao: các Toà hình sự, Toà dân 

sự và Toà quân sự; Toà phúc thẩm của Toà án nhân dân tối cao; Hội đồng 

toàn thể Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao” [54]  Trong Pháp lệnh nà  

cũng đã qu  đ nh một cách cụ thể nhiệm vụ, qu  n hạn của mỗi tổ chức tương 

ứng  Mặc dù trong cơ c u tổ chức của Toà án nhân dân t i cao Pháp lệnh 

 hông qu  đ nh cụ thể  ộ má  giúp việc, nhưng theo qu  đ nh tại Đi u 6 của 

Pháp lệnh và thực tiễn tổ chức của Toà án nhân dân t i cao trong thời gian 

nà  cho th   còn có  ộ má  giúp việc như Văn phòng, các Vụ tổ chức, tổng 

hợp, nghiên cứu pháp luật    Đi u đáng lưu ý là theo Luật tổ chức Toà án nhân 

dân năm 1960 và Pháp lệnh ngà  23/3/1961 nói trên thì Chánh án Toà án 

nhân dân t i cao do Qu c hội  ầu ra và  ãi miễn  Nhiệm  ỳ của Chánh án Toà 

án nhân dân t i cao là năm năm  Còn Phó Chánh án, Thẩm phán, Thẩm phán 

dự  hu  t và Uỷ viên Uỷ  an Thẩm phán Toà án nhân dân t i cao do Uỷ  an 

thường vụ Qu c hội  ổ nhiệm và  ãi miễn theo đ  ngh  của Chủ t ch Uỷ  an 

thường vụ Qu c hội  Một đặc thù theo qu  đ nh của Pháp lệnh ngà  23/3/1961 

nói trên, thì “Hội đồng toàn thể Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có nhiệm 

vụ duyệt lại các bản án tử hình của Toà án nhân dân các cấp, căn cứ vào Điều 

9 của Luật tổ chức Toà án nhân dân (năm 1960)” (Đi u 5) [54]  
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Căn cứ vào Hi n pháp mới được Qu c hội thông qua ngà  31/12/1959 

và Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 1960, ngà  21/02/1961 Bộ Tổng tham 

mưu ra Qu  t đ nh s  165 qu  đ nh tạm thời tổ chức  iên ch  của ngành Toà 

án quân sự như sau: “Hệ thống Toà án quân sự bao gồm: Toà án quân sự 

trung ương và các Toà án quân sự ở cấp quân khu, quân binh chủng, sư đoàn 

trực thuộc Bộ và tương đương. Về quân số Toà án quân sự trung ương có 15 

người, Toà án quân sự quân khu, quân binh chủng và tương đương có từ 7 

đến 9 người, Toà án quân sự sư đoàn trực thuộc Bộ và tương đương có 6 

người” [6]. Sau  hi mi n Nam được gi i phóng, đ t nước th ng nh t nhưng 

chưa th ng nh t v  mặt Nhà nước, ngà  15/5/1976 Chính phủ cách mạng lâm 

thời cộng hoà mi n Nam Việt Nam đã  an hành sắc luật s  01/SL/76 qu  đ nh 

v  Tổ chức Tòa án nhân dân và Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân  Ti p đó, 

Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà mi n Nam Việt Nam đã ra qu  t 

đ nh s  29-QĐ-76 ngày 27-5-1976 thành lập Toà án nhân dân đặc  iệt để xét 

xử các tên tư   n mại   n phạm tội lũng đoạn, đầu cơ tích tr , phá r i th  

trường  Và sau đó, Uỷ  an Thường vụ Qu c hội đã ra Qu  t đ nh s  181-

NQ/QHK 6 ngày 23-01-1978 giao cho Toà án nhân dân đặc  iệt xét xử nh ng 

tội phạm đặc  iệt nghiêm trọng v  trật tự xã hội x   ra tại thành ph  Hồ Chí 

Minh như: Gi t người, cướp của t ng ti n,  ắt cóc, đ t nhà, tổ chức lưu manh 

trộm cắp, hi p dâm  (Toà án nhân dân đặc  iệt đã được gi i thể theo Ngh  

qu  t s  720- NQ-HĐND 7 ngà  01-4-1986 của Hội đồng Nhà nước)  

Khái quát việc tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân trong giai 

đoạn nà , chúng ta có thể có m   nhận xét sau đâ : 

- Toà án nhân dân ở Việt Nam đã được tổ chức thành một hệ th ng từ 

trung ương đ n hu ện, th  xã phù hợp với đi u  iện và đặc thù của ch  độ 

chính tr ,  inh t , xã hội của nước ta trong giai đoạn nà   
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- Các Toà án Binh trước ch u sự chỉ đạo của Bộ Qu c phòng thì mong 

được gọi là Toà án Quân sự và các Toà án Quân sự cũng như các Toà án nhân 

dân đ a phương đ u ch u sự hướng dẫn th ng nh t của Toà án nhân dân t i 

cao v  áp dụng pháp luật, đường l i xét xử và cũng đ u do Toà án nhân dân 

t i cao giám đ c công tác xét xử  

- Trong tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân   o đ m t i đa sự 

tham gia của nhân dân; cụ thể được thể hiện ch  độ  ầu cử các chức vụ Chánh 

án, Phó Chánh án, Thẩm phán các Toà án nhân dân các c p và thực hiện 

ngu ên tắc xét xử của Toà án nhân dân có Hội thẩm nhân dân tham gia và 

chi m đa s  trong thành phần Hội đồng xét xử  

- Tổ chức Toà án nhân dân theo ngu ên tắc   t hợp thẩm qu  n xét xử 

với đơn v  hành chính lãnh thổ  

- Toà án nhân dân thực hiện ch  độ hai c p xét xử  Đi u đó có nghĩa là 

Nhà nước ta chú trọng   o đ m qu  n   o vệ qu  n, lợi ích hợp pháp của 

công dân. 

Song song với các Toà án nhân dân, các Toà án quân sự cũng đã đóng 

vai trò quan trọng trong đ u tranh phòng và ch ng tội phạm  Trong thời  ỳ 

nà  tình hình tội phạm diễn  i n phức tạp, ở mi n Bắc trong s  các tội ph n 

cách mạng nổi lên các hoạt động của nhi u toán gián điệp,  iệt  ích nhằm phá 

hoại cơ sở  inh t  quan trọng, gâ  r i, gâ   ạo loạn, âm mưu lật đổ chính 

qu  n ở nh ng đ a  àn xung   u ở giáp  iên giới, vùng núi    Một s  tội phạm 

phát sinh tăng đáng  ể, xâm phạm nghiêm trọng đ n  ỷ luật, sức chi n đ u 

của quân đội  Các hành vi tr n tránh nhiệm vụ như: đào ngũ, tự huỷ hoại thân 

thể,  háng lệnh x   ra nhi u ở các đơn v  tu  n trước và các đơn v  hu n 

lu ện  ổ sung cho tu  n trước  Nhi u vụ đào ngũ có đông người tham gia, có 

trường hợp người đào ngũ là sỹ quan và đào ngũ mang theo vũ  hí  Công tác 

qu n lý tài s n trong chi n tranh, trong đi u  iện phân tán có nhi u sơ hở, nên 
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các tội tham ô, trộm cắp cũng phát triển và gâ  thiệt hại r t nghiêm trọng  ở 

mi n Nam cuộc chi n đ u diễn ra r t gian  hổ, ác liệt, nên tội phạm thường 

 iểu hiện ở các hành vi đầu hàng đ ch, ti t lộ  í mật quân sự, làm ta  sai cho 

đ ch… 

Để đáp ứng  êu cầu xâ  dựng, chi n đ u của quân đội và  êu cầu đ u 

tranh phòng ch ng tội phạm, các Toà án quân sự được củng c , s  cán  ộ ở 

mỗi c p Toà án được tăng lên, hình thành đội ngũ cán  ộ chu ên trách ngà  

càng nhi u, từ năm 1970 ch  độ cán  ộ Toà án  iêm chức được ch m dứt  

Thực hiện phương châm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, căn cứ 

vào nhiệm vụ chính tr  của quân đội trong từng giai đoạn, từng năm, ngành 

Toà án quân sự xác đ nh hướng hoạt động tập trung đ u tranh ch ng các tội 

phạm trọng điểm, góp phần đ u tranh ch ng và phòng ngừa tội phạm có hiệu 

qu   Từ năm 1961 đ n năm 1975 các Toà án quân sự đã xét xử hơn 5 000 vụ 

án  Các Toà án quân sự ở mi n Nam với danh nghĩa Toà án quân sự cách 

mạng, Toà án quân sự mặt trận được tổ chức và hoạt động xét xử trên  hắp 

các chi n trường,   p thời trừng tr   ọn ác ôn và nh ng phần tử đầu hàng, 

ph n  ội gâ  tội ác đ i với nhân dân  Từ năm 1961 đ n năm 1964 các Toà án 

quân sự đã xét xử trên 40 vụ gián điệp  iệt  ích, điển hình như vụ án gián 

điệp  iệt  ích C47  Thông qua việc xét xử các Toà án quân sự đã trừng tr  

nghiêm  hắc  ọn ph n cách mạng đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn 

thâm độc của đ  qu c Mỹ và  è lũ ta  sai của chúng   

            Hoạt động của các Toà án quân sự đã phát triển c  v     rộng và chi u 

sâu, thực hiện tích cực, có trọng điểm, đạt tác dụng và hiệu qu  cao trong 

công tác đ u tranh phòng ch ng tội phạm  Hoạt động của các Toà án quân sự 

góp phần gi  gìn an ninh, trật tự xã hội, gi  gìn  ỷ luật và sức mạnh chi n đ u 

của quân đội trong chi n đ u, cũng như trong xâ  dựng hoà  ình  Việc đưa 

các vụ án v  nơi x   ra sự việc để xét xử trước sự chứng  i n của đông đ o 
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cán  ộ, chi n sỹ và nhân dân,   t hợp với công tác tu ên tru  n giáo dục pháp 

luật đã có tác dụng t t trong công tác đ u tranh phòng ch ng tội phạm  Giúp 

cho cán  ộ, chi n sỹ và nhân dân nhận thức rõ hơn v   ỷ luật của quân đội và 

pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức tự giác ch p hành, góp phần làm 

gi m các hiện tượng tiêu cực, lạc hậu trong các đơn v  quân đội  Thông qua 

hoạt động của các Toà án quân sự, giúp cho cán  ộ lãnh đạo, chỉ hu  các c p 

th   rõ ngu ên nhân, đi u  iện phát sinh, phát triển của tội phạm  Từ đó tích 

cực, chủ động  hắc phục nh ng sơ hở,   u  ém v  công tác qu n lý tài s n, 

qu n lý xâ  dựng đơn v   Có thể nêu một s  vụ điển hình như: 

