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Lời nói đẩu

Từ khi tham gia vào quá trình hội nhập với kinh tế thế giới thì hoạt động nghề 
Luật ờ Việt Nam đã trờ thành một trong những yếu tố có tầm quan ưọng hàng 
đầu. Hoạt động này đã tạo ra môi trường pháp lý an toàn cho các hoạt động kinh 
tế - xã hội. Tuy nhiên, tnrớc nhũng yêu cầu mới của thời kỳ hội nhập, đòi hỏi cần 
phải nâng cao chất lượng của hoạt động nghề Luật.

Để nâng cao chất lượng hoạt động nghề Luật thì nhiệm vụ cấp thiết đặt ra là 
phải nghiên cứu và hiểu biết về tâm lý của hoạt động này. Bởi lẽ, hoạt động 
nghề Luật gắn liền với sự phức tạp và đa dạng của tâm lý con người. Tâm lý là 
động lực nội tâm chi phối từ nhận thức, thái độ đến hành vi của các chủ thể 
trong hoạt động.

Đáp ứng nhu cầu này, Tâm lý học tu pháp đã được tiến hành giảng dạy rộng 
rãi cho sinh viên ngành Tư pháp trong những năm gần đây. Song, đây là một 
ngành khoa học còn rất mới ở Việt Nam. Cũng vì thế mà, hiện nay những sách, 
tài liệu vé tâm lý học tư pháp còn thiếu và chưa có hệ thống.

Từ những thực tế trên, Tập thể tác giả hiện đang công tác tại trường Đại học 
Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn cuốn giáo trình 'Tâm lý học tư pháp”. Đây là 
cuốn giáo Ưình được biên soạn công phu, khoa học và có hệ thống, là tài liệu 
học tập, tham khảo hữu ích đối với sinh viên, học viên các trường đào tạo ngành 
Luật, An ninh, Công an... cũng như đông đảo bạn đọc quan tâm, tìm hiểu về 
tâm lý tư pháp. Việc biên soạn giáo trình dựa trên sự tham khảo nhiều tài liệu 
nước ngoài và những kiến thức thu được từ thực tế hoạt động nghề Luật ở 
Việt Nam thời gian qua.

Mặc dù đã rất cô' gắng trong quá trình biên soạn, nhưng chắc chắn giáo trình 
không tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp 
của đổng nghiệp và bạn đọc để giáo trình được hoàn thiộn hơn trong những lần 
tái bản sau.

Mọi góp ý xin gửi vé Công ty CP Sách Đại học -  Dạy nghé 25 Hàn Thuyên, 
Hà Nội.

Tập th ê  tá c  giả
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TÂM LÝ HỌC Tư PHÁP■

LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC■ ■

I - sơ Lược LỊCH Sử CỦA TÄM l ý  h ọ c

Tâm lý học tư pháp được hình thành vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 
gắn liền với sự phát triển mạnh mẽ của tâm lý học, tâm thần học và một loạt 
các ngành khoa học pháp lý (trước tiên là Luật Hình sự).

Sự phát triển của tâm lý học, tâm thần học và luật học đã dẫn đến tính tất 
yếu của việc hình thành tâm lý học tư pháp như một ngành khoa học độc lập. 
Vào nãm 1899 P.I.Côvalepxki đã đề xuất vấn đề: Phân chia tâm lý học bệnh 
nhân và tâm lý học tư pháp; đưa những ngành khoa học này vào chương 
trình giáo dục khoa học pháp lý.

Cuối thế kỷ XIX cùng với sự ra đòi của tội phạm học, tâm lý học tội 
phạm cũng được hình thành. Nhà tội phạm học Grans Gross - Tác giả cuốn 
‘Tâm  lý học tội phạm” cho rằng: Tâm lý học tư pháp là một ngành khoa học 
ứng dụng. Cần có ngành khoa học tâm lý ứng dụng đặc trưng để nắm bắt 
những quy tắc điều khiển các quá trình tâm lý học hoạt động tư pháp.

Thế kỷ XIX Cesare Lombroso là một trong những người đầu tiên thử giải 
thích bản chất của hành vi phạm tội theo quan điểm chủng tộc học. Đến 
ngày nay thuyết của Lômbôrođơ vần được kế tục nghiên cứu sâu hơn. 
Những tiếng vang của thuyết này có thể tìm thấy trong các thuyết khoa học 
hiện đại, như trong thuyết Phơrớt và học thuyết Phơrớt mới về sự thích bạo 
lực bẩm sinh và những ham mê phá hoại.

