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VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 
TỐI CAO 

Số: 09/HD-VKSTC 

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2020 

HƯỚNG DẪN  
Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2020 

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 về Công tác 
của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát 
xét xử hình sự (Vụ 7) hướng dẫn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét 
xử hình sự năm 2020 cần tập trung những nội dung trọng tâm sau:   

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thực hành 
quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự được nêu tại mục 2, Điều 2, Nghị quyết 
số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội 
phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, Tòa án nhân dân, công tác thi 
hành án.  

- Làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội 
thuộc phạm vi công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự theo 
yêu cầu của các chỉ thị chuyên đề, chỉ thị công tác năm của Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác thực hành 
quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự năm 2019 của địa phương, đơn vị mình. 

- Tiếp tục nâng chất lượng hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên 
tòa hình sự. Kiểm sát đầy đủ, chặt chẽ bản án, quyết định của Tòa án để nâng cao 
số lượng, chất lượng kháng nghị, nhất là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp, kháng 
nghị giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện. 

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình 
sự 

- Trước khi tham gia phiên tòa, Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, nắm 
chắc nội dung của vụ án, các chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội, dự kiến các vấn 
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đề cần hỏi, nội dung tranh luận và đối đáp, các tình huống tố tụng có thể phát sinh 
tại phiên tòa.  

- Tại phiên tòa, Kiểm sát viên chủ động xét hỏi, tranh luận để làm rõ các tình 
tiết của vụ án, các vấn đề mới phát sinh (nếu có), xác định các nội dung liên quan 
để định hướng tranh luận, làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Khắc phục tình trạng 
Kiểm sát viên tranh luận, đối đáp với luật sư không triệt để, đầy đủ và người tham 
gia tố tụng; triển khai thực hiện việc “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, 
chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để bảo đảm tính thuyết phục trong quá trình 
tranh tụng; chủ động xử lý tốt các tình huống người tham gia tố tụng cung cấp 
chứng cứ, tài liệu mới, bảo đảm quan điểm truy tố, buộc tội của Viện kiểm sát 
thuyết phục, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. 

- Sau khi kết thúc phiên tòa, Kiểm sát viên tiếp tục kiểm sát chặt chẽ bản án, 
quyết định của Tòa án để phát hiện vi phạm pháp luật (nếu có), chú ý đối chiếu nội 
dung bản án và nội dung tuyên án của Hội đồng xét xử tại phòng xử án bảo đảm 
tính thống nhất, công khai và đúng quy định của pháp luật; kiên quyết kháng nghị 
hoặc đề xuất kháng nghị phúc thẩm khi có căn cứ. 

- Đối với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, Lãnh đạo 
Viện cần chú ý lựa chọn Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm kiểm sát xét xử và 
kỹ năng xử lý tình huống trực tiếp tham gia phiên tòa; với những vụ án Viện kiểm 
sát cấp trên thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra sau đó phân công Viện 
kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử cần thực hiện cơ chế 
biệt phái Kiểm sát viên của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc cùng Kiểm sát 
viên Viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố tại phiên tòa. 

- Hồ sơ kiểm sát xét xử sơ thẩm được thiết lập đầy đủ, đúng quy định của 
Ngành, phản ánh đầy đủ, rõ ràng thao tác nghiệp vụ, quản lý của Kiểm sát viên và 
Lãnh đạo Viện. 

- Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp tiếp tục chú trọng chỉ đạo ứng dụng công 
nghệ thông tin vào hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự 
như công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa , thực hiện việc “số hóa 
hồ sơ vụ án”… 
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2.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án 
hình sự 

- Lãnh đạo, Kiểm sát viên nắm chắc phạm vi, nội dung kháng cáo của người 
tham gia tố tụng, kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát; nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ 
án, đặc biệt là phần nhận định và quyết định của bản án sơ thẩm liên quan đến nội 
dung kháng cáo, kháng nghị; chuẩn bị tốt bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên 
tòa phúc thẩm, dự kiến nội dung cần tiếp tục tranh tụng làm rõ để cập nhật vào nội 
dung phát biểu về kháng cáo, kháng nghị và việc giải quyết vụ án. 

- Chú ý cập nhật, đánh giá những tình tiết mới phát sinh sau khi xét xử sơ 
thẩm liên quan đến việc xem xét kháng cáo, kháng nghị để có quan điểm phù hợp, 
đúng quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra, xác minh làm rõ những nội dung 
liên quan đến kháng nghị phúc thẩm (nếu có) trước khi tham gia phiên tòa phúc 
thẩm. 

- Đối với vụ án có kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát cấp dưới, Viện 
kiểm sát cấp trên có thể trao đổi, làm rõ thêm về những vấn đề nêu trong kháng 
nghị để bảo vệ quan điểm của Viện kiểm sát hoặc thống nhất tối đa về hướng xử lý 
đối với kháng nghị phúc thẩm và việc giải quyết vụ án, bảo đảm tính thuyết phục, 
có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. 

- Viện kiểm sát cấp phúc thẩm cần ưu tiên Kiểm sát viên có năng lực, kinh 
nghiệm trực tiếp thụ lý giải quyết vụ án Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội, 
án có kháng nghị phúc thẩm, án đã bị hủy để điều tra, xét xử lại… 

- Sau phiên tòa phúc thẩm, Viện kiểm sát cấp phúc thẩm cần báo cáo ngay 
với Viện kiểm sát có thẩm quyền để xem xét việc kháng nghị giám đốc thẩm khi có 
căn cứ theo quy định của pháp luật; nếu phát hiện Viện kiểm sát cấp sơ thẩm có 
những thiếu sót, vi phạm trong quá trình truy tố, xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát cấp 
phúc thẩm cần ban hành thông báo rút kinh nghiệm kịp thời nhằm chấn chỉnh 
những sai sót, nâng chất lượng công tác này cho Viện kiểm sát cấp dưới. 

2.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm các vụ án 
hình sự 

- Xử lý, giải quyết 100% đơn, công văn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, 
tái thẩm theo đúng quy định của pháp luật và của Ngành (Quyết định số 201/QĐ-
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VKSTC ngày 20/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Quy 
chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự); không để xảy ra 
trường hợp đơn, công văn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm bị tồn đọng, 
kéo dài hoặc quá hạn luật định; kiên quyết kháng nghị giám đốc thẩm để bảo vệ 
quan điểm truy tố có căn cứ, đúng quy định pháp luật của Viện kiểm sát cấp dưới. 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao cần chú trọng quản lý tốt việc gửi bản án, 
quyết định của Tòa án cấp dưới và Viện kiểm sát cấp dưới theo quy định của Bộ 
luật tố tụng hình sự và Quy chế của Ngành; chủ động kiểm sát đầy đủ, chặt chẽ các 
bản án, quyết định của Tòa án để phát hiện vi phạm và kiên quyết kháng nghị giám 
đốc thẩm, tái thẩm khi có căn cứ. 

- Thường xuyên tổng kết thực tiễn, ban hành thông báo rút kinh nghiệm về 
công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đối với Viện kiểm sát cấp 
tỉnh, cấp huyện; chú ý đánh giá chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên 
tòa, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, chất lượng đề nghị kháng nghị phúc thẩm, 
kháng nghị giám đốc thẩm của Viện kiểm sát cấp dưới. 

- Khi có yêu cầu, Viện kiếm sát cấp cao phối hợp, cung cấp hồ sơ kiểm sát 
và các tài liệu tố tụng liên quan cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét việc 
kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đặc biệt đối với bản án phúc thẩm, giám đốc 
thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và 
áp dụng pháp luật, có dấu hiệu oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. 

2.4. Công tác kháng nghị, kiến nghị 

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tiếp tục tăng cường công tác 
kháng nghị án hình sự” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kháng nghị, 
coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát 
xét xử các vụ án hình sự.  

- Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp cần tập trung chỉ đạo làm tốt nhiệm vụ 
kiểm sát xét xử hình sự để nâng số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, nhất là 
kháng nghị phúc thẩm ngang cấp của Viện kiểm sát cấp tỉnh, cấp huyện; tăng 
cường kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án các cấp để kháng nghị hoặc đề 
xuất kháng nghị nhằm khắc phục vi phạm của bản án, góp phần không để xảy ra 
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oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm , bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia 
tố tụng. 

- Thực hiện quy chế của Ngành, Viện kiểm sát cấp trên cần chỉ đạo thực hiện 
việc báo cáo và trả lời thỉnh thị kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát cấp dưới 
bảo đảm thống nhất cao về quan điểm truy tố, buộc tội của Viện kiểm sát; phối 
hợp, xử lý kịp thời, có căn cứ và đúng pháp luật các tình huống bổ sung, thay đổi 
hoặc rút kháng nghị của Viện kiểm sát cấp sơ thẩm, phúc thẩm, hạn chế tối đa quan 
điểm khác nhau của Viện kiểm sát các cấp về việc kháng nghị và giải quyết vụ án. 

- Thông qua công tác kiểm sát xét xử hình sự, chú trọng ban hành kiến nghị 
yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động xét xử của Tòa án, trong 
công tác quản lý Nhà nước về kinh tế xã hội là điều kiện, nguyên nhân làm phát 
sinh tội phạm. 

- Viện kiểm sát cấp trên cần theo dõi, nắm chắc và đánh giá tốt chuyên đề 
nhận diện vi phạm pháp luật và kháng nghị, kiến nghị của cấp mình và cấp dưới 
trực thuộc. Phối hợp tốt với Vụ 7 Viện kiểm sát nhân dân tối cao chuẩn bị nội dung 
tổ chức hội nghị chuyên đề về kỹ năng nhận diện vi phạm trong các bản án, quyết 
định của Tòa án nhằm làm tốt công tác kháng nghị, kiến nghị của Ngành. 

2.5. Lựa chọn, phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện các 
báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét 
xử hình sự 

- Tiếp tục phối hợp với Tòa án các cấp xác định tiêu chí lựa chọn và tổ chức 
tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa 
của Kiểm sát viên; ưu tiên chọn, đề xuất và tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực 
tuyến trong phạm vi toàn Ngành hoặc quy mô khu vực để học tập, rút kinh nghiệm 
chung. 

- Quán triệt, thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 
13/9/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quản lý các 
trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; 
Hướng dẫn số 34/HD-VKSTC ngày 25/10/2019 về công tác quản lý việc giải quyết 
yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm 
sát. 
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2.6. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động thực hành quyền công 
tố và kiểm sát xét xử hình sự 

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn 
chế, thiếu sót trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự 
năm 2019; quán triệt, thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm về công tác này đã nêu 
trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao và Hướng dẫn này đối với Viện kiểm sát cấp mình và cấp dưới 
thuộc trách nhiệm theo dõi, quản lý. 

 - Tiến hành kiểm tra chuyên đề về công tác thực hành quyền công tố và kiểm 
sát xét xử hình sự của Viện kiểm sát cấp dưới, gắn với chỉ đạo của Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao và thực trạng hoạt động của địa phương, đơn vị mình. 

 - Chú trọng chất lượng trả lời thỉnh thị và thông báo rút kinh nghiệm nghiệp 
vụ nhằm nâng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm 
sát xét xử hình sự của Viện kiểm sát cấp mình và cấp dưới. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, cấp tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, 
cụ thể hóa Hướng dẫn này đến Viện kiểm sát cấp mình và cấp dưới thuộc trách 
nhiệm quản lý, theo dõi. 

- Lãnh đạo Vụ 7, các phòng trực thuộc Vụ 7 có trách nhiệm tham mưu, theo 
dõi, đánh giá thực hiện Hướng dẫn này của Viện kiểm sát cấp cao, Viện kiểm sát 
địa phương trong Ngành. 

- Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị báo cáo 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 7) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./. 

Nơi nhận :   
- Đ/c Nguyễn Huy Tiến, Phó VT VKSTC (để b/c); 
- VC1,2,3 (để phối hợp, thực hiện);                                      
- VKSND tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện); 
- Phòng TMTH VP VKSTC;   
- Lưu VT (2b), Vụ 7. 
 

TL. VIỆN TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ THỰC HÀNH QUYỀN 

CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ HÌNH SỰ 
 
 
 
 
 

 
Hồ Đức Anh 

 

43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



- Ví dụ 1: Trong cùng một ngày xổ số, A mua đề của B gồm đài miền Nam 
với số tiền 5.000.000 đồng; đài miền Bắc với số tiền 5.000.000 đồng thì được 
coi là đánh bạc với tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên.

- Ví dụ 2: Trong cùng một nsày, A mua đề của ông B đài miền Nam gồm: ở 
Cần Thơ với số tiền 2.000.000 đồns; ở Vũng Tàu với số tiền 3.000.000 đồng thì 
được tính là 01 lần đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là 5.000.000 đồng.

2. Trường hợp A mua số đề của B với số tiền 3.000.000 đồng ở đài xồ số 
miền Namy sau khi có kết quả xồ số A thấy không trúng nên tiếp tục mua sả đề 
của B với số tiền 3.000.000 đồng ở đài xể số miền Bắc thì bị bắt quả tang. Vậy 
xác định: A đảnh bạc 01 lần với số tiền 6.000.000 đồng hay A đảnh bạc 2 lần, 
không cộng tồng số tiền đảnh bạc?

Do thời điểm mở thưởng ở đài xổ số miền Bấc và đài xổ số miền Nam 
khác nhau nên cần xác định A có 2 lần đánh bạc (hành vi đánh bạc mồi lần hoàn 
thành tại thời điểm mở thưởng). Nếu mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm, 
thì A phạm tội đánh bạc với tình tiết "phạm tội 02 lần trở ỉên ", không cộng tổng 
số tiền đánh bạc các lần chơi đề để tính 01 lần phạm tội.

3. Trường hợp trong cùng một ngày, người chơi số đề mua số đề của 
các chủ đề khác nhau, ỉ ẩy kết quả ở nhiều đài xổ số khác nhau thì số tiền 
đánh bạc được xác định đối vời từng chủ đề hay là tổng số tiền mua đề của 
các chủ đề?

Trong cùng một ngày, người chơi số đề mua số đề của các chủ đề khác 
nhau lấy kết quả ở nhiều đài xổ số khác nhau thì số tiền đánh bạc được xác định 
đối với từng chủ đề. Số tiền đánh bạc đối với từng chủ đề được xác định như 
mục 1 Công văn này.

4. Trường họp trong 01 lần mua số đềy nhưng giữa người chơi đề và chủ 
đề thỏa thuận đánh một hoặc nhiều dãy số cố định trong cùng 01 đài xổ số y 

nhưng được ảp dụng trong nhiều ngày, thì số tiền đảnh bạc 01 lần được tính 
theo từng ngày hay theo tổng số ngày đã thỏa thuận cộng lại?

Trường họp trong 01 lần mua số đề, giữa người chơi đề và chủ đề thỏa 
thuận ghi một hoặc nhiều dãy số cố định trong cùng 01 đài xổ số, nhưng được áp 
dụng trong nhiều ngày, thì số tiền đánh bạc 01 lần là tổng số tiền, giá trị hiện vật 
dùng để chơi đề theo từng ngày (tính là 01 lần phạm tội theo thời điểm mở 
thưởng nếu đủ cấu thành tội phạm).
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5. Trường hợp các bên đã thỏa thuận đảnh sô đê với nhau, nhưng chưa 
giao tiền đảnh đề cho nhau thì bị bắt, thì có thu số tiền đánh đề để sung quỹ 
Nhà nước không?

Trường họp này, nếu có đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải 
tịch thu số tiền đánh đề đế sung vào ngân sách nhà nước, bởi việc các bên thỏa 
thuận đánh số đề cho đến khi mở thưởng, nếu không có sự việc "tự ỷ  nửa cìrìmg 
chấm dứt việc phạm tộ i” theo quy định tại Điều 16 Bộ luật Hình sự xảy ra thì 
phải được coi là đã hoàn thành việc đánh bạc. Việc trả tiền trước hoặc sau chỉ 
cách thức thực hiện mà khôna làm thay đổi bản chất của việc người phạm tội 
dùng tiền làm phương tiện, công cụ để đánh bạc.

ố. Hiện nay, Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội 
đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn một số quy định tại Điều 
248 và Điều 249 Bộ luật Hình sự không còn giá trị hướng dẫn đối với Bộ luật 
Hình sự năm 2015; tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản hướng dẫn khác của cơ 
quan có thẩm quyền về vấn đề này. VKSND tối cao không có thẩm qu)ỉỊn 
hướng dẫn chi tiết Bộ luật Hình sự. Do vậy, trong thời gian này, Viện kiểm sạầv 
các cấp cần chủ động phối họp, thống nhất với các cơ quan tiến hành tố tụng £ 
cùng cấp để có thể vận dụng tinh thần Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ỆóẫỊt 
giải quyết vụ án, vụ việc cụ thể.

Trên đây là quan điểm trao đổi về nhận thức áp dụng pháp luật của Vụ 14 
VKSND tối cao trong việc xác định số tiền đánh bạc 01 lần để xử lý hành vi đánh 
bạc dưới hình thức chơi số đề, kính gửi VKSND tỉnh tỉnh Đắk Lắk và VKSND 
tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu để tham khảo./, ụ i ọ ^

Nơi nhận:
-  Như kính gửi;
- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để b/c);
- Đ/c Trần Công Phàn, PVT VKSTC (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Duy Giảng, PVT VKSTC (để b/c);
- Vụ 2, Vụ 7 VKSTC;
-Lưu: VT, V14.

TL.VIỆN TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG

LÝ KHOA HỌC

Hoàng Thị Quỳnh Chi
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viec bat, ap giai va lap bien ban... Thong bcio bang van ban cho Toa an nhcin dein 
dii ra quyet clinh thi hanh an, Vin kiem sat nhan clan cling cap", do de Co quan 
THAHS Cong an cap huyen khong thgc hien viec ap giai cac truing h9p n'eu tren. 

D'e dam bao cho cong tac thi hanh an hinh sir dirge thgc hien thong nhat va 
hien qua, VKSND tilt Be Giang bao cao xin 32 kien de nghi &rang dan. 

Sau khi nghien cut ck quy dinh et phap lu@ va nei dung Cong van a nghi 
cüa VKSND tinh Bac Giang, VKSND Mi cao (VIA 8) c6 32  kien nhu sat: 

Vat 	dung thee nhilt: Can dr diem a khoan 1 Dieu 26 Luat kthi bath an.hinh 
sir quy dinh ye he so dim ngirai bi ket an den nai chap hanh an, he sa phai c6 dü cac 
tai lieu sau: "Ban an, qiciet clinh caa Toa an c6 hieu Ivc phcip luat; truang hop xit xz- 
phüc tham, gicim cloc theim, tái theim thIphái c6 ban an sa tham kern theo". 

Nhu vay, xac dinh tai lieu co trong he so dim ngyfri di chap hanh an phat tü elm 
Ca quan thi hanh an hinh sir c6 that-xi quyen phai c6 day do cac tai lieu theo quy dinh 
tai diem a khoan 1 Dieu 26 Luat thi hanh an hinh sir. Rieng tai lieu la "Ban an, quyet 
cl.inh ciia Toa an c6 hi eu lyv phcip lugt" can phai hieu la ban chinh hoc ban sao y 
(trong truimg hgp ho so khong c6 ban chinh). 

Nghi dinh se 30/2020/ND-CP ngay 05/3/2020 dm Chinh phü quy dinh v'e ding 
tac van thu, tai Dieu 3. GUI i thich tie ngie "Ban goc ylin ban",  la ban hoan chinh W 
nal dung, the thav van ban, dugc nguoi c6 theim quyen trice tiep Ig5tren van ban giciy 
hoac 195 sO tren van ban din tie. "Ban chinh vein ban giay" la ban hoan chinh ye nai 
dung the thtiv van ban, &rot tgo ter ban c6 chic kfi Pim tiep aria nguoi co (ham quyen. 
"Ban sao y" la ban sao clay dñ, chinh xcic nOi dung cica ban goc hock ban chinh van 
ban, &sac trinh bay theo the thav va kfr thuat quy 

Tai Dieu 26 dm Nghi dinh 30/ND-CP elm Chinh phil quy dinh v gia tri 
phap 132 dm ban sao: "Ban sao y, ban sao lyc va ban (rich sao cluac thur hien theo 
clung quy clinh tgi Nghi clinh nay c6 gici tri phcip 1j5nlur ban chinh". 

Do vay, qua frith kiem sat phat hi'en viec charn lap danh sach a nghi dua 
ngirai c6 quyet dinh thi hanh an phat ta di chap hart an, hoc charn ap giai thi hanh 
an vai l2 do ho so thieu ban chinh ban an dm Co ,quan thi hanh an hinh sir c6 tham 
quyen, de nghi VKS c6 thamquyen thirc hien quyen kien nghi yeu can tion hanh cac 
thu We, ho so dim ngtriyi bi ket an di chap hanh an hoc ra van ban you cau áp giai thi 
hanh an. 

Deng thin, a kip then dua dei tugng di chap hanh an khi chin nhan dugc ban 
chinh ban an ma than dirge van ban xac nhan ly do khong the cung cap dirge ban 
chinh ban an (chi c6 ban sao) van yeu cau Co quan thi hart an hinh sir co tham quyen 
khan truong lp he so dim dei tunng di chap hanh an. 