Trong thời  ỳ nà  các Toà án quân sự còn  ám sát  êu cầu nhiệm vụ 

của các đơn v  tình ngu ện của Việt Nam ở nước ngoài nhằm gi  v ng  ỷ 

luật, sức mạnh chi n đ u của quân đội, xâ  dựng tình đoàn   t gi a Việt Nam 

và một s  nước anh em  Nhi u vụ án được xét xử ở nước ngoài được cán  ộ, 

chi n sỹ quân đội ta và nhân dân nước  ạn r t đồng tình ủng hộ  Quân và dân 

ta đã anh dũng chi n đ u để giành thắng lợi to lớn: Gi i phóng hoàn toàn 

mi n Nam, th ng nh t đ t nước, đánh thắng các cuộc chi n tranh ở  iên giới 

của các th  lực thù đ ch, gi  v ng độc lập, chủ qu  n và toàn vẹn lãnh thổ của 

Tổ qu c  Hoạt động của các Toà án quân sự trong thời  ỳ nà  có  ước phát 

triển mới  Các Toà án luôn nắm v ng  êu cầu nhiệm vụ chính tr  của quân đội 

và tình hình tội phạm để có nh ng hoạt động phù hợp, đ u tranh phòng ch ng 

tội phạm có hiệu qu  cao nh t, góp phần   o vệ sức mạnh chi n đ u của quân 

đội  Có thể  hẳng đ nh trong đi u  iện chi n tranh cũng như trong xâ  dựng 

hoà  ình, vai trò của Toà án quân sự là r t cần thi t,  hông thể thi u  Qua hoạt 

động thực tiễn đã chứng minh tội phạm n   sinh và đ u tranh ch ng tội phạm 

trong quân đội là một thực t   hách quan mà chúng ta ph i có nhận thức đúng 

và gi i qu  t theo qu  luật v n có của nó  Phát hiện đúng đi u  iện, ngu ên 

nhân phát sinh phát triển của tội phạm, phát hu  sức mạnh tổng hợp của các 
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cơ quan   o vệ pháp luật, của công tác qu n lý, giáo dục, xâ  dựng đơn v , 

  t hợp trừng tr  với giáo dục c i tạo thì công tác đ u tranh phòng, ch ng tội 

phạm mới có hiệu qu   Chúng ta cần ch ng  iểu hiện  hông đúng như chỉ 

th   nh ng hành vi phạm tội cụ thể, tách  iệt nguyên nhân chung và riêng 

hoặc l ng tránh,  ao che, sợ m t thành tích  hông đ u tranh  iên qu  t và triệt 

để dẫn đ n việc đ u tranh phòng ch ng tội phạm  ém hiệu qu , đó chính là 

 iểu hiện hạ th p vai trò của các Toà án quân sự  

2.1.3. Tổ chức hệ thống Tòa án quân sự giai đoạn từ 1980 đến 1992 

Tháng 7/1976, nước ta l   tên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

Ngà  18/12/1980 Qu c hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  hoá 

VI,  ỳ họp thứ 7, đã thông qua Hi n pháp của nước Việt Nam th ng nh t  So 

sánh nh ng qu  đ nh của Hi n pháp năm 1980 với nh ng qu  đ nh của Hi n 

pháp năm 1959 v  tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, có thể th   

rằng v  cơ   n là gi ng nhau, ha  nói cách  hác là các qu  đ nh của Hi n 

pháp năm 1980 có sự    thừa nh ng qu  đ nh của Hi n pháp năm 1959,  ên 

cạnh đó có sự cụ thể hóa hơn, phát triển hơn ha  qu  đ nh một s  ngu ên tắc 

quan trọng  Điểm thứ nh t là, Hi n pháp năm 1959 chỉ qu  đ nh “Trong 

trường hợp cần xét xử những vụ án đặc biệt” [37] thì chỉ có “Quốc hội có thể 

quyết định thành lập Tòa án đặc biệt” [37] (Đi u 97)  Hi n pháp năm 1980 

ngoài qu  đ nh nà , còn qu  đ nh “trong tình hình đặc  iệt” và qu  đ nh  ổ 

sung “Hội đồng Nhà nước có thể quyết định thành lập Tòa án đặc biệt” [39] 

(Đi u 128)  Bên cạnh đó Hi n pháp năm 1980 còn qu  đ nh một v n đ  quan 

trọng liên quan đ n hoạt động của Tòa án nhân dân: “ở cơ sở, thành lập các 

tổ chức thích hợp của nhân dân để giải quyết những việc vi phạm pháp luật 

và tranh chấp nhỏ trong nhân dân, theo quy định của pháp luật”[39] (Đi u 

128). Điểm thứ hai, là qu  đ nh một ngu ên tắc trong hoạt động xét xử của 

Tòa án nhân dân: “Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số” 
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(Đi u 132) [39]  Điểm thứ  a, là ghi nhận một ch  đ nh quan trọng: “Tổ chức 

luật sư được thành lập để giúp bị cáo và các đương sự khác về mặt pháp lý” 

(Đi u 133) [39], mà Hi n pháp năm 1959  hông qu  đ nh  Điểm thứ tư, n u 

như Hi n pháp năm 1959 giao cho Tòa án nhân dân t i cao giám đ c việc xét 

xử của các Tòa án đặc  iệt, thì Hi n pháp năm 1980 vẫn ti p tục giao cho Tòa 

án nhân dân t i cao nhiệm vụ nà , nhưng “trừ trường hợp Quốc hội hoặc Hội 

đồng Nhà nước quy định khác khi thành lập các Tòa án đó”[39] (Đi u 135)  

Điểm thứ năm, Hi n pháp năm 1980 đã  hẳng đ nh: “Các bản án và quyết 

định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan 

nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân tôn trọng; những người và đơn 

vị hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành” (Đi u 137) [39]  

Các qu  đ nh của Hi n pháp năm 1980 v  tổ chức và hoạt động của 

Tòa án nhân dân được cụ thể hoá  ằng Luật tổ chức Tòa án nhân dân, được 

Qu c hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngà  

03/7/1981 và được sửa đổi,  ổ sung theo Luật sửa đổi,  ổ sung Luật tổ chức 

Tòa án nhân dân, được Qu c hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngà  22/12/1988  Theo Đi u 2 của đạo luật nà  thì “các Tòa án 

nhân dân gồm có: Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương; các Tòa án nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các Tòa án quân sự” [41] và “Trong tình 

hình đặc biệt hoặc trong trường hợp cần xét xử những vụ án đặc biệt, Quốc 

hội hoặc Hội đồng Nhà nước có thể quyết định thành lập Tòa án đặc biệt”. 

Đ i với “ở cơ sở, thành lập các tổ chức thích hợp của nhân dân để giải quyết 

những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân, theo quy 

định của pháp luật” [41]. 

V  nhiệm  ỳ của Chánh án, Phó Chánh án và Thẩm phán Tòa án nhân 

dân các c p  hác với Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 1960 là qu  đ nh thời 
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hạn nh t đ nh, thì Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 1981 qu  đ nh theo 

nhiệm  ỳ của cơ quan  ầu ra mình  

Trong hệ th ng Tòa án nhân dân, thì Tòa án nhân dân t i cao là cơ 

quan xét xử cao nh t của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hướng 

dẫn các Tòa án nhân dân đ a phương và các Tòa án quân sự áp dụng th ng 

nh t pháp luật và đường l i xét xử, giám đ c việc xét xử của các Tòa án đó và 

tổng   t  inh nghiệm xét xử  Tòa án nhân dân t i cao có Chánh án, các Phó 

Chánh án, các Thẩm phán và các Hội thẩm nhân dân  

V  tổ chức, Tòa án nhân dân t i cao gồm có: Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân t i cao; Ủ   an Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao; Tòa hình 

sự; Tòa dân sự; Tòa án quân sự c p cao và các Tòa phúc thẩm Tòa án nhân 

dân t i cao;  hi xét th   cần thi t, Hội đồng Nhà nước có thể thành lập các 

Tòa chu ên trách  hác theo đ  ngh  của Chánh án Tòa án nhân dân t i cao;  ộ 

má  giúp việc của Tòa án nhân dân t i cao  

V  tổ chức Tòa án quân sự, căn cứ vào qu  đ nh tại Đi u 2 của Luật tổ 

chức Tòa án nhân dân năm 1981: “Tổ chức của các Tòa án quân sự do Hội 

đồng Nhà nước quy định” và căn cứ vào nhiệm vụ và tổ chức của Quân đội 

nhân dân Việt Nam ngày 21/12/1985, Hội đồng Nhà nước đã thông qua Pháp 

lệnh tổ chức Tòa án quân sự và được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự, được Hội 

đồng Nhà nước thông qua ngày 29/3/1990. Theo Điều 2 của Pháp lệnh năm 

1985 thì: “Các Tòa án quân sự gồm có: Tòa án quân sự cấp cao; các Tòa án 

quân sự quân khu và cấp tương đương, các Tòa án quân sự khu vực” [40]. 

