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CHÚ THÍCH 

 

Tiếp theo tài liệu “Tổng hợp các hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao 

(các hướng dẫn chung)”, các Luật sư, chuyên viên pháp lý của Công ty Luật FDVN đã hệ 

thống, tổng hợp các hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao được ban hành từ năm 

1987 đến thời điểm tháng 02/2020, các hướng dẫn của từng vấn đề cụ thể trong lĩnh vực hình 

sự, tố tụng hình sự.  

Trong thời gian đến chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ 

của Tòa án nhân dân tối cao trong lĩnh vực dân sự cũng như các tài liệu nghiệp vụ khác. Xin 

chia sẽ tài liệu này vì mục đích nghiên cứu, học tập và công tác. Chúng tôi phản đối việc sử 

dụng tài liệu này vào các mục đích thương mại hoặc mục đích khác trái pháp luật. 
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Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016

HƯỚNG DẪN
v ề  việc xét, đề nghị đặc xá trong trưòng hợp đặc biệt cho người bị kết án 

đang đưọ*c hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2016)

Đe thực hiện đúng và thống nhất khoản 2 Điều 5 Quyết định số 
2230/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016; 
điếm a tiếu mục 1 Mục III, điếm b tiếu mục 2 Mục III và điếm đ tiếu mục 1 
Mục IV Hướng dẫn số 325/HĐTVĐX ngày 25/10/2016 của Hội đồng tư vấn 
đặc xá;

Sau khi có ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, Tòa án 
nhân dân tối cao hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục tiến hành 
xét, đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người đang được hoãn, tạm 
đình chỉ chấp hành án phạt tù nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (02/9/2016) như sau:

I. ĐÔI TƯỢNG XÉT ĐẶC XÁ TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:

Đối tượng được đề nghị đặc xá trong trường họp đặc biệt theo quy định 
tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 223 0/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 của 
Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016 bao gồm:

1.1. Người Việt Nam, người nước ngoài phạm tội bị Tòa án Việt Nam kết 
án phạt tù đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; được phía nước 
ngoài (Chính phủ, Đại sứ quán, Cơ quan đại diện Lãnh sự, các tổ chức quốc 
tế,...) hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam (các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, các Ban của Đảng) đề nghị xem xét đặc xá và xét thấy việc đặc xá cho 
họ là cần thiết, đảm bảo yêu cầu về công tác đối ngoại của Nhà nước.

1.2. Người bị kết án là nhân sĩ, trí thức, nghệ sỹ,...; người có chức sắc tôn 
giáo; người có chức vụ trong các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề 
nghiệp...bị kết án phạt tù đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 
được cơ quan, tổ chức hoặc người có thấm quyền của Việt Nam (các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, các Ban của Đảng) đề nghị xem xét đặc xá và xét thấy việc đặc 
xá cho họ là cần thiết, đảm bảo yêu cầu về công tác đối nội của Nhà nước.
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1.3. Người bị kết án phạt tù, đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án 
phạt tù theo quyết định vẫn đang có hiệu lực của Tòa án có thấm quyền nếu 
thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đã lập công lớn trong thời gian đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp 
hành án phạt tù: Là trường hợp người bị kết án đã có hành động giúp cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền (như: cơ quan Thanh tra, Hải quan, Kiếm lâm, Quản 
lý thị trường, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát,...) phát hiện, truy bắt, điều tra 
và xử lý tội phạm; cứu được tính mạng của người khác hoặc tài sản có giá trị từ 
ba mươi triệu đồng trở lên của Nhà nước, của tập thể, của công dân trong thiên 
tai, hỏa hoạn; có những phát minh, sáng kiến có giá trị lớn hoặc có thành tích 
đặc biệt xuất sắc khác được cơ quan Nhà nước có thấm quyền xác nhận.

b) Là thương binh, bệnh binh; người có thành tích trong chiến đấu bảo vệ 
Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội được tặng thưởng một trong các danh hiệu: 
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, 
Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Dũng sỹ trong kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước; được tặng thưởng một trong các loại Huân chuông hoặc được tặng 
thưởng Huy chương kháng chiến. Người có một trong các thân nhân (như: Bố 
đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, anh, chị, em ruột hoặc bố nuôi, mẹ nuôi, con 
nuôi hợp pháp) là liệt sỹ. Người là con đẻ, con nuôi hợp pháp của “Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng”; con của gia đình được Chủ tịch nước, Chủ tịch Chính phủ lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam tặng bằng “Gia đình có công với nước”.

c) Khi phạm tội là người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuối);

d) Là người từ 70 tuối trở lên;

đ) Là người đang bị mắc một trong các bệnh hiếm nghèo như: Ưng thư 
giai đoạn cuối, liệt, lao nặng kháng thuốc, xơ gan cố chướng, suy tim độ III trở 
lên, suy thận độ IV trở lên, nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn AIDS đang có 
nhiễm trùng cơ hội, không có khả năng tự phục vụ bản thân và có tiên lượng 
xấu, nguy cơ tử vong cao hoặc mắc một trong các bệnh khác được Hội đồng 
giám định y khoa, bệnh viện cấp tỉnh hoặc cấp quân khu trở lên kết luận bằng 
văn bản là bệnh hiểm nghèo, nguy hiểm đến tính mạng.

e) Là người từ 60 tuổi trở lên mà thường xuyên ốm đau, không tự phục 
vụ bản thân được.

Người từ 60 tuổi trở lên mà thường xuyên ốm đau là người phải nằm 
điều trị tại bệnh viện liên tục trong thời gian dài (từ ba tháng trở lên) hoặc
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không liên tục nhưng nhiều lần phải nằm điều trị tại bệnh viện (mỗi lần không 
dưới một tháng), không lao động, không tự phục vụ bản thân được và không 
còn khả năng gây nguy hiểm cho xã hội, có kết luận bằng văn bản của Hội 
đồng giám định y khoa hoặc bản sao bệnh án, xác nhận bằng văn bản của Bệnh 
viện cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên về tình trạng bệnh tật.

g) Người bị kết án có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân 
là lao động duy nhất trong gia đình: Là trường hợp người bị kết án có gia đình 
đang lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai 
nạn, không còn tài sản gì đáng kể hoặc có bố đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con ốm đau 
nặng kéo dài, không có người chăm sóc mà người bị kết án là lao động duy 
nhất trong gia đình, được úy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận 
là đúng.

h) Người bị kết án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc phạm tội 
nghiêm trọng do vô ý là nữ giới mà đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án 
phạt tù lần đầu vì lý do đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuối (tính 
đến ngày 30/11/2016), nếu xét thấy việc đặc xá cho họ không làm ảnh hưởng 
đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

II. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐÈ NGHỊ ĐẶC XÁ

2.1. Người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 
có nơi cư trú rõ ràng (có xác nhận của úy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc 
đơn vị quân đội nơi quản lý người bị kết án).

2.2. Trong thời gian đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 
người bị kết án luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc 
cơ quan, đơn vị nơi quản lý (có nhận xét của ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị 
quân đội nơi quản lý người bị kết án); khi được đặc xá sẽ không làm phương hại 
đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không gây ảnh hưởng tiêu cực tới công 
tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Nhà nước và địa phương.

2.3. Người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, 
tiền bồi thường thiệt hại, tiền truy thu, án phí và các nghĩa vụ dân sự khác, trừ 
những trường hợp không bị kết án phạt tù về các tội phạm về tham nhũng đã 70 
tuoi trở lên hoặc từ 60 tuối trở lên nhưng thường xuyên ốm đau hoặc người 
đang mắc bệnh hiểm nghèo mà bản thân người đó và gia đình không còn khả 
năng thực hiện.

- Người bị kết án là người chưa thành niên phạm tội mà trong bản án, quyết 
định của Tòa án giao trách nhiệm bồi thường thiệt hại hoặc nghĩa vụ dân sự khác
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cho bố mẹ hoặc người đại diện họp pháp thì phải có đầy đủ tài liệu chúng minh bô, 
mẹ hoặc người đại diện họp pháp đã thực hiện xong trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại hoặc nghĩa vụ dân sự mới được xem xét, đề nghị đặc xá.

- Những trường họp sau đây được coi là đã thực hiện xong hình phạt bổ 
sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, tiền truy thu, án phí và các nghĩa vụ dân 
sự khác hoặc chưa thực hiện xong nhưng vẫn được xem xét, đề nghị đặc xá nếu 
có đầy đủ các điều kiện khác:

+ Người bị kết án được Tòa án miễn thực hiện hình phạt bổ sung là phạt 
tiền, tiền truy thu, án phí.

+ Người bị kết án được người bị hại hoặc người đại diện họp pháp của 
người bị hại có văn bản đồng ý xóa nợ, không yêu cầu thực hiện trách nhiệm 
bồi thường thiệt hại về dân sự nữa và được ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú 
hoặc Cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận.

+ Người bị kết án phải chấp hành nghĩa vụ dân sự (như về cấp dưỡng) 
cho bên bị hại theo định kỳ hàng tháng mà tính đến ngày 30/11/2016, bản thân 
người bị kết án hoặc thân nhân của họ đã chấp hành đầy đủ, đúng hạn các 
khoản nghĩa vụ dân sự theo định kỳ mà bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên 
và được Úy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc Cơ quan thi hành án 
dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận.

+ Người bị kết án được Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm 
quyền ra Quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định của pháp luật về thi 
hành án dân sự.

2.4. Tính đến ngày 30/11/2016, Quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành 
án phạt tù (không tính số lần ban hành quyết định) của Tòa án có thẩm quyền 
vẫn đang có hiệu lực thi hành đối với người bị kết án.

III. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐÈ NGHỊ ĐẶC XÁ

Không được đề nghị đặc xá cho người bị kết án phạt tù đang được hoãn, 
tạm đình chỉ trong các trường hợp sau đây:

3.1. Bản án hoặc quyết định của Tòa án đối với người đó đang có kháng 
nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

3.2. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội khác.

3.3. Trước đó đã được đặc xá.
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3.4. Có từ hai tiền án trở lên (mà chưa được xóa án tích).

3.5. Phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an 
ninh quốc gia.

3.6. Bị kết án phạt tù về một trong các tội: Khủng bố; phá hoại hòa bình; 
chống loài người; tội phạm chiến tranh; chống người thi hành công vụ có tố chức 
(quy định tại điểm a khoản 2 Điều 257 Bộ luật hình sự năm 1999) hoặc phạm 
tội nhiều lần (quy định tại điểm b khoản 2 Điều 257 Bộ luật hình sự năm 1999) 
hoặc xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội (quy định tại điếm c 
khoản 2 Điều 257 Bộ luật hình sự năm 1999) hoặc gây hậu quả nghiêm trọng 
(quy định tại điểm d khoản 2 Điều 257 Bộ luật hình sự năm 1999).

3.7. Bị kết án phạt tù từ 10 năm trở lên đối với tội xâm phạm tính mạng, 
sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người do cố ý.

3.8. Bị kết án phạt tù từ 07 năm trở lên đối với tội cướp tài sản, cướp giật 
tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sản xuất trái phép chất ma túy, mua 
bán trái phép chất ma túy, chiếm đoạt chất ma túy.

3.9. Bị kết án phạt tù (theo bản án) thuộc một trong các trường họp sau đây:

- Giết người có tổ chức (quy định tại điểm o khoản 1 Điều 93 Bộ luật 
hình sự năm 1999);

- Giết người có tính chất côn đồ (quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 
Bộ luật hình sự năm 1999);

- CÓ ý gây thương tích có tổ chức (quy định tại điểm e khoản 1 Điều 104 
Bộ luật hình sự năm 1999) hoặc có tính chất côn đồ (quy định tại điểm i khoản 
1 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999) hoặc phạm tội nhiều lần đối với cùng 
một người hoặc đối với nhiều người (quy định tại điểm c khoản 1 Điều 104 Bộ 
luật hình sự năm 1999);

- Hiếp dâm có tính chất loạn luân (quy định tại điểm e khoản 2 Điều 111 
Bộ luật hình sự năm 1999);

- Hiếp dâm trẻ em có tính chất loạn luân (quy định tại điểm a khoản 2 
Điều 112 Bộ luật hình sự năm 1999);

- Cưóp tài sản có sử dụng vũ khí (quy định tại điếm d khoản 2 Điều 133 
Bộ luật hình sự năm 1999, các loại vũ khí được quy định tại Điều 3 Pháp lệnh số
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16/2011/UBTVQH ngày 30/6/2011 của ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, 
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ); cướp tài sản có tố chức (quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999); cướp tài sản gây hậu 
quả nghiêm trọng, rât nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (quy định tại diêm g 
khoản 2, điểm c khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999);

- Cướp giật tài sản có tổ chức (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 136 Bộ 
luật hình sự năm 1999); cướp giật tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm 
trọng, đặc biệt nghiêm trọng (quy định tại điểm h khoản 2, điểm c khoản 3, 
điểm c khoản 4 Điều 136 Bộ luật hình sự năm 1999);

- Trộm cắp tài sản có tổ chức (quy định tại điểm a khoản 2 Điều 138 Bộ 
luật hình sự năm 1999); trộm cắp tài sản gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm 
trọng, đặc biệt nghiêm trọng (quy định tại điểm g khoản 2, điếm b khoản 3, 
điểm b khoản 4 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999);

- Cướp tài sản nhiều lần, cướp giật tài sản nhiều lần, trộm cắp tài sản 
nhiều lần (từ hai lần trở lên): Căn cứ đế xác định phạm tội nhiều lần là số lần 
phạm tội được thể hiện trong Bản án hoặc phần quyết định của Bản án có áp 
dụng điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 1999. Những trường hợp 
đang phải chấp hành hình phạt tổng họp của nhiều bản án về cùng một tội mà 
trong mỗi bản án chỉ the hiện phạm tội một lần thì vẫn là phạm tội nhiều lần.

3.10. Người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy hoặc người dùng thủ đoạn xảo 
quyệt, người ngoan cố chống đối trong vụ án phạm tội có tố chức (căn cứ xác định 
theo bản án).

3.11. Có căn cứ khẳng định đã sử dụng trái phép các chất ma túy.

Việc khẳng định đã sử dụng trái phép các chất ma túy là căn cứ vào các 
tài liệu có trong hồ sơ của người bị kết án như: Bản án; Cáo trạng; các tài liệu 
của Cơ quan điều tra; kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế cấp huyện trở lên; 
bản tự khai của người bị kết án có ghi rõ thời gian, số lần sử dụng trái phép 
chất ma túy...hoặc phiếu khám sức khỏe của Trại giam, Trại tạm giam, Cơ 
quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có chữ ký (hoặc điểm chỉ) của 
người bị kết án thừa nhận là đã sử dụng trái phép các chất ma túy.

3.12. Đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do phạm từ 
ba tội trở lên hoặc phạm hai tội do cố ý, kể cả trường hợp tổng hợp hình phạt.

3.13. Đã có một tiền án mà lại bị kết án phạt tù về tội do cố ý.
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3.14. Đã từng bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, kể cả cơ sở giáo dục 
trước đây hoặc trường giáo dưỡng mà bị kết án phạt tù về một trong các tội sau 
đây: về ma túy; giết người; hiếp dâm trẻ em; cướp tài sản; cướp giật tài sản; 
cưỡng đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trộm cắp tài sản; băt cóc nhăm 
chiếm đoạt tài sản; chống người thi hành công vụ; mua bán phụ nữ hoặc mua 
bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em; gây rối trật tự công 
cộng; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

3.15. Người bị kết án phạt tù phạm các tội về ma túy bị phạt tù dưới 07 
năm mà thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên 01 năm; đối với trường hợp 
phạm các tội về ma túy nhưng không thuộc trường hợp quy định tại tiếu mục 
3.8 Mục này nếu bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm mà thời hạn chấp hành án 
phạt tù còn lại trên 02 năm hoặc bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân mà thời 
hạn chấp hành án phạt tù còn lại trên 03 năm, trừ trường hợp người bị kết án 
đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù vì lý do quy định tại điểm 
đ, e tiểu mục 1.3 Mục I Hướng dẫn này.

IV. HỒ Sơ, TRÌNH Tự VÀ THỦ TỤC XÉT ĐẬC XÁ

4.1. Hồ sơ đề nghị đặc xá:

Hồ sơ đề nghị đặc xá của mỗi trường hợp người bị kết án đang được 
hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù bao gồm các tài liệu được sắp xếp theo 
thứ tự từ trên xuống dưới như sau:

a) Phiếu đề nghị xét đặc xá cho người bị kết án đang được hoãn, tạm 
đình chỉ chấp hành án phạt tù (Mau số 06, 07).

Phiếu này do Tòa án có thẩm quyền đề nghị đặc xá lập theo đúng các 
thông tin có trong bản án, tài liệu, hồ sơ của người bị kết án.

b) Đơn xin đặc xá và cam kết của người bị kết án đang được hoãn, tạm 
đình chỉ chấp hành án phạt tù (Mầu số 08, 09).

Người bị kết án được đề nghị đặc xá phải viết, trực tiếp ký hoặc điểm chỉ 
vào “Đơn xin đặc xá và cam kết”, phần sơ lược lý lịch và các thông tin khác phải 
viết đúng theo bản án đã tuyên (nếu nơi về cư trú mà địa danh hành chính đã thay 
đối thì ghi theo địa danh hành chính mới).

Trong Đơn xin đặc xá và cam kết, người bị kết án phải có cam kết thi 
hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi được đặc 
xá và có nhận xét của úy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc đơn vị quân đội 
nơi quản lý người bị kết án về thái độ ăn năn, hối cải và việc chấp hành chính
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sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tại địa phương trong thời gian được hoãn 
hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Trường họp ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
cư trú hoặc đơn vị quân đội nơi quản lý chỉ xác nhận tình trạng cư trú của người 
bị kết án là nhận xét không đầy đủ.

c) Bản sao Quyết định thi hành án của người bị kết án.

d) Bản sao bản án đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án 
phạt tù.

đ) Bản sao Quyết định hoãn hoặc Quyết định tạm đình chỉ chấp hành 
án phạt tù đối với người bị kết án đang còn liệu lực. Trường hợp người bị kết 
án được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù nhiều lần thì trong hồ sơ phải 
có đầy đủ các quyết định hoãn, tạm đình chỉ trước đó.

e) Các giấy tờ chứng minh đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt 
tiền, bồi thường thiệt hại, tiền truy thu sung quỹ Nhà nước, án phí hoặc Quyết 
định miễn hình phạt tiền, miễn nộp án phí của Tòa án; Giấy đồng ý xóa nợ của 
người bị hại hoặc đại diện họp pháp của người bị hại được ủy ban nhân dân 
cấp xã hoặc Cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý vụ việc đó xác nhận; văn 
bản của Úy ban nhân dân cấp xã hoặc Cơ quan thi hành án dân sự đang thụ lý 
vụ việc đó xác nhận về việc người bị kết án hoặc thân nhân của người bị kết án 
đã chấp hành nghĩa vụ dân sự về cấp dưỡng cho bên bị hại theo định kỳ hàng 
tháng; Quyết định đình chỉ thi hành án của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân 
sự có thẩm quyền.

g) Tài liệu chứng minh đã được xóa án tích là giấy chứng nhận hoặc 
Quyết định xóa án tích của cơ quan có thẩm quyền cấp cho người bị kết án 
hoặc trong bản án có xác định là người bị kết án đã được xóa án tích.

h) Đối với người bị kết án phạt tù đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp 
hành án phạt tù quy định tại tiểu mục 1.1 và tiểu mục 1.2 Mục I Hướng dẫn 
này, nếu là người nước ngoài thì phải có văn bản đề nghị của phía nước ngoài 
(Chính phủ, Đại sứ quán, Cơ quan đại diện Lãnh sự, các tổ chức quốc tế...), bản 
sao hộ chiếu hoặc thị thực nhập cảnh (nếu có); nếu là người Việt Nam thì phải 
có đơn hoặc văn bản của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền của Việt Nam 
(các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Ban của Đảng) đề nghị xem xét đặc xá; có văn 
bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận danh hiệu, học hàm, học 
vị...; phấm hàm, người có chức sắc tôn giáo, chức vụ trong các tổ chức xã hội, 
tố chức xã hội nghề nghiệp....

i) Đối với các trường hợp người bị kết án lập công lớn trong thời gian 
được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù quy định tại điểm a tiểu mục 1.3
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Mục I Hướng dẫn này thì phải có đầy đủ các giấy tờ sau: Bản tường trình về lập 
công của người bị kết án; văn bản xác nhận, đề nghị hoặc quyết định khen 
thưởng về việc người bị kết án lập công lớn của Cơ quan thi hành án hình sự 
cấp huyện, cấp khu vực trở lên hoặc Cơ quan điều tra sử dụng người bị kết án 
để phục vụ công tác điều tra hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú 
hoặc đơn vị quân đội được giao quản lý người đó.

k) Bản sao (có chứng thực theo quy định của pháp luật) các giấy tờ: Giấy 
chứng nhận là thương binh, bệnh binh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 
Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân 
dân, Huân chương, Huy chương kháng chiến, các danh hiệu Dũng sỹ trong 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước; có thân nhân là liệt sỹ (bao gồm bố đẻ, mẹ 
đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, anh, chị, em ruột hoặc bố nuôi, mẹ nuôi, con nuôi 
họp pháp); con đẻ, con nuôi họp pháp của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của 
gia đình được Chủ tịch nước, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam 
Việt Nam, Chủ tịch Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng bằng 
“Gia đình có công với nước”.

l) Kết luận của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên 
hoặc bản sao bệnh án, kết luận bằng văn bản của Bệnh viện cấp tỉnh, cấp quân 
khu trở lên đối với trường họp người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ 
chấp hành án phạt tù bị mắc một trong các loại bệnh hiếm nghèo được quy định 
tại điểm đ tiểu mục 1.3 Mục I Hướng dẫn này.

Các tài liệu chứng minh người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ 
chấp hành án phạt tù đang bị bệnh hiểm nghèo chỉ có giá trị trong thời gian 06 
(sáu) tháng, tính đến ngày Tòa án có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị đặc xá.

m) Kết luận bằng văn bản về bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa cấp 
tỉnh, cấp quân khu trở lên hoặc bản sao bệnh án, kết luận bằng văn bản của Bệnh 
viện cấp tỉnh, cấp quân khu trở lên đối với trường họp người từ 60 tuổi trở lên mà 
thường xuyên ốm đau phải nằm điều trị tại bệnh viện liên tục trong thời gian dài 
(từ ba tháng trở lên) hoặc không liên tục nhưng nhiều lần phải nằm điều trị tại 
bệnh viện (mỗi lần không dưới một tháng), không lao động, không tự phục vụ bản 
thân và không còn khả năng gây nguy hiếm cho xã hội.

Các tài liệu chứng minh trên đây chỉ có giá trị trong thời gian 06 (sáu) 
tháng, tính đến ngày Tòa án có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị đặc xá.

n) Xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Cơ quan thi hành án dân 
sự đang thụ lý vụ việc đó về hoàn cảnh kinh tế gia đình đặc biệt khó khăn của 
người bị kết án không còn tiền, tài sản để thực hiện hình phạt bổ sung là phạt 
tiền, bồi thường thiệt hại, nộp án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác.
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Xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị kết án cư trú về thực 
tế hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân người bị kết án là lao động 
duy nhất phải ghi rõ nghề nghiệp đang làm, thu nhập thực tế của người bị kết 
án được đề nghị xét đặc xá; tuổi, thực trạng sức khỏe, khả năng làm việc của bố 
mẹ, vợ (chồng), các con của người đó... để chứng minh người bị kết án thuộc 
trường hợp hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bản thân là lao động duy 
nhất. Trường hợp ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú chỉ xác nhận người bị kết 
án có đăng ký hộ khẩu tại địa phương là không đầy đủ.

o) Phiếu xét nghiệm HIV và bản sao bệnh án, kết luận của bệnh viện cấp 
tỉnh, cấp quân khu trở lên về việc đã chuyển sang giai đoạn AIDS đang có 
nhiễm trùng cơ hội, không có khả năng tự phục vụ bản thân và có tiên lượng 
xấu, nguy cơ tử vong cao.

p) Bản sao (có chứng thực theo quy định của pháp luật) đối với các giấy 
tờ (như Chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu...) để chứng minh 
người bị kết án khi phạm tội là người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi); là 
người 70 tuổi trở lên.

q) Kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên về việc người bị kết án là 
phụ nữ có thai; bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con người bị 
kết án dưới 36 tháng tuổi.

4.2. Phương pháp lập danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá:

a) Đối với mỗi trường hợp người bị kết án được Tòa án nhân dân cấp 
tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu phối họp với Viện kiểm sát, Cơ quan thi 
hành án hình sự cùng cấp thống nhất đồng ý lập danh sách đề nghị đặc xá thì 
phải lập thành 11 bộ hồ sơ (mỗi một hồ sơ gồm có các tài liệu như hướng dẫn 
tại tiêu mục 4.1 Mục này). Trong đó, có 02 bộ đóng dấu đỏ, trong 02 bộ dấu đỏ 
có 01 bộ gốc (các tài liệu trong 02 bộ hồ sơ có dấu đỏ phải được Tòa án ký, 
đóng dấu “sao y bản chính” từ hồ sơ thi hành án) và 09 bộ hồ sơ photocoppy.

b) Sau khi thống nhất với Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án hình sự 
cùng cấp xét duyệt danh sách đề nghị đặc xá của địa phương, Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu tổng họp, lập danh sách và hồ sơ các 
trường họp đề nghị đặc xá cho người bị kết án đang được hoãn chấp hành án 
phạt tù riêng; các trường họp được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù riêng sắp 
xếp theo vần thứ tự a, b, c, d,.. .rồi đóng gộp mỗi loại (hoãn hoặc tạm đình chỉ) 
thành từng tập riêng biệt theo thứ tự trong danh sách, ngoài bìa có các thông tin 
về Tòa án lập hồ sơ, trường hợp hoãn hay tạm đình chỉ, số lượng người được đề 
nghị đặc xá, để thuận tiện cho các cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá 
năm 2016 thẩm định.
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Ví dụ:

Tòa án nhân dãn tỉnh t ì  có 08 trường hợp đề nghị đặc xá, trong đó có 05 
trường hợp hoãn chấp hành án phạt tù, 03 trường hợp tạm đình chỉ chấp hành 
án phạt tù, thì sẽ làm như sau:

- Đóng gộp 05 trường hợp hoãn thành một tập theo thứ tự vần a, b, c...từ 
1 đến 5 và tổng cộng có 11 tập hồ sơ hoãn của 05 trường hợp này; trong 11 tập 
hồ sơ hoãn này thì có 02 tập có dấu đỏ, trong đó có 01 bộ có chữ ký gồc. Bìa 
ngoài ghi: Tòa án nhân dân tỉnh tì, hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2016 cho người 
bị kết án đang được hoãn chấp hành án phạt tù, số lượng 05 người. Ngoài bìa 
của tập có dấu đỏ thì ghi “tập có dấu đỏ ” đế dễ phân biệt.

- Đóng gộp 03 trường hợp tạm đình chỉ thành một tập theo thứ tự vân a, 
b, c...từ 1 đến 3 và tong cộng có 11 tập hồ sơ tạm đình chỉ của 03 trường hợp 
này; trong 11 tập hồ sơ hoãn này thì có 02 tập có dấu đỏ, trong đó có 01 bộ 
gốc. Bìa ngoài ghi: Tòa án nhân dân tỉnh tì, hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2016 
cho người bị kết án đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, số lượng 03 
người. Ngoài bìa của tập có dấu đỏ thì ghi “tập có dấu đỏ ” đế dê phân biệt.

c) Hồ sơ, tài liệu đặc xá chuyển về Tòa án nhân dân tối cao bao gồm:

- Danh sách đề nghị đặc xá cho người bị kết án đang được hoãn, tạm 
đình chỉ chấp hành án phạt tù do Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp 
quân khu lập.

- Biên bản họp xét đề nghị đặc xá năm 2016 cho người bị kết án đang 
được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ 
quan thi hành án hình sự cấp tỉnh, cấp quân khu.

- 11 tập hồ sơ đề nghị đặc xá được đóng như hướng dẫn tại điểm b tiểu 
mục này.

- Lưu ỷ: Đối với hồ sơ đề nghị xét đặc xá do Tòa án nhân dân cấp huyện, 
Tòa án quân sự cấp khu vực lập thì cũng phải kèm theo Biên bản họp xét đề 
nghị đặc xá.

4.3. Trình tự, thủ tục lập danh sách, đề nghị đặc xá

a) Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp có trách nhiệm 
lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá cho người bị kết án đang được hoãn chấp 
hành án phạt tù theo nguyên tắc: Tòa án nào đã ra quyết định hoãn, tạm đình 
chỉ thì Tòa án đó có trách nhiệm hướng dẫn, lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc
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xá cho người bị kết án nếu họ cư trú trên cùng địa bàn với Tòa án ra quyết định. 
Đối với trường hợp người đang được tạm đình chỉ cư trú khác địa bàn với Tòa 
án đã ra quyết định tạm đình chỉ thì Tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ có 
trách nhiệm thông báo cho Tòa án cấp huyện nơi người bị kết án cư trú biết, 
Tòa án nơi người bị kết án đang cư trú có trách nhiệm hướng dẫn, lập hồ sơ, 
danh sách đề nghị đặc xá cho người bị kết án (Tòa án đã ra quyết định hoãn, 
tạm đình chỉ có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan đến việc đề nghị 
đặc xá của người bị kết án khi có yêu cầu).

Ví dụ:

- Nguyễn Vãn A được Tòa án nhân dân huyện X  tỉnh H  cho hoãn chấp 
hành án phạt tù vì bị bệnh hiếm nghèo và giao cho úy ban nhân dân xã T, huyện 
X, tỉnh H (nơi Nguyên Văn A cư trú) quản lý. Nguyên Văn A đủ điêu kiện, tiêu 
chuẩn đặc xá năm 2016. Do vậy, Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh t ì  cỏ trách 
nhiệm hướng dân, lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá cho Nguyên Văn A.

- Lê Văn B (cư trú ở huyện Y tỉnh tì) được Tòa án nhân dân tỉnh t ì  cho 
tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù vì bị bệnh hiềm nghèo. Lê Văn B đủ điều 
kiện, tiêu chuấn đặc xá năm 2016. Do vậy, Tòa án nhân dân tỉnh t ì  có trách 
nhiệm hướng dân, lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá cho Lê Văn B.

- Trần Văn c được Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra quyết định tạm 
đình chỉ châp hành án phạt tù và giao cho úy ban nhãn dân phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phổ Hà Nội (nơi Trần Văn c cư trú) quản lý. Trần Văn c 
đủ điểu kiện, tiêu chuấn đặc xá năm 2016. Do đó, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh 
Hóa có trách nhiệm thông báo cho Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành pho 
Hà Nội biết, Tòa án nhân dân quận Ba Đình cỏ trách nhiệm hướng dẫn, lập hồ 
sơ, danh sách đề nghị đặc xá cho Trần Văn c.

b) Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự cấp 
khu vực chủ trì mời đại diện lãnh đạo của Viện kiểm sát và Cơ quan thi hành án 
hình sự cùng cấp tổ chức phiên họp xét hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá.

- Phiên họp xét đề nghị đặc xá phải được lập thành biên bản, có đại diện 
lãnh đạo của 03 cơ quan tham dự phiên họp ký tên, đóng dấu. Biên bản ghi rõ 
ngày, tháng, năm, địa điểm mở phiên họp; thành phần tham dự phiên họp; nội 
dung diễn biến phiên họp và ý kiến của các cơ quan về việc chấp nhận hay không 
chấp nhận (nêu rõ lý do) đề nghị xét đặc xá cho người bị kết án (Mầu số 05).

- Sau đó, Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự cấp khu vực phải 
gửi danh sách, biên bản phiên họp xét đề nghị đặc xá và hồ sơ đề nghị đặc xá 
lên Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu để họp xét.
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c) Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu huớng dẫn, 
lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá cho các truờng hợp người bị kết án đang 
được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện đặc xá năm 2016 
do Tòa án mình ra quyết định và người bị kết án cư trú tại địa phương. Đồng 
thời tập hợp hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá của Tòa án nhân dân cấp huyện, 
Tòa án quân sự cấp khu vực để họp xét đề nghị đặc xá.

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân 
khu chủ trì mời đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát và Cơ quan thi hành án hình sự 
cùng cấp họp xét đề nghị đặc xá.

- Phiên họp xét đề nghị đặc xá phải được lập thành biên bản, có đại diện 
lãnh đạo của 03 cơ quan tham dự phiên họp ký tên, đóng dấu. Biên bản ghi rõ 
ngày, tháng, năm, địa điếm mở phiên họp; thành phần tham dự phiên họp; nội 
dung, diễn biến phiên họp và ý kiến của các cơ quan về việc chấp nhận hay không 
chấp nhận (nêu rõ lý do) đề nghị xét đặc xá cho người bị kết án (Mau số 05).

- Tại phiên họp xét đề nghị đặc xá cấp tỉnh, cấp quân khu, người bị kết 
án được 03 cơ quan tham dự phiên họp thống nhất đồng ý đề nghị xét đặc xá thì 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu đưa họ vào danh sách 
đề nghị đặc xá, có chữ ký của đại diện 03 cơ quan tham dự họp (Mau số 03, 
Mau số 04) và gửi lên Tòa án nhân dân tối cao, qua Vụ Giám đốc kiểm tra về 
hình sự, hành chính (Vụ Giám đốc kiểm tra I), số 262 Đội cấn, Ba Đình, Hà 
Nội) kèm theo hồ sơ đề nghị đặc xá để trình Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét, 
quyết định.

d) Thẩm định danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá:

- Tòa án nhân dân tối cao quyết định thành lập Tổ chuyên viên tư vấn 
đặc xá đế kiếm tra, tiếp nhận, phân loại, thấm định hồ sơ đề nghị đặc xá cho 
người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do các Tòa 
án chuyến đến và thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác đặc xá, 
giúp việc cho Phó Chánh án kiêm ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2016.

- Tòa án nhân dân tối cao chuyển danh sách, hồ sơ người bị kết án được đề 
nghị đặc xá của các Tòa án cho các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá nghiên cứu 
cho ý kiến.

Sau khi tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, Tòa 
án nhân dân tối cao lập danh sách đề nghị đặc xá cho người bị kết án đang được 
hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù kèm theo hồ sơ đề nghị đặc xá đế trình 
các cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số
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2230/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016 
xét duyệt và trình Chủ tịch nước quyết định.

4.4. Quản lý tài liệu, hồ sơ, danh sách và số liệu người được đề nghị xét 
đặc xá:

a) Tòa án nhân dân tối cao ban hành các biểu mẫu về đặc xá năm 2016 
kèm theo Hướng dẫn này (từ Mau số 01 đến Mau số 10).

b) Tài liệu, hồ sơ, danh sách, số liệu liên quan đến công tác đặc xá cho 
người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù năm 2016 
được quản lý, sử dụng theo chế độ “MẬT” đến khi Tòa án nhân dân, Tòa án quân 
sự các cấp tố chức công bố Quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước.

c) Cán bộ, công chức Tòa án; cán bộ, chiến sỹ, chuyên viên, nhân viên 
của các Bộ, Ban, ngành tham gia công tác đặc xá phải chấp hành nghiêm chỉnh 
việc quản lý, sử dụng tài liệu, danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá theo chế độ 
“MẬT”. Những người vi phạm phải xử lý theo pháp luật.

d) Hồ sơ xét đề nghị đặc xá của người bị kết án đang được hoãn, tạm 
đình chỉ chấp hành án phạt tù phải đầy đủ tài liệu, nội dung ghi trong hồ sơ phải 
thống nhất, rõ ràng và đúng thủ tục quy định về đặc xá. Neu để sai lệch các dữ 
liệu ghi trong hồ sơ đề nghị đặc xá so với hồ sơ gốc hoặc do lỗi kỹ thuật, sau 
khi thấm định đế lại không đề nghị đặc xá cho người bị kết án có đủ điều kiện 
hoặc do làm sai lệch hồ sơ và đề nghị đặc xá cho người không có đủ điều kiện, 
thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu 
lập danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá phải chịu trách nhiệm.

V. TỎ CHỨC THựC HIỆN

5.1. Trách nhiệm của các Tòa án:

a) Chánh án Tòa án quân sự Trung ương tổ chức quán triệt sâu rộng mục 
đích, ý nghĩa của công tác đặc xá trong trường họp đặc biệt đối với người bị kết 
án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho Tòa án quân sự các 
cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án quân sự các cấp thực hiện công tác đặc xá theo 
đúng hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

b) Trách nhiệm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án quân sự cấp quân khu:

- Chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án cấp dưới thực hiện tốt công tác đặc xá 
năm 2016 theo đúng hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.
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- Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan Thi 
hành án hình sự cùng cấp thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2016 theo đúng 
hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Đảm bảo những trường họp đủ điều 
kiện, tiêu chuẩn đặc xá 2016 phải được lập hồ sơ đề nghị xét đặc xá theo quy 
định. Cá nhân, đơn vị nào để sót, lọt không lập hồ sơ đề nghị xét đặc xá cho 
những người thuộc diện xét đặc xá hoặc lập hồ sơ đề nghị đặc xá cho người 
không đủ điều kiện thì cá nhân và Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm 
trước lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng tư vấn đặc xá.

- Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân 
khu phải chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng 
tư vấn đặc xá về toàn bộ các công việc liên quan đến công tác đặc xá của địa 
phương mình. Có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến 
công tác đặc xá đế kịp thời cung cấp cho Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng 
tư vấn đặc xá khi có yêu cầu.

- Trong suốt quá trình, thời gian đề nghị đặc xá, Chánh án Tòa án nhân 
dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu phải theo dõi chặt chẽ các 
thông tin về người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 
được đề nghị đặc xá năm 2016. Neu đối tượng được đề nghị đặc xá chết, thực 
hiện hành vi phạm tội mới, có khiếu nại, tố cáo hoặc các vấn đề khác có liên 
quan đến việc đặc xá thì phải báo cáo ngay cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối 
cao (qua Vụ Giám đốc kiếm tra I) đế giải quyết.

_Ị
- Sau khi Tòa án nhân dân tối cao thông báo danh sách người bị kết án 

đang được hoãn, tạm đình chỉ đã được đặc xá thì Chánh án Tòa án nhân dân 
cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu tố chức triển khai công bố 
Quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước tại địa phương mình theo đúng 
thời gian và thủ tục quy định, đảm bảo ý nghĩa của công tác đặc xá.

- Các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu không có 
trường hợp người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù 
được đề nghị đặc xá năm 2016 cũng phải gửi báo cáo về Tòa án nhân dân tối 
cao bằng văn bản theo thời gian quy định tại điểm a tiểu mục 5.2 Mục này.

- Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp quân khu lập danh sách 
người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề 
nghị đặc xá bằng phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, lập thành thư mục 
theo dõi riêng và gửi file gốc về Tòa án nhân dân tối cao, qua địa chỉ hòm thư 
điện tử (email): tatc.gdktl@toaan.gov.vn ngay sau khi Tòa án gửi danh sách, 
hồ sơ đề nghị đặc xá về Tòa án nhân dân tối cao.

c) Trách nhiệm của Vụ Giám đốc kiểm tra I:
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- Là đầu mối thực hiện công tác đặc xá của Tòa án nhân dân tối cao, có 
trách nhiệm tiếp nhận danh sách, hồ sơ đề nghị xét đặc xá cho người bị kết án 
đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được lập theo đúng quy 
định (theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao) do Tòa án nhân dân cấp 
tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu chuyển đến.

- Tiến hành kiểm tra, phân loại và báo cáo kết quả thẩm định về nội 
dung, hình thức đối với danh sách, hồ sơ đề nghị xét đặc xá cho người bị kết án 
đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do Tòa án nhân dân cấp 
tỉnh, Tòa án quân sự quân khu chuyển đến.

- Chuyển tất cả danh sách, hồ sơ người đề nghị đặc xá của các Tòa án cho 
các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá nghiên cứu cho ý kiến. Tham mưu giúp 
lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao về danh sách đề nghị đặc xá cho người bị kết án 
đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của Tòa án nhân dân tối cao.

- Sau khi có kết quả xét duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 
danh sách đề nghị đặc xá, tham mưu giúp việc Phó Chánh án Tòa án nhân dân 
tối cao kiêm úy  viên Hội đồng tư vấn đặc xá phối họp với các cơ quan hữu 
quan tổng họp, rà soát và hoàn chỉnh danh sách đề nghị đặc xá chính thức để 
trình Chủ tịch nước quyết định.

- Tham mưu, giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong việc chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra công tác đặc xá của Tòa án các cấp khi cần thiết; tiếp 
nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức trong và ngoài 
nước có liên quan đến đặc xá cho người bị kết án phạt tù đang được hoãn, tạm 
đình chỉ chấp hành án phạt tù.

- Tham mưu, giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tiến hành tổng kết 
công tác đặc xá năm 2016.

5.2. Thời gian thực hiện:

a) Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu có trách 
nhiệm gửi toàn bộ danh sách, biên bản, hồ sơ đề nghị đặc xá, văn bản liên quan 
đến công tác đặc xá được gửi về Tòa án nhân dân tối cao, qua Vụ giám đốc 
kiểm tra I, địa chỉ: số 262 Đội cấn, Ba Đình, Hà Nội, trong thời gian từ ngày 
08/11/2016 đến trước ngày 14/11/2016.

Lưu ỷ: Nếu các Tòa án gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì phải gửi 
chuyến phát nhanh đế đảm bảo hồ sơ đến Vụ Giám đốc kiểm tra I  trước ngày 
14/11/2016.
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b) Vụ giám đốc kiểm tra I nhận trực tiếp tại trụ sở tài liệu, danh sách, hồ 
sơ đề nghị đặc xá của các Tòa án chuyển đến từ 08 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 
phút hàng ngày (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật) từ ngày 08/11/2016 đến ngày 
13/11/2016.

c) Từ ngày 08/11/2016 đến ngày 15/11/2016, Tòa án nhân dân tối cao 
tiến hành việc thấm định hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá; chuyến hồ sơ, danh 
sách đến các thành viên Hội đồng tu vấn đặc xá nghiên cứu, thấm định.

d) Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 19/11/2016, Tòa án nhân dân tối cao 
tống hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá và chuẩn bị hồ sơ, 
danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá đế trình các cơ quan có thấm 
quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN ngày 
17/10/2016 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016 xét duyệt.

đ) Từ ngày 29/11/2016 đến ngày 30/11/2016, sau khi Tòa án nhân dân 
tối cao thông báo về danh sách người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ 
chấp hành án phạt tù được đặc xá, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự 
cấp quân khu tiến hành tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ 
tịch nước đảm bảo tính nghiêm trang, ý nghĩa của công tác đặc xá.

5.3. Khen thưởng, kỷ luật:

a) Công tác đặc xá phải được tống kết rút kinh nghiệm và khen thưởng 
kịp thời cho những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích theo quy định hiện hành 
về khen thưởng.

b) Cần phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai sót, lệch lạc trong công tác 
đặc xá để chấn chỉnh ngay; xử lý nghiêm minh những tập thể và cá nhân có hành 
vi vi phạm Điều 7 Luật đặc xá. Cơ quan, đơn vị để xảy ra sai sót, tiêu cực, gây 
phiền hà trong công tác đặc xá thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó chịu trách 
nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng tư vấn đặc xá.

Căn cứ vào Hướng dẫn này, các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các 
cấp có trách nhiệm tố chức triển khai thực hiện; Tòa án nhân dân tối cao trân 
trọng đề nghị các Bộ, Ban, ngành ở trung ương là thành viên Hội đồng tư vấn 
đặc xá quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền phối hợp với Tòa án nhân dân 
các địa phương trong việc lập, thẩm định danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá cho 
người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Hướng dẫn này và các biểu mẫu gửi kèm theo được đăng tải trên cổng 
thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao và gửi vào hòm thư điện tử của các 
Tòa án từ ngày 02/11/2016 để triển khai thực hiện.
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Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, yêu cầu các 
Tòa án phải kịp thời báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao, qua Vụ Giám đốc 
kiếm tra I (đồng chí Lương Hồng Minh, Vụ trưởng, số điện thoại 
0912.850.257; đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh, Phó Vụ trưởng, số điện thoại 
0912.364.761; đồng chí Võ Hồng Sơn, số điện thoại 0912.915.832) để tổng 
hợp, báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./, ý?#'

>  (để báo cáo)

(để phối họp 
thực hiện) .

Nơi nhận:
-  Chủ tịch nước;
- PTTg Trương Hòa Bình 
Chủ tịch HĐTVĐX;

- Chánh án TANDTC;
- Ban Nội chính TW;
- VP Chủ tịch nước; ^
- VP Chính phủ;
- VKSNDTC;
- Các Bộ: Quốc phòng, \

Công an, Ngoại giao,
Tư pháp;

- ủy ban trung ương 
MTTQ Việt Nam;

- Tòa án quân sự TW;
- Các TAND cấp cao;
- TAND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ưong;

- Các TAQS quân khu;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: TK PCA, Vụ GĐKT lo3b.avi , VP.

(để thực hiện).

KT. CHÁNH ÁN 
PHÓ CHÁNH ÁN
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH.

H ồ s ơ
ĐÈ NGHỊ XÉT ĐẶC XÁ NĂM 2016

HOÃN

TỎNG SỐ... TRƯỜNG HỌP
N N

HÔ Sơ gôm:

1- Danh sách đề nghị đặc xá cho người bị kết án đang được hoãn chấp hành án 
phạt tù do Tòa án nhân dân tỉnh.. ..lập (sắp xếp theo thứ tự a,b,c...);

2- Biên bản phiên họp xét đề nghị đặc xá của Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi 
hành án hình sự cấp tỉnh;

3- Hồ sơ đề nghị xét đặc xá của người bị kết án (sắp xếp theo thứ tự trong danh 
sách).

(B ộ DẤU ĐỎ)

hoặc: (B ộ PHOTOCOPPY)
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TOA AN NHẢN DẨN TĨNH

H ồ Sơ
ĐÈ NGHỊ XÉT ĐẶC XÁ NĂM 2016

TẠM ĐÌNH CHỈ

TỐNG SỐ... TRƯỜNG HỢP

HỒ sơ gồm:

1- Danh sách đề nghị đặc xá cho người bị kết án đang được tạm đình chi chấp 
hành án phạt tù do Tòa án nhân dân tỉnh.. ..lập (sắp xếp theo thứ tự a,b,c...);

2- Biên bản phiên họp xét đề nghị đặc xá của Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi 
hành án hình sự cấp tỉnh;

3- Hồ sơ đề nghị xét đặc xá của người bị kết án (sắp xếp theo thứ tự trong danh 
sách).

(B ộ DÁƯ ĐỎ)

hoặc (B ộ PHOTOCOPPY)
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TÒA ÁN, VIỆN KI 
THI HÀNH ÁN HÌN

iLỈ! 7/
ã / /

DANH SÁCH ĐÈ NGHỊ ĐẶC XÁ CHO NGƯỜI BỊ KÉT ÁN 
ĐANG ĐƯỢC HOAN c h ấ p  h à n h  á n  p h ạ t  t ù

(Danh sách này đã được Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án hình sự  
Công an tỉnh.....thống nhất đề nghị xét đặc xá đợt 02/9/2016 theo Biên bản họp xét đặc xá ngày..../..../.. ■)

Tổng số: ..................... người

TT
Họ và tên, 
năm sinh, 
giói tính

Noi đăng ký NKTT Tội danh Án phạt
Quyết định hoãn 
T.H.A, số, ngày

Toà án ra 
quyết định 

hoãn
Tình tiết đặc biệt Ghi chú

1
NGUYỄN VĂN A 

1950 
Nam

số 141 Trần Hưng 
Đạo, phường Mỹ 
Phước, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An 
Giang

Chứa mại dâm 03 năm 15/......
06/12/2014

TAND tp 
Cần Thơ Bệnh hiểm nghèo: Ung thư gan

2
Trần Thị B 

1949 
Nữ

thôn 4, xã Đông 
Thạnh, huyện Châu 
Thành, tp cần Thơ

Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản 05 năm 54/QĐ-CA

13-6-2015
TAND tp Hồ 

Chí Minh Lao phổi nặng

3
........... . ngày tháng năm 2016

ĐẠI DIỆN CO QUAN THI HÀNH ÁN ĐẠI DIỆN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN... ĐẠI DIỆN TÒA ÁN NHÂN DÂN...
HỈNH Sự CONG AN... (Ký ghi rõ họ tên, chức danh, (Ký tên, ghi rõ chức danh, đóng dấu)
(Ký ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

đóng dấu)
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TÒA ÁN, VIỆN KI 
THI HÀNH Ẩn  h ìn h

04. Danh sách đề nghị đặc xá cho người bị kết án đang được tạm đình chỉ.
theo Hướng dẫn sổ 330/TANDTC-V1 ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao)

DANH SÁCH ĐÈ NGHỊ ĐẶC XÁ CHO NGƯỜI BỊ KÉT ÁN 
ĐANG ĐƯỢC TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

(Danh sách này đã được Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án hình sự 
Công an tỉnh thống nhất đề nghị xét đặc xá đợt 02/9/2016 theo Biên bản họp xét đặc xá ngày..../. / . . . . )

Tống số:..................... người

TT
Họ và tên, 
năm sinh, 
giói tính

Noi đăng ký 
NKTT

Tội danh

Ngày /  
bắt /  

y' Án 
/  phat

Đã chấp 
hành án

Án còn lại
Quyết định tạm 

đình chỉ sổ,
ngày

Toà án ra 
quyết định 
tạm đình

chỉ

Tình tiết đặc biệt Ghi chú

1
NGUYỄN VĂN A 

1950 
Nam

số 141 Trần Hưng 
Đạo, phường Mỹ 
Phước, thành phố 
Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Chứa mại dâm 27-4-2011 
03 năm

01 năm 
07 tháng

01 năm 05 
tháng

15/......
06/12/2014

TAND tp 
Cần Thơ

Bệnh hiểm nghèo: 
Ung thư gan

2
Trần Thị B 

1949 
Nữ

thôn 4, xã Đông 
Thạnh, huyện Châu 
Thành, tp cần Thơ

Lừa đảo chiếm 
đoạt tài sản

03-7-2013 
08 năm

03 năm 
11 tháng

04 năm 01 
tháng

54/T.H.A
13-6-2015

TAND tp 
Hồ Chí 
Minh

Có Huân chương

3

........... , ngày tháng năm 2016
ĐẠI DIỆN Cơ QUAN THI HÀNH ÁN ĐẠI DIỆN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN... ĐẠI DIỆN TÒA ÁN NHÂN DÂN...

HINH s ự  CONG AN... (Kỷ ghi rõ họ tên, chức danh, (Ký tên, ghi rõ chức danh, đóng dấu)
(Ký ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

đóng dấu)
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iên bản họp xét đề nghị đặc xá (dùng chung cho cuộc họp của Tòa 
Viện kiểm sát, Co’ quan thi hành án hình sự cấp huyện, cấp tỉnh).

nh kèm theo Hướng dẫn sổ 330/TANDTC-V1 ngày 01/11/2016 
của Tòa án nhân dân tôi cao).

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN KEÊM SÁT NHÂN DÂN Độc lập -  Tụ do -  Hạnh phúc

CO QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH s ự

ngày ...........thảng.......... năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP XÉT ĐÈ NGHỊ ĐẶC XÁ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN..........................

ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ KẾT ÁN ĐANG ĐƯỢC HOÃN, TẠM ĐÌNH CHỈ
CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ•

I. Thòi gian, thành phần cuộc họp:
1. Thời gian:
Hôm nay, vào h ồ i.......g iờ ..........phút, ngày..........tháng........năm 2016,

tại trụ sở Tòa án nhân dân........................................................................................
2. Thành phần cuộc họp gồm:
1. Đ /c:.......................................... , đại diện Tòa án nhân dân...................... ;
2. Đ/c:.......................................... , đại diện Viện kiểm sát nhân dân........... ;
3. Đ/c:......................... , đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an..... ;
4. Đ/c......................... , cán bộ Tòa án nhân dân...... , ghi biên bản cuộc họp.
II. Nội dung cuộc họp:

Tiến hành họp xét đề nghị đặc xá trong truờng hợp đặc biệt (đợt 02/9/2016) 
của Tòa án nhân dân ...đối với người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ 
chấp hành án phạt tù. Cụ thể như sau:

1. Tổng số hồ sơ đưa ra xét đề nghị đặc xá là......người bị kết án.

Trong đó, có....trường hợp hoãn và có.. ..trường họp tạm đình chỉ.

2. Sau khi nghe đ/c......................................... , đại diện Tòa án nhân dân...
báo cáo danh sách, hồ sơ đề nghị xét đặc xá đối với các trường hợp người bị kết 
án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đợt 02/9/2016. Các thành
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viên tham gia cuộc họp xem xét từng trường hợp người bị kết án cụ thể theo 
Hướng dẫn số 330/TANDTC-V1 ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao.

3. Sau khi xem xét, Tòa án nhân dân..., Viện kiểm sát nhân dân...., Cơ 
quan Thi hành án hình sự Công an.. .thống nhất (03 cơ quan đều đồng ý) đề nghị 
Tòa án nhân dân tối cao trình cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 5 
Quyết định số 223 0/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch nước về đặc xá
năm 2016 xét duyệt đối với...... trường hợp người bị kết án. Trong đó, có.. .trường
họp người bị kết án đang được hoãn; có....trường hợp người bị kết án đang tạm 
đình chỉ. Cụ thể như sau:

1) . Họ tên người bị kết án:..........................................................................
(nêu rõ họ và tên của người bị kết án, năm sinh, nơi cư trú, mức án, tội danh, Tòa án xét xử, 
được Tòa án nào cho hoãn (hoặc tạm đình chi) mẩy lần, thời gian đang được hoãn hoặc tạm 
đình chỉ, lý do đề nghị xét đặc xá) ....

2) . Họ tên người bị kết án:.........................................................................