Dieu 262 BLITHS ham 2015 quy dinh v viec giao, giri ban an: 
"1. Trong thai hgn 10 ngety ki tic ngay tuyen an, Toa an cap.  sa tham phai giao 

ban an cho... Ca quan thi hanh an hinh sy• c6 tham quydn, Trgi tam giam, Trgi giam 
nai dang giam giff bi cao... 

2. Trong thai hgn 10 ngay id tic ngcly tuyen an hock ke tie ngay ra quyet 
Toa an cap pink thcim phai gfri ban an hoc quyet clinh plilw than', cho Vin kiem sat 
cling cap; Ca quan thi hanh an hinh s c6 tham quye'n; ..." nen kill thgc hien ding tac 202
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kiem sat viec thi hanh an phat tü, nu phat hien vi pham trong viec cham gin ban an thi 
Vin kiem sat c6 tham quyen kien nghi yeu cu Tea an khac phuc, char' chinh vi pham. 

Va neli dung thee hai: Tai diem b khoin 2 Di'eu 15 Thong fir sti 47/2020/TT-
BCA ngay 15/5/2020 dm BO truemg,  B Clang an quy dinh "Doi vett phy c6 thai 
hock nu& con nho dicei 36 thang tuOi thi 	viec bat, ap giai va lap bien ban (kern 
theo ban sao gieiy khcim thai tgi co thy te cap huyen tro len doi voi trufmg hap dang 
ce thai hodc ban sao glib; chilling sinh hock  ban sao giciy khai sinh doi voi fru-Ong hap 
dang nuoi con cluth 36 thcing Milli). ThOng bao bang van ban cho Toa an nhan dem dd 
ra quyet dinh thi hanh an, Vin kiem sat nhan dein cling cap". 

Theo do dugc hieu viec dung Si, ap giai ap dung di win caz trueng hgp 
ngueri bj ket an phat tit dang ti ngoai hoc da het thei han hoan, kin qua thei han tv 
nguyen di chap hanh an, Ca quan THAHS thuc hien viec áp giai thi phat hien ngueri 
bi kat an la phi ntt dang co thai hoc nuoi con nhe dugi 36 thang tuoi thi Cu quan 
THAHS &mg vi'ec bat, ap giai va lap bien ban (kern theo ban sao giay kham thai tai 
ca sec y te cap huyen trot len dai vgi throng hop dang c6 thai hoc ban sao giay chung 
sinh hoc ban sao gray lchai sinh doi veri truemg hop dang nu8i con dual. 36 thing 
tu8i); thong bao bang van ,ban cho ,Tea an nhlan dan da ra quyet dinh thi hanh an, Vin 
kiem sat nhan clan ding cap Net de xem xet, giai quyet theo quy dinh cña phap luat. 

Con di vol truemg hop nguei bi kat an phat,th dugc tai ngoai, het tiled h 
hoan chap hanh an hoc bi hay quyet dinh hoa'n chap hanh an, lchong dugc Tea an, 
tham quyen dap txc cho hoan chap hanh an do khong du dieu kin theo quy dinh p 
phap luat,,nhimg lai dang c6 thai hoc nuoi con nh6 clued 36 thing tu8i thi Cu q 
THAHS to chirc thi hanh an theo quy dinh tai khoan 4 Dieu 23, khohn 4 Dieu 25 
THAHS. 

, 	Trail day la 5r lcien 	VKSND tai cao (Vu 8) ve 	Mc, ha sa dua nailed bi 
ket an di chap hanh an va viec ap giai &di voi cac truong hop het thai hn hoan thi 
hanh an lai c6 thai va nuoi con clued 36 than& tuoil . De nghi d8ng chi Vin truema 
VKSND tinh Bac (Hang nghien cfru, chi dao th chirc flux hien va bao cao ket qua ye 
VKSND toi cao (Vy 8) theo quy 

Nei nhiln: 	 TL.VIEN TRUtiNG 
- Nhu tren (de t/h); 	 NIT TRU'ONG VIJ MEM SAT VIEC TettM GItY 
- Die Nguyen Huy Tien, PVTTT VKSTC (de We); 	TAM G,jAM VA TIII HANII AN HiNH Sf 
- Viu. 14 (d6 phial hqp); 
- VKS cac tinh, TP true thttac TW (de t/h); 
- Phong Tang hqp — VP (de tang hqp); 
- Ltru: VT,V8. 

um ST: De nghi VKSND cap tinh lchi Bao cáo S 9  kik ve wrong mic trong c6ng tác can [hue hien dung 
quy dinh va ding tac hueng din, giai dap weng mic ye phAp luat, nghiOp vu; bao cao thinh fhb tra Wi thinh thi trong 
nganh Ki6m sat nhan clan ban hanh kern theo Quyatslinh 599/QD-VKSTC ngay 06/12/2019 cila Vian trtremg VKSND 
toi cao "Truac khi dJ nght VKSND ccip Din hwong dein, gicii gap vuong mcic tap dyi Illnh doo Vin kilm sat ho6c ely ban 
kiêm sat cüa VKS ccip dual phai thao luan va c6 quan diEm ye n6i dung vuomg mac,...". 203
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Dim c khoan 5 Dieu ,28 Quy dinh ve hoat dOng cUa Kiem sat vien tham 
gia phien tea dan sv phoc tham (Quy dinh so 363)2  hue:mg dan nhu sau: "Truang 
hop nguyen don rat don khoi kien ma Ma an khang the hal 35 kin hi dan do hi 
dan khang den phien Ma mac dii dal &toy Tda an tri'eu tap hap le /hi can de vao 
khoan 2 viz khoan 3 Dieu 296 BLTTDS coi nhu hi dan tie ho quyen cilia minh va 
tang j,  voi viec rat don khai kien ciia nguyen don. Kiem sat vien tham gia phien 
toa rat khang nght". 

I3i dan yang mat tai phien tea phoc than có the la ngued khang cdo hoc 
nguai khong khang cao, theo cac khoan 2 va 3 Dieu 296 BLTTDS thi: 

- Bi dan la ngtrai khang cao duet TM an trieu tap hey le lan thir nhat ma 
yang mat thi phai hoan phien t6a, tra twang hgp he,  co don de nghi xet xir yang . 
mat; dugc TM an trieu tap help le Ian flair hai ma vang,mat thi bi coi thu tit b6 
viec khang cao va Tea dinh chi xet pink tham dal vai yen cau khadg cao 
cUa ngued do, tra truemg hop ngued da de nghi xet xir vang mat thi Tea an xet xir 
yang mat he, neu va'ng mat vi kin bat kha khang hoc tr6 ngai khach quan thi 
phai hoan phien tea. 

- Bi don la nguai kh6ng khang cao nhung c6 quyen lqi, nglila v1i lien quan 
den viec lchang cao, lchang nghi dugc Tea an trieu tap hgp len thu nhat ma 
yang mat thi phai hoan phien tea, trir throng hey he c6 dan de nghi xet xfr va'ng 
mat; dugc Tea an trieu tap hgp l'e len ilia hai ma van yang mat thi Tea an tin 
hanh xet xir vu an. 

Nhu vay, tai phien tea phac them c6 khang nghi cña Vien kiem sat, nguyen 
dcm rat don khei kien nhung bj dan yang mat tai phien tea, neu TM an xac dinh 
khong the hei duet Id& cita bi don va dang vari viec rat don kheri kien cM 
nguyen don thi Kiem sat vien tham gia phien tea rat }<hang nghi. 

3. Ti phien tea so.  thdm, Kiem sat vien a tight tam ngimg phien tda de 
/cat minh, thu thlap bã sung chUng cfr nhtmg TM an vAn xet xi? thi Kim sat 
vien co phat bieu quan diem v viec giii quyet vy an kheng? Phdt bieu nhu 
the nit)? 

Trti  

Diem b khoan 2 Dieu 30 Quy dinh ve hog dOng cM Kiem sat vien tham 
gia phien tea dan sir sa tham (Quy dinh so 458) da huong dan: "Tritons hop tgi 
phien tOa, vu an phat sinh the tinh tat can phai xac minh, thu thap ho sung tat 

cluing ca. nhung Hai don? zit xir van tien hanh xet xir ma khang tgm ngieng 
phien tda thi Kiem ,scit vien dé nghi Hai tong xet xz tgm ngang phien tOa va tu 
chiu trach nhiern ye de nghi caa minh. 

Khi Kam sat vier? dl nghi H'ai clang xet xit tgi ,ngirng phien toa xac 
minh, thu thap ba sung tai 	cluing cgs ma Hai tong xet 	khang chap 
nhan, win tan hanh xet xi thi Kiem sat vien tap tyc tham gia phien Ida, phcit 

2  Duqc ban Milli kern theo Quyet dinh s6 363/QD-VKSTC ngay 12/10/2020 cfra Vien trtrang VKSND ted cao. 
3  Duce ban hanh kern theo Quyet dinh so 458/QD-VKSTC ngay 04/10/2019 caa Vin intern& VKSND t6i cao. 
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bigu quan (film cfia Vien kigm sat neu rô via& chtra có dü cc so' a'Igiái quyh vy 
an vi thieu nhang chti.ng  cfr ma Kigm sat vien cla yeu cu Tba an xric mirth, thu 
th42p ho sung". 

. A 	 A KM ktem sat viec gill quyet vy ITO din siy, Vin Mem sat di yen 
du Tea an thu thip tai lieu, chiing nhtrng Tea an Wong thu thip dtrot 
(co quan, t6 chfre có thAm quyen tra 16.1 kitting ltru tar ha so ho4 h6 so' flat 
lyc) thi Kim sat vien tham gia phien tea cO phat bieu quan di'hn v viec giãi 

A quyet vy an khOng? 

Trit  

Trong trueng hop TM an da Wen hanh cac bin phap can thiet d thu thap thi 
lieu, el-lung cir ma kh6ng the thu th4p throe thi Tea an s'ee giai quyet vii viec ten ca 
sâ cac tai lieu, chimg cir 81,0. VI 4y, Kim sat vien tham gia phien tea phat bieu 
quan diem ve viec 	quyet vy an ten ea sâ cac tai lieu, chimg cir cid co. 

Trong vy an din sty ve tranh chap dat dal ce Su eau hay Giay 
chting nit quyen sir dyng dat, trong qua trinh giai quyet vy an, dtrang sty 
rut yeu cau yE tranh chAp flat niurng van gifr nguyen yen au hay Giay 
chatg nhin quyen sir dyng dAt thi gild quyet nhtr the nao? 

Tra Ibi:  

Giay chimg than quyen sir dyng dat la guy& dinh hanh chinh, neu thuOc 
mot tong cac twang hop quy dinh tai khoan 2 Dieu 3 Luat TTHC thl IA dOi 
Wong Ichei kin vii an hanh chinh. Theo Dieu 105 Luat,  Dat dai 2013 thi tham 
quy'en cap Giay chimg nhan quyen sir dyng dat thuOc ve fly ban nhan dan cap 
tinh, 1:Jy ban than dan cap huy'en. Theo cac khoan 4 \TA 5 Dieu 32 Luat TTHC thi 
Ichietkien quyet dinh hanh chinh cua ca quan nha nu& cap tinh, ty ban than 
dan cap huyen thueic tham quyen giAi quyet theo the tic so tham Ma TM an nhan 
dan cap tinh. 

Trong tithing hop nay, nett Tea an cap huyen dang xet xir so thAm vy an 
dan sy thi Tea an cap huy'en ra quyet dinh chuyen hO so vy an cho Tea an cap 
tinh va x6a ten vy an do trong s8 thy 15,  theo Ichoan 1 Dieu 41 BLTTDS4; tau Tea 
an cap tinh dang xet xir so than:cry an dan sic thi van tiep We giai quyet va dinh 
chinh tong sO thy ly de theo dOi, tong hop. 

Vy viec din sty di ding thy 157 nhung khong thu(le thAm quyen giãi 
A quyet ciia Tea an di thy 157, Tea an ra quyet dinh chuyen ha so' vy viec din 

sty eho Tea An có thAm quyen. Nlar v4y, sau khi Tea an c6 thitm quyen nhin 
ho so' vy An có can phai tien hanh lai cfic thit tyc ma Tea an truck di den 
hanh Wong hay tien Muth giai quiet tie') vy viec tren co se' ket qua gird 
quyet cita Tea an throe 

Tres lbi: 

4  Thant khan Muc 9 Phan' U Con van s6 212/TANDTC-PC ngay 13/9/2019 dm TAND t6i cao thong ban Icet qua 
giai dap tnrc tuyen met se vuong mac trong xet )01 
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ye nguyen tic, vy viec dan sy do Tea an khong Co thAm quyen giai quyet 
thi cdc hofl dong to tvng do Tea an de thyc hien khong c6 gid ftj phap 1Sr. Khi vy 
viec dugc chuyen cho Tea an co tham quyen thi Tea an phai thy 1Sr vy viec va 
tien hanh to tyng tir dau. 

Tuy,nhien, khi tien hanh cac the we tó tyng, Tea an c6 thAm quyen co the 
Icethaw ket qua caa cac hogt tang tá tyng da dugc thyc hien bed Tea an truck 
(Chang han thu Tea an co thArn quyen van phai ma phien hep hem tra viec giao 
nOp, tiep can, c6ng khai chimg cir va hea giai nhung Tea an c6 the sir dyng tai 
lieu, chimg cir throng sy da cung cap, do Tea an tnrac thu thap, van chap nhan 
ket qua hea giai cita cac ben neu the ben khong c6 ben thay doi...). 

7. Trong vy an giai quyet yeu au ly lion ma nguiri vq hoc chOng di 
be di khei nal ctr tilt, kitting c6 tin tat va khOng re dia chi mth. 9y Tea an 
dinh chi viec giai quyet vy an vi 1ST do nguyen dun kitting cung cap duvc dia 
chi mei cita bt don (theo diem h khan 1 Dieu 217 BLTTDS) hay Tea an 
thtrc hien tOng dyt yin ban thong bao thy 1ST vy an cho bi don theo don 2 
khoan 5 Dieu 177 BLTTDS và tip tyc giAi quyet vy an? 

Trci  

Moan 2_ Dieu 6 Nghj quyet so 04 ngay 05/5/2017 cila HDTP 
TANDTC5  huang dan giai quyet twang hsvp sau khi thy 1 5' vy an, Tea an kh6ng 
tong dat dugc thong bdo thy lSr vy an do bi don killing can cu trá, lam viec tai dja 
chi ma nguyen daft cung cAp, tai cam c CO quy dinh nhu sau: Truerng hop khong 
thuac cam a, b khoan 2 Dieu nay ma Toa on cid y'du cau nguyen don cung cap 
Ma chi moi czia bi clan nhung nguyen don khong cung cap dupt thi c6 quyen yeu 
eau Pia an thu thap, xac minh 1fa chi mai caa bi clan theo quy clinh caa phap 
luat. Truemg hpp Toa an khemg xac dinh clupvilfa chi mai clic: bf don thi TOcc an 
dinh chi viec giai quyat vy an theo quy clinh tgi dierm h khocin 1 Dieu 217 
BLTTDS 2015... 

Khoan 4 Dieu 6 Nghi guys& neu tren quy 	Truerng hpp vy an bi clinh 
chi giai guy& theo kiting dein tgi thim c khocin 2 Dieu nay thi theo quy clinh tgi 
cam d khodn 3 Dieu 192 BO luat to tyng clan sr mini 2015, nguai khoi Men c6 
quyen khai Men lgi vy tin 16 khi cung cap Ave day clic va clang Ma chi ncri cit tra, 
lam viec hock nal c6 try so caa nguiri bi kien... 

Nhu vay nu vy an ly hen thuOc truemg h9p quy nth tai diem c khoan 
Dieu 6 Nghi guy& s6 04 nfay 05/5/2017 dm HDTP TANDTC thi Tea an quyet 
dinh dinh chi viec giai quyet vy an la ding. Ngutti khei kin c6 quyen Idled kin 
lai vy an khi cung cep dugc dung (ha chi nai cuWa, lam viec cM nguai bi ki'en. 

Tuy nhien, de ngueri vg hoc chOng c6 the dugc chAm dirt hon than 
trong throng hcrp nay thi c6 the yeu cau Tea an tuyen b6 mOt ngutri la mAt tich 
truerc khi yeu eau giai quyet ly hen (theo Dieu 387 - Dieu 389 BLTTDS, khoatt 2 
Dieu 56 Luat RN va GD); ho4c yeu eau Tea an tuyen b6 mOt nguai la cid thet 

5  Nai guy& so 04 ngay 05/5/2017 dm HDTP TANDTC Sang dAn mOt so quy dinh ti khoan I va lchoan 3 Dieu 
192 BLTTDS se 92/2015/QH13 ye Ira 10 don Ichtri Men, quytn nOp dcrn khdri kienki vn an. 
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(theo Dieu 391 - Dieu 394 BLTTDS). Thai diem hon nhan cham dirt dugc xac 
dinh theo ngay eh& ghi trong ban an, quyet dinh d c6 hieu lye phap luat dm Tea 

(khoan 2 Dieu 68 BLDS, Dieu 65 Luat HN va GD). 

Truirng hop giii quyet tranh chAp hop dOng vay tai sin c6 lai ma 
mOt ben c6 yen cAu ãp (long thei hieu thi Tea An giii quyet nhtr the nao? 

Trii lei:  

Khoan 2 Dieu 184 BLTTDS quy dinh: "Tda an chi ap dyng quy dinh ve' 
filth hieu theo yeu eau ap dyng then hieu caa mat ben hoc cac ben voi diéu kien 
yeu cu nay phai dirge &ea ra fru& khi Tôa an cap so tham ra ban an, quyet 
dinh giai quyet vy viec".Nhu vay, neu yeu cau ap dung thai hieu th6a man dieu 
kien tai khoan 2 Dieu 184 thi yeu cau nay dugc chap nhan. Doi yeti tranh chap 
h9p clong vay tai san c6 lAi thi can luu 

- Doi vai yeu eau thanh toast tien Mi thi ap dung thai hieu. Thai hieu &Si 
yeti khan tien Mi dugc xac dinh nhu sau: can cir diem d khoan 1 Dieu 688 BLDS 
2015 thi "Giao dich dein sr &rot xcic lap trut ngay Ba luat nay c6 hieu /yr thi 
thai hieu Ave ap dyng theo quy Mirth clic! B a luat nay". The la, hgp clang vay tai 
san dugc xac lap truot hay sau ngay BLDS 2015 c6 hien lye (01/01/2017) thi doi 
vai khoan lai deu áp dung thai hieu kheri kin la "03 &am, ke tie ngay ngteen c6 
quyen yeu ceiu biet hoc phai biet quyen th 44 ich hop phap caa minh bj fitm 
phgm" theo Dieu 429 BLDS 2015. 

‘- 	vfri yeu cau thanh toan ng goc thi khong ap dung thai hieu vi day la 
yeu cau bao ve quyen ser hau theo khoan 2 Dieu 155 BLDS6. 

Trutng hop gin het thiri hon chuAn bit xet xir ma Tea an dim them 
ngtrtri có quyen byi, nghia vy lien ctuan vao tham gia tó tong thi thel hon 
chuAn 131 xet xii• c6 dint tinh 	tir dau 

Trit  

- Khoan 1 Dieu 203 BLTTDS Mm 2015 quy dinh: Thai han chuan N xet 
xir cac loai Iry an, tra cac tru an dugc xet xir theo thit tie ritt g9n hoc vu an c6 
yeu t8 nuac ngoai, la 04 thang, Id tIe ngery thy lfl vy an va dirge gia hgn toi da 02 
thcing (dOi voi tranh chap v'e dan su, hOn nhan va gia dinh); M 02 thang, ké tie 
ngery thy 13, vy an va duce gia hgn tói da 01 thang (dal von i trait chap ye kinh 
doanh, thmmg mai, lao dOng). Neu vg an dugc tam dinh chi thi thai han chuan bi 
xet xir dugc tinh lgi he tie ngay quyet dinh tiep tyc giai quyet vy an caa Tda an có 
hieu lvc phap Mt. 

Nhtr vay, thai han chuAn bi xet xir dugc tinh kg tic ngay Dia an thy bi vy an 
hoe tie ngay quyet dinh tiep tyc giai quyet vy an ctia Tda an c6 hieu ltrc phap 
luat trong trueng h9p vu an dugc tam dinh chi ma kh6ng tinh tir ngay Tea an clua 
them nguai c6 quyen igi, nghia vu lien quan vao tham gia to tung. Theo Dieu 214 

6  Tha/11 Ichao diem b Moan 3 Dieu 23 Ng14 guy& sá 03 ngay 03/12/2012 dm HDTP TANDTC Hithng clan thi 
hanh mOt so quy (firth trong phan thfi that "Nhiang quy dinh chung" 	By 14t TO rung din sr dd duqc sirs dOi, 1)8 
sung theo Luat sirs. dot, NS sung mOt st) dieu min BO ludt TO tung dan sir. 
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BLTTDS thi viec T6a an dua them nguai co quyen lçci, nghl'a vg lien quan vao 
than gia to tang Ichong thuOc twang hap tam dinh chi giai quyet vg An de thai 
han chuan bi xet xir dirge tinh lai tit dau. 

- 'Chi T6a an dim them nguai c6 quyen lgi, nghia vg lien quan vao than gia 
to tang thi TM an van tiep tie tien trinh gidi quyet vg an theo did tie chung, 
Ichong phai quay lai thg tgc hôa giai neu da hem giai throe do. Cac duang sir van 
c6 quyen fir th6a thuan va yeu cau T6a an ding nhan, neu tai phien tem ma c6 de 
nghi thi TM an se tam ngirng phien tea de the duong skr tkr hea giãi theo diem d 
Ichoan 1 Dieu 259 BLTTDS. 