Tòa án quân sự c p cao là một Tòa án thuộc Tòa án nhân dân t i cao, 

gồm có Chánh án, các Phó Chánh án, các Thẩm phán và Hội thẩm quân nhân  

Tòa án quân sự quân  hu và c p tương đương có: Chánh án, các Phó Chánh 

án, các Thẩm phán và Hội thẩm quân nhân; các Tòa án quân sự quân khu và 



51 
 

c p tương đương có Ủ   an Thẩm phán và vì chỉ xét xử các vụ án hình sự 

thuộc thẩm qu  n của mình nên trong các Tòa án quân sự quân  hu và c p 

tương đương  hông thành lập các Tòa chu ên trách  Tòa án quân sự  hu vực 

có Chánh án, các Phó Chánh án, các Thẩm phán và Hội thẩm quân nhân  V  

tổ chức Tòa án quân sự  hu vực  hông có Ủ   an Thẩm phán và  hông thành 

lập các Tòa chu ên trách  

Năm 1981 Bộ Tư pháp được thành lập lại và Luật tổ chức Tòa án nhân 

dân năm 1981 đã giao “việc quản lý các Tòa án nhân dân địa phương về mặt 

tổ chức do Bộ trưởng Bộ Tư pháp đảm nhiệm. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối 

hợp chặt chẽ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong việc thực hiện 

nhiệm vụ đó” (Đi u 16) [40]  V  qu n lý các Tòa án quân sự, thì Pháp lệnh 

năm 1985 đã giao “Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong việc quản lý về 

mặt tổ chức các Tòa án quân sự quân khu và cấp tương đương và các Tòa án 

quân sự khu vực” [55]. 

V   iên ch  của các Tòa án nhân dân theo Luật tổ chức Tòa án nhân 

dân năm 1981 và Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự năm 1985, thì  iên ch  

của Tòa án nhân dân t i cao do Chánh án Tòa án nhân dân t i cao qu  đ nh và 

trình Hội đồng Nhà nước phê chuẩn  Tổng s   iên ch  của các Tòa án nhân 

dân đ a phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Hội đồng Bộ trưởng qu  t 

đ nh  Sau  hi đã được Hội đồng Bộ trưởng qu  t đ nh tổng s   iên ch , việc 

qu  đ nh  iên ch  cho từng Tòa án nhân dân đ a phương do Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp qu  t đ nh  Đ i với các Tòa án quân sự, thì  ộ má  làm việc,  iên ch  

của Tòa án quân sự c p cao do Chánh án Tòa án nhân dân t i cao qu  t đ nh, 

sau  hi đã th ng nh t ý  i n với Bộ trưởng Bộ Qu c phòng và trình Hội đồng 

Nhà nước phê chuẩn;  ộ má  làm việc,  iên ch  của các Tòa án quân sự quân 

 hu và c p tương đương, của các Tòa án quân sự  hu vực do Bộ trưởng Bộ 
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Tư pháp qu  t đ nh, sau  hi đã th ng nh t ý  i n với Chánh án Tòa án nhân 

dân t i cao và Bộ trưởng Bộ Qu c phòng  V   inh phí, phương tiện hoạt động 

và trụ sở của các Tòa án quân sự do Bộ Qu c phòng và các đơn v  quân đội 

  o đ m  

Tóm lại, việc qu n lý các Tòa án nhân dân đ a phương trong giai đoạn 

nà  do Bộ Tư pháp đ m nhiệm, nhưng chủ   u là việc trình tổng s   iên ch  

và qu  đ nh  iên ch  cụ thể cho từng Tòa án nhân dân đ a phương, còn v  

 inh phí hoạt động vẫn do ngân sách đ a phương c p, v  nhân sự như Chánh 

án, Phó Chánh án, Thẩm phán do Hội đồng nhân dân cùng c p  ầu  Riêng 

việc qu n lý, hướng dẫn công tác xét xử vẫn do Tòa án nhân dân t i cao đ m 

nhiệm  Trong nh ng năm đầu của giai đoạn nà  mặc dù đ t nước có nhi u 

 hó  hăn v   inh t  do thiên tai, chi n tranh ở  iên giới phía Bắc và phía Tâ  

Nam của Tổ qu c song ngành Tòa án nhân dân đã cùng Toàn Đ ng, Toàn 

dân, Toàn quân, các ngành các c p phát hu  nh ng nhân t  tích cực,  hắc 

phục  hó  hăn giành nhi u thắng lợi to lớn  Ngành Tòa án nhân dân đã gi  

vai trò r t quan trọng trong công cuộc đ u tranh phòng và ch ng tội phạm  

Cũng trong giai đoạn nà  ngành Tòa án nhân dân đã thi đua lập thành tích 

chào mừng 25 năm (1960 - 1985) và 30 năm (1960 - 1990) ngày ban hành 

Luật tổ chức Tòa án nhân dân đầu tiên  Nét nổi  ật của ngành Tòa án trong 

nh ng năm nà  là đã tăng cường ph i hợp chặt chẽ với các ngành Công an, 

Viện  iểm sát đẩ  mạnh công tác đ u tranh phòng và ch ng tội phạm, phổ 

 i n giáo dục pháp luật, đã xét xử   p thời, nghiêm  hắc đúng pháp luật nhi u 

vụ án ph n cách mạng, nhi u vụ án v   inh t  và trật tự, an toàn xã hội   

2.1.4. Tổ chức hệ thống Tòa án quân sự giai đoạn từ 1992 đến 2013 

Năm 1992, Hi n pháp được sửa đổi, nhằm gi i qu  t  êu cầu của thực 

tiễn, Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 1993 qu  đ nh thẩm qu  n của Tòa 

án nhân dân được mở rộng  Tòa án nhân dân đ m nhiệm thêm chức năng gi i 
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qu  t các tranh ch p  inh t  của hệ th ng Trọng tài  inh t  Nhà nước (các cơ 

quan Trọng tài Kinh t  ch m dứt hoạt động vào tháng 6/1994), gi i qu  t các 

tranh ch p trong quan hệ hành chính và lao động  Trong các Tòa án nhân dân 

được thành lập thêm Tòa chu ên trách là: Tòa Kinh t , Tòa Lao động và Tòa 

Hành chính…có nhiệm vụ chu ên trách gi i qu  t, xét xử các tranh ch p v  

 inh t , lao động và hành chính n   sinh trong xã hội  

Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đ nh hướng của Đ ng v  xâ  dựng và 

hoàn thiện  ộ má  Nhà nước, và  êu cầu cụ thể đ i với tổ chức và hoạt động 

của Tòa án nhân dân, đặc  iệt là Văn  iện Ngh  qu  t đại hội đại  iểu lần thứ 

IX của Đ ng và Ngh  qu  t s  08-NQ/TW ngà  02/01/2002 của Bộ Chính tr  

“Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”… [5] 

Tháng 4/2002 tại  ỳ họp thứ 11, Qu c hội  hóa X đã thông qua Luật Tổ chức 

Tòa án nhân dân năm 2002, tha  th  Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 1992, 

được sửa đổi  ổ sung năm 1993 và năm 1995  Theo Luật nà , Tòa án nhân dân 

t i cao qu n lý các Tòa án nhân dân đ a phương và các Toà án quân sự v  mặt 

tổ chức, có sự ph i hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân đ a phương và Bộ 

Qu c phòng (Bộ Tư pháp qu n lý Tòa án v  tổ chức từ 1981 đ n 2002)  Đâ  là 

một  ước c i cách Tư pháp quan trọng đ i với hệ th ng Tòa án nhân dân. 

The Đi u 34, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 1993 qu  đ nh v  Tổ 

chức, hoạt động của Tòa án quân sự: “Các Toà án quân sự được tổ chức 

trong Quân đội nhân dân Việt Nam để xét xử những vụ án mà bị cáo là quân 

nhân tại ngũ và những vụ án khác theo quy định của pháp luật. Các Toà án 

quân sự gồm có: Toà án quân sự trung ương; Các Toà án quân sự quân khu 

và tương đương; Các Toà án quân sự khu vực. Quân nhân, công nhân và viên 

chức quốc phòng làm việc tại Toà án quân sự có các quyền và nghĩa vụ theo 

chế độ của Quân đội” [43] và Đi u 35 qu  đ nh v  mô hình tổ chức thì Tòa 

án quân sự  ao gồm: “Các Toà án quân sự có Chánh án, các Phó Chánh án, 
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Thẩm phán, Hội thẩm quân nhân, Thư ký Toà án.Chánh án Toà án quân sự 

trung ương là Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Thẩm phán Toà án 

quân sự trung ương là Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao” [43]. 

Thời điểm nà  tổ chức và hoạt động của các Toà án quân sự do Uỷ  an 

thường vụ Qu c hội qu  đ nh  

Đ n năm 2002, Luật tổ chức Tòa án nhân dân mới ra đời có sự qu  

đ nh rõ hơn  ộ má  tổ chức của tằng c p Tòa án quân sự cụ thể tại Đi u 35 có 

qu  đ nh: “Tòa án quân sự trung ương có Chánh án, các Phó Chánh án, 

Thẩm phán, Thư ký Tòa án. Chánh án Tòa án quân sự trung ương là Phó 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương là 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Tòa án quân sự quân khu và tương 

đương có Chánh án, các Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm quân nhân, 

Thư ký Tòa án. Tòa án quân sự khu vực có Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm 

phán, Hội thẩm quân nhân, Thư ký Tòa án” [44]. 

Theo qu  đ nh tại Đi u 16 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 1992 và 

Đi u 16 Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự thì việc qu n lý các Tòa án nhân 

dân đ a phương và các Tòa án quân sự v  tổ chức do Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

đ m nhiệm có sự ph i hợp chặt chẽ với Chánh án Tòa án nhân dân t i cao và 

Bộ trưởng Bộ Qu c phòng  

Na  theo qu  đ nh tại Đi u 17 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 

thì Tòa án nhân dân t i cao qu n lý các Tòa án nhân dân đ a phương và các 

Tòa án quân sự v  tổ chức có sự ph i hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân đ a 

phương và Bộ Qu c phòng  Đâ  là một  ước c i cách tư pháp lớn đ i với 

ngành Tòa án nhân dân  Qu  đ nh nà  là sự cụ thể hoá, là việc thực hiện 

nh ng chủ trương v  c i cách, tổ chức và đổi mới hoạt động các cơ quan tư 

pháp đã được  hẳng đ nh trong Ngh  qu  t s  08-NQ/TW ngày 02 tháng 01 
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năm 2002 của Bộ Chính tr  “về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 

trong thời gian tới” [3]. 