Căn cứ vào Biên bản phiên họp này, các cơ quan Tòa án, Viện kiếm sát, Cơ 
quan thi hành án hình sự .. ..lập danh sách đề nghị đặc xá chuyển lên Tòa án nhân 
dân... (Tòa án nhân dân cấp tỉnh đế họp xét nếu là phiên họp của 03 cơ quan cấp 
huyện; chuyến lên Tòa án nhân dân tối cao nếu là phiên họp của 03 cơ quan cấp 
tỉnh).

Cuộc họp kết thúc vào hồ i.......g iờ ....... ngày..... /...... /...... và được các cơ
quan tham dự cuộc họp nhất trí thông qua biên bản. Biên bản cuộc họp được lập 
thành 05 bản, mỗi cơ quan giữ 01 bản, 02 bản gửi kèm hồ sơ đề nghị xét đặc xá./.

C ơ  QUAN THI HÀNH ÁN 
HÌNH S ự  CÔNG A N ...
(Ký ghi rõ họ tên, chức danh, 

đóng dấu)

VIỆN K3ẺM SÁT NHÂN DÂN...
(Kỷ ghì rõ họ tên, chức danh, 

đóng dấu)

TÒA ÁN NHÂN DÂN....
(Ký ghi rõ họ tên, chức danh, 

đóng dấu)

Tcßtc.
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Á 
N

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:........ /2016/ĐX

, ngày ...........thảng.......... năm 2016

PHIÉU ĐÈ NGHỊ XÉT ĐẶC XÁ CHO NGƯỜI BỊ KÉT ÁN 
ĐANG ĐƯỢC HOÃN CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ 

Đợt 01 tháng 12 năm 2016

1. Sơ yếu ỉý lịch người bị kết án:
Họ và tên:.................. ; ngày, tháng, năm sinh:................. Giới tính:............ ;
Họ tên khác:............................................................................................................
Nguyên quán:........................................................................................................
Nơi cư trú :..............................................................................................................
Nơi được tha về:...................................................................................................
Dân tộc:......... ; Quốc tịch:.........; Tôn giáo:........ ; Trình độ học vấn:...................
Nghề nghiệp trước khi bị bắt:.................................................................................
Tội danh:.................................................................................................................
Ngày bắt:...... /..... /..... ; Án phạt:..... ; Được trừ tạm giam: ...................................
Theo Bản án số........ngày...... /..... /...... ; của TA...................................................
Quyết định T.H.A số.......ngày...... /..... / ...... ; của T A ..........................................
Quyết định hoãn T.H.A số.......ngày...... /..... /...... ; của TA .................................
(Ghi đầy đủ các Quyết định hoãn nếu có)
Thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại:........năm ........... tháng............ ngày;
* Tiền án: (ghi rõ thời gian, Tòa án nào xử phạt? Tội danh? Mức án?)
* Tiền sư:..............................................................................................................
* Hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc bồi thường dân sự, án phí hình sự, án 
phí dân sự, tiền truy thu:

Hình thức Số tiền Đã thực hiện Chưa thực hiện Ghi chú

Hình phạt bô sung khác: ...............................
* Tóm tắt hành vi phạm tội: (Theo bản án)
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2. Tình trạng sức khỏe hiện nay: .......................................................................
3. Tình tiết ưu tiên: ..............................................................................................
4. Quan hệ gia đình (Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, chỗ ở của bố, mẹ, vợ hoặc 
chồng, con):
- Họ tên b ố :.......................... ; Năm sinh:............. ; Nghề nghiệp:...................
Chỗ ở hiện nay:.....................................................................................................
- Họ tên m ẹ:.......................... ; Năm sinh:............. ; Nghề nghiệp:...................
Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................
- Họ tên vợ hoặc chồng:.................. ; Năm sinh:........ ; Nghề nghiệp:...................
Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................
- Họ tên con:.......................... ; Năm sinh:............. ; Nghề nghiệp:...................
Chỗ ở hiện nay:......................................................................................................
5. Ý kiến của Tòa án đề nghị xét đặc xá: Nêu rõ ý kiến của Tòa án (có thẩm 
quyền lập hồ sơ) có đủ điều kiện đề nghị xét đặc xá không.

CHÁNH ÁN
(Ký tên, đóng dấu)
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s ố : ........ /2016/ĐX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập -  Tự do -  Hạnh phúc

............ , ngày..........tháng.........năm 2016

PHIẾU ĐÊ NGHỊ XÉT ĐẶC XÁ CHO NGƯỜI BỊ KÉT ÁN 
ĐANG ĐƯỢC TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Đợt 02 tháng 9 năm 2016

1. Sơ yếu lý lịch người bị kết án
Họ và tên:....................... ; ngày tháng năm sinh:............... Giới tính:.............
Họ tên khác:............................................................................................................
Nguyên quán:..........................................................................................................
Nơi cư trú:...............................................................................................................
Nơi được tha về:......................................................................................................
Dân tộc:....... ; Quốc tịch:.......... ; Tôn giáo:.........; Trình độ học vấn:...................
Nghề nghiệp trước khi bị bắt:.................................................................................
Tội danh:...................................... ............ ..............................................................
Ngày bắt:...... /..... /..... ; Án phạt:......... ; Được trừ tạm giam:................................
Theo Bản án số......ngày...... /..... /...... ; của TA.....................................................
Quyết định T.H.A số.......ngày...... /..... /...... ; của TA...........................................
Đen Trại giam (trại tạm giam)............ chấp hành án ngày........./ .......... / .............
Quyết định Tạm đình chỉ T.H.A số.....ngày..... /..... /....... của T A .......................
Thời gian trốn khỏi nơi giam:.............năm ................... tháng................... ngày;
Đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù: ....lần = .......năm tháng....ngày;
Thời gian đã được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù :  năm  tháng.....ngày;
Thời gian đã thực sự chấp hành án phạt tù :........năm .......... tháng............. ngày;
Thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại:..............năm ........... tháng............ ngày;
* Tiền án:...............(ghi rõ thời gian, Tòa án nào xử phạt? Tội danh? Mức án?)
* Tiền sư: ..............................................................................................................
* Hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc bồi thường dân sự, án phí hình sự, án
phí dân sự, tiền truy thu:......................................................................................

Hình thức Số tiền Đã thực hiện Chưa thực hiện Ghi chú
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Hình phạt bổ sung khác:................................
* Tóm tắt hành vi phạm tội: (Theo bản án)

2. Tình trạng sức khỏe hiện nay: .......................................................................
3. Tình tiết ưu tiên: ..............................................................................................
4. Quan hệ gia đình (Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, chỗ ở của bố, mẹ, vợ hoặc 
chồng, con):
- Họ và tên b ố :............................ ; Năm sinh:.............; Nghề nghiệp:...................
Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................
- Họ và tên m ẹ:.......................... ; Năm sinh:.......... ; Nghề nghiệp:..................
Chỗ ở hiện nay:......................................... .............................................................
- Họ và tên vợ hoặc chồng:....... ; Năm sinh:..............; Nghề nghiệp:.................
Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................
- Họ và tên con:.......................... ; Năm sinh:..............; Nghề nghiệp:..................
Chỗ ở hiện nay:.........................................................................................................
5. Ý kiến của Tòa án đề nghị xét đặc xá: Nêu rõ ý kiến của Tòa án (có thẩm 
quyền lập hồ sơ) có đủ điều kiện đề nghị xét đặc xá không.

CHÁNH ÁN
(Kỷ tên, đóng dấu)
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ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐẶC XÁ VÀ CAM KẾT
(Dành cho người bị kêt án đang được hoãn châp hành án phạt tù)

Kính g ử i:  - Tòa án nhân dân ..............................................................
- ủy ban nhân dân phưòng, xã..........................................

Họ và tên:............................... ; Năm sinh:................................Giới tính:.................
Nơi ĐKNKTT trước khi bị bắt:..................................................................................
Nơi cư trú hiện nay:....................................................................................................
Tội danh:....................................................................................................................
Ngày bắt:.........../.......... /............; Mức hình phạt tù :................................................
Đang được hoãn chấp hành án phạt tù theo QĐ số:.....ngày...... tháng.....năm.....
của Tòa án nhân dân..............................................................................................
Thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù..................................................................
Hình phạt bổ sung là hình phạt tiền hoặc bồi thường dân sự, án phí hình sự, án phí 
dân sự, tiền truy thu:
Hình thức Số tiền Đã thực hiện Chưa thực hiện Ghi chú

Hình phạt bô sung khác:............................................................................................
Căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn theo Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá,

đề nghị Tòa án nhân dân....................................cho tôi được hưởng đặc xá.
Sau khi được đặc xá, tôi xin cam kết:
1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ hình phạt bố sung là hình phạt tiền (hoặc bồi

thường dân sự, án phí hình sự, án phí dân sự, tiền truy thu) với số tiền:..................... ;
hình phạt bổ sung khác (nếu có)..................................................................................

2. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính 
quyền địa phương, tích cực tìm việc làm, ổn định cuộc sống, phấn đấu trở thành 
người có ích cho xã hội, không vi phạm pháp luật.

Tôi xin hứa thực hiện đúng nội dung đã cam kết, nếu có gì sai trái, tôi xin chịu 
trách nhiệm trước pháp luật./.

Nhận xét của UBND................... Ngày............tháng.......... năm 2016
(Kỷ tên, đóng dấu) Người được hoãn CHAPT

(Ký, ghi rõ họ tên)
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HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phủc

ĐƠN XIN ĐẶC XÁ VÀ CAM KẾT
r  *  r

(Dành cho người bị kêt án được tạm đình chỉ châp hành án phạt tù)

Kính gửi: - Tòa án nhân dân............................................................
- ủy ban nhân dân phường, xã ......................................

Họ và tên :.................................. ; Giới tính:............; Năm sinh:..........................
Nơi ĐKNKTT trước khi bị bắt:.............................................................................
Nơi cư trú hiện nay:................................................................................................
Tội danh:.................................................................................................................
Ngày bắt:........... /.......... / ............ ; Mức hình phạt tù: ..........................................
Đã chấp hành án phạt tù tại Trại giam (Trại tạm giam).........................................
Đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo QĐ số:..ngày...tháng...năm....
của Tòa án nhân dân...............................................................................................
Hình phạt bổ sung là hình phạt tiền hoặc bồi thường dân sự, án phí hình sự, án phí 
dân sự, tiền truy thu:..............................................................................................

Hình thức Số tiền Đã thực hiện Chưa thực hiện Ghi chú

Hình phạt bô sung khác:
Căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn theo Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc 

xá, đề nghị Tòa án nhân dân ............... ......................cho tôi được hưởng đặc xá.
Sau khi được đặc xá, tôi xin cam kết:
1. Tiếp tục thực hiện đầy đủ hình phạt bổ sung là hình phạt tiền (hoặc bồi

thường dân sự, án phí hình sự, án phí dân sự, tiền truy thu) với số tiền:...........
Hình phạt bố sung khác (nếu có):....................................................................
2. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định của 

chính quyền địa phương, tích cực tìm việc làm, ổn định cuộc sống, phấn đấu trở 
thành người có ích cho xã hội, không vi phạm pháp luật.

Tôi xin hứa thực hiện đúng nội dung đã cam kết, nếu có gì sai trái, tôi xin 
chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Nhận xét của ƯBND...................  Ngày............  tháng.........năm 2016
(Kỷ tên, đóng dấu) Người được tạm đình chỉ CHAPT

(Kỷ, ghi rõ họ tên)
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■üZa I>1 / 

rỡA Ằ N ỉ?
DÂN TỐI CAO 

................. (2)

Số:.... .../2016/GCNĐX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

s o  HSTHA

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẶC XÁ

Tòa án nhân dân................................................................... ;
Căn cứ Điều 18 Luật Đặc xá năm 2007;
Căn cứ Quyết định Đặc xá số ................. ngày.......... /............. / .............................
của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

CHỨNG NHẬN:
Họ tên:...........................................sinh năm...................; Giới tính............
Họ tên khác: .............................................................................................................
Nguyên quán: ...........................................................................................................
Nơi ĐKHKTT:.........................................................................................................
Họ tên bố:..............................................; Họ tên m ẹ...............................................
Dân tộc:..................................................; Quốc tịch: .............................................
Tội danh: .................................................................................................................
Ngày bắt:............../....... /......... ; Án phạt: ..............................................................
Theo Bản án số .........ngày...... /...... /.....của TAND.....................................
Quyết định thi hành án số ........ngày....... /.... /..... của TAND .................................
Quyết định hoãn, tạm đình chỉ số ........ngày....... /.... /..... của TAND ......................
Được đặc xá kể từ ngày....../....... / ............................................................................
về cư trú tại .............................................................................................................
Hình phạt bố sung phải tiếp tục chấp hành: .............................................................
Người được đặc xá phải trình diện tại UBND xã/phường nơi về cư trú trước ngày
........../........ ................................ ..... ................................................................... .1
NGƯỜI ĐƯỢC CẤP GIẤY Lăn tay  ̂  ̂ ngày... tháng... năm....

(Ký, ghi rõ họ tên) của người được cấp giấy CHÁNH ÁN̂
(Ngón trỏ phải) (Ký tên, đỏng dấu)

Nơi nhận:
-  Người được cấp giấy;
- TANDTC (để báo cáo);
- TA nơi ra QĐ T.H.A (để biết);
- VKS cấp huyện/tỉnh;
- Công an cấp huyện/tỉnh;
- UBND xã/phường(để biết)
- Lưu: HSTHA.VpT

- Lập tạ i:.....ngày..../.../.
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 301/TANDTC-PC 

V/v áp dụng một số quy định có 

lợi cho người phạm tội của Bộ 

luật hình sự năm 2015 

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016 

  

Kính gửi: - Các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp; 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao. 

  

Thực hiện Nghị quyết số 144/2016/QH13 ngày 29-6-2016 của Quốc hội về việc lùi 

hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự năm 2015 và 03 đạo luật khác có liên quan (sau đây 

viết tắt là Nghị quyết số 144), ngày 13-9-2016, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công 

văn số 276/TANDTC-PC kèm theo Danh mục một số quy định có nội dung có lợi cho người 

phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Để việc áp dụng các nội dung có lợi cho người phạm tội bảo đảm đúng quy định tại 

khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015, Nghị quyết số 109/2015/QH13 ngày 27-11-2015 

(sau đây viết tắt là Nghị quyết số 109), Nghị quyết số 144 của Quốc hội và hướng dẫn tại 

Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30-6-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 01), Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng 

chí lưu ý một số nội dung sau đây: 

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 109 thì có 06 trường hợp[1] được 

áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội kể từ ngày 09-12-2015 (ngày Bộ luật hình sự 

năm 2015 được công bố). 

2. Ngày 30-6-2016, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 

số 01 hướng dẫn bổ sung thêm 02 trường hợp áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội 

kể từ ngày 09-12-2015, đó là: (1) Người thực hiện hành vi mà theo quy định của Bộ luật 

hình sự năm 1999 là tội phạm nhưng theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 thì hành vi 

đó chưa cấu thành tội phạm do có bổ sung, thay đổi các yếu tố định tội và cấu thành tội 

phạm đó (nhưng không thuộc trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 

76



109); và (2) Người thực hiện hành vi chuẩn bị phạm tội trừ các tội quy định tại khoản 2 Điều 

14 Bộ luật hình sự năm 2015. 

3. Tại điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 144 quy định: 

“4. Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016: 

a) Thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình 

sự số 100/2015/QH13 và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi 

hành Bộ luật hình sự; tiếp tục áp dụng khoản 2 Điều 1 và các quy định khác có lợi cho 

người phạm tội tại Nghị quyết số 109/2015/QH13”. 

Như vậy, theo các quy định và hướng dẫn nêu trên thì chỉ có 08 trường hợp được áp 

dụng các quy định có lợi cho người phạm tội kể từ ngày 09-12-2015; các quy định khác có 

lợi cho người phạm tội theo khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015, điểm b khoản 1 Điều 

1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 và được thống kê tại Danh mục kèm theo Công văn số 

276/TANDTC-PC ngày 13-9-2016 của Tòa án nhân dân tối cao áp dụng kể từ ngày 01-7-

2016. Tuy nhiên, cần lưu ý việc áp dụng đối với từng trường hợp cụ thể phải bảo đảm quy 

định mới của Bộ luật hình sự năm 2015 là có lợi cho người phạm tội. 

4. Đối với hành vi hoạt động phỉ quy định tại Điều 83, hành vi đăng ký kết hôn trái 

pháp luật quy định tại Điều 149, hành vi kinh doanh trái phép quy định tại Điều 159, hành vi 

cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định 

tại Điều 165 của Bộ luật hình sự năm 1999, theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 1 Nghị 

quyết số 109 thì nếu các hành vi này xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01-7-2016 mà sau thời điểm 

đó vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì tiếp tục áp dụng quy định của Bộ 

luật hình sự năm 1999 để xử lý; nếu sau thời điểm 0 giờ 00 ngày 01-7-2016 (thời điểm Bộ 

luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành) mới bị phát hiện thì không khởi tố, điều tra, truy 

tố, xét xử về tội hoạt động phỉ quy định tại Điều 83, tội đăng ký kết hôn trái pháp luật quy 

định tại Điều 149, tội kinh doanh trái phép quy định tại Điều 159, tội cố ý làm trái quy định 

của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 của Bộ 

luật hình sự năm 1999 mà áp dụng quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 để khởi tố, điều 

tra, truy tố, xét xử theo tội danh tương ứng. Tuy nhiên, tại điểm c khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 

số 144 quy định: “Các quy định khác tại Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ 

luật hình sự... có ghi thời điểm “ngày 01 tháng 7 năm 2016” được lùi đến thời điểm “ngày 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi 

hành””. Do đó, đối với các hành vi hoạt động phỉ, đăng ký kết hôn trái pháp luật, kinh 

doanh trái phép, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm 
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trọng thì tiếp tục áp dụng quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 để xử lý cho đến ngày 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đồng chí báo cáo về Toà án 

nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để kịp thời hướng dẫn bổ 

sung./. 

  

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Các đ/c PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các Thẩm phán TANDTC (để biết); 

- Lưu: VT (VP; Vụ PC&QLKH). 

KT. CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN 

 

 

Nguyễn Sơn 
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[1] “1. Kể từ ngày Bộ luật hình sự năm 2015 được công bố: 

a) Không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm tội mà Bộ luật hình sự năm 2015 

đã bỏ hình phạt tử hình, đối với người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử; 

b) Hình phạt tử hình đã tuyên đối với người được nêu tại điểm a khoản này nhưng chưa thi 

hành án, thì không thi hành và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình 

thành hình phạt tù chung thân; 

c) Đối với người đã bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành án mà có đủ các điều kiện quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều 40 của Bộ luật hình sự năm 2015, thì không thi hành và Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân; 

d) Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự năm 1999 quy 

định là tội phạm nhưng Bộ luật hình sự năm 2015 không quy định là tội phạm, bao gồm: tảo 

hôn; báo cáo sai trong quản lý kinh tế; vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở 

hữu công nghiệp; sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; 

không chấp hành các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc 

đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính. Nếu vụ án đã được khởi tố, 

đang điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ; trường hợp người bị kết án đang chấp hành 

hình phạt hoặc đang được tạm đình chỉ thi hành án, thì được miễn chấp hành phần hình phạt 

còn lại; trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn thi hành 

án, thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt; 

đ) Không xử lý về hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi về tội phạm không 

được quy định tại khoản 2 Điều 12 và các điểm b, c khoản 2 Điều 14 của Bộ luật hình sự 

năm 2015; nếu vụ án đã được khởi tố, đang điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ; trong 

trường hợp người đó đã bị kết án và đang chấp hành hình phạt hoặc đang được tạm đình chỉ 

thi hành án, thì họ được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại; nếu người bị kết án chưa 

chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì được miễn chấp hành toàn bộ hình 

phạt; 

e) Những người đã chấp hành xong hình phạt hoặc được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt 

hoặc phần hình phạt còn lại theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản này, thì đương nhiên 

được xóa án tích.” 
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TOA AN NHAN DAN TOI CAO LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
£14 Yap - Tty do - Hanh phtic 

S6: 276/TANDTC-PC 
V/v htrong don ap dung mot s6 quy dinh c6 loi  
cho ngtrari pham toi oh B6 luat hinh su tidal 2015 

  

Ha Noi, ngay 13 thcing 9 nam 2016 

Kinh 
- Cac dOng chi Chanh an Toa an nhan dan 

va Tod an quan su cac cap; 
- Thu trithng cac don vi thuOc Ma an nhan dan toi cao. 

Ngay 27 thong 11 nam 2015, QuOc hOi nu& COng hoa xa hoi chu nghia 
Viet Nam thong qua BO luSt hinh su so 100/2015/QH13 (sau day viet tat Id 
13(i luat hinh su nam 2015) va BO luSt to tung hinh su so 101/2015/QH13 
(sau day viet tat la,BO luSt tung hinh su nam 2015). Hai BO luSt nay deu c6 
hieu luc thi hanh ke tir ngay 01 thong 7 nam 2016. Tuy nhien, tai Nghi quyet so 
144/2016/QH13 ngay 29 thong 6 nam 2016, QuOc hOi da quyet Binh 	hieu luc 
thi hanh 	hai BO luat nay tir ngay 01 thong 7 nam 2016 den ngay Lust sfra 
doi, ba sung mot so dieu cda BO luat hinh su nam 2015 c6 hieu luc thi hanh. 
DOng thoi giao cho Toa an nhan dan toi cao huorng dAn thi hanh diem a va diem 
b khodn 4 Dieu 1 Nghi quyet ve cac quy dinh c6 lgi cho nguiyi pham toi dia BO 
luSt hinh su nam 2015 va cac quy dinh ctia Bo luat to tung hinh su nam 2015 de 
thi hanh cac quy dinh c6 lgi cho nguei pham toi dm BO luat hinh su Warn 2015. 

De ap dung dung, thOng nhat va kip theri cac quy dinh neu tren, Tod an 
nhan dan toi cao yeu cau cac Eng chi cluan triet va to chdc thuc hien nghiem tiac 
mot so not dung sau day: 

1. Ke tix ngdy 01 thong 7 nam 2016, cac quy dinh c6 lgi cho ngueri pham 
thi cilia BO luSt hinh su nam 2015 va cac quy dinh cua BO luSt to tung hinh six 
nam 2015 de thi hanh cac quy dinh c6 igi cho ngueri pham toi dia. BO luSt hinh 
su nam 2015 c6 hieu luc thi hanh. 

2. Quy dinh c6 lgi cho nguari pham toi cila BO luat hinh su nam 2015 
bao gom cac quy dinh ve xoa 1)6 mot toi pham, mot hinh phat, mot tinh tit tang 

quy dinh mot hinh phat nhe hon, mot tinh tiet giam nhe moi hoac me( rOng 
pham vi ap dung an treo, mien trach nhi'em hinh su, loci trir trach nhiem hinh su, 
mien hinh ghat, giam hinh phat, tha to truerc theri han c6 lieu kien, xoa an tich va  
cac quy dinh khac c6 lgi cho ngueri pham toi. Nhang quy dinh neu tren dugc 
tap hop trong Danh muc ban hanh kern theo Cong van nay. 

3. Quy dinh cua BO luSt to tung hinh su nam 2015 de thi hanh cac 
quy dinh c6 igi cho ngueri pham toi cua BO luat hinh su nam 2015 Id cac 
quy dinh ye thU tuc to tung ap dung doi v6i cac trueng hop sau: 
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a) Chuyen hinh phat tf.r hinh sang hinh phat to chung than d6i 	the 
truang hop quy dinh tai khoan 2 va khoan 3 Dieu 40 BO luat hinh sir nam 2015; 
cac diem a, b va diem c khoan 2 Dieu 1 Nghi guy& s6 109/2015/QH13 ngay 27 
thang 11 nam 2015 cda QuOc hoi va huang dan tai khoan 2 Dieu 1 va Dieu 2 
Nghi guy& so 01/2016/NQ-HDTP ngdy 30 thang 6 nam 2016 dm HOi d6rig 
Th'am phan Toa an nhan dan toi cao; 

b) Tha to truck then han c6 dieu kien; 

c) X6a an tich; 

d) Xir 1Y hinh six d6i vori ngtrai clued 18 tu6i. 

4. Toa an nhan dan toi cao yeti cau cac ding chi Chanh an Tod an nhan dan 
va. Tod an quan sir cac cap, Thu truang cac dan vi thu6c Tea an nhan dan toi cao 
ngay khi nhan dugc COng van nay phai 	claim quart triet, thcrc hien nghiem, 
thong nhat nham bao dam ap dung dUng cac quy dinh c6 lgi cho nguari pham toi 
dm BO Juat hinh six nam 2015 va cac quy dinh cua BO luat to tung hinh six nam 
2015 de thi hanh cac quy dinh c6 lai cho ngtred pham toi cilia BO luat hinh six 
nam 2015. Ngodi cac quy dinh trong Danh muc, khi giai quyet cac vu an, vu 
viec ve hinh su, neu nhan thay quy dinh khac dm BO luat hinh sir nam 2015 c6 
lgi cho nguei pham toi thi T6a an cac cap xern,  xet ap dung quy dinh do, bao 
dam dung phap luat. Trong qua trinh thirc hien neu c6 vtrong mac hoac phat hien 
quy dinh c6 lgi khac ngodi Danh muc thi tap hop, bao cao Toa. an nhan dan 
toi cao (thong qua Vu Phap the vd Quail 1Y khoa hoc) de chi dao huang (an 
kip theri./. 

(Danh muc mot so quy dinh có loi cho ngu.61 pham toi cUa BO luat hinh 
nam 2015 duov clang tai tren COng thong tin clij-:; to cua Toa an nhan dan 
toi cao);91( 

Nal nh'0: 
-  US/ ban Thuang vu Qu6c h6i; 
- US/ ban Phap It* cua Quoc h6i; 
- US/ ban Tu: phap dia Qu6c h6i; 
- Ban Chi dao CCTPTW; 	 (d6 bac) cao); 
- Ban N6i chinh Trung uo'ng; 
- Van phong Chu tich nuac; 
- Vien kiern sat nhan dan toi cao; 

- B6 Tu phap; 	
(de ph6i hop); - B6 Cong an; 

- Cac d/c Ph6 Chanh an TANDTC 
ph6i hop chi dao viec thgc hien); 

- Cac TAND va TAQS; 
- Cac ThAm phan TANDTC 
va cac dan thu6c TANDTC; 

- Cong thong till din to TANDTC (dCs dang tai); 
- Luu: VT, Vu PC&QLKH. 
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DANH MỤC  

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CÓ LỢI CHO NGƯỜI PHẠM TỘI 

TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 

(Ban hành kèm theo Công văn số 276 /TANDTC-PC ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Tòa 

án nhân dân tối cao)
 

 

Stt Nội dung quy định có lợi 

Điều, 

khoản, 

điểm 

1  

Đồng phạm 

“4. Người đồng phạm không phải chịu trách nhiệm hình sự 

về hành vi vượt quá của người thực hành” 

Khoản 4 

Điều 17 

2  

Che giấu tội phạm 

“2. Người che giấu tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, 

anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải 

chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ 

trường hợp che giấu các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội 

đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật 

này.” 

Khoản 2 

Điều 18 

3  

Không tố giác tội phạm 

“3. Người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự 

theo quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp không tố 

giác tội phạm do chính người mà mình bào chữa đã thực hiện 

hoặc đã tham gia thực hiện mà người bào chữa biết được khi 

thực hiện nhiệm vụ bào chữa, trừ trường hợp không tố giác các 

tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này.” 

Khoản 3 

Điều 19 

4  

Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội 

“1. Hành vi của người để bắt giữ người thực hiện hành vi 

phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ 

lực cần thiết gây thiệt hại cho người bị bắt giữ thì không phải là 

tội phạm. 

2. Trường hợp gây thiệt hại do sử dụng vũ lực rõ ràng vượt 

quá mức cần thiết, thì người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm 

hình sự.” 

Điều 24 

5  

Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ 

khoa học, kỹ thuật và công nghệ 

“Hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện việc nghiên 

cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công 

nghệ mới mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, áp dụng 

Điều 25 
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đầy đủ biện pháp phòng ngừa thì không phải là tội phạm. 

Người nào không áp dụng đúng quy trình, quy phạm, không 

áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa mà gây thiệt hại thì vẫn 

phải chịu trách nhiệm hình sự.” 

6  

Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên 

“Người thực hiện hành vi gây thiệt hại trong khi thi hành 

mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên trong lực lượng 

vũ trang nhân dân để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 

nếu đã thực hiện đầy đủ quy trình báo cáo người ra mệnh lệnh 

nhưng người ra mệnh lệnh vẫn yêu cầu chấp hành mệnh lệnh đó, 

thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp này 

người ra mệnh lệnh phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Quy định này không áp dụng đối với trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều 421, khoản 2 Điều 422 và khoản 2 Điều 423 

của Bộ luật này.” 

Điều 26 

7  

Căn cứ miễn trách nhiệm hình sự 

“2. Người phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự 

khi có một trong các căn cứ sau đây: 

a) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử do chuyển biến của 

tình hình mà người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội 

nữa; 

b) Khi tiến hành điều tra, truy tố, xét xử, người phạm tội 

mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến không còn khả năng gây nguy 

hiểm cho xã hội nữa;... 

3. Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm 

nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh 

dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại 

hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề 

nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm 

hình sự.” 

Các điểm 

a, b khoản 

2 và  

khoản 3 

Điều 29 

8  

Phạt tiền 

“1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với các 

trường hợp sau đây: 

a) Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng 

do Bộ luật này quy định; 

b) Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản 

lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và 

một số tội phạm khác do Bộ luật này quy định.” 

 

Khoản 1 

Điều 35 
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9  

Cải tạo không giam giữ 

“3... Không khấu trừ thu nhập đối với người chấp hành án là 

người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.  

4. Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không 

có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình 

phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ 

cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. 

Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 04 giờ 

trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần. 

Không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng đối 

với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 06 tháng tuổi, người 

già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc 

khuyết tật đặc biệt nặng. 

Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện 

những nghĩa vụ quy định tại Luật thi hành án hình sự.” 

Khoản 3 

và  khoản 

4 Điều 36 

10  

Tù có thời hạn 

“2. Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người 

lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ 

ràng.” 

Khoản 2 

Điều 38 

11  

Tử hình 

“2. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với... người đủ 75 

tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử. 

3. Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu 

thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

...b) Người đủ 75 tuổi trở lên; 

c) Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối 

lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài 

sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức 

năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công 

lớn”. 

Khoản 2 

và các 

điểm b, c  

khoản 3 

Điều 40 

12  

Căn cứ quyết định hình phạt 

“2. Khi quyết định áp dụng hình phạt tiền, ngoài căn cứ quy 

định tại khoản 1 Điều này, Tòa án căn cứ vào tình hình tài sản, 

khả năng thi hành của người phạm tội.” 

Khoản 2 

Điều 50 

13  

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

“1... 

đ) Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt 

giữ người phạm tội; 

Các điểm 

đ, o, p và 

x khoản 1 

Điều 51 
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o) Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên; 

p) Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt 

nặng; 

x) Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, 

người có công với cách mạng.” 

14  

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 

1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự: 

a) Phạm tội có tổ chức; 

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; 

d) Phạm tội có tính chất côn đồ; 

đ) Phạm tội vì động cơ đê hèn; 

e) Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng; 

g) Phạm tội 02 lần trở lên; 

h) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm; 

i) Xâm phạm tài sản của Nhà nước; 

k) Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng; 

i) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, 

người đủ 70 tuổi trở lên; 

k) Phạm tội đối với người ở trong tình trạng không thể tự vệ 

được, người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng, người bị hạn 

chế khả năng nhận thức hoặc người lệ thuộc mình về mặt vật 

chất, tinh thần, công tác hoặc các mặt khác; 

l) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên 

tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để 

phạm tội; 

m) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tàn ác để phạm tội; 

n) Dùng thủ đoạn, phương tiện có khả năng gây nguy hại 

cho nhiều người để phạm tội ; 

o) Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội; 

p) Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh 

hoặc che giấu tội phạm. 

Khoản 1 

Điều 52 

15  
Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung 

hình phạt được áp dụng 

“2. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp 

Khoản 2 

Điều 54 
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nhất của khung hình phạt được áp dụng nhưng không bắt buộc 

phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với 

người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm 

nhưng có vai trò không đáng kể.” 

16  

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm 

tội, phạm tội chưa đạt 

“2. Đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, hình phạt được 

quyết định trong phạm vi khung hình phạt được quy định 

trong các điều luật cụ thể 

3. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được 

áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử 

hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có 

thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà 

điều luật quy định.” 

Khoản 2 

và    

khoản 3 

Điều 57 

17  

Thời hiệu thi hành bản án 

“2. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án 

được quy định như sau: 

...d) 20 năm đối với các trường hợp xử phạt tù chung thân 

hoặc tử hình.” 

Điểm d 

khoản 2 

Điều 60 

18  

Miễn chấp hành hình phạt 

“2. Người bị kết án cải tạo không giam giữ hoặc tù có thời 

hạn đến 03 năm chưa chấp hành hình phạt thì theo đề nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định miễn chấp 

hành hình phạt, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

...c) Chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt 

khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội 

nữa. 

...5. Người bị kết án phạt tiền đã tích cực chấp hành được 

một phần hình phạt nhưng bị lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt 

khó khăn kéo dài do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây 

ra mà không thể tiếp tục chấp hành được phần hình phạt còn lại 

hoặc lập công lớn, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm 

sát, Tòa án có thể quyết đinh miễn chấp hành phần tiền phạt còn 

lại.” 

Điểm c 

khoản 2 

và  khoản 

5 Điều 62 

19  

Giảm mức hình phạt đã tuyên 

“...3. Trường hợp người bị kết án về nhiều tội trong đó có 

tội bị kết án phạt tù chung thân thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu 

xuống 30 năm tù sau khi đã chấp hành được 15 năm tù và dù 

được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời gian thực tế 

chấp hành là 25 năm.  

Khoản 3 

và  khoản 

6 Điều 63 

87
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...6. Đối với người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc 

người bị kết án tử hình thuộc trường hợp quy định tại điểm b 

hoặc điểm c khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này thì thời gian đã 

chấp hành hình phạt để được xét giảm lần đầu là 25 năm và dù 

được giảm nhiều lần nhưng vẫn phải bảo đảm thời hạn thực tế 

chấp hành hình phạt là 30 năm.” 

20  

Tha tù trước thời hạn có điều kiện 

“1. Người đang chấp hành án phạt tù có thể được tha tù 

trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Phạm tội lần đầu; 

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; 

c) Đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với 

người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng trở lên; 

d) Có nơi cư trú rõ ràng; 

đ) Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, 

án phí và các nghĩa vụ bồi thường dân sự; 

e) Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức thời hạn 

tù đối với hình phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất 15 năm đối với tù 

chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. 

Trường hợp người phạm tội là thương binh, bệnh binh, thân 

nhân gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, người đủ 

70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt 

nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì thời gian đã 

chấp hành ít nhất là một phần ba hình phạt tù có thời hạn hoặc ít 

nhất 12 năm đối với tù chung thân đã được giảm xuống tù có 

thời hạn; 

e) Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định 

tại khoản 2 Điều này. 

2. Không áp dụng quy định của Điều này đối với người bị 

kết án thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người bị kết án về tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội 

khủng bố; tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm 

chiến tranh hoặc người bị kết án từ 10 năm tù trở lên đối với tội 

cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của con người; 

07 năm tù trở lên đối với các tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm 

chiếm đoạt tài sản và sản xuất trái phép, mua bán trái phép, 

chiếm đoạt chất ma túy; 

b) Người bị kết án tử hình được ân giảm hoặc thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 40 của Bộ luật này. 

3. Theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm 

quyền, Tòa án quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối 

Điều 66 

88
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với người bị kết án. Người được tha tù trước thời hạn có điều 

kiện phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách. Thời 

gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù. 

4. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi 

phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành 

chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách, thì Tòa án có thể 

hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 

người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại 

chưa chấp hành.  

Nếu người đó thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời 

gian thử thách thì Tòa án buộc người đó chấp hành hình phạt của 

bản án mới và tổng hợp với phần hình phạt tù chưa chấp hành 

của bản án trước theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này. 

5. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã chấp 

hành được ít nhất là một phần hai thời gian thử thách và có nhiều 

tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự có thẩm 

quyền, Tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.” 

21  

Xoá án tích 

“2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, 

tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị 

coi là có án tích.” 

Khoản 2 

Điều 69 

22  

Đương nhiên được xóa án tích 

“2. Người bị kết án đương nhiên được xoá án tích, nếu từ 

khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách 

án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các 

quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội 

mới trong thời hạn sau đây: 

...b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm; 

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 

15 năm; 

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án. 

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ 

sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 

hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền 

công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định 

tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được 

xoá án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình 

phạt bổ sung. 

3. Người bị kết án đương nhiên được xoá án tích, nếu từ khi 

hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi 

phạm tội mới trong thời hạn quy định tại các điểm a, b, c và d 

Các điểm 

b, c và d 

khoản 2 

và  khoản 

3 Điều 70 

89
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khoản 2 Điều này.” 

23  

Xoá án tích theo quyết định của Tòa án 

“2. Người bị kết án được Tòa án quyết định xoá án tích, nếu 

từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách 

án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các 

quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội 

mới trong thời hạn sau đây: 

a) 03 năm trong trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, cải tạo 

không giam giữ hoặc phạt tù đến 05 năm; 

b) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 

15 năm; 

c) 07 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù 

chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án. 

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ 

sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà 

thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a 

khoản này thì thời hạn được xoá án tích sẽ hết vào thời điểm 

người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung. 

3. Người bị kết án được Tòa án quyết định xoá án tích, nếu 

từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện 

hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại các điểm a, b 

và c khoản 2 Điều này.” 

Khoản 2 

và  khoản 

3 Điều 71 

24  

Cách tính thời hạn để xóa án tích 

“2. Người bị kết án chưa được xoá án tích mà thực hiện 

hành vi phạm tội mới và bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu 

lực pháp luật thì thời hạn để xoá án tích cũ được tính lại kể từ 

ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách 

án treo của bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi 

hành.” 

Khoản 2 

Điều 73 

25  

Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 

“1. Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm 

lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục 

đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành 

mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. 

2. Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường 

hợp sau đây và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục 

phần lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 

29 của Bộ luật này, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và 

áp dụng các biện pháp quy định tại Mục 2 Chương này:  

…b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất 

nghiêm trọng do cố ý quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật 

Khoản 1, 

các điểm 

b, c khoản 

2, khoản 4 

và  khoản 

6 Điều 91 

90
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này, trừ trường hợp quy định tại Điều 123 (tội giết người); Điều 

134, các khoản 4, 5 và khoản 6 (tội cố ý gây thương tích hoặc 

gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 141 (tội hiếp 

dâm), Điều 142 (tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi); Điều 144 (tội 

cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi); Điều 150 (tội 

mua bán người); Điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi); 

Điều 168 (tội cướp tài sản); Điều 171 (tội cướp giật tài sản); 

Điều 248 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng 

trữ trái phép chất ma túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép 

chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 

252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của Bộ luật này; 

c) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm nhưng có vai trò 

không đáng kể trong vụ án. 

...4. Khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với 

người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc miễn trách 

nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định 

tại Mục 2 hoặc việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường 

giáo dưỡng quy định tại Mục 3 Chương này không bảo đảm 

hiệu quả giáo dục, phòng ngừa. 

...6. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với 

người dưới 18 tuổi phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện 

pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa.  

Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người dưới 18 tuổi 

phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với 

người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn 

thích hợp ngắn nhất.” 

26  

Điều kiện áp dụng (các biện pháp giám sát, giáo dục áp 

dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự) 

“Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án chỉ quyết định 

miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp khiển trách, hòa 

giải tại cộng đồng hoặc biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn, nếu người dưới 18 tuổi phạm tội hoặc người đại diện hợp 

pháp của họ đồng ý với việc áp dụng một trong các biện pháp 

này.” 

Điều 92 

27  

Khiển trách 

“1. Khiển trách được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi 

phạm tội trong những trường hợp sau đây nhằm giúp họ nhận 

thức rõ hành vi phạm tội và hậu quả gây ra đối với cộng đồng, 

xã hội và nghĩa vụ của họ: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi lần đầu phạm tội ít 

nghiêm trọng; 

b) Người dưới 18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không 

Điều 93 

91
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đáng kể trong vụ án. 

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án quyết định 

áp dụng biện pháp khiển trách. Việc khiển trách đối với người 

dưới 18 tuổi phạm tội phải có sự chứng kiến của cha mẹ hoặc 

người đại diện hợp pháp của người dưới 18 tuổi. 

3. Người bị khiển trách phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 

a) Tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học 

tập, làm việc; 

b) Trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu 

cầu;  

c) Tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa 

phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp. 

4. Tuỳ từng trường hợp cụ thể cơ quan có thẩm quyền ấn 

định thời gian thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm b và 

điểm c khoản 3 Điều này từ 03 tháng đến 01 năm.” 

28  

Hoà giải tại cộng đồng 

“1. Hoà giải tại cộng đồng được áp dụng đối với người dưới 

18 tuổi phạm tội trong những trường hợp sau đây: 

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm 

trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng;  

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm 

trọng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này. 

2. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án phối hợp với 

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc hòa giải tại cộng đồng khi 

người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại đã tự 

nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự. 

3. Người được áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng 

phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 

a) Xin lỗi người bị hại và bồi thường thiệt hại; 

b) Nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này.” 

Điều 94 

29  

Giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

“1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án có thể áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 01 năm đến 

02 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong những trường 

hợp sau đây:  

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm 

trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 91 của Bộ luật này;  

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm 

Điều 95 

92
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trọng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này. 

2. Người được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án 

giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức giám sát, giáo dục phải 

thực hiện các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động; 

b) Chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, xã, phường, thị 

trấn; 

c) Không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép;  

d) Các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ 

luật này. 

3. Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã chấp 

hành một phần hai thời hạn, có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của 

Ủy ban nhân dân cấp xã được giao trách nhiệm quản lý, giáo 

dục, cơ quan đã áp dụng biện pháp này có thể quyết định chấm 

dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn.” 

30  

Cải tạo không giam giữ 

“1. Hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với 

người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm 

tội nghiêm trọng hoặc phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc 

người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng 

do cố ý.” 

Khoản 1 

Điều 100 

31  

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm 

tội, phạm tội chưa đạt 

“2. Mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 14 tuổi 

đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội không quá một phần ba 

mức hình phạt được quy định trong khung hình phạt đối với 

hành vi chuẩn bị phạm tội trong điều luật được áp dụng. 

Mức hình phạt cao nhất đối với người từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi chuẩn bị phạm tội không quá một phần hai mức 

hình phạt được quy định trong khung hình phạt đối với hành vi 

chuẩn bị phạm tội trong điều luật được áp dụng. 

3. Mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người từ đủ 14 

tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội chưa đạt không quá một phần ba 

mức hình phạt cao nhất quy định tại Điều 100 và Điều 101 của 

Bộ luật này. 

Mức hình phạt cao nhất áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi 

đến dưới 18 tuổi không quá một phần hai mức phạt quy định tại 

các điều 99, 100 và 101 của Bộ luật này.” 

Khoản 2 

và  khoản 

3 Điều 

102 

32  
Tha tù trước hạn có điều kiện 

“1. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu 
Điều 106 

93
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không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 Bộ 

luật này có thể được tha tù trước hạn khi có đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Phạm tội lần đầu; 

b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; 

c) Đã chấp hành được một phần ba thời hạn phạt tù; 

d) Có nơi cư trú rõ ràng. 

2. Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện 

theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 66 của Bộ luật này.” 

33  

Xoá án tích 

“1. Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án 

tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi;  

b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội 

phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất 

nghiêm trọng do vô ý; 

c) Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại Mục 3 

Chương này. 

2. Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm rất 

nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thì 

đương nhiên xoá án tích nếu trong thời hạn 03 năm tính từ khi 

chấp hành xong hình phạt chính hoặc từ khi hết thời hiệu thi 

hành bản án mà người đó không thực hiện hành vi phạm tội 

mới.” 

Điều 107 

34  

Tội phản bội Tổ quốc 

“3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.” 

Khoản 3 

Điều 108 

35  

Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 

“3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.” 

Khoản 3 

Điều 109 

36  

Tội gián điệp 

“3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.” 

Khoản 3 

Điều 110 

37  

Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ 

“3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.” 

Khoản 3 

Điều 111 

94
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38  

Tội bạo loạn 

“3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.” 

Khoản 3 

Điều 112 

39  

Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân 

“5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.” 

Khoản 5 

Điều 113 

40  

Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

“3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.” 

Khoản 3 

Điều 114 

41  

Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã 

hội  

“1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá 

hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, thì bị phạt tù 

từ 07 năm đến 15 năm. 

…3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm.” 

Khoản 1 

và  khoản 

3 Điều 

115 

42  

Tội phá hoại chính sách đoàn kết 

“3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm.” 

Khoản 3 

Điều 116 

43  

Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, 

tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

“3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.” 

Khoản 3 

Điều 117 

44  

Tội phá rối an ninh 

“3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm.” 

Khoản 3 

Điều 118 

45  

Tội chống phá cơ sở giam giữ 

“3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.” 

Khoản 3 

Điều 119 

46  

Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước 

ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền 

nhân dân  

“3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.” 

Khoản 3 

Điều 120 

95
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47  

Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm 

chống chính quyền nhân dân 

“2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm 

  3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.”  

Khoản 2 

và  khoản 

3 Điều 

121 

48  

Tội giết người 

“3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.” 

Khoản 3 

Điều 123 

49  

Tội vô ý làm chết người 

“1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm.” 

 

Khoản 1 

Điều 128 

50  

Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp 

hoặc quy tắc hành chính 

“1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề 

nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm.” 

Khoản 1 

Điều 129 

51  

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát 

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì 

bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm: 

a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính 

mạng của họ; 

b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự 

tước đoạt tính mạng của họ.” 

Khoản 1 

Điều 131 

52  

“2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% 

nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, 

b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù 

từ 02 năm đến 05 năm.” 

“7. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.” 

Khoản 2 

và khoản 

7 Điều 

134 

53  

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 

Điều 135 

96
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60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái 

pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối 

với người thân thích của người đó, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:  

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

mỗi người từ 31% đến 60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc dẫn đến chết 

người.” 

54  

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ 

của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 

hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội 

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 

60% do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt 

quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt tiền từ 

5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồnghoặc phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm.  

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

mỗi người từ 31% đến 60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.” 

Khoản 1 

và  khoản 

2 Điều 

136 

55  

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của người khác 

“1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% 

thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.” 

(Bỏ hình phạt bổ sung “cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”). 

Khoản 1 

Điều 138 

56  

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ 

của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc 

hành chính  

“1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc 

hành chính mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt 

Khoản 1 

Điều 139 

97
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tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.” 

57  

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi 

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì 

bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

...b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác 

với người dưới 13 tuổi.” 

Điểm b 

khoản 1 

Điều 142 

58  

Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

...đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Đối với 02 người trở lên”  

Điểm đ, e 

khoản 2 

Điều 144 

59  

Tội lây truyền HIV cho người khác 

“1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền 

HIV cho người khác, trừ trường hợp nạn nhân đã biết về tình 

trạng nhiễm HIV của người bị HIV và tự nguyện quan hệ tình 

dục, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.” 

Khoản 1 

Điều 148 

60  

Tội cố ý truyền HIV cho người khác 

“1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không 

thuộc trường hợp quy định tại Điều 148 của Bộ luật này, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công 

vụ của nạn nhân; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi; 

d) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

đ) Lợi dụng nghề nghiệp; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% 

đến 45%.” 

Khoản 1 

và  khoản 

2 Điều 

149 

61  

Tội mua bán người 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 08 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vì động cơ đê hèn; 

Khoản 2 

Điều 150 

98
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c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% 

đến 45%; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn 

nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên, trừ trường hợp quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều này; 

đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Đối với từ 02 đến 05 người; 

g) Phạm tội 02 lần trở lên.” 

62  

Tội đánh tráo người dưới 01 tuổi 

“1. Người nào đánh tráo người dưới 01 tuổi này với người 

dưới 01 tuổi khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; 

c) Đối với người dưới 01 tuổi mà mình có trách nhiệm chăm 

sóc, nuôi dưỡng; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Tái phạm nguy hiểm.” 

Khoản 1, 

khoản 2 

và  khoản 

3 Điều 

152 

63  

Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi 

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ 

đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người 

dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; 

c) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi 

dưỡng; 

d) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% 

đến 45%; 

Khoản 1, 

khoản 2 

và  khoản 

3 Điều 

153 

99
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g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe nạn nhân mà 

tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Đối với 06 người trở lên; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở 

lên; 

d) Làm nạn nhân chết; 

đ) Tái phạm nguy hiểm.” 

64  

Tội làm nhục người khác 

“1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự 

của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Đối với người đang thi hành công vụ; 

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh 

cho mình; 

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử để phạm tội; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% 

đến 45%.” 

Khoản 1, 

khoản 2 

Điều 155 

65  

Tội vu khống 

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì 

bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 

năm: 

a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật 

nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây 

thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác; 

b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan 

có thẩm quyền. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

Khoản 1, 

khoản 2 

Điều 156 

100
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phạt tù từ 01 năm đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với 02 người trở lên; 

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; 

đ) Đối với người đang thi hành công vụ; 

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử để phạm tội; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% 

đến 45%; 

h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc 

biệt nghiêm trọng.” 

66  

Tội làm sai lệch kết quả bầu cử, kết quả trưng cầu ý dân 

“1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát 

việc bầu cử, tổ chức trưng cầu ý dân mà giả mạo giấy tờ, gian 

lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu 

cử, kết quả trưng cầu ý dân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.” 

Khoản 1 

Điều 161 

67  

Tội xâm phạm quyền bình đẳng giới 

“1. Người nào vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất 

kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động trong 

các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, 

khoa học và công nghệ, văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, y 

tế, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 

5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không 

giam giữ đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên.” 

Khoản 1, 

khoản 2 

Điều 165 

68  

Tội cướp tài sản 

“4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

Khoản 4 

Điều 168 

101
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 01 

người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương 

tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 02 người trở lên mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

c) Làm chết người; 

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.” 

69  

  Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản 

“5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.”  

Khoản 5 

Điều 169 

70  

Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản 

“1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác 

trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt 

tài sản mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định 

tại các điều 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175 và 290 của Bộ luật 

này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;  

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại 

và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc 

biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại. 

…4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 

bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở  lên; 

b) Công nhiên chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 

đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này. 

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.” 

Khoản 1 

và  

khoản 4 

Điều 172 

71  

Tội trộm cắp tài sản  

“4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:  

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này; 

Khoản 4 

Điều 173 

102
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c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.” 

72  

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 

“3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

b) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

4. Phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở 

lên, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.” 

Khoản 3, 

khoản 4 

Điều 175 

73  

Tội chiếm giữ trái phép tài sản 

“1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người 

quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách 

nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 

đồng, di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao 

nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, 

người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu 

được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt 

tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 

năm.” 

Khoản 1 

Điều 176 

74  

Tội sử dụng trái phép tài sản 

“1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của 

người khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn 

vi phạm hoặc tài sản là di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, 

văn hoá nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 220 của 

Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 

bịphạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặcphạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng;  

b) Tài sản là bảo vật quốc gia; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Tái phạm nguy hiểm.” 

Khoản1 

và khoản 

2 Điều 

177 

103
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75  

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản 

“1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của 

người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, 

tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá hoặc tài 

sản trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong những 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:  

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt 

tài sản mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 

phạm; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại 

và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc 

biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại. 

...3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ05 năm đến 10 năm: 

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến 

dưới 500.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến 

dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 10 năm đến 20 năm: 

a) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến 

dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.” 

Khoản 1, 

khoản 3 

và  khoản 

4 Điều 

178 

76  

Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà 

nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

“1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý 

tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, vì thiếu 

trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho 

tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp từ 

100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạtcảnh 

cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, 

Khoản 1, 

khoản 2 

và  khoản 

3 Điều 

179 

104
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tổ chức, doanh nghiệp trị giá từ 2.000.000.000 đồng trở lên, thì 

bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.” 

77  

Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản 

“1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác 

trị giá từ100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị 

phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm. 

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác trị giá 

500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 

năm.” 

Khoản 1 

và  khoản 

2 Điều 

180 

78  
Bãi bỏ tội tảo hôn  

(Điều 148 BLHS năm 1999) 
 

79  

Tội tổ chức tảo hôn 

“Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồngcho những người 

chưa đến tuổi kết hôn, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.” 

Điều 183 

80  
Bãi bỏ tội đăng ký kết hôn trái pháp luật 

(Điều 149 BLHS năm 1999) 
 

81  

Tội buôn lậu 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

d) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

đ) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia; 

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

g) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

h) Phạm tội 02 lần trở lên; 

i) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: 

Khoản 2, 

khoản 3 

và  khoản 

4 Điều 
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a) Vật phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;   

c) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn khác.” 

82  

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ  200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

c) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp trị giá từ 

500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng 

đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.” 

Khoản 2 

và  khoản 

3 Điều 

189 

83  

Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ  1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;  

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Hàng phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

e) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng;  

Khoản 2 

Điều 190 

106
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g) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các 

điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này qua biên giới hoặc từ khu phi 

thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

h) Tái phạm nguy hiểm.” 

84  

Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;  

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Hàng phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

e) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng;  

g) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các 

điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này qua biên giới hoặc từ khu phi 

thuế quan vào nội địa và ngược lại; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Hàng phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên;  

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên. 

c) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các 

điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản 2 Điều này mà qua biên giới hoặc 

từ khu phi thuế quan vào nội địa và ngược lại.” 