10. NNE an ban dAu khong thuOc &Wing hey VKS tham gia phien tea. 
Tuy nhien, toi phien tea 11-DVC xet thAy cAn thiet phai xac minh, thu thOp 
chtimg cfr nen tom ngirng phien tea. 1Chi Tea an tin hanh thu thOp cherng cfr 
thi vo In 1i thuOc trutng hqp VKS tham gia phiên tea theo khoan 2 Dieu 21 
BLTTDS. VOy, xir l nhtr the nit) de bao dam \TICS tham gia phien tea? 

Trci  

Thai han tam ngimg phien !Oa  toi da la 01 thang lc 'etü ngdy HDXX quyet 
dinh tam ngimg, sau 46 con c6 the tam dinh chi (khan 2 Dieu 259 BLTTDS). 
Tea In phai chuyen he so cho VKS nghien thu theo quy dinh chung, VKS phai 
giri cho Tea an quyet dinh phan c6ng KSV than gia phien tea ngay sau Ichi than 
dugc ho so vg an. 

Tnrecng hgp TM an Ichong chuyen h6 so nhimg VKS pit hien dirge vg 
In thuoc truang hop VKS tham gia phien t6a, nEu xet thy theri gian can dir cho 
VKS nghien eiru he so, tham gia phien tea thi VKS yêu eau T6a In chuyen he so 
va gUi ngay cho Tea an guy& dinh phan c6ng KSV than gia phien t6a. 

Truang hcp Tem an lchong chuyen he so ma VKS cfmg khong phat hien 
dirge thi sau khi phien tea ket date, thong qua kiem sat ban an, quyet dinh ma 
phat hien vi pham thi VKS Ichang nghi vi Tee An da vi pham nghiem tong thil tkic 
ta ning. 

11. Ithofin 3 Dieu 210 BLTTDS quy dinh: Trutng hqp nguti duet 
Tea an triOu tOp yang mOt toi phien hop kiem tra viec giao n0p, tip con, 
tong khai chfrng cfr thi Tea In theng bao ket qua phien hop cho hç. VOy, 
viec thong bao ket qua phien hop duet thqc hi8n nhu the nito? 

Tra leri: 

BLTTDS khong quy dinh ca the ve hinh thirc, nOi dung Tea an th6ng bdo 
ket qua phien hop kiem tra viec iiao n0p, tiep can, ding khai chimg cfr cho 
throng sr vang n4t tai phien hop; dong thai, khong c6 bieu mau ye thong bao nay 
trong he thong bieu mau trong tO tiimg dan sr7. Tuy nhien, can dr lchoan 2 va 
khoan 3 Dieu 210, lchoan 2 Dieu 211 BLTTDS thi Thong bao ket qua phien h9p 
phai bang van ban và c6 the c6 the nOi dung sau: 

7  Dirge ban hanh kern theo NEN guy& so 01/2017/NQ-HDTP ngay 13/01/2017 dm HOi ang Thrim pilau Tea an 
nhan clan toi cao Ban halt mOt s6 bleu mlu trong to tvng clan sr. 
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- Nheng vAn a throng sir ce, its dã thong nhAt, nhcmg yin de chua thOns 
nhat yeu cau Tea an giai quyet trong se the yeu cau khoi kien, yen cau phan to, 
yen cu doe lap; 

Cac tai lieu, cheng eü da dirge throng sr giao nQp, tiep can, ding khai tai 
phien hop; 

You cAu Tea an thu thap tai lieu, chfrng ce; you cAu Tea an trieu tap 
throng v  khac, ngued lam chung ya,ngtred tham gia to tang khac tai phien tea; 
cdc yeu cau khac elm throng sir. Quyet dinh elm Tea an ye viec chap nhan, khong 
chap than  cac yen cau dm throng sir. 

Trirerng hyp vy in dirge giai quyet 	theo thii tyc so' thAm do bi 
HDXX philc thAm hay, neu nguyen dmi nit don khOi Men thi Toa an c6 the 
dinh chi viec giai guy& vy an ma khong an c6 sv deng ycüa hi  don. Con vy 
an dirge giii quyet 1i theo thii tyc so' thAm do bi HDXX giam dãc thAm, tai 
thAm hily thi khi nguyen (kin nit don khei Men phai c6 sty dling St dm bi don 
T6a an mth dirge dinh chi giai quyet vy an theo khoin 4 Dieu 217 BLTTDS. 
Ti sao c6 sv khic biet nhtr vy? 

Trti lei: 

Khi vv an dirge giai guy& theo the tic pink thAm thi ban an so thAm chin 
c6 lieu lye phap hat, chin dirge din ra thi hanh nen guyen, nghia \Tv elm cac ben 
theo ban an so tham chua dirge thvc hien ten thvc te. Do de, khi Tea an cap so 
tham giai quyet lai Iry an ma nguyen don rat don khed kien thi Tea an quyet dinh 
dinh chi viec gial quyet yv an theo the tee nhu ye an dirge xet xir so tham lan 
Mu, theo diem c khoen 1, Ichoan 2 Dieu 217 BLTTDS. 

Khi ban an, guy& dinh dirge xem xet lai theo the tvc giam doe thAm, tai 
thAm thi ban an, quyet dinh da c6 hien lye phap luat ya c6 the dang dirge thi hanh 
hoe da dirge thi haul an xong theo hi:Ong c6 loi cho nguyen don. Neu ban an bi 
HDXX giam doe tham, tai thAm hey a xet xir so thAm lai theo huong bat lgi cho 
nguyen don ma nguyen don rut don khed kien ma T6a an quyet dinh dinh chi viec 
giai quyet yv an Ithong c6 sv &Ong St cua bi don thi quyen, lgi ich hop phap cea bi 
don c6 the se bi anh huong do ban an dã dirge thi hanh, ma Tea an cap so tham 
lai khong c6 can dr de giai quyet Mu qua dm viec thi hanh an theo khoan 4 Dieu 
217 BLTTDS. 

Trong cac quyet (huh dinh chi OM quyet nit an dan sty dirvc Tea an 
ban hinh tren thvc tedu khong ghi nyi dung tra 1i dem khel Men WI the 
tai lieu, chillig cfr cho throng sty. Day c6 duct cot la vi phym quy dinh ti 
khoin 3 Dieu 217 BLTTDS khong? 

Trti  

IChoan 3 Dieu 217 BLTTDS quy dinh "Ma an ra quyet dinh dinh chi giai 
quyet vy an dart str, xaa ten vy an do trol so thy lfl và tra lgi don khiti kien, tai 

cherng nit kem theo cho throng neu có yeu eau...". 
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Theo quy dinh tren, viec tra lai don lcheri kien, tài 1iu, chimg Cu kern theo 
cho duong sir khi T6a an quyet dinh dinh chi giai quyet vi an clan sv chi dugc 
thvc hien neu duong co you  cau. 

Ben canh do, tai mau Quyet dinh dinh chi giai quyet vv an dan sr (mall s6 
45-DS va mau se 46-DS)8  khong huong din ghi nOi dung tren. 

Nhu vay, nu throng,  sr c6 yeu eau Tim an tra lai dan kir& kien, tai lieu, 
chimg eft thi Teta an c6 the ghi hoc kh8ng ghi trong Quyet dinh dinh chi giai 
quyet vii  an. Khi tra lai don kheri kien, tai lieu, chung cfr cho duang sir, T6a an 
van phai lap bien ban giao than va dua vao ha sa vv. an. 

Trong qui trinh giai quyet vy An ma bi dan khong c6 mft tai phien 
tea thi Vien klem sat gip kh6 khan do khing dirge nghe trvc tiep 1?ri trinh 
bay cfia hy hoc kM hy tat phien tea din den quan diem ye viec giii quyet vy 
An chwa toan dien. 

Trti teri:  

Tryon khi tham gia phien tea, Mem sat vien dA nghien dm he sa vv an, 
trong do, c6 the dä c6 can tai lieu, chung cir do bi don cung cap. Tru?mg hgp 
chua co day dü can tai lieu, chung dr can thiet bdo dam giai quyet &Mg dan vv 
an thi Vien kiem sat phai yeu cau Tea an thu thap be sung tai lieu, chimg dr. 

Tai phien tad, nu 1)1 don khong c6 mat ma Tea an van den hanh xet xir va 
kh8ng co them tai lieu, chung dr mai thi Kiem sat vien plait bieu quan diem ve 
viec giai quyet vg an tren ca s& tai lieu, chung cü dã c6; neu nguyen don hoc 
ducrng sr khan cung cap tai lieu, chimg air moi va tai lieu, chfrng a& do dugc 
HDXX chap nhan thi Kiem sat vien xem xét trueng hgp nay c6 thutic diem c 
khoan. 1 Dieu 259 BLTTDS khong a de nghi HDXX tam ngimg phien tea nham 
tao dieu kien cho bi don dugc tiep can vol. tai lieu, chimg dr mai va thu thap bó 
sung tai lieu, chimg cU tfr phia bi don. Truemg h9p HDXX khong chap nhan, van 
den hanh xet xir thi Kiem sat vien tiep tic tham gia phien tee va phat bieu quan 
diem aim Vien kiem sat neu r8 viec chua c6 dir ca ser de giai quyet Ai an vi thieu 
nhismg chimg Cu ma Kiem sat vien da yeu thu Tea an xac minh, thu thap be sung 
(theo huang dan tai diem b khodn 2 Dieu 30 Quy dinh so 458). 

A Viet An din sty dang duvc gith quyet theo thil tyc s1 thim, sau khi c6 
quyet dinh din vy An ra xet xir, nett nguyen dan rfit toan be yeu au khfri 
kien hoic dtrung six them thuin (lucre ye toan be net dung vy An thi Thim 
phin hay Ilei dong xet xir c6 thim quyen ra quyet dinh dinh chi vitc giai 
quyet vy An hoc quyet dinh cling nhin sv thea thuin cfia the throng sv? 

Trti 

Tham khdo diem b Mac 3 Phan II Cong van se 64/TANDTC-PC ngay 
03/4/2019 dm HDTP TANDTC th6ng ban ket qua gidi dap trvc tuyen mOt se 
vuung mac ve hinh sr, dan sr va t6 tvng hanh chinh c6 neu: 

Ban Mull kern theo Ng.hi quyEt s6 01/2017/NQ-HDTP ngtly 13/01/2017 cita HOi ang T1Min phial Tda an nit din 
Mi cao ban hanh mOt s6 bi6u mkt trong t6 twg den sv. 
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"b) V thcim quydn ra Quylt dinh dinh chi gicii quyert -vg On 

Didu 219 cua B a luat  Td tyng dan ste quy clinh v Theim quydn ra Quydt 
Meth dinh chi gicii quyet vg On clan ste a 

"1. Truat khi 	phien toa, Thcim phan dirge phan cling giai quydt vy On 
dein sr co tham quyen ra quyet 

2. Tgi phien toe:, Hal  d'dng xet th co tho'm quydn ra guy& clinh..." 

Vay din ngay mo phien tOa da &nix col là "tgi phien tOa",  hay chtta? Myc 
2 Chuang 2iav Bç5 luat To tyng dein se quy dinh ye tha tyc bat cat phien tOcz. 
Theo quy dinh tgi Attic nay thi phien Ma bat dou bang the' tyc "Khai mgc ph/en 
tea" (Dieu 239). Do So, den ngay ma ph/en tOa (dteqc trieu tap) flitting chtea khai 
mgc phien toa thi chtea coi la "bat dciu phien Ma", chtea col la "tgi ph/en tOa". 
Neu nguyen dan nap dun xin rat yeu cclu khol ken fru& khi khai mgc phien tact 
thi Thcim phan van c6 tham quyen ra quyet dinh dinh chi viec giai quyet vg On 
cher kitting phai la Hai Song xet xi?'. 

Theo tinh than tren, nu nguyen don rat than be yeti eau khei kien hoc 
ducmg sr thoa thudn dugc ve toan be nOi dung AT an truck khi khai mac phien 
tea thi Tham phan c6 tham quyen ra quyet dinh. 

Truirng hap HDXX sot thim ra quyet dinh tam dinh chi giai quyet 
vy an, khi 157 do tam dinh chi kitting can thl HDXX ra quyet dinh tip tac giai 
quyet vi; an hay ra van ban thong bao thin gian tip tac phien Oa? 

Trii lei:  
Dieu 216 BLTTDS quy dinh ve quyet dinh tip tic giai quyet vg an dan sr 

nhu rsau: "Trong thai hgn 03 ngay lam viec, ke ngay 111 do tgm dinh chi gicii 
quyet vy an guy dinh tgi Dieu 214 dm Ba luat nay khong con thi TOa an phai ra 
quyet Meth tiep tyc giai quyet vy an cicin svva gin quyet dinh 46 cho &rang ste ca 
quan, to civic, cá nhein kited kien, Vien kie'm sat cling cdp". 

Tham khao tieu mgc 2 phan IV °kw van se 89/TANDTC:PC ngay 
30/6/2020 dm BDTP TANDTC th8ng bao ket qua gidi dap trgc tuyen met so 
vuong mac trong xet xir thi truerng hop vg an da dugc dim ra xet xir sau de mod 
tam dinh chi giai quyet vg an theo quy dinh tai khoan 2 Dieu 259, nhung sau de 
1' do tam dinh chi lchOng con thi TOa an phai can cie Dieu 216 BLTTDS de ra 
quyet dinh tiep tyc gicii quyet vg an clan sr theo Mau so 44-DS9. Tuy nhien, gong 
Mau s8 44-DS khong c6 nOi dung ve ngay ma phien tea, vi Sy, kern theo guy& 
dinh tiep tne giai quyet vg an, Toa On gild van ban thong bcio ngay ma lgi ph/en 
toa va phien toa se dugc lien hanh lait dau. 

Theo guy dinh ciia BLTTDS, a• giai don chu kin bi xet xfr phtic 
thitm Tea an chi tip nhen tai lieu,  chfrng dr do throng str giao nexp ma 
khOng ce quyen xfic minh, thu the') chan co' b6 sung (Dieu 287), chi den khi 
mat phien Oa, HDXX mai có quyen xAc minh, thu thep chirng ca• bti sung 

9  Ban hanh theo Nghi quyet se 01/2017/NQ-HDTP new 13/01/2017 cint HOi clang ThAm phin Tea an nit clan 
tOi cao ban hanh met so bleu rnau trong g tnng clan sir. 
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X 	 X (Dieu 304). Vlay giai don chuan bi xet xir phfic tham, VKS c6 quyen yeu 
X cau Tem an thu tha‘p chfrng cir khong? 

TM'  

Tham khao lieu mix 1 phan III Cong van so 212/TANDTC-PC ngay 
13/9/2019 dm HDTP TANDTC th6ng bao ket qua giai dap trvc tuyen met se 
wrong mac trong xOt xir thi "...Khocin 2 Di'  du 97 caa BLTTDS khang glen km 
viec thu thap cluing ca caa Toa an a giai dogn se tham, phac theim ma chi giol 
hgn viec thu thap charg dr a giai dogn gicim ddc the:4m, tai tham. Thyt te, neu tat 

chang th trong ha se chtra dá can cit de' giai guy& vy an thi Theim phan van 
tien hanh thu thap bo sung. Do vay,...Tham phan có quyen tien hanh thu thap 
chang c& bó sung a giai dogn xet thphthc tham". 

Theo huarng din tai khoan 1 Dieu 13 Quy dinh ye huong dan hoat deng 
ciia Kiem sat vien tham gia phien tea clan sir phfic tham (Quy dinh so 363)10  thl 
VKS có quy'en yen cau Tea an cap phfic tham xac minh, thu thap be sung tai lieu, 
chirrng dr ô giai doan chuan bi xet icfr pink tham. 

Truirng hop can siva chika, ha sung ban an theo Dieu 268 BLTTDS 
ma Hei tham nhan clan la thanh vien HDXX vo an d6 kheing can dam nhi'em 
Hi tham nhan dan ti Toa An da ra ban An thi ThAm phan c6 phai phiSi hop 
voi H(ii thAm nhan dan ra quyet dinh sfra chin, ba sung ban an dO khang? 

Tra'  

Di'eu 268 BLTTDS Ichong dat ra you cAu H'ei tham than clan la thanh vien 
HDXX vv an,phai van con dam nhiem Hei tham than dan tai Tea an da ra ban an 
mei dugc phoi hop voi Tham pilau ra guy& dinh sira chila, be sung ban an nhu 
di& voi Tham,phan. Deng th6i, theo mau Quyet dinh süa chtra, be sung ban an so 
tham (Mau so 53-DS)" thi the Hei tham than clan Ichong dirge neu ten cling 
kh6ng phai lcST vao quyet dinh nay. Vi vay, khi can dm chin, be sung ban an thi 
Than phan da xet xü vv an van phoi hop v6i cac Hei tham than clan la thanh 
vien HDXX vii an de de thvc hien, dü ho con hay khong don dam nhiem Hei 
tham than clan tai Tea an da ra ban an. 

Thiri hon khang cao, khang ugh the quyet dinh dinh chi, tom dinh 
chi giii quyet viec dan str Uwe hien theo Dieu 273 hay Dieu 372 BLTTDS? 

TM lei: 

Dieu ,372 BLTTDS quy dinh ye filed 	Ichang cao, lching 	 quyet 
dinh giai quyet viec clan sir, khong ?hai dOi voi guy& dinh dinh chi, tam dinh chi 
giai quyet viec dan sir nen kh6ng the tip dung Dieu 372. 

Dieu 361 BLTTDS quy dinh: "...1Vhfing qux dinh dui Phan nay duvc ap 
dyng de' giâi quyet viec clan stt...Truong hap Phan nay khong quy dinh thi áp 
dyng nheing quy dinh khac car: BO lu 'at nay de gicii guy& viec clan At". 

'° Ban hanh kern theo Quyet djnh so 363/QD-VKSTC ngay 12/10/2020 cita Vien trueng VKSND t6i cao. 
Ban hanh kern theoNghl guy& s6 01/2017/NQ-HDTP ngay 13/01/2017 dm Hi dOng Tham phan Tent an nhan dan 

tai cao ban birth met s6 biAu mkt trong t6 twig dan sir. 
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Mau se 19-VDS" (ve Quyet dinh dinh chi viec xet dan yeti,  eau gial quyet 
viec dan sg) va Mau so 20-VDS (ve Quyet dinh dinh chi giai quyet sa tham viec 
clan sg) du quy dinh quyen va thin han khang cao, khang nghi dei voi cdc quyet 
dinh nay nhu sau: "Ngudri yeu cau...co quyen khcing cao trong that hgn 07 ngay, 
Ice tfr ngay nhan thew quyet dinh hock Ice ter ngay quyet dinh duvc niem yet. Vien 
kiem sat cling ccip c6 quyen khang nghi trong thol km 07 ngay, Vien kiem sat 
cap tren tryv tiep c6 quyen khangnghi trong Mai lign 10 nga y, Ice tie ngay Vien 
kiem sat cling cap nhan chew quyet dinh". Quy dinh nay hoan toan giong vai quy 
dinh ve khang cao, khang nghi guys& dinh dinh chi viec gidi quyet vu an dan sg 
tai khoan 2 Dieu 273, khoan 2 Dieu 280 BLTTDS. 

Tir nhang can cir ten, thed han khang cao, khang nghi cdc guy& dinh dinh 
chi, tam dinh chi giai quyet viec dan sir phai thgc hien theo quy dinh tai khoan 2 
Dieu 273, khoan 2 Dieu 280 BLTTDS. 

VKS ce trach nhiem girt guys& dinh khang nght phfic them cho cac 
throng sv ma quyen, WI fch hyp phap cfia hy kh6ng bt anh htro'ng bei quyet 
dinh khang nghi kitting? 

Trii Mi:  

Khoen 1 Dieu 281 BLTTDS quy dinh: "VKS ra quyet dinh khang nghi 
phai gild rid gay,  guy& dinh ,khang nghi cho duang se có lien quan den khang 
nghr. Mau se 15/DS" ve Quyet dinh khang nghi phitc tham, tai phan "Noi 
nhan" c6 ghi nguei nhan la "Cac duang se c6 lien quan den khcing nghi". Vi 
vay, VKS chi c6 trach nhiem giri quyet dinh khang nghi phfic tham cho duang sg 
c6 quyen, lgi ich hgp phap lien quan den (c6 the bi anh huerng hoac- bi thay del 
boi) khang nghi. 

Truirng hyp throng sv kiting cao guy& dinh tym dinh chi hoc 
quyet dinh dinh chi viec giai quyet vy an dan sty dm ma an cep so thAm 
nturng sau d6 rut dun khang cao, Ming thlri rat don khifri kien thi T6a an glair 

A 	 A quyet nhtr the nao? 

Trii lbi:  

Diem b khoan 1, khoan 2 Dieu 289 BLTTDS quy dinh: khi nguti khang 
cdo rat toan be khang cdo thl Tea an cap pink than ra quyet dinh dinh chi xet xir 
ph& tham vki an. 