Do đổi mới cơ ch  qu n lý các Tòa án nhân dân đ a phương và các Tòa 

án quân sự v  tổ chức, đồng thời quán triệt Ngh  qu  t s  08-NQ/TW ngày 02 

tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính tr  “gắn việc theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ 

chuyên môn với việc nhận xét, bố trí, sử dụng cán bộ; phân cấp bổ nhiệm theo 

hướng Chủ tịch nước chỉ bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao” [3]; 

do đó, trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 có  ổ sung một s  

nhiệm vụ, qu  n hạn của Chánh án Tòa án nhân dân t i cao v   ổ nhiệm, 

miễn nhiệm, cách chức Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán các Tòa án nhân 

dân đ a phương, các Tòa án quân sự quân  hu và tương đương, các Tòa án 

quân sự  hu vực cũng như v  qu  đ nh  ộ má  giúp việc của các Tòa án nà  

(các điểm 6, 7, 11 và 12 Đi u 25)  

2.1.5. Tổ chức hệ thống Tòa án quân sự từ 2013 đến nay  

K  thừa, phát triển tinh thần Ngh  qu  t s  08-NQ/TW năm 2002 của 

Bộ Chính tr  v  công tác Tư pháp, ngà  02/06/2005 Bộ Chính tr   an hành 

Ngh  qu  t s  49-NQ/TW “Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” 

[4], đã nêu rõ: Tòa án là trung tâm, xét xử là trọng tâm, tranh tụng là  hâu đột 

phá trong công cuộc c i cách tư pháp; Thể hiện sự qu  t tâm chính tr  cao của 

Đ ng v  Chi n lược c i cách tư pháp sâu rộng, cơ   n, thường xu ên và lâu 

dài n n tư pháp nước nhà  Cụ thể hóa các Ngh  qu  t nêu trên của Đ ng, Hi n 

pháp năm 2013, lần đầu tiên trong l ch sử lập Hi n, đã qu  đ nh rõ tại Đi u 

102: “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam, thực 

hiện quyền tư pháp” [48]  Cùng với ngu ên tắc độc lập xét xử; ngu ên tắc 

su  đoán vô tội; ch  độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được đ m   o; Hi n pháp 

năm 2013 còn qu  đ nh cụ thể ngu ên tắc tranh tụng trong xét xử được   o 

đ m ( ho n 5 Đi u 103); Tòa án nhân dân có nhiệm vụ   o vệ công lý,   o vệ 
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qu  n con người, qu  n công dân,   o v  ch  độ xã hội chủ nghĩa,   o vệ 

qu  n và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân  

Tháng 11/2014, để phù hợp với nội dung Hi n pháp, Qu c hội đã thông 

qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân mới  Theo đó, hệ th ng tổ chức của Tòa 

án nhân dân được tổ chức thành 4 c p: Tòa án nhân dân t i cao; Toà án quân 

sự trung ương; Tòa án quân sự quân  hu và tương đương; Tòa án quân sự khu 

vực  Cùng với đó là nhi u tha  đổi v  chức năng, nhiệm vụ, ngu ên tắc hoạt 

động, ch  độ  ổ nhiệm và thi tu ển Thẩm phán cùng các qu  đ nh  hác liên 

quan đ n tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân trong giai đoạn mới  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1. Mô hình tổ chức của hệ thống Tòa án quân sự sau năm 2013 

Đặc  iệt, theo qu  đ nh của Hi n pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa 

án nhân dân năm 2014, việc  ổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao có 

Tòa án nhân 

dân t i cao 

Tòa án quân sự 

trung ương 

Tòa án quân sự 

quân khu và 

tương đương 

Tòa án quân sự 

 hu vực 

- Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao; 

- Bộ má  giúp việc; 

- Cơ sở đào tạo,  ồi dưỡng 
 

- Ủ   an Thẩm phán Tòa án quân sự trung 

ương; 

- Tòa phúc thẩm Tòa án quân sự trung ương; 

- Bộ má  giúp việc  

- Ủ   an Thẩm phán; 

- Bộ má  giúp việc  
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nhi u tha  đổi: Từ s  lượng 120 Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao theo 

Luật cũ, na  theo qu  đ nh của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 rút 

xu ng chỉ còn 13 đ n 17 người  Qu  trình  ổ nhiệm cũng có tha  đổi cơ   n: 

Sau  hi Hội đồng tu ển chọn và giám sát Thẩm phán qu c gia tu ển chọn và 

lên danh sách, tr i qua qu  trình l   phi u tín nhiệm ở nhi u c p, sau đó trình 

Qu c hội phê chuẩn  Căn cứ vào Ngh  qu  t phê chuẩn của Qu c hội, Hội 

đồng Tu ển chọn Thẩm phán mới trình Chủ t ch nước  ý qu  t đ nh  ổ 

nhiệm  

Ngà  26/06/2015 vừa qua, tại  ỳ họp thứ 9 Qu c hội  hóa XIII, Qu c 

hội nước CHXHCN Việt Nam đã chính thức thông qua Ngh  qu  t đ  ngh  

phê chuẩn của Chánh án Tòa án nhân dân t i cao v  việc  ổ nhiệm 15 Thẩm 

phán Tòa án nhân dânTC  Như vậ , trong l ch sử lập Hi n, lập nước và trong 

su t l ch sử 70 năm xâ  dựng và phát triển của Tòa án nhân dân, lần đầu tiên 

trong Hi n pháp nước nhà đã qu  đ nh rõ: “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử 

của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện qu  n tư pháp”, 

thực hiện qu  n lực quan trọng trong  ộ má  Nhà nước  Đồng thời, đâ  cũng 

là lần đầu tiên trong l ch sử n n tư pháp đ t nước, một chức danh t  tụng cao 

c p là Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao được Qu c hội toàn thể xem xét, 

cân nhắc và phê chuẩn  

Các v  Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân t i cao, lần đầu tiên được Qu c hội phê chuẩn có v  trí, vai trò 

quan trọng và v  th  h t sức thiêng liêng trước sứ mệnh cầm cân n   mực,   o 

vệ lẽ ph i,   o vệ công lý,   o vệ sự công  ằng của xã hội   

Ngà  29/5/2015, Chính phủ đã  an hành Ngh  đ nh s  53/2015/NĐ-CP 

qu  đ nh v  nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đ i với cán  ộ, công chức theo qu  đ nh 

tại  ho n 3 Đi u 187 Bộ Luật Lao động  Theo đó, Thẩm phán Tòa án nhân 

dân t i cao được  éo dài thời gian làm việc đ n 65 tuổi (đ i với nam), 60 tuổi 



58 
 

(đ i với n )  Việc  éo dài tuổi làm việc sẽ giúp cho Thẩm phán có thời gian 

 ồi  ổ thêm  i n thức, ngà  càng tích lũ  nhi u  inh nghiệm, tăng cường 

chu ên môn nghiệp vụ và nâng cao tính độc lập của họ, tạo đi u  iện nâng cao 

ch t lượng giám đ c việc xét xử, phát triển án lệ và hướng dẫn áp dụng th ng 

nh t pháp luật trong hệ th ng Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các c p [15]  

Đâ  là một sự  iện quan trọng, một  ước ngoặt trong l ch sử n n tư 

pháp qu c gia, một  ước đổi mới căn   n của hệ th ng Tòa án nhân dân trong 

sự nghiệp củng c  pháp ch  và xâ  dựng Nhà nước pháp qu  n Việt Nam xã 

hội chủ nghĩa  Đồng thời, sự đổi mới nà  là thành tựu to lớn, mang tính l ch 

sử của Chi n lược c i cách tư pháp su t m   chục năm qua theo đ nh hướng 

của Đ ng – Một chi n lược lâu dài, thường xu ên, đòi hỏi ph i luôn luôn đổi 

mới tư du  chính tr  và xâ  dựng pháp luật, nâng cao trình độ nghiên cứu, 

tổng   t thực tiễn và lý luận  hoa học pháp lý, nhằm xâ  dựng một n n tư 

pháp minh  ạch, chuẩn mực, ngà  càng thực hiện có hiệu qu  và ti n gần đ n 

mục tiêu cao đẹp của ch  độ ta là: B o vệ công lý,   o vệ qu  n con người, 

  o vệ qu  n và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân,   o vệ ch  độ xã hội 

chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công  ằng, văn minh, 

đáp ứng xu th  hội nhập qu c t  ngà  càng sâu rộng hiện na   

Được Qu c Hội phê chuẩn, Chủ t ch nước  ổ nhiệm, Chính phủ cho 

phép  éo dài thời gian làm việc…Các v  Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao 

h t sức vinh dự, tự hào với sứ mệnh t i cao, thiêng liêng trong việc B o vệ 

công lý,   o vệ ch  độ XHCN,   o vệ sự ổn đ nh,  ình  ên của xã hội mà 

Đ ng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó  Đồng thời, cũng đòi hỏi các v  

Thẩm phán t i cao ph i thường xu ên rèn lu ện phầm ch t đạo đức cách 

mạng, t t c  vì Công  ằng, lẽ ph i, ra sức nâng cao trình độ chính tr , trình độ 

chu ên môn nghiệp vụ, tận tụ  phụng sự Tổ qu c, phục vụ nhân dân, nỗ lực 

hoàn thành xu t sắc nhiệm vụ được giao  
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Theo qu  đ nh tại Đi u 49 của Luật tổ chức TAND năm 2014 thì các 