Khoản 2 

và  khoản 

3 Điều 

191 

85  

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả  

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Hàng giả trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng tính theo giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong 

hóa đơn; 

b) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc 

hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 

30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng trong trường hợp 

không xác định được giá bán, giá niêm yết, giá ghi trong hóa 

đơn; 

Khoản 1 

Điều 192 

107
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c) Hàng giả trị giá dưới 20.000.000 đồng tính theo giá bán, 

giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn hoặc hàng giả tương đương 

với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá dưới 30.000.000 đồng nhưng đã bị xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc 

tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196 và 

200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, 

chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. 

d) Hàng giả trị giá dưới 20.000.000 đồng tính theo giá bán, 

giá niêm yết, giá ghi trong hóa đơn hoặc hàng giả tương đương 

với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ 

thuật, công dụng trị giá dưới 30.000.000 đồng nhưng gây hậu 

quả thuộc một trong các trường hợp: gây tổn hại cho sức khỏe 

của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; gây 

tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc gây 

thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng. 

86  
Bãi bỏ tội kinh doanh trái phép  

(Điều 159 BLHS năm 1999)  
 

87  

Tội đầu cơ 

“1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự 

khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến 

tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc 

danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa 

được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm: 

a) Hàng hoá trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng; 

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

d) Hàng hóa trị giá từ 1.500.000.000 đồng đến dưới 

3.000.000.000 đồng; 

Khoản 1, 

khoản 2 

và Khoản 

3 Điều 
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e) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Hàng hóa trị giá 3.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm.” 

88  

Tội quảng cáo gian dối 

“1. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hoá, dịch vụ, đã 

bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án 

về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 

tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm.” 

Khoản 1 

Điều 197 

89  

Tội lừa dối khách hàng 

“1. Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp 

dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc 

dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã 

bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 

đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

d) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.” 

Khoản 1 

và  khoản 

2 Điều 

198 

90  

Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết người;  

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

Khoản 2 

Điều 199 

109
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người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ 

thể của những người này từ 61% đến 121%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng.” 

91  

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự 

“2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, 

thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.” 

Khoản 2 

Điều 201 

92  

Tội làm, buôn bán tem giả, vé giả 

“1. Người nào làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tem giả, vé giả không có mệnh giá có số lượng từ 15.000 

đến dưới 30.000 đơn vị; 

b) Tem giả, vé giả có mệnh giá có tổng trị giá từ 50.000.000 

đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã 

bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

d) Thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Tem giả, vé giả không có mệnh giá có số lượng 30.000 

đơn vị trở lên; 

d) Tem giả, vé giả có mệnh giá có tổng trị giá 200.000.000 

đồng trở lên; 

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;  

e) Tái phạm nguy hiểm.” 

Khoản 1 

và  khoản 

2 Điều 

202 

93  

Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ 

thu nộp ngân sách nhà nước 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm: 

Khoản 2 

Điều 203 

110
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a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa 

đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên; 

đ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên;  

e) Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100.000.000 đồng 

trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm.” 

94  

Tội vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, 

chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước 

“1. Người nào có trách nhiệm bảo quản, quản lý hóa đơn, 

chứng từ mà vi phạm quy định của Nhà nước về bảo quản, quản 

lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước gây thiệt hại 

cho ngân sách Nhà nước hoặc cho người khác từ 100.000.000 

đồng đến dưới 500.000.000 đồng,thì bị phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên.” 

Khoản 1 

và  khoản 

2 Điều 

204 

95  

Chuyển hóa Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về 

quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng(Điều 165 BLHS 

năm 1999) thành các tội phạm cụ thể, nên khi áp dụng cần 

nghiên cứu quy định tại Nghị quyết số 109/2015/Qh13 ngày 27-

11-2015 về việc thi hành Bộ luật hình sự. 

 

96  

Tội lập quỹ trái phép 

“1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái quy 

định của pháp luật và đã sử dụng quỹ đó gây thiệt hại cho tài sản 

của Nhà nước từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng 

hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị 

phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát; 

Khoản 1, 

khoản 2 

và  khoản 

3 Điều 

205 

111



30 

 

b) Để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác; 

c) Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 200.000.000 

đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 

1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 

năm.” 

97  
Bãi bỏ Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế 

(Điều 167 BLHS năm 1999) 
 

98  

Bãi bỏ Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ 

quyền sở hữu công nghiệp 

Điều 170 BLHS năm 1999) 

 

99  

Bãi bỏ tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn 

điều lệ của tổ chức tín dụng 

(Điều 178 BLHS năm 1999) 

 

100  

Tội vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức 

tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

“1. Người nào trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài mà cố ý thực hiện một trong các 

hành vi sau đây gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến 

dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:  

a) Cấp tín dụng cho những trường hợp không được cấp tín 

dụng trừ trường hợp cấp dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng;  

b) Cấp tín dụng không có bảo đảm hoặc cấp tín dụng với 

điều kiện ưu đãi cho những đối tượng không được cấp tín dụng 

theo quy định của pháp luật; 

c) Vi phạm các hạn chế để bảo đảm an toàn cho hoạt động 

tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng hoặc cố ý 

nâng khống giá trị tài sản bảo đảm khi thẩm định giá để cấp tín 

dụng; 

d) Vi phạm quy định của pháp luật về tổng mức dư nợ tín 

dụng đối với các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng; 

đ) Cấp tín dụng vượt giới hạn so với vốn tự có đối với một 

khách hàng và người có liên quan, trừ trường hợp có chấp thuận 

của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; 

e) Vi phạm quy định của pháp luật về góp vốn, giới hạn góp 

vốn, mua cổ phần, ký kết hợp đồng cho thuê tài chính hoặc mua 

bán tài sản; 

g) Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán 

Khoản 1 

Điều 206 

112
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không hợp pháp; làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh 

toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả; 

tiến hành hoạt động nghiệp vụ tín dụng khi chưa được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép.” 

101  

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả    

“4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.” 

Khoản 4 

Điều 207 

102  

Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển 

nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác   

“2. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả 

hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 

10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 

năm đến 10 năm. 

3. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả 

hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 

100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 

10 năm đến 15 năm.” 

Khoản 2 

và  khoản 

3 Điều 

208 

103  

Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông 

tin trong hoạt động chứng khoán 

“1. Người nào cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu 

thông tin trong hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, hoạt 

động kinh doanh chứng khoán, tổ chức thị trường, đăng ký, lưu 

ký, bù trừ hoặc thanh toán chứng khoán thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc 

phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 1.000.000.000 đồng đến 

dưới 3.000.000.000 đồng; 

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi công bố 

thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng 

khoán mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;  

c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư  3.000.000.000 đồng trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm.” 

Khoản 1 

và  khoản 

2 Điều 

209 

113



32 

 

104  

Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;  

c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 1.500.000.000 đồng trở lên;  

d) Tái phạm nguy hiểm.” 

Khoản 2 

Điều 210 

105  

Tội thao túng thị trường chứng khoán 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên; 

c) Gây thiệt hại cho nhà đầu tư 3.000.000.000 đồng trở lên;  

d) Tái phạm nguy hiểm.” 

Khoản 2 

Điều 211 

106  

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 

500.000.000 đồng trở lên; 

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.” 

Khoản 2 

Điều 225 

107  

Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai 

thác tài nguyên 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài 

nguyên nước, dầu khí hoặc loại khoáng sản khác 500.000.000 

đồng trở lên; 

b) Khoáng sản trị giá 1.000.000.000 trở lên;  

c) Có tổ chức; 

Khoản 2 

Điều 227 

114
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d) Gây sự cố môi trường; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên 

hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 04 

người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên; 

e) Làm chết người.” 

108  

Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu 

trợ 

“1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái 

những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại 

hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100.000.000 đồng đến dưới 

300.000.000 đồng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50.000.000 

đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ 

đến 02 năm.  

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ  

300.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây ảnh hưởng xấu về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.” 

Khoản 1 

và  khoản 

2 Điều 

231 

109  

Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và 

quản lý lâm sản 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Khai thác trái phép rừng sản xuất với khối lượng từ 40 

mét khối (m
3
) đến dưới 80 mét khối (m

3
)gỗ loài thực vật thông 

thường; từ 25 mét khối (m
3
) đến dưới 50 mét khối (m

3
)gỗ loài 

thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;  

b) Khai thác trái phép rừng phòng hộ với khối lượng từ 30 

mét khối (m
3
) đến dưới 60 mét khối (m

3
) gỗ loài thực vật thông 

thường; từ 20 mét khối (m
3
) đến dưới 40 mét khối (m

3
) gỗ loài 

thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA; 

c) Khai thác trái phép rừng đặc dụng với khối lượng từ 30 

mét khối (m
3
)đến dưới 60 mét khối (m

3
)gỗ loài thực vật thông 

thường; từ 10 mét khối (m
3
) đến dưới 20 mét khối (m

3
)gỗ loài 

thực vật nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIA;
 

d) Khai thác trái phép thực vật rừng ngoài gỗ trị giátừ 

Khoản 2 

Điều 232 

115
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200.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng;  

đ) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép từ 03 

mét khối (m
3
) đến dưới 06 mét khối (m

3
) đối với gỗ loài thực vật 

nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước 

ngoài của loài thực vật thuộc Phụ lục I Công ước về buôn bán 

quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp hoặc 

Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; từ 20 

mét khối (m
3
) đến dưới 40 mét khối (m

3
) gỗ loài thực vật nguy 

cấp, quý, hiếm Nhóm IIA hoặc gỗ có nguồn gốc từ nước ngoài 

của loài thực vật thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế 

các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; từ 40 mét khối 

(m
3
) đến dưới 80 mét khối (m

3
)gỗ của loài thực vật thông 

thường;   

e) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái pháp luật 

các loài thực vật hoang dã khác trị giátừ 600.000.000 đồng đến 

dưới 1.200.000.000 đồng; 

g) Phạm tội qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội 

địa hoặc ngược lại; 

h) Phạm tội có tổ chức; 

i) Tái phạm nguy hiểm.” 

110  

Tội gây ô nhiễm môi trường 

“2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc 
phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải nguy hại hoặc 

chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ 

lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó 

phân hủy trái quy định của pháp luật 5.000 kilôgam trở lên; 

b) Xả thải ra môi trường 10.000 mét khối (m
3
)/ngày trở lên 

nước thải có các thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn 

kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên; 

c) Xả nước thải ra môi trường có chứa chất phóng xạ gây 

nhiễm xạ môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật 04 lần trở lên; 

d) Xả ra môi trường 10.000 mét khối (m
3
)/ngày nước thải 

trở lên có độ PH từ 0 đến dưới 2 hoặc từ 12,5 đến 14; 

đ) Thải ra môi trường 500.000 mét khối (m
3
)/giờ trở lên bụi, 

khí thải vượt quá quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở 

lên; 

e) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn thông 

thường trái quy định của pháp luật 500.000 kilôgam trở lên; 

g) Chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi 

Khoản 2 

Điều 235 

116
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trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm trên 

trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - 

phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho 

phép; 

h) Phát tán ra môi trường bức xạ, phóng xạ vượt quá quy 

chuẩn kỹ thuật hoặc vượt mức giới hạn theo quy định 04 lần trở 

lên.” 

111  

Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại 

“1. Người nào có thẩm quyền mà cho phép chôn, lấp, đổ, 

thải trái quy định của pháp luật chất thải nguy hại thuộc danh 

mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ 

theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô 

nhiễm hữu cơ khó phân hủy từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 

kilôgam; chất thải có chứa chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi 

trường thuộc nguồn phóng xạ loại có mức độ nguy hiểm dưới 

trung bình theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - 

phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ vượt quy chuẩn cho 

phép,thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, 

phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc 
phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Chất thải nguy hại thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu 

cơ khó phân hủy cần phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A 

Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 

từ 5.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam; chất thải có chứa 

chất phóng xạ, gây nhiễm xạ môi trường thuộc nguồn phóng xạ 

loại có mức độ nguy hiểm trung bình theo quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn bức xạ - phân nhóm và phân loại nguồn 

phóng xạ vượt quy chuẩn cho phép; 

b) Có tổ chức; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm.” 

Khoản 1 

và  khoản 

2 Điều 

236 

112  

Tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục sự cố môi trường 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thiệt hại từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 

Khoản 2 

và  khoản 

4 Điều 

237 

117
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7.000.000.000 đồng. 

...4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.” 

113  

Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Chất thải nguy hại hoặc chất hữu cơ khó phân hủy cần 

phải loại trừ theo quy định tại Phụ lục A Công ước Stockholm có 

khối lượng từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam; 

c) Chất thải khác có khối lượngtừ 170.000 kilôgam đến dưới 

300.000 kilôgam. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 

đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.” 

Khoản 2 

và  khoản 

4 Điều 

239 

114  

Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho 

người 

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm 

lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt 

tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù 

từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh 

động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm 

khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động 

vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh 

hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho 

người; 

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho 

người. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế; 

b) Làm chết người.” 

Khoản 1 

và  khoản 

2 Điều 

240 

115  Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực Khoản 2 

118
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vật 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

b) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh.” 

Điều 241 

116  

Tội huỷ hoại rừng 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa 

cơ quan, tổ chức; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Cây trồng chưa thành rừng hoặc rừng khoanh nuôi tái 

sinh thuộc kiểu trạng thái rừng có diện tích từ 50.000 mét vuông 

(m
2
) đến dưới 100.000 mét vuông (m

2
); 

đ) Rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 mét vuông (m
2
) đến 

dưới 50.000 mét vuông (m
2
); 

e) Rừng phòng hộ có diện tích từ 7.000 mét vuông (m
2
) đến 

dưới 10.000 mét vuông (m
2
); 

g) Rừng đặc dụng có diện tích từ 3.000 mét vuông (m
2
) đến 

dưới 5.000 mét vuông (m
2
); 

h) Gây thiệt hại về lâm sản trị giá từ 60.000.000 đồng đến 

dưới 120.000.000 đồng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên; 

từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng đối với rừng 

sản xuất là rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh trong trường 

hợp rừng bị thiệt hại không tính được bằng diện tích rừng bị đốt, 

bị phá hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng không tập trung mà 

phân tán, rải rác trong cùng một tiểu khu hoặc nhiều tiểu khu; 

i) Thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo 

vệ, các loại thực vật khác thuộc Nhóm IA trị giá từ trên 

60.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; thực vật thuộc 

Nhóm IIA trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 

đồng.” 

Khoản 2 

Điều 243 

117  

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên 

nhiên 

“1. Người nào vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn 

thiên nhiên thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 

Khoản 1 

Điều 245 

119
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tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản từ 50.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại đến cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên trong 

phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên có 

tổng diện tích từ 300 mét vuông (m
2
) đến dưới 500 mét vuông 

(m
2
); 

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những 

hành vi này mà còn vi phạmhoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xoá án tích mà còn vi phạm.” 

 

118  

Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Nhập khẩu trái phép loài động vật, thực vật ngoại lai xâm 

hại hoặc loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại 

trong trường hợp vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở 

lên; 

c) Phát tán loài động vật, thực vật ngoại lai xâm hại hoặc 

loài động vật, thực vật ngoại lai có nguy cơ xâm hại, gây thiệt 

hại về tài sản 500.000.000 đồng trở lên; 

d) Tái phạm nguy hiểm.” 

Khoản 2 

Điều 246 

119  

Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 

“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không 

nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma 

túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 

năm đến 05 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã 

bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối 

lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam; 

c) Hêrôin, côcain… có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 

gam;  

d) Lá,…, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 

từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến 

Khoản 1, 

khoản 2, 

khoản 3 

và   khoản 

4 Điều 

249 
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dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến 

dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam 

đến dưới 20 gam;  

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít 

đến dưới 100  mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất 

đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong 

các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối 

lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam; 

g) Hêrôin, côcain,… có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 

gam; 

h) Lá,…, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 

từ  25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến 

dưới 200 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến 

dưới 50 kilôgam; 

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam 

đến dưới 100  gam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít 

đến dưới 250 mililít; 

n) Tái phạm nguy hiểm; 

o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất 

đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong 

các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:  

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối 

lượng từ 01  kilôgam đến dưới 05 kilôgam; 

121
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b) Hêrôin, côcain,… có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 

gam; 

c) Lá,…, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 

từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;  

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến 

dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến 

dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam 

đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít 

đến dưới 750 mililít; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất 

đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong 

các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối 

lượng 05  kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin, côcain,… có khối lượng 100 gam trở lên; 

c) Lá,… hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng  

75 kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam 

trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở 

lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất 

đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong 

các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.” 

120  

Tội chiếm đoạt chất ma túy 

“1. Người nào chiếm đoạt chất ma túy dưới bất cứ hình thức 

nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 

năm đến 05 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã 

bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối 

lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam; 

Khoản 1, 

khoản 2, 

khoản 3 

và   khoản 

4 Điều 
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c) Hêrôin, côcain,… có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 

gam;  

d) Lá,…, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 

từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến 

dưới 50 kilôgam; 

e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến 

dưới 10 kilôgam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam 

đến dưới 20 gam;  

h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít 

đến dưới 100  mililít; 

i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất 

đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong 

các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này. 

2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội; 

e) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối 

lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam; 

g) Hêrôin, côcain,… có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 

gam; 

h) Lá, …, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối 

lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;  

i) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến 

dưới 200 kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến 

dưới 50 kilôgam; 

l) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam 

đến dưới 100 gam; 

m) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít 

đến dưới 250 mililít; 

n) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất 

đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong 

các điểm từ điểm e đến điểm m khoản này; 

123
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o) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 10 đến 15 năm:  

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có khối 

lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam; 

b) Hêrôin, côcain,… có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 

gam; 

c) Lá, …, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối 

lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến 

dưới 600 kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến 

dưới 150 kilôgam; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam 

đến dưới 300 gam; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít 

đến dưới 750 mililít;  

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất 

đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong 

các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù 15 đến 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối 

lượng 05  kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin, côcain,… có khối lượng 100 gam trở lên; 

c) Lá, …, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối 

lượng  75 kilôgam trở lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam 

trở lên; 

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở 

lên; 

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất 

đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong 

các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.” 

121  
Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán 

phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng 

trái phép chất ma túy 

Điểm b 

khoản 1 

Điều 254 

124
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“1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán 

phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái 

phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành 

vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm; 

b) Có số lượng từ 06 đơn vị đến 19 đơn vị dụng cụ, 

phương tiện cùng loại hoặc khác loại.” 

122  

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 

“4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của 02 người trở lên mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

b) Làm chết 02 người trở lên.” 

 

Khoản 4 

Điều 255 

123  

Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy 

“1. Người nào rủ rê, dụ dỗ, xúi giục hoặc bằng các thủ đoạn 

khác nhằm lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, thì 

bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Vì động cơ đê hèn hoặc vì tư lợi; 

d) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

đ) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

e) Đối với 02 người trở lên; 

g) Đối với người đang cai nghiện; 

h) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây chết người; 

Khoản 1, 

khoản 2,  

khoản 3 

và khoản 

4 Điều 

258 

125
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b) Gây bệnh nguy hiểm cho 02 người trở lên;  

c) Đối với người dưới 13 tuổi. 

4. Phạm tội trong trường hợp gây chết 02 người trở lên, thì 

bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. 

124  

Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chất ma túy, 

tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức;  

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Tái phạm nguy hiểm.” 

Khoản 2 

Điều 259 

125  

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 

“4. Người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy 

định về an toàn giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm. 

5. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có 

khả năng thực tế dẫn đến hậu quảgây thiệt hại cho tính mạng, 

sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn 

kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 

03 tháng đến 01 năm.” 

 

Khoản 4 

và 

Khoản 5 

Điều 260 

126  

Tội cản trở giao thông đường bộ 

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 02 nămđến 07 năm: 

a) Tại các đèo, dốc, đường cao tốc hoặc đoạn đường nguy 

hiểm; 

b) Làm chết 02 người;  

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

Khoản 2, 

khoản 4 

và   khoản 

5 Điều 

261 

126
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người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 122% đến 200%; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng.  

…4. Người đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép các công 

trình giao thông đường bộ; đặt, để trái phép vật liệu, phế thải, 

rác thải, đổ chất gây trơn, vật sắc nhọn hoặc các chướng 
ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di 
chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá huỷ 
biển báo hiệu, đèn tín hiệu, cọc tiêu, gương cầu, dải phân 
cách hoặc các thiết bị an toàn giao thông đường bộ khác; 
mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có dải 
phân cách; sử dụng trái phép lề đường, hè phố, phần 
đường xe chạy; sử dụng trái phép hành lang an toàn 
đường bộ hoặc vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao 
thông khi thi công trên đường bộ gây thương tích hoặc gây 
tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ 
thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn 
hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 
thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị 

phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm. 

...5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn 

đếnhậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản 

của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt 

tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo 

không giam giữ đến 01 năm.” 

127  

Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn 

an toàn kỹ thuật tham gia giao thông 

“1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động 

hoặc về tình trạng kỹ thuật mà cho phép đưa vào sử dụng 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng 

không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạtcải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe cho 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở 

lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 

60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

Khoản 1, 

khoản 2 

và khoản 

4 Điều 

262 

127
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người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt từ từ 03 năm đến 07 năm:  

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng. 

…4. Người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động 

hoặc về tình trạng kỹ thuật mà cho phép đưa vào sử dụng 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng 

không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao 

thông gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở 

lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 

31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm.” 

128  

Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các 

phương tiện tham gia giao thông đường bộ 

“4. Người có thẩm quyền mà biết rõ người không có giấy 

phép lái xe, không đủ sức khỏe, độ tuổi để điều khiển phương 

tiện, người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà 

trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy 

định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích 

mạnh khác mà vẫn điều động người đó điều khiển các phương 

tiện tham gia giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm.” 

Khoản 4 

Điều 263 

129  
Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các 

phương tiện tham gia giao thông đường bộ 

Khoản 2, 

khoản 3 

và khoản 

128
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“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người có thẩm quyền mà biết rõ người không có giấy 

phép lái xe, không đủ sức khỏe, độ tuổi để điều khiển phương 

tiện, người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà 

trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy 

định hoặc có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích 

mạnh khác mà vẫn điều động người đó điều khiển các phương 

tiện tham gia giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm.” 

4 Điều 

264 

130  

Tội tổ chức đua xe trái phép  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 100.000.000 đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 

03 năm đến 07 năm: 

a) Tổ chức đua xe trái phép cho từ 10 xe tham gia trở lên 

hoặc cùng một lúc tổ chức 02 cuộc đua xe trở lên; 

b) Tổ chức cá cược;  

c) Tổ chức việc chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật 

Khoản 2 

và khoản 

5 Điều 
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tự, an toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc 

đua xe trái phép; 

d) Tổ chức đua xe nơi tập trung đông dân cư; 

đ) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua; 

e) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở 

lên; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 

60%; 

h) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 61% đến 121%; 

i) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

k) Tái phạm về tội này hoặc tội đua xe trái phép. 

…5. Người tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc 

các loại xe khác có gắn động cơ gây thương tích hoặc tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% 

đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 06 năm.” 

131  

Tội đua xe trái phép 

“1. Người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe 

khác có gắn động cơ thuộc một trong những trường hợp sau đây, 

thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 31% đến 60%; 

c) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã 

bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.  

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng hoặcphạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở 

Khoản 1, 

khoản 2, 

khoản 3 

và   khoản 

4 Điều 
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lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 

60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

đ) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố 

ý không cứu giúp người bị nạn; 

e) Tham gia cá cược; 

g) Chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái 

phép; 

h) Đua xe nơi tập trung đông dân cư; 

i) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.” 

132  
Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao 

thông đường sắt 
Khoản 4 

và khoản 

131
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“4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến 

hậu quả thực tế gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài 

sản của người khác, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị 

phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 thángđến 02 

năm. 

5. Người chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông 

đường sắt mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường 

sắt gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở 

lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 

31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.” 

5 Điều 

267 

133  

Tội cản trở giao thông đường sắt 

“1. Người nào đặt chướng ngại vật trên đường sắt; làm xê 

dịch ray, tà vẹt; tự ý khoan, đào, xẻ trái phép nền đường sắt, mở 

đường ngang, xây cống hoặc các công trình khác trái phép qua 

đường sắt; làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín hiệu, 

biển hiệu, mốc hiệu của công trình giao thông đường sắt; để súc 

vật đi qua đường sắt không theo đúng quy định hoặc để súc vật 

kéo xe qua đường sắt mà không có người điều khiển; đưa trái 

phép phương tiện tự tạo, phương tiện không được phép chạy trên 

đường sắt hoặc phá hoại phương tiện giao thông vận tải đường 

sắt hoặc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, 

phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường sắt cản trở giao 

thông đường sắt, gây thiệt hại thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 

năm đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở 

lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 

60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

e) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã 

Khoản 1 

và khoản 

4 Điều 
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bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. 

…4. Người đặt chướng ngại vật trên đường sắt; làm xê 

dịch ray, tà vẹt; tự ý khoan, đào, xẻ trái phép nền đường 
sắt, mở đường ngang, xây cống hoặc các công trình khác 
trái phép qua đường sắt; làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, 
che khuất tín hiệu, biển hiệu, mốc hiệu của công trình 
giao thông đường sắt; để súc vật đi qua đường sắt không 
theo đúng quy định hoặc để súc vật kéo xe qua đường sắt 
mà không có người điều khiển; đưa trái phép phương tiện 
tự tạo, phương tiện không được phép chạy trên đường sắt 
hoặc phá hoại phương tiện giao thông vận tải đường sắt 
hoặc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt, 
phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường sắt cản trở 
giao thông đường sắt gây thương tích hoặc gây tổn hại 
cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 
31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ 
thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt 
tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 

năm.” 

134  

Tội đưa vào sử dụng các phương tiện, thiết bị giao thông 

đường sắt không bảo đảm an toàn 

4. Người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc 

về tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông đường sắt 

mà cho phép đưa vào sử dụng các phương tiện, thiết bị không 

có giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm hoặc có nhưng biết là 

các phương tiện, thiết bị đó không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ 

thuật, an toàn gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 

từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Khoản 4 

Điều 269 

135  

Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các 

phương tiện giao thông đường sắt 

4. Người điều động hoặc giao cho người không có giấy 

phép lái tàu hoặc người không đủ sức khỏe; người đang trong 

tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có 

nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất ma 

túy hoặc các chất kích thích mạnh khác điều khiển phương 

tiện giao thông đường sắt gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% 

đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

Khoản 4 

Điều 270 
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của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật về 

hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

136  

Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các 

phương tiện giao thông đường sắt  

“1. Người nào giao cho người không có giấy phép lái tàu 

hoặc người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc 

có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác hoặc 

không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luậtđiều 

khiển phương tiện giao thông đường sắt gây thiệt hại thuộc một 

trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi 

này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở 

lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 

60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này là 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 người trở lên; 

Khoản 1, 

khoản 2,  

khoản 3 

và khoản 

4 Điều 

271 
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b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này 201% trở lên; 

d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên. 

4. Người giao cho người không có giấy phép lái tàu hoặc 

người đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc 

có sử dụng chất ma túy hoặc các chất kích thích mạnh khác 

hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật 

điều khiển phương tiện giao thông đường sắt gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc đã 

bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 

từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm.” 

137  

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao 

thông đường thuỷ 

5. Người điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ 

mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thuỷ gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ 

lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, 

thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt 

cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 

đến 02 năm.  

Khoản 5 

Điều 272 

138  

Tội cản trở giao thông đường thuỷ 

4. Người khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của các 

công trình giao thông đường thuỷ; tạo ra chướng ngại vật gây 

cản trở giao thông đường thuỷ mà không đặt và duy trì báo 

hiệu; di chuyển làm giảm hiệu lực, tác dụng của báo hiệu; 

tháo dỡ báo hiệu hoặc phá hoại công trình giao thông đường 

thuỷ; lấn chiếm luồng hoặc hành lang bảo vệ luồng giao 

thông đường thuỷ hoặc hành vi khác cản trở giao thông 

đường thủy gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 

từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm 

Khoản 4 

Điều 273 

135



54 

 

hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

139  

Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường 

thuỷ không bảo đảm an toàn 

4. Người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc 

về tình trạng kỹ thuật của phương tiện giao thông đường thuỷ 

mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường 

thuỷ rõ ràng không bảo đảm an toàn gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể 

của những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ 

luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị 

kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị 

phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm. 

Khoản 4 

Điều 274  

140  

Tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển các 

phương tiện giao thông đường thuỷ 

4. Người điều động người không có giấy phép, giấy chứng 

nhận hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định hoặc không 

đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật giao thông 

đường thuỷ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 

từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

Khoản 4 

Điều 275 

141  

Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các 

phương tiện giao thông đường thuỷ  

“1. Người nào giao cho người không có giấy phép, giấy 

chứng nhận hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định hoặc 

không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều 

khiển phương tiện giao thông đường thuỷ gây thiệt hại thuộc 

một trong các trường hợp sau đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội 

này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở 

Khoản 1 

Điều 276 

136



55 

 

lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 

60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

…4. Người giao cho người không có giấy phép, giấy 

chứng nhận hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định hoặc 

không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều 

khiển phương tiện giao thông đường thuỷ gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc đã 

bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này 

hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi 

phạm, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.” 

142  

Tội cản trở giao thông đường không 

4. Người đặt các chướng ngại vật cản trở giao thông 

đường không; di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất, 

hoặc phá huỷ các biển hiệu, tín hiệu an toàn giao thông đường 

không; sử dụng sai hoặc làm nhiễu các tần số thông tin liên 

lạc; cố ý cung cấp thông tin sai đến mức gây uy hiếp an toàn 

của tàu bay đang bay hoặc trên mặt đất; an toàn của hành 

khách, tổ bay, nhân viên mặt đất hoặc người tại cảng hàng 

không, sân bay và công trình, trang bị, thiết bị hàng không 

dân dụng; làm hư hỏng trang thiết bị của sân bay hoặc trang 

thiết bị phụ trợ khác phục vụ cho an toàn bay hoặc hành vi 

khác cản trở giao thông đường không cản trở giao thông 

đường không gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 

từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 

được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Khoản 4 

Điều 278 

143  Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường Khoản 5 
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không không bảo đảm an toàn 

5. Người có trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc 

về tình trạng kỹ thuật của các phương tiện giao thông đường 

không mà cho đưa vào sử dụng các phương tiện rõ ràng 

không bảo đảm an toàn kỹ thuật, gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm. 

 

Điều 279 

144  

Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện 

điều khiển các phương tiện giao thông đường không 

5. Người điều động hoặc giao cho người không có giấy 

phép người lái tàu bay hoặc không đủ các điều kiện khác theo 

quy định của pháp luật điều khiển phương tiện giao thông 

đường không gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 

từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

 

Khoản 5 

Điều 280 

145  

Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các 

công trình giao thông 

“1. Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, 

quản lý các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường 

thuỷ, đường không mà có một trong các hành vi sau đây, gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc 

gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt 

tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về 

duy tu, bảo dưỡng, quản lý để công trình giao thông không bảo 

đảm trạng thái an toàn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật của công 

trình liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông; 

b) Không khắc phục kịp thời đối với các công trình giao 

thông bị hư hỏng, đe dọa an toàn giao thông; 

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các biện 

pháp hướng dẫn, điều khiển giao thông, đặt biển hiệu, cọc tiêu, 

rào chắn ngăn ngừa tai nạn khi công trình giao thông đã bị hư 

Khoản 1 

Điều 281 
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hại chưa kịp hoặc đang tiến hành duy tu, sửa chữa; 

d) Không thường xuyên kiểm tra và thực hiện các biện pháp 

bảo đảm an toàn giao thông trên đoạn đường đèo dốc nguy hiểm, 

đoạn đường có đá lở, đất sụt, nước ngập hoặc trên các đoạn 

đường có nguy cơ không bảo đảm an toàn giao thông;  

đ) Không có biện pháp xử lý kịp thời và biện pháp ngăn 

ngừa tai nạn khi phát hiện hoặc được tin báo công trình giao 

thông thuộc thẩm quyền quản lý của mình bị hư hỏng;  

e) Không đặt hoặc đặt không đủ các tín hiệu phòng vệ theo 

quy định thi công, sửa chữa công trình giao thông;  

g) Không thu dọn, thanh thải các biển phòng vệ, rào chắn, 

phương tiện, các vật liệu khi thi công xong; 

h) Vi phạm khác về duy tu, bảo dưỡng, quản lý công trình 

giao thông.” 

146  

Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng 

không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

“1. Người nào điều khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt 

Nam mà vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 

tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở 

lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 

60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 
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người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng. 

5. Người điều khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt Nam 

mà vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ luật này gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm. 

147  

Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy 

định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

“1. Người điều khiển tàu thuỷ hay phương tiện hàng hải 

khác vào hoặc ra khỏi Việt Nam hoặc đi qua lãnh hải Việt Nam 

mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ 

thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, nếu không 

thuộc trường hợp quy định tại Điều 110 và Điều 111 của Bộ luật 

này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng 

hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Chạy quá tốc độ cho phép trong vùng nước cảng biển; 

b) Chạy không đúng vùng được phép hoạt động theo quy 

định; 

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các thủ tục 

vào cảng, rời cảng, chế độ hoa tiêu, thủ tục neo, đậu, cập cầu, 

cập mạn, trật tự - vệ sinh, an toàn cháy nổ, phòng ngừa ô nhiễm 

môi trường do phương tiện hàng hải gây ra;  

d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về 

đi, tránh nhau, vượt nhau, nhường đường trong hoạt động giao 

thông hàng hải hoặc phương tiện giao thông hàng hải không có, 

không bảo đảm về còi, chuông, kẻng theo âm lượng quy định; 

đ) Không bảo đảm về đèn hành trình, đèn hiệu theo tiêu 

chuẩn quy định; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng về 
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phát tín hiệu về âm hiệu, tín hiệu ánh sáng.” 

148  

Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động 

của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử 

“1. Người nào cố ý phát tán chương trình tin học gây hại 

cho mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 

đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 nămhoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 

đồng; 

c) Làm lây nhiễm từ 50 phương tiện điện tử đến dưới 200 

phương tiện điện tử hoặc hệ thống thông tin có từ 50 người sử 

dụng đến dưới 200 người sử dụng; 

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã 

bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

c) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

d) Làm lây nhiễm từ 200 phương tiện điện tử đến dưới 500 

phương tiện điện tử hoặc hệ thống thông tin có từ 200 người sử 

dụng đến dưới 500 người sử dụng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm.”  
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Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy 

tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử 

”1. Người nào tự ý xóa, làm tổn hại hoặc thay đổi phần 

mềm, dữ liệu điện tử  hoặc ngăn chặn trái phép việc truyền tải 

dữ liệu của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện 

tử hoặc có hành vi khác cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của 

mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại Điều 286 và Điều 289 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 

30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm: 

a) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 
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200.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng; 

c) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng 

máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử từ 30 phút đến 

dưới 24 giờ hoặc từ 03 lần đến dưới 10 lần trong thời gian 24 

giờ; 

d) Làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức từ 24 giờ 

đến dưới 72 giờ; 

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã 

bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn 

thông; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

đ) Gây thiệt hại từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng; 

e) Làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động của mạng 

máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử từ 24 giờ đến 

dưới 168 giờ hoặc từ 10 lần đến dưới 50 lần trong thời gian 24 

giờ; 

g) Làm đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức từ 72 giờ 

đến dưới 168 giờ.” 

150  

Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy 

tính, mạng viễn thông 

”2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn 

thông; 

c) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên; 

đ) Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm phạm tự 
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sát; 

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội 

hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam; 

g) Dẫn đến biểu tình.” 

151  

Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn 

thông hoặc phương tiện điện tử của người khác 

”2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

đ) Đối với trạm trung chuyển internet quốc gia, hệ thống cơ 

sở dữ liệu tên miền và hệ thống máy chủ tên miền quốc gia; 

e) Tái phạm nguy hiểm.” 

Khoản 2 

Điều 289 
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Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương 

tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản 

“1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông 

hoặc phương tiện điện tử thực hiện một trong những hành vi sau 

đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại 

Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, 

chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ; 

b) Làm, tàng trữ, mua bán, sử dụng, lưu hành thẻ ngân hàng 

giả nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc 

thanh toán hàng hóa, dịch vụ; 

c) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản; 

d) Lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, 

kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao 

dịch chứng khoán qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản; 

đ) Thiết lập, cung cấp trái phép dịch vụ viễn thông, internet 

nhằm chiếm đoạt tài sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

Khoản 1, 

khoản 2 

và   khoản 

4 Điều 

290 

143



62 

 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Số lượng thẻ giả từ 50 thẻ đến dưới 200 thẻ; 

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng; 

e) Gây thiệt hại từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 

đồng; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Số lượng thẻ giả 500 thẻ trở lên.” 

153  

Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động, về an toàn ở những nơi đông người 

“1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% 

trở lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 

60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 
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người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng; 

đ) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao 

động, về an toàn ở những nơi đông người. 

…4. Người vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh 

lao động, về an toàn ở những nơi đông người gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây thương tích hoặc gây 

tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60%, thì bị 

phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải 

tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm.” 

154  

Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm 

trọng 

4. Người vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực 

khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy 

móc, giám sát, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác, 

nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 225 hoặc Điều 

281 của Bộ luật này, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% 

hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng 

đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

Khoản 4 

Điều 298 

155  

Tội khủng bố 

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.  

Khoản 4 

Điều 299 

156  

Tội tài trợ khủng bố 

2. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm. 

Khoản 2 

Điều 300 

157  

Tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng 

về an ninh quốc gia  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân: 

a) Có tổ chức; 

b) Làm công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh 

Khoản 2 

và khoản 

3 Điều 

303 

145
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quốc gia hư hỏng, ngưng hoạt động; 

c) Làm chết 03 người trở lên; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này 200% trở lên; 

e) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên; 

g) Gây ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh tế- xã hội; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm 

đến 05 năm.” 

158  

Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm trọng  

“1. Người nào được giao vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí 

thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà thiếu trách nhiệm để 

người khác sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại 

cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở 

lên; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 

60%; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 61% đến 121%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 122% đến 200%; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 

Khoản 1, 

khoản 2 

và   khoản 

4 Điều 

308 

146
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1.500.000.000 đồng. 

4. Người được giao vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí 

thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà thiếu trách nhiệm để 

người khác sử dụng gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% 

hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng 

đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 

năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.” 

159  

Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, 

mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu 

hạt nhân 

      “5. Người sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát 

tán, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, vật 

liệu hạt nhân gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 

của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người 

trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 

từ 31% đến 60%, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.” 

Khoản 5 

Điều 309 

160  

Tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc 

“4. Người vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, 

trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển hoặc mua 

bán chất cháy, chất độc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 

sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 

60% hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 31 % đến 60 %, thì bị phạt cải tạo không giam 

giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.” 

Khoản 4 

Điều 312 

161  

Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy 

“5. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế gây thiệt 

hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, nếu 

không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 01 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 01 

năm.” 

Khoản 5 

Điều 313 

162  

Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình 

điện  

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; gây thương tích hoặc gây 

Khoản 1, 

khoản 2 

và   khoản 

4 Điều 

314 

147
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tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của những người này từ 31% đến 60% hoặc gây 

thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 

đồng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng 

đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, công 

trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình điện; 

b) Gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy, làm đổ cây 

ảnh hưởng đến an toàn vận hành công trình điện; 

c) Đào hố, đóng cọc, xây nhà lên hành lang bảo vệ đường 

cáp điện ngầm; 

d) Thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp 

điện ngầm đặt ở lòng sông, lòng biển đã có thông báo hoặc biển 

báo; 

đ) Lắp các thiết bị điện hoặc thi công đường điện không bảo 

đảm an toàn. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt 

tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết người; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương 

tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng 

tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.500.000.000 đồng. 

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến 

hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của 

người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền 

từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không 

giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.” 

163  

Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản 

xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ 

y tế khác  

“4. Người vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, 

sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế 

khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 259 của 

Bộ luật này, gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

Khoản 4 

Điều 315 

148
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những người này từ 31 % đến 60 % hoặc đã bị xử lý kỷ luật, 

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án 

về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 

cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng 

đến 02 năm.” 

164  

Tội phá thai trái phép 

“1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người 

khác thuộc một trong các trường hợp sau đây,thì bị phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 03 

năm: 

a) Làm chết 01 người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; 

d) Đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành 

vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà 

còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 người; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%.” 

Khoản 1 

và   khoản 

2 Điều 

316 

165  

Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm  

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây vi 

phạm các quy định về an toàn thực phẩm, thì bịphạt tiền từ 

50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 

nămđến 05 năm: 

a) Sử dụng chất cấm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo 

quản thực phẩm hoặc bán, cung cấp thực phẩm mà biết rõ là 

thực phẩm có sử dụng chất cấm; 

b) Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ 

thực vật cấm sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy 

sản, làm muối, sơ chế, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và 

muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm; 

c) Sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc 

bảo vệ thực vật, chất xử lý cải tạo môi trường ngoài danh 

mụcđược phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc 

Khoản 1 

và   khoản 

2 Điều 

317 

149
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không đúng quy định trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản 

thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm 

muối tạo ra dư lượng vượt ngưỡng cho phép trong sản phẩm 

hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi 

tại điểm này hoặc điểm a khoản này mà còn vi phạm; 

d) Chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là 

thực phẩm không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an 

toàn thực phẩm; sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến 

ngoài danh mụcđược phép sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc 

xuất xứ trong sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản thực 

phẩm:gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 31% đến 60% hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 

người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người 

này từ 31% đến 60% hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng 

đến 100.000.000 đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt 

tù 03 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội có tổ chức;  

b) Làm chết 01 người hoặc gây tổn hại sức khỏe cho 01 

người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%; 

d) Gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ 

lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. 

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Tái phạm nguy hiểm.” 

166  

Tội đánh bạc    

“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào 

được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại 

Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy 

định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn 

vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 

phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.” 

Khoản 1 

Điều 321 

167  
Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi 

phạm pháp  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

Khoản 2 

Điều 325 

150
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phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc, kích động, xúi giục, đe 

dọa, uy hiếp,  ép buộc, chứa chấp nhiều người; 

c) Đối với người dưới 13 tuổi; 

d) Rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc, kích động, xúi giục, đe 

dọa, uy hiếp,  ép buộc, chứa chấp người dưới 18 tuổi thực hiện 

tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm.” 

168  

Tội chứa mại dâm  

“1. Người nào chứa mại dâm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 

05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Cưỡng bức mại dâm; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Chứa mại dâm 04 người trở lên; 

đ) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm từ 

11% đến 45%; 

g) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: 

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

b) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm 46% 

trở lên.” 

Khoản 1, 

khoản 2 

và   khoản 

3 Điều 

327 

169  

Tội môi giới mại dâm  

“1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác 

thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 

03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

Khoản 1 

và   khoản 

2 Điều 

328 

151
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a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

b) Có tổ chức;    

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Phạm tội 02 lần trở lên; 

đ) Đối với 02 người trở lên; 

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

g) Tái phạm nguy hiểm.” 

170  

Tội mua dâm người dưới 18 tuổi  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Mua dâm 02 lần trở lên; 

b) Mua dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 31% đến 60%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên đối với người từ đủ 13 tuổi đến 

dưới 16 tuổi; 

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

b) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thương cơ thể 61% trở lên.” 

Khoản 2 

và   khoản 

3 Điều 

329 

171  

Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu 

của cơ quan, tổ chức  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Có tổ chức; 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Sử dụng giấy tờ, tài liệu đã bị sửa chữa hoặc làm sai lệch 

thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm 

trọng.” 

Khoản 2 

Điều 340 

 

172  

Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử 

dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức  

“1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác 

của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó 

thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 

đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 

Khoản 1 

và   khoản 

3 Điều 

341 

152
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03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a)  Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; 

b) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội 

phạm rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng; 

c) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.” 

173  

Tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài 

hoặc ở lại nước ngoài trái phép  

“1. Người nào tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi 

nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc 

trường hợp quy định tại Điều 120 của Bộ luật này, thì bị phạt tù 

từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên;  

c) Đối với từ 05 người đến 10 người; 

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Đối với 11 người trở lên; 

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 

c) Làm chết người.” 

Khoản 1, 

khoản 2 

và   khoản 

3 Điều 

349 

174  

Tội nhận hối lộ 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc 

qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho 

chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để 

làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của 

người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 

từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 

2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn 

vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 

1 Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm; 

Khoản 1, 

khoản 2, 

khoản 3 

và khoản 

4 Điều 

354 

153
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b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức;  

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 

từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 

3.000.000.000 đồng; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước; 

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 

từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000.000 đồng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá  

1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.” 

175  

Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản  

1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 

sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 

năm: 

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 

Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 06 năm đến 13 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

Khoản 1, 

khoản 2, 

khoản 3 

và  

khoản 4 

Điều 355 

154
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500.000.000 đồng; 

đ) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 

3.000.000.000 đồng; 

e) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm 

nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với 

cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ 

cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các 

vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 13 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000.000 đồng; 

c) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc 

ngừng hoạt động; 

d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên. 

176  

Tội tham ô tài sản  

“1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 

sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 

đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 

đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 

tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 

b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 

Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng; 

đ) Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm 

nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với 

Khoản 1, 

khoản 2, 

khoản 3 

và      

khoản 4 

Điều 353 

155
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cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ 

cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các 

vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;  

e) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đến dưới 

3.000.000.000 đồng; 

g) Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 15 năm đến 20 năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 

5.000.000.000 đồng; 

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

d) Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc 

ngừng hoạt động. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.” 

177  

Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến 

dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.” 

Khoản 2 

và   khoản 

3 Điều 

357 

178  

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng  

“4. Người có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà 

không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao 

gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% hoặc  gây thương tích 

hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ 

tổn thương cơ thể của những người này từ 31 % đến 60 %, trừ 

trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật 

này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù 

từ 03 tháng đến 02 năm.” 

Khoản 4 

Điều 360 

156
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179  

Tội đưa hối lộ  

“1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ 

đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ 

chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền 

hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu 

của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm 

hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 

đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 

100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi 

ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm. 

4. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi 

ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồngtrở lên, thì bị phạt từ 

tù 12 năm đến 20 năm.” 

Khoản 1, 

khoản 2, 

khoản 3 

và   khoản 

4 Điều 

364 

180  

Tội môi giới hối lộ  

“1. Người nào môi giới hối lộ mà của hối lộ thuộc một trong 

các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

dưới 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá từ 2.000.000 

đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; 

Khoản 1, 

khoản 2, 

khoản 3 

và   khoản 

4 Điều 

365 

157
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c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

d) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước; 

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

e) Phạm tội 02 lần trở lên; 

g) Của hối lộ trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng. 

3. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá từ 

500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù 

từ 05 năm đến 10 năm. 

4. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá 

1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 

năm.” 

181  

Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền 

hạn để trục lợi  

“1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận bất kỳ lợi 

ích nào dưới mọi hình thức thuộc một trong các trường hợp sau 

đây hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để 

dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn 

làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ hoặc 

làm một việc không được phép làm, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 03 năm hoặcphạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 

từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

b) Lợi ích phi vật chất. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 

100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 

c) Tái phạm nguy hiểm.” 

Khoản 1 

và   khoản 

2 Điều 

366 

182  

Tội ép buộc người có thẩm quyền trong hoạt động tư 

pháp làm trái pháp luật  

“1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc người 

có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án làm trái pháp 

luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 

50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

Khoản 1 

và   khoản 

2 Điều 

372 

158
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phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Dẫn đến ra bản án hoặc quyết định trái pháp luật; 

c) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn 

nguy hiểm, xảo quyệt khác; 

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 

1.000.000.000 đồng; 

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.” 

183  

Tội không chấp hành án  

“1. Người nào có điều kiện mà không chấp hành bản án 

hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã 

bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật 

hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi 

phạm, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.” 

Khoản 1 

Điều 380 

184  

Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản, phong tỏa 

tài khoản  

“1. Người nào được giao giữ, quản lý tài sản bị kê biên, bị 

niêm phong hoặc vật chứng bị niêm phong, tài khoản bị phong 

tỏa mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải 

tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 

02 năm: 

a) Phá huỷ niêm phong, giải tỏa việc phong tỏa tài khoản mà 

không có quyết định của người có thẩm quyền; 

b) Tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc huỷ 

hoại tài sản bị kê biên.” 

Khoản 1 

Điều 385 

185  

Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, 

đang bị xét xử  

“1. Người nào đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử 

hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn, thì bị phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm.” 

Khoản 1 

Điều 386 

186  

Tội chống mệnh lệnh  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Dùng vũ lực; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

Khoản 2, 

khoản 3 

và   khoản 

4 Điều 

394 

159
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phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt 

tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.” 

187  

Tội cản trở đồng đội thực hiện nhiệm vụ  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Dùng vũ lực; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự; 

c) Trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.” 

Khoản 2 

và  

khoản 3 

Điều 396 

188  

Tội làm nhục đồng đội  

“1. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm nghiêm 

trọng nhân phẩm, danh dự đồng đội, thì bị phạt cải tạo không 

giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sỹ quan; 

b) Đối với chỉ huy hoặc cấp trên; 

c) Vì lý do công vụ của nạn nhân; 

d) Trong khu vực có chiến sự; 

đ) Phạm tội 02 lần trở lên; 

e) Đối với 02 người trở lên; 

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở 

Khoản 1 

và    

khoản 2 

Điều 397 

160
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lên; 

h) Làm nạn nhân tự sát.” 

189  

Tội đầu hàng địch  

“1. Người nào đầu hàng địch, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 

10 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Giao nộp cho địch vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự;  

c) Giao nộp tài liệu quan trọng hoặc khai báo bí mật công 

tác quân sự; 

d) Lôi kéo người khác phạm tội; 

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Giao nộp cho địch vật, tài liệu bí mật nhà nước hoặc khai 

báo bí mật nhà nước; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.” 

Khoản 1, 

khoản 2 

và   khoản 

3 Điều 

399 

190  

Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt 

làm tù binh  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Đối xử tàn ác với tù binh khác; 

c) Lôi kéo người khác khai báo, làm việc cho địch; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Giao nộp cho địch vật, tài liệu bí mật nhà nước hoặc khai 

báo bí mật nhà nước; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.” 

Khoản 2 

và   khoản 

3 Điều 

400 

191  

Tội bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm vụ trong 

chiến đấu  

“1. Người nào tự ý rời bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm 

nhiệm vụ trong chiến đấu, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

Khoản 1, 

khoản 2 

và   khoản 

3 Điều 

401 

161
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phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Bỏ vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu bí mật 

công tác quân sự; 

c) Lôi kéo người khác phạm tội; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù 

từ 10 năm đến 20 năm.” 

192  

Tội đào ngũ  

“1. Người nào rời bỏ hàng ngũ quân đội nhằm trốn tránh 

nghĩa vụ trong thời chiến hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này 

mà còn vi phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải 

tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 

năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

c) Mang theo, vứt bỏ vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hoặc 

tài liệu bí mật quân sự; 

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.” 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: 

a) Trong chiến đấu; 

b) Trong khu vực có chiến sự;  

c) Trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; 

d) Trong tình trạng khẩn cấp; 

đ) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.” 

Khoản 1, 

khoản 2 

và   khoản 

3 Điều 

402 

193  

Tội trốn tránh nhiệm vụ  

“1. Người nào tự gây thương tích, gây tổn hại cho sức khoẻ 

của mình hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác để trốn tránh nhiệm 

vụ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù 

từ 03 tháng đến 02 năm.” 

Khoản 1 

Điều 403 

194  

Tội vi phạm quy định về bảo vệ  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

Khoản 2 

Điều 410 

162
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a) Làm người được bảo vệ, hộ tống chết; 

b) Làm mất phương tiện kỹ thuật, thiết bị quân sự; 

c) Trong chiến đấu;  

d) Trong khu vực có chiến sự; 

đ) Lôi kéo người khác phạm tội; 

e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 

trọng.” 

195  

Tội chiếm đoạt hoặc huỷ hoại chiến lợi phẩm  

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Chiến lợi phẩm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng;  

c) Gây ảnh hưởng xấu đến uy tín quân đội; 

d) Chiến lợi phẩm có giá trị trong quân sự; 

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Chiến lợi phẩm trị giá 500.000.000 đồng trở lên; 

b) Chiến lợi phẩm có giá trị đặc biệt trong quân sự; 

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.” 

Khoản 2 

và   khoản 

3 Điều 

419 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 326/TANDTC-PC 

V/v thi hành khoản 2 Điều 1 Nghị 

quyết số 109/2015/QH13 của 

Quốc hội 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 

  

Kính gửi: - Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân 

sự các cấp; 

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao. 

  

Ngày 27-11-2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua 

Bộ luật hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật hình sự 

năm 2015 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 109). Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 đã 

quy định đường lối, chính sách xử lý đối với một số trường hợp cụ thể được áp dụng kể từ 

ngày Bộ luật hình sự được công bố (ngày 18-12-2015). Để thi hành đúng, kịp thời các quy 

định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các đồng 

chí quán triệt và thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Kể từ ngày 18-12-2015, khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, không áp dụng hình 

phạt tử hình đối với người phạm tội mà Bộ luật hình sự năm 2015 đã bỏ hình phạt tử hình, 

người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử (không phân biệt hành vi phạm tội 

được thực hiện trước hay sau ngày 18-12-2015). 

2. Trường hợp hình phạt tử hình đã tuyên trước ngày 18-12-2015 đối với người được 

nêu tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 và bản án đã có hiệu lực pháp 

luật, thì Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm báo cáo ngay cho Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao để Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định chuyển hình phạt tử hình thành hình 

phạt tù chung thân đối với người bị kết án. 