Tnrong hgp ngued khang cao deng tiled la nguyen don trong vg an dan sr 
va hgMt cá khang cdo va dan khoi kin thl TM an áp dung quy dinh tai khoan,1 
Dieu 299 BLTTDS: "Trut khi ma phien toa hock tcji phien toa phfic th am, neu 
nguyen dan rat dan khei kien thi Hai clang xet xle phac thcim phcii h6i dan c6 
tong 35 hay kh6ng va thy tang truang h9p ma giai quyet nine sau: (a) Bf dan 
khong clang Ji thi khong chap nhan viec rat dan kit& kin cilia nguyen dan; (b) Bi 

12  Ban hinh kern theo Nghj quyet se 04/2018/NQ-HDTP ngiy 09/8/2018 cfra HOi ding ThAm phin Tem in din 
din tei cao ban hinh mOt se bleu mkt trong giii quyet viec din SW 
13  Ban hinh kern theo Nghi quyet se 04/2018/NQ-HDTP ngiy 09/8/2018 dm HOi dOng Tham phin Tea in nhin 
din thi cao ban With met se bleu mAu trong giài quyet viec din sv. 
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dan clang thi chap nhan viec rzt dan khoi kien cna nguyen dan. Hai dang xet xile 
phew tham ra quyet Mnh hity Mn an su thcim va dinh chi giat quyet vy an ...". 

Niur vay, có the xay ra 02 truemg h9p: 

- Neu bi don khona (tang viec rid dan kheri kien cUa nguyen don thi Tea 
an cap phoc tham chi chap nhan vi'ec nit khang cao va ra quyet dinh dinh chi xet 
xir pink tham. Trong truerng hip nay, quyet dinh bi Ichang .cao sê cat hiOu lvc 
phap luat tir ngay Tea an ra quyet dinh dinh chi )(et xir phirc tham. 

- Neu bi don dling viec rat don khei lcien cUa nguyen don thi Tea an cap 
phac tham chap nhan ca viec rat khang cáo va nit don khai kien. Tea an ra Quyet - 
dinh hay ban an so tham va dinh chi viOc giai quyet vii  an. 

fluting hap HDXX philc thAm tuyen siva mOt s6 sal sot nho cüa 
ban an so' thAm thi thui)c trutmg hasp gift nguyen bin in sir thAm (khoan 1 
Dieu 308) hay slim ban in so' tham (khoin 2 Dieu 308 BLTTDS)? 

Trit  

- Tht,i0c tn.reng h9p gilt nguyen ban an so tham theo khoan 1 Dieu 308 
BL 	IDS neu HDXX phire tham khong sira bat kk nOi dung nao cila ban an so Sm. 

- Neu HDXX phirc thim tuyen sira bat IcSr nOi dung nao dm ban an so 
tham, ke cá dinh chinh nhang 18i nhe nhu 18i chinh ta, 18i nham 1n ve se liOu, 
tinh toan sai thi deu thuoc truang hqp sira ban an so tham theo khoan 2 Dieu 308 
BLTTDS. 

Ngted yeti cAu Um an giii quyet vi6c dan sty nit dun yeu cAu tai 
phien hap giai quyet vi§c den sty thi tien tam frng 10 phi di nOp dtrat xir 1Y 
nhir the nao? 

Tra' 161: 

Tai phien hcp giai guy& viec clan sr ma nguai yeu cau rat don yeu eau thi 
Tham phan hoac Hi dong giai quyet viec dan sv ra Quyet dinh dinh chi gial 
quyet so tham viec clan sr (Dieu 361 BLTTDS, Mau sO 20-VDS"). 

Nghi guy& s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 eta ty ban thuimg 
vu QuOc hi quy dinh ve mire thu, mien, giam, thu, nOp, quan 1Sr va sir dvng an 
phi vale phi TM an,  (Nghi quyet se 326), tai khoan 5 Dieu 18 quy dinh: "Truang 
hpp Toa an ra quyet dinh dinh chi viec xet dan yeu cau theo quy Mnh tat diitn c 
khan 2 Dieu 366 ...caa Ba luat Té tyng dan sy• thi tin tom etng le phi Teta an da 
nap du-ac sung vao cOng quefi nha nut".Nhu vay, Nghi quyet so 326 chi quy 
dinh xir 15,  tien tam img 10 phi trong true:mg hqp Tea an ra quyet dinh dinh chi 
viec xet don yeu au khi nguoi yeti cau nit don yeu au trong giai doan chuan N 
xet dun yeu cau, Ichong quy dinh dOi veri throng hcip nit don you eau tqi phien 
hpp. Tuy nhien, do tinh chit phap 1Sr twang dOng nen có the áp citing tucmg tv 
phap luat theo khoan 2 Dieu 45 BLTTDS, tire la áp dung quy dinh tai khoan 5 

14  Ban hanh kern theo Nghl quyk so 04/2018/14Q-HDTP ngay 09/8/2018 dm Hi clang Thc4m Oat Tea an nhan 
clan tin cao ban hart met só bieu man trong giii guy& vige dan 
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Dieu 18 dm Nghi guy& se 326 de giai quyet tnrerng hop My, theo do, tien tam 
img le phi da nOp duqc sung vao c6ng quy nha nuot. 

24. Trutng hyp Tea An ra quyet dinh dinh chi OM quyet vice dan sty 
va thy ly vy An theo guy dinh tyi khofin 5 Dieu 397 BLTTDS thi thiii diem 
thy ly dirge xac dinh film the nao? VKS kiem sat viee thy ly vy an dtra tren 
co' set 	Ttr each nguyen dun, bi dun dm throng sty trong vy an dime xle 
dfnh nhir the net)? Tea An c6 can 	vao hO so.  viec dan sty &trey d6 Ce giai 

A quyet vy An kh6ng? 

Tra 16*  

Theo Dieu 397 BLTTDS, trong died han chuan bi xet don you eau c8ng 
nhan thuan tinh ly hon, thee thuan nuoi con, chia tai san khi ly hon, Toa an tien 
hanh hem giai d vg chong doan ti. Khoan 5 Dieu 397 quy dinh: "TruOng hop 
hoc: gith dam ty khong thanh va cac throng sy khong thoa thuan &roc ye viec 
chia tai san, vie treng nom, nu& dusting, cham sac, giao dye con thi Tea an dinh 
chi giod quyet viec dan sy. v cong nhan thuan tinh hon, thou thuan nu6i con, 
chia tea san khi ly lion viz thy 1;5 vy an di giai quyet Tda an khong phai thOng 
bao v viec thy 1.), vy an, khong phai phan cong lgi Than phan giái quyet vy an. 
Vic giai quyet vy an &coy thyc hien theo tha tyc chung...". 

Trong truemg hop ten thi: 

Thai diem thy 13? vy an dirge xac dinh la then diem Tea an vao se thy V,  
vy 	clan sir. VKS kiem sat vice thy 15r vy an dya tren so quyet dinh dinh chi 
giai quyet viec dan sr (Quyet dinh nay dirge gin cho VKSND ding cap). 

Vic xac dinh tu each nguyen don, bi dun trong vy an phai can cir vao ket 
qua h6a giai kh6ng thanh, yeu eau, nguyen vong cUa cac ben (nguai yea cau T6a 
an giai quyet viec dan sr truot da kitting throng nhien ter thanh nguyen don neu 
trong qua trinh hea giai ho kh8ng thay doi thea thuan ban Mu ve viec ly h6n, 
nuoi con va chia tai san khi ly hon nhung ben kia lai co, thay doi). 

- HO so viec clan sy tnrot dO dirge chuyen hóa thanh 118 so vy an den sir. 
Ho so kiem sat viec giai quyet viec dan sr cüa VKS cling phai duce chuyen 
thanh ho so hem sat viec giai quyet vy an dan sy. 

VKS can theo dOi vy an nay cO thuoc truemg hop VKS phai tham gia 
phien t6a so tham hay kh6ng de thyc hien viec thong bao Kiem sat vien tham gia 
phien tea theo quy dinh tai khoan 1 Dieu 24 TTLT s6 02/2016. 

25. Tranh chAp hyp ding gitra nguyen don la doanh nghiep 100% yen 
nut ngoai c6 try stir hoyt Ong ti Viet Nam (c6 di dien theo pháp luAt la 
nguti nu& ngoai không c6 mAt ti Viet Nam khi giai quyet tranh chAp) vei 
hi dun la doanh nghiep Viet Nam thi thAm quyen giai quyet thutic Tea An 

A cap nao? 

Tra lei: 

Khoan 3 -Dieu 35 BLTTDS quy dinh v tham quyen eta TAND cab ,IluyOn 
nhu sau: "Nhang tranh chap, yeu cdu quy dinh tai khoan 1 va khain 2 Dieu nay 
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ma có throng sty hoeic tai san nut ngoai hajc can phai fly auk fie phdp cho 
ca quan dal din nut COng hOa mai hai chit nghra Viet Nam mak ngoài, cho 
Tda an, ca quan co,  theim quyen cua nut ngoai khong thuec turn quyin gidi 
guy& nits Tba an nhan dim cap huyen...". 

Tham lchao diem d khoan 1 Dieu 7 Nghi quyet s6 03/2012/NQ-HDTP ngay 
03/12/2012 huong dan thi hanh mot s6 quy dinh trong Phan nth nhat "Nhfing quy 
dinh chung" cM BLTTDS dal &rot sin dai, bo sung theo Luat sin dai, be sung 
melt so dieu cny BLTTDS thi dugc coi la ducmg sir a nu& ngoai nu "Ca ,quan, 
td chi:cc kh6ng phan biet la ca quan, tor  citric nut ngoai hay ca quan, td chirc 
Viet Nam ma khong co try sa, chi nhaanh, van phong dgi din tgi Viet Nam vao 
then diem Toa an thy 	viec da'n sy.". 

Trong truang hgp neu tren, doanh nghiep la nguyen don co try sâ hoat 
dOng tai Viet Nam vao died diem Tem an thy 15T vii an dan sv nen Ichong thuec 
truemg hop "c6 ducmg svâ  nuot ngoai"; nu vv an khong rai vao các truemg hgp 
lchac tai khoan 3 Dieu 35 BLTTDS nhu c6 tai sane  er nude ngoai hoc can phai fry 
iliac tu phap thi vi an thuOc tham quyen giai quyet so tham dm Tea an nhan dan 
cap huyen ncri c6 try ser cüa bi don. 

26. Trutng hop Tea an 'thong chuyen he cho VKS theo diem b 
khoan 1 Dieu 5 TTLT se 02/2016, khong chuyen tat lieu, chling ctir cho VKS 
theo Dieu 8 TTLT neu tren thi VKS c6 quyen yeu au Tea an hoan phien tea 

bao dam that gian nghien cam he so' kheng hay chi c6 quyen kin nghl del 
vfri Tea an? 

Tra lai:  

, Diem b khoan 1 Dieu 5 TTLT só 02/2016 ve viec VKS you au Tea an 
chuyen he so viii viec clan sir de xem xet, quyet dinh viec khang nghi quy dinh 
nhu sau:,  "Thong then km 03 ngay lam viec ke tic ngay nhan throic yeu cu, Toa 
an chuyen h6 so' cho Vin kiem sat có van ban yeu cau". 

, 	Dieu 8 TTLT so 02/2016 quy dinh: "Trudy khi mer phien toa, phien hop, 
neu h6 so' vy viec dan sr; di &coy chuyen cho Vin kiem sat ma có tai lieu, chirng 
cif do duang sy; ca nhan, ca quan, to chicc cung cAp cho,Toa an hoac do Toa an 
thu thap Ito sung thi Toa an chuyin ngay cho Vin kiem sat ban sao tai 
chling cu. do". 

Can cir quy dinh ve cac truerni hr hoAn phien tea tai lchoan 1 Dieu 233 
ELTTDS thi via& Tea an cham chuyen ho so hoc khong gui tai lieu, chUng çü 

cho VKS trong cdc tnrerng hcip teen khong thuOc truerng hop hoan phien tea. Vi 
vay, VKS khong yeu cAu Tea an hoan phien tea ma kien nghi d Tea an khAc 
phvc vi pham. 

Tnremg hgp VKS khong c6 dir then gian d nghien dry ha so tham gia 
phien tea theo khoan 2 Dieu 220 BLTTDS thi thvc hien theo huang dan tai khoan 
2 Dieu 7 Quy dinh s6 458/QD-VKSTC ngay 04/10/2019 cua Vien tnremg 
VKSND toi cao quy dinh ye huerng dan hoat dOng cfra Kiern sat vien tham gia 
phien tea daft sv scr tham. 
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NgFici co thAm quyen kiting nghf giant doe thAm, tai tham có 
quyen yeu cau hoan,thi hanh ban An, quyet dinh truck khi dtrot Tea An 
chuyen ha so' vo An de xem xet viec khang nghl 

Trd Ifri:  

Khoan 1 Dieu 332 BLTTDS quy dinh: "Ngtrol c6 thdm quy'dn khcing nghi 
ban an, quyet dinh ddcó hieu lvc phap heat clia Tact an co,  quyen yeu cau hodn 
thi ,hanh ban an, quyet dinh dé xem xet vie'c khcing nghi theo thit tyc giant dac 
than?". Diem c khoan 3 Dieu 5 TTLT,s6 02/2016 quy dinh: "Trtrongh9p Toa an 
dang quan 1)5 ha Sc nhan cluvc yeu cau cica TOsa an hodc Vi 'en kiem sat tricot ma 
khang c6 yeu cau hocin thi hanh an, neu trong that hgn 07 ngay ke ter ngay nhan 
duvc yeu cat', ho so. chtra,duvc chuyen cho ca quan do thi Toa an chuyen ho sa 
cho Toa an hodc Vin kiem sat dd có yea can hoân thi hanh an va thong bcio 
cho ca quan kh6ng duvc chuyen ho Sc biet". 

Nhu vay, viec yeu cau hart thi hanh ban an, guy& dinh da c6 hieu luc 
phap luat c6 the dugc dux hien truck khi duce Tea an chuyen ho su de xem xet, 
quyet dinh viec khang nghi giam doe tham, tai tham. 

Khi dlat cyc de bao dam giao ket ho-c thtyc hien hop,  ding, neu mat 
ben tir chAi viec giao ket, thvc hien hop dang thi 	nhtr the nao? 

Trd  

Khoan 2 Dieu 328 BLDS quy 	"... nett ben dat c9c tic chai viec giao 
ket, thyt hien Op clang thi tai san ddt c9c thu9c ve, ben nh an ddt c9c; neu ben 
nhan ddt cgc ter chai viec giao ket, thvc hien Op clang thi phai tra cho ben ddt 
c9c tai san d'dt c9c va mat khoan tien twang dtrang gith tri tai san ddt cc, tree 
trtrerng hop co iliac: thuan khcic". Nhtr vay, throng hop met ben tir chei viec giao 
ket, thuc hien hop clong ma kh6ng cep thea thuan khac ye trach nhiem dm ben tir 
ch6i thi xü ly theo quy dinh tren. 

Khi giai quyet vo An dan sty do yeti cAu tuyen b hop &mg vô hieu, 
Tea An di giai thich cho cac dtrovg sty ve hau qua phAp ly ctia viec tuyen ho 
hop ding vo hieu nhtrng dmmg so' khOng yeu eau Tea an giai quyet hau qua 
hop ding vo hieu. Ti phien tea, throng sv mefri you eau giai quyet hau qua 
hop ding vo hieu thi HDXX co chap nhan kitting? 

Trii  

Khoan 1 Dieu 5 BLTTDS quy dinh: "Dteangy siv c6 quyn quyet dinh viec 
kh6i kin, yeu cau Ma an co than, quyen giai guy& vy viec clan str. Too an chi 
thy 1), giái quyet vy vi:ec dan khi có den Ichoi kin, den yea can cfia diming 
sc va chi (Oa quyet trong phym vi den khoi kitin, den yea can do". Do do, khi 
giai quyet yeu,cau tuy'en be hop thing vo hieu, T6a an se,khong giai quyet hau 
qua dm hop (long vo hieu neu clucmg su khong yeu cau dé bao dam nguyen tac 
"tv dinh clogt" ella ducmg sr theo quy dinh tren. 

Theo khoan 3 Dieu 200, khoan 3 Dieu 201 va khoan 2 Dieu 210 BLTTDS 
thi nguyen don, bi don, ngteri c6 quyen lgi, nghia \RI lien quan dugc dua ra, be 
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- sung yeu cku khei kin, yeu cu phan tó, yeu eau doe lAp chAm nhat la toi phien 
h9p kiem tra viec giao nap,: tip can, ding khai chang c& va hoa giain. Neu tai 
phien t6a, duang sr mai be sung yeu cAu "giai quyet hau qua caa h9p tong vó 
hieu" thl day cluqc coi là yeu cau mai, vuot qua pham vi you eau lcheri kin ban 
dau nen HDXX c6 the lchong chap nhAn yeu cau nay. 

Khi giai quyet vy an hinh chinh theo don lchei Men  ciia A yeu cAu 
hey GiAy CNQSD (Tit do di cap cho B là ngirôi khong c6 quyen sir dyng dAt, 
Tea an ra bin an chi tuyen hey GiAy CNQSD dAt ma khong xac dinh dien 
tich dAt tranh chap thuec quyen sir dyng cim ai nen khong giai quyet dirge 

z dirt diem nig dung tranh chip. Sau de, A phii lchei Men  vy An din sr ve 
tranh chAp quyen sir dyng dAt. Tea an giii quyet viji an dan sr xac dinh dAt 
tranh chAp van thuec quyen sir dyng cüa B di duvc cAp GiAy CNQSD dAt 
ma di bi bin an hinh chinh tuyen hey truck de. Truirng hyp nay phai xirlg 
ntur the nao? 

Tra  

Trong truang hap neu tren, A (d'A khai kin vy an hanh chinh) c6 the khang 
cao ban ean data sr theo the We phirc thAm hoc d nghi khang nghj giant doe 
than (nu ban an dan sr dA c6 hieu lye phap 140 de bao ye quyen, lqi ich hop 
phap cUa minh. 

Trong qua trinh giai quyet vg an dan sv neu tren theo the tvc phac thArn 
hoc giam doe than, neu Tea an nhAn thAy ban an clan sv xac dinh dal tranh chap 
thuOc quyen sir deng cUa B dA dirge cap GiAy CNQSD dAt là deng (clang vai ban 
an DSST hoc pan an DSPT) thi bac khang,cao, lchang nghj,gift nguyen ban an de 
xet xir ding; dong then, nguai Co thAm quyen khan nghl giam doe thArn ph& xem 
?tot, kiting fighi ban an hanh chinh dA tuyen hey Gidy CNQSD dAt vi 15,  do da cap 
cho nguin kh6ng c6 quyen sir clung dat de xem xet lai Al an harth chinh. 

Sau khi Tea an cAp huyen thy 1.57 vu, an clan sy v tranh chAp quyen 
sir dyng dAt, bi don ce dun phan tO yen cAu hicy GiAy CNQSD dAt di cAp cho 
nguyen don. Trong trwerng hyp nay, thAm quyen giii quyet vy an thuec ve 
TAND cAp huyen hay TAND cAp tinh? 

Tilt  

Khan 4 Dieu 34 BLTTDS 2015 quy dinh: "Tham quyen cita cop Tda an 
giai quyit vy viec clan syyrong-trueng h9p có xem xet viec hety quyet dinh ck biet 
quy dinh tgi khoan 1 Dieu nay dwac xcic dinh theo quy dinh twang zing cita Luat 
to tyng hanh chinh vd thOrn quyen caa Tda an nhan dan cip huyen, Toa an nhan 
dan cap tinh". 

Khaki 4 Dieu 32 LuAt TTHC quy dinh Tea an cap tinh c6 tham quyen giai 
quyet"Khiett kien guy& dinh hanh chinh, hanh vi he:12h chinh ceta L'Iy ban nhan 

15  Xem Mvc 5 Huang dan so 2964/VKSTC-V14 ngtly 19/7/2018 dm VKSND ted cao Gild dip vuong mAc phip 
luet thuec linh vcc clan stir, hinh chinh vtl nhCmg viec !chic theo quy (firth cüa phap luet. 
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thin dip huyen, Chic' tich Cly ban nhan dcin cap huyen tren cling phgm vi dja giai 
hanh chinh voi Toa an". 

Trong truang hgrp tren, do hi dun c6 yeu cau phan t6 de nglii hay Gidy 
CNQSD dat thuOc diem b khoan 2 Dieu 200 BLTTDS nen Taa an phal xem xet, 
giai quyet yeu cu nay trong cang vv an clan sv. Do do, Mc nay vi an clan sr 
thuoc tham quyen giai quyet cüa TAND cap tinh. 

Trong vy an nguiri vos (chang) xin ly hon ngtr?ri ch0ng (vo) bi tam 
thin thi al là ngtr?ri di (lien cho ngtrtii bi tam than tham gia to tyng? 

Trti  

(1)Trwang hep chwa có quyat dinh cfia Tim tin tuyen ba mOt nye& bt 
mat ming lwc hanh vi dan str (NLHVDS) thi than khao Myc IV Giai dap 16 
01/GD-TANDTC ngay 07/4/2017 cua TANDTC (cau so 6) v&' giai dap mOt so van 
de nghiep vv, co neu: "khi c6 chet the cho rang mat ngtrai là cltrang sv trong vy 
an mat niz-ng ltrc hanh vi dein str thi Toa an phai giai thich, hueng dan de h9 thvc 
hien quyen y'eu diu tuyen b6 nguei do mat nang ltrc hanh vi dan syyheo quy 
dinh...; trueng hgp h9 c6 you eau ‘va Tem an thy L3,  giai quyet yeu eau nay,  thi 
Toa an áp dyng diem d khoan 1 Dieu 214 BLTTDS (can dqi Mt qua gicii quyet vy 
an khac c6 lien quan) dl tgm dinh chi giai quy'et vy an dcin str; trueng hgp h9 
khong yeu cciu thi Toa an giai quyet vy an dan str theo thet tyc chung". 