Toà án quân sự được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để xét xử 

nh ng vụ án mà    cáo là quân nhân tại ngũ và nh ng vụ án  hác theo qu  

đ nh của luật  V  cơ   n, nội dung các qu  đ nh v  tổ chức của Tòa án quân 

sự được    thừa từ các qu  đ nh hiện hành, nhưng được chỉnh lý và cơ c u lại 

để   o đ m tính hợp lý và  hoa học  

Luật Tổ chức Toà án nhân dân đã thể ch  hóa nội dung của Ngh  qu  t 

s  49-NQ/TW, K t luận s  79-KL/TW, K t luận s  92-KL/TW, Thông  áo s  

181-TB/TW của Bộ Chính tr  v  tổ chức Tòa án; theo đó, tổ chức Tòa án nhân 

dân gồm: Tòa án nhân dân t i cao; các Tòa án nhân dân c p cao; các Tòa án 

nhân dân tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương; các Tòa án nhân dân hu ện, 

quận, th  xã, thành ph  thuộc tỉnh và tương đương; các Toà án quân sự (Đi u 

3)  Tổ chức  ộ má  của các Toà án được qu  đ nh theo hướng chu ên môn 

hoá nhưng linh hoạt, tránh cồng   nh, gâ  t n  ém, lãng phí  Ở Tòa án nhân 

dân t i cao được tổ chức theo hướng tinh gọn với Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân t i cao có từ 13 đ n 17 Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao; ở 

Tòa án nhân dân c p cao, Toà án nhân dân tỉnh, thành ph  trực thuộc trung 

ương ngoài các Tòa chu ên trách hiện có trong cơ c u tổ chức của Tòa án 

nhân dân như Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa  inh t , Tòa lao 

động, trong Luật tổ chức Toà án nhân dân lần nà  qu  đ nh thêm Tòa gia đình 

và người chưa thành niên để gi i qu  t các vụ việc có liên quan đ n người 

chưa thành niên; Ở Toà án nhân dân hu ện, quận, th  xã, thành ph  thuộc tỉnh 

và tương đương có thể có Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người 

chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính  Tu  nhiên, việc thành lập các Tòa 

chu ên trách nà  ở Tòa án nhân dân c p tỉnh, Tòa án nhân dân c p hu ện cụ 

thể nào ph i căn cứ vào  êu cầu nhiệm vụ, đội ngũ Thẩm phán, cán  ộ, công 

chức của từng Tòa án và do Chánh án Tòa án nhân dân t i cao qu  t đ nh  



60 
 

Trường hợp do  êu cầu thực t  xét xử, cần thành lập thêm Tòa chu ên trách 

khác trong Tòa án nhân dân c p cao, Toà án nhân dân tỉnh, thành ph , trực 

thuộc trung ương, Toà án nhân dân hu ện, quận, th  xã, thành ph  thuộc tỉnh 

thì Chánh án Tòa án nhân dân t i cao đ  ngh  Ủ   an thường vụ Qu c hội 

xem xét, qu  t đ nh  

2.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức hệ thống Tòa án 

quán sự 

2.2.1. Về mô hình tổ chức hệ thống Tòa án quân sự 

Theo đánh giá chung, sau hơn 3 năm triển  hai Luật Tổ chức Tòa án 

nhân dân năm 2014 và hơn 15 năm thực hiện Pháp lệnh Tổ chức Tòa án quân 

sự năm 2002, hệ th ng Tòa án đã từng  ước được  iện toàn, phát triển c  v  

tổ chức và hoạt động  Tu  nhiên, trong quá trình thi hành, cơ c u tổ chức của 

Tòa án nhân dân các c p  ộc lộ   t cập và đi u nà  đã  nh hưởng  hông nhỏ 

tới hiệu qu  xét xử của Tòa án   

Hiện na , việc tổ chức Tòa án quân chủng H i quân  hông theo đơn v  

hành chính lãnh thổ quân sự  Với qu  đ nh v  việc tách vụ án trong trường 

hợp    cáo thuộc thẩm qu  n xét xử của Tòa án quân sự và Tòa án nhân dân 

trong nhi u trường hợp dẫn đ n tranh ch p gâ    t lợi cho    cáo và t n  ém 

 hông cần thi t cho hoạt động đi u tra, tru  t , xét xử  Ở Tòa án quân sự các 

c p thì s  lượng án  hông nhi u lại  hác nhau gi a các  hu vực  Do đó, có ý 

 i n đ  ngh  cần sắp x p, cơ c u lại các Tòa án quân sự quân  hu, các Tòa án 

quân sự  hu vực theo hướng chỉ tổ chức Tòa án quân sự quân  hu, thu gọn 

các Tòa án quân sự  hu vực để tránh lãng phí v  nguồn nhân lực  Tu  nhiên, 

cũng có ý  i n cho rằng việc gi  ngu ên ha  cơ c u lại Tòa án quân sự quân 

 hu là v n đ  ph i h t sức cân nhắc   

Trong thời gian tới, Tòa án quân sự cần tập trung thực hiện t t các 

nhiệm vụ trọng tâm sau đâ : 
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Thứ nhất, ti p tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc K t luận s  79-

KL/TW/2010,  Ngh  qu  t s  49-NQ/TW của Bộ Chính tr ; K t luận s  92-

KL/TW của Bộ Chính tr  v  c i cách tư pháp; Ngh  qu  t s  67/NQ-

ĐUQSTW ngà  08/3/2007 của Đ ng ủ  quân sự Trung ương (Quân ủ  Trung 

ương) v  việc lãnh đạo thực hiện Chi n lược c i cách tư pháp trong Quân đội 

đ n năm 2020; các qu  đ nh của Hi n pháp năm 2013 và Luật Tổ chức 

TAND năm 2014  Đẩ  mạnh thực hiện đ  án c i cách tư pháp đ n năm 2020, 

xâ  dựng hệ th ng tư pháp và  ộ má  tổ chức hoạt động theo tinh thần trong 

sạch, v ng mạnh,   o vệ công lý  Hoàn thiện hệ th ng tổ chức Tòa án quân sự 

theo mô hình và lộ trình đã xác đ nh  Xâ  dựng đội ngũ cán  ộ Tòa án quân 

sự có ch t lượng cao, có phẩm ch t đạo đức trong sạch; có dũng  hí   o vệ 

công lý  Nâng cao ch t lượng và hiệu qu  xét xử,   o đ m xét xử đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật;  hông xử oan người vô tội nhưng cũng  hông để lọt 

tội phạm; góp phần quan trọng tăng cường  ỷ luật và sức mạnh chi n đ u của 

Quân đội  Hoàn thành t t nhiệm vụ chính tr  được Đ ng, Nhà nước, Quân đội 

và nhân dân giao phó   

Thứ hai, thực hiện t t công tác thi hành án hình sự  Ra qu  t đ nh thi 

hành án đ i với 100%   n án, qu  t đ nh có hiệu lực pháp luật và chu ển giao 

đúng thời hạn cho cơ quan thi hành án, xét gi m thời hạn ch p hành hình phạt 

tù, thời gian thử thách án treo đúng qu  đ nh, có căn cứ  Chủ động ph i hợp 

với các cơ quan có liên quan gi i qu  t   p thời đơn  hi u nại, t  cáo, ph n 

đ u  hông để tình trạng  hi u nại  éo dài  

Thứ ba, tăng cường công tác giám đ c của các Toà án quân sự c p trên 

đ i với hoạt động xét xử của Tòa án quân sự c p dưới; tổ chức  iểm tra toàn 

diện các mặt công tác của các Toà án quân sự c p dưới theo    hoạch,   o 

đ m  hách quan, toàn diện nhằm   p thời phát hiện và  hắc phục nh ng sai 
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sót  Ph n đ u 100%   n án, hồ sơ vụ án và  iên   n, qu  t đ nh v  hoạt động 

thi hành án được giám đ c,  iểm tra  

Thứ tư, Tòa án quân sự cần làm t t công tác tham mưu cho c p uỷ, Chỉ 

hu  các c p trong xâ  dựng pháp luật, đ u tranh phòng ch ng tội phạm, vi 

phạm pháp luật và  ỷ luật quân đội  Tích cực tham gia phổ  i n giáo dục 

pháp luật với đa dạng các hình thức tu ên tru  n, góp phần làm gi m vi phạm 

pháp luật, tăng cường  ỷ luật quân đội, xâ  dựng quân đội cách mạng, chính 

qu , tinh nhuệ, từng  ước hiện đại… 

Thứ năm, công tác tổ chức Tòa án quân sự trong nh ng năm ti p theo 

có v  trí đặc  iệt quan trọng, qu  t đ nh ch t lượng công tác Tòa án quân sự  

Bởi lẽ, theo qu  đ nh của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì: “Các 

Tòa án quân sự được tổ chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam để xét xử 

những vụ án mà bị cáo là quân nhân tại ngũ và những vụ án khác theo quy 

định của luật”  Do vậ ,  hi triển  hai Luật Tổ chức Tòa án nhân dân trong 

quân đội, cần đặc  iệt chú ý tới việc: Xác đ nh thẩm qu  n xét xử của Tòa án 

quân sự; sắp x p lại s  lượng Tòa án quân sự quân  hu và tương đương, Tòa 

án quân sự  hu vực theo hướng tinh gọn đầu m i;  iện toàn Ủ   an Thẩm 

phán Tòa án quân sự Trung ương; Tòa án quân sự quân  hu và tương đương  

Thứ sáu, nâng cao tính độc lập, nghiêm minh của hoạt động xét xử  Đổi 

mới mô hình tổ chức hệ th ng tòa án theo hai c p xét xử có thể coi là ti n đ  

tổ chức và là đi u  iện chung cho việc thực hiện các mục tiêu của c i cách tư 

pháp  Tu  nhiên, n u phương thức vận hành hệ th ng tòa án cùng với các thủ 

tục áp dụng trong hoạt động của tòa án  hông được đổi mới đồng  ộ với tổ 

chức thì các  êu cầu của c i cách như tính độc lập, nghiêm minh, công  ằng, 

dân chủ và hiệu qu  của hoạt động xét xử -  hâu trung tâm của hoạt động tư 

pháp, chắc chắn sẽ  hông thể đạt được  Như đã phân tích ở Chương 1, sự độc 

lập của tòa án thể hiện ở  a m i quan hệ - độc lập của tòa án với các   u t  
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tác động ngoài hệ th ng tòa án; độc lập gi a các c p tòa án trong hệ th ng tòa 