Đầu thế kỷ XX trong tâm lý học tư pháp bất đầu xuất hiện các phương 
pháp thực nghiệm điểu tra. Tuy nhiên, phần lớn các công trình nghiên cứu ở 
giai đoạn này đều dành cho nghiên cứu tâm lý của người làm chứng. Trong 
nghiên cứu tâm lý điểu tra hành vi phạm tội bước tiến quan trọng là việc áp
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dụng một cách trực tiếp phương pháp thực nghiệm tâm lý. Một trong những 
nhà sáng lập ra phương pháp này là nhà tâm lý học người Pháp Anphren 
Bine. Lần đầu tiên ông đã nghiên cứu vấn đề về sự ảnh hưởng của ám thị đối 
với lời khai của trẻ em bằng con đường thực nghiệm. Nãm 1900 ông đã viết 
cuốn sách “ám thị”. Trong một chương của cuốn sách này ông đã để cập đến 
vấn để về sự ảnh hưởng của ám thị đến lời khai của trẻ em.

Trong thế kỷ XX, đặc biệt vào những năm 50 -  60, các vấn đề của tâm lý 
học tư pháp đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học. 
Nhiều công trình nghiên cứu mang tính nền tảng ra đời như: “Tâm lý học và 
tình trạng phạm tội” của tác giả R.Luvas (Hambuốc 1956); “Tâm lý học tư 
pháp” của tác giả A .v Đulốp (Minsk 1975); “Tâm lý học tư pháp dành cho 
điều tra viên” (Matxcơva 1977)...

Hiện nay môn tâm lý học tư pháp đã được đưa vào giảng dạy ở các trường 
Đại học Luật, khoa tâm lý chuyên ngành của các trường Đại học lớn trong cả nước.

II -  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TẢM lý h ọ c

Tâm lý học tư pháp là tâm lý học chuyên ngành được ứng dụng trong hoạt 
động tư pháp. Khi mới xuất hiện, tâm lý học tư pháp chủ yếu nghiên cứu các 
quy luật tâm lý biểu hiện trong hoạt động xét xử, đặc biệt là xét xử các vụ án 
hình sự. Do sự phát triển của bản thân ngành khoa học này và do đòi hỏi của 
thực tiễn, đối tượng nghiên cứu của tâm lý học tư pháp không ngừng được 
mở rộng. Ngày nay, tâm lý học tư pháp nghiên cứu các vấn đề cơ bản sau:

2.1. Tâm lý học tư pháp nghiên cứu những khía cạnh tâm lý của hành vi phạm 

pháp nói chung, hành vi phạm tội nói riêng

Những khía cạnh tâm lý đó gồm:

-  Những đặc điểm tâm lý tiêu cực hình thành ở cá nhân, là nguyên nhân 
của hành vi phạm tội.

Tâm lý, nhân cách con ngưòi được hình thành, phát triển dưới ảnh hưởng 
trực tiếp của điều kiện, hoàn cảnh sống, của giáo dục, hoạt động, giao tiếp ... 
Các tác động có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm lý, nhân cách 
cùa con người theo hai hướng:

+ Làm hình thành, phát triển những phẩm chất phù hợp với các yêu cầu, 
dời hỏi cúa xã hội.
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+ Làm hình thành, phát triển những đặc điểm tâm lý tiêu cực, không đáp 
ứng được các yêu cầu và đòi hỏi của xã hội.

Các công trình nghiên cứu trong tầm lý học tư pháp về vấn đề này đã 
chứng tỏ rằng, chính các đặc điểm tiêu cực trong tâm lý, nhân cách con 
người là một trong những nguyên nhân dản đến hành vi nguy hiểm cho xã 
hội. Ví dụ, những nghiên cứu về nguyên nhân phạm tội trong thanh thiếu 
niên ở nước ta cho thấy: đa số các em do những đặc điểm tâm lý tiêu cực đã 
hình thành trước đó như: lười biếng, thích ân chơi, đua đòi mà đã đi vào con 
đường phạm tội.

-  Các yếu tố cấu thành nên hành vi phạm tội. Xét về mặt cấu trúc, hành vi 
phạm tội cũng có các thành phần của một hành vi. Tuy nhiên, tính chất của 
các thành phần cấu trúc này trong hành vi phạm tội lại có sự khác biệt lớn so 
với những hành vi đúng pháp luật. Tâm lý học tư pháp làm sáng tỏ các thành 
phần cấu trúc của hành vi phạm tội, giúp cho việc đánh giá bản chất của 
hành vi phạm tội như: xác định lỗi của người phạm tội, tính nguy hiểm của 
hành vi đó...