3. Kể từ ngày 18-12-2015, không xử lý về hình sự đối với người thực hiện một trong 

các hành vi được quy định tại điểm d và đ khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109. Trường 

hợp vụ án đang trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm, thì cần phân biệt như sau: 
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a) Trường hợp Viện kiểm sát có Công văn rút lại hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ trách 

nhiệm hình sự của bị can mà Tòa án cấp sơ thẩm xét thấy có căn cứ, thì Tòa án áp dụng 

điểm b khoản 2 Điều 176 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (kể từ ngày 01-7-2016 thì áp 

dụng điểm b khoản 1 Điều 277 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015) ra quyết định trả hồ sơ 

cho Viện kiểm sát; 

b) Trường hợp Viện kiểm sát có Công văn (hoặc Quyết định) rút quyết định truy tố và 

đề nghị Tòa án đình chỉ vụ án, thì Thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa xét xử 

vụ án đó áp dụng điểm d hoặc điểm đ khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 và Điều 181 

của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (kể từ ngày 01-7-2016 thì áp dụng Điều 285 của Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2015) ra quyết định đình chỉ vụ án; 

c) Trường hợp Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, thì Thẩm phán được 

phân công làm chủ tọa phiên tòa (nếu trong thời hạn chuẩn bị xét xử) hoặc Hội đồng xét xử 

(nếu tại phiên tòa sơ thẩm) áp dụng điểm d hoặc điểm đ khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 

109, khoản 2 Điều 107 và Điều 180 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (kể từ ngày 01-7-

2016 thì áp dụng khoản 2 Điều 157 và Điều 282 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015) ra 

quyết định đình chỉ vụ án; 

d) Trường hợp vụ án đang trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, thì Tòa án cấp phúc thẩm 

phải mở phiên tòa và Hội đồng xét xử áp dụng điểm d hoặc điểm đ khoản 2 Điều 1 của Nghị 

quyết số 109, khoản 2 Điều 107 và Điều 251 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (kể từ 

ngày 1-7-2016 thì áp dụng khoản 2 Điều 157 và Điều 359 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015) quyết định hủy bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo không có tội và đình chỉ vụ án; 

đ) Cần chú ý rằng việc đình chỉ vụ án đối với các trường hợp được quy định tại điểm d 

và điểm đ khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 về mặt hình sự, còn các vấn đề khác như 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng... (kể cả việc xử lý hành chính, xử lý kỷ 

luật) hoặc xét xử về các tội phạm khác, các bị cáo khác trong vụ án (nếu có), thì vẫn được 

giải quyết theo thủ tục chung. 

4. Việc miễn chấp hành hình phạt quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 1 của 

Nghị quyết số 109 được thực hiện như sau: 

a) Đối với người đang chấp hành hình phạt tù, hình phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của 

Quân đội, thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu 

nơi người bị kết án đang chấp hành hình phạt ra quyết định miễn chấp hành phần hình phạt 

còn lại theo đề nghị của cơ quan thi hành án phạt tù hoặc cơ quan thi hành hình phạt cải tạo 

ở đơn vị kỷ luật của Quân đội; 
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b) Đối với người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, thì Chánh án Tòa 

án nhân dân cấp huyện nơi người đó chấp hành hình phạt ra quyết định miễn chấp hành phần 

hình phạt còn lại theo đề nghị của cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương được giao 

trách nhiệm trực tiếp giám sát, giáo dục; 

c) Đối với người đang chấp hành hình phạt cấm cư trú hoặc quản chế, thì Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người đó chấp hành hình 

phạt ra quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú hoặc thời hạn quản chế còn lại theo 

đề nghị của chính quyền địa phương nơi người đó chấp hành hình phạt; 

d) Đối với người đang chấp hành hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, thì Chánh án Tòa án nhân dân 

cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người đó cư trú hoặc làm việc ra quyết 

định miễn chấp hành thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định, thời hạn tước một số quyền công dân còn lại theo đề nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự khu vực nơi người đó cư 

trú hoặc làm việc; 

đ) Đối với người bị xử phạt tù, xử phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của Quân đội đang 

được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, đang được hoãn chấp hành hình phạt hoặc chưa 

chấp hành hình phạt, thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp 

quân khu nơi người đó cư trú hoặc làm việc ra quyết định miễn chấp hành phần hình phạt 

còn lại hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình phạt theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu nơi người đó cư trú 

hoặc làm việc; 

e) Đối với người bị xử phạt bằng các hình phạt khác đang được tạm đình chỉ chấp hành 

hình phạt, đang được hoãn chấp hành hình phạt hoặc chưa chấp hành hình phạt, thì Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người đó cư trú hoặc làm 

việc ra quyết định miễn chấp hành phần hình phạt còn lại hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình 

phạt theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện trưởng Viện 

kiểm sát quân sự khu vực nơi người đó cư trú hoặc làm việc; 

g) Khi xem xét, quyết định việc miễn chấp hành hình phạt cần chú ý một số vấn đề sau 

đây: 

g.1) Điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 109 chỉ quy định việc miễn 

chấp hành hình phạt (cả hình phạt chính và hình phạt bổ sung), còn đối với các vấn đề khác 
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đối với họ, như trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trả lại tài sản, xử lý vật chứng thì họ vẫn 

phải thi hành; 

g.2) Trường hợp một người bị kết án về nhiều tội (trong cùng một bản án hoặc trong 

nhiều bản án), trong đó có tội mà Bộ luật hình sự năm 2015 không quy định là tội phạm nữa, 

thì việc miễn chấp hành hình phạt đối với tội này được thực hiện như sau: 

- Nếu người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang chấp hành hình phạt nhưng 

thời gian đã chấp hành hình phạt chưa vượt quá mức hình phạt mà Tòa án đã xử phạt đối với 

tội không thuộc trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 

109, thì họ được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt đối với tội mà Bộ luật hình sự năm 2015 

không quy định là tội phạm nữa. 

- Nếu người bị kết án đã chấp hành một phần hình phạt hoặc đang chấp hành hình phạt 

nhưng thời gian đã chấp hành hình phạt bằng hoặc vượt quá mức hình phạt mà Tòa án đã xử 

phạt đối với tội không thuộc trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 1 của 

Nghị quyết số 109, thì họ được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại. 

5. Khi đình chỉ vụ án cũng như miễn chấp hành hình phạt, thì Tòa án ra quyết định 

đình chỉ hoặc quyết định miễn chấp hành hình phạt cần giải thích cho người được đình chỉ 

vụ án hoặc được miễn chấp hành hình phạt biết là việc đình chỉ hoặc miễn chấp hành hình 

phạt này là do chính sách hình sự mới nhân đạo của Nhà nước ta, chứ không phải oan sai do 

cơ quan tiến hành tố tụng gây ra; do đó, họ không có quyền đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại 

theo quy định của Bộ luật dân sự và theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. 

6. Đối với các đối tượng được quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 1 của Nghị 

quyết số 109 mà đang bị truy nã, thì Tòa án đã ra quyết định đình chỉ vụ án hoặc miễn chấp 

hành hình phạt đồng thời phải thông báo cho cơ quan đã ra quyết định truy nã biết để cơ 

quan này ra quyết định đình nã, nếu họ không bị truy nã về hành vi phạm tội khác. 

7. Đối với người bị kết án thuộc trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 

Điều 1 của Nghị quyết số 109 thì đương nhiên được xóa án tích. 

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án 

quân sự các cấp; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao nhận được Công văn 

này cần tổ chức triển khai, quán triệt trong cơ quan, đơn vị mình nhằm bảo đảm cho việc thi 

hành đúng và thống nhất khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 109 của Quốc hội. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc cần được giải thích, hướng dẫn 

bổ sung thì kịp thời phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao để có sự giải thích, hướng dẫn bổ 

sung./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp chỉ 

đạo việc thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc TANDTC; 

- Các đ/c Thẩm phán TANDTC; 

- Ủy ban tư pháp của Quốc hội; 

- Ủy ban pháp luật của Quốc hội; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Công an; 

- Bộ Quốc phòng; 

- Lưu: VP, Vụ PC&QLKH (TANDTC). 

KT. CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN 

 

 

Nguyễn Sơn 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 234/TANDTC-HS Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2014 

  

Kính gửi: - Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Tòa án nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

- Tòa án quân sự các cấp; 

Để thực hiện đúng quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 đối với “Các tội phạm về 

ma túy” Bộ Công an – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Bộ Tư 

pháp đã ban hành thông tư 17/2007/TTLT-BCA-VKSDNTC-TANDTC-BTP ngày 

24/12/2007, hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “Các tội phạm về ma 

túy” của Bộ luật hình sự năm 1999. 

Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 17 nêu trên thì: “Trong mọi trường hợp, khi 

thu giữ được các chất nghi là ma túy hoặc tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma 

túy thì đều phải trưng cầu giám định để xác định loại, hàm lượng, trọng lượng chất mà túy, 

tiền chât.” 

Tuy vậy, qua công tác giám đốc việc xét xử, Tòa án nhân dân tối cao thấy còn nhiều 

trường hợp Hội đồng xét xử chỉ căn cứ vào kết quả giám định về trọng lượng của các chất 

nghi là chất ma túy để kết tội các bị cáo, mà không yêu cầu xác định hàm lượng chất ma túy 

trong các chất thu được đó, như vậy là áp dụng không đúng quy định của Bộ luật hình sự và 

hướng dẫn của liên ngành dẫn đến hậu quả có thể xát xử oan, sai. 

Để khắc phục ngay tình trạng này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Đồng 

chí Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Đồng chí 

Chánh án Tòa án nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các Đồng chí 

Chánh án Tòa án quân sự các cấp cần quán triệt và triển khai thực hiện đúng hướng dẫn tại 

Thông tư liên tịch số 17 nêu trên về việc bắt buộc phải giám định hàm lượng của các chất 

ma túy trong các chất thu giữ nghi là chất ma túy, để lấy đó làm căn cứ kết tội các bị cáo 

theo quy định tại Chương XVIII “Các tội về ma túy” của Bộ luật hình sự 1999. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc thì kịp thời phản ánh cho Tòa 

án nhân dân tối cao để được hướng dẫn, giải thích bổ sung. 

  

 Nơi nhận: 
-Như trên; 

-Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

-Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để biết); 

-Các Tòa chuyên trách, Tòa Phúc thẩm (để thực 

hiện); 

-Các Thẩm phán TANDTC (để thực hiện); 

-Ban Thanh tra, Ban Thư ký (để thực hiện); 

-Lưu VP. 

KT.CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN 

 

 

Nguyễn Sơn 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------- 

Số: 144/TANDTC-KHXX 

V/v xác định công trình quan trọng 

liên quan đến an ninh quốc gia 

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2009 

Kính gửi: Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp 

Trong thời gian qua một số Toà án nhân dân địa phương đề nghị hướng dẫn việc xác 

định công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia trong trường hợp khách thể của 

tội phạm chưa được quy định trong danh Mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Tại Mục 2 Công văn số 99/TANDTC-KHXX ngày 01-7-2009 của Toà án nhân dân tối 

cao đã hướng dẫn: 

“a. Phải coi “công trình quan trọng về an ninh quốc gia” là "công trình quan trọng liên 

quan đến an ninh quốc gia”. 

b. Để được coi là “công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia” thì công trình 

đó phải thuộc danh Mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Chính phủ 

quy định. Trong trường hợp chưa được quy định trong danh Mục công trình quan trọng liên 

quan đến an ninh quốc gia thì chỉ được coi là “công trình quan trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia” khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 

số 126/2008/NĐ-CP ngày 11-12-2008 của Chính phủ”. 

Do Nghị định số 126/2008/NĐ-CP mới được ban hành, cho nên nhiều công trình đủ 

tiêu chí xác định công trình thuộc danh Mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia quy định tại Điều 7 của Nghị định chưa được tiến hành các thủ tục theo quy định 

tại các Điều 9, 10, 11 và 12 của Nghị định để Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vào danh 

Mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên, không phải vì lý do 

này mà không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ luật 

hình sự. Vì lý do đó tại Công văn số 99/TANDTC-KHXX đã hướng dẫn: “Trong trường hợp 

chưa được quy định trong danh Mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 

thì chỉ được coi là “công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia” khi có kết luận 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 

11-12-2008 của Chính phủ”; cụ thể như sau: 

Theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật tố tụng hình sự thì Cơ quan Điều tra, Viện kiểm 

sát và Toà án có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật, trình bày 

những tình tiết làm sáng tỏ vụ án. Vì vậy, trong trường hợp nêu trên để kết luận Điều tra, để 

ra bản cáo trạng về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ luật hình sự hay không thì Cơ 

quan Điều tra, Viện kiểm sát phải yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại 

Nghị định số 126/2008/NĐ-CP hoặc cơ quan thẩm định hồ sơ đề nghị đưa công trình vào 

danh Mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia quy định tại Điều 10 của 

Nghị định kết luận là công trình đó có đủ tiêu chí xác định công trình thuộc danh Mục công 

trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia quy định tại Điều 7 của Nghị định hay 
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không. Nếu kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan thẩm định hồ sơ là 

công trình đó có đủ tiêu chí của công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và đủ 

các yếu tố khác cấu thành tội phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại 

Điều 231 của Bộ luật hình sự. Ngược lại kết luận là công trình đó không đủ tiêu chí của công 

trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng đủ các yếu tố khác cấu thành tội 

phạm thì truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng. 

Đối với Toà án cấp sơ thẩm nếu thụ lý vụ án về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ 

luật hình sự mà trong thời hạn chuẩn bị xét xử hoặc tại phiên toà xét thấy công trình đó 

không có trong danh Mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ và chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

hoặc cơ quan thẩm định thì Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử căn cứ vào Điểm a Khoản 1 

Điều 179 của Bộ luật tố tụng hình sự ra quyết định trả hồ sơ để Điều tra bổ sung. Đối với 

Toà án cấp phúc thẩm nếu xét thấy Toà án cấp sơ thẩm kết án bị cáo về tội phạm quy định 

tại Điều 231 của Bộ luật hình sự mà công trình đó không có trong danh Mục công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chưa có 

kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cơ quan thẩm định thì về nguyên tắc Toà 

án cấp phúc thẩm căn cứ vào Điểm c Khoản 2 Điều 248 và Khoản 1 Điều 250 của Bộ luật tố 

tụng hình sự huỷ bản án sơ thẩm để Điều tra lại. 

Trên đây là ý kiến giải thích, hướng dẫn bổ sung của Toà án nhân dân tối cao về việc 

xác định công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và việc quyết định của Toà án 

khi thụ lý xét xử các vụ án về tội phạm quy định tại Điều 231 của Bộ luật hình sự. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để biết và 

chỉ đạo thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc TANDTC; 

- Các đ/c Thẩm phán TANDTC; 

- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội; 

- VKSNDTC; 

- Bộ Công an; (để phối hợp) 

- Bộ Quốc phòng; 

- Lưu: VP, Viện KHXX (TANDTC). 

KT. CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC 

 

 

Đặng Quang Phương 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------- 

Số: 105/TANDTC-KHXX 

V/v thi hành Khoản 2 Điều 1 

Nghị quyết số 33/2009/QH12 

của Quốc hội 

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2009 

 

Kính gửi: Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp 

Ngày 19-6-2009, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 về 

việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự (sau đây gọi tắt là Nghị 

quyết số 33). Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 33 đã quy định đường lối, chính sách xử lý 

đối với một số trường hợp cụ thể được áp dụng kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Bộ luật hình sự được công bố (ngày 29-6-2009). 

Để thi hành đúng các quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 33; trong khi chờ 

các cơ quan có thẩm quyền ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành; tham khảo các 

hướng dẫn tương ứng tại Thông tư liên tịch số 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-

BCA ngày 12-6-2000 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư 

pháp, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21-12-

1999 của Quốc hội và Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28-01-2000 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao tạm thời hướng dẫn một số Điểm sau đây: 

1. Kể từ ngày 29-6-2009 khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, không áp dụng hình 

phạt tử hình đối với người phạm một trong các tội được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 

của Nghị quyết số 33 (không phân biệt hành vi phạm tội được thực hiện trước hay sau ngày 

29-6-2009).  

2. Trường hợp hình phạt tử hình đã tuyên trước ngày 29-6-2009 đối với người phạm 

một trong các tội được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 33 và bản án 

đã có hiệu lực pháp luật, thì Chánh án Toà án đã xét xử sơ thẩm báo cáo ngay cho Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao để Chánh án Toà án nhân dân tối cao ra quyết định chuyển hình 

phạt tử hình xuống hình phạt tù chung thân đối với người bị kết án. 

3. Kể từ ngày 29-6-2009 không xử lý về hình sự đối với người thực hiện một trong các 

hành vi được quy định tại các Điểm b, c và d Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 33. Trường 

hợp vụ án đang trong giai đoạn xét xử sơ thẩm hoặc phỳc thẩm, thì cần phân biệt như sau:  

a) Trường hợp Viện kiểm sát có Công văn rút lại hồ sơ để Điều tra bổ sung làm rõ 

trách nhiệm hình sự của bị can mà Toà án cấp sơ thẩm xét thấy có căn cứ, thì Toà án áp 

dụng Điểm b Khoản 2 Điều 176 của Bộ luật tố tụng hình sự ra quyết định trả hồ sơ cho Viện 

kiểm sát; 

b) Trường hợp Viện kiểm sát có Công văn (hoặc Quyết định ) rút quyết định truy tố và 

đề nghị Toà án đình chỉ vụ án, thì Thẩm phán được phân công làm chủ toạ phiên toà xét xử 

vụ án đó áp dụng Điểm đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 33 và Điều 181 của Bộ luật tố 

tụng hình sự ra quyết định đình chỉ vụ án; 
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c) Trường hợp Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, thì Thẩm phán được 

phân công làm chủ toạ phiên toà (nếu trong thời hạn chuẩn bị xét xử) hoặc Hội đồng xét xử 

(nếu tại phiên toà sơ thẩm) áp dụng Điểm đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 33, Điểm 2 

Điều 107 và Điều 180 của Bộ luật tố tụng hình sự ra quyết định đình chỉ vụ án; 

d) Trường hợp vụ án đang trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, thì Toà án cấp phúc thẩm 

phải mở phiên toà và Hội đồng xét xử áp dụng Điểm đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 

33, Điểm 2 Điều 107 và Điều 251 của Bộ luật tố tụng hình sự quyết định huỷ bản án sơ 

thẩm, tuyên bố bị cáo không phạm tội và đình chỉ vụ án; 

đ) Cần chú ý rằng việc đình chỉ vụ án được hướng dẫn tại các Điểm b, c và d Mục 3 

này chỉ là đình chỉ đối với các trường hợp được quy định tại các Điểm b, c và d Khoản 2 

Điều 1 của Nghị quyết số 33 về mặt hình sự, còn các vấn đề khác như trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại, xử lý vật chứng... (kể cả việc xử lý hành chính, xử lý kỷ luật) hoặc xét xử 

về các tội phạm khác, các bị cáo khác trong vụ án (nếu có), thì vẫn được giải quyết theo thủ 

tục chung. 

4. Việc miễn chấp hành hình phạt quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 

số 33 được thực hiện như sau: 

a) Đối với người đang chấp hành hình phạt tù, hình phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của 

Quân đội, thì Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Toà án quân sự cấp quân khu 

nơi người bị kết án đang chấp hành hình phạt ra quyết định miễn chấp hành phần hình phạt 

còn lại theo đề nghị của cơ quan thi hành án phạt tù hoặc cơ quan thi hành hình phạt cải tạo 

ở đơn vị kỷ luật của Quân đội; 

b) Đối với người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, thì Chánh án Toà 

án nhân dân cấp huyện nơi người đó chấp hành hình phạt ra quyết định miễn chấp hành phần 

hình phạt còn lại theo đề nghị của cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương được giao 

trách nhiệm trực tiếp giám sát, giáo dục; 

c) Đối với người đang chấp hành hình phạt cấm cư trú hoặc quản chế, thì Chánh án 

Toà án nhân dân cấp huyện, Chánh án Toà án quân sự khu vực nơi người đó chấp hành hình 

phạt ra quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú hoặc thời hạn quản chế còn lại theo 

đề nghị của chính quyền địa phương nơi người đó chấp hành hình phạt; 

d) Đối với người đang chấp hành hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, thì Chánh án Toà án nhân dân 

cấp huyện, Chánh án Toà án quân sự khu vực nơi người đó cư trú hoặc làm việc ra quyết 

định miễn chấp hành thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định, thời hạn tước một số quyền công dân còn lại theo đề nghị của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự khu vực nơi người đó cư 

trú hoặc làm việc; 

đ) Đối với người bị xử phạt tù, xử phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của Quân đội đang đ-

ược tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, đang được hoãn chấp hành hình phạt hoặc chưa chấp 

hành hình phạt, thì Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Toà án quân sự cấp quân 

khu nơi người đó cư trú hoặc làm việc ra quyết định miễn chấp hành phần hình phạt còn lại 

hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình phạt theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu nơi người đó cư trú hoặc làm 

việc; 
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e) Đối với người bị xử phạt bằng các hình phạt khác đang được tạm đình chỉ chấp hành 

hình phạt, đang được hoãn chấp hành hình phạt hoặc chưa chấp hành hình phạt, thì Chánh án 

Toà án nhân dân cấp huyện, Chánh án Toà án quân sự khu vực nơi người đó cư trú hoặc làm 

việc ra quyết định miễn chấp hành phần hình phạt còn lại hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình 

phạt theo đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện trưởng Viện 

kiểm sát quân sự khu vực nơi người đó cư trú hoặc làm việc. 

g) Khi xem xét, quyết định việc miễn chấp hành hình phạt cần chú ý một số vấn đề sau 

đây: 

g.1) Điểm đ Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội chỉ quy 

định việc miễn chấp hành hình phạt (cả hình phạt chính và hình phạt bổ sung), còn đối với 

các vấn đề khác đối với họ, như trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trả lại tài sản, xử lý vật 

chứng...., thì họ vẫn phải thi hành; 

g.2) Trường hợp một người bị kết án về nhiều tội (trong cùng một bản án hoặc trong 

nhiều bản án), trong đó có tội mà Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật hình sự 

không quy định là tội phạm nữa, thì việc miễn chấp hành hình phạt đối với tội này được thực 

hiện như sau:  

- Nếu người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang chấp hành hình phạt nhưng 

thời gian đã chấp hành hình phạt chưa vượt quá mức hình phạt mà Toà án đã xử phạt đối với 

tội không thuộc trường hợp quy định tại các Điểm b, c và d Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết 

số 33, thì họ được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt đối với tội mà Luật sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Bộ luật hình sự không quy định là tội phạm nữa. 

Ví dụ 1: Nguyễn Văn T bị Toà án xử phạt 1 năm tù về tội “sử dụng trái phép chất ma 

tuý” và 2 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành 

hình phạt chung là 3 năm tù; nếu Nguyễn Văn T chưa chấp hành hình phạt tù hoặc đang 

chấp hành hình phạt tù, nhưng thời gian đã chấp hành hình phạt tù chưa quá 2 năm, thì 

Nguyễn Văn T được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt 1 năm tù đối với tội “sử dụng trái 

phép chất ma tuý”. 

- Nếu người bị kết án đã chấp hành một phần hình phạt hoặc đang chấp hành hình phạt 

nhưng thời gian đã chấp hành hình phạt bằng hoặc vượt quá mức hình phạt mà Toà án đã xử 

phạt đối với tội không thuộc trường hợp quy định tại các Điểm b, c và d Khoản 2 Điều 1 của 

Nghị quyết số 33, thì họ được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại. 

Ví dụ 2: Nếu trong ví dụ 1 trên đây, Nguyễn Văn T đã chấp hành hình phạt tù bằng 

hoặc quá 2 năm, thì Nguyễn Văn T được miễn chấp hành phần hình phạt tù còn lại. 

5. Khi đình chỉ vụ án cũng như miễn chấp hành hình phạt, thì Toà ỏn ra quyết định 

đình chỉ hoặc quyết định miễn chấp hành hình phạt cần giải thích cho người được đình chỉ 

vụ án hoặc được miễn chấp hành hình phạt biết là việc đình chỉ hoặc miễn chấp hành hình 

phạt này là do chính sách hình sự mới nhân đạo của Nhà nước ta, chứ không phải oan sai do 

cơ quan tiến hành tố tụng gây ra; do đó, họ không có quyền đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại 

theo quy định tại Điều 620 của Bộ luật dân sự và theo Nghị quyết số 388/2003/NQ-

UBTVQH11 ngày 17-3-2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội “về bồi thường thiệt hại cho 

người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra”. 

6. Đối với các đối tượng được quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 2 Điều 1 của 

Nghị quyết số 33 mà đang bị truy nã, thì Toà án đó ra quyết định đình chỉ vụ án hoặc miễn 
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chấp hành hình phạt đồng thời phải thông báo cho cơ quan đã ra quyết định truy nã biết để 

cơ quan này ra quyết định đình nã, nếu họ không bị truy nã về hành vi phạm tội khác. 

7. Đối với người bị kết án thuộc trường hợp quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 1 của 

Nghị quyết số 33, nếu họ có yêu cầu, thì Chánh án Toà án đã xét xử sơ thẩm vụ án đối với 

họ cấp giấy chứng nhận xoá án tích cho họ. 

Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân và Toà án 

quân sự các cấp; các đồng chí Chánh toà các Toà phúc thẩm, Toà hình sự và Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan của Toà án nhân dân tối cao nhận được Công văn này cần tổ chức triển khai 

quán triệt trong cơ quan, đơn vị mình nhằm bảo đảm cho việc thi hành đúng và thống nhất 

Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 33 của Quốc hội. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc cần được giải thích, hướng dẫn 

bổ sung thì kịp thời phản ánh cho Toà án nhân dân tối cao để có sự giải thích, hướng dẫn bổ 

sung. 

   

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC 

 (để biết và chỉ đạo thực hiện); 
- Các đơn vị thuộc TANDTC; 

- Các đ/c Thẩm phán TANDTC; 

- Uỷ ban tư pháp của Quốc hội; 
- Uỷ ban pháp luật của Quốc hội; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Công an; 
- Bộ Quốc phòng; 

- Lưu: VP, Viện KHXX (TANDTC). 

KT. CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC 

 

 

Đặng Quang Phương 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: 99/TANDTC-KHXX 
V/v thi hành một số quy định của các văn bản quy 

phạm pháp luật 

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2009 

  

Kính gửi: Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp 

Để áp dụng đúng và thống nhất một số quy định của các văn bản quy phạm pháp luật, Tòa án 

nhân dân tối cao yêu cầu các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp thực hiện đúng và nghiêm 

túc một số vấn đề sau đây: 

thực hiện đúng và nghiêm túc một số vấn đề sau đây: 

1. Về Điều 60 Bộ luật hình sự “Án treo” 

Để áp dụng đúng và thống nhất quy định tại Điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo, Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có hướng dẫn tại mục 6 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP 

ngày 02-10-2007 “Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự về thời hiệu thi hành 

bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt”. Tại tiểu mục 6.4 mục 6 Nghị 

quyết này, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao chỉ hướng dẫn việc ấn định thời gian thử 

thách khi cho người bị xử phạt tù hưởng án treo trong các trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, qua giám 

đốc, kiểm tra công tác xét xử cho thấy một số Tòa án đã hiểu không đúng hướng dẫn tại điểm b tiểu 

mục 6.4 mục 6 Nghị quyết này, nên đã áp dụng hướng dẫn này để quyết định hình phạt tù cho 

hưởng án treo trong trường hợp bị cáo đã bị tạm giam. 

Để áp dụng đúng và thống nhất, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các Tòa án nhân dân và Tòa 

án quân sự các cấp khi quyết định hình phạt phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 45 của Bộ 

luật hình sự. Nếu xét thấy bị cáo có đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 60 Bộ luật hình 

sự thì Tòa án cho hưởng án treo. Khi ấn định thời gian thử thách, nếu bị cáo đã bị tạm giam thì mới 

áp dụng hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 6.4 mục 6 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02-11-

2007 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để ấn định thời gian thử thách đối với bị 

cáo. 

Ví dụ:Bị cáo đã bị tạm giam 6 tháng. Tòa án xử phạt bị cáo 02 (hai) năm tù và xét thấy có đủ 

các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 60 Bộ luật hình sự để cho hưởng án treo. Khi ấn định thời 

gian thử thách thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 6.4 mục 6 Nghị quyết số 

01/2007/NQQ-HĐTP; cụ thể trong trường hợp này thời gian thử thách là 03 năm [(02 năm - 6 

tháng) x 2]. Khi quyết định, Tòa án phải ghi: “...xử phạt bị cáo 02 (hai) năm tù, cho hưởng án treo; 

thời gian thử thách là 03 (ba) năm, kể từ ngày...”. 
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2. Về Điều 231 Bộ luật hình sự “Tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an 

ninh quốc gia”. 

Ngày 11-12-2008 Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP “Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia”; do đó, khi chuẩn bị xét xử và khi xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự về tội phá hủy 

công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, Tòa án cần chú ý: 

a. Phải coi “công trình quan trọng về an ninh quốc gia” là “công trình quan trọng liên quan đến 

an ninh quốc gia”. 

b. Để được coi là “công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia” thì công trình đó 

phải thuộc danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Chính phủ quy định. 

Trong trường hợp chưa được quy định trong danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh 

quốc gia thì chỉ được coi là “công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia” khi có kết luận 

của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11-12-

2008 của Chính Phủ. 

Trường hợp trong hồ sơ vụ án chưa điều tra làm rõ công trình đó có phải là công trình quan 

trọng liên quan đến an ninh quốc gia hay không (không chỉ rõ thuộc danh mục nào do Chính Phủ 

quy định; không có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) thì Tòa án yêu cầu Viện kiểm sát 

bổ sung các chứng cứ chứng minh đó là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Nếu 

hết thời hạn chuẩn bị xét xử mà Viện kiểm sát không bổ sung các chứng cứ, thì Tòa án quyết định 

trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung. 

3. Luật thi hành án dân sự 

Luật thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII 

kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14-11-2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2009. 

Điều 26 Luật thi hành án dân sự quy định: “Khi ra bản án, quyết định,...Tòa án phải giải thích 

cho dương sự, đồng thời ghi rõ trong bản án, quyết định về quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi 

hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án”. Đây là một quy định mới, cho nên các Tòa án cần phải tổ 

chức quán triệt và phải thi hành đúng. 

Để thi hành đúng quy định tại Điều 26 Luật thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân tối cao tạm 

thời hướng dẫn một số điểm sau đây: 

a. Chỉ ghi theo quy định tại Điều 26 Luật thi hành án dân sự khi trong bản án, quyết định của 

Tòa án có quyết định được thi hành theo Luật thi hành án dân sự; 

b. Thống nhất ghi theo quy định tại Điều 26 Luật thi hành án dân sự trong bản án, quyết định 

của Tòa án như sau: 
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“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định 

tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự ; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định 

tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”; 

c. Ghi nội dung được hướng dẫn tại điểm b mục 3 này vào phần cuối cùng của phần quyết 

định. 

d. Sau khi tuyên án xong, Tòa án giải thích cho đương sự (người được thi hành án dân sự, 

người phải thi hành án dân sự) biết về quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu 

cầu thi hành án. Việc giải thích phải căn cứ và các quy định của Luật thi hành án dân sự.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC  

(để biết và chỉ đạo thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc TANDTC 

- Các đồng chí Thẩm phán TANDTC 

- VKSNDTC (để phối hợp); 

- Lưu VP, BTK (TANDTC). 

KT. CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC 

 

 

Đặng Quang Phương 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

----- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------- 

Số: 235/TATC-VP Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2007 

  

CÔNG VĂN 

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16/2007/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các tội phạm về buôn bán 

phụ nữ, trẻ em, ngăn chặn và làm giảm rõ rệt tình trạng phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước 

ngoài, nhất là ở khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Campuchia và một 

số tỉnh thành phố như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, 

Hải Dương, Hà Tây, Thanh Hóa, Nghệ An… ngày 27/6/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Chỉ thị số 16/2007/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện Chương trình hành động 

phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. 

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này trong toàn ngành Tòa án nhân dân, Tòa án nhân 

dân tối cao yêu cầu các đồng chí, nhất là các Tòa án địa phương được xác định là địa bàn 

trọng điểm triển khai thực hiện một số công việc như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/2005/CT-CA ngày 30/8/2005 của Chánh 

án Tòa án nhân dân tối cao về công tác đấu tranh đối với một số tội phạm gây bức xúc trong 

tình hình hiện nay, trong đó có các tội phạm về buôn bán phụ nữ, trẻ em. 

2. Tăng cường lực lượng cán bộ, Thẩm phán có năng lực, trình độ và kinh nghiệm để 

xét xử các vụ án buôn bán phụ nữ, trẻ em; thường xuyên phối hợp với các cơ quan tiến hành 

tố tụng để đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Không được vi phạm thời hạn xét xử và phải đảm 

bảo chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án này. 

3. Chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng lựa chọn một số vụ án trọng 

điểm về buôn bán phụ nữ, trẻ em để tập trung điều tra, truy tố và tổ chức xét xử lưu động tại 

địa phương nơi xảy ra vụ án đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời 

tuyên truyền về kết quả xét xử, nhằm nâng cao ý thức pháp luật và tinh thần cảnh giác trong 

quần chúng nhân dân. 

4. Trong quá trình xét xử các vụ án buôn bán phụ nữ, trẻ em cần chú ý làm rõ những sơ 

hở, thiếu sót về cơ chế, chính sách pháp luật, công tác quản lý là nguyên nhân, điều kiện 

phát sinh tội phạm, nhất là trong công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, kết hôn với người nước 

ngoài, nhận nuôi con nuôi, xuất nhập cảnh… để kiến nghị các cơ quan có liên quan sửa 

chữa, khắc phục. 

5. Tăng cường công tác giám đốc kiểm tra việc xét xử các vụ án về buôn bán phụ nữ, 

trẻ em; khẩn trương nghiên cứu đề xuất xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản hướng dẫn áp 

dụng  thống nhất pháp luật, nhằm giải đáp các vướng mắc trong thực tiễn xét xử các tội 

phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

****** 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******* 

Số: 225/2005/KHXX 

V/v hiệu lực của Thông tư liên 

tịch số 21/2004/TTLT-BCA-

TANDTC-VKSNDTC-BTP 

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi: Bộ Công an (C11) 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 2769/BCA(C11) ngày 15-9-2005 của Bộ Công an, Tòa 

án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Thông tư liên tịch số 21/2004/TTLT/BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23-11-2004 

của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng 

dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội tương ứng theo quy định của Bộ luật hình sự 

năm 1999 đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng; do đó, cơ 

quan điều tra, Viện kiểm sát được áp dụng Thông tư này khi điều tra, truy tố đối với người thực 

hiện hành vi phạm tội trước ngày Thông tư này có hiệu lực. Đối với các vụ án đã được thụ lý 

nhưng chưa xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm hoặc xét xử đốc thẩm, tái thẩm, thì Tòa án được 

áp dụng Thông tư này để giải quyết. Trường hợp các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu 

lực pháp luật trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng Thông tư này để 

kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, trừ trường hợp việc kháng nghị bản án, quyết 

định có những căn cứ khác. 

Trong trường hợp theo các văn bản hướng dẫn trước đây là phải chịu trách nhiệm hình sự, 

nhưng theo Thông tư này không phải chịu trách nhiệm hình sự, thì áp dụng Khoản 1 Điều 25 

Bộ luật hình sự miễn trách nhiệm hình sự cho họ. Trong trường hợp này cần giải thích cho họ 

biết là do chuyển biến của tình hình mà hành vi của họ không còn nguy hiểm cho xã hội nữa 

cho nên họ được miễn trách nhiệm hình sự, chứ không phải họ bị oan do cơ quan tiến hành tố 

tụng hình sự gây ra; do đó, họ không có quyền đòi yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định 

của Bộ luật dân sự và theo Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVHQ11 ngày 17-3-2003 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội “Về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền 

trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra”. 

Trên đây là ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao về hiệu lực của Thông tư liên tịch số 

21/2004/TTLT/BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 23-11-2004 để Quý Bộ tham khảo khi 

hướng dẫn địa phương thực hiện. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo); 

- VKSNDTC (để phối hợp); 

- Bộ Tư pháp (để phối hợp); 
- Lưu VP, Viện KHXX (TANDTC) 

KT. CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC 

 

Đặng Quang Phương 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 106/2005/KHXX Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2005 

 

 CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 106/2005/KHXX NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2005 

VỀ VIỆC TRANG PHỤC CỦA BỊ CÁO TẠI PHIÊN TOÀ XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ 

Kính gửi:  - Các Toà án nhân dân địa phương và Toà án quân sự các cấp; 

- Các Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao. 

 Ngày 24 tháng 12 năm 2004, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 

743/2004NQ-UBTVQH11 “Về trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự”. 

Điều 1 Nghị quyết này quy định: “Tại phiên toà xét xử vụ án hình sự, bị cáo là người được 

tại ngoại và bị cáo đang bị tạm giam được sử dụng thường phục, nhưng phải đảm bảo sự trang 

nghiêm; bị cáo là quân dân tại ngũ được sử dụng quân phục thường dùng, nhưng không đeo quân 

hiệu, cấp hiệu, phù hiệu. 

Bị cáo là người đang chấp hành hình phạt tù khi ra phiên toà thì sử dụng trang phục riêng 

cho họ theo quy định của Chính phủ”. 

Cho đến nay Nghị quyết đã có hiệu lực thi hành được hơn bốn tháng. Tuy nhiên qua phản 

ánh của các cơ quan thông tin đại chúng cho thấy đến thời điểm này tại một số phiên toà của một 

số Toà án nhân dân địa phương, cũng như của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao, các bị cáo 

đang bị tạm giam vẫn mặc trang phục theo quy định của Chính phủ đối với người đang chấp hành 

hình phạt tù (trang phục kẻ sọc đen trắng đối với phạm nhân). Để góp phần chấm dứt tình trạng 

này, thi hành nghiêm chỉnh Nghị quyết nói trên của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Toà án nhân dân 

tối cao yêu cầu Toà án nhân dân địa phương và Toà án quân sự các cấp, các Toà án phúc thẩm 

Toà án nhân dân tối cao từ nay trở đi khi gửi Lệnh trích xuất bị cáo cho Ban giám thị Trại tạm 

giam cần ghi vào Lệnh trích xuất bị cáo như sau: 

“Ghi chú: Yêu cầu Ban giám thị Trại tạm giam cho các bị cáo mặc trang phục tại phiên toà 

theo đúng quy định tại Điều 1 Nghị quyết 743/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 24/12/2004 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội về trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự”. 

  Đặng Quang Phương 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 242/CV-TA 

Về công tác đấu tranh chống 

tham nhũng 

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2004 

  

Kính gửi: 

  

 - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao; 

 - Chánh án Toàn án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 - Chánh án Toà án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

 Trong thời gian qua, mặc dù Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, biện pháp 

nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, nhưng tình hình tham nhũng trên thực tế vẫn chưa 

có chiều hướng giảm bớt thậm chí ngày càng phức tạp về quy mô và tính chất, việc xử lý các 

hành vi tham nhũng chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay. Quán triệt sự chỉ 

đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) về tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham 

nhũng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí cần tập trung chỉ đạo thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

I. TRONG CÔNG TÁC XÉT XỬ CÁC TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG: 

1. Các Toà án các cấp cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các ngành Công an, 

Viện kiểm sát và các cơ quan chức năng khác để khẩn trương phát hiện, điều tra, kiên quyết 

đưa ra truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các tội phạm về tham nhũng. 

2. Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án từ Viện kiểm sát cùng cấp chuyển sang phải 

phân công Thẩm phán làm chủ toạ phiên toà, khẩn trương nghiên cứu hồ sơ và bố trí lịch xét 

xử để sớm đưa vụ án ra xét xử kịp thời. Cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người 

chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số 

lượng lớn tài sản của Nhà nước. 

3. Cần đặc biệt quan tâm tới các biện pháp kê biên tài sản và các biện pháp tư pháp, các 

hình phạt bổ sung nhằm thu hồi tài sản của Nhà nước đã bị các bị cáo chiếm đoạt hoặc gây 

thiệt hại. 

4. Thông qua công tác xét xử các tội phạm về tham nhũng, nếu Toà án phát hiện có sự 

buông lỏng trong công tác quản lý là nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm thì ngoài 

việc quyết định xử phạt đối với bị cáo, cần ra quyết định yêu cầu cơ quan hoặc tổ chức có 

liên quan áp dụng những biện pháp cần thiết để khắc phục các nguyên nhân, điều kiện đó. 

Mặt khác, nếu qua việc xét xử tại phiên toà mà phát hiện được tội phạm hoặc người phạm tội 

mới cần phải điều tra, Hội đồng xét xử phải xem xét để ra quyết định khởi tố vụ án hoặc yêu 

cầu Viện kiểm sát khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Điều 104 Bộ luật tố tụng hình sự. 

5. Cần phối hợp với các cơ quan hữu quan để mở một số phiên toà lưu động xét xử các 

vụ án về tham nhũng và có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, đưa tin kịp thời về kết quả của 
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phiên toà, nhằm nâng cao tác dụng giáo dục, phòng ngừa và phát động quần chúng tham gia 

đấu tranh phát hiện, tố giác loại tội phạm này. 

II. TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ, QUẢN LÝ CÁN BỘ, QUẢN 

LÝ TÀI CHÍNH  

1. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán 

bộ, công chức Toà án. Tăng cường công tác quản lý nghiệp vụ, quản lý cán bộ nhằm ngăn 

chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực trong quá trình giải quyết các loại vụ án. Thực hiện 

nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò và vị trí của Ban thanh tra nhân dân, 

các tổ chức Đảng, đoàn thể đối với việc phát hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán 

bộ, công chức trong cơ quan Toà án. 

2. Thực hiện đúng các nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính của nhà nước, đặc biệt là 

trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm và thất 

thoát trong lĩnh vực này; các khoản chi tiêu được ngân sách Nhà nước cấp phải sử dụng 

đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm. 

3. Xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế công tác của đơn vị, đơn giản hoá thủ tục 

hành chính tư pháp của Toà án nhằm ngăn chặn, loại trừ việc sách nhiễu hoặc gây phiên hà 

đối với nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác của các Toà án. 

4. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh đối với tập thể và cá nhân cán bộ, 

công chức Toà án có vi phạm; đối với các cán bộ, công chức Toà án có hành vi tham nhũng 

thì kiên quyết loại ra khỏi ngành. Đơn vị nào có người bị phát hiện có hành vi tham nhũng 

thì thủ trưởng đơn vị đó phải kiểm điểm về trách nhiệm quản lý. 

Trên đây là một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác đấu tranh chống tham nhũng 

trong tình hình hiện nay, Chánh án Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị và tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc công văn này. 

  

  CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

 

Nguyễn Văn Hiện 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 222/2004/KHXX Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2004 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 222/2004/KHXX NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 

2004 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NGƯỜI CÓ 

THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG GÂY RA 

 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 25/CV-TA ngày 25-9-2004 của Toà án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Việc bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra 

được quy định tại Điều 624 Bộ luật dân sự và tại Nghị định số 47/CP ngày 03-5-1997 của 

Chính phủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người 

có thẩm của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra (sau đây gọi tắt là Nghị định số 47). 

Các văn bản quy phạm pháp luật nói trên quy định nguyên tắc chung đối với việc bồi 

thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra trong khi thực 

hiện nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. 

Điều 6 Nghị định số 47 có quy định "trong trường hợp các bên không thoả thuận được 

với nhau về việc bồi thường thiệt hại hoặc một trong các bên không thực hiện nghiêm chỉnh 

thoả thuận, thì các bên có quyền yêu cầu Toà án giải quyết". Tuy nhiên, việc Toà án giải 

quyết yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng 

gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tra, truy tố xét xử và thi hành án phải theo quy định 

của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp nào được bồi thường, các khoản được bồi thường, 

mức bồi thường...). Cho đến thời điểm này Uỷ ban thường vụ Quốc hội mới có Nghị quyết 

số 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17-3-2003 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người 

có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra và các cơ quan có thẩm quyền ở trung 

ương đã ban hnàh Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC-BTP-

BQP-BTC ngày 25-3-2004 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết này. Như 

vậy cho đến thời điểm này trong trường hợp các bên không thương lượng được với nhau về 
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việc bồi thường thiệt hại hoặc trong trường hợp cơ quan có trách nhiệm bồi thường thiệt hại 

không tiến hành thương lượng trong hạn luật định đối với thiệt hại do người có thẩm quyền 

trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra thì người bị thiệt hại hoặc người đại diện hợp pháp 

của họ có quyền yêu cầu Toà án giải quyết và Toà án phải thụ lý giải quyết theo quy định 

của các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. 

Đối với các trường hợp yêu cầu Toà án giải quyết việc bồi thường thiệt hại do người có 

thẩm quyền trong hoạt động tố tụng dân sự, kinh tế, lao động, hành chính và thi hành án dân 

sự gây ra, theo quy định của pháp luật thì đây là quyền của đương sự, nhưng do chưa có quy 

định cụ thể của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho nên Toà án chưa có căn cứ để thụ 

lý giải quyết. Vì vậy, khi có đơn yêu cầu Toà án giải quyết việc bồi thường thiệt hại trong 

các trường hợp này thì Toà án chưa thụ lý giải quyết. 

Toà án nhân dân tối cao thông báo để quý Toà biết. 

  

  Đặng Quang Phương 

(Đã Ký)  
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 117/2004/KHXX 

V/v Triển khai thi hành 

BLTTHS năm 2003 

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2004 

  

Kính gửi: - Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp 

- Các Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao 

Ngày 26/11/2003, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ 

họp thứ 4 đã thông qua Bộ Luật tố tụng hình sự mới; Bộ Luật này có hiệu lực kể từ ngày 

01/7/2004. Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 

2003 (sau đây viết tắt là BLTTHS), Toà án nhân dân tối cao yêu cầu các Toà án nhân dân và 

Toà án quân sự các cấp triển khai nghiên cứu kỹ các quy định của BLTTHS; đặc biệt là 

những quy định mới được sửa đổi, bổ sung. Trong khi chưa có các văn bản hướng dẫn của 

cơ quan có thẩm quyền, Toà án nhân dân tối cao lưu ý một số điểm sau đây: 

I. VỀ NGƯỜI BÀO CHỮA 

1. Đối với luật sư 

Cần nghiên cứu và nắm chắc các quy định tại các điều 56, 57, 58 và 190 BLTTHS 

cũng như các quy định của Pháp lệnh luật sư và những văn bản có liên quan để xem xét việc 

cấp giấy chứng nhận (hoặc không cấp giấy chứng nhận) người bào chữa cho luật sư. Đặc 

biệt, cần lưu ý quy định bổ sung tại Điều 190 BLTTHS về việc nếu người bào chữa vắng 

mặt thì Toà án vẫn mở phiên toà xét xử, trừ trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa 

theo quy định tại khoản 2 Điều 57 BLTTHS. 

2. Đối với người đại diện hợp pháp của bị cáo 

Cần nghiên cứu và nắm chắc các quy định tại các điều 56 và 57 BLTTHS và những 

văn bản có liên quan để xác định đúng trường hợp nào thì được công nhận là đại diện hợp 

pháp của bị cáo và được tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho bị cáo. 

3. Đối với bào chữa viên nhân dân 

Tại Khoản 3 Điều 57 BLTTHS đã bổ sung quy định: “Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền cử bào chữa viên nhân dân để bào chữa 

cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo là thành viên của tổ chức mình”. Để thi hành đúng và 
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thống nhất quy định này, cần lưu ý về những điều kiện và những thủ tục cần thiết để được 

công nhận là bào chữa viên nhân dân. 

II. VỀ XÉT XỬ SƠ THẨM 

1. Thời hạn chuẩn bị xét xử 

Cần thi hành đúng quy định tại Điều 176 BLTTHS về thời hạn chuẩn bị xét xử, cụ thể 

là trong thời hạn ba mươi ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, bốn mươi lăm ngày đối với 

tội phạm nghiêm trọng, hai tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng, ba tháng đối với tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án Thẩm phán được phân công chủ 

toạ phiên toà phải ra một trong các quyết định: đưa vụ án ra xét xử; trả hồ sơ để điều tra bổ 

sung; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày có quyết 

định đưa vụ án ra xét xử thì Toà án phải mở phiên toà; trong trường hợp có lý do chính đáng 

thì Toà án có thể mở phiên toà trong thời hạn ba mươi ngày. Đối với những vụ án phức tạp 

thì Chánh án Toà án cấp sơ thẩm có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử tuỳ theo 

từng loại tội phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 176 BLTTHS. 

2. áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn 

Sau khi thụ lý hồ sơ vụ án, Toà án cấp sơ thẩm phải xem xét ngay việc áp dụng, thay 

đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn; cần xem xét ngay trường hợp nào vẫn còn thời hạn 

tạm giam, trường hợp nào đã hết thời hạn tạm giam và cần thiết phải tiếp tục áp dụng biện 

pháp tạm giam. Đối với trường hợp bị cáo đang bị tạm giam mà bị phạt tù nhưng đến ngày 

kết thúc phiên toàn thời hạn tạm giam đối với bị cáo đã hết hoặc còn ít hơn bốn mươi ngày 

thì theo quy định tại Điều 228 BLTTHS, Hội đồng xét xử cần phải ra quyết định tạm giam bị 

cáo để bảo đảm việc thi hành án; thời hạn tạm giam là bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày tuyên 

án. Không được ghi trong bản án “tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành án” như 

trước khi BLTTHS có hiệu lực thi hành. 

3.Về việc hoãn phiên toà 

Việc hoãn phiên toà phải thực hiện đúng theo quy định tại các điều 45, 46, 47, 187, 

190, 191, 192, 193 và 194 BLTTHS. Lý do hoãn phiên toà phải được ghi rõ trong biên bản 

phiên toà và lưu vào hồ sơ vụ án. Thời hạn hoãn phiên toà sơ thẩm là không quá ba mươi 

ngày, kể từ ngày quyết định hoãn phiên toà. 

4. Về việc giao bản án 

Việc giao bản án của Toà án phải thực hiện đúng các quy định tại Điều 229 BLTTHS, 

cụ thể như sau: 
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Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày tuyên án, Toà án cấp sơ thẩm phải giao bản án 

cho bị cáo, Viện kiểm sát cùng cấp, người bào chữa; gửi bản án cho người bị xử vắng mặt, 

cơ quan Công an cùng cấp; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn 

hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị cáo cư trú hoặc làm việc. Cần lưu ý là trong trường hợp vụ án 

có bị cáo hoặc đương sự khác (người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự...) vắng mặt 

tại phiên toà sơ thẩm thì Toà án cấp sơ thẩm phải gửi bản án cho người vắng mặt đồng thời 

tiến hành niêm yết bản án tại Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để có căn cứ xác 

định thời hạn kháng cáo, kháng nghị (việc niêm yết bản án phải có chứng thực của Uỷ ban 

nhân dân nơi niêm yết bản án và lưu vào hồ sơ vụ án). 

III. XÉT XỬ PHÚC THẨM 

1. Xét kháng cáo quá hạn 

Việc xét kháng cáo quá hạn phải được thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 235 

BLTTHS; cụ thể là Toà án cấp phúc thẩm phải thành lập một Hội đồng gồm 3 Thẩm phán để 

xét kháng cáo quá hạn; Hội đồng có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận việc kháng cáo 

quá hạn. Như vậy, trong trường hợp có bị cáo kháng cáo quá hạn thì việc xét kháng cáo quá 

hạn phải được thực hiện trước khi mở phiên toà phúc thẩm không phụ thuộc vào việc ngoài 

bị cáo kháng cáo quá hạn, thì trong vụ án đó còn có kháng cáo của các bị cáo khác hoặc 

đương sự khác trong hạn luật định hay không. Chỉ trong trường hợp Toà án cấp phúc thẩm 

chấp nhận kháng cáo quá hạn của bị cáo và người này cần có mặt tại phiên toà phúc thẩm để 

Toà án cấp phúc thẩm xét hỏi về hành vi phạm tội của những bị cáo khác thì họ được triệu 

tập tham gia phiên toà phúc thẩm với tư cách là người làm chứng. 

2. Về việc áp dụng, thay đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn 

Sau khi nhận hồ sơ vụ án, Toà án cấp phúc thẩm phải xem xét ngay việc áp dụng, thay 

đổi hoặc huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn. Đối với bị cáo đang bị tạm giam bị xử phạt tù mà đến 

ngày kết thúc phiên toà thời hạn tạm giam đã hết hoặc còn ít hơn bốn mươi ngày, thì Hội 

đồng xét xử phải ra quyết định tạm giam bị cáo để bảo đảm việc thi hành án; thời hạn tạm 

giam là bốn mươi lăm ngày kể từ ngày tuyên án. 

3. Việc giao bản án và quyết định phúc thẩm 

Việc giao bản án và quyết định phúc thẩm cần được thực hiện đúng quy định tại Điều 

245 BLTTHS; cụ thể là trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày tuyên án hoặc kể từ ngày ra 

quyết định, Toà án cấp phúc thẩm phải gửi bản án hoặc quyết định phúc thẩm cho người 

kháng nghị, Toà án, Viện kiểm sát, cơ quan Công an nơi đã xử sơ thẩm, người đã kháng cáo, 
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người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện 

hợp pháp của họ, Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong trường hợp bản án phúc 

thẩm có tuyên hình phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết định dân sự; thông báo bằng văn bản 

cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị cáo cư trú hoặc làm việc. 

Trong trường hợp Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao xử phúc thẩm thì thời hạn này có 

thể dài hơn nhưng không quá hai mươi lăm ngày. 

Nhận được Công văn này đề nghị các đồng chí Chánh án các Toà án nhân dân và Toà 

án quân sự các cấp, các đồng chí Chánh án Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao phổ biến 

và quán triệt cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị mình biết để bảo đảm việc thực 

hiện đúng và thống nhất các quy định của BLTTHS. 