án và độc lập gi a các thẩm phán, hội thẩm với nhau và với sự đi u hành 

hành chính n ga  trong một tòa án  Xét từ các   u t  ngoài hệ th ng tòa án, 

v n đ  c t lõi hiện na  là xử lý đúng đắn m i quan hệ gi a tòa án với c p ủ  

Đ ng và chính qu  n đ a phương cùng c p, lưu ý điểm mới là tòa án sẽ được 

tổ chức theo c p xét xử,  hông hoàn toàn phụ thuộc vào đ a giới hành chính  

V n đ  quan trọng là tìm được điểm dừng thích hợp, cần thi t nhằm đ m   o 

tòa án độc lập trong việc thực hiện chức năng xét xử nhưng  hông trở thành 

một hệ th ng  hép  ín trước sự giám sát của nhân dân - người chủ thực sự 

của qu  n lực tư pháp  

Thứ bảy, nâng cao năng lực, phẩm ch t pháp lý của thẩm phán, hội 

thẩm quân nhân  Thẩm phán và hội thẩm quân nhân hoàn toàn ch u trách 

nhiệm v  các phán qu  t của mình là   u t  có tính ch t qu  t đ nh và cũng 

có thể coi là thành trì cu i cùng đáng tin cậ  nh t để   o vệ tính độc lập, 

 hách quan của hoạt động xét xử  Cùng với việc tạo lập, hoàn thiện các cơ 

ch  nhằm loại trừ các   u t  tổ chức - hành chính  ên ngoài hệ th ng và nga  

trong hệ th ng tòa án có thể tác động đ n tính độc lập của hoạt đông xét xử, 

v n đ  trọng tâm và c p thi t hiện na , theo tôi là nghiên cứu trình Qu c hội 

 an hành Luật/ Qu  ch  độc lập của thẩm phán  Như đã phân tích đ a v  pháp 

lý độc lập và nh ng   o đ m pháp lý  hác đ i với Thẩm phán  hông ph i là 

một đặc qu  n cho thẩm phán, vì lợi ích của thẩm phán mà thực ch t đó là 

công cụ cơ   n để   o đ m qu  n được xét xử công  ằng của người dân và để 

 hẳng đ nh v  trí t i cao của pháp luật trong nhà nước theo pháp qu  n  

Luật/Qu  ch  độc lập của thẩm phán cần có nh ng nội dung mới cơ   n so 

với qu  đ nh hiện hành v  thẩm phán  

2.2.2. Về nguyên tắc tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án 

quân sự 
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Để việc hệ th ng Tòa án quân sự trong thời gian tới làm t t chức năng, 

nhiệm vụ, qu  n hạn của mình thì thời gian tới các c p ủ  của Quân ủ  Trung 

ương và ngành tư pháp cần xác đ nh rõ ngu ên tắc tổ chức của hệ th ng Tòa 

án quân sự   

2.2.2.1. Đối với Tòa án quân sự khu vực 

Ngu ên tắc thành lập, nhiệm vụ, thẩm qu  n và s  lượng các Tòa án 

quân sự  hu vực  Trong quá trình xâ  dựng chức năng, nhiệm vụ và qu  n 

hạn của Tòa án quân sự  hu vực. Tòa án quân sự  hu vực được coi là Tòa án 

c p thứ nh t trong hệ th ng Tòa án quân sự, có nhiệm vụ và thẩm qu  n 

chung là xét xử, gi i qu  t theo thủ tục sơ thẩm vụ án theo qu  đ nh của Bộ 

luật t  tụng hình sự (Tu  nhiên, đ i tượng xét xử là nh ng quân nhân vi phạm 

pháp luật hình sự)  Bên cạnh đó, việc xác đ nh thành lập  ho ng  ao nhiêu 

Tòa án quân sự  hu vực trong một quân khu cần dựa trên nh ng tiêu chí nh t 

đ nh, như: s  lượng các loại vụ án hình sự lên quan đ n quân nhân x   ra 

trong quân khu; qu  mô v  đ a giới hành chính; s  lượng quân nhân, đặc điểm 

đ a lý    Trong đó, s  lượng các vụ án hình sự và giới hạn đ a  àn  hu vực đ a 

lý là nh ng tiêu chí cơ   n cho việc thành lập Tòa án quân sự  hu vực  

V  cơ c u tổ chức của Tòa án quân sự  hu vực hiện na  có Chánh án, 

Phó Chánh án, Thẩm phán, Thư  ý Tòa án, công chức  hác và người lao 

động  Tu  nhiên việc qu  đ nh s  lượng và ch t lượng đ i với đội ngũ làm 

công tác tại Tòa án quân sự  hu vực cũng chưa rõ ràng cần có nh ng qu  đ nh 

cụ thể tránh tình trạng vừa thừa, vừa thi u nhân lực  

Bên cạnh đó, Chánh án Tòa án nhân dân t i cao mới có qu  n qu  t 

đ nh thành lập và qu  đ nh nhiệm vụ, qu  n hạn của  ộ má  giúp việc trong 

Tòa án quân sự  hu vực sau  hi th ng nh t với Bộ trưởng Bộ Qu c phòng  

Với qu  đ nh như vậ  việc qu n lý theo chi u dọc hiện na  của hệ th ng Tòa 

án quân sự là chưa thực sự rõ ràng  Vai trò và trách nhiệm của các c p Tòa án 
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quân sự  ên trên trong việc tham mưu, đ  xu t v  chức năng, nhiệm vụ và 

qu  n hạn của Tòa án quân sự  hu vực là chưa rõ ràng   

M i quan hệ gi a Tòa án qu n sự  hu vực với Tòa án quân sự c p trên. 

Tòa án quân sự  hu vực có v  trí là Tòa án c p thứ nh t, có m i quan hệ t  

tụng và quan hệ hành chính với Tòa án quân sự c p trên  B n án, qu  t đ nh 

của Tòa án quân sự  hu vực có thể     háng cáo,  háng ngh  theo thủ tục 

phúc thẩm, giám đ c thẩm hoặc tái thẩm  Trong trường hợp nà , Tòa án quân 

sự quân  hu hoặc tương đương sẽ xét xử theo thủ tục phúc thẩm; Tòa án quân 

sự Trung ương sẽ xét xử, gi i qu  t theo thủ tục giám đ c thẩm, tái thẩm  Đâ  

là một điểm mới trong thủ tục giám đ c thẩm, thể hiện ở chỗ Tòa án quân sự 

c p quân  hu hoặc tương đương  hông còn thẩm qu  n giám đ c thẩm, tái 

thẩm đ i với   n án, qu  t đ nh của Tòa án c p dưới (c p  hu vực) như trước 

đâ   Trường hợp trong quá trình thụ lý, gi i qu  t các vụ việc, n u có tranh 

ch p v  thẩm qu  n gi a các Tòa án quân sự  hu vực,  hi u nại các qu  t 

đ nh, hành vi t  tụng của Chánh án Tòa án quân sự  hu vực, thì Chánh án Tòa 

án quân sự quân  hu hoặc tương đương có thẩm qu  n gi i qu  t  

Ngoài quan hệ t  tụng, gi a Tòa án quân sự  hu vực và Tòa án quân sự 

c p trên có m i quan hệ v  hành chính, tổ chức  Tòa án quân sự  hu vực ch u 

sự chỉ đạo của Tòa án c p trên v  các v n đ  tổ chức nhân sự;  áo cáo th ng 

 ê, xét xử; dự toán, qu  t toán  inh phí hoạt động    

2.2.2.2. Đối với Tòa án quân sự quân khu hoặc tương đương 

Tòa án quân sự quân  hu hoặc tương đương có nhiệm vụ xét xử sơ 

thẩm và phúc thẩm các   n án, qu  t đ nh của Toà án quân sự  hu vực chưa 

có hiệu lực pháp luật có  háng cáo,  háng ngh  và xét xử sơ thẩm một s  vụ 

án  hông thuộc thẩm qu  n của Toà án quân sự  hu vực thuộc đ a hạt của 

quân khu. Tòa án quân sự quân  hu hoặc tương đương  hông thực hiện nhiệm 

vụ giám đ c thẩm, tái thẩm các   n án, qu  t đ nh của Tòa án quân sự khu 
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vực thuộc đ a hạt tư pháp  Tu  nhiên, do Tòa án quân sự quân  hu hoặc tương 

đương vẫn ph i  áo cáo công tác trước Chính ủ  quân  hu nên Tòa án quân 

sự quân  hu hoặc tương đương vẫn thực hiện một s  chức năng giám đ c - 

 iểm tra đ i với   n án, qu  t đ nh đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án c p 

dưới nhưng Chánh án Tòa án quân sự quân  hu hoặc tương đương không có 

qu  n  háng ngh  giám đ c thẩm, tái thẩm đ i với   n án, qu  t đ nh đã có 

hiệu lực pháp luật của Tòa án c p dưới, mà việc xem xét  háng ngh  thuộc 

thẩm qu  n của Chánh án Tòa án quân sự Trung ương. 