(2)Truirng hpp till có quyat clink cfia Tba tin tuyen ba nye& do mat 
NLHVDS thi thfi ttic gidi quyet nhir sau: 

Khoan 1 Dieu 53 BLDS ve nguai giam hO ducmg nhien eta nguai mdt 
NLHVDS quy dinh: "Trtrang hap vg la nguei mat NLHVDS thi chong la nguei 
glom ha; neu ch6ng la nguei mat NLHVDS thi va là nguei gicim ho". Khoan 2 
Dieu 136 BLDS quy dinh dai din theo phap luat dm cá nhan la "nguei gicim ha 
dot vat vai nguei chew gicim ha". 

Rieng doi vài vv an ly hon thi ,khodn,  3 Dieu 24 Ludt HINGE) quy 
"...Trong trueng hgp mat ben va, chong mat NLHVDS ma ben kia co yeu eau 
TOa an giai quyet ly h6n thi can cif vao quv dinh ve giam ho trong B6 luat dan 
six, Tim tin chi clinh ngtrai khdc dgi 	cho Agit& 14 malt NLHVDS tie gidi 
guy& vifc ly Von". 

Theo cdc khoan 2, 3 Dieu 53 BLDS thi nguei gicim ha during nhien cho 
nguai yu• (chong) mat NLHVDS trong twang hgp tren Ian km la: nguai con cá 
hoac nguai con tip theo hoc cha, mg dm nguai bi mat NLHVDS. Neu khong 
c6 nguad giám ho ducmg nhien thi Taa an de nghi UBND cap xa noi cu frü eta 
nguai dugc giam ho c& nguai giam ho theo Dieu 54 BLDS de lam ngueri 4i dien 
cho nguai mat NLHVDS trong i  an. 

Dieu 42 Luet HNGD quy dinh v cic trifling Illyp viec chia tit sail 
chung cüa vg thong trong thlri ld Win nhan bi vo hien nhung khOng quy 
dinh al là ngubi có quyen you au Ttoa in tuyen v0 hi'eu va hen qui phip 

A neu thia thuan do bl vo Men? 
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Tra loi: 

Yeu cu T6a an tuyen b6 viec chia tai san chung trong uteri kST hen than v6 
hieu cif),  the la vu an dan suIoac viec dan su, c6 the coi la cite tranh chap, you cau 
khoc ve hem nhein va gia dinh, tree trufmg hqp thuac tham quyen giai quyet caa ca 
quan, to chic khae theo quy dinh cilia phap luat theo khoan 8 Dieu 28, khoan 11 
Dieu 29 BLTTDS. 

Vic xdc dinh ai la ngtrai c6 quyen ye‘u cau Tea an tilyen viec chia tai san 
chung cOa vg ch6ng trong theri ki h6n nhan la v6 hieu phai can dr vac lchodn 2 
Dieu 68 (neu la vu an clan su) hoac khoan 5 Dieu 68 BLTTDS (neu là viee dan Rs). 

Neu thga thuan chia tai san chung cud-  vg thong trong thai kk hen nhan bi 
Tea an tuyen vo hieu thi hau qua phap 1ST la tai san dugc chia lai tit thanh tai san 
chung cM vg, chOng nlau tnrere khi chia. Neu ngugi dugc nhan tai san theo thea 
thu'an truere do da.lam cho tai san Ichong con hoac bj sut giam giá tri thi toy timg 
tnxerng hop cu the phai thay the bang tai san khac ding loai hoc bang s6 tien 
tucrng throng gid tri tai san bi tnat hoc bi giam 

Trong vy An hon nhan vA gia dinh, sau khi him Mai, bi dun yeu cAu 
bai thuirng ton thAt v tinh thAn, Tea An thy 157 yeu eau phan tO cüa bi dun 
de gird quyet trong vy An. Viee thy 1ST elm Tea An c6 dting kh6ng? 

Trei loi:  

Vi4e bei thuang ton that ve tinh than phai dugc flux hien theo quy dinh 
cM phap luat ye truang hgp b6i thugng va mire Nil thwang. BLDS 2015 quy dinh 
khi c6 cac thiet hai sau day thi dugc b6i thugng tOn thAt ye tinh than: thiet hai do 
sue khoe bi xam pham (Dieu 590), thiet hai do tinh mpg bi xam pham (Dieu 
591), thiet hai do danh du, than pham, uy tin bi xam pham (Dieu 592), thiet hai 
do xam phain thi the (Dieu 606), thiet hai do xam pham ma ma (Dieu 607). 

Vv an v'e hen titian và gia dinh giai guy& cdc An de than than va it san 
lien quan den 03 loai quan he: quan he hon than, quan he huyet thong, quan he 
nuoi duerng. Neu Ichong c6 viec bin thtemg cac loai thiet hai neu tren thi cling se 
khong phdt sinh nghld \RI b6i thuang ton that ve tinh than. 

, Neu cdc throng su da thea thuan duct vai nhau ye cdc van de phai giái 
quyet trong vi,i an ma met ben lai dua ra you can mei thi yeu cau mei nay khong 
phdi la yeu eau phan t6 ma la yeu cau khei kin. Tea an chi chap nhan you cau 
phan t6 cM bi don neu thuOc mOt trong dc truemg hop quy dinh tai khoin 2 Dieu 
200 BLTTDS. 

Vys chOng dA duqc cAp GiAy chasing nhAn lc& hon tithing tren GiAy 
khong e6 chit' kt.  dm el vyr va chiing. VAy quan 4 hen nhAn c6 duqc c8ng 
nhAn Ichong? Vq chOng do the yeu cAu Tea In giai quyet ly hon khong? 

Trá loi: 

Khoan 2 Dieu 17 Luat HO tich nam 2014 quy dinh: "Gray chang nh'an ket 
hem phai c6 cáo thong tin sau day: a) H9, chit dem va ten; ngay, thcing, nam sinh; 
dein tac; qui& tich; nai cit frit; th6ng tin v'd giay tà chang minh nhein than cilia hai 
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ben nam, nit; b) Ngay, thang, nom clang k), kit lion; c) Chit lcfr hoc dihn chi ctia 
hai ben nam, nfr viz xac nhan cilia co quan clang 195 ha tich". 

Theo khoau 1, 2 Dieu 18 LuAt HO tich nam 2014 thi thit tvc ding 1(5/ ket 
hon dugc thvc hien nhu sau: "1. Hai ben nam, nib nap to khai clang 195 Mt lain 
theo matt quy clinh cho cc quan clang 195 ha tich viz ding co miat khi clang y ket ,hOn. 
2. Ngay sau /chi nhan tü giay to. theo quy clinh tgi khoem 1 Dieu nay, neu May cln 
dieu kien ket hon theo quy clinh once Luat hOn nhan viz gia clink cong char he 
phcip - ha tich ghi viec Mt hon vim SO ha tich, ciing hai ben nam, nit 195 ten vao 
so ha tich. Hai ben nam, nir cling 14 vim) Gidy 	nhO'n ket lion; cling chic 
tie phap - ha tich bao ccio 	tich Uy ban nhein clan cap xd tO chat trao Girly 
chthng nhan ket hOn cho hai ben nam, nit". 

Khoan 2 Dieu 32 Nghi dinh s6 123/2015/ND-CP ngay 15/11/2015 quy 
dinh chi tit mot s6 dieu va bien phap thi hanh Lir@ HO tich quy dinh: "2 ...Giddy 
cher' ng nigin kit hen a gici tri ki fir ngdy dirge ghi vao so va trao cho cdc ben 
theo guy dinh tgi khotin nay." 

Nhu vAy, trtremg.hop nay la vi phgm v" thn trx clang 195 kit hen ma trach 
nhiem chinh thuOc ye Uy ban nhan dan cap id not lam thit We dang ket hOn 
(do da trao cho 02 ben Giay chumg nhAn ket hon khong c6 dit chit kg). Do khOng 
vi phgm dieu kien kit hen theo Dieu 8 that HNGD nen viec ket hon kh6ng bi coi 
la tral phap luAt c6 the bi hty theo Dieu 10,LuAt HNGD. Quan he hem than eta 
cac ben dugc c6ng nhAn nen vg ch6ng c6 the yeu cau Tee an giai quyet ly h6n. 

36. Trading hqp nguyen dun yeu cau 02 ngtdri tra nq va Mitre Tim An 
chap nhAn (nghlea vy lien dtri tra my) nhung chi c6 01 ngtdri limit mien an phi 
theo quy dinh ctia Nghl quyet st 326/2016 cim UBTVQH. VAy nghia vy lien 
dfri tri ncr c6 dan den lien dal mien An phi ma each! dun phai ntip kitting? 

Trd  

- Nghla vv lien ded ha ng la nglila vv dan sv eta bi don d6i vat nguyen 
don va dOc lAp vat nghia vv chiu an phi eta bi don doi yeti NM nuerc. Wing 
ngueri nao, tnremg hop nao phai chiu trial nhiem lien dui phai do DIM thuAn hoc 
phap luAt quy dinh. 

- An phi dugc xac dinh cho timg chit the. Phap luAt kh6ng quy dinh ye 
trach nhiem lien deri chiu an phi hoe mien an phi. 

- Khoan 5 Dieu 147 BLTTDS, khoan 9 Dieu 26 Nghi quyet s6 326/2016 
quy dinh: "Trong vy an có nguiri khong phcii chiu an phi hoac cltroc mien nap tien 
an phi clan sv Sc tham thi nhang ngtthi khdc van phai chiu tin an phi dein sv sc 
tham theo quy clinh tgi Dieu nay". Nhu vAy, trong twang hgp tren, throng sv nao 
dugc mien an phi thi kheing phai Op an phi; throng sv con lai vAn phai chiu an 
phi theo quyet dinh eta TM an. 
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A 	• Trong vy An y8u cAu chia di san thira ke ma tai sin khong con la di 
san ciia ngutri chet d lyi thi Tea An butic ngtroi yeu cAu phai chlu An phi den 
sv c6 gia ngych hay khong c6 gia ngych? 

Tra  
Diem a khan 7 Dieu 27 Nghi guy& so 326/2016 quy,dinh: Khi cac ben 

dwang khong xcic dinh &toy hockmoi ngweli xcic dinh ph an di san caa minh 
trong kh6i di san thita ke là khac nhau va c6 mat trong cac ben yeu cciu Toa an 
giai *guy& chia di san theca ke do thi moi ben &rang sv phai chiu an phi dan sv sa 
theism theo mite twang ling voi ,gia tri phcin tai san 	ho chew chia, dwac hwOng 
trong khai di san thica p ke. Doi vol phan Toa an bac clan yeu cciu thi ngweri yeti 
cau chia di san Mira Ice khong phai chiu an phi dan sy sa tham. Trtrang h9p Tba 
an xtic dinh di san thira ka ma dining sys yeu cdu chia kitdng phiii lit tai san 
cfia hp thi dining sp. phiii chin an phi thin sys sa than: khling c6 giti nggch. 

Nhu \lay, do tai san dugc Tea an xac dinh khong phai la di san, nen khong 
dugc chia theo yeu can chia di san, ducmg sr khong dugc nhan phan tai sin nao 
n'en dining sr chi phtii chits an phi &in sr/ sa thitun khong c6 gid nggch. • 

Trong vy An ly hôn, nguyen dolt yeti du chia tat san chung nhtrng 
bi 'Da An bac yeti cAu thi c6 phai chlu an phi c6 gia ngych dOi v6i phAn tai 
san 14 bale khong? 

Tra  
Diem b khan 5 Dieu 26 Nghi quyet so 326/2016 quy dinh: "Ccic &tang sv 

trong vz, an hon nhan va gia dinh co tranh chap ye viec chia tai san chung cna you 
chong thi ngaii viec chiu an phi dein s sa theim quy dinh tai diem a khoem 1 
Dieu 24 ctia Nghi quyiet nay, con phai chits an phi dai vol phan tizi san c6 tranh 
chap niur doi vai an ddn se c6 giti nggch twang trrng vol gia tri phim tai san 
ma hp dtrpr chia". 

Twang hgp neu ten, nguyen dun yeu cAu chia tai san chung vcr chOng 
nhung bi Tea S bac thi phai chiu an phi khong có gia ngach; do Ichong dugc chia 
phan tai sari nao trong tai san chung nen nguyen dan khong phai chju an phi có 
gia ngach. 

Di v&i tranh chap ve quyen sir dyng dAt ma Tea An tien hinh dinh 
gla quyen sir dyng dAt va tai san been dAt thi alp dyng An phi c6 gia ngych 
hay khong co gia ngych? 

, Diem b khoan 2 Dieu 27 Nghi guy& so 326/2016 quy dinh: "Doi voi tranh 
chop vi quyan set hard thi san va tranh chap ve quAn sec dyng dat thi nghra vy 
chiu an phi clan sv so. thcim dwor xac djnh nhit sau: ...b) Trwemg h9p tranh chap 

quyen se hi-bu tai san va tranh chap ve quyn s& dyng dat ma Toa an phai xac 
ditth gid 14 clut tai min hock  xac dinh quyen him quyen see dyng dat theo phan 
thi throw, so. phizi chiu an phi ddn sr se than: nhus trwang hpp vg an c6 gici 
nggch doi vai phan giti 14 ma minh divvy iurang". 
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Nhu vay, truOmg hgp Tea an phai dinh gia quyen sir dung Mt va tai san tren 
dat thi dugc coi la Tea an xac dinh gia tri cua tai san theo diem b khoan 2 Dieu 27 
Nghi quyet só 326/2016. Do do, during syphái chiu an phi dein sy• co gia ngcich 
doi yeti phlin giá tri quyen sic citing dat va tai sari tren dat ma hp Apt 

Trong vy an tranh chip hcrp deng vay tai sin, nguyen don yeu cAu 
ben vay la vy thing lien dfri tra my, Tea an xac dinh met ngirbi phai thyt hien 
nghla vy tra 	Truirng hyv nay dtryt xac dinh la Tea In chgp nhen met 
phi', hay toan be yeu au khOi kien ciia nguyen don vg nghia vy chin an phi 
dirge xac dinh nhtr the nAo? 

Tra Rd:  

Dieu 288 BLDS 2015 quy dinh ve viec th9c hien nghia v9 lien dai nhu 
sau: "1., Nghiect vy lien dal la nglizra vy do nhieu ngual cling phai thyv hien va ben 
co quyen co the' yeu cau bat cti• at trong nhang nguy'ri co nghia vy phcii ditty 
hien Wan ba nglita vy. 2. Trtileng h9p mat ngtrai dâ dux hien Wan ba nghia -vy 
thi co quyen yeu cau nemg ngithi cO nghia vy lien deli khcic phcii deux hien phan 
nghra vy lien dad ctia h9 del vet minh". 

Tnrtmg ,h9p nguyen dun yeti eau vg chOng bi dan lien deci tra rig mOt 
khoan tin nhat dinh. T6a an xac dinh day la nghia v9 lien ddri cüa vg chong va 
chi yeu cau ngu&i vg hoc chong tra ng toan b0 so tien dO thi dugc coi la "roan 
ba yeu eau cua nguyen dan duvc Toci an chap nhan". Khoan 2 Dieu 26 Nghi 
quyet so 326/2016 quy dinh "Bi ,dan phcii chit( tam ba an phi clan sy. so'thcim 
trong trtilmg 	tam b5 yeu cau via nguyen don duvc Ma an chap nhfin", 
nen tuella h9p nay nghia vi chiu an phi thuoc ve bi clim. 

Tnrerng hgp nguyen dan yeu cAu vg chOng bi dan lien doi tra ng nhung 
Tea S xac dinh day lchong phai la nghia v9 lien doi eta vg cluing ma chi nguM 
vcr hoc chong c6 nglaisa vçz tra toan ba khoon na thi nghia v9 chiu an phi thulec 
ve nailed vg hoc chong có nghia v9 tra ng do toan b0 yeu cat cM nguyen dan 
dugc TM an chap nhan. 

Neu Tea an xac dinh chi ngueri vg hoc Ghana có nghia v9 tra mat phan 
khoan na tire la TM In chap nhan mOt phan yeu cau lcheri kin eM nguyen dun 
thl nguyen dan phai chiu an phi dan s‘r so tham Wang *rig vài phan yeu cau 
lchong dugc Tea an chap nhan, nosed vg hoac chOng c6 nghia v tra mOt phan 
khan nçx phai ehju In phi dan sr sa tham Wong img vei phan yeu eau cila 
nguyen dan doi ved bi dan dugc TM an chap nhan (khoan 4 Dieu 26 Nghi quyet 
s8 326/2016). 

Trideng licrp bi don ca ban khai trinh bay nhgt tri vol yeu cAu ly 
hen cfia nguyen don nhung khong tham gia phien hOa giai nen TM an không 
ra quyet dinh cling nhen thuen tinh ly hem dtryt ma phai inet phien tea xet 
xir. Vey trong trirtrng how nay Tea an ra quyet dinh cong nhen thuen tinh ly 
lion hay ra bin an xir cho ly hen va bulk nguyen don phai chlu an phi ly hen 
so' thim IA 300.000 ding hay mei ben phai chin 150.000 ding? 

Tra  
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Tai phien tea xet xir \RI an ly hon ma bi don van nhat tri hoan toan veri cac • 
yeu c'du cüa nguyen don, khong cep clan hieu vi pham sir tu nguyen, khong vi 
pham dieu cam dm luat va khong trai dao dire xa hi thi,HDXX ra quyet dinh 
ding nhan sr th6a thuan cüa cac throng su theo khoan 1 Dieu 246 BLTTDS. 

Mac da cac ben da nhat tri het vói nhau v cac van a tir twee khi Tea an 
ma phien tea nhung vu an khong duqc chant dirt tai thed diem de, Tea an van 
phai ma phien toa,thi phai áp dung quy dinh ve an phi trong tnrerng hop can ben 
thee thuan duqc ve viec giai cluyet vu an tai phien tea, theo do, cac ben phai ehju 
toan b0 an phi _la 300.000 dong; theo diem a khoan 5 Dieu 27 Nghi quyet s6 
326/2016 thi mei ben throng su phai chiu 50% mire an phi, tire la moi nguiri phai 
chiu 150.000 done. 

Truong hop tai phien tea, bi don khona nhat tn vài cac yeu ca.0 cü nguyen 
dun nfta va cac ben khong th6a thuan dirge ve viec giai quyet vu an thi TM an xet 
xir \fa ra ban an cho ly h6n. Nguyen don phai chiu an phi clan sir so tham trong vu 
an ly hon kh6ng phi thuOc vao vi'ec TM an chap nhan hay khong chap nhan yeu 
eau eüa nguyen don (diem a lchoan 5 Dieu 27 Nghi quyet s8 326/2016) nen phai 
chiu an phi dan sr so tharn doi vei tranh chap khong c6 gia ngach la 300.000 
(long. Neu con co cac yeu cau lchac ye tai san chung cüa vq chong thi vq, ch6n4 
con phai chiu an phi theo cac diem b, c, d, d, e khoan 5 Dieu 27 Nghi quyet so 
326/2016 doi vei timg tnremg hop eu the. 

Trifling him Via An tuyen him ding chuyen nhirting, Nip ding 
X 	A cam co tai sin vo hi0 ma during sr; kitbag có yeu cu gia'i quyeAt htut qua dui 

hpp clang vb' hie:u thi hin dang c6 02 quan diem ve nghia vy chiu an phi din 
mfr. so' thin': (1) Dircing str chi phii chili an phi killing co gia ngach d6i vii 
via0 hyp ding hi tuyeti vo hieu; (2) Ngoai viec chin An phi killing c6 gia 
ngach dOi vOi vqc htrp ding bi tuyen ve hiu thi during sr c6 nghia vy hoan 
tri tai sari con phii chin An phi ci gia ngach d6i v64 gia tri tai sin chuyen 

A 	A 	 X 	 A 	A nhirvng, cam co tai that diem chuyen nhurg, cam co vi day la nghia vy tai 
san theo guy dinh tai diem b khoan 3 Dieu 27 Nghf quyet 326/2016. Quan 
diem nao ding? 

Trti Ibi:  

Duong sr kitting yeu au TM an giai quyet Mu qua caa hqp deing vo hi'eu 
thl riming su chi phai chiu an phi kitting c6 gia ngach. 

Duong su c6 yeu cau Tea an giai quyet hau qua dm hqp ding vo hieu thi 
thy timg trueng hqp cu the ma áp dung diem b khoan 3 Dieu 27 Nghi quyet 
326/2016 (diem b khoan 3 Dieu 27 Nghi ckuyet 326/201,6 chi ap dung d6i vai hop 
d6ng tnua ban tai san, chuyen nhuqng quyen sir dung dao hoc quy dinh khac. 