 

  KT. CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

PHÓ CHÁNH ÁN 

 

 

Đặng Quang Phương 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 41/2004/KHXX 

V/v uỷ thác thi hành án phạt tù 

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2004 

 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 342/VP-TA ngày 11 tháng 9 năm 2003 của Toà án 

nhân dân tỉnh Nghệ An (kèm theo hồ sơ thi hành án đối với Nguyễn Tiến Dũng), Toà án 

nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 226 Bộ luật tố tụng hình sự, thì: “trong thời hạn mười 

lăm ngày, kể từ khi bản án hoặc quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật, Chánh án Toà 

án đã xử sơ thẩm phải ra quyết định thi hành án hoặc uỷ thác cho Toà án khác cùng cấp ra 

quyết định thi hành án”. Mặc dù tuy chưa có văn bản nào hướng dẫn trong những trường 

hợp nào thì Chánh án Toà án đã xử sơ thẩm ra quyết định uỷ thác cho Toà án khác cùng cấp 

ra quyết định thi hành án, song đối với trường hợp Nguyễn Tiến Dũng bị Toà án nhân dân 

tỉnh Nghệ An xử phạt hai năm tù về tội “vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ”, 

nhưng Dũng được tại ngoại và có nơi cư trú tại xóm Đông Tây, xã Cương Gián, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, thì việc Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An ra quyết định uỷ thác cho Toà án 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định thi hành án phạt tù đối với Nguyễn Tiến Dũng là đúng 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 226 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Sau khi nhận được quyết định uỷ thác thi hành án, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ra 

quyết định thi hành án phạt tù đối với Nguyễn Tiến Dũng và ra lệnh bắt giam Nguyễn Tiến 

Dũng và ra lệnh bắt giam để chấp hành hình phạt tù là đúng theo Mục 1 Thông tư liên ngành 

số 03/TTLN ngày 30 tháng 6 năm 1993 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) “Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp 

luật thi hành án phạt tù”. Tuy nhiên, khi cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh thi hành án, thì 

Nguyễn Tiến Dũng đã bỏ trốn và việc bỏ trốn này đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận. Trong trường hợp này, theo hướng dẫn tại Điểm 1 

Thông tư số 03/TT/BNV(C11) ngày 11 tháng 7 năm 1997 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công 

an) “Hướng dẫn việc truy nã người bị phạt tù và bị cáo đang được tại ngoại bỏ trốn”, thì: 
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“việc áp giải người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại đi chấp hành án cũng như việc ra 

lệnh truy nã đối với họ nếu bỏ trốn là thuộc trách nhiệm của cơ quan Công an”, thì Toà án 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khi nhận được báo cáo của cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc 

Nguyễn Tiến Dũng bỏ trốn, phải yêu cầu cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy 

nã đối với Nguyễn Tiến Dũng thay vì việc gửi trả hồ sơ uỷ thác thi hành án phạt tù đối với 

Nguyễn Tiến Dũng cho Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An. 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao về việc uỷ thác thi hành án phạt tù đối 

với Nguyễn Tiến Dũng để quý Toà có căn cứ phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

giải quyết tốt vụ việc cụ thể này. 

 

  KT. CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  

PHÓ CHÁNH ÁN 

 

 

Đặng Quang Phương 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 04/2004/KHXX Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2004 

 CÔNG VĂN 

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 04/2004/KHXX NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 

2004 VỀ VIỆC THI HÀNH MỤC 4 NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘI 

Kính gửi: - Tòa án quân sự Trung ương 

- Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Các Tòa án quân sự quân khu và tương đương 

- Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao 

 Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, 

kỳ họp thứ tư đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự mới và Nghị quyết số 24/2003/QH11 

"Về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự". Mục 4 của Nghị quyết quy định: 

"Kể từ ngày Bộ luật Tố tụng hình sự được công bố cho đến ngày Bộ luật này có hiệu 

lực: 

a. Đối với bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ 

tục giám đốc thẩm trước ngày Bộ luật Tố tụng hình sự được công bố nhưng chưa xét xử thì 

Hội đồng giám đốc thẩm có quyền quyết định theo quy định tại Điều 254 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 1988. 

b. Đối với bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ 

tục giám đốc thẩm sau ngày Bộ luật Tố tụng hình sự được công bố thì Hội đồng giám đốc 

thẩm có quyền quyết định theo quy định tại các Điểm 1, 2 và 3 Điều 254 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự năm 1988". 

Ngày 10/12/2003 Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 29/2003/L-CTN về việc công bố Bộ 

luật Tố tụng hình sự và Lệnh số 30/2003/L-CTN về việc công bố Nghị quyết số 

24/2003/QH11 của Quốc hội. Như vậy để thi hành đúng quy định tại Mục 4 trên đây, Tòa án 

nhân dân tối cao lưu ý một số điểm sau: 
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1. Đối với những bản án, quyết định hình sự đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị 

theo thủ tục giám đốc thẩm trước 0 giờ 00 ngày 10/12/2003 nhưng chưa xét xử thì Hội đồng 

giám đốc thẩm có quyền quyết định theo quy định tại Điều 254 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

1988; cụ thể là: 

"1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực 

pháp luật; 

2. Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án; 

3. Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại; 

4. Sửa bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật". 

2. Đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm sau 0 giờ 00 ngày 10/12/2003 đến trước ngày Bộ luật Tố tụng hình sự mới có 

hiệu lực (0 giờ 00 ngày 1/7/2004), thì Hội đồng giám đốc thẩm chỉ có quyền quyết định theo 

quy định tại các Điểm 1, 2 và 3 Điều 254 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1988. 

Nhận được Công văn này đề nghị đồng chí Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, các 

đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí 

Chánh án quân sự quân khu và tương đương, đồng chí Chánh tòa Tòa hình sự Tòa án nhân 

dân tối cao cần phổ biến và quán triệt cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị mình biết 

để bảo đảm việc thực hiện đúng quy định tại Mục 4 Nghị quyết số 24/2003/QH11 ngày 

26/11/2003 của Quốc hội. 

 

  Đặng Quang Phương 

(Đã Ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 140/2003/KHXX Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2003 

CÔNG VĂN 

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 140/2003/KHXX NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 

2003 VỀ VIỆC THI HÀNH MỤC 3 PHẦN III NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2003/NQ-HĐTP 

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 33/CV-TA ngày 22/7/2003 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Lào Cai đề nghị hướng dẫn việc thi hành mục 3 Phần III Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP 

ngày 17/4/2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao 

có ý kiến như sau: 

1. Theo hướng dẫn tại mục 3 Phần III Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 

17/4/2003, thì Tòa án xem xét giải quyết việc miễn chấp hành hình phạt cho người bị kết án 

đối với các trường hợp mà theo các văn bản hướng dẫn trước đây người đó bị coi là có tội, 

nhưng nay theo Nghị quyết này thì hành vi của người đó không bị coi là có tội. Hướng dẫn 

của Nghị quyết này được áp dụng đối với tất cả các trường hợp người phạm tội bị kết án 

trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực pháp luật không phân biệt là khi xét xử Tòa án áp 

dụng Bộ luật Hình sự năm 1985 hay Bộ luật Hình sự năm 1999 (ngoài các trường hợp đã 

được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại điểm b mục 2, các điểm c, d mục 3 Nghị 

quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội; mục 4 Nghị quyết số 299/2000/NQ-

UBTVQH 10 ngày 28/1/2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và hướng dẫn tại Thông tư 

liên tịch số 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 12/6/2000 của Tòa án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an "Hướng dẫn thi 

hành Mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội và Nghị quyết số 

299/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28/1/2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội"; Thông tư liên 

tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 12/6/2000 của Tòa án nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an "Hướng dẫn thi hành 

Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 

của Quốc hội"). 
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2. Căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 238 Bộ luật Tố tụng hình sự và đối chiếu với 

trường hợp mà quý Tòa nêu trong Công văn số 33/CV-TA, thì Tòa án nhân dân tỉnh A nơi 

người bị kết án cư trú hoặc làm việc là Tòa án có thẩm quyền quyết định miễn chấp hành 

hình phạt tù. Về thủ tục miễn chấp hành hình phạt tù cho người bị kết án phải thực hiện theo 

đúng quy định tại khoản 2 Điều 238 Bộ luật Tố tụng hình sự. Theo tinh thần quy định tại 

khoản 2 này thì hồ sơ đề nghị xét miễn chấp hành hình phạt tù là do Viện kiểm sát cùng cấp 

chuẩn bị và đề nghị. 

Trên đây là ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao để quý Tòa tham khảo trong quá trình 

giải quyết các vụ việc cụ thể ở địa phương mình. 

  

  Đặng Quang Phương 

(Đã Ký)  
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

********  

Số: 138/2003/KHXX  Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2003   

CÔNG VĂN  

VỀ VIỆC THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ, NHƯNG CHO HƯỞNG ÁN TREO CỦA TÒA 

ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  

1. Về việc thi hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật tố tụng hình sự, thì: "Trong trường hợp bị 

cáo đang bị tạm giam mà Tòa án cấp sơ thẩm quyết định… phạt tù nhưng cho hưởng án 

treo… thì bản án… của Tòa án được thi hành ngay, mặc dù vẫn có thể bị kháng cáo, kháng 

nghị". Quy định này cần được hiểu là trong trường hợp bị cáo đang bị tạm giam mà Tòa án 

cấp sơ thẩm quyết định xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo thì Tòa án phải căn cứ 

vào khoản 2 Điều 226 và khoản 4 Điều 201 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên trả tự do cho bị 

cáo ngay tại phiên tòa nếu họ không bị tạm giam về một tội phạm khác mặc dù bản án sơ 

thẩm có thể bị kháng cáo, kháng nghị. Việc thi hành ngay bản án hoặc quyết định của Tòa án 

theo quy định này cần được hiểu là thi hành ngay quyết định trả tự do cho bị cáo tại phiên 

tòa nếu họ không bị tạm giam về một tội khác, còn việc ra quyết định thi hành bản án cũng 

như việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo phải được tiến hành theo quy định tại 

khoản 3 Điều 226, Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự và hướng dẫn tại Điều 7 Nghị định số 

61/2000/NĐ-CP ngày 30-10-2000 của Chính phủ "Quy định việc thi hành hình phạt tù cho 

hưởng án treo". 

2. Về việc cấp sổ theo dõi người bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo 

Căn cứ các quy định tại khoản 3 Điều 226, Điều 234 Bộ luật tố tụng hình sự và hướng 

dẫn tại Nghị định số 61/2000/NĐ-CP (đã viện dẫn ở trên) thì khi bản án hoặc quyết định của 

Tòa án có hiệu lực pháp luật, Tòa án phải ra quyết định thi hành án và cấp sổ theo dõi, bản 

sao bản án cho người bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo để hộ thi hành, còn thủ tục thi 

hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 7 Nghị định 

số 61/2000/NĐ-CP nêu trên. Nếu trên thực tế những Tòa án nào không thực hiện việc cấp sổ 

theo dõi cho người bị xử phạt tù nhưng được hưởng án treo để họ thi hành là không đúng với 

quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 121/2003/KHXX Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2003 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 121/2003/KHXX NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 

2003 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN, BỒI 

THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ 

Kính gửi: - Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp 

- Các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao 

- Các đồng chí Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 

Toà án nhân dân tối cao đã có nhiều văn bản hướng dẫn việc giải quyết các vấn đề liên 

quan đến tài sản, bồi thường thiệt hại (sau đây gọi chung là phần dân sự) trong vụ án hình 

sự. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử của các Toà án các cấp trong thời gian qua cho thấy một số 

Toà án giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự vẫn còn có những sai sót, lúng túng. Để 

thi hành đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất trong việc giải quyết phần 

dân sự trong vụ án hình sự tại các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp, Toà án nhân 

dân tối cao hướng dẫn như sau: 

I. VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Phần dân sự trong vụ án hình sự được hướng dẫn trong Công văn này bao gồm: đòi 

trả lại tài sản bị chiếm đoạt; đòi bồi thường giá trị tài sản do tài sản bị chiếm đoạt, nhưng đã 

bị mất hoặc bị huỷ hoại; buộc phải sửa chữa tài sản bị hư hỏng; đòi bồi thường thiệt hại về 

lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và 

khắc phục thiệt hại do tài sản bị chiếm đoạt, bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng; đòi bồi thường 

thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm. 

2. Về nguyên tắc chung phần dân sự trong vụ án hình sự phải được giải quyết cùng với 

xem xét về phần hình sự trong cùng vụ án hình sự. Chỉ được tách để giải quyết phần hay một 

phần dân sự trong vụ án hình sự bằng một vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng dân sự khi có 

yêu cầu, nếu phần dân sự được tách không liên quan đến việc xác định cấu thành tội phạm, 

đến việc xem xét tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

a. Chưa tìm được, chưa xác định được người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự; 

b. Người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự chưa có yêu cầu; 

c. Người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự đã có yêu cầu, nhưng không cung cấp hoặc 

cung cấp không đầy đủ chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình theo yêu cầu của các cơ 

quan tiến hành tố tụng nói chung và của Toà án nói riêng; 
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d. Người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân dự vắng mặt tại phiên toà và sự vắng 

mặt của họ thật sự trở ngại cho việc giải quyết phần dân sự. 

3. Cần chú ý phân biệt phần dân sự trong vụ án hình sự như sau: 

a. Phần dân sự trong vụ án hình sự có liên quan đến việc xác định cấu thành tội phạm, 

đến việc xem xét tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can, bị cáo. 

Ví dụ 1: Phần dân sự có liên quan đến việc xác định cấu thành tội phạm 

Nguyễn Văn A chưa bị xử lý kỷ luật về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về 

quản lý kinh tế đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện năm hành vi cố ý làm trái quy định 

của Nhà nước về quản lý kinh tế. Cơ quan điều tra đã chứng minh làm rõ năm hành vi này, 

nhưng chưa chứng minh thiệt hại do mỗi hành vi cụ thể gây ra và tổng thiệt hại do năm hành 

vi này gây ra đã đến một trăm triệu đồng hay chưa mà chỉ căn cứ vào lời khai của nguyên 

đơn dân sự là tổng thiệt hại một trăm linh năm triệu đồng. Nguyễn Văn A khai và chứng 

minh rằng thiệt hại không đến bảy mươi triệu đồng. Trong trường hợp này việc xác định 

tổng thiệt hại thực tế do năm hành vi cố ý làm trái của Nguyễn Văn A gây ra là rất quan 

trọng đối với việc xác định cấu thành tội phạm, tức là để kết luận Nguyễn Văn A có phạm 

tội hay không. 

Ví dụ 2: Phần dân sự có liên quan đến việc xem xét tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự 

Trần N dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản gồm 1.000 USD, một xe máy, một đồng hồ đeo 

tay và một số tài sản khác của anh V với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt theo lời khai của 

người bị hại là 53 triệu đồng. Cơ quan điều tra chưa chứng minh lời khai của người bị hại có 

căn cứ hay không, giá trị chiếm đoạt của mỗi loại tài sản và tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt 

thực tế là bao nhiêu. Trần N bị truy tố theo điểm e khoản 2 Điều 133 Bộ luật Hình sự. Trong 

trường hợp này việc điều tra chứng minh tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt thực tế là bao 

nhiêu là rất cần thiết vì đó là căn cứ để kết luận Trần N phạm tội cướp tài sản theo khoản 

nào của Điều 133 Bộ luật Hình sự. 

b. Phần dân sự trong vụ án hình sự không có liên quan đến việc xác định cấu thành tội 

phạm, đến việc xem xét tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can, bị cáo. 

Ví dụ: Lê B cố ý gây thương tích cho chị C với tỷ lệ thương tật 40% (có kết luận giám 

định). Trong hồ sơ vụ án chỉ mới làm rõ chị C phải điều trị tại bệnh viện 30 ngày. Chị C yêu 

cầu đòi bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm với tổng số tiền là 100 triệu đồng, 

nhưng không nêu từng khoản cụ thể, không cung cấp các chứng cứ chứng minh cho yêu cầu 

của mình (ngoài việc cung cấp mấy đơn thuốc). Trong trường hợp này phần dân sự không có 

liên quan đến việc xác định cấu thành tội phạm, đến việc xem xét tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đối với Lê B. 

II. VIỆC GIẢI QUYẾT TRONG TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

1. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Bộ luật Tố tụng hình sự thì "sau khi nhận hồ sơ vụ 

án, Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà có nhiệm vụ nghiên cứu hồ sơ, giải quyết 
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các khiếu nại và yêu cầu của những người tham gia tố tụng và tiến hành những việc khác cần 

thiết cho việc mở phiên toà"; do đó, cần phân biệt như sau: 

a. Trong trường hợp phần dân sự trong vụ án hình sự thuộc điểm a mục 3 Phần I của 

Công văn này và xét thấy không thể bổ sung tại phiên toà được thì Thẩm phán căn cứ vào 

điểm b khoản 2 Điều 151 và điểm a khoản 2 Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự ra quyết định 

trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung. 

b. Trong trường hợp phần dân sự trong vụ án hình sự thuộc điểm b mục 3 Phần I của 

Công văn này mà vì lý do nào đó cơ quan điều tra chưa thu thập chứng cứ, chứng minh làm 

rõ thì Thẩm phán có quyền tiến hành những việc cần thiết cho việc mở phiên toà, như: yêu 

cầu đương sự cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình, có thể triệu tập 

người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 

người làm chứng để lấy lời khai hoặc các việc khác theo quy định của pháp luật tố tụng dân 

sự... Trong trường hợp này không phân biệt vào kết quả thu thập chứng cứ, chứng minh đã 

đủ hay chưa, thì trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 151 Bộ luật Tố tụng hình sự Thẩm 

phán phải ra quyết định đưa vụ án ra xét xử. Căn cứ vào kết quả xét hỏi và xem xét các 

chứng cứ tại phiên toà sơ thẩm mà Hội đồng xét xử sơ thẩm có quyết định tương ứng được 

hướng dẫn tại mục 2 Phần II này. 

2. Tại phiên toà hình sự sơ thẩm 

Việc giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự tại phiên toà hình sự sơ thẩm cần phân 

biệt như sau: 

a. Trong trường hợp thuộc điểm a mục 3 Phần I của Công văn này mà trong giai đoạn 

chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Thẩm phán được phân công chủ toạ phiên toà và các 

thành viên khác của Hội đồng xét xử sơ thẩm chưa phát hiện được hoặc đã phát hiện được 

nhưng cho rằng có thể bổ sung được thì Hội đồng xét xử sơ thẩm phải tạm dừng phiên toà và 

vào phòng nghị án thảo luận, thông qua quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra 

bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự. Cần chú ý là nếu qua 

tranh luận hoặc nghị án mới phát hiện được thì phải trở lại xét hỏi rồi mới xem xét, quyết 

định. 

b. Trong trường hợp thuộc điểm b mục 3 Phần I của Công văn này mà trong giai đoạn 

chuẩn bị xét xử cũng như tại phiên toà vẫn không làm được rõ hơn và xét thấy thuộc một 

trong các trường hợp được hướng dẫn tại mục 2 Phần I của Công văn này thì Hội đồng xét 

xử sơ thẩm quyết định tách phần dân sự để giải quyết bằng vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng 

dân sự, khi có yêu cầu. Cần chú ý là trong trường hợp này nếu người bị hại, nguyên đơn dân 

dự thể hiện ý chí là không có yêu cầu giải quyết phần dân sự hoặc các bên đã tự thoả thuận 

được với nhau về việc giải quyết vấn đề này và xét thấy sự thoả thuận của họ là tự nguyện, 

không trái pháp luật, đạo đức xã hội, thì Hội đồng xét xử sơ thẩm ghi nhận việc đương sự 

không có yêu cầu hoặc sự thoả thuận đó của đương sự trong bản án hình sự sơ thẩm. 

3. Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hình sự 

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, nếu Toà án cấp phúc thẩm 

xét thấy các tài liệu, chứng cứ về phần dân sự trong vụ án hình sự chưa đầy đủ, thì căn cứ 

vào Điều 218 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về bổ sung, xem xét chứng cứ tại Toà án cấp 

phúc thẩm có quyền yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung chứng cứ mới, tiếp nhận những chứng 
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cứ mới do người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, 

kháng nghị nộp bổ sung. Căn cứ vào kết quả xét hỏi và xem xét chứng cứ cũ, chứng cứ mới 

tại phiên toà mà Hội đồng xét xử phúc thẩm có quyết định tương ứng được hướng dẫn tại 

mục 4 Phần II này. 

4. Tại phiên toà hình sự phúc thẩm 

a. Trong trường hợp thuộc điểm a mục 3 Phần I của Công văn này mà Toà án cấp sơ 

thẩm vẫn tiến hành xét xử, nhưng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hình sự 

cũng như tại phiên toà phúc thẩm qua xét hỏi, xem xét những chứng cứ cũ, chứng cứ mới tại 

phiên toà vẫn không làm rõ được, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ vào khoản 3 Điều 

220 và khoản 1 Điều 222 Bộ luật Tố tụng hình sự huỷ bản án sơ thẩm để tiến hành lại tố 

tụng từ giai đoạn điều tra. Cần chú ý là trong vụ án có nhiều bị cáo thì chỉ huỷ bản án sơ 

thẩm để tiến hành lại tố tụng từ giai đoạn điều tra đối với bị cáo nào mà việc điều tra bổ sung 

phần dân sự có liên quan đến việc xác định cấu thành tội phạm hoặc đến việc xem xét tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đó. Nếu trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự cũng như tại phiên toà phúc thẩm qua xét hỏi, xem xét chứng cứ 

cũ, chứng cứ mới tại phiên toà và đã làm rõ được thì tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm có quyết định tương ứng mà không được huỷ bản án sơ thẩm để điều tra 

lại. Cần chú ý là trong trường hợp sửa bản án sơ thẩm, thì phải tuân thủ quy định tại Điều 

221 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

b. Trong trường hợp thuộc điểm b mục 3 Phần I của Công văn này mà trong giai đoạn 

chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hình sự cũng như tại phiên toà phúc thẩm vẫn không làm 

được rõ hơn phần dân sự và đây là do việc xác minh, thu thập chứng cứ của Toà án cấp sơ 

thẩm không đầy đủ, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm huỷ quyết định của bản án sơ thẩm về 

phần dân sự trong vụ án hình sự để xét xử sơ thẩm lại với thành phần Hội đồng xét xử sơ 

thẩm khác. Nếu xét thấy Toà án cấp sơ thẩm đã thực hiện các biện pháp để xác minh, thu 

thập chứng cứ, song vẫn không được và thuộc một trong các trường hợp cần tách phần dân 

sự trong vụ án hình sự để giải quyết bằng vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng dân sự khi có yêu 

cầu, nhưng Toà án cấp sơ thẩm vẫn tiến hành xét xử, thì Hội đồng xét xử phúc thẩm huỷ 

quyết định của bản án sơ thẩm về phần dân sự trong vụ án hình sự và tách phần dân sự này 

để giải quyết bằng vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng dân dự, khi có yêu cầu. 

5. Tại phiên toà giám đốc thẩm hoặc tái thẩm 

a. Trong trương hợp thuộc điểm a mục 3 Phần I của Công văn này mà trong giai đoạn 

chuẩn bị xét xử cũng như tại phiên toà sơ thẩm và phiên toà phúc thẩm vẫn không làm rõ 

được, nhưng vụ án vẫn được xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, thì Hội đồng xét xử giám 

đốc thẩm hoặc tái thẩm căn cứ vào khoản 3 Điều 254 và Điều 256 hoặc khoản 2 Điều 268 

Bộ luật Tố tụng hình sự, huỷ bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm để tiến hành tố tụng lại từ 

giai đoạn điều tra. Nếu chỉ có bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị thì huỷ 

bản án sơ thẩm đó để tiến hành tố tụng lại từ giai đoạn điều tra. 

Nếu trong giai đoạn chuẩn bị xét xử cũng như tại phiên toà sơ thẩm hoặc tại phiên toà 

phúc thẩm qua xét hỏi xem xét chứng cứ đã làm rõ được, nhưng Toà án cấp sơ thẩm, Toà án 

cấp phúc thẩm xét xử sai thì tuỳ từng trường hợp cụ thể, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm 

hoặc tái thẩm căn cứ vào điều luật tương ứng của Bộ luật Tố tụng hình sự huỷ bản án phúc 
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thẩm và bản án sơ thẩm hoặc chỉ huỷ bản án phúc thẩm để xét xử lại từ cấp sơ thẩm hoặc từ 

cấp phúc thẩm. Nếu bản án phúc thẩm có sai lầm, nhưng bản án sơ thẩm đúng thì chỉ huỷ 

bản án phúc thẩm có sai lầm và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

b. Trong trường hợp thuộc điểm b mục 3 Phần I của Công văn này và xét thấy phần 

dân sự chưa được làm rõ và đây là do việc xác minh, thu thập chứng cứ hoặc bổ sung chứng 

cứ của Toà án cấp sơ thẩm hoặc Toà án cấp phúc thẩm là không đầy đủ, thì Hội đồng xét xử 

giám đốc thẩm hoặc tái thẩm huỷ quyết định của bản án phúc thẩm hoặc cả quyết định của 

bản án sơ thẩm về phần dân sự để xét xử lại từ cấp phúc thẩm hoặc từ cấp sơ thẩm. 

Nếu xét thấy Toà án cấp sơ thẩm, Toà án cấp phúc thẩm đã thực hiện các biện pháp để 

xác minh, thu thập chứng cứ, bổ sung chứng cứ, song vẫn không được và thuộc một trong 

các trường hợp cần tách phần dân sự trong vụ án hình sự để giải quyết bằng vụ án dân sự, 

khi có yêu cầu, nhưng Toà án cấp sơ thẩm và Toà án cấp phúc thẩm vẫn tiến hành xét xử, thì 

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm hoặc tái thẩm huỷ quyết định của bản án phúc thẩm, quyết 

định của bản án sơ thẩm về phần dân sự trong vụ án hình sự và tách phần dân sự để giải 

quyết bằng vụ án dân sự theo thủ tục tố tụng dân sự, khi có yêu cầu. 

III. THỦ TỤC THỤ LÝ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ VỀ PHẦN DÂN SỰ 

TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

1. Trong trường hợp Toà án cấp sơ thẩm, Toà án cấp phúc thẩm, Toà án cấp giám đốc 

thẩm hoặc tái thẩm quyết định tách phần dân sự trong vụ án hình sự để giải quyết bằng vụ án 

dân sự theo thủ tục tố tụng dân sự, khi có yêu cầu theo hướng dẫn tại các điểm, mục tương 

ứng Phần II của Công văn này, thì Toà án chỉ thụ lý để giải quyết phần dân sự khi đương sự 

có yêu cầu (có đơn yêu cầu hoặc đơn khởi kiện). Việc thụ lý và giải quyết vụ án được tiến 

hành theo thủ tục chung theo quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự. 

2. Trong trường hợp Toà án cấp sơ thẩm quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc 

Toà án cấp phúc thẩm, Toà án cấp giám đốc hoặc tái thẩm quyết định tiến hành tố tụng lại từ 

giai đoạn điều tra theo hướng dẫn tại các điểm, mục tương ứng Phần II của Công văn này, 

thì sau khi nhận được hồ sơ do Viện kiểm sát chuyển đến Toà án cấp sơ thẩm thụ lý và 

chuẩn bị xét xử vụ án theo thủ tục chung theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

3. Trong trường hợp Toà án cấp phúc thẩm huỷ quyết định của bản án sơ thẩm về phần 

dân sự để xét xử sơ thẩm lại; Toà án cấp giám đốc huỷ quyết định của bản án phúc thẩm 

hoặc cả quyết định của bản án sơ thẩm về phần dân sự để xét xử lại từ cấp phúc thẩm hoặc 

từ cấp sơ thẩm thì việc thụ lý, giải quyết như sau: 

a. Theo quy định của pháp luật tố tụng thì Toà án quân sự không có thẩm quyền giải 

quyết vụ án dân sự. Mặt khác khi phần dân sự bị huỷ để xét xử lại từ cấp phúc thẩm hoặc từ 

cấp sơ thẩm, thì quyết định về trách nhiệm hình sự đã có hiệu lực pháp luật, trong một số 

trường hợp người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt. Để bảo đảm sự thống nhất và do 

đây là vụ án hình sự, nhưng chỉ bị huỷ phần dân sự để xét xử lại từ cấp phúc thẩm hoặc từ 

cấp sơ thẩm, cho nên Toà án đã xét xử phúc thẩm hoặc sơ thẩm vụ án đó khi nhận lại hồ sơ 

vụ án phải vào sổ thụ lý loại vụ án hình sự, phân công Thẩm phán chủ toạ phiên toà và 

chuẩn bị việc xét xử. Để bảo đảm cho việc xét xử phần dân sự đúng pháp luật, Toà án có 

quyền tiến hành những việc cần thiết theo quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ 
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án dân sự để xác minh, thu thập chứng cứ và quyết định việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện 

pháp khẩn cấp tạm thời. 

b. Tuy Toà án mở phiên toà xét xử vụ án hình sự, nhưng chỉ xử về phần dân sự, đồng 

thời khi xét xử lại vụ án hình sự về phần dân sự nếu bị đơn là người phạm tội thì họ đã bị kết 

án cho nên không thể buộc họ đứng trước vành móng ngựa một lần nữa (nơi chỉ dành cho bị 

cáo) và trong một số trường hợp bị đơn không phải là người phạm tội; do đó, để bảo đảm sự 

thống nhất trong các trường hợp và sự bình đẳng giữa các đương sự, mặc dù mở phiên toà 

xét xử vụ án hình sự, nhưng được tiến hành như phiên toà dân sự theo quy định của pháp 

luật tố tụng hình sự. 

c. Việc tuyên bố khi khai mạc phiên toà và ghi trong phần mở đầu của bản án, ngoài 

những vấn đề theo quy định chung, cần chú ý thêm cách tuyên bố và ghi như sau: 

Hôm nay, ngày......... tháng......... năm........., Toà án......................... mở phiên toà để xét 

xử vụ án hình sự về phần dân sự giữa: 

Nguyên đơn dân sự:......................... là bị hại hoặc là người đại diện hợp pháp của 

người bị hại và địa chỉ; nếu là cá nhân không phải là người bị hại hoặc cơ quan, tổ chức thì 

ghi rõ họ, tên cá nhân hoặc tên cơ quan, tổ chức đó và địa chỉ. 

Bị đơn dân sự:............................. là người bị kết án trong vụ án và địa chỉ; nếu là cá 

nhân không phải là người đã bị kết án hoặc cơ quan, tổ chức, thì ghi họ, tên cá nhân hoặc tên 

cơ quan, tổ chức đó và địa chỉ. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc cần được giải thích, hướng dẫn 

thì đề nghị phản ánh cho Toà án nhân dân tối cao biết để có giải thích, hướng dẫn bổ sung 

kịp thời. 

  

  Đặng Quang Phương 

(Đã Ký)  
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 105/2003/KHXX Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 105/2003/KHXX NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 

2003 VỀ VIỆC ÁP DỤNG ĐIỀU 248 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

Kính gửi: Toà án nhân dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 89/CV-TA ngày 01/7/2003 của quý Toà, Viện khoa 

học xét xử Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Cá độ bóng đá thực chất cũng là một hình thức đánh bạc. Đặc thù của tội đánh bạc nói 

chung là người đánh bạc không thể thực hiện hành vi đánh bạc một mình mà mỗi lần đánh 

bạc phải có nhiều người (ít nhất từ hai người trở lên) cùng tham gia đánh bạc với nhau hoặc 

đánh bạc với nhiều người khác nhau, cho nên đối với tội đánh bạc không thể lấy tổng số tiền, 

giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc làm định mức để truy cứu trách 

nhiệm hình sự người đánh bạc, mà phải căn cứ vào từng lần đánh bạc đề xem xét; cụ thể là: 

a. Nếu tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của từng lần đánh bạc đều dưới 

mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (có nghĩa là dưới một triệu đồng theo hướng 

dẫn tại điểm 6.3 mục 6 phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội 

đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một sôa quy định của Bộ luật 

Hình sự) và không thuộc một trong các trường hợp khác để truy cứu trách nhiệm hình sự (đã 

bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 248 và Điều 249 Bộ luật Hình sự hoặc đã 

bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm) thì người đánh 

bạc không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc. 

b. Nếu tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của lần đánh bạc nào mà bằng 

hoặc trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (có nghĩa là từ một triệu đồng trở 

lên theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 02 nêu trên) thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự về tội đánh bạc đối với lần đánh bạc đó. 
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c. Nếu tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của từng lần đánh bạc bằng hoặc 

trên mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự (ví dụ: cá độ bóng đá từ 2 lần trở lên) thì 

người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình tiết tăng nặng 

phạm tội nhiều lần" quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự. 

d. Nếu phạm tội đánh bạc nhiều lần (ví dụ: cá độ bóng đá từ 5 lần trở lên), thực hiện 

một cách liên tục, kế tiếp nhau về thời gian và lấy tiền, hiện vật do đánh bạc mà có làm 

nguồn sống thì người đánh bạc phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tình 

tiết định khung "có tính chất chuyên nghiệp" quy định tại điểm a khoản 2 Điều 248 Bộ luật 

Hình sự. 

Trên đây là ý kiên của Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham 

khảo, vận dụng trong quá trình giải quyết vụ án tại địa phương.  

  

  Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 

(Đã Ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 99/2003/KHXX Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2003 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 99/2003/KHXX NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 

2003 VỀ VIỆC HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ 

 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 23/CV-TA ngày 12/6/2003 của Toà án nhân dân tỉnh 

Thái Bình về việc hoãn chấp hành hình phạt tù cho đối tượng là phụ nữ có thai hoặc đang 

nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 61 Bộ luật Hình sự, nếu người bị xử phạt tù là 

phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì có thể được hoãn chấp hành hình 

phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi. Như vậy, luật quy định là họ có thể được hoãn 

chấp hành hình phạt tù, chứ không phải đương nhiên được hoãn chấp hành hình phạt tù. Để 

việc quyết định cho đối tượng này được hoãn chấp hành hình phạt tù hay không cần phân 

biệt như sau: 

a. Nếu là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi bị xử phạt tù lần đầu 

(có thể kể cả mức án cao) và sau khi bị xử phạt tù không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm 

phát luật nghiêm trọng nào thì tinh thần chung là cho họ được hoãn chấp hành hình phạt tù 

cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi. 

b. Nếu là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, sau khi bị xử phạt tù, 

chưa chấp hành hình phạt tù lại tiếp tục phạm tội, cho dù chưa được hoãn chấp hành hình 

phạt tù lần nào nhưng tinh thần chung là không cho họ hoãn chấp hành hình phạt tù. 

c. Nếu là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, sau khi đã được cho 

hoãn chấp hành hình phạt tù nhưng trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù lại tiếp 

tục phạm tội thì theo quy định tại khoản 2 Điều 233 Bộ luật Tố tụng hình sự đối với những 
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trường hợp này Toà án đã quyết định cho hoãn chấp hành hình phạt tù phải huỷ quyết định 

đó và ra lệnh bắt họ chấp hành hình phạt tù. 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong quá trình 

giải quyết các vụ việc cụ thể ở địa phương. 

 

  Đặng Quang Phương 

(Đã Ký)  
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 98/2003/KHXX Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2003 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 98/2003/KHXX NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 

2003 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THEO NGHỊ QUYẾT 

388/2003/NQ-UBTVQH11 

 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 892/CV-TA ngày 30/6/2003 của Toà án nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế và các tài liệu kèm theo và sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí 

Đặng Quang Phương - Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện khoa học xét xử Toà án 

nhân dân tối cao có ý kiến như sau:  

Việc các ông Nguyễn Hoài An, Nguyễn Phúc Đồ có đơn yêu cầu cơ quan tiến hành tố 

tụng bồi thường thiệt hại và khôi phục danh dự thì trước hết các ông này phải xem xét mình 

có thuộc một trong các trường hợp dược bồi thường thiệt hại quy định tại Điều 1 và không 

thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 

17/3/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do 

người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 

số 388) hay không. 

Giả sử có đầy đủ căn cứ cho rằng các ông này thuộc trường hợp được bồi thường thiệt 

hại thì theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 10 Nghị quyết số 388 "Toà án cấp phúc thẩm 

tuyên bố bị cáo có tội nhưng Toà án xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm huỷ bản án 

để điều tra lại mà sau đó bị can được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không thực hiện 

hành vi phạm tội thì Toà án cấp phúc thẩm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại"; cụ thể trong 

trường hợp này là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng. 

Giả sử có đầy đủ căn cứ cho rằng Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng 

có trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết số 388 Toà 
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phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng sẽ tiến hành thương lượng với các ông này 

về việc bồi thường. Chỉ trong trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị 

quyết số 388 mà Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng không tiến hành 

thương lượng hoặc trong trường hợp thương lượng không thành thì các ông này mới có 

quyền gửi đơn yêu cầu Toà án nhân dân cấp huyện nơi các ông cư trú hoặc làm việc giải 

quyết bồi thường thiệt hại. 

Như vậy, trong trường hợp cụ thể này quý Toà cần trả lại đơn cho các ông Nguyễn 

Hoài An, Nguyễn Phúc Đồ và thông báo cho các ông này biết để các ông thực hiện theo 

đúng quy định của Nghị quyết số 388 nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nếu 

thực sự các ông bị oan thuộc đối tượng được bồi thường thiệt hại. 

Trên đây là ý kiến của Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham 

khảo, vận dụng trong việc giải quyết vấn đề cụ thể được nêu trong Công văn số 892/CV-TA 

ngày 30/6/2003 của quý Toà 

 

  Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 

(Đã Ký)  

  

228



TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
******** 

Số: 97/2003/KHXX Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2003 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ SỐ 97/2003/KHXX 

NGÀY 5 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TÌNH TIẾT "GÂY CỐ TẬT NHẸ 

CHO NẠN NHÂN"  

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 676/TA ngày 26/5/2003 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Tình tiết "gây cố tật nhẹ cho nạn nhân" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 104 Bộ luật 

Hình sự đã được hướng dẫn tại điểm 1 phần I Nghị quyết số 02/2003/NQ-HĐTP ngày 

17/4/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao "Hướng dẫn áp dụng một số quy 

định của Bộ luật Hình sự"; cụ thể là: "Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân" là hậu quả của hành vi 

cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân để lại trạng thái bất 

thường, không thể chữa được cho một bộ phận cơ thể của nạn nhân với tỷ lệ thương tật dưới 

11% khi thuộc một trong các trường hợp: làm mất một bộ phận cơ thể của nạn nhân; làm 

chức năng hoạt động một bộ phận cơ thể của nạn nhân; làm giảm chức năng hoạt động của 

một bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của nạn nhân. Như vậy, 

cần phải hiểu là chỉ khi tỷ lệ thương tật dưới 11% và có đầy đủ các điều kiện được hướng 

dẫn trên đây thì mới áp dụng tình tiết "gây cố tật nhẹ cho nạn nhân"; do đó, quan điểm thứ 

hai nêu trong Công văn số 676/TA ngày 26/5/2003 của Quý tòa là đúng. 

Trên đây là ý kiến của Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao để quý Tòa tham 

khảo trong quá trình giải quyết vụ án cụ thể tại địa phương.  

  

  Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 

(Đã Ký)  
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 175/2002/KHXX Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2002 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 175/2002/KHXX NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2002 

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/2002/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Kính gửi: Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp 

Ngày 13/9/2002 Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 19/2002/CT-TTg "về tăng cường 

công tác quản lý thuế giá trị gia tăng". Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong Chỉ thị còn 

nêu rõ: "trong quá trình thực hiện, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng một số quy định chưa 

chặt chẽ của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật doanh nghiệp để lập hồ sơ khống về hàng hoá 

xuất khẩu, lập doanh nghiệp để buôn bán hoá đơn nhằm thực hiện hành vi gian lận, chiếm 

đoạt tiền thuế của Nhà nước. Cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác của Nhà nước đã 

có nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng chưa khắc phục được triệt để và có hiệu quả". 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân các địa phương trong 

phạm vi chức năng của mình thực hiện một số biện pháp để tăng cường quản lý thuế giá trị 

gia tăng có hiệu quả, giảm thất thoát, ngăn chặn và khắc phục kịp thời các hành vi gian lận 

trong khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng, thành lập doanh nghiệp để mua bán hoá đơn bất 

hợp pháp. Đối với ngành Toà án nhân dân, tại điểm 7 của Chỉ thị đã nêu rõ: "Đề nghị Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao chỉ đạo Viện kiểm sát, Toà án nhân dân 

các cấp truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ gian lận về thuế do cơ quan thuế và cơ 

quan Công an đã phát hiện chuyển sang". 

Để góp phần có hiệu quả vào việc thực hiện Chỉ thị nói trên của Thủ tướng Chính phủ, 

Toà án nhân dân tối cao lưu ý các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp một số vấn đề 

sau đây: 

1. Toà án các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các ngành Công an, Viện kiểm sát, Hải 

quan, cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác để từ kết quả thanh tra, kiểm tra và sự tố 

giác của quần chúng kiên quyết đưa ra truy tố, xét xử kịp thời, đúng pháp luật các hành vi 

gian lận, chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. 
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2. Ngay sau khi nhận được hồ sơ vụ án từ Viện kiểm sát cùng cấp chuyển sang thì phân 

công Thẩm phán làm Chủ toạ phiên toà, khẩn trương nghiên cứu hồ sơ và bố trí lịch xét xử 

để sớm đưa vụ án đó ra xét xử kịp thời, nhanh chóng, nghiêm minh và đúng pháp luật theo 

tinh thần của Chỉ thị. Cần xử phạt nghiêm khắc người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn để phạm tội. 

3. Cần chú ý việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản và các biện pháp tư pháp phù hợp 

nhằm thu hồi tài sản cho Nhà nước đã bị các bị cáo chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại.  

4. Nếu qua việc xét xử vụ án về loại tội phạm này tại phiên toà mà phát hiện có người 

phạm tội nhưng chưa bị khởi tố, truy tố thì căn cứ vào khoản 1 Điều 87 Bộ luật Tố tụng hình 

sự ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc kiến nghị cơ quan điều tra, Viện kiểm sát ra 

quyết định khởi tố vụ án hình sự. 

5. Nếu có thể thì cần mở phiên toà lưu động, cần phối hợp với các cơ quan thông tin 

đại chúng ở địa phương và trung ương để có kế hoạch tuyên truyền, đưa tin kịp thời kết quả 

của việc xét xử vụ án nhằm nâng cao tác dụng giáo dục, phòng ngừa và phát động quần 

chúng tham gia đấu tranh phát hiện và chống loại tội phạm này. 

Nhận được Công văn này đề nghị các đồng chí Chánh án Toà án nhân dân và Toà án 

quân sự các cấp, thủ trưởng các đơn vị thuộc Toà án nhân dân tối cao cần phổ biến và quán 

triệt Chỉ thị số 19/2002/CT-TTg ngày 13/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung của 

Công văn này cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị mình để việc thực hiện có hiệu 

quả. 

 

  Đặng Quang Phương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 174/2002/KHXX Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2002 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 174/2002/KHXX NGÀY 26 

THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO, 

NGƯỜI BỊ HẠI VỀ GIÁM ĐỊNH LẠI HOẶC GIÁM ĐỊNH BỔ SUNG 

 

Kính gửi: Toà án nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 158/CV ngày 29 tháng 7 năm 2002 của Toà án nhân 

dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Theo tinh thần quy định tại các điều 34, 39 và 133 Bộ luật tố tụng hình sự thì bị can, bị 

cáo, người bị hại có quyền đưa ra chứng cứ và những yêu cầu (kể cả yêu cầu giám định lại 

hoặc giám định bổ sung). Thực tiễn công tác điều tra, tSố: 41/2004/KHXXuy tố, xét xử cho 

thấy trong một số trường hợp bị can, bị cáo hoặc người bị hại không đồng ý với kết luận 

giám định và có yêu cầu giám định hại hoặc giám định bổ sung. Đối với trường hợp khi xét 

xử mà bị cáo hoặc người bị hại có yêu cầu giám định lại hoặc giám định bổ sung thì Toà án 

cần xem xét yêu cầu của họ có cơ sở và chính đáng hay không để chấp nhận hoặc không 

chấp nhận. Việc giám định là những vấn đề về chuyên ngành do những người có chuyên 

môn thực hiện và theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Bộ luật tố tụng hình sự thì "người giám 

định kết luận về vấn đề được yêu cầu giám định và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết 

luận đó"; do đó, kết luận giám định là một trong những chứng cứ để Toà án xét xử vụ án. 

Khi trong vụ án có các kết luận giám định khác nhau thì thông thường Toà án chấp nhận kết 

luận giám định của cơ quan giám định cao hơn. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 

55 và khoản 5 Điều 189 Bộ luật tố tụng hình sự thì Toà án có thể không đồng ý với kết luận 

giám định và nếu xét thấy cần thiết thì Hội đồng xét xử quyết định giám định lại hoặc giám 

định bổ sung theo thủ tục chung, nhưng phải nêu rõ lý do. Để xem xét yêu cầu của bị cáo 

hoặc người bị hại có cơ sở và chính đáng hay không cũng như để có căn cứ đồng ý với kết 

232



luận giám định hay không thì Toà án cần: xem xét các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án như 

bệnh án, giấy ra viện,...; xem xét vết thương của người bị hại; căn cứ vào Thông tư số 

12/TTLB ngày 26-7-1995 của Liên bộ Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội "quy định về 

tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bệnh tật mới"; đề nghị người giám định, cơ quan giám 

định giải thích bổ sung trên cơ sở kết luận giám định; căn cứ vào Điều 168 Bộ luật tố tụng 

hình sự triệu tập người giám định tham gia phiên toà; xem xét đánh giá các ý kiến nhận xét 

của kiểm sát viên, người bào chữa và những người tham gia phiên toà về kết luận giám định, 

ý kiến trả lời giải thích của người giám định về những vấn đề chưa rõ hoặc có mâu thuẫn 

trong kết luận giám định theo quy định tại khoản 4 Điều 189 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Đối với trường hợp cụ thể mà quý Toà nêu trong Công văn số 158/CV ngày 29-7-2002 

thì quý Toà căn cứ vào hướng dẫn trên đây để quyết định chấp nhận hay không chấp nhận 

yêu cầu của người bị hại là anh Ỷ về giám định lại thương tật đối với anh. 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong quá trình 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 

  Đặng Quang Phương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 173/2002/KHXX Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2002 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 173/2002/KHXX NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 

2002 VỀ VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT KHI XÉT XỬ TỘI HIẾP DÂM TRẺ EM CHƯA 

ĐỦ 13 TUỔI 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Bến Tre 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 1402 ngày 13-9-2002 của Toà án nhân dân tỉnh Bến 

Tre, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:  

Nếu như hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì theo quy 

định tại Khoản 4 Điều 111 Bộ luật hình sự, người phạm tội bị phạt tù từ năm năm đến mười 

năm; phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 

này, thì bị xử phạt theo mức hình phạt quy định tại các khoản đó. Theo quy định này nếu 

phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà thuộc một trong 

các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 111 Bộ luật hình sự, thì Toà án phải áp dụng 

điểm tương ứng của Khoản 2 và Khoản 4 Điều 111 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo theo 

mức hình phạt quy định tại Khoản 2 là từ bảy năm đến mười lăm năm tù; nếu phạm tội thuộc 

một trong các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật hình sự, thì Toà án phải áp 

dụng điểm tương ứng của Khoản 3 và Khoản 4 Điều 111 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo 

theo mức hình phạt quy định tại Khoản 3 là từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung 

thân hoặc tử hình. Khác với quy định tại Khoản 4 Điều 111, Khoản 4 Điều 112 Bộ luật hình 

sự chỉ quy định: "Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm 

trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc 

tử hình". Do vậy nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 hoặc 

Khoản 3 Điều này thì cần xem xét tình tiết định khung hình phạt đó có được quy định là tình 

tiết tăng nặng tại Khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự hay không; nếu 1à tình tiết tăng nặng 
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được quy định tại Khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, thì Toà án áp dụng Khoản 4 Điều 112 

Bộ luật hình sự và các điểm tương ứng về các tình tiết tăng nặng quy định tại Khoản 1 Điều 

48 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo mức án tương xứng; nếu các tình tiết định khung đó 

không được quy định 1à tình tiết tăng nặng quy định tại Khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, 

thì cũng cần phải xem xét để đánh giá tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội mà xử phạt 

bị cáo mức hình phạt tương xứng tương tự như hướng dẫn tại Điểm c Thông tư liên tịch số 

01/1998/LTLT/TANDTC-VKSNĐTC-BNV ngày 02-01-1998 mà quý Toà đã viện dẫn trong 

Công văn Số 1402 ngày 13-9-2002 (Cần lưu ý hướng dẫn này là để xử phạt mức hình phạt 

đối với bị cáo mà không phải để áp dụng các tình Tiết định khung như quý Toà hiểu). 

Như vậy, đối với trường hợp Nguyễn Thành Phương nêu trong Công văn số 1402 ngày 

13-9-2002 của quý Toà thì việc Toà án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm về áp dụng pháp luật 

là đúng. Tuy nhiên trong vụ án cụ thể này việc Toà án cấp phúc thẩm nhận định "có tính chất 

loạn luân" là tình tiết tăng nặng là không đúng theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Bộ luật 

hình sự và nếu theo đúng quy định của pháp luật thì Nguyễn Thành Phương còn phải bị truy 

cứa trách nhiệm hình sự về tội loạn luân theo Điều 150 Bộ luật hình sự, song do các cơ quan 

điều tra, truy tố không khởi tố và truy tố Phương về tội này và xét thấy trong trường hợp cụ 

thể này cũng không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phương về tội loạn 

luân mà chỉ xem xét tính chất nguy hiểm của hành vi loạn luân để xử phạt bị cáo mức án cao 

nhất là có đầy đủ căn cứ. 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong quá trình 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.  

  Đặng Quang Phương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 172/2002/KHXX Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2002 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 172/2002/KHXX NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 

2002 VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ CỦA LUẬT SƯ VỀ XÁC ĐỊNH TUỔI CỦA 

NGƯỜI BỊ HẠI BẰNG GIÁM ĐỊNH XƯƠNG 

 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Cần Thơ 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 66/TAT.CV ngày 17-9-2002 của Toà án nhân dân tỉnh 

Cần Thơ, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự thì chỉ bắt buộc phải trưng cầu giám định 

khi cần xác định một trong các trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 44 Bộ luật này. Như 

vậy, đối với các trường hợp không bắt buộc phải trưng cầu giám định theo quy định tại 

Khoản 5 Điều 44 Bộ luật tố tụng hình sự mà những người tham gia tố tụng có đề nghị trưng 

cầu giám định thì việc cơ quan tiến hành tố tụng có chấp nhận đề nghị đó hay không phải tuỳ 

thuộc vào từng trường hợp cụ thể; nếu xét thấy việc trưng cầu giám định là cần thiết để xác 

định sự thật khách quan của vụ án và việc giám định có thể thực hiện được thì đề nghị đó 

cần được chấp nhận; song xem xét trường hợp quý Toà nêu trong Công văn số 66/TAT.CV 

ngày 17-9-2002 thì đề nghị của Luật sư về xác định tuổi của người bị hại bằng giám định 

xương là không có cơ sở để chấp nhận với các lý do là việc giám định xương ở nước ta đang 

rất khó khăn và nếu có giám định xương thì cũng không thể xác định được chính xác ngày 

tháng sinh của người bị hại. Trong trường hợp giấy khai sinh, hộ khẩu của người bị hại là 

chứng cứ duy nhất để xác định tuổi của người bị hại mà chưa đủ cơ sở để tin cậy thì Toà án 

có thể trả hồ sơ để Điều tra bổ sung như lấy lời khai của bố mẹ, người thân thích của người 

bị hại về nơi sinh, thời Điểm người bị hại sinh ra thì xã hội có sự kiện gì, có ai trong thôn 

xóm cùng sinh, sổ chứng sinh nơi người bị hại sinh ra... để xác định đúng ngày tháng sinh 

của người bị hại. Nếu áp dụng mọi biện pháp hợp pháp nhưng vẫn không xác định được 
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chính xác tuổi của người bị hại, thì xác định ngày tháng sinh của người bị hại theo hướng 

dẫn tại Điểm 11 Phần II Công văn số 81/2002/TANDTC ngày 10-6-2002 của Toà án nhân 

dân tối cao "Giải đáp các vấn đề nghiệp vụ" (Xem cuốn Các văn bản hướng dẫn, giải đáp 

một số vấn đề về hình sự, dân sự, hành chính, lao động và tố tụng; Toà án nhân dân tối cao 

xuất bản năm 2002; Trang 34-36). 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong quá trình 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 

 

  Đặng Quang Phương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 162/2002/KHXX Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2002 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 162/2002/KHXXNGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 

2002 VỀ VIỆC ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TIỀN 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Yên Bái 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 313 Bộ luật dân sự và hướng dẫn tại khoản 1 phần III 

Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19-6-1997 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính "Hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài 

sản", thì đối với các khoản tiền phạt Toà án phải quyết định rõ trong bản án hoặc quyết định 

là kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành án xong người thi 

hành án phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất nợ quá hạn 

do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chưa thi hành án. Như vậy, khi 

xét xử các vụ án hình sự mà Toà án quyết định áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo (kể cả 

áp dụng phạt tiền là hình phạt chính hoặc phạt tiền là hình phạt bổ sung), thì Toà án phải 

thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 313 Bộ luật dân sự và hướng dẫn tại khoản 1 phần 

III Thông tư liên tịch số 01/TTLT nêu trên. 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà nghiên cứu, vận dụng khi 

xét xử các vụ án hình sự. 

 

\  Mai Ngọc Trinh 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 148/2002/KHXX Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2002 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 148/2002/KHXX NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 

2002 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 46, 47 BLHS 

 

Kính gửi: Toà án nhân dân thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 25/TA ngày 6-5-2002 của Toà án nhân dân thị xã Hội 

An, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

1. Về việc quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật hình sự. 

Theo tinh thần quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự, thì Toà án chỉ có thể quyết định 

một hình phạt nhẹ hơn dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định khi 

có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định từ Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. Như vậy, việc 

Toà án nào hoặc Hội đồng xét xử nào quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung 

hình phạt mà điều luật quy định khi bị cáo chỉ có một tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 

1 Điều 46 Bộ luật hình sự (cho dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác theo quy định tại Khoản 

2 Điều 46 Bộ luật hình sự) là trái với quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, cần 

lưu ý là theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Bộ luật hình sự năm 1985 và hướng dẫn tại Mục 

B phần II Nghị quyết số 1-89/HĐTP ngày 19-4-1989 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân 

dân tối cao "Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự", thì khi 

có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên, trong đó chỉ cần có ít nhất một tình tiết được quy định tại 

Khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự năm 1985, thì Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới 

mức thấp nhất mà điều luật đã quy định hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ 

hơn; do đó, đối với những hành vi phạm tội được thực hiện trước 0 giờ 00 ngày 01-7-2000 

mà sau thời điểm này mới bị xét xử, căn cứ vào quy định tại Khoản 2 Điều 7 Bộ luật hình sự 

năm 1999 và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BTP-BCA của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ 
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Công an "Hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 

32/1999/QH10 ngày 21-12-1999 của Quốc hội", thì Toà án vẫn có thể quyết định một hình 

phạt dưới mức thấp nhất mà điều luật đã quy định khi có hai tình tiết giảm nhẹ trở lên mà 

trong đó chỉ có một tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 1 Điều 38 Bộ luật hình sự năm 

1985 hoặc Khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. 