Mỗi quân  hu hoặc tương đương có một Tòa án quân sự quân  hu hoặc 

tương đương và Uỷ  an Thẩm phán   

Ủ   an Thẩm phán Tòa án quân sự quân  hu và tương đương gồm 

Chánh án, Phó Chánh án và một s  Thẩm phán  S  lượng thành viên của Ủ  

 an Thẩm phán do Chánh án Tòa án nhân dân t i cao qu  t đ nh theo đ  ngh  

của Chánh án Tòa án quân sự quân  hu và tương đương  Phiên họp Ủ   an 

Thẩm phán Tòa án quân sự quân  hu và tương đương do Chánh án chủ trì  

Ủ   an Thẩm phán Tòa án quân sự quân  hu và tương đương có nhiệm 

vụ, qu  n hạn: Th o luận v  việc thực hiện chương trình,    hoạch công tác 

của Tòa án quân sự quân  hu và tương đương; Th o luận  áo cáo công tác 

của Chánh án Tòa án quân sự quân  hu và tương đương với Tòa án nhân dân 

t i cao và Bộ Qu c phòng; Tổng   t  inh nghiệm xét xử; Th o luận v   i n 

ngh  của Chánh án Tòa án quân sự quân  hu và tương đương đ  ngh  Chánh 

án Tòa án quân sự trung ương xem xét lại   n án, qu  t đ nh đã có hiệu lực 

pháp luật theo thủ tục giám đ c thẩm, tái thẩm theo  êu cầu của Chánh án  

 Cơ c u tổ chức của Tòa án quân sự quân  hu và tương đương có các 

Tòa chuyên trách và Văn phòng Tòa án quân sự quân  và tương đương  S  

lượng các Toà chu ên trách, việc thành lập các Tòa chu ên trách, các phòng 
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chức năng thuộc Văn phòng Tòa án quân sự quân và tương đương do Chánh 

án Tòa án nhân dân t i cao qu  t đ nh  

V  trí, nhiệm vụ, thẩm qu  n của Tòa án quân sự quân  hu và tương 

đương  Tòa án quân sự quân  hu và tương đương được xác đ nh là Tòa án c p 

trên của Tòa án quân sự  hu vực, c p dưới của Tòa án quân sự trung ương, 

độc lập với các Tòa án nà  trong gi i qu  t các vụ việc  Tòa án quân sự quân 

 hu và tương đương ch u sự qu n lý, chỉ đạo của Tòa án quân sự trung ương, 

có trách nhiệm qu n lý các Tòa án quân sự  hu vực theo sự phân c p của Tòa 

án nhân dân t i cao  Theo Ngh  qu  t s  49-NQ/TW của Bộ Chính tr , Tòa án 

quân sự quân  hu và tương đương  hông còn chức năng giám đ c thẩm, tái 

thẩm  Chánh án Tòa án c p nà  cũng  hông còn chức năng  háng ngh  giám 

đ c thẩm, tái thẩm  Tòa án quân sự quân  hu và tương đương xét xử theo thủ 

tục phúc thẩm các   n án, qu  t đ nh của Tòa án nhân dân sơ thẩm  hu vực 

 hi có  háng cáo,  háng ngh   Thẩm qu  n xét xử sơ thẩm các vụ án của Tòa 

án quân sự quân  hu và tương đương sẽ được xác đ nh trên ngu ên tắc nh ng 

vụ án nào  hông thuộc thẩm qu  n của Tòa án quân sự  hu vực thì thuộc 

thẩm qu  n của Tòa án quân sự quân  hu và tương đương.  

2.2.2.3. Tòa án quân sự Trung ương 

Theo Ngh  qu  t s  49-NQ/TW của Bộ Chính tr , Tòa án nhân dân t i 

cao  hông còn thẩm qu  n xét xử phúc thẩm, Tòa án quân sự quân  hu và 

tương đương vẫn còn thẩm qu  n xét xử sơ thẩm một s  vụ án  Do đó, cần 

thành lập Tòa án quân sự trung ương để xét xử phúc thẩm các   n án, qu  t 

đ nh sơ thẩm của Tòa án quân sự quân  hu và tương đương     háng cáo, 

 háng ngh   Theo ngu ên tắc Tòa án thực hiện ch  độ 2 c p xét xử, Tòa án 

quân sự trung ương sẽ có thẩm qu  n xét xử phúc thẩm các   n án, qu  t 

đ nh sơ thẩm của Tòa án quân sự quân  hu và tương đương chưa có hiệu lực 

pháp luật     háng cáo,  háng ngh ; xét xử giám đ c thẩm, tái thẩm các   n 
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án, qu  t đ nh của Tòa án quân sự  hu vực đã có hiệu lực pháp luật nhưng    

 háng ngh ; Ủ   an Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương giám đ c thẩm, 

tái thẩm các   n án, qu  t đ nh của Tòa án quân sự quân  hu và tương đương 

đã có hiệu lực pháp luật nhưng     háng ngh    

Cơ c u tổ chức,  iên ch  của Tòa án quân sự trung ương: Theo lộ trình 

và dự tính trong tương lai, Tòa án quân sự  hu vực có thẩm qu  n xét xử sơ 

thẩm hầu h t các vụ việc; s  lượng các vụ việc thuộc thẩm qu  n xét xử sơ 

thẩm của Tòa án quân sự quân  hu và tương đương sẽ gi m; s  lượng vụ việc 

xét xử phúc thẩm của Tòa án quân sự trung ương cũng sẽ gi m so với s  

lượng các vụ án xét xử phúc thẩm tại các Tòa phúc thẩm thuộc Tòa án nhân 

dân t i cao hiện na    

2.2.2.4. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao 

V  chức năng, nhiệm vụ, thẩm qu  n của Toà án nhân dân t i cao. 

Theo qu  đ nh tại Đi u 104 của Hi n pháp mới và cơ c u, tổ chức Tòa án 

nhân dân 4 c p theo Ngh  qu  t 49-NQ/TW thì Tòa án nhân dân t i cao 

 hông thực hiện chức năng xét xử phúc thẩm, mà chỉ thực hiện các chức năng 

giám đ c việc xét xử của các Tòa án  hác; xét xử giám đ c thẩm, tái thẩm; 

tổng   t thực tiễn xét xử;   o đ m áp dụng th ng nh t pháp luật trong xét xử; 

qu n lý các Toà án v  tổ chức (qu n lý tổ chức  ộ má ,  iên ch , cán  ộ,  inh 

phí hoạt động, cơ sở vật ch t, đào tạo,  ồi dưỡng cán  ộ   )  Để cụ thể hóa 

nhiệm vụ “  o đ m áp dụng th ng nh t pháp luật” qu  đ nh tại  ho n 3 Đi u 

104 của Hi n pháp, cần  ổ sung nhiệm vụ của Tòa án nhân dân t i cao là phát 

triển án lệ để   p thời gi i qu  t nh ng  hó  hăn, vướng mắc,   o đ m  êu 

cầu áp dụng th ng nh t pháp luật trong xét xử,  hắc phục tình trạng quá t i và 

chậm  an hành văn   n hướng dẫn áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân t i 

cao  Bên cạnh đó,  ổ sung nhiệm vụ đào tạo,  ồi dưỡng Thẩm phán, Hội thẩm 

và các chức danh tư pháp  hác của Tòa án nhân dân t i cao để phù hợp với 
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đòi hỏi ngà  càng cao của xã hội đ i với công tác Tòa án, đáp ứng  êu cầu v  

việc nâng cao ch t lượng của đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh 

tư pháp  hác trong Tòa án  

V  cơ c u, tổ chức của Toà án nhân dân t i cao: Theo Ngh  qu  t s  

49-NQ/TW và K t luận s  79-KL/TW, thì cần xâ  dựng tổ chức  ộ má  của 

Tòa án nhân dân t i cao theo hướng tinh gọn với s  lượng Thẩm phán từ 13 - 

17 người, là nh ng Thẩm phán có  inh nghiệm xét xử lâu năm, nh ng chuyên 

gia đầu ngành v  pháp luật, hoặc nh ng người đã  inh qua các v  trí lãnh đạo 

trong hệ th ng chính tr , có trình độ cử nhân Luật trở lên và có u  tín cao 

trong xã hội; đồng thời, có cơ c u  ộ má  giúp việc hợp lý,   o đ m đ a v  

pháp lý của Tòa án nhân dân t i cao là cơ quan xét xử cao nh t, thực hiện 

qu  n tư pháp của qu c gia và để phù hợp với qu  đ nh của Hi n pháp v  

việc Qu c hội phê chuẩn việc  ổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao 

(Kho n 7 Đi u 70 Hi n pháp)  Do Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao có s  

lượng hạn ch  như trên, nên  hông tổ chức các Tòa chu ên trách ở Tòa án 

nhân dân t i cao như hiện na   Chức năng xét xử của Tòa án nhân dân t i cao 

do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao đ m nhiệm, cụ thể: các Hội 

đồng chu ên trách gồm 3 hoặc 5 Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ giám đ c 

thẩm, tái thẩm các vụ việc theo sự phân công của Chánh án Tòa án nhân dân 

t i cao và thực hiện theo ngu ên tắc đa s   Tu  nhiên, đ i với nh ng vụ án 

quá phức tạp, trong quá trình xét xử hội đồng xét xử chu ên trách chưa có sự 

nh t trí cao và th ng nh t đ  ngh  đưa vụ án ra Hội đồng toàn thể để xét xử; 

Hội đồng toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao thực hiện giám đ c 

thẩm, tái thẩm đ i với nh ng vụ án đặc  iệt quan trọng liên quan đ n qu  n 

con người, lợi ích lớn của qu c gia và hàm chứa nh ng m i quan hệ phức tạp 

trong vụ án, hoặc nh ng vụ án giám đ c thẩm, tái thẩm của các Hội đồng xét 

xử chu ên trách của TANDTC chưa đạt được sự nh t trí  

Các qu  t đ nh giám đ c thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân t i cao trong nh ng trường hợp nà  sẽ trở thành chuẩn mực trong việc áp 



70 
 

dụng pháp luật, có giá tr  hướng dẫn chung đ i với Tòa án các c p theo 

ngu ên tắc các vụ án tương tự ph i được xét xử và phán qu  t như nhau  Vì 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao là cơ quan xét xử cao nh t 

(Đi u 104 Hi n pháp) nên cần luật hóa nội dung: “Qu  t đ nh giám đ c thẩm, 

tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân t i cao là qu  t đ nh cao 

nh t,  hông     háng cáo,  háng ngh ”  

