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LÊ HUỲNH TẤN DUY * 

Tóm tắt: Thu thập, giao chứng cứ của người bào chữa là những quy định mới của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 hướng đến mục đích bảo đảm việc tranh tụng có hiệu quả của người bào chữa. Bài 

viết phân tích và đánh giá những quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam liên quan đến vấn đề 

thu thập và giao chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan đến việc bào chữa và thực tiễn thực hiện; chỉ ra những 

điểm hạn chế, không hợp lí. Trên cơ sở đó, kết hợp với việc tham khảo pháp luật quốc tế và một số quốc 

gia khác, đề xuất định hướng hoàn thiện quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về vấn đề này.  

Từ khoá: Tố tụng hình sự; người bào chữa; thu thập; giao chứng cứ; pháp luật quốc tế; pháp luật 

nước ngoài 
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COLLECTING AND SUBMITTING EVIDENCE BY DEFENCE COUNSELS IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS 

Abstract: Collecting and submitting evidence by defence counsels are new provisions of the 

Criminal Procedure Code 2015 which aimat ensuring the effective argumentation of defence counsels. 

This paper analyses and evaluates provisions of Vietnamese criminal procedure law governing two 

issues including the collection and delivery of evidence, documents and objects related to the defence 

and practical implementation. Based upon this, combining with the reference to international law and 

some other countries’ laws, the author offers orientation for reforming provisions of Vietnamese 

criminal procedure law regarding these two issues.  
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1. Quy định của pháp luật tố tụng hình 

sự Việt Nam về thu thập chứng cứ của 

người bào chữa và thực tiễn thực hiện  

Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 

2015 là BLTTHS đầu tiên ghi nhận quyền 

thu thập chứng cứ của người bào chữa (NBC). 

Cụ thể, điểm h khoản 1 Điều 73 BLTTHS 

quy định NBC có quyền: “Thu thập, đưa ra 

chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu”. Tiếp đến, 

khoản 2 Điều 88 liệt kê những hoạt động1 cụ 

thể mà NBC có thể thực hiện để thu thập 

chứng cứ bao gồm: “Gặp người mà mình  

                                                      
1  Có tác giả gọi đây là các “biện pháp/phương thức” 

thu thập chứng cứ của NBC. Xem: Nguyễn Hữu 

Hậu, “Đánh giá của cơ quan, người tiến hành tố 

tụng về hoạt động thu thập chứng cứ của luật sư 

trong vụ án hình sự”, Kỉ yếu Hội thảo: Thực trạng 

hoạt động thu thập chứng cứ của luật sư trong vụ 

án hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015, Học viện Tư pháp cơ sở tại Thành 

phố Hồ Chí Minh, tháng 10/2021, tr. 44.  
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