2. Về trường hợp bị cáo có bà ngoại là người được Nhà nước tặng danh hiệu Người mẹ 

Việt Nam anh hùng hoặc có cha, mẹ được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen trong quá 

trình học tập và công tác (không phải là huân, huy chương) thì có được coi là tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự hay không? 

Một số tình tiết được coi là các tình tiết giảm nhẹ khác quy định tại Khoản 2 Điều 46 

Bộ luật hình sự đã được hướng dẫn cụ thể tại Điểm c Mục 5 Nghị quyết số 01/2000/NQ-

HĐTP ngày 4-8-2000 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao "Hướng dẫn áp 

dụng một số quy định trong Phần chung của Bộ luật hình sự năm 1999". Tuy nhiên, trong 

thực tiễn xét xử có thể còn có những tình tiết khác cũng có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ; 

vì vậy, cuối Điểm c này có hướng dẫn: "... khi xét xử, tuỳ từng trường hợp cụ thể và hoàn 

cảnh cụ thể của người phạm tội mà có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng 

phải ghi rõ trong bản án". Như vậy, tình tiết bị cáo có bà ngoại là người được Nhà nước tặng 

danh hiệu Người mẹ Việt Nam anh hùng hoặc có cha, mẹ được tặng thưởng nhiều giấy khen, 

bằng khen trong quá trình học tập và công tác là thuộc vào trường hợp này và để có thể được 

coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không phải xem xét từng trường hợp cụ thể.  

Ví dụ: Bị cáo là người cháu được bà ngoại là mẹ Việt Nam anh hùng nuôi dưỡng từ 

nhỏ, là người thân duy nhất còn lại hoặc trường hợp bị cáo có cha, mẹ được tặng thưởng 

nhiều giấy khen, bằng khen về những thành tích xuất sắc trong công tác... thì khi xét xử Toà 

án có thể coi đó là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 2 

Điều 46 Bộ luật hình sự, nhưng phải ghi rõ trong bản án. 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong quá trình 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 

 

  Đặng Quang Phương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 96/2002/KHXX Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2002 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 96/2002/KHXX NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 2002 

VỀ VIỆC HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 124/CVTA ngày 22-5-2002 của Toà án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Bộ luật hình sự, thì phụ nữ đang nuôi con dưới 36 

tháng tuổi là một trong các trường hợp có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi con 

đủ 36 tháng tuổi; do đó, đối với trường hợp người bị kết án phạt tù là phụ nữ đang nuôi con 

dưới 36 tháng tuổi và có đề nghị được hoãn chấp hành hình phạt tù, thì tuỳ từng trường hợp cụ 

thể mà Toà án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận cho họ được hoãn chấp hành hình phạt 

tù. 

Nói chung, Toà án nên chấp nhận cho người bị kết án phạt tù là phụ nữ đang nuôi con 

dưới 36 tháng tuổi được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi con họ đủ 36 tháng tuổi, trừ 

các trường hợp sau đây: 

a) Nếu xét thấy cho họ được hoãn chấp hành hình phạt tù thì họ lại tiếp tục phạm tội; 

b) Họ không có nơi cư trú nhất định; 

c) Họ bị xử phạt tù từ 10 năm trở lên về tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm 

trọng. 

Đối với trường hợp Dương Thị Dung, nếu có căn cứ để xác định Dương Thị Dung đang 

nuôi con dưới 36 tháng tuổi và không thuộc một trong các trường hợp nêu tại các điểm a, b và c 

trên đây, thì quý Toà chấp nhận cho Dương Thị Dung được hoãn chấp hành hình phạt tù. 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong quá trình thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. 

 

                                                                                   Đặng Quang Phương 

                                                                                    (Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 166/2001/KHXX Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2001 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 166/2001/KHXX NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 

2001 VỀ VIỆC TÍNH THỜI HẠN KHÁNG CÁO, KHÁNG NGHỊ 

 

Trong thời gian qua Toà án nhân dân tối cao nhận được công văn của một số Toà án 

nhân dân địa phương đề nghị hướng dẫn việc tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị đối với 

bản án, quyết định về hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, hành chính theo thủ tục phúc thẩm 

và kháng nghị các bản án, quyết định đó đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc 

thẩm. Sau khi trao đổi ý kiến và có sự thống nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại 

Công văn số 3263/KSXXHS ngày 11 tháng 12 năm 2001, Toà án nhân dân tối cao hướng 

dẫn như sau: 

Theo quy định của các văn bản pháp luật tố tụng (Bộ luật Tố tụng hình sự, Pháp lệnh 

Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế, Pháp 

lệnh giải quyết các tranh chấp lao động và Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành 

chính) thì: 

- Thời hạn kháng cáo đối với các bản án, quyết định hình sự, dân sự, kinh tế, lao động 

và hành chính theo thủ tục phúc thẩm là…, kể từ ngày Tòa án tuyên án hoặc ra quyết định; 

nếu bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên toà thì thời hạn kháng cáo này tính từ ngày bản sao 

bản án, quyết định được giao cho họ, thân nhân của họ hoặc được niêm yết công khai. 

- Thời hạn kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là…, của 

Viện kiểm sát cấp trên là…, kể từ ngày Toà án tuyên án hoặc ra quyết định; nếu kiểm sát 

viên không tham gia phiên toà (đối với vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính) thì thời 

Kính gửi: - Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp; 

- Các đồng chí Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. 
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hạn kháng nghị này được tính từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được bản sao bản án, 

quyết định của Toà án. 

- Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với các bản án, quyết định đã có 

hiệu lực pháp luật về hình sự, dân sự, lao động, kinh tế, hành chính là…, kể từ ngày các bản 

án, quyết định đó có hiệu lực pháp luật. 

Do trong các văn bản pháp luật tố tụng không quy định cụ thể việc xác định thời điểm 

bắt đầu thời hạn kháng cáo, kháng nghị và thời điểm kết thúc thời hạn đó; cho nên việc tính 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị trong thời gian qua chưa được thống nhất. Để bảo đảm thống 

nhất việc tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị, từ nay trở đi việc xác định thời điểm bắt đầu 

tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị và thời điểm kết thúc thời hạn đó được thực hiện theo 

quy định tại Điều 161 và 162 Bộ luật dân sự; cụ thể là: 

1. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị là ngày tiếp theo của ngày được 

xác định. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà ngày được xác định như sau: 

a. Ngày được xác định là ngày Toà án tuyên án hoặc ra quyết định trong trường hợp bị 

cáo, đương sự có mặt tại phiên toà sơ thẩm, Kiểm sát viên có tham gia phiên toà sơ thẩm. 

Ví dụ: Ngày 01/10/2001 Toà án xét xử sơ thẩm vụ án hình sự có mặt bị cáo B và cùng 

ngày tuyên án đối với bị cáo B. Trong trường hợp này ngày được xác định là ngày 

01/10/2001 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo 15 ngày (đối với bị cáo B) thời hạn 

kháng nghị 15 ngày (đối với Viện kiểm sát cùng cấp), 30 ngày (đối với Viện kiểm sát cấp 

trên trực tiếp) là ngày 2/10/2001. 

b. Ngày được xác định là ngày bản sao bản án, quyết định được giao cho họ hoặc được 

niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của họ trong trường hợp 

bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên toà sơ thẩm. 

Ví dụ: Ngày 4/10/2001 Toà án xét xử sơ thẩm vụ án dân sự vắng mặt đương sự A và 

cùng ngày tuyên án. Ngày 18/10/2001 Toà án mới giao bản sao bản án cho đương sự A hoặc 

niêm yết tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã nơi đương sự A cư trú. Trong trường hợp này ngày 

được xác định là ngày 18/10/2001 và thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo 15 ngày (đối 

với đương sự A) là ngày 19/10/2001. 

c. Ngày được xác định là ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được bản sao bản án, 

quyết định của Toà án trong trường hợp kiểm sát viên không tham gia phiên toà sơ thẩm (đối 

với vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính). 
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Ví dụ: Ngày 4/9/2001 Toà án xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế không có sự tham gia của 

kiểm sát viên và cùng ngày tuyên án. Ngày 10/9/2001 Viện kiểm sát cùng cấp nhận được 

bản sao bản án của Toà án. Trong trường hợp này ngày được xác định là ngày 10/9/2001 và 

thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng nghị 10 ngày (đối với Viện kiểm sát cùng cấp), 20 

ngày (đối với Viện kiểm sát cấp trên) là ngày 11/9/2001. 

d. Ngày được xác định là ngày bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật. 

Ví dụ: Ngày 3/10/2001 Toà án xét xử phúc thẩm vụ án lao động và cùng ngày tuyên 

án. Trong trường hợp này ngày được xác định là ngày 3/10/2001 và thời điểm bắt đầu tính 

thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 6 tháng (hoặc 1 năm nếu kháng nghị có lợi 

cho người lao động) là ngày 4/10/2001. 

2. Thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

Theo quy định của các văn bản pháp luật tố tụng thì thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

theo thủ tục phúc thẩm tính theo ngày; thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm tính 

theo tháng (đối với bản án, quyết định kinh tế, lao động, hành chính) hoặc theo năm (đối với 

bản án, quyết định hình sự, dân sự hoặc lao động, nếu việc kháng nghị có lợi cho người lao 

động); Do đó, việc kết thúc các thời hạn nói trên phải căn cứ vào quy định tại Điều 162 Bộ 

luật dân sự. Tuy nhiên, theo Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ 

tướng Chính phủ "Về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ" thì kể từ ngày 2/10/1999, 

chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ ngày thứ bẩy và Chủ nhật hàng tuần, đối với 

cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị –  xã hội; Do đó, khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày 

thứ bảy, ngày Chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày 

làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó. Thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn vào đúng 

12 giờ đêm của ngày đó. 

Ví dụ 1: Trong ví dụ tại điểm a mục 1 trên đây, thời hạn kháng cáo 15 ngày tính từ 

ngày 2/10/2001. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 162 Bộ luật dân sự thì thời hạn 

kháng cáo 15 ngày (đối với bị cáo B) kết thúc vào 12 giờ đêm ngày 16/10/2001. Giả sử ngày 

16/10/2001 đúng vào ngày Chủ nhật thì theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 162 Bộ 

luật dân sự thời hạn kháng cáo 15 ngày (đối với bị cáo B) kết thúc vào 12 giờ đêm ngày 

17/10/2001 (nếu không đúng vào ngày nghỉ lễ). 

Ví dụ 2: Trong ví dụ nêu tại điểm b mục 1 trên đây thì thời hạn kháng cáo 15 ngày tính 

từ ngày 19/10/2001. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 162 Bộ luật dân sự thì thời 

hạn kháng cáo 15 ngày (đối với đương sự A) kết thúc vào 12 giờ đêm ngày 2/11/2001. Giả 
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sử ngày 2/11/2001 đúng vào ngày nghỉ lễ thì theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 162 

Bộ luật dân sự, quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ 

"Về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ" thời hạn kháng cáo 15 ngày kết thúc vào 12 

giờ đêm ngày 3/11/2001 (nếu không đúng vào ngày thứ bảy, Chủ nhật); nếu ngày 3/11/2001 

đúng vào ngày thứ bảy, thì thời hạn kháng cáo 15 ngày kết thúc vào 12 giờ đêm ngày 

5/11/2001. 

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc hoặc cần hướng dẫn bổ sung, đề nghị 

phản ánh kịp thời cho Toà án nhân dân tối cao để có giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung cho 

phù hợp.  

 

  Đặng Quang Phương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 127/2001/KHXX Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2001 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 127/2001/KHXX NGÀY 8 THÁNG 10 NĂM 

2001 VỀ VIỆC KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ KHỞI TỐ BỊ CAN 

 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 17/HS ngày 26/4/2001 của Toà án nhân dân tỉnh Gia 

Lai, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Bộ luật tố tụng hình sự thì khi xác định có dấu hiệu 

tội phạm là cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phải ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đồng 

thời theo quy định tại khoản 2 Điều này thì trong Quyết định khởi tố vụ án hình sự phải ghi 

rõ thời gian, căn cứ khởi tố và điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng. Quyết định 

khởi tố vụ án hình sự là cơ sở để tiến hành việc điều tra vụ án nhằm xác định người thực 

hiện hành vi phạm tội và hành vi phạm tội đó cấu thành tội gì? Chỉ khi có đủ căn cứ để xác 

định được người đã thực hiện hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra mới ra Quyết định khởi 

tố bị can. Theo quy định tại khoản 2 Điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự, thì trong Quyết định 

khởi tố bị can phải ghi rõ bị can bị khởi tố về tội gì, theo điều khoản nào của Bộ luật hình sự. 

Nếu bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì trong Quyết định khởi tố bị can phải ghi rõ 

từng tội danh và điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng. 

Trong quá trình tiến hành điều tra (như hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, 

người bị hại, đối chất, nhận dạng, khám xét hiện trường, khám nghiệm tử thi, giám định...) 

cho thấy có đủ căn cứ để xác định hành vi phạm tội mà người đó thực hiện cấu thành tội 

phạm khác với tội phạm ghi trong Quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc ngoài tội phạm đã 

ghi trong Quyết định khởi tố vụ án hình sự người đó còn thực hiện hành vi phạm tội khác 

hoặc có thể phát hiện đồng phạm khác, thì Bộ luật tố tụng hình sự không quy định cơ quan 

điều tra phải thay đổi hoặc bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự mà chỉ quy định cơ 
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quan điều tra phải ra Quyết định thay đổi hoặc bổ sung Quyết định khởi tố bị can (Điều l04). 

Thực tiễn công tác điều tra, truy tố cũng được thực hiện theo tinh thần này. 

Như vậy, đối chiếu với các ví dụ cụ thể mà quý Toà nêu trong Công văn số 17/HS ngày 

26-4-2001 thì trong các trường hợp đó cơ quan điều tra không có vi phạm về thủ tục tố tụng. 

Cần lưu ý rằng sẽ là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nếu không có Quyết định 

khởi tố bị can (đối với đồng phạm mới được phát hiện) hoặc không có Quyết định thay đổi, 

bổ sung Quyết định khởi tố bị can (đối với bị can đã có Quyết định khởi tố bị can) mà trong 

bản Kết luận điều tra đề nghị truy tố thêm bị can hoặc truy tố bị can về tội danh khác với tội 

danh ghi trong Quyết định khởi tố bị can, thêm tội danh ngoài tội danh đã ghi trong Quyết 

định khởi tố bị can. 

Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong công tác 

xét xử các vụ án hình sự.  

 

  Đặng Quang Phương 

(Đã ký) 

 

  

247



TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 41/2001/KHXX Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2001 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 41/2001/KHXX NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 

2001 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU 61, 62 BLHS VÀ CÁC ĐIỀU 231 

VÀ 232 BLTTHS 

 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 01/CV-THA ngày 02 tháng 01 năm 2001 của Toà án 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc xin hướng dẫn áp dụng quy định về việc hoãn hoặc tạm 

đình chỉ chấp hành hình phạt tù cho người bị kết án có mức án từ 8 năm tù trở lên, không 

phải là phần tử nguy hiểm cho xã hội mà người này bị ốm nặng hoặc là người lao động duy 

nhất trong gia đình, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

1. Theo quy định tại các Điều 61, 62 BLHS năm 1999, các Điều 231, 232 BLTTHS, 

Điều 17 Pháp lệnh Thi hành án phạt tù và hướng dẫn tại Mục 2 Thông tư liên ngành số 03 

TTLN ngày 30-6-1993 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội 

vụ "Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù, thì một trong 

những lý do để Toà án cho người bị kết án không phải là phần tử nguy hiểm cho xã hội được 

hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù là "người bị kết án bị ốm nặng" (bị bệnh 

nặng). Người bị kết án bị ốm nặng là bị bệnh nặng đến mức không thể đi chấp hành hình 

phạt tù được, việc đi chấp hành hình phạt tù hoặc tiếp tục chấp hành hình phạt tù sẽ rất nguy 

hiểm đến tính mạng của họ và cần thiết phải cho họ được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành 

hình phạt tù để họ có điều kiện chữa bệnh (như bị bệnh ung thư, bị lao nặng, bị bại liệt 

v.v...). Toà án chỉ xem xét để quyết định việc có cho người bị kết án được hoãn hoặc tạm 

đình chỉ chấp hành hình phạt tù khi đã có kết luận của giám định y khoa. Vì vậy, tuỳ trường 

hợp cụ thể mà Giám thị trại giam, cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Toà án tổ chức giám 
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định sức khoẻ của người bị kết án để có kết luận về bệnh trạng của họ (chi phí giám định do 

người bị kết án chịu). 

Đối chiếu với các trường hợp mà quý Toà nêu trong Công văn là người bị kết án bị 

mắc một trong các bệnh như lao phổi, tràn dịch màng phổi, ung thư cơ, ung thư gan, bại 

liệt... là những bệnh nguy hiểm, thì Toà án có thể xem xét cho người bị kết án được hoãn 

hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù cho đến khi người đó khỏi bệnh. Riêng đối với 

trường hợp người bị kết án bị nhiễm vi rút HIV, thì chưa coi là bị bệnh nặng để được xem 

xét cho hoãn hoặc tạm đình chỉ việc chấp hành hình phạt tù, chỉ đến khi người bệnh đã 

chuyển sang giai đoạn AIDS (theo kết luận của bác sĩ), thì mới coi là bị bệnh nặng để xem 

xét cho hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. 

2. Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 61 và Điều 62 Bộ luật hình sự năm 1999, thì 

Toà án chỉ được cho người bị kết án là người lao động duy nhất trong gia đình được hoãn 

hoặc tạm đình chỉ việc chấp hành hình phạt tù đến 1 năm, nếu người đó không bị kết án về 

các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 

nghiêm trọng. Như vậy, đối với trường hợp người bị kết án bị phạt từ 8 năm tù trở lên thì họ 

đã bị kết án về một trong các tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng rồi, nên Toà án 

không được cho họ hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù với lý do là người lao 

động duy nhất trong gia đình. 

 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 93/2000/KHXX Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2000 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 93/2000/KHXX NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2000 

VỀ VIỆC THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TOÀ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THI HÀNH ĐIỀU 

7 BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 77/TA-HS ngày 10-7-2000 của Toà án nhân dân tỉnh Lai 

Châu, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu đã truy tố A về tội "mua bán trái phép chất ma tuý" 

theo khoản 1 Điều 185đ Bộ luật hình sự năm 1985 (có khung hình phạt từ 3 năm tù đến 10 năm 

tù) và theo quy định tại khoản 2 Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự (đã được sửa đổi, bổ sung), thì 

vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án cấp tỉnh. Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 

thì trường hợp của A thuộc khoản 1 Điều 194 (có khung hình phạt từ 2 năm tù đến 7 năm tù); vì 

vậy, căn cứ vào Điều 7 Bộ luật hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 

21-12-1999 của Quốc hội, thì trong trường hợp này phải áp dụng khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình 

sự năm 1999 để truy tố và xét xử A. Theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự 

(đã dược sửa đổi, bổ sung) thì vụ án lại thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án cấp huyện; do đó, để 

bảo đảm đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, quý Toà cần trao đổi với Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lai Châu, đề nghị Viện kiểm sát thay đổi cáo trạng và truy tố A theo khoản 1 Điều 

194 Bộ luật hình sự năm 1999, đồng thời uỷ quyền cho Viện kiểm sát cấp huyện có thẩm quyền 

thực hiện quyền công tố tại phiên toà. Trong trường hợp Viện kiểm sát không nhất trí và giữ 

nguyên cáo trạng, thì quý Toà mở phiên toà xét xử vụ án theo thủ tục chung và áp dụng khoản 1 

Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 để xét xử A.  

  

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 90/2000/KHXX Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2000 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 90/2000/KHXX NGÀY 20 THÁNG 7 

NĂM 2000 VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ 

Kính gửi: Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 118/THA ngày 14-6-2000 của Toà án nhân dân thành 

phố Hải Phòng, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Theo tinh thần quy định tại Điều 62 Bộ luật hình sự năm 1999 và Điều 232 Bộ luật tố 

tụng hình sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố 

tụng hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp 

thứ 7 thông qua ngày 9-6-2000, thì người đang chấp hành hình phạt tù mà bị bệnh nặng có 

thể được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù cho đến khi sức khoẻ hồi phục. 

Theo tinh thần hướng dẫn tại điểm d mục 2 Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 30-

6-1993 của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao "Hướng dẫn 

thực hiện một số quy định của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù", thì người đang chấp hành 

hình phạt tù bị bệnh nặng được hiểu là người bị bệnh tật, đau ốm tới mức không thể tiếp tục 

chấp hành hình phạt tù được, việc tiếp tục chấp hành hình phạt tù sẽ rất nguy hiểm đến tính 

mạng của họ. 

Đối với trường hợp Vũ Văn Long, theo như nội dung quý Toà trình bày, thì tại bản xác 

định tình trạng bệnh lý số 213 PY 2000 ngày 21/4/2000 của Tổ chức giám định pháp y Hải 

Phòng đã kết luận Vũ Văn Long bị nhiễm HIV; hiện nay cơ thể trong tình trạng suy nhược, 

yếu mệt, bệnh lý giai đoạn AIDS, tin lượng xấu. Như vậy, Vũ Văn Long thuộc trường hợp bị 

bệnh nặng. Theo tinh thần các quy định và hướng dẫn nêu trên đây, thì Vũ Văn Long có thể 

được xem xét tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. 
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Trên đây là ý kiến của Toà án nhân dân tối cao để quý Toà tham khảo trong quá trình 

giải quyết các vấn đề nghiệp vụ.  

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 35/2000/KHXX Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2000 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 35/2000/KHXX NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 

2000 VỀ VIỆC THỦ TỤC THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ 

 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 07/TA ngày 30-12-1999 của Toà án nhân dân tỉnh 

Phú Yên, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:  

Theo quy định tại khoản 3 Điều 226 Bộ luật tố tụng hình sự thì trong thời hạn 15, ngày 

kể từ khi bản án hoặc quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật, Chánh án Toà án đã xử 

sơ thẩm phải ra quyết định thi hành án hoặc uỷ thác cho Toà án khác cùng cấp ra quyết định 

thi hành án. Theo hướng dẫn tại Mục 1 Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 30-6-1993 

của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Viện Kiểm soát nhân dân tối cao hướng dẫn thực 

hiện một số quy định của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù, thì: "Trong trường hợp Toà án đã 

xử sơ thẩm uỷ thác cho Toà án khác cùng cấp ra quyết định thi hành án thì Toà án đã ra 

quyết định uỷ thác thi hành án phải gửi cho Toà án được uỷ thác thi hành án hai bản sao bản 

án, quyết định phạt tù đã có hiệu lực pháp luật kèm theo quyết định uỷ thác thi hành án" và 

"... trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định uỷ thác thi hành án, Chánh án 

Toà án nhận được quyết định uỷ thác phải ra quyết định thi hành án và gửi bản sao bản án, 

quyết định phạt tù đã có hiệu lực pháp luật kèm theo quyết định thi hành án cho cơ quan 

Công an cùng cấp". Đồng thời theo quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Thi hành án phạt tù thì: 

"căn cứ để thi hành án phạt tù là bản án, quyết định phạt tù đã có hiệu lực pháp luật và quyết 

định thi hành bản án, quyết định đó của Toà án". 

Như vậy theo các quy định trên đây, thì nếu Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên được uỷ 

thác thi hành án đã ra quyết định thi hành án phạt tù và chuyển bản sao bản án, quyết định 

phạt tù đã có hiệu lực pháp luật, quyết định uỷ thác thi hành án và quyết định thi hành án cho 
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cơ quan Công an là bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về căn cứ để thi hành án phạt 

tù. Việc cơ quan Công an yêu cầu phải cung cấp các tài liệu chứng cứ về thời gian tạm giam, 

quyết định tạm tha đối với người bị kết án trong các giai đoạn tố tụng trước đó (các giai 

đoạn điều tra, truy tố, xét xử) là không có căn cứ. Những vấn đề này đã được thể hiện rõ 

trong bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật. 

Với các lý do trên đây Toà án nhân dân tối cao đề nghị Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên 

trao đổi lại với cơ quan Công an; nếu cơ quan Công an tỉnh Phú Yên yêu cầu phải có các tài 

liệu chứng cứ về thời gian tạm giam, quyết định tạm tha đối với người bị kết án trong các 

giai đoạn tố tụng trước đó (các giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử) thì đề nghị cơ quan có ý 

kiến chính thức bằng văn bản gửi cho Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên. Trong trường hợp 

nhận được văn bản của cơ quan Công an yêu cầu cần phải có các tài liệu chứng cứ đó, thì 

Toà án nhân dân tỉnh Phú Yên sao gửi cho Toà án nhân dân tối cao để Toà án nhân dân tối 

cao trao đổi với Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về vấn đề này. 

 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 34/2000/KHXX Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2000 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 34/2000/KHXX NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ 

VIỆC ÁP DỤNG ĐIỂM C MỤC 3 NGHỊ QUYẾT SỐ 32 CỦA QUỐC HỘI "VỀ VIỆC THI HÀNH 

BLHS" 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 14/CV-TA ngày 18-2-2000 của Toà án nhân dân tỉnh Hà 

Nam, Toà án nhân dân Tối cao có ý kiến như sau:  

1. Điểm c Mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21-12-1999 của Quốc hội "về việc thi 

hành Bộ luật hình sự" (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 32) quy định: "không xử lý về hình sự đối 

với người thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự trước đây quy định là phạm tội, nhưng Bộ luật hình 

sự này không quy định là tội phạm; nếu vụ án đang được kiểm tra, truy tố, xét xử thì phải đình 

chỉ...". 

Trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyền ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn 

những hành vi cụ thể nào mà Bộ luật hình sự trước đây quy định là tội phạm, nhưng Bộ luật 

hình sự này không quy định là tội phạm, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã 

họp, thảo luận và quyết định cần hiểu thống nhất hành vi mà Bộ luật hình sự trước đây quy 

định là tội phạm, nhưng Bộ luật hình sự này không quy định là tội phạm, đó là: 

- Hành vi mà Bộ luật hình sự năm 1985 quy định thành một tội danh cụ thể trong một 

điều luật cụ thể, nay Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định là tội phạm nữa và đã bỏ tội 

danh này; Ví dụ: hành vi vắng mặt trái phép được quy định tại Điều 261 Bộ luật hình sự năm 

1985 về tội "Vắng mặt trái phép", nay hành vi này không bị coi là tội phạm nữa nên trong 

Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định tội danh này. 

- Hành vi mà theo Bộ luật hình sự năm 1985 là hành vi nguy hiểm cho xã hội và được 

quy định là tội phạm trong Bộ luật hình sự này, nay hành vi này vẫn được quy định trong Bộ 

luật hình sự năm 1999, nhưng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành 

vi đó, thì cần phải có một hoặc một số dấu hiệu cấu thành bắt buộc, song thực tế thì không 
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có một hoặc một số dấu hiệu cấu thành bắt buộc đó; ví dụ: hành vi trộm cắp tài sản có giá trị 

dưới năm trăm nghìn đồng theo Bộ luật hình sự năm 1985 có thể truy cứu trách nhiệm hình 

sự theo Điều 132 hoặc theo Điều 155, nay theo Bộ luật hình sự năm 1999 thì chỉ coi là tội 

phạm, nếu thuộc một trong các trường hợp: gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt 

hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá 

án tích mà còn vi phạm. 

Đối chiếu với trường hợp quý Toà nêu trong Công văn số 14/CV-TA ngày 18-2-2000, 

thì theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự năm 1985, người nào có hành vi đánh bạc 

dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật đều có thể bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc". Nay theo quy định tại Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999, 

thì người có hành vi đánh bạc đó phải thuộc một trong các trường hợp sau đây mới bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999: 

- Tiền hay hiện vật có giá trị lớn; 

- Đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật 

hình sự năm 1999; 

- Đã bị kết án về một trong các tội "Đánh bạc", "Tổ chức đánh bạc" hoặc "Gá bạc", 

nhưng chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. 

Vì vậy, nếu hành vi đánh bạc xảy ra tại thời điểm hiện nay không thuộc một trong ba 

trường hợp nêu trên thì theo Bộ luật hình sự năm 1999 không coi là tội phạm nữa mà được 

áp dụng điểm c Mục 3 Nghị quyết số 32 để đình chỉ vụ án. 

2. Việc đình chỉ vụ án đối với các trường hợp này được quy định tại Mục 3 Nghị quyết 

số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28-1-2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc triển 

khai thực hiện Mục 3 Nghị quyết của Quốc hội "về việc thi hành Bộ luật hình sự" (sau đây 

gọi tắt là Nghị quyết số 229); cụ thể là: "tuỳ từng giai đoạn tố tụng mà Cơ quan điều tra, 

Viện kiểm sát, Toà án phải áp dụng điểm c hoặc điểm d Mục 3 Nghị quyết số 32 và các điều 

tương ứng của Bộ luật hình sự để quyết định đình chỉ điều tra vụ án hoặc đình chỉ vụ án...". 

Như vậy, trong trường hợp Toà án đã thụ lý vụ án, thì tuỳ theo từng trường hợp mà việc đình 

chỉ vụ án có thể được thực hiện như sau:  

a- Nếu Viện kiểm sát có Công văn xin được rút lại hồ sơ để xem xét trách nhiệm hình 

sự của bị can, thì Toà án ra quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để Viện kiểm sát áp dụng 

điểm c Mục 3 Nghị quyết số 32, Mục 3 Nghị quyết số 229 và Điều 143b Bộ luật tố tụng hình 

sự ra quyết định đình chỉ vụ án. 
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b- Nếu viện kiểm sát có Công văn (hoặc quyết định) rút quyết định truy tố và yêu cầu 

Toà án đình chỉ vụ án, thì Thẩm phán được phân công làm chủ toạ phiên toà xét xử vụ án đó 

áp dụng điểm c Mục 3 Nghị quyết số 32, Mục 3 Nghị quyết số 229 và Điều 156 Bộ luật hình 

sự ra quyết định đình chỉ vụ án. 

c- Nếu viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, thì Thẩm phán được phân 

công làm chủ toạ phiên toà áp dụng điểm c Mục 3 Nghị quyết số 32, Mục 3 Nghị quyết số 

229 và điểm 2 Điều 89 Bộ luật tố tụng hình sự ra quyết định đình chỉ vụ án. 

Cần chú ý rằng trong các trường hợp trên là chỉ đình chỉ vụ án về mặt hình sự đối với 

người thực hiện hành vi đó, còn có các vấn đề khác như bồi thường thiệt hại, xử lý vật 

chứng... (kể cả xử lý hành chính đối với người thực hiện hành vi đó) thì vẫn được giải quyết 

theo thủ tục chung. 

3. Về tình tiết "tiền hay hiện vật có giá trị lớn" thì cần có sự hướng dẫn thống nhất của 

các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Trung ương. Toà án nhân dân tối cao đang phối hợp với các 

cơ quan hữu quan soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về một số tình tiết cấu thành tội 

phạm, tình tiết định khung tăng nặng được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999, trong 

đó có tình tiết này. 

 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 12/2000/KHXX Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2000 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KHOA HỌC XÉT XỬ SỐ 12/2000/KHXX 

NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2000 VỀ VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ 

VÀ TRUY NÃ NGƯỜI BỊ KẾT ÁN PHẠT TÙ BỎ TRỐN 

Kính gửi: Toà án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 01/CV.TA.2000 ngày 3 tháng 1 năm 2000 của Toà án 

nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao có 

ý kiến như sau:  

1- Theo quy định tại khoản 3 Điều 226 Bộ luật tố tụng hình sự thì Chánh án Toà án đã 

xét xử sơ thẩm vụ án có thẩm quyền ra quyết định thi hành án phạt tù. Tuy nhiên, xuất phát 

từ thực tiễn hiện nay là ở một số Toà án vì các lý do khác nhau nên chưa có Chánh án mà chỉ 

mới có Phó Chánh án; vì vậy, tại điểm 1 Công văn số 133/1999/KHXX ngày 26 tháng 11 

năm 1999 của Toà án nhân dân tối cao "hướng dẫn một số vấn đề về công tác xét xử" đã 

hướng dẫn: "trong trường hợp Toà án chưa có chức danh Chánh án mà có chức danh Phó 

Chánh án, thì các quyết định về tạm giam, tạm tha... của Toà án sẽ do Phó Chánh án ký thay 

Chánh án". Hướng dẫn này cần được hiểu là việc ra các quyết định đó vẫn thuộc thẩm quyền 

của Chánh án nhưng do Phó Chánh án ký thay; do đó, nếu hiện nay quý Toà chưa có Chánh 

án, thì Phó Chánh án ký thay Chánh án đối với quyết định thi hành án phạt tù và các quyết 

định khác thuộc thẩm quyền của Chánh án (xem mẫu gửi kèm theo Công văn này). 

2- Theo hướng dẫn tại điểm 1 Thông tư số 03/TT/BNV (C11) ngày 11 tháng 4 năm 

1997 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) "hướng dẫn việc truy nã người bị phạt tù và bị cáo 

đang được tại ngoại bỏ trốn", thì việc áp giải người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại đi 

chấp hành án cũng như việc ra lệnh truy nã đối với họ nếu họ bỏ trốn là thuộc trách nhiệm 

của cơ quan Công an (xem Thông tư gửi kèm theo Công văn này). Sau khi đã ra quyết định 

thi hành án phạt tù, nếu người bị kết án bỏ trốn, thì Toà án không cần phải yêu cầu cơ quan 
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điều tra ra lệnh truy nã như trong giai đoạn xét xử. Tuy nhiên, để các bản án, quyết định của 

Toà án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh, người bị kết án phạt tù đã có 

quyết định thi hành án phạt tù của Toà án phải đi chấp hành hình phạt tù, thì trong các cuộc 

giao ban của các cơ quan trong khối nội chính, Toà án cần trao đổi với cơ quan Công an về 

kết quả bắt người bị kết án phạt tù đi chấp hành hình phạt tù, về việc truy nã trong trường 

hợp họ bỏ trốn... 

Về hình thức của văn bản, thì Bộ luật hình sự quy định là lệnh truy nã còn Bộ luật tố 

tụng hình sự quy định là quyết định truy nã; do đó, lệnh truy nã hay quyết định truy nã đều 

đúng. Vấn đề quan trọng là nội dung của lệnh truy nã hay quyết định truy nã cần đầy đủ các 

thông tin theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là ý kiến của Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao để quý Toà Tham 

khảo khi giải quyết các trường hợp cụ thể. 

 

  Đặng Quang Phương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
******** 

Số: 10/2000/KHXX Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2000 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 10/2000/KHXX NGÀY 10 THÁNG 01 

NĂM 2000 VỀ VIỆC THI HÀNH MỤC 3 NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI 

HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

Kính gửi:  - Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp 

- Các đồng chí Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao. 

Ngày 21 tháng 12 năm 1999, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khoá X đã thông qua Bộ luật hình sự mới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ 

đây gọi tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết số 

32/1999/QH10 (từ đây gọi tắt là Nghị quyết) về việc thi hành Bộ luật hình sự. Tại mục 1 của 

Nghị quyết đã quy định là Bộ luật hình sự năm 1999 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 

2000, nhưng tại Mục 3 của Nghị quyết đã quy định như sau:  

"3. Kể từ ngày Bộ luật hình sự này được công bố: 

a) Không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người phạm tội mà Bộ luật hình sự này 

đã bỏ hình phạt tử hình, đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi 

phạm tội hoặc khi xét xử; 

b) Hình phạt tử hình đã tuyên đối với những người được nêu tại điểm a Mục này nhưng 

chưa thi hành, thì không thi hành nữa và được chuyển xuống hình phạt cao nhất mà Bộ luật 

hình sự này quy định đối với hành vi phạm tội đó; trong trường hợp điều luật mới vẫn giữ 

hình phạt tử hình, thì đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, hình 

phạt tử hình đã tuyên được chuyển thành tù chung thân; 

260



c) Không xử lý về hình sự đối với người thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự trước 

đây quy định là tội phạm nhưng Bộ luật hình sự này không quy định là tội phạm; nếu vụ án 

đang được điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ; trong trường hợp người bị kết án đang 

chấp hành hình phạt hoặc đang được tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được miễn chấp hành 

phần hình phạt còn lại; trong trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc 

đang được hoãn thi hành án, thì họ được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt; 

d) Không xử lý về hình sự đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 

về tội phạm có mức cao nhất của khung hình phạt đến bảy năm tù; nếu vụ án đang được điều 

tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ; trong trường hợp người đó đã bị kết án và đang chấp 

hành hình phạt hoặc đang tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được miễn chấp hành phần hình 

phạt còn lại; nếu người bị kết án chưa chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, 

thì được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt; 

đ) Những người đã chấp hành xong hình phạt về một tội mà Bộ luật hình sự này không 

quy định là tội phạm nữa hoặc được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc phần hình phạt 

còn lại theo điểm c và điểm b Mục này, thì đương nhiên được xoá án tích". 

Trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự năm 

1999 và Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự này, Toà án nhân dân tối cao yêu cầu 

các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp, các đồng chí Thẩm phán Toà án nhân dân 

tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện một số điểm sau 

đây, kể từ ngày Bộ luật hình sự được công bố: 

1. Trong mọi trường hợp khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm cũng không áp dụng 

hình phạt tử hình đối với người phạm tội mà Bộ luật hình sự năm 1999 đã bỏ hình phạt tử 

hình đối với tội đó; cụ thể là: 

TT Tội danh Điều luật theo BLHS 

năm 1985 

Điều luật theo BLHS năm 

1999  

1 Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ Điều 75 Điều 81 

2 Tội chống phá trại giam Điều 84 Điều 90 

3 Tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, 

mua bán trái phép hoặc chiếm 

Điều 95 Điều 230 
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đoạt vũ khí quân dụng, phương 

tiện kỹ thuật quân sự 

4 Tội vận chuyển trái phép hàng 

hoá, tiền tệ qua biên giới  

Điều 97 Điều 154 

5 Tội phá huỷ tiền tệ Điều 98 Bỏ (không truy cứu trách 

nhiệm đối với người có 

hành vi phá huỷ tiền tệ) 

6 Tội trộm cắp tài sản  Điều 132 (Trộm cắp 

tài sản XHCN) 

Điều 138 

7 Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư 

hỏng tài sản  

Điều 138 (đối với tài 

sản XHCN) 

Điều 143 

8 Tội lạm dụng chức vụ, quyền 

hạn chiếm đoạt tài sản của công 

dân 

Điều 156 Điều 280 

9 Tội làm hàng giả, tội buôn bán 

hàng giả 

Điều 167 Điều 156 

10 Tôi cưỡng bức, tội kéo người 

khác sử dụng trái phép chất ma 

tuý 

Điều 185m Điều 200 

11 Tội làm môi giới hối lộ Điều 227 Điều 290 

12 Tội bỏ vị trí chiến đấu Điều 258 Điều 324 

13 Tội tuyển mộ lính đánh thuê, tội 

làm lính đánh thuê 

Điều 280 Điều 344 

Trong các trường hợp trên đây, nếu khi xét xử sơ thẩm, phúc thẩm mà xét thấy hành vi 

phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng và theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1985 phải xử 

phạt người phạm tội với mức hình phạt cao nhất là tử hình, thì nay áp dụng điều luật tương 

ứng của Bộ luật hình sự năm 1999 để xử phạt người phạm tội với mức hình phạt cao nhất mà 

điều luật tương ứng đó quy định. 

2. Trong mọi trường hợp khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm cũng không áp dụng 

hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm 

tội hoặc khi xét xử về tội phạm mà Bộ luật hình sự năm 1999 vẫn quy định hình phạt tử 

hình. 
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3. Trong mọi trường hợp hình phạt tử hình đã tuyên đối với người phạm tội được nêu 

tại điểm a mục 3 của Nghị quyết và bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng chưa thi hành, thì 

mặc dù đã có quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình (trong trường 

hợp người bị kết án có đơn xin ân giảm án tử hình) hoặc đã có các quy định không kháng 

nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

(trong trường hợp người bị kết án không làm đơn xin ân giảm án tử hình), Chánh án Toà án 

đã xử sơ thẩm cho hoãn thi hành án và báo cáo lên Chánh án Toà án nhân dân tối cao theo 

tinh thần quy định tại khoản 5 Điều 229 Bộ luật hình sự. 

4. Khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm một vụ án hình sự cần 

kiểm tra xem tội phạm mà bị cáo bị truy tố hoặc bị xét xử, thì Bộ luật hình sự năm 1999 có 

quy định là tội phạm nữa hay không; nếu Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định là tội 

phạm, thì áp dụng điểm c, Mục 3 của Nghị quyết ra quyết định đình chỉ vụ án đối với họ. 

5. Khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giám đốc thẩm đối với bị cáo là người 

chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, cần kiểm tra xem tội phạm mà bị cáo bị truy 

tố hoặc bị xét xử, thì Bộ luật hình sự năm 1999 quy định mức cao nhất của khung hình phạt 

là bao nhiêu năm tù; nếu xét thấy việc truy tố, xét xử trước đó theo khung hình phạt mà Bộ 

luật hình sự năm 1999 quy định mức cao nhất của khung hình phạt đó từ 7 năm tù trở xuống, 

thì áp dụng điểm c Mục 3 của Nghị quyết ra quyết định đình chỉ vụ án đối với họ. 

6. Đối với người bị kết án thuộc các trường hợp quy định tại các điểm c và d Mục 3 của 

Nghị quyết đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, đang được hoãn chấp hành hình 

phạt hay chưa chấp hành hình phạt, thì tạm thời chưa ra quyết định thi hành án. 

Nhận được Công văn này đề nghị các Toá án nhân dân và Toà án quân sự các cấp, các 

đồng chí Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao cần tổ chức nghiên cứu kỹ và triển khai thực 

hiện ngay. 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 73/1999/KHXX Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1999 

 CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 73/1999/KHXX NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1999 

VỀ VIỆC ĐIỀU KIỆN GIẢM THỜI HẠN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ VÀ TRUY NÃ ĐỐI 

VỚI VỊ CÁO 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 482/CV-TA ngày 9-6-1999 của Toà án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

1. Tại Điểm 2 Mục III Thông tư liên ngành số 04-89/TTLN ngày 15-8-1989 của Toà án nhân 

dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ "về việc giảm thời hạn chấp 

hành hình phạt tù", có hướng dẫn: "Nói chung, mỗi người, mỗi năm chỉ được xét giảm một lần. 

Tuy nhiên, nếu sau khi được giảm án mà có lý do đặc biệt đáng được khoan hồng thêm như lập 

công lớn, mắc bệnh hiểm nghèo, thì có thể được xét giảm thêm một lần trong năm đã được giảm". 

Cụm từ "mỗi năm" trong hướng dẫn này cần được hiểu là tính theo lịch (năm 1998, năm 1999), 

chứ không phải mỗi năm được tính tròn 12 tháng kể từ lần giảm thứ nhất đến lần xét giảm thứ hai. 

Tuy nhiên cần lưu ý là khi xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù các Toà án cần phải thực hiện 

đúng các hướng dẫn về điều kiện và mức giảm được hướng dẫn tại Mục III Thông tư liên ngành 

nói trên. 

2. Theo tinh thần quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, cũng như tinh thần hướng dẫn trong 

Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 7-1-1995 của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Bộ Nội vụ, thì thẩm quyền ra quyết định truy nã và đình nã là cơ quan điều tra. Quyết 

định truy nã chỉ hết hiệu lực khi người bị truy nã đã chết hoặc bị bắt giữ theo Quyết định truy nã 

hoặc trong trường hợp có quyết định đình nã của cơ quan điều tra; do đó, khi bản án của Toà án 

có hiệu lực pháp luật, Toà án không cần phải yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục ra Quyết định truy 

nã mới. Tuy nhiên, cần lưu ý là khi xét xử, xét thấy việc truy nã bị cáo vì hành vi phạm tội đang bị 

xét xử là không cần thiết nữa, thì Toà án yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định đình nã đối với bị 

cáo, nếu bị cáo đó không bị truy nã về hành vi phạm tội khác. 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 53/1999/KHXX Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 1999 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 53/1999/KHXX NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 

1999 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐIỀU 181 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước. 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 40/CV-TA ngày 30-3-1999 của Toà án nhân dân tỉnh 

Bình Phước đề nghị hướng dẫn áp dụng Điều 181 Bộ luật Hình sự, Toà án nhân dân tối cao 

có ý kiến như sau: 

1. Tại Điều 3 Nghị định số 77/CP ngày 29-11-1996 về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đã quy định rõ đối với các hành 

vi vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng mà mức độ gây thiệt hại vượt qua mức độ 

tối đa thuộc phại vi xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi hành vi được quy định tại Nghị 

định này thì phải chuyển sang truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, cần áp dụng các quy 

định của Nghị định số 77/CP để xác định tình tiết "gây hậu quả nghiêm trọng" được quy 

định tại Điều 181 Bộ luật hình sự. Cụ thể là đối với hành vi phá rừng trái phép, hành vi khai 

thác rừng trái phép và hành vi phát đốt rừng trái phép để làm nương dẫy (quy định tại Điều 

4, Điều 5 và Điều 6 Nghị định 77/CP), nếu gây thiệt hại với một trong các mức sau đây phải 

truy cứu trách nhiệm hình sự: 

- Phá rừng, phát đốt rừng sản xuất từ trên 1 ha; 

- Phá rừng, phát đốt rừng phòng hộ từ trên 0,5 ha; 

- Phá rừng, phát đốt rừng đặc dụng từ trên 0,3 ha. 

- Khai thác trái phép gỗ tròn thông thường: ở rừng sản xuất từ trên 25m3; ở rừng phòng 

hộ từ trên 20m3; ở rừng đặc dụng từ trên 15m3; 
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- Đối với gỗ tròn quý hiếm thì cần lưu ý như sau: Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 

số 18-HĐBT ngày 17-1-1992 quy định danh mục thực vật rừng, động vật rừng quý, hiếm và 

chế độ quản lý, bảo vệ, thì: Nhà nước nghiêm cấm việc khai thác, sử dụng thực vật rừng, 

động vật rừng quý, hiếm thuộc nhóm I. Hạn chế việc khai thác, sử dụng thực vật rừng, động 

vật rừng quý, hiếm thuộc nhóm II. Vì vậy, tại dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ 

Công an hướng dẫn xử lý các hành vi phạm tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ 

rừng (về cơ bản dự thảo Thông tư này đã được chuyên viên các ngành liên quan nhất trí, tuy 

nhiên chưa trình lên lãnh đạo xem xét ký, ban hành là do cần chờ kết quả của Kỳ họp thứ 5 

Quốc hội khoá X thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi) thì: 

- Khai thác trái phép gỗ tròn quý hiếm từ trên 1m3 thuộc nhóm I, hoặc từ trên 10 m3 

thuộc nhóm II thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 Điều 181 Bộ luật Hình 

sự. 

2. Cũng theo dự thảo Thông tư liên tịch nói trên thì các hành vi phá rừng trái phép, 

phát đốt rừng trái phép làm nương rẫy, khai thác gỗ tròn quý hiếm, nếu gây thiệt hại với một 

trong các mức sau đây thì phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 2 Điều 181 Bộ 

luật Hình sự: 

- Phá rừng, phát đốt rừng sản xuất từ trên 1,5ha 

- Phá rừng, phát đốt rừng phòng hộ từ trên 0,7ha 

- Phá rừng, phát đốt rừng đặc dụng từ trên 0,5ha 

- Khai thác gỗ tròn thông thường: từ trên 35 m3 ở rừng sản xuất, từ trên 28 m3 ở rừng 

phòng hộ, từ trên 20 m3 ở rừng đặc dụng. 

- Khai thác gỗ tròn quý hiếm từ trên 3 m3 thuộc nhóm I, từ trên 15 m3 thuộc nhóm II. 

Vì dự thảo Thông tư liên tịch chưa được chính thức thông qua, vì vậy hướng dẫn về 

việc xác định các mức thiệt hại làm căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo Khoản 1 

Điều 181 Bộ luật Hình sự đối với hành vi khai thác gỗ tròn quý, hiếm thuộc nhóm I và làm 

căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm theo Khoản 2 Điều 181 

Bộ luật Hình sự, chưa phải là hướng dẫn chính thức. Do đó, ý kiến trên đây của Toà án nhân 

dân tối cao chỉ để quý Toà tham khảo trong việc áp dụng Điều 181 Bộ luật Hình sự. 

 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 52/1999/KHXX Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 1999 

 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 52/1999/KHXX NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 

1999 VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BLTTHS ĐỐI VỚI BỊ CÁO LÀ 

NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 

 

Kính gửi: Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp 

Thông qua công tác giám đốc, thanh tra cũng như thông qua báo cáo công tác xét xử 

của một số Toà án, Toà án nhân dân tối cao thấy rằng trong thời gian qua một số Toà án khi 

xét xử, đặc biệt là khi xét xử sơ thẩm đã không thực hiện đúng một số quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự đối với bị cáo là người chưa thành niên, như việc yêu cầu Đoàn luật sư cử 

người bào chữa cho bị cáo, thành phần Hội đồng xét xử. Để thực hiện đúng các quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự, tránh việc bản án bị huỷ do có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố 

tụng, Toà án nhân dân tối cao lưu ý các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp một số 

điểm sau đây: 

1. Khi xét xử mà bị cáo là người chưa thành niên, nếu bị cáo hoặc người đại diện hợp 

pháp của họ không mời người bào chữa, thì Toà án phải yêu cầu Đoàn luật sư cử người bào 

chữa cho họ. Nếu Toà án đã có yêu cầu và Đoàn luật sư đã cử người bào chữa cho bị cáo, thì 

cần phân biệt như sau: 

- Trong trường hợp người bào chữa có mặt mà bị cáo và người đại diện hợp pháp của 

họ, không có yêu cầu thay đổi hoặc từ chối bào chữa, thì Toà án tiến hành xét xử vụ án theo 

thủ tục chung. 

- Trong trường hợp người bào chữa có mặt mà bị cáo và người đại diện hợp pháp của 

họ có yêu cầu thay đổi người bào chữa, thì Toà án căn cứ vào các Khoản 2 và 3 Điều 35 Bộ 

luật Tố tụng hình sự để chấp nhận hoặc không chấp nhận. Trong trường hợp Toà án chấp 

nhận yêu cầu thay đổi người bào chữa, thì phải hoãn phiên toà. Trong trường hợp Toà án 
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không chấp nhận yêu cầu thay đổi người bào chữa, thì tiến hành xét xử vụ án theo thủ tục 

chung. 

- Trong trường hợp người bào chữa có mặt (hoặc vắng mặt) mà bị cáo từ chối người 

bào chữa, thì Toà án lập biên bản về việc bị cáo từ chối người bào chữa. Trong biên bản này 

phải có chữ ký của bị cáo. Sau khi lập biên bản xong, Toà án tiến hành xét xử vụ án theo thủ 

tục chung. 

- Trong trường hợp người bào chữa vắng mặt tại phiên toà bị cáo không từ chối người 

bào chữa, thì Toà án căn cứ vào Điều 165 Bộ luật Tố tụng hình sự để hoãn phiên toà. 

2. Khi xét xử sơ thẩm mà bị cáo là người chưa thành niên, thì theo quy định tại Khoản 

1 Điều 277 Bộ luật Tố tụng hình sự "Thành phần Hội đồng xét xử phải có một hội thẩm 

nhân dân là giáo viên hoặc là cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh"; do đó, các 

Toà án cần phải thực hiện đúng quy định này. Cụ thể là khi phân công Hội đồng xét xử sơ 

thẩm cần phải xem xét trong danh sách Hội thẩm nhân dân có ai là giáo viên hoặc là cán bộ 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để mời họ tham gia Hội đồng xét xử. 

Cần lưu ý là khái niệm "giáo viên" được quy định tại Khoản 1 Điều 277 Bộ luật Tố 

tụng hình sự cần được hiểu theo nghĩa rộng của nó, tức là những "nhà giáo" - những người 

làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường hoặc các cơ sở giáo dục khác. Theo quy 

định tại Chương III Luật giáo dục, thì nhà trường bao gồm: "Nhà trường trong hệ thống giáo 

dục quốc dân (Điều 44); Nhà trường của cơ quan hành chính nhà nước, của tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, của lực lượng vũ trang nhân dân (Điều 45) và các loại trường 

chuyên biệt khác, như: Trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường phổ thông dân tộc bán trú, 

Trường dự bị đại học (Điều 56); Trường chuyên, Trường năng khiếu (Điều 57); Trường, lớp 

dành cho người tàn tật (Điều 58); Trường giáo dưỡng (Điều 59). Về các cơ sở giáo dục khác, 

thì theo tinh thần quy định tại Điều 60 Luật giáo dục, đó là các cơ sở giáo dục được thành 

lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Chính phủ. 