Theo Cons van st) 253/TANDTC-PC ngay 26/11/2018 ciia 
TANDTC v giii quyet cac vy an ly hon ci bi don la ngirlii V4t Nam nufrc 
ngoai nhung khOng r0 Ma chi (Ging van 253) ce hieing din: "... &feting hpp 

16  Tham Idulo ruji dung giai dap tai Cdu so 63 phdn IV Stich "Gat dap 'weft mdc vJ phdp luat va gidi guy& vy 
an, vy viec hinh sv; deln sv, hanh chinh" - NXB Ttr phip, nam 2020. 
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nguiri Viet Nam er trong turot xin ly hon vol ngtrai Viet Nam ir mak ngoai va 
chi cung cdp drive dia chi nol cir tilt cuoi ding & Viet Nam cfia hi dun ma 
khong cung cap Ave dia chi cfia bj dun (3. nu* ngoai, neu thong qua thdn 
nhain cfia bi dun ma có can cif dê xac dinh hp van có lien he vOl than nhiln 6' 
trong nu* niumg than nhan elm hp khong cung cdp dia chi, tin tit cfia bi 
dun C110 Tba an cling nhw khong thyc hien yeu cu cfia Tba an thong Ink cho 
bi don hilt tie geri Mi khai ve cho Tba an /hi coi ddy M trwang hpp hi dun a 
tinh gidu diet chi, dr chai khai bao, tic choi cung cap nhiing tai lieu can thiit. 
Neu Tba an da yeu eau den Ian thfi. hai ma than nhein cfia hp cfing khong chiu 
cung cap la chi, tin tar cfia 14 dun cho Tba an cfing nhw khOng chiu thirc 
hien yeu cdu cfia Tba an thong bao cho bi dun Nit thi Tba an dtra vu an ra zit 
zee yang mat hi dun theo thfi tuc clung...". 

Cac vy an ly hon c6 bl don IA ngtreri ViOt Nam er nut ngoAi nhtrng 
kitting r5 lila chi dm bi don er notrc ngoai c6 &Kit giai quyet theo quy dinh 
tM Phin the. tam BLTTDS 2015 ve "Thii tyc giai quyet vy vic dan siy c6 yeu 
tó nut ngoAi" khong? 

Can et? vao dau d xfic dinh bl don er nut ngoai vAn c6 lien h v6.1 
noted than dm bi don 6' trong ntrok? 

Gong van 253 c6 la can dr phap hi@ d giai quyet vy an ly hon 
kitting? 

Tra  
a) Quy dinh tai  Phan thir tam BLTTDS 2015 la vethU tvc giai quyet vi 

viec clan sir c6 yau to nu& ngoai, vi \ray phai xac dinh vij an ly hon c6 bi don la 
ngtrai Viet Nam a nu& ngoai nhung kh6ng r6 dia chi cila bi don a nu& ngoai c6 
phai la quan he dan sr (QHDS) c6 yeu to nu& ngoai kh6ng, c6 phai la VADS c6 
yau tó nuov ngoai Ichong. 

Khoan 2 Dieu 663 BLDS 2015 quy dinh: "QHDS c6 y4u ta nwac ngoai la 
QHDS thuac mat trong cac trwang hop mu day: a) C6 it nhat mat trong cac ben 
tham gia là cá nhcln, phcip nhan mirk ngazi; b) Cac ben tham gia diu là &Ong clan 
Viet Nam, phcip nhan Viet Nam nhung viec xcic lap, thay dot, thyt hien hoac chcim 
dust quan he do thy ra tgi nu& ngoai; c) Cac ben tham gia ctdu la cong clan Viet 
Nam, phap nhan Viet Nam nhung clot twang mkt quan h clan sw do a nwoc ngoai". 

Khoan 2 Dieu 464 BLTTDS 2015 quy dinh: "Vy viec clan sw co yiu ía 
nut ngoai la vy viec dan sw thuac mat trong cac trwang hop sau day:a) C6 it 
nhat mat trong ccic ben tham gia la ca nhan, ca quan, td clnic nu& ngoai;b) Cac 
ben tham gia cleu là cong da'n, ca quan, td chirc Viet Nam nlaeng viec xac lap, 
thay doi, thyt hien hoc cheim dirt quan h do xay ra tgi nwac ngoai;c) Cac ben 
tham gia deu la ding dan, ca quan, tot  chWc Viet Nam nhung doi twang ala quan 
he dein ste d6 &nzthc ngoai". 

Theo quy dinh tren thi vy viec dan sir  chi dirge coi 14 c6 yeu tó nuOt ngoai 
khi QHDS c6 tranh chap la QHDS c6 yeu to nuot rigoai theo quy dinh oda BLDS. 
Do vay, can can dr vao timg vv S ly hon cv the de the dinh c6 phai la vu an c6 
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yeu tá nuot ngoai khong, neut la vu an c6 yen it) nu6c ngoai mod dugc áp dung 
Phan tit* tam BLTTDS 2015 de giai quyet. 

Cling van 253 nham huong can vi'ec giai quyet cau vu an ly h6n khOn4 
phai la VADS có you t6 nu& ngoai.,N0i dung huemg clan tai tong van 253 da kft 
thira toan bt) quy dinh tai don 2 diem b lieu 'nue 2.1 muc 2 Phan II Nghi quyet 
so 01/2003/NQ-HDTP ngay 16/4/2003 dm HDTP TANDTC hueeng clan áp dung 
phap luat trong viec giai quyet inCit so loai tranh chap clan su, hon nhan va gia 
dinh truem day. Cong van 253 huong dan giai quyet mOt tnrong hgp de thO 
nham bao dam quyen dirge ly h8n (suyen nhan than ca ban) dugc phap luat bao 
v'e theo Dieu 39 BLDS 2015 va Dieu 51 Lust HINGE) 2014, nen da dua ra each 
thfrc giai quyet vi an ly hon c6 bj dan a nuac ngoai va khong xac dinh dirge Oa 
chi dm bi dot a nuac ngoai khac yogi quy dinh tai diem c khoan 2 Dieu 6 Nghi. 
guy& :s6 04/2017/NQ-HDTP ngay 05/5/2017 oh HDTP TANDTC huong clan 
mOt s8 quy dinh tai lchoan 1 va khoan 2 Dieu 192 BLTTDS 2015 ve tra lai dcm 
khoi kin, quyen Op don lchdri kin lai vv. anu. Nig dung Gong van 253 dut 
hieu la: DO! voi cac vy an cs6 nguyen don la ngtedi Viet Nam 6. trong nut xin ly 
hen vari ngteeri Viet Nam a nut ngoai ma nguyen don chi cung cap dtrac ma chi 
nai cit tra cu'di citng 6. Viet Nam caa bi don, khong cung cap Jut dia chi cilia bi 
don 6. nut ngoai, nau co can cie xac dinh bi don van lien he voi than nhan 
trong nut ,va thuoc ptrteang hap sau thi bi coi la 0d tinh giclu ma chi, tie chill khai 
bao, tic chef cung cap tai lieu can thiet: Than nhan caa bi dan khang cung cAp 
dia chi, tin ticc cern bi don cho Tim an (than nhan có thl bat hok khong bat 
clia chl)(vez co the bao gom ca trziong h9p than nhein caa bi don khOng thvc hien 
yeu cau caa Toa an thong bao cho bi don biet dl gie! leri khai ve cho Dia an). 
Trueng hap nay, neu Tea an aft yeu cau den lan thir hai ma bi don hoc than nhan 
dm hç van khong cun cap dia chi, tin dm oh bj don cho T6a an vS c6 the cling 
Ichong thuc hien yeu cau cM Tea an va viec thong bao cho bj daft biet thi Tea an 
c6 ctuyen dua vu an ra xet xir yang mat 134 dcm theo thu tiic chung tharn ban dam 
quyen va lgi ich coa nguyen don. 

De xac dinh bi don & nuac ngoai van c6 lien he voi than nhan & tong,  
twat "thong qua than nhan cilia bi don" nhu C6ng van 253 neu, Tea an c6 the 
can dr vao loi trinh bay dm than than bj don hoc tai lieu, chimg dr do than 
than bi don cung cep, ding c6 the dr lai trinh bay, tai lieu, chirng cit cna nguyen 
dcm (dm có viec giti tien, gin do, lien lac qua din thoai, email gala than than 
eüabjddhv&ibjdan...).  

Cong van 253 ghi ro3 "day la j kiln cita TANDTC dl cac TAA,TD nghien 
caw, tham khao trong qua trinh giai guy& cac vy viec thuac theim quyen", do do 

17  Diem c khoan 2 Dieu 6 Nghi guy& so 04/2017/NQ-HDTP quy dinh: Trutmg hap sau khi thy 19 vy an, T6a an 
khong tong dat dug° th8ng bao ye viec thy 19 vy an do bi don Ichong can cu tni, lam viec hoac kh8ng c6 try se tai 
dia chi ma nguyen don cung cap thi Tea an gifti guy& nhu sau:—.0) Truemg hgp Icheing thuec diem a, b Ichoki 2 
Dieu nay ma Tea an da yeti cau nguyen don cung cep dia chi mai cea bi don nhung nguyen don Ichong cung cAp 
dime thi c6 quyen yeu eau Tea an thu than, xac minh dia chi mai dm bi don theo guy dinh mkt phip luk. Tatting 
hop Tea an icluSng xac dinh duce dia chi mei dm bi don thi Tea an dinh chi vie° giii guy& vy an theo quy dinh ti 
diem h khan 1 Dieu 217 BLTTDS 2015, frit trueng hop htemg dgn tai Echoic' 3 Dieu nay. 
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no khong phai la can cit phap ly d giai guyet vu an ma de Tem an khi gap vu an 
loai nay thi co the tham khao, van dung. 

VII An ly hon ce mat ben throng sy hi  Tba An tuyen 136 mat tich thi 
co cAn phai thvc hien viec cap, Ong (it, thong bao van ban to tyng cho ho 
hay khong? 

Trii lb*  

Khoan 2 Dieu 56 LuSt HNGD guy dinh: "Trong trwong h9p vcr hoac ch tang 
cua ngweri H Toa an tuyen be) mat tich yeu cau ly hem thi Tba tin gitii quyet cho 
ly hen". Trong tnrang hop nay, Taa an can cu vao the guy dinh tai Dieu 227, 
Dieu 228 BLTTDS de xet xir yang mat N dun. 

r Viec cap, thng dat, thong bao van ban t6% tung cho ben duang sr bi tuyen 
1)6 mat tich duce thvc hian nhu throng hop ngued dugc cap, tang dat, thOng bao 
yang mat & nai cu frit ma kh6ng rO thari diem fr& ve hoac khong le dia chi nai cu 
tra mod cilia ho guy dinh tai doan 2 khoan 5 Dieu 177 BLTTDS. Theo do, "ngwen 
thvc hien viec cap, tOng dat, thong bao phai lap bien bcin ye viec khang thvc hien 
chew viec cap, tang dat, thong bao, co xac nhan cüa clgi din to dein pho hoc 
Cong an xd, phwang, thi triin; clang thol, thyr hien dui tyc niem yet cong khai van 
ban can tang dqt (Iwo quy clinh NI Dieu 179 clic% Ba lu at nay...". 

Trong vy An hOn nhan gia dinh, nguyen don co you cAu nguti 
khOng film tiep nail con có nghia vti cap dtrerng cho con. Tuy nhien, qua 
trinh giai quyet vv An, bf don khong co mAt theo giay trieu tap &la Tim An 
nen Tea An kitting xac minh dtryc thu nhap ciia bi don thi viec cAp during 
nuoi con giai quyet nhtr the nao? 

Tilt lei:  

- Vic giai guyet yeu eau cap du'ang cho con trong vii an hon nhan gia dinh 
can hru cac guy dinh sau day: 

+ Khoan 1 Diu 116 Lust HNGD guy dinh: "Mat alp dwang do ngithi c6 
nglaq vy cap &rang va ngwiri duvc cap dtrOng hoeic,ngweri glom ha cua ngweri 46 
thda thuan can cti vao thu nhap, khci nang thyr te dux ngtrol co nghta vy cap 
&ran va nhu cou thiet ye'u ceia ngweri duvc ccip throng; neu kh6ng thda thuan 
thew thi yeu cau Toa an gicii quyet". 

Nhu vay, khi guy& dinh mire cap duerng nuoi con, Taa an phai can cir vao 
cá hai yeu ill: (I) thu nhep, khti ming thyv re ilia ngtroi có nghia vy carp 
&rev; (2) viec cap &ding phtii drip zi-ng nhu can thiat yeu ctia ngtroi dig& cep 
throsng. 

+ Khoan 1, khoan 2 Dieu 16 Nghi dinh 70/2001/ND-CP ngay 03/10/2001 
cüa Chinh phi guy dinh chi fiat thi hanh Luat HNGD nam 2000 thi "kha nang 
thvc ê ctia ngweri co nghia vy ccip chrang" duct hieu la "ngweri do co thu nhap 
thwung xuyen hoc tuy khong c6 thu nhap thwerng xuyen nhwng cdn tat san sau 
khi da trer di chi phi thong thwong can thiet cho cuac song clic: ngtroi do". 
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TL. VItN TIWCING 
VV TRUONG V1J PHAE' CHE 

Li"( ICEIOA HOC 

Nghi quyet s6 02/2000/NQ-HDTP ngay 23/12/2000 dm HDTP 
TAkIDTC huong dan áp dung mOt so quy dinh cüa Luat IINGD 2000 quy dinh: 
"Tien cap dieting nudi con bao gam nhimg chi phi toi thieu cho viec nuOi dieting 
va hoc hanh cita con vez do cac ben th6a thuan. Thong trteang hop cac ben khong 
thee: thuan dwor thi ticy vao tieng truang hpp cy thi, vao khii niing car: mai ben 
ma guy& dinh mar cap dieting nuoi con cho hpp 135". 

Tham khan Muc 2 Phan III Cling van s6 24/1999/KHXX ngay 17/3/1999 
cua TANDTC: Toa an ph& xem xit den khii wing kinh ta not chung ,thu 
nheip ruli Hang caa ngwai phiii clang gap phi tan cling nhte kha nang kinh tê nal 
chung va thu nhap n6i rieng ctia ngzedri nuoi eluting con. Trong d6 mat dong gap 
phi tOn nu6i dieting, gicio dyc con tot thieu khong.dteoi 1/2 (mat Rhin ,hai) mat 
lteang toi thieu do 1Vhez me& quy ginh tgi theyi diem xet x& sa tham dei vai mat 
ngteol con der  lam can cit giai quyet. 

Cac quy dinh, huang can c6 lien quan khan. 

- Trong tinh huong neu tren, bi don yang mat tai phien tea thi Tea an tien 
hanh ?cat xir yang mat ho theo can diem b va c khoan 2 Dieu 227, Dieu 228 
BLTTDS. Nu nguyen don khong,  the cung cap duce tai 	chImg ve thu 
nhap 	bi dcm thi c6 quyen yeu cau Tea S thu thap. Tea an c6 the tam dinh chi 
viac giai quyet,vu an theo diem d khoan 1 Dieu 214 BLTTDS (can dgi ca quan, 
t6 chirc cung cap tai lieu, chimg cü theo you can dm Tea an mai giai quyet dugc 
wan). 

Trueng hop Tea an dã áp dung Nan phap thu‘thap chimg dr can thiet ma 
khong the thu thap dugc thi Tea an giai quyet yeu cau tren ca so; tai liau chimg 
cir dad c6; neu van khong dü ca sa de giai quyet (khang the xac dinh dugc thu 
nhap, kha nang thuc tecüa nguai cc') nghia vu cap duang) thi Tea S dinh chi giai 
quyet yeu cau cap duang cua nguyen dam. 

Tren day la giai dap mOt s6 vuerng mac ve nhan attire, áp dung phap luat 
trong &Ong tac kiem sat viac giai quyet the vi viac dan sg, hen than va gia dinh 
de cac VKSND nghien efru, tham khao. Qua trinh thuc hien, neu c6 kho khan, 
vuOng mac hoe van de can trao dOi, de nghi phan anh ye VKSND ted cao 
Phap che va Quan15,  lchoa hoc) a giai dap, huang clan kip theipsyl__ 

Ncri nhOn: 
- Ntur kinh giri: 
- Die Vi'en trirerng VKSTC 	b/c); 
- Die Nguyen Huy Tien, PVTTT VKSTC (de b/c); 
- Die Nguyen Duy Giang, PVT VKSTC (de b/c); 
- Luu: VT, V14. 

Eking Thi Qujth Chi 
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I. PHẦN HÌNH SỰ 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm

được thực hiện đến thời điểm nào của quá trình tố tụng?1 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 BLHS, thời hiệu truy cứu trách nhiệm 

hình sự được áp dụng đối với người phạm tội, theo đó được hiểu là khoảng thời gian 

tính từ khi tội phạm được thực hiện đến khi quyết định khởi tố bị can. Đối với các 

trường hợp tạm đình chỉ vì lý do chờ kết quả giám định, chờ kết quả tương trợ tư 

pháp, kết quả định giá tài sản, bắt buộc chữa bệnh thì thời gian tạm đình chỉ vẫn tính 

vào thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.  

Khoản 3, Điều 27 BLHS quy định, trường hợp trong thời hạn quy định tại 

khoản 2, Điều 27 mà người phạm tội tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mới của 

khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính 

lại từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.  

2. Việc miễn trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 3, Điều 29 BLHS

có được áp dụng với pháp nhân thương mại phạm tội không?2 

Trả lời: 

Đối với trường hợp chủ thể phạm tội là pháp nhân thương mại thì áp dụng 

các quy định tại Chương XI (từ Điều 74 đến Điều 79 BLHS) và các quy định khác 

của Phần thứ nhất BLHS không trái với quy định của Chương XI. Do đó, việc miễn 

trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 3, Điều 29 BLHS vẫn có thể áp dụng 

đối với pháp nhân thương mại phạm tội. 

3. Hình phạt cải tạo không giam giữ có thể được áp dụng đối với người

phạm tội có nhân thân xấu được không? “Không cần thiết phải cách ly người 

phạm tội khỏi xã hội” theo quy định tại Điều 36 BLHS được hiểu như thế nào?3 

1 VKS Hưng Yên, Bạc Liêu 
2 VKS Lai Châu 297
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Trả lời: 

- Tòa án vẫn có thể áp dụng hình phạt “Cải tạo không giam giữ” đối với 

người phạm tội nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 36 BLHS và trong Điều luật 

mà người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự có quy định hình phạt cải tạo 

không giam giữ.  

- “Không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội” được hiểu là 

trường hợp nếu không cách ly người phạm tội khỏi xã hội thì vẫn có đủ điều kiện để 

giáo dục, cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội và không ảnh hưởng đến yêu 

cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

4. Tòa án tuyên giao bị cáo cho cơ quan, tổ chức nơi bị cáo đang làm việc

để giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ là đúng hay sai?4 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 36 BLHS thì việc Tòa án tuyên giao bị cáo 

bị phạt cải tạo không giam giữ cho cơ quan, tổ chức nơi bị cáo đang làm việc để 

giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ là đúng và phù hợp với 

mục đích của loại hình phạt này. 

5. Đối với tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

thì có tịch thu phương tiện giao thông đã gây tai nạn theo quy định tại Điều 47 

BLHS không? 

Đối với tội phạm Đánh bạc, bị cáo sử dụng xe mô tô của mình đi đến địa 

điểm phạm tội có coi đó là phương tiện chở bị cáo đi phạm tội và cần phải tịch 

thu sung vào ngân sách Nhà nước không? 

Đối với tội phạm xâm phạm sở hữu, số tiền bị cáo bán tài sản do phạm 

tội mà có và đã tiêu hết có phải là “Tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác 

những thứ ấy mà có…” và phải bị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước theo 

quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 47 BLHS không?5 

3 VKS Bình Định, Đồng Nai 
4 VKS Phú Thọ 
5 VKS Hòa Bình, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Trà Vinh, Hải Phòng 298
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Trả lời: 

- Công cụ, phương tiện phạm tội là vật mà người phạm tội cố ý sử dụng để 

thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, đối với tội vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ, thì không tịch thu chiếc xe gây tai nạn vì người phạm tội không cố 

ý sử dụng chiếc xe đó để phạm tội; trong trường hợp này chiếc xe gây tai nạn là vật 

mang dấu vết của tội phạm và xử lý vật chứng theo quy định tại điểm b, khoản 3, 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.  

- Đối với tội Đánh bạc, nếu bị cáo chỉ dùng xe mô tô của mình để đi đến địa 

điểm phạm tội đánh bạc thì không bị tịch thu; nếu bị cáo sử dụng chiếc xe đó để trao 

đổi, cầm cố hoặc bằng hình thức khác để dùng vào việc đánh bạc thì phải tịch thu 

theo quy định tại Điều 47 BLHS và 106 BLTTHS. 

- Số tiền bị cáo bán tài sản do phạm tội mà có và đã tiêu xài hết thì phải bị 

tịch thu theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 47 BLHS.  

6. “Trường hợp bắt buộc chữa bệnh đối với người phạm tội trong khi có

năng lực trách nhiệm hình sự nhưng trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức 

mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều kiển hành vi của mình thì thời 

gian bắt buộc chữa bệnh đó có được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù 

không?6 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP 

ngày 24/4/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 

dụng Điều 66 và Điều 106 của BLHS về tha tù trước thời hạn có điều kiện:“Thời 

gian đã chấp hành án phạt tù là thời gian người đó bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành 

án phạt tù trong các cơ sở giam giữ hoặc thời gian người đó bị bắt buộc chữa bệnh 

trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không kể thời gian được tại 

ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ và thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt 

tù”. 