Bên cạnh đó, để   o đ m thực hiện được vai trò là cơ quan cao nh t 

trong hệ th ng Tòa án với các chức năng, nhiệm vụ quan trọng trong việc 

thực hiện qu  n tư pháp, thì  ộ má  giúp việc v  chu ên môn, nghiệp vụ, 

hành chính tư pháp, qu n lý và xâ  dựng hệ th ng các Tòa án ( ao gồm qu n 

lý cán  ộ, cơ sở vật ch t,  inh phí hoạt động, đào tạo,  ồi dưỡng cán  ộ   ) của 

Tòa án nhân dân t i cao được thi t    theo hướng có đ a v  pháp lý, cơ c u tổ 

chức hợp lý,  hoa học để giúp Tòa án nhân dân t i cao thực hiện t t công tác 

xét xử, tổng   t thực tiễn xét xử,   o đ m áp dụng th ng nh t pháp luật và chỉ 

đạo, lãnh đạo, đi u hành nhanh gọn, thông su t, có hiệu lực và hiệu qu  cao 

các mặt công tác  hác; đồng thời,    thừa và đ m   o tính ổn đ nh của Bộ 

má  tổ chức của hệ th ng Tòa án  

Theo đó, cơ c u tổ chức của Tòa án nhân dân t i cao gồm các vụ 

chu ên môn như hiện na , thực hiện các nhiệm vụ th ng  ê – Tổng hợp, qu n 

tr  - hành chính, qu n lý  iên ch ,  inh phí, cơ sở vật ch t của các Tòa án 

nhân dân, giúp Chánh án Tòa án nhân dân t i cao trong công tác qu n lý nhân 

sự và thực hiện ch  độ, chính sách, thi đua –  hen thưởng đ i với cán  ộ Tòa 

án; nhằm thực hiện t t nhiệm vụ   o đ m áp dụng th ng nh t pháp luật trong 

xét xử, có thể sẽ thành lập Vụ Kiểm tra Giám đ c tha  cho Ban thư  ý hiện 

na ; Thành lập Vụ pháp ch  Tòa án nhân dân t i cao có nhiệm vụ tham mưu, 

giúp việc cho Chánh án Tòa án nhân dân t i cao và Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân t i cao v  hướng dẫn áp dụng th ng nh t pháp luật trong xét xử, 

xâ  dựng các văn   n qu  phạm pháp luật, tổng   t thực tiễn xét xử và phát 
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triển án lệ; Thực hiện K t luận s  116-TB/TW ngà  27/11/2012 của Bộ Chính 

tr , cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân t i cao sẽ trình c p có thẩm qu  n 

qu  t đ nh thành lập Học viện Tòa án để thực hiện nhiệm vụ đào tạo pháp luật 

 ậc đại học và sau đại học, đào tạo,  ồi dưỡng cán  ộ Tòa án, đào tạo nguồn 

nhân lực có ch t lượng cao để tu ển dụng,  ổ nhiệm vào các chức danh tư 

pháp trong hệ th ng Tòa án nhân dân, đào tạo,  ồi dưỡng các chu ên gia 

trong lĩnh vực xét xử, lãnh đạo qu n lý trong Tòa án nhân dân và nghiên cứu 

 hoa học xét xử; Củng c , tăng cường năng lực cho Cơ quan Thanh tra Tòa 

án nhân dân, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ công tác thanh tra; Nghiên cứu 

thành lập Vụ Qu n lý Tòa án nhân dân đ a phương, giúp Chánh án TANDTC 

chỉ đạo, lãnh đạo hệ th ng TAND các c p   p thời và hiệu qu   

V  sự lãnh đạo của Đ ng và sự giám sát của cơ quan dân cử đ i với 

Tòa án nhân dân t i cao  V  sự lãnh đạo của Đ ng và sự giám sát của cơ quan 

dân cử, đ  ngh  gi  ngu ên như hiện na : Tòa án nhân dân t i cao ch u sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính tr , Ban Bí thư trong việc tổ chức triển  hai 

thực hiện các Ngh  qu  t, Chỉ th  của Trung ương và ch u sự giám sát của 

Qu c hội, Ủ   an Thường vụ Qu c hội và Chủ t ch nước trong việc thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện đổi mới v  tổ chức và hoạt động 

của hệ th ng Toà án nhân dân các c p theo quan điểm, chủ trương của Ngh  

qu  t s  49-NQ/TW của Bộ Chính tr , phù hợp với nội dung qu  đ nh của 

Hi n pháp mới sửa đổi như  đã trình  à  ở phần trên, cần thi t ph i  hẩn 

trương nghiên cứu, sửa đổi,  ổ sung một s  qu  đ nh của Luật Tổ chức Tòa 

án nhân dân 2002, cụ thể hóa các qu  đ nh của Hi n pháp, tạo cơ sở pháp lý 

v ng chắc cho quá trình triển  hai thực hiện đổi mới, c i cách hệ th ng Tòa 

án. 
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Tiểu kết chương  

Chương 2 của luận văn đã phân tích và tổng hợp quá trình hình thành 

phát triển của hệ th ng Tòa án nhân dân Việt Nam qua các thời  ỳ  Đặc  iệt, 

nghiên cứu và rút ra nh ng nhận xét v  mô hình tổ chức của hệ th ng Tòa án 

quân sự từ thời  ỳ đầu giành được độc lập đ n  hi Hi n pháp 1959 ra đời, sau 

đó là Hi n pháp năm 1980, Hi n pháp 1992 và gần đâ  nh t là Hi n pháp năm 

2013  Các Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ra đời nhằm qu  đ nh rõ hơn thẩm 

qu  n, chức năng, nhiệm vụ cũng như ngu ên tắc tổ chức hoạt động của hệ 

th ng Tòa án quân sự tại Việt Nam  L ch sử tổ chức hoạt động của hệ th ng 

Tòa án quân sự tại Việt Nam cho th   sự chỉ đạo sát sao của Đ ng và Nhà 

nước trong công tác tư pháp đặc  iệt sau Ngh  qu  t 49 của của Bộ Chính tr  

đâ  là  im chỉ nan đ nh hướng cho ngành Tư pháp nói chung hệ th ng Tòa án 

quân sự nói riêng phát triển nhằm đ m   o sự ổn đ nh của n n tư pháp, thúc 

đẩ  sự phát triển của  inh t  - xã hội trong nh ng năm vừa qua và nh ng năm 

ti p theo  
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KẾT LUẬN 

Qua quá trình phát triển từ ngà  thành lập đ n na , tổ chức và hoạt 

động của Tòa án nhân dân nói chung và hệ th ng Tòa án quân sự nói riêng 

đã  hông ngừng đổi mới, từng  ước được hoàn thiện củng c , v  cơ   n đã 

đáp ứng được  êu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật đ nh  Từng 

 ước hệ th ng tổ chức,  ộ má  cơ quan tòa án các c p của Tòa án quân sự 

đã đi vào ổn đ nh, hoạt động theo một qu  trình đồng  ộ, th ng nh t, đạt 

hiệu qu  trong đ u tranh phòng, ch ng tội phạm,   o vệ các qu  n và lợi 

ích hợp pháp của nhà nước cũng như các qu  n, tự do dân chủ của công dân 

cũng như của quân nhân  

Tu  nhiên qua quá trình hoạt động và trước nh ng  êu cầu nhiệm vụ 

mới của việc xâ  dựng Nhà nước pháp qu  n, tổ chức và hoạt động của Tòa 

án quân sự đã  ộc lộ rõ một s  điểm   t cập chưa hợp lý, đòi hỏi ph i được 

đổi mới, đi u chỉnh cho phù hợp với ti n trình c i cách tư pháp nhằm thực 

hiện các nhiệm vụ và  êu cầu mới  Đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ 

th ng Tòa án quân sự là một v n đ  có ý nghĩa h t sức đặc  iệt quan trọng 

trong công cuộc c i cách tư pháp hiện na , đâ   hông chỉ là một đòi hỏi 

 hách quan và c p thi t để đáp ứng  êu cầu xâ  dựng n n  inh t  th  trường 

đ nh hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập  inh t  qu c t  mà còn là v n đ  đòi 

hỏi của việc đổi mới hệ th ng chính tr , đổi mới tổ chức và hoạt động của  ộ 

má  nhà nước và công cuộc xâ  dưng nhà nước pháp qu  n xã hội chủ nghĩa 

Việt nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân,   o đ m một cách t t 

nh t các qu  n, tự do, dân chủ của công dân  Việc đổi mới tổ chức của hệ 

th ng tòa án cần quán triệt các ngu ên tắc, các quan điểm chỉ đạo việc c i 

cách  ộ má  Nhà nước và các cơ quan tư pháp, trên cơ sở    thừa có chọn lọc 

nh ng thành tựu đã đạt được của Việt Nam và th  giới  Đặc  iệt là việc thực 

hiện các Ngh  qu  t của Đ ng v  c i cách tư pháp, nh t là Ngh  qu  t s  49- 
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NQ/TW ngà  2/6/2005 của Bộ chính tr  v  chi n lược c i cách tư pháp đ n 

năm 2020  Qua nghiên cứu luận văn có thể rút ra nh ng   t luận sau: 

(1) Tòa án quân sự là một  ộ phận r t quan trọng  hông thể thi u được 

trong   t  ỳ nhà nước nào. 

(2) Làm rõ được v  trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án quân sự 

trong ngành Tư pháp và  ộ má  qu n lý Nhà nước ta  

(3) Khái quát được l ch sử hình thành và phát triển của hệ th ng Tòa án 

quân sự từ năm 1945 trở lại đâ   

(4) Đưa ra nh ng nhận xét đánh giá v  thực trạng tổ chức và hoạt động 

của Tòa án quân sự theo pháp luật hiện hành  

Với nh ng nội dung mà luận văn đ  cập, h  vọng sẽ đóng góp một 

phần vào việc thực hiện thành công đổi mới tổ chức và hoạt động của tòa án 

đáp ứng  êu cầu của c i cách tư pháp ở nước ta hiện na   
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