Để thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 277 Bộ luật Tố tụng hình sự, các Toà án 

cần rà soát lại trong danh sách Hội thẩm nhân dân đã có thành phần Hội thẩm nhân dân như 

trên hay chưa? Nếu chưa có thì cần báo cáo ngay bằng văn bản với Hội đồng nhân dân đề 

nghị bầu bổ sung thành phần Hội thẩm nhân dân như trên. Trong khi Hội đồng nhân dân 

chưa bầu bổ sung được, thì cần mời Hội thẩm nhân dân là người có nghề nghiệp, chuyên 

môn hiểu được tâm sinh lý trẻ em hoặc người đã từng là giáo viên hay đã từng làm cán bộ 

Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh tham gia Hội đồng xét xử. 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
268



  CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 05/1999/KHXX NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 1999 

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN THEO ĐIỀU 136 VÀ ĐIỀU 159 BỘ LUẬT HÌNH 

SỰ 

Kính gửi: Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp 

Trong thời gian qua, một số Toà án nhân dân tối cao đề nghị hướng dẫn việc xác định giá 

trị tài sản để truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 136 và Điều 159 Bộ luật Hình sự; sau khi 

trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau: 

Khi xét xử các vụ án về tội chiếm giữ trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa hoặc tội chiếm 

giữ trái phép tài sản của công dân, thì việc xác định giá trị tài sản để áp dụng tình tiết định 

khung tăng nặng "tài sản có giá trị lớn" theo Khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự hoặc xác định 

"tài sản có giá trị lớn" để truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 159 Bộ luật hình sự được thực 

hiện theo hướng dẫn tại Mục 8 Nghị quyết số 1/1998-NQ-HĐTP ngày 1-9-1998 của Hội đồng 

Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao "Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình 

sự"; cụ thể là: 

a. Đối với tội chiếm giữ trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 136 Bộ luật Hình sự). 

- Nếu giá trị tài sản bị chiếm giữ dưới 70 triệu đồng, thì áp dụng Khoản 1 Điều 136 Bộ 

luật Hình sự. 

- Nếu giá trị tài sản bị chiếm giữ từ 70 triệu đồng trở lên được coi là "tài sản có giá trị 

lớn" và trong trường hợp này phải áp dụng Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Hình sự. 

b. Đối với tội chiếm giữ trái phép tài sản của công dân (Điều 159 Bộ luật hình sự). 

- Nếu giá trị tài sản bị chiếm giữ dưới 70 triệu đồng, thì chưa đến mức phải bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự. 

- Nếu giá trị tài sản bị chiếm giữ từ 70 triệu đồng trở lên được coi là "tài sản có giá trị lớn" và 

phải xét xử theo Điều 159 Bộ luật Hình sự.  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 05/1999/KHXX Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 1999 

  Trịnh Hồng Dương 
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Công văn số 140/1998/KHXX ngày 11/12/1998 của Tòa án nhân dân tối cao về việc 

hướng dẫn áp dụng Điều 109 Bộ luật hình sự. 

 

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 04/HĐTP ngày 29-11-1986 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao “Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần các tội phạm của 

Bộ luật hình sự” và Nghị quyết số 01-89/HĐTP ngày 19-4-1989 của Hội đồng Thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao “Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật hình 

sự” và đối chiếu với Thông tư số 12/TTLB ngày 26-7-1995 của liên bộ Y tế, Lao động - 

Thương binh và xã hội “Quy định về tiêu chuẩn thương tật và tiêu chuẩn bênh tật mới”, thì 

trường hợp người bị gây thương tích phải cắt bỏ lá lách được xác định tỷ lệ thương tật từ 31% 

- 35% là trường hợp bị thương tích nặng. Tuy nhiên, các Nghị quyết nêu trên đều chưa có 

hướng dẫn thế nào là “cố tật nặng” và người bị gây thương tích phải cắt bỏ lá lách có phải là 

trường hợp bị gây cố tật nặng hay không. 

Vì vậy, đối với trường hợp người bị gây thương tích phải cắt bỏ lá lách, việc truy tố, xét 

xử đối với kẻ phạm tội được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 03/TATC ngày 22-10-

1987 của Tòa án nhân dân tối cao “Hướng dẫn về Điều 109 Bộ luật hình sự”, cụ thể: “.....đối 

với trường hợp này không cần thiết phải giám định cũng có thể truy tố, xét xử kẻ phạm tội 

theo khoản 3 Điều 109 Bộ luật hình sự, vì việc bị cắt bỏ lá lách, một bộ phận quan trọng của 

cơ thể, được coi là cố tật nặng”. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 42/1998/KHXX Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 1998 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 42/1998/KHXX NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 

1998 VỀ VIỆC NGƯỜI BỊ HẠI VẮNG MẶT TẠI PHIÊN TOÀ PHÚC THẨM 

 

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 20/CVTA ngày 6-3-1998 của Toà án nhân dân tỉnh 

Bình Phước, Toà án nhân dân tối cao có ý kiến như sau: 

Tại Khoản 2 Điều 217 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: "Người bào chữa, người bảo 

vệ quyền lợi của đương sự, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến 

việc kháng cáo, kháng nghị được triệu tập tham gia phiên toà. Nếu có người vắng mặt mà có 

lý do chính đáng thì Hội đồng xét xử có thể vẫn tiến hành xét xử, nhưng không được ra bản 

án hoặc quyết định không có lợi cho bị cáo hoặc đương sự vắng mặt; trong các trường hợp 

khác thì phải hoãn phiên toàn". 

Theo quy định trên thì nếu người bị hại có kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ mà vắng 

mặt có lý do chính đáng (do ốm đau, do bị tai nạn hay gặp rủi ro khác mà không thể có mặt 

tại phiên toà phúc thẩm được), Toà án có thể xử vắng mặt người bị hại, nhưng không được 

ra bản án hoặc quyết định không có lợi cho họ; trong trường hợp Toà án thấy có thể ra bản 

án, quyết định theo hướng không có lợi cho người bị hại vắng mặt, thì phải hoãn phiên toà. 

Nếu người bị hại đã được triệu tập hợp lệ, không gặp khó khăn, trở ngại đến mức không thế 

có mặt theo giấy triệu tập được, mà cố tình vắng mặt, thì Toà án có quyền xét xử vắng mặt 

người bị hại, kể cả việc ra bản án, quyết định không có lợi cho họ. 

Bản án phúc thẩm có lợi cho người bị hại có kháng cáo là bản án, quyết định theo 

hướng chấp nhận một phần hoặc toàn bộ kháng cáo của người bị hại, xử tăng hình phạt, tăng 

bồi thường đối với bị cáo, huỷ bản án sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại theo hướng có lợi cho 

người bị hại. Trường hợp bản án phúc thẩm Quyết định bác toàn bộ kháng cáo của người bị 
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hại, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm không bị coi là trường hợp ra bản án 

không có lợi cho người bị hại. 

Trong trường hợp nêu tại Công văn của Quý Toà, người bị hại kháng cáo đã ba lần 

được triệu tập tham gia phiên toà nhưng cả ba lần đều vắng mặt không rõ lý do và chính 

quyền địa phương xác nhận rằng họ đã bỏ địa phương đi đâu không rõ, cần được coi là 

trường hợp người bị hại vắng mặt không có lý do chính đáng, cố tình vắng mặt tại phiên toà. 

Vì vậy, trong trường hợp này Toà án cấp phúc thẩm có quyền xét xử vắng mặt người bị hại, 

kể cả việc ra bản án, quyết định không có lợi cho họ. 

 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 98/KHXX Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 1997 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 98/KHXX NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 1997 VỀ 

VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT  

Kính gửi: Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Sau khi nghiên cứu Công văn ngày 28-05-1997 (không đề số) của Toà án nhân dân tỉnh 

Quảng Trị đề nghị hướng dẫn áp dụng pháp luật về việc xử lý các khoản tiền, tài sản do bị 

cáo chiếm đoạt, nhưng chưa tìm được chủ sở hữu của các tài sản đó trong khi xét xử, Toà án 

nhân dân tối cao có ý kiến như sau:  

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Bộ luật hình sự về tịch thu vật và tiền bạc trực tiếp 

liên quan đến tội phạm thì "đối với những vật, tiền bạc thuộc sở hữu xã hội chủ nghiã hoặc 

thuộc tài sản của người khác bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép thì không 

tịch thu mà trả lại cho người sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp". Mặt khác, theo quy định 

tại Điểm b Khoản 2 Điều 58 Bộ luật tố tụng hình sự về xử lý vật chứng thì: "vật chứng là 

những vật, tiền bạc thuộc sở hữu xã hội chủ nghiã hoặc thuộc sở hữu của người khác bị 

người phạm tội chiếm đoạt hoặc dùng làm công cụ phạm tội thì trả lại cho chủ sở hữu hoặc 

người quản lý hợp pháp; trong trường hợp không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản 

lý hợp pháp thì sung công quỹ Nhà nước".  

Như vậy, các khoản tiền, tài sản do bị cáo chiếm đoạt, nhưng chưa tìm được chủ sở 

hữu mà quý Toà nêu trong công văn trên thì Hội đồng xét xử phải căn cứ vào hồ sơ vụ án và 

việc xét xử tại phiên toà để xem đã xác định được ai là chủ sở hữu các khoản tiền, tài sản đó 

hay chưa. Trong trường hợp đã xác định được chủ sở hữu của những tài sản đó, thì Hội đồng 

xét xử quyết định trả lại cho chủ sở hữu. Trong trường hợp không xác định được ai là chủ sở 

hữu của những tài sản đó, thì Hội đồng xét xử quyết định sung công quỹ Nhà nước. Việc trả 

lại tài sản cho chủ sở hữu hay quyết định sung công quỹ Nhà nước đều phải được nhận định 
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và quyết định trong bản án, quyết định. Thời điểm xác lập quyền Sở hữu đối với các khoản 

tiền, tài sản này là ngày bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật. 

 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 59/KHXX Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1997 

 CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 59/KHXX NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 1997 VỀ 

VIỆC ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 

ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 

 

Kính gửi:  - Các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp 

- Các đồng chí Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 

Để áp dụng thống nhất các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 

Hình sự được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10-5-1997, trong khi chờ đợi 

các cơ quan có thẩm quyền ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng các quy định của 

Luật này, Toà án nhân dân tối cao lưu ý các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp, các 

đồngchí Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao một số điểm sau đây: 

I. VỀ THỜI HIỆU 

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì 

"Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội có 

hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch nước công bố, trừ trường hợp văn bản đó quy định ngày có hiệu 

lực" cho nên Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội thông 

qua ngày 10-5-1997 và được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 22-5-1997 (sau đây gọi tắt 

là Luật sửa đổi, bổ sung...) có hiệu lực kể từ ngày 22-5-1997. 

2. Khoản 1 Điều 7 Bộ luật Hình sự quy định: "Điều luật áp dụng đối với một hành vi 

phạm tội là điều luật đang có hiệu lực khi hành vi ấy được thực hiện"; do đó, các quy định 

của luật sửa đổi, bổ sung được áp dụng đối với tất cả các hành vi phạm tội được thực hiện kể 

từ ngày 22/5/1997 trở đi. 

3. Khoản 2 Điều 7 Bộ luật Hình sự quy định: "Điều luật quy định một tội phạm mới 

hoặc một hình phạt nặng hơn không áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi 

điều luật đó được ban hành, trừ trường hợp luật quy định khác". Trong Luật sửa đổi, bổ 
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sung... không có quy định khác với quy định này, cho nên, nếu hành vi phạm tội đã được 

thực hiện trước ngày 22-5-1997, mà sau ngày đó mới xét xử sơ thẩm, phúc thẩm hoặc giám 

đốc thẩm thì vẫn áp dụng các quy định cũ của Bộ luật Hình sự, mà không được áp dụng các 

quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung... có quy định tội phạm mới hoặc hình phạt nặng 

hơn; cụ thể là: 

a) Về Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung.... 

Không áp dụng các quy định sau đây, trừ trường hợp được hướng dẫn tại điểm 4 mục I 

Công văn này: 

- Tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 133); 

- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa (các 

khoản 2, 3, 4 Điều 134a), trừ trường hợp....; 

- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa (các 

khoản 2, 3, 4 Điều 137a); 

- Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của công dân (Điều 156); 

- Tội lập quỹ trái phép (Điều 175); 

- Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 221a); 

- Tội giả mạo trong công tác (Điều 224); 

- Tội nhận hối lộ (Điều 226); 

- Tội đưa hối lộ, tội làm môi giới hối lộ (Điều 227); 

- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi (Điều 228 

a). 

b) Về Điều 2 của Luật sửa đổi, bổ sung... 

Không áp dụng các quy định tại các Điều: 185a, 185b, 185c, 185d, 185đ, 185e, 185g, 

185h, 185i, 185k, 185l, 185m, 185n, 185o. 

c) Về Điều 3 của Luật sửa đổi, bổ sung... 

Không áp dụng các quy định tại các điều: 112a, 113a, 114, 202, 202a, 202b. 

d) Về Điều 4 của Luật sửa đổi, bổ sung... 

Không áp dụng các quy định sau đây: 

- Điểm c khoản 1 Điều 39 về tình tiết tăng nặng: "Lợi dụng chức vụ cao để phạm tội"; 

- Đoạn 2 khoản 3 Điều 100; 
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- Tội hiếp dâm (Điều 112); 

- Tội cưỡng dâm (Điều 113): 

- Hình phạt bổ sung đối với các tội mới được bổ sung (Điều 118); 

- Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 134); 

- Tội sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa (các khoản 2, 3 Điều 137); 

- Hình phạt bổ sung đối với các tội mới được bổ sung (Điều 142); 

- Tội che giấu tội phạm, tội không tố giác tội phạm đối với các tội mới được bổ sung 

(Điều 246, Điều 247). 

4. Khoản 3 Điều 7 Bộ luật Hình sự quy định: "Điều luật xoá bỏ một tội phạm hoặc quy 

định một hình phạt nhẹ hơn được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi 

điều luật đó được ban hành"; do đó, các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung... không được 

nêu tại điểm 3 mục I Công văn này, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện 

trước ngày 22-5-1997. Ngoài ra cũng được áp dụng các quy định cụ thể sau đây của Luật sửa 

đổi, bổ sung đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước ngày 22-5-1997: 

- Được áp dụng khoản 1 Điều 133, khoản 1 Điều 134a, khoản 2 Điều 156 (Luật sửa 

đổi, bổ sung...) để tuyên bố bị cáo không phạm tội đối với các hành vi tương ứng: tham ô tài 

sản xã hội chủ nghĩa; lợi dụng chức vụ quyền hạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ 

nghĩa; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của công dân, nếu tài sản bị chiếm 

đoạt có giá trị dưới năm triệu đồng và không thuộc các các trường hợp: gây hậu quả nghiêm 

trọng, vi phạm nhiều lần hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm. 

- Theo các văn bản hướng dẫn trước đây của Toà án nhân dân tối cao và các cơ quan 

hữu quan, nếu tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 

sản của công dân mà giá trị tài sản chiếm đoạt từ năm tấn gạo trở lên được coi là lớn và bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 133 hoặc khoản 2 Điều 156 Bộ luật Hình 

sự. Nay theo quy định tại khoản 1 Điều 133, khoản 1 Điều 156 (Luật sửa đổi, bổ sung...) nếu 

tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của công 

dân mà giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ năm triệu đồng đến dưới một trăm triệu đồng và 

không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 của các điều luật tương ứng này, 

thì chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều luật tương ứng; do đó, khi xét xử 

được áp dụng quy định này của Luật sửa đổi, bổ sung... để xét xử hành vi tham ô tài sản xã 

hội chủ nghĩa; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của công dân theo khoản 1 

Điều 133 hoặc khoản 1 Điều 156 Bộ luật hình sự mà giá trị tài sản bị chiếm đoạt đến dưới 

một triệu đồng. 
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- Được áp dụng khoản 1 Điều 134a (Luật sửa đổi, bổ sung...) mà không áp dụng điểm đ 

khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự để xét xử đối với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, nếu không thuộc một trong các trường hợp được 

quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 134a. Nếu thuộc một trong các trường hợp này, thì 

phải áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

- Được áp dụng khoản 1 Điều 226, khoản 1 Điều 227 (Luật sửa đổi, bổ sung...) để 

tuyên bố bị cáo không phạm tội đối với các hành vi tương ứng: nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi 

giới hối lộ, nếu của hối lộ có giá trị dưới năm trăm nghìn đồng và không thuộc các trường 

hợp: gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm nhiều lần hoặc đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm. 

- Được áp dụng khoản 1 Điều 137 (Luật sửa đổi, bổ sung...) để tuyên bố bị cáo không 

phạm tội đối với hành vi sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa, nếu chưa gây hậu quả 

nghiêm trọng hoặc chưa bị xử phạt hành chính. 

II. VỀ ĐƯỜNG LỐI XÉT XỬ 

1. Kể từ ngày 22-5-1997 trở đi người nào thực hiện một trong các hành vi phạm tội 

được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung...., thì phải xử phạt nghiêm khắc theo đúng quy 

định của Luật này. 

2. Nếu trước ngày 22-5-1997 người nào thực hiện một trong các hành vi phạm tội được 

quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung... theo hướng nặng hơn, thì về nguyên tắc là phải áp 

dụng các quy định cũ của Bộ luật Hình sự để xử phạt họ, nhưng có tham khảo các quy định 

mới của Luật sửa đổi, bổ sung... để quyết định hình phạt cho thoả đáng. 

3. Trong trường hợp một người bị khởi tố, truy tố, xét xử về một tội nào đó với nhiều 

hành vi phạm tội (ví dụ: nhiều hành vi mua bán trái phép chất ma tuý), trong đó có hành vi 

thực hiện trước, có hành vi thực hiện sau ngày 22-5-1997, thì áp dụng điều luật đã được sửa 

đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung để xét xử (trong ví dụ trên là phải áp dụng Điều 

185đ), nhưng khi quyết định hình phạt cần cân nhắc số lượng và tính chất của các hành vi 

được thực hiện trước cũng như của các hành vi được thực hiện sau ngày 22-5-1997 để quyết 

định một mức hình phạt cho thoả đáng đối với tất cả hành vi đó. 

 

 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 33/KHXX Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 1996 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 33/KHXX NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1996 

HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ TRONG CÔNG TÁC 

XÉT XỬ VÀ THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ 

Trong thời gian vừa qua, Toà án nhân dân tối cao nhận được công văn của một số Toà 

án nhân dân địa phương, đề nghi hướng dẫn một số trường hợp cụ thể trong công tác xét xử 

và thi hành án phạt tù. Để thi hành thống nhất trong các trường hợp cụ thể đó, Toà án nhân 

dân tối cao lưu ý các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp như sau: 

1. Đối với trường hợp sau khi xét xử sơ thẩm xong bản án hình sự sơ thẩm bị kháng 

cáo hoặc bị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm và trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm, 

bị cáo đã bị tạm giam bằng mức hình phạt tù mà Toà án cấp sơ thẩm đã quyết định đối với bị 

cáo, thì theo quy định tại Điều 215
a
 Bộ luật Tố tụng hình sự. Toà án cấp phúc thẩm có trách 

nhiệm xem xét và tùy từng trường hợp cụ thể mà ra một trong các quyết định sau đây: 

a. Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn là tạm giam đối với bị cáo và trả tự do cho 

bị cáo (nếu bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam về hành vi vi phạm pháp luật khác) trong 

trường hợp bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Viện kiểm sát kháng nghị theo hướng 

giám nhẹ hình phạt cho bị cáo hoặc trong trường hợp người bị hại, người đại diện hợp pháp 

của họ kháng cáo, Viện Kiểm sát kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo, 

nhưng Toà án cấp phúc thẩm xét thấy không cần tiếp tục tạm giam bị cáo để hoàn thành việc 

xét xử. 

b. Quyết định tạm giam đối với bị cáo, trong trường hợp người bị hại, người đại diện 

hợp pháp của họ kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt đối 

với bị cáo và Toà án cấp phúc thẩm xét thấy cần tiếp tục tạm giam bị cáo để hoàn thành việc 

xét xử.  
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Trong trường hợp thấy gần hết thời hạn tù Toà án cấp sơ thẩm đã quyết định đối với bị 

cáo mà Toà án cấp phúc thẩm vẫn chưa ra một trong các quyết định nói trên thì Toà án cấp 

sơ thẩm cần chủ động yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm sớm giải quyết theo thẩm quyền. 

2. Đối với trường hợp bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm phạt tù với mức án dài hơn thời 

gian đã bị tạm giam (tính đến ngày xét xử sơ thẩm) dưới 30 ngày và trong thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị bị cáo đã bị tạm giam bằng mức hình phạt tù mà Toà án cấp sơ thẩm đã 

quyết định đối với bị cáo, nhưng vẫn chưa có kháng cáo, kháng nghị, thì việc trả tự do cho bị 

cáo là thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát (theo quy định tại khoản 6 Điều 23 Luật tổ chức 

Viện kiểm sát nhân dân). Trong trường hợp hết thời hạn phạt tù Toà án cấp sơ thẩm đã quyết 

định đối với bị cáo và vẫn trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị mà Viện kiểm sát chưa ra 

quyết định trả tự do cho bị cáo thì Toà án cấp sơ thẩm cần chủ động yêu cầu Viện kiểm sát 

sớm giải quyết theo thẩm quyền. 

Cần lưu ý rằng trong trường hợp hết thời hạn phạt tù mà Toà án cấp sơ thẩm đã quyết 

định đối với bị cáo và đã hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị, thì Toà án cấp sơ thẩm căn cứ 

vào khoản 3 Điều 226 Bộ luật Tố tụng hình sự ra quyết định thi hành án phạt tù đối với 

người bị kết án, trong đó cần nói rõ người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt tù và yêu 

cầu cơ quan Công an trả tự do ngay cho người bị kết án, nếu họ không bị tạm giữ, tạm giam 

về hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Tuy nhiên, để tránh tình trạng tương tự xảy ra, từ nay về sau khi xét xử sơ thẩm, nếu 

Toà án cấp sơ thẩm thấy cần thiết quyết định đối với bị cáo mức án dài hơn thời gian bị cáo 

đã bị tạm giam (tính đến ngày xét xử sơ thẩm) trên một tháng thì mới kết án bị cáo theo mức 

án đó. Trong trường hợp chỉ thấy cần thiết kết án bị cáo với mức án dài hơn dưới 30 ngày 

(thông thường để làm quyết định con số tròn tháng), thì không nên kết án theo mức án đó, 

mà kết án bị cáo với mức án bằng đúng thời hạn tạm giam và trả ngay tự do cho bị cáo tại 

phiên toà. 

Ví dụ: Một bị cáo đã bị tạm giam đến ngày xét xử sơ thẩm là 14 tháng 11 ngày. Nếu 

Toà án cấp sơ thẩm thấy cần thiết phạt tù bị cáo với mức án từ 16 tháng tù trở lên thì mới 

nên quyết định mức án đó. Ngược lại nếu Toà án cấp sơ thẩm xét thấy chưa cần thiết phạt bị 

cáo với mức án 16 tháng tù mà thấy chỉ cần phạt bị cáo mức án 15 tháng tù vì muốn quyết 
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định con số tròn tháng, thì trong trường hợp này, chỉ nên phạt bị cáo mức án bắng đúng thời 

hạn tạm giam là 14 tháng 11 ngày và trả tự do cho bị cáo tại phiên toà (nếu bị cáo không bị 

tạm giữ, tạm giam về hành vi vi phạm pháp luật khác) 

3. Đối với trường hợp trong một vụ án hình sự có nhiều bị cáo bị Toà án cấp sơ thẩm 

kết án, mà trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị chỉ có một hoặc một số bị cáo có kháng cáo 

hoặc bị kháng cáo, bị kháng nghị, thì căn cứ vào Điều 211, Điều 226 Bộ luật Tố tụng hình 

sự, phần của bản án hình sự sơ thẩm đối với những bị cáo không có kháng cáo hoặc không bị 

kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật và được thi hành; do đó, đối với 

những bị cáo này Toà án cấp sơ thẩm căn cứ vào điều 226 Bộ luật Tố tụng hình sự ra quyết 

định thi hành án phạt tù đối với họ (nếu họ bị phạt tù). 

  Phạm Hưng 

(Đã ký) 
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******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 05/KHXX NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 1996 VỀ 

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CẤM SẢN XUẤT, VẬN CHUYỂN, BUÔN 

BÁN VÀ ĐỐT PHÁO 

 

Kính gửi: các đồng chí chánh áncác toà án nhân dân và toà án quân sự các cấp. 

Ngày 8/8/1994 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 406/TTg "Về việc cấm sản 

xuất, buôn bán và đốt pháo", nhìn chung qua hơn 1 năm kể từ ngày ban hành Chỉ thị này các 

cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đoàn thể và đông đảo các tầng lớp 

nhân dân đồng tình ủng hộ và tự giác chấp hành. Nhưng gần đây, một số nơi đã xuất hiện 

việc nhập lậu pháo nước ngoài, đốt pháo nổ, có người vẫn còn tàng trữ pháo hoặc nguyên 

liệu làm pháo. Vì vậy, ngày 30/12/1995, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 74444/NC 

đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo kiên 

quyết, sát sao, bảo đảm thực hiện chỉ thị 406/TTg đạt kết quả. 

Để góp phần có hiệu quả vào việc bảo đảm thực hiện Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao đề nghị các Toà án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp 

lưu ý một số vấn đề sau đây: 

1. Trong trường hợp các vi phạm về sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo đã đến 

mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì ngay sau khi vụ án đã được kết thúc điều tra 

Toà án phải cử Thẩm phán theo dõi để nắm vững nội dung vụ án, khi cần thiết thì nêu ngay 

yêu cầu để Viện kiểm sát giải quyết, điều tra bổ sung nhằm bảo đảm cho việc đưa vụ án ra 

xét xử được nhanh chóng, chính xác, nghiêm minh, đúng chính sách và pháp luật. 

2. Về các hành vi vi phạm, Chỉ thị 406/TTg đã chỉ rõ:"Các vi phạm về sản xuất, buôn 

bán, vận chuyển và đốt pháo gây hậu quả nghiêm trọng phải bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự". Do đó, cần phân biệt như sau: 
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a. Đối với những trường hợp sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán pháo và thuốc pháo 

đến mức như hướng dẫn tại phần B Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 7/1/1995 của Toà 

án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ hướng dẫn áp dụng Điều 95, 

Điều 96 Bộ luật hình sự, thì phải bị try cứu trách nhiệm hình sự. (Cụ thể là: thuốc pháo từ 

3kg đến 30 kg hoặc với số lượng dưới mức này nhưng đã bị xử phạt hành chính về một trong 

các hành vi này hoặc đã bị kết án nhưng chưa được xoá án về tội cố ý , có tính chất chuyên 

nghiệp hoặc trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc đối với pháo quả, bánh pháo 

với số lượng có số lượng thuốc pháo tương đương với mức hướng dẫn trên đây đều phải bị 

truy cứu trác nhiệm hình sự theo khoản 1 Điều 96 Bộ luật hình sự). Tuỳ từng trường hợp cụ 

thể, Toà án xét xử họ về một trong các tội "chế tạo", "tàng trữ", "sử dụng", "mua bán trái 

phép chất nổ, chất cháy"... theo quy định tại Điều 96 Bộ luật hình sự. Trong trường hợp họ 

có nhiều hành vi phạm tội, thì xét xử họ về tội danh với tên gọi đầy đủ hành vi phạm tội. 

b. Đối với người vận chuyển pháo hoặc thuốc pháo với số lượng đến mức phải bị truy 

cứu trác nhiệm hình sự (như đã nói tại điểm a trên đây), mà họ biết rõ là hàng họ vận chuyển 

là pháo hoặc thuốc pháo, thì Toà án xét xử về tội được quy định tại Điều 96 Bộluật hình sự 

với vai trò là người đồng phạm. Nếu họ không biết hàng mà họ vận chuyển là pháo, thuốc 

pháo thì không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với họ. 

c. Trong những trường hợp sản xuất, tàng trữ vận chuyển, đốt pháo chưa đến mức phải 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự (không thuộc những trường hợp được hướng dẫn tại điểm a 

trên đây), nhưng gây cháy nhà, cháy phương tiện vận tải, gây thương tích cho người khác 

hoặc gây chết người ... thì tuỳ từng trường hợp cụ thể, Toà án có thể xét xử họ về tội "vô ý 

gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của công dân", "tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn 

hại nặng cho sức khoẻ của người khác" ... Trong những trường hợp này nếu số lượng pháo, 

thuốc pháo được sử dụng, vận chuyển, buôn bán đã đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự, thì Toà án phải xét xử về 2 tội:"Tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng,mua bán trái phép 

chất nổ, chất cháy ..." và tội tương ứng về hậu quả đã gây ra. 

3. Chỉ thị 406/TTg không cấm việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo hoa, 

nhưng cấm nhập loại thuốc pháo và pháo hoa từ nước ngoài vào Việt Nam. Tại Quyết định 

số 864/TTg ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ "Về chính sách mặt hàng và điều 

hành công tác xuất nhập khẩu năm 1996" đã chỉ rõ cấm nhập khẩu "pháo các loại" từ nước 

ngoài vào Việt Nam. Do đó: 
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a. Đối với những trường hợp nhập khẩu pháo và thuốc pháo các loại, nếu bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, thì Toà án xét xử họ về tội "buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng 

hoá qua biên giới" theo Điều 97 Bộ luật hình sự. 

b. Đối với những trường hợp buôn bán pháo hoa đã được nhập khẩutrái phép từ nước 

ngoài vào Việt nam , cần phân biệt 2 trường hợp: 

+ Nếu có sự hứa hẹn về sự tiêu thụ pháo hoa với kẻ nhập khẩu , thì phải xét xử về tội 

"buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hành hoá qua biên giới" với vai trò là người đồng 

phạm. 

+ Nếu không có sự hứa hẹn trước về việc tiêu thụ pháo hoa với kẻ nhập khẩu mà bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự, thì Toà án xét xử họ về tội "buôn bán hàng cấm" theo điều 166 

Bộluật hình sự. 

4. Đối với trường hợp đốt pháo nổ trong phạm vi gia đình thì không bị xử lý về hình 

sự, nhưng cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính theo quy định của Pháp 

lệnh xử lý vi phạm hành chính và Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Đối với trường hợp đốt pháo nổ ở nơi công cộng, nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

thì sẽ xét xử họ về tội "gây rối trật tự công cộng" theo Điều 198 Bộ luật hình sự; Nếu có kèm 

theo việc ném vào người khác gây thương tích, gây chết người, gây thiệt hại về tài sản còn bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng. 

5. Khi xét xử các vụ án về vi phạm Chỉ thị 406/TTG, các Toà án cần phối hợp với các 

cơ quan thông tin đại chúng thông báo kết quả xét xử trên các loaị hình báo chí để mọi người 

biết, đồng thời thông báo ngắn gọn về Toà án nhân dân tối cao. Trong những điều kiện cho 

phép có thể mở phiên toà lưu động nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh phòng và 

chống loại hình vi phạm tội này. 

 

  Phạm Hưng 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 73-TK Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 1995 

 

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 73-TK NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM 1995  

Về đường lối xét xử loại tội phạm tình dục trẻ em 

 

Báo Thanh niên số 126 ra ngày 27-10-1994 có bài "Đồng Nai:Báo động trẻ em bị lạm 

dụng tình dục" và báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 15-2-1995 có bài "Lạm dụng 

tình dụng trẻ em: tình trạng khẩn cấp", đã phản ánh tình trạng hiếp dâm trẻ em và lạm dụng 

tình dục đối với trẻ em xảy ra rất nghiêm trọng ở tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí 

Minh.Theo khảo sát của Bộ Nội vụ, 15% số phụ nữ đi vào con đường mại dâm chưa đến tuổi 

thành niên. 

Tại công văn số 945-TTBC ngày 27-2-1995 của văn phòng chính phủ về việc chống 

nạn mại dâm trẻ em đã thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh yêu cầu Uỷ Ban 

bảo vệ và Chăm sóc trẻ em làm việc với một số cơ quan đoàn thể, trong đó có Toà án nhân 

dân tối cao, để kiến nghị các biện pháp cụ thể chống nạn mại dâm trẻ em. 

Để góp phần ngăn chặn tệ nạn nói trên, Toà án nhân dân tối cao yêu cầu toà án nhân 

dân các địa phương chủ động làm việc với các cơ quan Công an và Viện kiểm sát cùng cấp 

nắm tình hình và có kế hoạch phối hợp ngay từ giai đoan điều tra để nhanh chóng đưa ra 

truy tố, xét xử những người có hành vi hiếp dâm trẻ em, cưỡng dâm trẻ em, giao cấu với trẻ 

em dưới 16 tuổi, chứa hoặc môi giới gái mại dâm là trẻ em. Khi đưa ra xét xử những người 

có hành vi phạm tội nêu trên, các Toà án lưu ý như sau: 

- Phải xử phạt thật nghiêm khắc với hình phạt cao trong khung hình phạt quy định tại 

các điều luật đã áp dụng; đồng thời phải áp dụng thêm hình phạt bổ sung theo quy định của 

Bộ Luật Hình sự. 
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- Đối với những trường hợp mà người có hành vi hiếp dâm trẻ em,cưỡng dâm trẻ em 

hoặc giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi lại có cùng dòng máu về trực hệ với nạn nhân hoặc là 

anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng mẹ khác cha, anh chị em cùng cha khác mẹ với 

nạn nhân, thì ngoài việc xét xử bị cáo về một tội theo quy định tại các Điều 112, 113, hoặc 

114 Bộ Luật Hình sự, còn phải xét xử bị cáo thêm về tội "loạn luân" theo Điều 146 Bộ Luật 

Hình sự. 

- Đối với những người có hành vi chứa hoặc môi giới gái mại dâm là trẻ em, cần xử 

phạt nghiêm khắc hơn so với trường hợp chứa hoặc môi giới gái mại dâm là người thành 

niên; nếu những người này dùng nhà ở, nhà hàng của tư nhân để hoạt động mại dâm, thì phải 

áp dụng khoản 1 Điều 33 Bộ Luật Hình sự để tịch thu sung quỹ Nhà nước phần nhà ở, nhà 

hàng mà họ dùng vào việc thực hiện tội phạm. 

- Cần tổ chức phiên toà ngay tại địa bàn xảy ra tội phạm và đưa tin công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng để phát huy kết quả phiên toà nhằm ngăn ngừa tội phạm. 

- Trong trường hợp kẻ phạm tội sử dụng các cở sở quốc doanh (như khách sạn, nhà 

nghỉ, nhà hàng, vũ trường...) để tổ chức chứa gái mại dâm là trẻ em, ngoài việc xử lý nghiêm 

khắc đối với những người liên quan, cần ra quyết định yêu cầu cơ quan chủ quản của các cơ 

sở quốc doanh này áp dụng những biện pháp cần thiết để khắc phục nguyên nhân và điều 

kiện phát sinh tội phạm. 

Sau khi xét xử các vụ án thuộc loại nêu trên, các Toà án cần có báo cáo nhanh gửi về 

Toà án nhân dân tối cao. 

 

 Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 13/KHXX Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 1995 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 13/KHXX NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM 1995 

HƯỚNG DẪN VIỆC GIẢM THỜI HẠNCHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ 

 

Nhân dịp kỷ niệm lầm thứ 50 Quốc khách nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

ngày 27-2-1995 Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 335 QĐ/CTN về đặc xá năm 

1995. Ngoài việc quyết định tha tù và miễn chấp hành hình phạt tù còn lại cho một số đối 

tượng, tại Điểm 4 của Quyết định, Chủ tịch nước còn lưu ý Toà án nhân dân tối cao và các 

cơ quan liên quan cần tổ chức thực hiện tốt việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt cho 

phạm nhân theo quy định tại các Điều 49, 51 Bộ luật Hình sự và tại các Điều 237, 238 Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Để thực hiện nghiêm chỉnh điểm lưu ý của Chủ tịch nước, Toà án nhân 

dân tối cao đề nghị các đồng chí Chánh án các Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và các đồng chí Chánh án Toà án quân sự quân khu và tương đương cần quán 

triệt và tổ chức thực hiện tốt các điểm sau đây: 

1. Chủ động đặt vấn đề với các cơ quan có nhiệm vụ thi hành án phạt tù quy định tại 

Điều 227 Bộ luật Tố tụng hình sự về điểm lưu ý của Chủ tịch nước. Đề nghị các cơ quan này 

rà soát danh sách những người đang chấp hành hìmh phạt tù tại trại giam do mình quản lý để 

xem xét, nếu có đối tượng không thuộc các đối tượng được tha tù hoặc miễn chấp hành hình 

phạt tù theo quy định tại các Điểm 1, 2 Quyết định về đặc xá năm 1995 của Chủ tịch nước 

(hoặc tuy thuộc các đối tượng đó, nhưng cần sớm được xét tha tù) và có đủ các điều kiện 

quy định tại các Điều 49, 51 Bộ luật Hình sự và tại Điều 237 Bộ luật Tố tụng hình sự thì lập 

hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp 

nghiên cứu đề xuất ý kiến. 
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2. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hìmh phạt tù và có ý 

kiến đề xuất của Viện kiểm sát, Toà án cần khẩn trương tổ chức xét giảm thời hạn chấp hành 

hình phạt tù. 

3. Về thủ tục xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, về điều kiện và mức giảm thời 

hạn chấp hành hình phạt tù, cần phải được thực hiện đúng các hướng dẫn tại Thông tư liên 

ngành số 04-89/TTLN ngày 15-8-1989 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ "Về việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù" (xem sách 

"Các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng"; tập I; Toà án nhân dân tối cao xuất bản năm 

1990; trang 145 - 149). 

4) Mặc dù việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù là công tác thường xuyên, 

song năm 1995 là năm có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc ta, nên cần xác định đây là công tác 

trọng tâm của Toà án trong năm 1995; do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có 

nhiệm vụ thi hành án phạt tù, Viện kiểm sát để thực hiện tốt công tác này. 

 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 09/KHXX Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 1995 

  

CÔNG VĂN 

 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 09/KHXX NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 

1995 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA LIÊN NGÀNH VỀ MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TRUY 

CỨU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI TỘI PHẠM  

  

Ngày 14-2-1995, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, lãnh đạo Bộ Nội vụ và đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp đã họp để xem xét một số kiến 

nghị của một số cơ quan bảo vệ pháp luật một số địa phương đối với một số hướng dẫn của 

liên ngành về việc truy cứu trách nhiệm hình sự một số loại tội phạm. Sau khi thảo luận, 

đánh giá một cách toàn diện các vấn đề có kiến nghị, cuộc họp đã đi đến thống nhất như sau: 

1- Việc xử lý các hành vi nhập khẩu trái phép, buôn bán trái phép thuốc lá điếu của 

nước ngoài được hướng dẫn tại điểm 1 Thông tư liên ngành số 11/TTLN ngày 20-11-1990 

vẫn là phù hợp, đúng đắn. Việc thực hiện nghiêm chỉnh hướng dẫn tại Thông tư liên ngành 

này sẽ góp phần tích cực trong tình hình tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu 

hiện nay. 

2- Về căn cứ để xác định các tình tiết "Tài sản có số lượng lớn hoặc có giá trị lớn", "thu 

lợi bất chính lớn", "gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản", nói chung vẫn áp dụng sự hướng 

dẫn tại mục XII Nghị quyết số 1/89 - HĐTP ngày 19-4-1990 của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án nhân dân tối cao "Hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình 

sự". 

Tuy nhiên, đối với các tình tiết "gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản", "gây hậu quả 

nghiêm trọng", "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" về mặt tài sản đối với các nhóm tội 

không có yếu tố "chiếm đoạt" như: "cố ý làm trái...", "thiếu trách nhiệm..." Toà án nhân dân 

tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu và thống nhất hướng dẫn 

trong thời gian gần đây. 
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3- Về đường lối xử lý các tội được quy định tại Điều 96a và Điều 203 Bộ luật hình sự, 

sự hướng dẫn tại Thông tư liên ngành số 07/TTLN ngày 5-2-1992 của Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội dụ "Hướng dẫn việc áp dụng Điều 96a và Điều 

203 Bộ luật hình sự" là đúng đắn. Việc xác định "số lượng lớn, giá trị lớn" đối với các chất 

ma tuý khác không phải là thuốc phiện là một vấn đề phức tạp, Toà án nhân dân tối cao, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn chi tiết về vấn đề này. Trước 

mắt, việc xác định "số lượng lớn, giá trị lớn" đối với các chất ma tuý khác vẫn cần phải xác 

định theo giá trị tương ứng với giá trị của thuốc phiện như đã hướng dẫn tại Thông tư liên 

ngành số 07/TTLN ngày 5-12-1992. 

Tòa án nhân dân tối cao thông báo để các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp 

biết và thực hiện.  
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 88/NCPL Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 1994 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 88/NCPL NGÀY 1-3-1994 VỀ VIỆC KHÔNG 

TIẾP TỤC ÁP DỤNG THÔNG TƯ LIÊN NGÀNH SỐ 10/TTLN NGÀY 25-10-1990 

  

Trước đây trong tình hình cấp bách về tín dụng, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của 

người gửi tiền, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Trọng tài kinh tế Nhà nước đã ban hành Thông tư Liên 

ngành số 10/TTLN ngày 25-10-1990 "Hướng dẫn giải quyết một số vấn đề cấp bách về tín 

dụng". Những hướng dẫn trong Thông tư này đã kịp thời giúp cho các cơ quan bảo vệ pháp 

luật ở địa phương giải quyết tốt các vụ án liên quan đến tín dụng. Cho đến thời điểm hiện 

nay tình hình nói chung và các quy định của Nhà nước về tín dụng đã có sự thay đổi. Tuy 

nhiều hướng dẫn trong Thông tư này vẫn đúng, nhưng cũng có những điểm hướng dẫn trong 

Thông tư này không còn phù hợp nữa. Tại Công văn số 153/VP ngày 4-2-1994 của Viện 

Kiểm sát nhân dân tối cao, Công văn số 68/BNV (V19) ngày 16-2-1994 của Bộ Nội vụ, 

Công văn số 265/PLHS-HC ngày 5-2-1994 của Bộ Tư pháp, Công văn số 02TT/PL ngày 4-

2-1994 của Trọng tài kinh tế Nhà nước, các cơ quan này đều thống nhất là không tiếp tục áp 

dụng các hướng dẫn của Thông tư này trong điều tra, truy tố, xét xử ngày 1-3-1994. 

Toà án nhân dân tối cao thông báo cho các Toà án nhân dân và Toà án quân sự các cấp 

biết kể từ ngày 1-3-1994 Thông tư liên ngành số 10/TTLN ngày 25-10-1990 của Toà án 

nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Trọng tài kinh tế 

Nhà nước "Hướng dẫn giải quyết một số vấn đề cấp bách về tín dụng" hết hiệu lực, không 

còn được áp dụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử nữa. Sau ngày 1-3-1994 khi điều 

tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến tín dụng, cũng như hụi (họ), thì tuỳ từng 

trường hợp cụ thể mà các cơ quan chức năng áp dụng các quy định của pháp luật, các hướng 

dẫn chung của các ngành, các hướng dẫn của ngành mình đã có trước và sau khi ban hành 

Thông tư liên ngành số 10/TTLN ngày 25-10-1990. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 20/NCPL Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 1994 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 20/NCPL NGÀY 18-1-1994 TRẢ LỜI MỘT 

SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ  

  

Khoản 2 Điều 207 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: "Viện kiểm sát kháng nghị bằng 

văn bản có nói rõ lý do. Kháng nghị được gửi đến Toà án đã xử sơ thẩm". Như vậy theo quy 

định này thì Viện kiểm sát thực hiện quyền kháng nghị bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ: 

ngày kháng nghị, kháng nghị về vấn đề gì trong bản án hoặc quyết định sơ thẩm; lý do của 

việc kháng nghị và yêu cầu của Viện kiểm sát, cũng theo quy định này thì Viện kiểm sát chỉ 

có trách nhiệm gửi bản kháng nghị đến Toà án đã xử sơ thẩm mà không có trách nhiệm 

thông báo việc kháng nghị hay gửi bản sao bản kháng nghị cho những người tham gia tố 

tụng nói chung và người bị kháng nghị, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc 

kháng nghị nói riêng. 

Theo quy định tại Điều 210 Bộ Luật tố tụng hình sự thì toà án đã xử sơ thẩm sau khi 

nhận được bản kháng nghị, phải có trách nhiệm thông báo cho những người tham gia tố tụng 

biết, để cho những người này biết diễn biến của quá trình tố tụng và chuẩn bị ý kiến của 

mình hoặc tài liệu, chứng cứ mới có liên quan đến việc xét xử vụ án để gửi cho Toà án cấp 

phúc thẩm. Việc thông báo của Toà án cấp sơ thẩm có thể được thực hiện bằng việc gửi bản 

thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị theo mẫu do Toà án nhân dân tối cao ban hành, 

trong đó cần ghi rõ nội dung kháng nghị hoặc cũng có thể bằng việc gửi bản sao bản kháng 

nghị của Viện kiểm sát. 

Đối với trường hợp tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo bị kháng nghị khai rằng chưa được 

nhận bản sao bản kháng nghị của Viện kiểm sát, nhưng đã được thông báo về việc kháng 

nghị thì Toà án cấp phúc thẩm có quyền tiếp tục xét xử vụ án. Nếu bị cáo bị kháng nghị chưa 

được nhận bản sao bản kháng nghị của Viện kiểm sát và cũng chưa được thông báo về việc 

kháng nghị, thì Toà án cấp phúc thẩm cần hỏi bị cáo đề nghị hoãn phiên toà hay không. Nếu 
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bị cáo có yêu cầu hoãn phiên toà thì Toà án cấp phúc thẩm cần chấp nhận yêu cầu của bị cáo 

hoãn phiên toà và thông báo luôn cho bị cáo biết việc kháng nghị của Viện kiểm sát. 

 

  Lê Thanh Đạo 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 328/NCPL Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 1993 

  

CÔNG VĂN 

SỐ 328/NCPL NGÀY 22-6-1993 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC RÚT 

QUYẾT ĐỊNH TRUY TỐ  

  

Trong thời gian vừa qua, Toà án nhân dân tối cao đã nhận được nhiều công văn của các 

Toà án nhân dân và toà án quân sự các cấp yêu cầu hướng dẫn thực hiện quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự về vấn đề kiểm sát viên rút một phần hay toàn bộ quyết định truy tố tại 

phiên toà, cụ thể là trong trường hợp nào được coi là Kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định 

truy tố và trong trường hợp nào được coi là kiểm sát viên rút một phần quyết định truy tố. 

Toà án nhân dân tối cao đã có công văn số 294/NCPL ngày 31-5-1993 gửi Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao trao đổi ý kiến về vấn đề nói trên. Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến với ý 

kiến của Toà án nhân dân tối cao tại công văn số 869/VKH ngày 14-6-1993 của Viện Kiểm 

sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn các Toà án nhân dân và Toà án 

quân sự các cấp thực hiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về vấn đề kiểm sát viên rút 

quyết định truy tố tại phiên toà như sau: 

1. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 142 Bộ luật tố tụng hình sự, thì quyết định 

truy tố của Viện Kiểm sát chính là bản cáo trạng mà kiểm sát viên đọc tại phiên toà; do đó, 

chỉ khi nào Kiểm sát viên rút toàn bộ bản cáo trạng mới được coi là rút toàn bộ quyết định 

truy tố. Trong trường hợp này, theo quy định tại khoản 2 Điều 195 và khoản 2 Điều 196 Bộ 

luật tố tụng hình sự và hướng dẫn tại điểm 2 mục III Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 

8-12-1988 của Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao "Hướng dẫn thi 

hành một số quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự", thì: "... trước khi nghị án, Hội đồng xét 

xử yêu cầu những người tham gia tố tụng (như người bào chữa, người bị hại, nguyên đơn 

dân sự...) trình bày ý kiến về việc rút quyết định truy tố của Viện Kiểm sát có hay không có 

căn cứ. Khi nghị án, nếu có căn cứ xác định bị cáo không có tội, thì Hội đồng xét xử tuyên 

án bị cáo không phạm tội. Ngược lại nếu có căn cứ xác định là bị cáo có tội thì Hội đồng xét 
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xử quyết định tạm đình chỉ việc xét xử vụ án và kiến nghị với Viện kiểm sát cấp trên xem 

xét việc rút quyết định truy tố của Viện Kiểm sát cấp dưới. Toà án xoá sổ thụ lý và chuyển 

hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát cấp trên (cấp trên trực tiếp của Viện Kiểm sát cùng cấp). Qua 

nghiên cứu hồ sơ và kiến nghị của Toà án nếu Viện Kiểm sát cấp trên thống nhất với việc rút 

quyết định truy tố của Viện Kiểm sát cấp dưới thì ra quyết định đình chỉ vụ án và thông báo 

cho Toà án đã tạm đình chỉ vụ án đó biết. Nếu Viện Kiểm sát cấp trên nhất trí với kiến nghị 

của Toà án thì ra quyết định huỷ việc rút quyết định truy tố của Viện Kiểm sát cấp dưới và 

chuyển hồ sơ cho toà án đã tạm đình chỉ vụ án. Toà án thụ lý lại và xét xử trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày thụ lý lại". 

2. Nếu tại phiên toà, sau khi xét hỏi, Kiểm sát viên chỉ rút quyết định truy tố đối với 

một tội hoặc một số tội và giữ nguyên quyết định truy tố đối với các tội khác hay Kiểm sát 

viên chỉ rút quyết định truy tố đối với một hoặc một số các bị cáo và giữ nguyên quyết định 

truy tố đối với bị cáo hoặc các bị cáo còn lại thì đây là các trường hợp Kiểm sát viên rút một 

phần quyết định truy tố. Vì vậy trong trường hợp này, theo quy định tại Điều 169 Bộ luật tố 

tụng hình sự và hướng dẫn tại điểm 2 mục III của Thông tư liên ngành nói trên thì: "Hội 

đồng xét xử vẫn xét xử toàn bộ vụ án và có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận việc rút 

truy tố đó. Căn cứ để chấp nhận hoặc không chấp nhận được ghi trong bản án". 

Trong trường hợp nếu Hội đồng xét xử không chấp nhận việc rút quyết định truy tố của 

Kiểm sát viên mà Viện trưởng Viện Kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp 

trên cho rằng việc rút quyết định, truy tố của Kiểm sát viên là đúng, thì Viện trưởng Viện 

Kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp trên có quyền kháng nghị theo thủ 

tục phúc thẩm. 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 481-NCPL Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1992 

  

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 481-NCPL NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 1992 

VỀ VIỆC TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ 

  

Trong thời gian vừa qua một số Toà án đã có những thiếu sót trong việc áp dụng thay 

đổi biện pháp ngăn chặn là tạm giam, hoãn thi hành án phạt tù, tạm đình chỉ thi hành án phạt 

tù, giảm thời gian chấp hành hình phạt tù, miễn chấp hành hình phạt tù... Những thiếu sót 

này đã dẫn tới những trường hợp không thể mở đươc phiên toà vì bị cáo không đến phiên toà 

(thậm chí có trường hợp bị cáo được trả tự do trước khi xét xử đã trốn ra nước ngoài), không 

bắt được người bị phạt tù để buộc chấp hành hình phạt, người được tạm đình chỉ chấp hành 

hình phạt tù trốn tránh việc tiếp tục chấp hành hình phạt (thậm chí có trường hợp bỏ trốn ra 

nước ngoài sau khi được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù)... Những thiếu sót này đã gây 

thiệt hai, gây khó khăn cho công tác xét xử và thi hành án, gây dư luận xấu trong nhân dân, 

ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành Toà án. Để khắc phục những thiếu sót này, Toà án nhân 

dân tối cao yêu cầu các Toà án các cấp lưu ý một số điểm sau: 

1. Đối với bị can, bị cáo phạm tội thuộc các trường hợp nghiêm trọng, đặc biệt là đối 

với những người phạm tội thuộc loại tham nhũng (tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, nhận hối 

lộ, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 

lập quỹ trái phép, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc lạm quyền , 

lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản công dân...), buôn lậu, buôn bán các chất 

ma tuý... nếu họ chưa bị tạm giam thì Toà án cần ra lệnh tạm giam họ để bảo đảm cho sự có 

mặt của họ tại phiên toà, cũng như để bảo đảm cho việc thi hành án khi họ bị phạt tù. 

Theo khoản 2 Điều 70 Bộ luật Tố tụng hình sự thì không tạm giam bị can, bị cáo là phụ 

nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới mười hai tháng, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà 

họ có nơi cư trú rõ ràng, trừ trường hợp đặc biệt. "Trường hợp đặc biệt" theo điều luật này 
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cần hiểu là các trường hợp bị can, bị cáo là phần tử nguy hiểm, phạm tội trong trường hợp 

đặc biệt nghiêm trọng. 

2. Đối với các bị can, bị cáo phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng mà Bộ luật Hình 

sự quy định hình phạt tù trên một năm thì Toà án cần ra lệnh tạm giam họ nếu họ không có 

nơi cư trú rõ ràng hoặc cư trú thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Trong 

các trường hợp này Toà án cần sớm mở phiên toà để xét xử vụ án. 

3. Đối với các bị can, bị cáo đang bị tạm giam thì tuyệt đối không được trả tự do cho 

họ vì các lý do như trả tự do để họ đi định cư ở nước ngoài, để đưa tang người thân thích: 

tuyệt đối không được trả tự do cho bị can, bị cáo không có nơi cư trú rõ ràng. 

4. Tại Công văn số 311/NCPL ngày 25-12-1990 Toà án nhân dân tối cao đã lưu ý các 

Toà án các cấp một số điểm về hoãn thi hành án phạt tù, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù. 

(Công văn này đã được đăng tải trong Tạp chí Toà án nhân dân số 12 năm 1990). Nay Toà 

án nhân dân tối cao lưu ý các Toà án các cấp thêm một số điểm như sau về hoãn thi hành án 

phạt tù: 

a) Khi đã hết hạn hoãn chấp hành hình phạt tù theo các điểm 2, 3, 4 Điều 231 Bộ luật 

Tố tụng hình sự (từ ba tháng đến một năm đối với phụ nữ có thai hoặc mới sinh đẻ, một năm 

đối với ngưới bị kết án là người lao động duy nhất trong gia đình, sáu tháng đến một năm 

đối với quân nhân bị kết án). Toà án phải ra ngay quyết định thi hành án đói với người đã 

được hoãn chấp hành hình phạt tù và theo dõi, đôn đốc để việc bắt họ chấp hành hình phạt tù 

được thực hiện nghiêm chỉnh. 

b) Đối với người được hoãn chấp hành hình phạt tù vì lý do họ ốm nặng (điểm 1 Điều 

231 Bộ luật Tố tụng hình sự) Toà án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền xã, phường, 

thị trấn nơi họ cư trú theo dõi bệnh trạng của họ để nếu thấy sức khoẻ của họ đã hồi phục thì 

ra ngay quyết định thi hành án phạt tù và theo dõi đôn đốc để việc bắt họ đi chấp hành hình 

phạt tù được thực hiện nghiêm chỉnh. 

c) Kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng tăng hình phạt tù hoặc giảm một phần hình 

phạt tù được coi là kháng nghị đối với một phần quyết định về hình phạt: do đó trong trường 

hợp có kháng nghị giám đốc thẩm theo các hướng này, Toà án vẫn ra quyết định thi hành án 

phạt tù và theo dõi đôn đốc để việc bắt người bị kết án đi chấp hành hình phạt tù được thực 

hiện nghiêm chỉnh. 