6 VKS Cà Mau 299
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Do vậy, để bảo đảm công bằng giữa đối tượng đang được xét tha tù trước 

thời hạn có điều kiện và đối tượng đang chấp hành án phạt tù khác thì thời gian bắt 

buộc chữa bệnh đối với người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự 

nhưng trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả 

năng điều kiển hành vi của mình, thời gian bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều 

tra, truy tố, xét xử đều được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù”. 

7. Tình tiết “Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt

giữ người phạm tội” quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 51 BLHS được hiểu 

như thế nào?7 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 24 BLHS, 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. Để xác định thế nào là phạm tội trong trường hợp“Vượt quá mức cần 

thiết” khi bắt, giữ người phạm tội cần căn cứ vào các yếu tố như: Yêu cầu thực tế 

của việc bắt, giữ người phạm tội; công cụ, phương tiện đã sử dụng; mức độ thiệt hại 

cho người bị bắt, giữ; tương quan lực lượng bắt, giữ và người bị bắt, giữ… 

8. Tình tiết “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” quy

định tại điểm i, khoản 1, Điều 51 BLHS được hiểu như thế nào? 8 

Trả lời: 

Theo Nghị quyết số 01/2018/NQ- HĐTP ngày 24/4/2018 của Hội đồng thẩm 

phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 66 và 106 BLHS về tha tù trước thời 

hạn có điều kiện và tham khảo Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 

của TAND tối cao về giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ, tình tiết “Phạm tội lần đầu 

và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” được hiểu như sau: 

- “Phạm tội lần đầu” là từ trước đến nay chưa phạm tội lần nào. Nếu trước 

đó đã phạm tội và bị kết án, nhưng đã được xóa án tích hoặc chưa bị kết án, nhưng 

7 VKS VC3 
8 VKS Cao Bằng, Hải Dương, Tây Ninh 
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đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa bị kết án, chưa hết thời hiệu 

truy cứu trách nhiệm hình sự nay bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong cùng lần 

phạm tội sau, thì không được coi là phạm tội lần đầu.  

- “Phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” là phạm tội thuộc một trong 

các trường hợp: Phạm tội gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của 

khung hình phạt đối với tội ấy là đến 03 năm tù; phạm tội nghiêm trọng, rất nghiêm 

trọng, hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng người phạm tội có vị trí, vai trò 

thứ yếu, không đáng kể trong vụ án có đồng phạm.  

Chỉ áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự này khi thỏa mãn đủ cả 2 

yếu tố “Phạm tội lần đầu” và “Thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”.  

9. Tình tiết “Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức

mà không phải do lỗi của mình gây ra” quy định tại điểm l, khoản 1, Điều 51 

BLHS được hiểu như thế nào?9 

Trả lời: 

Trường hợp “Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà 

không phải do lỗi của mình gây ra” theo quy định tại điểm l, khoản 1, Điều 51 

BLHS được hiểu là trường hợp người phạm tội bị lâm vào tình trạng hạn chế khả 

năng nhận thức do tác nhân từ bên ngoài gây ra, không phải do lỗi của họ. Ví dụ: 

Người phạm tội bị người khác lén lút bỏ chất ma túy gây ảo giác vào nước uống dẫn 

đến người đó đã thực hiện hành vi phạm tội. Cần phân biệt sự khác nhau giữa tình 

tiết này với tình tiết “Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận 

thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình” quy định tại điểm q, khoản 1, 

Điều 51 BLHS. 

10. Tình tiết “Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là

cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ” theo quy định tại điểm x, khoản 1, Điều 51 

BLHS được hiểu như thế nào? 

Trường hợp người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và 

những người này lại có huân, huy chương thì chỉ được áp dụng tình tiết giảm 

9 VKS Bắc Kạn 301
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nhẹ quy định tại điểm x, khoản 1, Điều 51 hay được áp dụng cả khoản 2 Điều 51 

Bộ luật Hình sự?10 

Trả lời: 

-  Theo khoản 1, Điều 1, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13, “Người có 

công với cách mạng” bao gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; 

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ 

trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch 

bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng”.  

“Cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ” được hiểu bao gồm cả cha mẹ đẻ, cha 

mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi của liệt sĩ.  

- Trường hợp người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và những 

người này lại có huân, huy chương thì tùy từng trường hợp có thể áp dụng cả hai 

tình tiết quy định tại điểm x, khoản 1, Điều 51 BLHS, nếu người phạm tội thuộc 

trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 1, Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 hoặc áp 

dụng tình tiết “Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sỹ” và tình tiết 

giảm nhẹ quy định tại điểm v, khoản 1, Điều 51 BLHS hoặc khoản 2, Điều 51 

BLHS. Lưu ý, việc áp dụng khoản 2, Điều 51 BLHS phải do Tòa án quyết định và 

ghi rõ trong bản án.  

11. Người phạm tội phải bồi thường thiệt hại bao nhiêu mới được áp

dụng tình tiết “Tự nguyện bồi thường thiệt hại” theo quy định tại điểm b, khoản 

1, Điều 51 BLHS?11 

Trả lời: 

10 VKS Lạng Sơn, VC3 
11 VKS Phú Thọ, Lạng Sơn, Trà Vinh, Bắc Giang, Hải Dương Bình Thuận, Tiền Giang, Gia Lai 302
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Nếu có việc người phạm tội tự nguyện bồi thường thì họ được xem xét áp 

dụng tình tiết giảm nhẹ “Tự nguyện bồi thường thiệt hại” theo điểm b, khoản 1, 

Điều 51 BLHS mà không phụ thuộc vào mức độ đã bồi thường. Tuy nhiên, cần căn 

cứ vào mức độ bồi thường thực tế và khả năng bồi thường của người phạm tội để 

cân nhắc đề nghị mức giảm nhẹ hình phạt phù hợp đối với họ. 

12. Trường hợp sau khi khởi tố, người phạm tội mới có thai thì có được

áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 51 BLHS 

không? 

Trường hợp tại thời điểm phạm tội, người phạm tội chưa đủ 70 tuổi, 

nhưng sau khi khởi tố người phạm tội đủ 70 tuổi có được áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ theo quy định tại điểm o, khoản 1, Điều 51 BLHS  không?12 

Trả lời: 

- Đây là quy định thể hiện tính nhân đạo trong chính sách xử lý hình sự; 

đồng thời điều luật không quy định thời điểm cụ thể của việc mang thai nên cần phải 

hiểu và áp dụng theo hướng có lợi cho họ. Do đó, trường hợp sau khi bị khởi tố, 

người phạm tội mới có thai thì vẫn được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự “Người phạm tội là phụ nữ có thai” theo điểm n, khoản 1, Điều 51 BLHS. 

- Tương tự như cách giải thích trên, trường hợp tại thời điểm phạm tội, người 

phạm tội chưa đủ 70 tuổi, nhưng sau khi khởi tố người phạm tội đủ 70 tuổi thì vẫn 

được xem xét, áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội là người từ đủ 70 tuổi trở 

lên”. 

13. Cách xác định tuổi đối với người phạm tội từ đủ 70 tuổi trở lên trong

trường hợp chỉ biết năm sinh, không biết ngày, tháng sinh để áp dụng điểm o, 

khoản 1, Điều 51 BLHS như thế nào?13 

Trả lời: 

Việc xác định tuổi đối với người phạm tội để áp dụng tình tiết giảm nhẹ 

“Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên” quy định tại điểm o, khoản 1, Điều 51 

12 VKS Bắc Kạn 
13 VKS Lai Châu 303
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BLHS khi chỉ biết năm sinh, không xác định được ngày, tháng sinh theo cách lấy 

ngày đầu tiên, tháng đầu tiên (01/01) của năm sinh làm ngày, tháng, năm sinh của 

họ, đảm bảo theo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội.  

14. Trong một vụ án ma túy, nếu bị can nhận tội và khai ra những lần

mua bán ma túy khác thì được coi là tự thú và được áp dụng cả hai tình tiết 

giảm nhẹ “Người phạm tội tự thú” và “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải” có đúng không?14 

Trả lời: 

“Tự thú” là việc người phạm tội tự nguyện khai báo với cơ quan, tổ chức về 

hành vi phạm tội của mình trước khi tội phạm hoặc người phạm tội bị phát hiện 

(điểm h, khoản 1, Điều 4, BLTTHS). “Thành khẩn khai báo” là trường hợp người 

phạm tội khai báo đầy đủ và trung thực những gì liên quan đến tội phạm và hành vi 

phạm tội mà họ đã thực hiện. Trong vụ án ma túy, nếu người phạm tội ngoài việc 

thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội đã bị phát hiện, bắt giữ, họ còn tự nguyện 

khai báo với Cơ quan điều tra về những lần mua bán ma túy khác mà chưa bị phát 

hiện thì được đề nghị áp dụng cả hai tình tiết giảm nhẹ “Người phạm tội thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải” và “Người phạm tội tự thú”.  

Ví dụ: Trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy, người phạm tội bị phát 

hiện, bắt giữ về một hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy cụ thể. Quá 

trình điều tra, bị can tự nguyện khai báo về nhiều hành vi mua bán trái phép chất ma 

túy trước đó; kết quả xác minh phù hợp với lời khai của bị can về thời gian, địa điểm 

và số lượng ma túy mua bán… Trường hợp này được coi là “Người phạm tội tự thú” 

quy định tại điểm r, khoản 1, Điều 51 BLHS. 

15. Trường hợp bị cáo có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình

sự quy định tại khoản 1, Điều 51 BLHS nhưng có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, Điều 52 BLHS 2015 thì có được áp dụng 

khoản 1, Điều 54 BLHS để xét xử dưới khung hình phạt hay không?15 

14 VKS Cao Bằng, Phú Thọ, Quảng Trị, Đồng Tháp 
15 VKS Bình Định, Hậu Giang 304
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Trả lời: 

Khoản 1, Điều 54 BLHS chỉ quy định trường hợp người phạm tội có ít nhất 

hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, Điều 51 BLHS, không quy định về việc 

đối trừ số lượng các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự nên vẫn có 

thể áp dụng khoản 1, Điều 54 BLHS để xét xử dưới mức thấp nhất của khung hình 

phạt đối với bị cáo. 

16. Trường hợp người bị hại hoặc đại diện hợp pháp của người bị hại

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, Viện kiểm sát đề nghị áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ theo khoản 2, Điều 51 BLHS nhưng Tòa án không áp dụng có đúng không? 

Tòa án có được áp dụng các tình tiết về nhân thân của bị cáo như: Trình 

độ học vấn thấp, là lao động chính, có con nhỏ, có ông bà là người có công cách 

mạng... là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2, Điều 51 

BLHS hay không? 

Trường hợp bị cáo sau khi phạm tội bỏ trốn bị truy nã, sau đó ra đầu 

thú thì được áp dụng 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là “Thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải” theo điểm s, khoản 1, Điều 51 BLHS và “Người phạm 

tội đầu thú” theo khoản 2, Điều 51 BLHS có đúng không?16 

Trả lời: 

- Việc xác định các tình tiết khác ngoài các tình tiết quy định tại khoản 1, 

Điều 51 BLHS là tình tiết giảm nhẹ thuộc thẩm quyền của Tòa án. Trường hợp VKS 

đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo” 

nhưng Tòa án không xác định đó là tình tiết giảm nhẹ thì cũng không trái quy định 

này.  

- Tòa án có thể áp dụng các tình tiết về nhân thân như: Trình độ học vấn 

thấp, là lao động chính, có con nhỏ, có ông bà là người có công cách mạng... là tình 

tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2, Điều 51 BLHS (Tham khảo thêm Nghị 

quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04/8/2000 của Hội đồng thẩm phán TAND tối 

cao). 

16 VKS Lạng Sơn, Hậu Giang 305
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- Việc cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng 2 tình tiết giảm nhẹ đối với người 

phạm tội bỏ trốn bị truy nã sau đó ra đầu thú và thành khẩn khai báo là đúng quy 

định tại khoản 1, khoản 2, Điều 51 BLHS. Mục đích của quy định này là để khuyến 

khích người phạm tội bỏ trốn ra đầu thú, góp phần giải quyết kịp thời, triệt để vụ án. 

17. Trường hợp Viện kiểm sát đề nghị xem xét yếu tố nhân thân xấu của

bị cáo A để xử phạt A nặng hơn 6 tháng so với bị cáo B là người có nhân thân 

tốt có đúng không? Nhân thân xấu có được coi là một tình tiết tăng nặng 

không?17 

Trả lời: 

(1) Điều 50 BLHS quy định nhân thân của người phạm tội là một trong 

những yếu tố cần cân nhắc khi quyết định hình phạt hoặc Điều 65 BLHS quy định 

nhân thân là một trong những điều kiện để được hưởng án treo hoặc yếu tố nhân 

thân thường được cân nhắc để áp dụng loại hình phạt mà người phạm tội không bị 

cách ly khỏi xã hội. Do đó, việc VKS đề nghị xem xét xử phạt người có nhân thân 

xấu nặng hơn người có nhân thân tốt là đúng. (2) Theo quy định tại khoản 1, Điều 52 

BLHS thì “Nhân thân xấu” không được coi là một tình tiết tăng nặng. 

18. Tình tiết “Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai hoặc

người đủ 70 tuổi trở lên” theo điểm i, khoản 1, Điều 52 BLHS được áp dụng đối 

với loại tội phạm nào?18 

Trả lời: 

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội đối với người dưới 16 

tuổi, phụ nữ có thai hoặc người đủ 70 tuổi trở lên” theo điểm i, khoản 1, Điều 52 

BLHS được áp dụng đối với tất cả các loại tội phạm với lỗi cố ý, có đối tượng tác 

động của tội phạm là các chủ thể nêu trên.  

19. Trường hợp một người bị kết án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma

túy”, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” và bị áp dụng tình tiết “Tái phạm”. Sau khi chấp hành hình phạt xong, 

17 VKS Sơn La 
18 VKS Hòa Bình 306
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chưa được xóa án tích, bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, khi 

chưa hết thời hiệu của quyết định xử phạt hành chính lại có hành vi trộm cắp 

tài sản dưới mức hai triệu đồng và bị khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản theo 

Điều 173 BLHS. Trong trường hợp này áp dụng “Tái phạm” hay “Tái phạm 

nguy hiểm”?19 

Trả lời: 

Tại thời điểm bị kết án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” lần thứ hai, bị 

cáo thuộc trường hợp “Tái phạm” theo quy định tại khoản 1, Điều 53 BLHS. Khi 

thực hiện hành vi trộm cắp tài sản lần thứ hai, mặc dù giá trị tài sản chiếm đoạt dưới 

2 triệu đồng nhưng vì bị can đang có tiền sự về hành vi chiếm đoạt tài sản nên bị 

khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Như vậy, ở lần phạm tội sau cùng, bị cáo vẫn còn 

2 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nên bị cáo thuộc trường hợp “Tái 

phạm nguy hiểm” và bị xử lý theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 173 BLHS.  

20. Để áp dụng quy định tại khoản 2, Điều 54 BLHS thì phải thỏa mãn

điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 BLHS hay chỉ cần thỏa mãn 

điều kiện quy định tại khoản 2,  Điều 54 BLHS? 

Trường hợp A là người chưa thành niên bị xét xử theo khoản 2, Điều 

260 BLHS có khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm, có 02 tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại Điều 51 BLHS. Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá tính chất mức độ 

nguy hiểm của hành vi phạm tội đối với trường hợp người phạm tội là người 

thành niên với mức án 3 năm tù, sau đó xử phạt bị cáo A mức án = ¾ của mức 3 

năm tù là 27 tháng. Trường hợp này có phải áp dụng Điều 54 BLHS không?20 

Trả lời: 

- Nghiên cứu các quy định tại các khoản 1, 2, 3 của Điều 54 và Điều 59 

BLHS cho thấy khoản 1 và khoản 2, Điều 54 BLHS quy định hai trường hợp độc 

lập, theo đó không cần phải thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 1 mới được áp 

dụng khoản 2, Điều 54 BLHS. Quy định tại khoản 2, Điều 54 BLHS là nội dung mới 

19 VKS Hà Giang 
20 VKS Bắc Kạn, Bình Định, Lạng Sơn, Ninh Bình 307
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so với BLHS năm 1999 nhằm cụ thể hóa nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội 

được quy định tại Điều 3 BLHS và cá thể hóa sâu hơn về trách nhiệm hình sự đối 

với người phạm tội lần đầu, có vai trò giúp sức không đáng kể trong vụ án đồng 

phạm.  

- Đối với tình huống trên, trước hết cần xem xét bị cáo có đủ điều kiện áp 

dụng khoản 1, Điều 54 BLHS hay không. Nếu đủ điều kiện thì cần xác định mức 

hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt quy định tại khoản 2, Điều 260 

BLHS đối với người thành niên phạm tội, sau đó mới tính bằng ¾ mức hình phạt đã 

xác định đó để quyết định hình phạt đối với A.  

21. Cụm từ “Có vai trò không đáng kể” theo quy định tại khoản 2, Điều

54 BLHS được hiểu như thế nào?21 

Trả lời: 

Người giúp sức nhưng có vai trò không đáng kể theo quy định tại khoản 2, 

Điều 54 BLHS có thể được hiểu là người có hành vi rất đơn giản, tính chất nguy 

hiểm cho xã hội thấp, mức độ tham gia hạn chế nhất so với các đồng phạm, thông 

thường không trực tiếp gây ra hậu quả thiệt hại vật chất của tội phạm.  

22. Đối với bị cáo đang chấp hành hình phạt Cải tạo không giam giữ mà

phạm tội mới thì cách tính thời gian đã chấp hành hình phạt cải tạo không 

giam giữ để tổng hợp hình phạt của tội mới được thực hiện như thế nào?22 

Trả lời: 

Nếu người phạm tội không bị tạm giữ, tạm giam về hành vi phạm tội mới thì 

thời gian đã chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính đến thời điểm 

Tòa án xét xử về tội phạm mới và tổng hợp hình phạt của hai bản án theo quy định 

tại Điều 55, Điều 56 BLHS. Nếu người phạm tội bị tạm giữ, tạm giam về hành vi 

phạm tội mới thì thời gian đã chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính 

đến thời điểm bị áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam và thời gian bị tạm giữ, tạm 

21 VKS Quảng Nam 
22 VKS Ninh Bình, Phú Thọ 308



VKSNDTC 

Giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong công tác THQCT & KSXX Hình sự 2020 

13 

giam đã được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt của tội mới theo quy định của 

BLHS.  

23. Trong trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 56 BLHS, Tòa án cấp

dưới có thẩm quyền tổng hợp hình phạt mới với phần hình phạt đã tuyên của 

Tòa án cấp cao hơn không?23 

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 56 BLHS, Tòa án nào xét xử về hành vi 

phạm tội mới thì có thẩm quyền tổng hợp hình phạt của nhiều bản án, không lệ thuộc 

vào bản án trước đó do Tòa án cấp nào xét xử. Tuy nhiên, trường hợp phải tổng hợp 

hình phạt với bản án trước đã xử phạt bị cáo tù chung thân hoặc tử hình thì vận dụng 

theo khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, theo đó: “Trường hợp bị cáo bị truy tố về 

một hoặc một số tội thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp huyện mà khi 

thụ lý vụ án xét thấy bị cáo đã bị áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình tại 

một bản án khác và bản án đó đã có hiệu lực pháp luật thì Toà án nhân dân cấp 

huyện phải báo cáo với Toà án nhân dân cấp tỉnh để Toà án nhân dân cấp tỉnh 

thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh rút hồ sơ vụ án lên để truy tố, xét xử 

ở cấp tỉnh”. 

24. Tòa án xét xử A 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm

cắp tài sản”, bản án không bị kháng cáo, kháng nghị. Sau xét xử 14 ngày, A 

thực hiện hành vi phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tại thời điểm xét 

xử tội mới, bản án trước có hiệu lực pháp luật. Vậy tổng hợp hình phạt như thế 

nào?24 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 363 BLTTHS; khoản 1, Điều 7,Nghị quyết số 

02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao thì bản án xét xử A 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo có hiệu lực từ ngày 

23 VKS Binh Định 
24 VKS Bắc Kạn 309
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tuyên án sơ thẩm mà không phụ thuộc vào việc kháng cáo, kháng nghị. Do đó, đối 

với tình huống trên, A thuộc trường hợp phạm tội mới trong thời gian thử thách nên 

phải chấp hành 9 tháng tù của bản án trước. Tòa án phải tổng hợp hình phạt này với 

hình phạt của tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 56, Điều 

65 BLHS để buộc A chấp hành.  

25. Theo Điều 59 BLHS, việc miễn hình phạt chỉ được áp dụng trong các

vụ án có đồng phạm có đúng không?25 

Trả lời: 

Quy định tại Điều 59 BLHS được áp dụng cả đối với những vụ án có đồng 

phạm hoặc không có đồng phạm. Trường hợp vụ án chỉ có một bị can, bị cáo nhưng 

nếu họ có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 54 BLHS, đồng 

thời họ đáng được khoan hồng đặc biệt thì có thể được miễn hình phạt theo quy định 

tại Điều 59 BLHS.  