-  Hậu quả tâm lý của hành vi phạm tội. Việc thực hiện hành vi phạm tội 
luôn để lại những hậu quả nhất định trong tâm lý của người phạm tội. 
Những thay đổi trong tâm lý người phạm tội như: sự căng thẳng về nhận 
thức, xúc cảm... là đối tượng nghiên cứu của tâm lý học tư pháp.

-  Chuyển biến tâm lý của người phạm tội trong các giai đoạn: điều tra, 
xét xử, thi hành án. Tất cả các giai đoạn của hoạt động tư pháp đều nhằm đạt 
được mục đích chung của hoạt động tư pháp. Song, mỗi giai đoạn điều tra, 
xét xử và cải tạo lại thực hiện những mục tiêu riêng, được tiến hành trong 
những điều kiện rất khác biệt. Tham gia vào từng giai đoạn tố tụng khác 
nhau, người phạm tội sẽ chịu tác động của điều kiện và mục đích khác nhau 
của hoạt động mà có những diễn biến tâm lý khác biệt. Tất cả những diễn 
biến tâm lý của người phạm tội với các tư cách là người bị tình nghi, bị can, 
bị cáo, phạm nhân... là đối tượng nghiên cứu của tâm lý học tư pháp.

-  Khía cạnh tâm lý của quá trình tái hoà nhập cộng đồng của người mãn 
hạn tù. Sau khi chấp hành hình phạt và trở về với đời sống xã hội, đối với 
người mãn hạn tù thì đây là một giai đoạn hết sức khó khăn với nhiều thử 
thách. Tâm lý của cá nhân có nhiều diễn biến phức tạp và là đối tượng 
nghiên cứu của tâm lý học tư pháp.
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2.2. Tâm lý học tư pháp nghiên cứu các khía cạnh tâm lý của hoạt động tư pháp

Các khía cạnh tâm lý đó gồm:

-  Cấu trúc tâm lý của các dạng hoạt động tư pháp. Tầm lý học tư pháp 
nghiên cứu và làm sáng tỏ các thành phần cấu trúc, các chức năng tâm lý 
trong cấu trúc của hoạt động điều tra, xét xử, thi hành án.

-  Đặc điểm tâm lý của các dạng hoạt động tư pháp cụ thể. Để thực hiện 
nhiệm vụ của các giai đoạn điều tra, xét xử hay thi hành án, người cán bộ tư 
pháp cần phải tiến hành các dạng hoạt động cụ thể. Ví dụ, để điểu tra vụ án, 
điểu ưa viên phải tiến hành các hoạt động như: xét hỏi bị can, lấy lời khai 
của người làm chứng, người bị hại, hoạt động đối chất... tâm lý học tư pháp 
nghiên cứu và làm sáng tỏ khía cạnh tâm lý của các hoạt động này.

-  Các phẩm chất tâm lý cần thiết cho người cán bộ hoạt động trong lĩnh 
vực tư pháp. Việc làm sáng tỏ bản chất của hoạt động tư pháp cho thấy, để 
hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực này, người cán bộ tư pháp cần phải có 
được nhũng phẩm chất nghề nghiệp đặc biệt. Tâm lý học tư pháp nghiên cứu 
và chỉ ra những phẩm chất tâm lý cần thiết đó.

2.3. Tâm lý học tư pháp nghiên cứu các đặc điểm tâm lý của các chủ thể tham 

gia hoạt động tư pháp

Hiệu quả của hoạt động tư pháp phụ thuộc nhiều vào hành vi xử sự của 
các chủ thể tham gia. Tuy nhiên, hoạt động tư pháp là một hoạt động dặc 
biệt, vì thế, nó có thể dẫn tới những diễn biến tâm lý rất đặc trưng. Tâm lý 
học tư pháp nghiên cứu và làm sáng tỏ dặc điểm tâm lý của các chủ thể: bị 
can, bị cáo, người làm chứng, người bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự... khi 
họ tham gia vào các dạng hoạt dộng tư pháp khác nhau.

2.4. Tâm lý học tư pháp nghiên cứu và soạn thảo ra các phương pháp tâm lý 

sử dụng trong hoạt động tư pháp

Là ngành khoa học ứng dụng, tâm lý học tư pháp còn soạn thảo ra các 
phương pháp tác động tâm lý để sử dụng trong hoạt động tư pháp, giúp cho 
người cán bộ tư pháp có thể tác động đến tâm lý của các đối tượng cần thiết.

Ill -  NHIỆM VỤ CỦA TAM LÝ HỌC TƯ PHÁP

Nhiệm vụ của tâm lý học tư pháp bao gồm nhiệm vụ chung và nhiệm vụ 
cụ thể.
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