Trong trường hợp có kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng tuyên bố không phạm tội, 

miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, cho 
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hưởng án treo đối với người bị phạt tù thì Toà án đã xử sơ thẩm (hoặc Toà án đã được uỷ 

thác ra quyết định thi hành án) chưa ra quyết định thi hành án mà cần chờ kết quả xét xử 

giám đốc thẩm. 

d) Tuyệt đối không cho người bị kết án hoãn chấp hành hình phạt tù ngoài các trường 

hợp đã được quy định tại các điểm 1, 2, 3, 4 Điều 132 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

5. Toà án đã ra quyết định thi hành án chỉ được ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án 

phạt tù trong trường hợp Viện kiểm sát hoặc Ban giám định trại giam đề nghị cho người 

đang chấp hành hình phạt tù được tạm đình chỉ việc chấp hành hình phạt tù vì các lý do được 

quy định tại các điểm 1, 2, 3 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, khi các Toà án nhận 

được đơn của người bị kết án hoặc của thân nhân của họ hay cơ quan, tổ chức xin cho họ 

được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, thì Toà án cần gửi ngay đơn đó cho Ban giám thị 

trại giam (nếu biết rõ nơi họ đang chấp hành hình phạt tù) hoặc gửi đơn đó cho Viện Kiểm 

sát cùng cấp (nếu không biết rõ nơi họ đang chấp hành hình phạt tù); đồng thời báo cho 

người hoặc cơ quan , tổ chức hữu quan biết và hướng dẫn cho họ biết rõ là chỉ có Ban giám 

thị trại giam hoặc Viện Kiểm sát mới có quyền đề nghị và Toà án chỉ xem xét khi các cơ 

quan này đã gửi cho Toà án văn bản đề nghị cho người bị kết án được tạm đỉnh chỉ chấp 

hành hình phạt tù. 

6. Nếu Ban chấp hành giám thị trại giam hoặc Viện kiểm sát chỉ chuyển đơn cho Toà 

án mà không có văn bản chính thức đề nghị Toà án cho người bị kết án được tạm đình chỉ 

chấp hành hình phạt tù thì Toà án không có quyền ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án 

phạt tù. Trong trường hợp này Toà án trả lại đơn cho Ban giám thị trại giam hoặc Viện kiểm 

sát cùng cấp để các cơ quan này giải quyết theo thẩm quyền, nghĩa là để các cơ quan này 

chính thức đề nghị Toà án cho người bị kết án được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù nếu 

thấy có đủ căn cứ hoặc không đề nghị cho họ được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù nếu 

không có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật. 

7. Nếu Ban giám thị trại giam hoặc Viện kểm sát đề nghị cho người bị kết án được tạm 

đình chỉ chấp hành hình phạt tù vì lý do họ bị ốm nặng, nhưng chưa có kết luận của giám 

định y khoa, thì Toà án không tự mình tổ chức giám định y khoa và tuỳ trường hợp cụ thể 

mà yêu cầu Ban giám thị trại giam hoặc Viện kiểm sát tổ chức giám định sức khoẻ của 

người bị kết án và chỉ khi có kết luận của giám định y khoa thì Toà án mới xem xét để quyết 

định việc có cho ngưòi bị kết án đượoc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù hay không. 

8. Nếu Toà án có ấn định thời hạn tạm đình chỉ thi hành án phạt tù thì khi hết thời hạn 

đó Toà án phải ra ngay quyết định thi hành án đối với người đã đựoc tạm đình chỉ chấp hành 
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hình phạt tù và theo dõi, đôn đốc để việc bắt họ đi chấp hành hình phạt được thực hiện 

nghiêm chỉnh. 

9. Đối với các trường hợp tạm đình chỉ thi hành án phạt tù vì lý do người bị kết án ốm 

nặng, các Toà án cần lưu ý một số điểm như sau: 

a) Nếu Toà án có ấn định thời hạn tạm đình chỉ thi hành án phạt tù và khi hết thời hạn 

đó mà người bị kết án yêu cầu được tiếp tục tại ngoại để chữa bệnh vì chưa phục hồi sức 

khoẻ ,thì Toà án tổ chức giám định sức khoẻ của họ để kết luận về bệnh trạng của họ (kinh 

phí giám định do họ chịu). Nếu kết luận của giám định y khoa cho thấy sức khoẻ của họ đã 

phục hồi thì Toà án cần ra ngay quyết định thi hành án đối với họ và theo dõi, đôn đốc việc 

để bắt họ đi chấp hành hình phạt tù được thực hiện nghiêm chỉnh. Còn nếu kết luận của giám 

định y khoa cho thấy là sức khoẻ của họ chưa được phục hồi, thì Toà án ra quyết định kéo 

dài việc tạm đình chỉ thi hành án phạt tù thêm một thời gian nữa hoặc cho đến khi sức khoẻ 

của họ phục hồi. 

b) Nếu Toà án không ấn định thời hạn tạm đình chỉ thi hành án phạt tù thì Toà án có 

trách nhiệm phối hợp với chính quyền xã, phường thị trấn nơi ngưòi bị kết án cư trú theo dõi 

bệnh trạng của họ để nếu thấy sức khoẻ của họ đã phục hồi thì ra ngay quyết định thi hành 

án đối với họ. Nếu Toà án thấy khó đánh giá sức khoẻ của họ đã phục hồi hay chưa phục hồi 

thì cần tổ chức giám định sức khoẻ của họ (kinh phí giám định do họ chịu) và kết luận của 

giám định y khoa là căn cứ để Toà án quyết định việc cho họ được tiếp tục tạm đình chỉ chấp 

hành hình phạt tù hoặc buộc họ pháp tiếp tục chấp hành hình phạt tù. 

10. Các Toà án các cấp cần rà soát lại các trường hợp hoãn thi hành án phạt tù và tạm 

đình chỉ thi hành án phạt tù mà hiện nay ngưòi bị kết án chưa chấp hành hoặc chưa chấp 

hành xong hình phạt tù do được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù để nếu thấy 

có trường hợp nào không đúng với quy định của pháp luật và các hướng dẫn đã có, cũng như 

các hướng dẫn trong công văn này, thì cần có biện pháp khắc phục để việc thi hành án đối 

với họ được thực hiện nghiêm chỉnh. Đặc biệt là đối với các trường hợp đã có quyết định 

cho hoan hoặc tạm đình chỉ thi hành án phạt tù không đúng với quy định tại Điều 231, 232 

Bộ luật Tố tụng hình sự thì cần huỷ quyết định đó và ra lệnh bắt họ chấp hành hình phạt tù. 

11. Cần nghiêm chỉnh tuân thủ quy định của các điều 49, 51 Bộ luật Hình sự về thời 

gian đã chấp hành hình phạt để được xem xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù lần đầu 

là một phần ba thời hạn đối với các hình phạt tù 20 năm tù trở xuống , 10 năm tù đối với 

chung thân, về việc Toà án chỉ có thể xét giảm váo thời gian sớm hơn nếu ngưòi bị kết án có 
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lý do đáng được khoan hồng như đã lập công ( cần hiểu là lập công trong thời gian đang 

chấp hành hình phạt tù), đã quá già yếu, đang mắc bệnh hiểm nghèo. 

12. Việc xét giảm thời chấp hành hình phạt phải theo đúng thủ tục đã được quy định tại 

Điều 238 Bộ luật Tố tụng Hình sự, tại Thông tư liên ngành số 04-89/TTLN ngày 15-8-1989 

của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ về việc 

giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù. Cần chấm dứt việc đại diện các cơ quan Toà án, Viện 

kiểm sát, Tư pháp, Nội chính đến trại giam cùng nhau xét duyệt và quyết định việc giảm 

hoặc không giảm thời hạn chấp hành hình phạt cho những người đang chấp hành hình phạt 

tù. 

13. Chỉ theo đề nghị của Viện kiểm sát, chứ không theo đề nghị của bất cứ cá nhân, tổ 

chức nào, Toà án mới xem xét đẻ miễn hoặc không miễn chấp hành toàn bộ hình phạt cho 

người chưa chấp hành hình phạt mà lập công lớn hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo và nêú 

người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Tuyệt đối không được miễn chấp hành hình 

phạt tù cho ngưòi bị kết án không lập công lớn, ngưòi bị kết án không mắc bệnh hiểm nghèo. 

Tuyệt đối không được cho miễn chấp hành hình phạt tù chỉ vì lý do cơ quan hoặc tổ chức 

yêu cầu cho ngưòi bị kết án được miễn chấp hành hình phạt để họ tiếp tục công tác hoặc vì 

lý do để cho ngưòi bị kết án ra nước ngoài để định cư. 

14. Đối với những ngưòi bị kết án đã đước tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù vì 

những lý do khác nhau đã được nêu tại các Điều 231, 232 Bộ luật Tố tụng hình sự mà không 

lập công lớn hoặc không mắc bệnh hiểm nghèo thì không được miễn cho họ chấp hành hình 

phạt tù còn lại vì các lý do như hoàn cảnh gia đình họ có khó khăn, họ bị bênh khôg phải 

mắc bệnh hiểm nghèo... Đối với họ tuỳ trường hợp cụ thể mà bắt phải tiếp tục chấp hành 

hình phạt tù hoặc cho được tiếp tục tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. 

Trong khi chưa có sửa đổi, bổ sung các quy định về thi hành án phạt tù và các tổ chức 

quản lý công tác thi hành án phạt tù, yêu cầu các Toà án các cấp nghiêm chỉnh thực hiện các 

hướng dấn trước đây của liên ngành, của Toà án nhân dân tối cao và các hướng dẫn trong 

Công văn này. 

 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 240/TK NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 1992 VỀ 

VIỆC HOÃN PHIÊN TOÀ 

 

Kính gửi: Đồng chí Chánh án các Toà án nhân dân và các Toà án quân sự các cấp. 

Hiện nay ở một số Toà án có tình trạng sau khi mở phiên toà và đã thẩm vấn bị cáo và 

các đương sự, lại hoãn phiên toà kéo dài; có trường hợp phiên toà xét xử việc dân sự hoãn 

kéo dài đến hàng năm, quá thời hạn pháp luật tố tụng cho phép. 

Việc hoãn phiên toà tuỳ tiện là vi phạm thủ tục tố tụng, gây khó khăn cho cơ quan 

Công an trong việc dẫn giải quản lý can phạm, gây phiên hà và làm mất thời gian của nhân 

dân và gây sự nghi ngờ, thiếu tin tưởng của nhân dân đối với công tác xét xử của Toà án. Vì 

vậy Toà án nhân dân tối cao đề nghị đồng chí Chánh án các Toà án cần phổ biến đến các 

Thẩm phán quán triệt nguyên tắc chung của phiên toà là: "Xét xử trực tiếp bằng lời nói và 

liên tục". Như vậy: khi vụ án đã được đưa ra phiên toà và đã tiến hành thẩm vấn thì phải xét 

xử liên tục (trừ thời gian giải lao và nghị án) và phải công bố việc xét xử hay còn gọi là phải 

"tuyên án" không được hoãn tuyên án hoặc hoãn phiên toà tuỳ tiện, nếu có lý do chính đáng 

thì phải tuyên bố rõ lý do và khi lý do hoãn đó đã được khắc phục thì phải đưa ra xét xử tiếp. 

Nếu không có căn cứ để đưa ra xét xử thì phải có quyết định đình chỉ vụ án (Điều 155 và 

khoản 1 Điều 162 hoặc Điều 223 Bộ luật tố tụng hình sự nếu là vụ án hình sự, theo Điều 46 

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự nếu là vụ án dân sự). 

Đề nghị các đồng chí lưu ý và chấp hành nghiêm chỉnh. 

  Phạm Hưng 

(Đã ký) 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 240/TK Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 1992 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 28-NCPL Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 1992 

 

CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 28-NCPLNGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 1992 VỀ VIỆC 

TOÀ ÁN PHỤC VỤ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG SỬ DỤNG ĐIỆN TRÁI PHÉP... 

Trong thời gian qua việc sử dụng điện trái phép, phá huỷ hệ thống tải điện, trộm cắp các 

thiết bị về điện trên hệ thống tải điện xảy ra nhiều và nghiêm trọng, trong nhiều trường hợp, người 

có hành vi phạm tội khi bị phát hiện còn chống đối lại người thi hành nhiệm vụ. Chủ tịch Hội 

đồng Bộ trưởng đã có Chỉ thị số 89-CT ngày 14-3-1992 về việc chống lấy cắp điện. 

Để góp phần tích cực ngăn chặn các hành vi phạm tội nghiêm trọng nói trên, Toà án nhân 

dân tối cao yêu cầu các Toà án nhân dân địa phương và Toà án quân sự các cấp cần phối hợp với 

các ngành trong khối Nội chính, từ kết quả thanh tra, kiểm tra và sự tố giác của quần chúng kiên 

quyết đưa ra truy tố, xét xử kịp thời, theo đúng pháp luật các hành vi phạm tội đó và trừng phạt 

nghiêm khắc những tên cầm đầu những vụ phạm tội có tổ chức, những tên phạm tội nguy hiểm, 

những tên phạm tội đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và những tên tái phạm. Các Toà án cần tổ 

chức phiên toà lưu động, đặc biệt là ở những nơi mà các hành vi phạm tội nói trên xảy ra nhiều, 

cần phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương và Trung ương đưa tin kịp thời để đề 

cao tác dụng giáo dục, phòng ngừa và phát động quần chúng tham gia đấu tranh chống các loại tội 

phạm này. 

Nhận được Công văn này các Toà án các cấp cần triển khai thực hiện ngay, kịp thời phục vụ 

cuộc đấu tranh chống sử dụng điện trái phép theo Chỉ thị số 89-CT ngày 14-3-1992 của Chủ tịch 

Hội đồng Bộ trưởng. 

 

 Trịnh Hồng Sơn 

(Đã ký) 
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CÔNG VĂN 

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 133-NCPLNGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1991 

HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG LỐI XỬ LÝĐỐI VỚI NGƯỜI TRỐN ĐI NƯỚC NGOÀI ĐÃ TỰ 

NGUYỆN HỒI HƯƠNG 

1. Tại Thông tư liên ngành số 01-TTLN ngày 17-12-1991 Bộ Nội vụ, Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao đã hướng dẫn đường lối xử lý đối với người 

trốn đi nước ngoài đã tự nguyện hồi hương. Tinh thần chung của Thông tư liên ngành này là 

chỉ không truy cứu trách nhiệm hình sự người lần đầu trốn đi nước ngoài, người mà ngoài 

hành vi trốn đi nước ngoài và đã hồi hương còn có hành vi tổ chức người khác trốn đi nước 

ngoài thuộc trường hợp không có tình tiết tăng nặng định khung hình phạt được quy định ở 

các khoản 2, 3 Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Trong Thông tư này đã nêu rõ là "Đối với người 

trốn đi nước ngoài đã hồi hương, nếu ngoài việc trốn đi nước ngoài lại có hành vi phạm tội 

khác, thì không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xuất cảnh trái phép, nhưng vẫn truy cứu 

trách nhiệm về tội khác mà họ đã thực hiện". Tinh thần của điểm hướng dẫn này cần phải 

hiểu là chỉ không truy cứu trách nhiệm người đó về tội xuất cảnh trái phép theo Điều 89 Bộ 

Luật Hình sự, còn đối với tội phạm khác của họ thì việc truy tố, xét xử vẫn tiến hành bình 

thường như trường hợp họ không có hành vi xuất cảnh trái phép. Khi xét xử họ về tội khác 

đáng lẽ có thể coi việc họ trốn ra nước ngoài trong giai đoạn điều tra về tội khác đó là tình 

tiết để đánh giá xấu về nhân thân của họ, nhưng vì họ đã tự nguyện hồi hương, nên có thể 

không cần có nhận xét gì về tình tiết này. 

2. Tinh thần chung của Thông tư liên ngành số 01-TTLN ngày 17-12-1991 là có sự 

khoan hồng nhất định đối với người trốn đi nước ngoài đã tự nguyện hồi hương và sự khoan 

hồng này chỉ thể hiện ở việc không truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp; 

do đó, nếu trước khi trốn ra nước ngoài mà họ đã bị kết án (bị phạt tù hoặc các hình phạt 

khác) thì họ vẫn phải chấp hành bản án theo quy định chung. 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 133-NCPL Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 1991 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 40-NCPL Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 1991 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 40-NCPL NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 1991 

HƯỚNG DẪN VIỆC XÉT XỬ TỘI LÀM TIỀN GIẢ 

 

Trong thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều vụ làm tiền Việt Nam giả, lưu hành tiền Việt 

Nam giả, trong đó có những vụ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng cho nền kinh tế của đất 

nước. Để góp phần đấu tranh có hiệu quả chống loại tội phạm này, Toà án nhân dân tối cao 

hướng dẫn các Toà án các cấp một số điểm như sau: 

1. Các trường hợp sau đây bị coi là "phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng" 

theo khoản 2 Điều 98 Bộ Luật Hình sự:  

- Làm tiền giả bằng phương pháp công nghệ (in máy); 

- Làm tiền giả với số lượng từ một triệu đồng trở lên; 

- Phạm tội có tổ chức, có màng lưới làm giả, lưu hành tiền giả ở nhiều địa phương khác 

nhau. 

2. Đối với những người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì tuỳ 

trường hợp cụ thể cần trừng phạt thật nghiêm khắc với mức án cao của khung hình phạt theo 

khoản 2 Điều 98 Bộ Luật Hình sự (20 năm tù, tù chung thân, tử hình): 

- Làm hàng trăm triệu đồng tiền giả; 

- Đã lưu hành tiền giả với số lượng từ năm mươi triệu đồng trở lên. 

3. Đối với người làm tiền giả đã lưu hành tiền giả do mình làm ra thì kết án với tội 

danh là "làm tiền giả, lưu hành tiền giả" và chỉ quyết định đối với kẻ phạm tội một hình phạt 

về tội phạm này. 
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4. Đối với người bóc tách một vài tờ tiền thật để nghiên cứu khi làm tiền giả mà đã bị 

truy tố về tội "phá huỷ tiền tệ" thì Toà án cũng kết án họ về tội phạm đó. Nhưng nếu Viện 

Kiểm sát không truy tố hành vi này về tội "phá huỷ tiền tệ" mà chỉ coi là tình tiết của việc 

làm tiền giả, thì Toà án không trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát để yêu cầu truy tố thêm về 

tội "phá huỷ tiền tệ" mà chỉ cần coi hành vi này là tình tiết nghiêm trọng của việc làm tiền 

giả. 

5. Làm tiền nước ngoài để lưu hành ở Việt Nam, lưu hành tiền nước ngoài giả ở Việt 

Nam cũng bị xử lý như làm giả tiền Việt Nam, lưu hành tiền Việt Nam giả. 

 

  Trịnh Hồng Dương 

(Đã ký) 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 169-TATC Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1990 

  

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 169-TATC NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1990 

VỀ VIỆC TOÀ ÁN PHỤC VỤ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG 

Thi hành Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám, Hội đồng Bộ 

trưởng đã ra Quyết định số 240 ngày 26-6-1990 về đấu tranh chống tham nhũng, nhằm tiếp 

tục đẩy mạnh cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức chến đấu của tổ chức Đảng và 

bộ máy Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. 

Toà án các cấp cần phối hợp với các ngành trong khối Nội chính, từ kết quả thanh tra, 

kiểm tra và sự tố giác của quần chúng kiên quyết đưa ra truy tố, xét xử kịp thời, trừng phạt 

nghiêm khắc theo đúng pháp luật của các hành vi phạm tội "cố ý làm trái..., tham ô, hối lộ, 

trộm cắp tài sản của Nhà nước..." kẻ phạm tội là cán bộ có chức có quyền mức độ thoái hoá 

biến chất càng nặng, hậu quả về vật chất do tội phạm gây ra càng lớn thì mức hình phạt càng 

phải nghiêm. Phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật khi áp dụng án treo, hình 

phạt cải tạo không giam giữ, cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội, chỉ áp dụng đối với 

những trường hợp ít nghiêm trọng, hậu quả vật chất gây ra không lớn, phạm tội do bị rủ rê, 

lôi kéo, hành vi phạm tội cũng không gây ra sự căm phẫn, bất bình trong nhân dân. 

Khi xét xử những vụ án thuộc loại này, nhất là những vụ có nhiều bị cáo là cán bộ có 

chức, có quyền, Toà án phải cử những thẩm phán có kinh nghiệm, có bản lĩnh và kiến thức 

pháp luật vững vàng, đảm bảo giữ vững nguyên tắc "Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân xét 

xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật", đề phòng sự can thiệp không đúng hoặc tiêu cực chen 

vào làm cho việc xét xử bị sai lệch. Trong trường hợp có sự chỉ đạo hoặc tác động không 

đúng của cơ quan hoặc cán bộ lãnh đạo làm cho Toà án gặp khó khăn, khó đảm bảo việc xét 

xử đúng người, đúng tội thì cần báo cáo để Toà án nhân dân tối cao xem xét, hướng dẫn. Khi 

xét xử cần chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh của địa phương và 

Trung ương (phóng viên thường trú tại địa phương) để đưa tin công khai trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. Ngoài việc đưa tin xét xử, cần phân tích những sơ hở hoặc những 
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việc làm sai trái của cơ quan, xí nghiệp, tổ chức xã hội đã là những nguyên nhân hoặc điều 

kiện gây ra tội phạm để giáo dục, phòng ngừa chung. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, các cấp Toà án cần có sự rà soát, chấn chỉnh về tổ chức cán 

bộ, không để những người có vi phạm về phẩm chất, đạo đức, vi phạm pháp luật làm công 

tác xét xử. Phát hiện và xử lý kịp thời các cán bộ Toà án sa sút phẩm chất, ăn hối lộ, nhận 

quà cáp biếu xén của đương sự, hoặc vì vụ lợi, nể nang mà xét xử sai. Cán bộ có vi phạm 

cần xử lý nghiêm minh tuỳ theo mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy tố 

trước pháp luật, không để chậm trễ, kéo dài. 

Việc chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay, 

góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 8 của Trung ương nên hàng tháng các Toà án cần 

thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo tình hình và kết quả công tác xét xử của Toà án. Đối 

với những vụ nghiêm trọng đã được phát hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, vụ việc thuộc địa phương nào Toà án địa phương cần báo cáo ngay cho Toà án nhân 

dân tối cao biết sự tham gia phối hợp của Toà án với các ngành nội chính địa phương. Khi 

thụ lý hồ sơ, cần báo sơ bộ nội dung vụ án hoặc gửi cho Toà án tối cao một bản cáo trạng để 

Toà án nhân dân tối cao theo dõi. Sau khi xét xử cần báo ngay kết quả phiên toà để Toà án 

tối cao có tài liệu báo cáo Ban Bí thư, Hội đồng Nhà nước và Thường vụ Hội đồng Bộ 

trưởng. 

 

  Phạm Hưng 

(Đã ký) 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

********  

Số: 08/CT-TATC  Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 1990   

  

CÔNG VĂN  

VỀ ĐƯỜNG LỐI XỬ LÝ MỘT SỐ TỘI PHẠM PHỤC VỤ CHỈ THỊ 416-CT NGÀY 3-12-

1990 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 

ĐIỀU TRA, THANH TRA, XỬ LÝ CÁC VIỆC THAM NHŨNG VÀ BUÔN LẬU 

  

Trong thời gian vừa qua trong việc triển khai chống tham nhũng, chống buôn lậu qua 

biên giới và một số loại tội phạm kinh tế khác, các cơ quan bảo vệ pháp luật của Trung ương 

và các địa phương đã có những cố gắng nhất định. Tuy nhiên, diễn biến của tình hình phạm 

tội trong thời gian vừa qua, cũng như những con số thống kê về điều tra, truy tố, xét xử cho 

thấy việc phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm này chưa được khẩn trương 

như Nhà nước và nhân dân mong muốn (Thí dụ: Cho đến nay con số những vụ buôn lậu trái 

phép thuốc lá điếu của nước ngoài, buôn bán kim loại màu trái phép v.v… đã được truy tố 

và xét xử còn rất thấp, mặc dù các loại hành vi phạm tội này đã và đang xảy ra rất nghiêm 

trọng); còn nhiều trường hợp xử lý chưa nghiêm khắc đứng mực, nhất là các trường hợp có 

gây thiệt hại lớn hoặc rất lớn đến tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản của công dân, các trường 

hợp phạm tội mà hàng phạm pháp có số lượng lớn hoặc rất lớn… 

Để góp phần có hiệu quả vào việc thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung 

ương Đảng về lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, các quyết định của Hội đồng Bộ 

trưởng, Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tăng cường đấu tranh chống tham 

nhũng, chống buôn lậu và một số loại tội phạm kinh tế, Tòa án nhân dân tối cao lưu ý các 

Tòa án các cấp một số vấn đề như sau: 

1. Việc cần thiết phải khẩn trương trong tất cả các khâu của quá trình tố tụng (khởi tố, 

điều tra, truy xét, xét xử) đã được nhấn mạnh trong Thông tư liên ngành của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp bà Bộ Nội vụ số 11/TTLN ngày 20-

11-1990 hướng dẫn việc xử lý một số loại tội phạm. Các Tòa án các cấp cần phối hợp chặt 

chẽ với cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cùng cấp để khẩn trương giải quyết các vụ án 
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thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, nhất là đối với các vụ án đã được xác định là các vụ 

án trọng điểm. Các Tòa án cần nắm vững Thông tư liên ngành số 10/TTLN ngày 25-10-1990 

hướng dẫn một số vấn đề cấp bách về tín dụng, Thông tư liên ngày số 8/TTLN ngày 

18/9/1990 hướng dẫn việc xử lý các hành vi nhập khẩu trái phép, buôn bán thuốc lá điếu của 

nước ngoài và Thông tư liên ngành số 11/TTLN ngày 20-11-1990 hướng dẫn xử lý một số 

loại tội phạm. 

2. Về đường lối xét xử: 

a) Theo Điểm 3 Thông tư số 10/TTLN ngày 25-10-1990 nói trên thì các Tòa án cấp 

huyện được xét xử các vụ án có liên quan đến tín dụng và chơi hụi (họ) về các tội phạm 

được quy định tại các điều 134, 135, 137, 157, 158, 174 Bộ luật hình sự trong các trường 

hợp thiệt hại đã gây ra là dưới 20 triệu đồng. Việc giao thẩm quyền này chỉ là tạm thời và 

cũng chỉ đối với 6 loại tội phạm nói trên có liên quan đến tín dụng hoặc chơi hụi (họ). Đối 

với các loại tội phạm nói trên nhưng không liên quan đến tín dụng hoặc chơi hụi (họ), cũng 

như đối với các hành vi chiếm đoạt khác, thì mức thiệt hại về tài sản để coi là phạm tội trong 

trường hợp nghiêm trọng (chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn) vẫn là 5 tấn gạo và phạm tội 

trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng (chiếm đoạt tài sản với số lượng rất lớn) vẫn là 15 

tấn gạo. 

b) Các Tòa án cấp huyện khi xét xử các tội phạm có liên quan đến tín dụng hoặc chơi 

hụi (họ) đã được nêu tại điểm 3 Thông tư số 10/TTLN ngày 25-10-1990 cần quyết định đối 

với kẻ phạm tội mức hình phạt cao trong khung hình phạt mà Tòa án được áp dụng (khoản 1 

điều 134, khoản 1 điều 135, điều 137, khoản 1 điều 157, khoản 1 điều 158, khoản 1 điều 

174) trong các trường hợp gây thiệt hại về tài sản có giá trị tương đương với từ 5 tấn gạo trở 

lên đến dưới 20 triệu đồng. 

c) Đối với các trường hợp chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, chiếm đoạt tài sản của 

công dân và các trường hợp gây thiệt hại đến tài sản xã hội chủ nghĩa mà tài sản bị chiếm 

đoạt, bị gây thiệt hại có giá trị tương đương từ 50 triệu đồng trở lên, thì cần quyết định đối 

với kẻ phạm tội mức hình phạt cao trong khung hình phạt. Trong các trường hợp này thì dù 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ cũng không quyết định đối với kẻ phạm tội mức hình phạt dưới 

mức thấp nhất của khung hình phạt. Trong trường hợp toàn bộ thiệt hại về tài sản đã được 

khắc phục trước khi xét xử và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác thì có thể áp dụng khoản 3 

điều 38 Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, 

nhưng không được quyết định hình phạt quá thấp, không được cho hưởng án treo. 
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d) Đối với các trường hợp gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên mà thiệt hại về tài sản 

chưa được khắc phục đáng kể, thì cần quyết đinh đối với kẻ phạm tội mức hình phạt tù có 

thời hạn cao nhất của khung hình phạt. Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì cần 

quyết định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình nếu điều luật có quy định hai loại hình phạt 

đó. 

đ) Đối với các trường hợp buôn bán hàng cấm, đầu cơ, buôn lậu qua biên giới mà hàng 

phạm pháp có số lượng lớn hoặc rất lớn, hàng phạm pháp là lương thực, kim loại màu, xăng 

dầu, hoặc có sử dụng vàng vào việc phạm tội, đưa hối lộ và nhận hối lộ mà của hối lộ có giá 

trị lớn hoặc rất lớn, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì cần quyết định 

đối với kẻ phạm tội mức hình phạt cao trong khung hình phạt. 

e) Tinh thần chung là cần trừng trị nghiêm khắc những kẻ phạm tội gây thiệt hại lớn 

đến lợi ích của Nhà nước và của nhân dân, phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng hoặc 

đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Qua việc xét xử các vụ án nếu phát hiện có kẻ vi phạm pháp luật có liên quan đến vụ 

án nhưng chưa bị xử lý về hình sự thì cần khởi tố để xử lý về hình sự theo quy định chung 

của pháp luật, đặc biệt là đối với những kẻ đã gây thiệt hại lớn đến lợi ích của Nhà nước, của 

nhân dân. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

********  

Số: 02/CT-TATC  Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 1990   

  

CÔNG VĂN  

VỀ VIỆC XÉT XỬ NGHIÊM ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI CẮT PHÁ DÂY ĐIỆN 

  

Trong những tháng đầu năm 1990 tình hình cắt phá hệ thống dây thông tin liên lạc và 

hệ thống tải điện tiếp tục xảy ra nhiều và nghiêm trọng. Theo báo cáo của Xí nghiệp liên 

hiệp vận tải đường sắt khu vực một, chỉ trong tháng 2-1990 riêng hệ thống thông tin đường 

sắt ở phía Bắc đã xảy ra 161 vụ, cắt phá 73.600m dây điện thoại phục vụ thông tin đường 

sắt, tăng 1,7% so với tháng 1-1990. 

Để tích cực ngăn chặn tình hình phạm tội nghiêm trọng như trên, Tòa án nhân dân tối 

cao yêu cầu Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp phối hợp với các cơ quan điều tra, 

truy tố, khẩn trương đưa ra xét xử trừng phạt thật nghiêm khắc đúng pháp luật những tên tội 

phạm nguy hiểm và những tên tội phạm đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa cần được 

tổ chức ngay tại địa bàn gây án hoặc nơi mà hành vi cắt phá đang xảy ra nhiều, phối hợp với 

cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương và Trung ương đưa tin kịp thời để đề cao tác dụng 

răn đe và phát động quần chúng tham gia đấu tranh chống loại tội phạm nghiêm trọng này. 

Nhận được Chỉ thị này Tòa án các cấp cần triển khai ngay, đồng thời báo cáo về Tòa 

án nhân dân tối cao (phòng tổng hợp thuộc Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao) kết quả thụ 

lý, xét xử loại tội này trong 3 tháng đầu năm 1990, để Tòa án nhân dân tối cao có cơ sở theo 

dõi, chỉ đạo. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 
******  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

********  

Số: 93/HS  Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 1989   

  

CÔNG VĂN  

VỀ THỦ TỤC CHO NHỮNG NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG 

 XEM BIÊN BẢN PHIÊN TÒA 

  

Một số Tòa án hỏi Tòa án nhân dân tối cao về thủ tục cho những người tham gia tố 

tụng xem biên bản phiên tòa, Tòa án nhân dân tối cao trả lời vấn đề này như sau:  

Điều 174 Bộ luật tố tụng hình sự về biên bản phiên tòa có quy định rằng “Bị cáo, người 

bào chữa, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền và lợi ích hợp 

pháp liên quan đến vụ án hoặc đại diện hợp pháp của những người đó, được xem biên bản 

phiên tòa, có quyền yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa và ký xác 

nhận”. 

Cần hiểu rằng đây là quyền của những người tham gia tố tụng nói trên được xem biên 

bản phiên tòa sau khi đã kết thúc phiên tòa, chứ không phải là trong quá trình tiến hành 

phiên tòa; cho nên, nếu tại phiên tòa mà họ xin được xem biên bản phiên tòa, thì Hội đồng 

xét xử không chấp nhận yêu cầu đó của họ. Tại phiên tòa Hội đồng xét xử có thể chỉ chấp 

nhận yêu cầu của người tham gia tố tụng được nghe lại một lời khai nào đó, một tài liệu nào 

đó đã được ghi vào biên bản phiên tòa. 

Sau khi kết thúc phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cần tranh thủ kiểm tra ngay biên bản 

phiên tòa và cùng với thư ký phiên tòa ký tên vào biên bản đó. 

Sau khi chủ tọa phiên tòa và thư ký phiên tòa đã ký tên để xác nhận biên bản phiên tòa, 

nếu có yêu cầu được xem biên bản phiên tòa, thì Tòa án tạo điều kiện cho người có yêu cầu 

sớm được xem biên bản đó, chậm nhất là trong thời gian 15 ngày sau khi tuyên án. 

Người tham gia tố tụng có thể tự đến trụ sở của Tòa án thì được xem biên bản phiên 

tòa tại trụ sở của Tòa án dưới sự giám sát của cán bộ Tòa án, tốt nhất là của thư ký đã ghi 

biên bản phiên tòa. 

Đối với bị cáo đang bị giam giữ, Tòa án có thể cho họ xem biên bản phiên tòa tại trại 

giam hoặc đề nghị trại giam dẫn giải họ đến trụ sở của Tòa án để Tòa án cho họ xem biên 

bản phiên tòa. 

Sau khi người được xem biên bản phiên tòa đã xem xong biên bản đó, cần lập biên bản 

với nội dung là họ đã yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung gì vào biên bản phiên tòa, nếu họ 

không có yêu cầu gì thì cũng phản ánh vào biên bản. 
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Trong phần thứ tư của Bộ luật tố tụng hình sự về xét xử phúc thẩm không có điều 

khoản nào quy định về việc cho xem biên bản phiên tòa như quy định về việc cho xem biên 

bản phiên tòa sơ thẩm, nhưng Tòa án có thể giải quyết cho xem biên bản phiên tòa phúc 

thẩm như cho xem biên bản phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, đối với bị cáo bị giam giữ ở trại 

giam xa trụ sở của Tòa án, thì không nhất thiết phải tổ chức cho họ xem biên bản phiên tòa 

phúc thẩm. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

******  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

********  

Số: 48/VP  Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 1989   

  

CÔNG VĂN 

VỀ VIỆC XÉT XỬ HÀNH VI CẮT PHÁ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN LIÊN LẠC 

  

Trong mấy tháng gần đây, tình hình cắt phá đường dây thông tin liên lạc ở các địa phương 

nhất là các tỉnh biên giới phía bắc, đặc biệt là hệ thống thông tin đường sắt xảy ra khá nhiều, 

tính chất nghiêm trọng, gây hậu quả rất lớn về thông tin liên lạc trong chỉ huy, chỉ đạo sản 

xuất và chiến đấu. 

Hầu hết những vụ xảy ra là do các phần tử tham lam tư lợi, cắt phá đường dây thông tin liên 

lạc để lấy nhôm, đồng, nhưng không loại trừ phần tử xấu hoạt động phá hoại. 

Đây là loại tài sản đặc biệt thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, đòi hỏi phải được bảo vệ thật 

nghiêm ngặt. Việc xử lý không nên chỉ nhận xét đánh giá về thiệt hại vật chất gây ra với số 

lượng ít mà cần nhận rõ tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội để có thái độ xử lý thật 

nghiêm khắc loại tội phạm này trong tình hình hiện nay nhằm ngăn chặn có hiệu quả tội 

phạm. Việc xét xử không những chỉ xử lý những kẻ trực tiếp cắt phá mà cần xử lý nghiêm 

khác cả những kẻ chứa chấp, tiêu thụ chuyên nghiệp, lặp đi lặp lại nhiều lần, đã được giáo 

dục nhưng không chịu sửa chữa. Cần lưu ý Điều 94 Bộ luật hình sự được áp dụng để xử lý 

những trường hợp phạm tội do động cơ tư lợi, còn nếu có mục đích chống chính quyền mà 

phạm tội thì phải trừng trị theo Điều 79 Bộ luật hình sự. 

Để thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Quốc hội về công tác an ninh, trật tự an toàn xã 

hội, yêu cầu đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố đặc khu trực thuộc 

Trung ương, Tòa án quân sự các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các ngành nội chính, các bộ 

chỉ huy quân sự các địa phương và ngành đường sắt theo dõi nắm tình hình loại tội phạm 

này ở các địa phương, nhanh chóng phát hiện tội phạm để lập hồ sơ và kịp thời đưa ra xét xử 

nghiêm minh theo tinh thần Hội nghị tổng kết công tác toàn ngành năm 1988 vừa qua. Cần 

mở các phiên tòa điển hình để xét xử bọn tội phạm này và sau khi xét xử có kế hoạch thông 

báo kịp thời bằng các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục và ngăn ngừa chung. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 38/NCPL  Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 1989 

CÔNG VĂN 

VỀ VIỆC GHI HỌ VÀ TÊN HỘI THẨM NHÂN DÂN TRONG QUYẾT ĐỊNH ĐƯA 

VỤ ÁN RA XÉT XỬ 

Một số Tòa án có hỏi Tòa án nhân dân tối cao về việc phải ghi họ và tên hội thẩm nhân 

dân trong quyết định đưa vụ án ra xét xử. Về vấn đề này Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến 

như sau: Theo Điều 151 Bộ luật tố tụng hình sự thì sau khi đã có quyết định đưa vụ án ra xét 

xử, phải mở phiên tòa trong thời hạn 15 ngày. Theo điều 153 Bộ luật tố tụng hình sự thì 

trong quyết định đưa vụ án ra xét xử phải ghi rõ họ và tên hội thẩm nhân dân. Qua các quy 

định này chúng ta có thể thấy là Bộ luật tố tụng hình sự muốn nhấn mạnh việc dành thời 

gian cần thiết cho hội thẩm nhân dân nghiên cứu hồ sơ vụ án để chuẩn bị cho việc tham gia 

xét xử tại phiên tòa một cách thiết thực.  

Theo Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự thì quyết định đưa vụ án ra xét xử được giao 

cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ và người bào chữa chậm nhất là 10 ngày trước 

khi mở phiên tòa. Theo tinh thần của quy định này thì khi biết rõ ai sẽ là hội thẩm nhân dân 

tại phiên tòa bị cáo có thể sử dụng quyền được đề nghị thay đổi hội thẩm nhân dân (Điều 28 

và điều 34 BLTTHS), và nếu đề nghị đó được chấp nhận thì Tòa án kịp thời thay thế bằng 

hội thẩm nhân dân khác trước ngày xét xử đã định trong quyết định đưa vụ án ra xét xử để 

khỏi phải hoãn phiên tòa. 

Nếu phải thay đổi hội thẩm nhân dân trước khi mở phiên tòa vì đề nghị thay đổi hội 

thẩm nhân dân được chấp nhận hoặc vì lý do nào đó mà hội thẩm nhân dân không tham gia 

được phiên tòa vào ngày đã định, thì Tòa án mời hội thẩm nhân dân khác tham gia phiên tòa 

và thông báo ngay về sự thay đổi đó cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của họ và người 

bào chữa. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó mà chỉ khi mở phiên tòa rồi bị cáo mới được biết 

họ và tên hội thẩm nhân dân mới do có sự thay đổi hội thẩm nhân dân, thì việc này cũng 

không phải là lý do buộc Tòa án phải hoãn xét xử, phiên tòa vẫn được tiến hành bình thường 

và bị cáo vẫn có quyền đề nghị thay đổi hội thẩm nhân dân mới đó giống như trường hợp tại 

phiên tòa bị cáo mới đề nghị thay đổi hội thẩm nhân dân. 

Nếu có hội thẩm nhân dân dự bị thì họ và tên hội thẩm nhân dân dự bị cũng cần ghi rõ 

trong quyết định đưa vụ án ra xét xử. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

********  

Số: 37/NCPL  Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 1989   

  

CÔNG VĂN  

VỀ VIỆC THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH  

  

Tòa án nhân dân tối cao trả lời công văn số 184 ngày 15-2-1989 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Thuận Hải hỏi về thủ tục thi hành án tử hình quy định tại khoản 2 Điều 229 Bộ luật tố 

tụng hình sự như sau: 

Khoản 2 Điều 228 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: “Bản án tử hình được thi hành nếu 

không có kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hoặc của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

Trong trường hợp người bị kết án xin ân giảm án tử hình thì bản án tử hình được thi 

hành sau khi Hội đồng Nhà nước bác đơn xin ân giảm”. 

Khoản 2 Điều 229 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: “Trước khi thi hành án phải giao 

cho người bị kết án đọc quyết định thi hành án, quyết định không kháng nghị của Chánh án 

Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và nếu người bị kết 

án đã có đơn xin ân giảm án tử hình thì giao cho họ đọc bản sao quyết định của Hội đồng 

Nhà nước bác đơn xin ân giảm”. 

Căn cứ các điều khoản nói trên của Bộ luật tố tụng hình sự, Tòa án cần phân biệt 2 

trường hợp: 

1. Nếu người bị kết án không có đơn xin Hội đồng Nhà nước ân giảm án tử hình, thì 

bản án tử hình được thi hành khi có quyết định không kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân 

dân tối cao và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trước khi thi hành án, Hội 

đồng thi hành án phải giao cho người bị kết án đọc quyết định thi hành án, quyết định không 

kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao. 

2. Nếu người bị kết án có đơn xin ân giảm án tử hình thì bản án tử hình được thi hành 

sau khi Hội đồng Nhà nước bác đơn xin ân giảm. Đối với trường hợp này, trước khi thi hành 

án, Hội đồng thi hành án giao cho người bị kết án đọc quyết định thi hành án và bản sao 

quyết định của Hội đồng Nhà nước bác đơn xin ân giảm của họ, không cần phải có quyết 

định không kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao. 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI 

CAO 

******  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

********  

Số: 785/HS  Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 1987   

  

CÔNG VĂN  

VỀ VIỆC XỬ LÝ CÁC TỘI PHẠM GÂY THIỆT HẠI CHO CÁC CÔNG TRÌNH, 

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI, THÔNG TIN LIÊN LẠC, HỆ THỐNG TẢI 

ĐIỆN, DẪN CHẤT ĐỐT 

Trong mấy năm gần đây tình hình phạm tội gây thiệt hại cho các công trình, phương 

tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc, hệ thống tải điện, dẫn chất đốt… chưa có chiều 

hướng giảm bớt, thậm chí có nơi, có lúc lại xảy ra nghiêm trọng hơn, có nhiều vụ đã gây ra 

thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. 

Tòa án nhân dân tối cao hàng năm đã nhắc nhở các Tòa án địa phương về việc cần đặc 

biệt quan tâm xét xử thật tốt các vụ án về loại tội phạm này. Nhiều Tòa án đã xét xử tốt, 

nghiêm trị đúng mức kẻ phạm tội, góp phần tích cực vào việc đấu tranh chống loại tội phạm 

nguy hiểm này. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều trường hợp xét xử chưa tốt, xử sai, xử phạt quá 

nhẹ, áp dụng điều luật không đúng… Thí dụ: một số kẻ phạm tội vì những động cơ khác 

nhau đã đặt chướng ngại vật trên đường sắt, làm đổ tàu hỏa, nhưng chỉ bị kết án và bị xử 

phạt nhẹ về tội cản trở giao thông vận tải gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 187 Bộ luật 

hình sự, trong khi đó đáng lẽ bọn này phải bị phạt nặng về tội phá hủy công trình phương 

tiện quan trọng về an ninh quốc gia theo Điều 94 Bộ luật hình sự. Một số kẻ cắt trộm dây 

điện thọai thuộc trường hợp phải bị phạt trên 10 năm tù, thì lại chỉ bị phạt năm năm tù! 

Ngày 13-9-1987, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đã gửi điện số 89/A7 chỉ 

thị cho các cơ quan bảo vệ pháp luật về việc xét xử nhanh chóng, xét xử công khai và xử thật 

nặng một số trường hợp phạm tội gây thiệt hại cho các công trình, phương tiện quan trọng về 

an ninh quốc gia. Nắm vững tinh thần của chỉ thị này các Tòa án địa phương cần phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan Công an và Viện kiểm sát nhân dân xét xử thật tốt các vụ án về loại 

tội phạm này. Sau khi xét xử cần nhanh chóng đưa tin tức về kết quả xét xử trên báo chí, 
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thông qua các cơ quan thông tin, tuyên truyền khác nhằm đề cao tác dụng giáo dục và phòng 

ngừa. 

Để tránh các sai sót về định tội, các Tòa án địa phương cần nắm vững hướng dẫn của 

Tòa án nhân dân tối cao về tội “phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc 

gia” về sự phân biệt giữa tội phạm này với các tội phạm khác như “phá hoại cơ sở vật chất - 

kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội” (Điều 79 BLHS), “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xã 

hội chủ nghĩa” (Điều 138 BLHS), “cản trở giao thông vận tải gây hậu quả nghiêm trọng” 

(Điều 189 BLHS) (xem Nghị quyết số 04-NQ/HĐTP ngày 29-11-1986 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần các tội phạm 

của Bộ luật hình sự). 
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TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

******** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******** 

Số: 03-TATC Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 1987 

CÔNG VĂN  

CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 03-TATC NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 1987 

Hướng dẫn về Điều 109 Bộ luật hình sự 

A- Tại Nghị quyết số 04-NQ/HĐTP ngày 29-11-1986 hướng dẫn việc phân biệt giữa 

thương tích và thương tích nặng, giữa tổn hại cho sức khoẻ với tổn hại nặng cho sức khoẻ 

(tại các Điều 109, 110 và 103 Bộ Luật Hình sự). Nghị quyết đã hướng dẫn rõ rằng "trước 

hết, cần xem xét nhiều mặt để đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội 

như: phương tiện, công cụ được sử dụng để gây thương tích, bộ phận của cơ thể bị trực tiếp 

xâm phạm, thương tích ban đầu, kết quả cứu chữa..."Xét riêng về mặt thương tích Nghị 

quyết có hướng dẫn: "Tỷ lệ thương tích từ 10% trở xuống, không gây cố tật, là thương tích 

nhẹ, chưa đến mức cầ thiết phải xử lý về hình sự người gây thương tích đó." 

Thực tiễn xét xử trong thời gian qua cho thấy rằng việc không xử lý về hình sự mọi 

trường hợp cố ý gây thương tích có tỷ lệ phần trăm thương tật từ 10% trở xuống là không 

hợp lý. Sau khi đã trao đổi với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 

Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thêm về vấn đề này như sau: 

Nếu nạn nhân được giám định xác định tỷ lệ phần trăm thương tật (còn gọi là tỷ lệ 

phần trăm mất sức lao động), hoặc nếu nạn nhân thực sự có bị thương tích hay bị tổn hại đến 

sức khoẻ mà nếu có giám định thì cũng chỉ được xác định tỷ lệ phần trăm thương tật từ 10% 

trở xuống, thì kẻ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác vẫn có thể 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong các trường hợp sau đây: 

1. Dùng hung khí nguy hiểm (như dao, súng, v.v.) hoặc dùng thủ đoạn có thể gây nguy 

hại cho nhiều người. Đây là các trường hợp, việc nạn nhân chỉ thương tích nhẹ là ngoài ý 

muốn của kẻ phạm tội (thí dụ: kẻ phạm tội dùng dao nhọn đâm nạn nhân, nhưng nạn nhân 

tránh được nên chỉ bị thương tích nhẹ...). 

2. Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân. 

3. Phạm tội đối với nhiều người cùng một lúc. 
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4. Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người.  

5. Phạm tội đối với người chưa thành niên (trừ các trường hợp ngược đãi nghiêm trọng 

hoặc hành hạ con cái theo quy định của Điều 147 Bộ luật hình sự), người già, phụ nữ đang 

có thai, người ở tình trạng không thể tự vệ được. 

6. Phạm tội có tổ chức; phạm tội có đông người tham gia (trừ các trường hợp bị xử lý 

về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định của Điều 198 Bộ luật hình sự). 

7. Phạm tội trong thời gian đang chấp hành hình phạt tù, đang bị tạm giam về việc 

phạm tội, đang bị tập trung cải tạo. 

8. Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm. 

9. Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. 

Trong các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kẻ phạm tội bị xử phạt theo khoản 1 Điều 109 

Bộ Luật Hình sự. 

Trong các trường hợp 8, 9 kẻ phạm tội bị xử phạt theo khoản 2 Điều 109 Bộ Luật Hình 

sự. Kẻ dùng vũ lực chống người thi hành công vụ mà không gây thương tích hoặc không gây 

tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân hay gây thương tích không đáng kể, gây tổn hại không 

đáng kể cho sức khoẻ của nạn nhân, thì bị xử phạt theo Điều 205 Bộ Luật Hình sự về tội 

chống người thi hành công vụ. 

B- Nghị quyết số 04-NQ/HĐTP ngày 29-11-1986 của Hội đồng thẩm phán Toà án 

nhân dân tối cao có nêu rằng: "Sự phân biệt mức độ thương tích hoặc tổn hại sức khoẻ cần 

phải dựa vào kết luận của giám định pháp y và khi cần thiết, dựa cả vào kết luận của bác sĩ 

điều trị". Việc giám định để xác định tỷ lệ phần trăm thương tật của nạn nhân là rất cần thiết 

đối với việc giải quyết các vụ án về gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của 

người khác. Nhưng hiện nay chúng ta chưa có điều kiện tiến hành giám định thương tật 

trong mọi trường hợp, ở mọi nơi. Cho nên, tạm thời không nhất thiết phải có kết luận của 

giám định pháp y trong các trường hợp sau đây: 

a) Do bị gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ mà nạn nhân đã bị thương tật như 

đã được liệt kê ở 4 điểm Thông tư Liên bộ số 32-TTLB ngày 27-11-1985 của Bộ Y tế- Bộ 

Lao động- Thương Binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn thương tật 4 hạng (mới) và hướng 

dẫn cách chuyển đổi từ các hạng thương tật cũ, cách khám giám định thương tật theo các 

hạng thương tật mới (văn bản này có ở tất cả các cơ quan y tế địa phương, đã được in trong 

tập san Toà án nhân dân số 6). Thí dụ: Một người bị đâm vào bụng, khi được cấp cứu, đã bị 

cắt bỏ lá lách. Đối chiếu với Thông tư nói trên thì nạn nhân được xác định tỷ lệ phần trăm 
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thương tật là 30% đến 50%. Đối với trường hợp này không cần phải giám định cũng có thể 

truy tố, xét xử kẻ phạm tội theo khoản 3 Điều 109 Bộ luật hình sự, vì việc cắt bỏ lá lách, một 

bộ phận quan trọng của cơ thể, được coi là bị cố tật nặng. Một thí dụ khác: Một người bị làm 

điếc một tai. Đối chiếu với Thông tư nói trên thì nạn nhân được xác định tỷ lệ phần trăm 

thương tật là từ 21% đến 25%. Đối với trường hợp này không cần phải giám định cũng có 

thể truy tố, xét xử kẻ phạm tội theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật hình sự. 

b) Thương tích của nạn nhân thuộc loại thương tích nặng (nghĩa là loại thương tích mà 

nếu không được cứu chữa kịp thời thì nạn nhân sẽ bị thiệt mạng hoặc bị tổn hại nặng đến sức 

khoẻ), do được cứu chữa kịp thời nên nạn nhân không bị tổn hại nặng đến sức khoẻ, thí dụ: 

một người bị dao găm đâm thủng bụng, tuy không bị thương các cơ quan nội tạng, nhưng 

phải mổ bụng để vét máu trong ổ bụng; sau khi được cấp cứu và điều trị thì sức khoẻ không 

bị tổn hại đáng kể. Đối với trường hợp này, không cần phải giám định cũng có thể truy tố, 

xét xử kẻ phạm tội theo khoản 2 Điều 109 Bộ Luật Hình sự. 

Trong các trường hợp này chứng nhận của cơ quan y tế và các tài liệu khác xác nhận về 

thương tích ban đầu của nạn nhân và tình hình thực tế về sức khoẻ của nạn nhân sau khi bị 

gây thương tích, bị gây tổn hại đến sức khoẻ là căn cứ để xác định trách nhiệm hình sự của 

kẻ phạm tội. 

c) Nạn nhân bị gây cố tật nặng, mặc dù sức khoẻ không bị tổn hại đáng kể (thí dụ: nạn 

nhân bị làm hỏng nặng diện mạo nhưng sức khoẻ không bị giảm sút đáng kể). 

d) Phạm tội thuộc các trường hợp đã được nêu ở mục A. 

Trên đây là hai vấn đề hướng dẫn sử dụng bổ sung để kịp thời giải quyết tốt các vụ án 

về cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác. 

Toà án các cấp cần lưu ý thông báo công văn này cho các cơ quan công an và Viện 

kiểm sát nhân dân cùng cấp để các cơ quan bạn phối hợp áp dụng. 

  Phạm Hưng 

(Đã ký) 
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