26. Hiện nay, một số vụ án Tòa án vẫn cho bị cáo đang có tiền án, tiền sự

được hưởng án treo bởi Tòa án cho rằng đã lấy tiền án, tiền sự đó làm tình tiết 

định tội nên không xem xét về nhân thân có đúng không? 

Trả lời: 

Khoản 2, Điều 52 BLHS chỉ quy định các tình tiết đã được Bộ luật quy định 

là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng 

nặng, không quy định là không được dùng để xem xét về yếu tố nhân thân của người 

phạm tội. Do đó, trường hợp bị cáo có tiền án, tiền sự và đã được sử dụng để định tội 

thì vẫn không được coi là người có nhân thân tốt, không đủ điều kiện để được hưởng 

án treo quy định tại Điều 65 BLHS và hướng dẫn tại khoản 2, khoản 5, Điều 2, Nghị 

quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối 

cao.  

25 Quảng Nam 310
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27. Thực tiễn xét xử cho thấy một số trường hợp Tòa án không trừ thời

hạn mà bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù khi 

tuyên bị cáo được hưởng án treo có đúng không?26 

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 38 BLHS quy định thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào 

thời hạn chấp hành hình phạt tù. Do đó, việc Tòa án không trừ thời hạn đã bị tạm 

giữ, tạm giam vào thời hạn chấp hành hình phạt tù khi cho bị cáo hưởng án treo là vi 

phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luật hình sự và Viện kiểm sát phải kháng 

nghị. 

28. Hành vi “Sử dụng hung khí nguy hiểm” được hiểu như thế nào? Ghế

nhựa có được coi là “Hung khí nguy hiểm” không?27 

Trả lời: 

Tham khảo hướng dẫn tại tiểu mục 3.1, Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 

12/5/2006 và các tiểu mục 2.1 và 2.2, mục 2, Phần I, Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP 

ngày 17/4/2003 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao thì hung khí nguy hiểm có 

thể là công cụ, dụng cụ được chế tạo ra nhằm phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của 

con người hoặc vật mà người phạm tội chế tạo ra nhằm làm phương tiện thực hiện 

tội phạm hoặc vật có sẵn trong tự nhiên mà người phạm tội có được và nếu sử dụng 

công cụ, dụng cụ hoặc vật đó tấn công người khác thì sẽ gây nguy hiểm đến tính 

mạng hoặc sức khỏe của người bị tấn công. Ví dụ: Búa đinh, dao phay, các loại dao 

sắc, nhọn, gạch, đá, đoạn gậy cứng…  

Tùy từng trường hợp cụ thể để xác định ghế nhựa có phải là hung khí nguy 

hiểm hay không; nếu ghế nhựa có đặc điểm cứng, nhọn… và khi người phạm tội sử 

dụng để tấn công người khác thì có khả năng gây thương tích thì vẫn xác định là 

hung khí nguy hiểm. 

26 VKS Tiền Giang 
27 VKS Cao Bằng 311
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29. Thực hiện hành vi một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian

được hiểu như thế nào?28 

Trả lời: 

Thực hiện hành vi một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian có thể 

được hiểu là người phạm tội có nhiều hành vi phạm tội nối tiếp nhau thành một 

chuỗi không bị gián đoạn, không bị ngắt quãng trong một khoảng thời gian nhất định 

(Tham khảo thêm Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-

BCA-BTP ngày 25/12/2001 về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương 

XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” của BLHS 1999.). 

30. A-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm theo quy định tại điểm b,

khoản 1, Điều 134 BLHS được hiểu như thế nào?29 

Trả lời: 

- Khoản 4, Điều 4, Luật Hóa chất năm 2018 quy định: “Hóa chất nguy 

hiểm” là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây: Dễ nổ; ôxy hóa 

mạnh; ăn mòn mạnh; dễ cháy; độc cấp tính; độc mãn tính; gây kích ứng với con 

người; gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư; gây biến đổi gen; độc đối với sinh 

sản; tích lũy sinh học; ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; độc hại đến môi trường.  

- “A-xít nguy hiểm” được hiểu là một dạng hóa chất có một hoặc một số đặc 

tính nguy hiểm như đã nêu trên mà khi tác động lên cơ thể con người có thể đe dọa 

trực tiếp đến tính mạng hoặc gây thương tích, tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của 

con người.  

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan tiến hành tố tụng cần trưng cầu cơ quan 

chuyên môn xác định “Hóa chất nguy hiểm”, “A-xít nguy hiểm” để làm căn cứ xử lý 

vụ án. 

28 VKS Kon Tum 
29 VKS Bình Định 312
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31. Bị cáo trên 15 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi, Tòa án tuyên bị cáo có

trách nhiệm bồi thường cho bị hại, nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha 

mẹ bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường phần còn thiếu có đúng không?30 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 586 Bộ luật dân sự, khi bị cáo trên 15 tuổi nhưng chưa đủ 18 

tuổi, việc Tòa án tuyên bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho bị hại, nếu không đủ tài 

sản để bồi thường thì cha mẹ bị cáo có trách nhiệm bồi thường phần còn thiếu là 

đúng.  

30 VKS Bắc Kạn 313
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PHẦN CÁC TỘI PHẠM 

1. Việc xác định ý thức chủ quan của người phạm tội để xác định tội

“Giết người” theo Điều 123 hay tội “Cố ý gây thương tích”quy định tại điểm a, 

khoản 4; điểm a, khoản 5, Điều 134 BLHS được thực hiện như thế nào? “Vùng 

trọng yếu” của cơ thể được hiểu như thế nào?31 

Trả lời: 

- Trong trường hợp nêu trên, để chứng minh rõ ý thức chủ quan của người 

phạm tội có mong muốn tước đoạt tính mạng của người khác hay chỉ mong muốn 

gây thương tích cho sức khỏe của người khác, cần đánh giá đầy đủ, toàn diện nhiều 

yếu tố như: Lời khai của người tham gia tố tụng; công cụ, phương tiện phạm tội; 

hành vi, cường độ tấn công của người phạm tội; vị trí tấn công trên cơ thể của người 

bị hại; mâu thuẫn giữa người phạm tội và bị hại… thể hiện qua các chứng cứ, tài liệu 

đã thu thập được trong hồ sơ vụ án để xác định tội danh cho phù hợp. 

Tham khảo Án lệ số 01/2016/AL về vụ án Giết người được Hội đồng thẩm 

phán TAND tối cao thông qua ngày 6/4/2016. Trong vụ án có đồng phạm, nếu 

chứng minh được ý thức chủ quan của người chủ mưu là chỉ thuê người khác gây 

thương tích cho người bị hại mà không có ý định tước đoạt tính mạng của họ (người 

chủ mưu chỉ yêu cầu gây thương tích ở chân, tay của người bị hại mà không yêu cầu 

tấn công vào các phần trọng yếu của cơ thể có khả năng dẫn đến chết người); người 

thực hành cũng đã thực hiện theo đúng yêu cầu của người chủ mưu; việc nạn nhân bị 

chết nằm ngoài ý thức chủ quan của người chủ mưu thì người chủ mưu phải chịu 

trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” với tình tiết định khung là “gây 

thương tích dẫn đến chết người”. 

- “Vùng trọng yếu của cơ thể” có thể được hiểu là những vị trí trên cơ thể có 

tính chất hết sức quan trọng đối với sự sống, sức khỏe của con người mà nếu tấn 

công vào vùng đó sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của họ (Đầu, cổ, ngực, ổ 

bụng…).  

31 Phú Yên 314
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2. Trường hợp người phạm tội cố ý gây thương tích cho hai người với tỷ

lệ thương tật lần lượt là 10% và 15% thì bị xử lý theo điều, khoản nào của 

BLHS?32 

Trả lời: 

Trường hợp một người có hành vi cố ý gây thương tích cho hai người với tỷ 

lệ thương tích lần lượt là 10% và 15% thì không thuộc trường hợp quy định tại điểm 

b, khoản 2, Điều 134 BLHS. Do đó, người phạm tội bị xử lý theo khoản 1, Điều 134 

BLHS đối với hành vi cố ý gây thương tích đối với bị hại có tỷ lệ thương tích 15% 

và đối với bị hại có tỷ lệ thương tích 10% nếu thỏa mãn một trong các điểm từ a đến 

k của khoản 1, Điều 134 BLHS và người bị hại có yêu cầu khởi tố.  

3. A gây thương tích cho B tỷ lệ thương tích là 31%, A được mọi người

can ngăn. Sau đó, A về nhà lấy hung khí và tiếp tục gây thương tích cho B, tỷ lệ 

thương tích 21%. Tổng cộng 02 lần theo phương pháp cộng lùi đối với thương 

tích của B là 50%, A bị truy tố theo điểm c, khoản 3, Điều 134 BLHS. A có bị áp 

dụng tình tiết tăng nặng “Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng” theo quy định 

tại điểm e, khoản 1, Điều 52 BLHS hay không?33 

Trả lời: 

Trong trường hợp trên, chỉ nên coi A có một lần thực hiện hành vi phạm tội 

trong cùng một không gian, đối tượng tác động và một khoảng thời gian (mặc dù đã 

được can ngăn, nhưng A vẫn về nhà lấy hung khí và tiếp tục gây thương tích cho B). 

Mặc khác, khoản 1, Điều 134 BLHS năm 2015 đã bỏ tình tiết “Phạm tội nhiều lần 

đối với cùng một người” quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 104 BLHS năm 1999. 

Do đó, A bị xử lý theo điểm c, khoản 3, Điều 134 BLHS và bị áp dụng tình tiết tăng 

nặng “Cố tình thực hiện tội phạm đến cùng” theo điểm e, khoản 1, Điều 52 BLHS.  

4. Khái niệm “Người già yếu” được hiểu như thế nào?34

Trả lời: 

32 Lạng Sơn 
33 Hòa Bình 
34 VKS Bình Định, Điện Biên, Nam Định, Hòa Bình 315
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Nghiên cứu các quy định liên quan của BLHS năm 2015 và tham khảo nội 

dung hướng dẫn của Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 và Nghị quyết 

01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về thi 

hành BLHS năm 1999, thì “Người già yếu” có thể được hiểu là người từ đủ 70 tuổi 

trở lên và có sức khỏe loại yếu (thường xuyên đau ốm). 

5. Trường hợp người nam trên 18 tuổi và người nữ dưới 16 tuổi có ý

định quan hệ tình dục nên người nam có các hành vi ôm hôn, sờ mó, chưa có 

hành vi xâm nhập… bộ phận sinh dụccủa người nữ, nhưng do sợ bị phát hiện 

nên họ không thực hiện hành vi quan hệ tình dục nữa thì người nam bị xử lý về 

tội gì?35 

Trả lời: 

Theo hướng dẫn của khoản 3, Điều 3, Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP ngày 

01/10/2019 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao thì người nam bị xử lý về tội 

“Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 146 BLHS. 

6. Đối với tội “Mua bán người”, trong trường hợp người phạm tội lấy

quả tim của nạn nhân thì bị xử lý về tội gì?36 

Trả lời: 

Theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 6, Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 

11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150, 

Điều 151 BLHS thì trường hợp người phạm tội đã lấy bộ phận cơ thể quyết định sự 

sống của nạn nhân (Tim, buồng gan…), làm nạn nhân chết thì xử lý về tội giết người 

theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 123 BLHS.  

7. Tình tiết “Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới quốc gia của nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 150 và Điều 151 BLHS được 

hiểu như thế nào?37 

Trả lời: 

35 Phú Yên 
36 VKS VC2 
37 Lào Cai 316
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Theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 3, Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP ngày 

11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 

150, Điều 151 BLHS thì tình tiết “Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” là trường hợp người phạm tội đã hoặc đang đưa nạn 

nhân ra khỏi biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, trên không và trong lòng đất 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng được coi là đưa nạn nhân ra 

khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu đã thực hiện thủ tục 

xuất cảnh đối với nạn nhân. Tình tiết “Đang đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo hướng dẫn của Nghị quyết 02/2019 

được hiểu là đang ở khu vực biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển, trên không 

và trong lòng đất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được xác định 

theo Điều 6, Luật Biên giới Quốc gia năm 2003.  

8. Trường hợp một người thực hiện cả 3 hành vi bắt, giữ, giam người

trái pháp luật thì bị xử lý một tội hay nhiều tội? Khoảng thời gian khống chế 

nạn nhân là bao lâu thì bị coi là bắt, giữ, giam người trái pháp luật? 

Hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn theo quy định tại điểm g, khoản 2, 

Điều 157 BLHS được hiểu như thế nào?38 

Trả lời: 

- Tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” theo Điều 157 BLHS là tội 

ghép. Đối với cùng một người bị xâm hại, nếu người phạm tội thực hiện đầy đủ cả 3 

hành vi thì xử lý về một tội Bắt, giữ, giam người trái pháp luật (nêu đầy đủ cả 3 hành 

vi) và chỉ áp dụng một hình phạt đối với họ (không thuộc trường hợp tổng hợp hình

phạt của nhiều tội); nếu người phạm tội chỉ thực hiện hành vi bắt, thì xử lý về tội Bắt 

người trái pháp luật; nếu thực hiện hai hành vi bắt, giữ thì xử lý về tội Bắt, giữ người 

trái pháp luật. 

- Theo cấu thành cơ bản quy định tại khoản của Điều luật thì không quy định 

hành vi bắt, giữ người trong khoảng thời gian bao lâu thì mới bị xử lý hình sự. Tuy 

nhiên, trong thực tiễn xử lý đối với hành vi này, cần cân nhắc tính chất, mức độ nguy 

38 Nam Định 317
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hiểm, hậu quả của hành vi gây ra để đánh giá, xem xét xử lý trách nhiệm hình sự. 

Nếu việc bắt, giữ trái pháp luật xảy ra trong thời gian quá ngắn, do nhầm lẫn (như 

bắt nhầm người phạm tội quả tang…) và không có hậu quả đáng kể xảy ra thì không 

xử lý hình sự mà xử lý bằng pháp luật khác đối với người thực hiện hành vi phạm 

này. Như vậy, cũng hoàn toàn phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 8 của BLHS, 

những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội 

không đáng kể thì không phải là tội phạm và bị xử lý bằng các biện pháp khác. 

- Hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn được hiểu là người bị bắt, giữ, giam 

hoặc gia đình họ bị mất toàn bộ hoặc phần lớn tài sản, mất hoặc giảm thu nhập, 

không bảo đảm được nhu cầu sinh sống tối thiểu cho người đó và gia đình của họ kể 

từ lúc bị xâm hại, đặc biệt đối với trường hợp người bị bắt, giữ, giam trái pháp luật 

là lao động chính, có nhiều người phụ thuộc như con nhỏ, cha mẹ già. Hoàn cảnh 

kinh tế đặc biệt khó khăn đó phải xuất phát từ nguyên nhân là do bị bắt, giữ, giam 

trái pháp luật nên người bị bắt, giữ, giam hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế 

đặc biệt khó khăn. 

9. Việc bắt nhầm người đang bị truy nã có bị xử lý hình sự hay không?

Việc “bắt vợ” theo phong tục tập quán của người dân tộc H’Mông có cấu thành 

tội phạm hay không? Trường hợp người không có thẩm quyền tự ý bắt người 

nghi là thực hiện tội phạm có bị coi là tội phạm hay không?39 

Trả lời: 

- Nếu bắt và áp giải ngay đến cơ quan công an gần nhất và sau đó được xác 

định là bắt nhầm người đang bị truy nã thì có thể không bị xử lý hình sự; Nếu bắt, 

giữ mà không áp giải ngay đến cơ quan công an gần nhất thì có thể bị xử lý hình sự 

theo Điều 157 BLHS. 

- Đối với trường hợp “Bắt vợ” theo phong tục tập quán nếu việc bắt trái ý 

muốn của người bị bắt thì bị xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy 

định tại Điều 157 BLHS. . 

39 VKS Lai Châu 318
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- Trường hợp người không có thẩm quyền tự ý bắt người nghi là thực hiện tội 

phạm (không phải bắt quả tang, bắt truy nã) thì phải xử lý hình sự.  

10. “Chỗ ở hợp pháp của người khác”; “Chiếm giữ chỗ ở” và “Xâm nhập

chỗ ở” theo quy định tại Điều 158 BLHS được hiểu như thế nào?40 

Trả lời: 

- Khoản 1, Điều 12 Luật cư trú quy định“Chỗ ở hợp pháp” là nhà ở, căn 

phòng, phương tiện hoặc những nơi khác mà công dân sử dụng để cư trú. Chỗ ở hợp 

pháp có thể thuộc quyền sở hữu của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức cá nhân 

cho thuê, cho mượn, cho ở theo quy định của pháp luật.  

- “Chiếm giữ chỗ ở” là hành vi giành lấy chỗ ở của người khác bằng vũ lực 

hoặc bằng thủ đoạn khác, không cho người sở hữu hoặc người quản lý hợp khác 

thực hiện quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt hoặc quản lý hợp pháp đối với chỗ ở 

của họ. 

- “Xâm nhập chỗ ở” được hiểu là hành vi đi vào trái phép chỗ ở của người 

khác (trái pháp luật và không được sự đồng ý của chủ sở hữu hoặc người quản lý 

hợp pháp). 

11. Hành vi “Xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác” quy định tại

điểm d, khoản 1, Điều 158 BLHS đến mức độ nào thì xử lý hình sự? Xâm nhập 

trái pháp luật chỗ ở người khác nhằm mục đích như chiếm đoạt tài sản, gắn 

trộm các thiết bị nghe lén, thu thập thông tin, dữ liệu... có bị xử lý hình sự về tội 

này hay không?41 

Trả lời: 

- Khoản 1, Điều 158 BLHS không quy định mức độ, hậu quả của hành vi 

xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác để xử lý hình sự; khoản 2, Điều 158 

BLHS, quy định một số tình tiết định khung tăng nặng có nội dung về mức độ hậu 

quả của hành vi này như: làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát; gây ảnh hưởng xấu 

đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, trong thực tiễn xử lý đối với hành vi 

40 Bình Dương 
41 VKS Lai Châu 319
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này, cần đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm, hậu quả xảy ra để xem xét, xử lý 

trách nhiệm hình sự cho phù hợp. Nếu thời gian xâm nhập chỗ ở quá ngắn, do mâu 

thuẫn giữa các bên, hậu quả xảy ra không đáng kể thì có thể xử lý người thực hiện 

hành vi này bằng trách nhiệm pháp lý khác. 

- Hành vi xâm nhập trái pháp luật chỗ ở của người khác để chiếm đoạt tài sản 

thông thường được thu hút vào các tội phạm xâm phạm sở hữu tương ứng như tội 

“Trộm cắp tài sản”, “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”… Hành vi xâm nhập trái pháp 

luật chỗ ở của người khác để gắn các thiết bị nghe lén, thu thập thông tin, dữ liệu, có 

thể bị xử lý hình sự về tội này và tội phạm tương ứng khác nếu đủ yếu tố cấu thành 

theo quy định của BLHS. 

12. Trong vụ án trộm cắp tài sản có tài sản không thu hồi được; bị can 

và bị hại khai mâu thuẫn về số lượng, giá trị của tài sản và không có các hóa 

đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc, xuất xứ của tài sản bị mất. Vậy căn cứ vào 

đâu để xác định giá trị tài sản?42 

Trả lời:  

- Trong tình huống nêu trên, trước hết cần tiến hành xác minh, thu thập thông 

tin từ nơi bán tài sản đó (nếu có); đồng thời Cơ quan tiến hành tố tụng cần cung cấp 

đầy đủ các tài liệu thu thập được về tài sản (hồ sơ tài sản) để Hội đồng định giá tài 

sản tiến hành định giá theo quy định tại Điều 219 BLTTHS. 

- Nếu đã áp dụng hết tất cả các biện pháp tố tụng cần thiết mà vẫn không xác 

định được chính xác giá trị tài sản thì áp dụng theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị 

cáo để xử lý vụ án.  

13. Lợi dụng việc không biết chữ, kém hiểu biết của các bị hại là người 

dân tộc thiểu số, bị can đưa ra thông tin gian dối để bị hại làm thủ tục sang tên 

GCNQSDĐ cho bị can. Bị can dùng GCNQSDĐ đó thế chấp vay tiền ngân hàng 

để tiêu xài cá nhân, khi nợ quá hạn không trả, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu 

phát mãi tài sản thế chấp. Các bị hại vẫn khai thác, sử dụng trên đất này, 

 
42 VKS Quảng Bình 320
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không biết mình bị lừa cho đến khi Ngân hàng xác minh. Quan điểm nào sau 

đây đúng:  

Quan điểm thứ nhất: Căn cứ vào Điều 133 BLDS bảo vệ người thứ ba 

ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu thì phía các ngân hàng được xử lý tài sản 

thế chấp là các thửa đất của các bị hại trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

 Quan điểm thứ hai: Tài sản trong vụ án này là thiệt hại trực tiếp trong 

vụ án hình sự, nên phải được ưu tiên và trả lại cho các bị hại là chủ sử dụng đất 

bị lừa đảo trong vụ án; ngân hàng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, do 

bị lừa dối nên là giao dịch vô hiệu, pháp luật buộc bị can trả lại số tiền đã vay 

và Tòa tuyên hủy các GCNQSDĐ mà bị can đứng tên43. 

Trả lời: 

Quan điểm thứ nhất là đúng, theo quy định tại Điều 133 BLDS năm 2015 thì 

Ngân hàng là người thứ ba ngay tình phải được pháp luật ưu tiên bảo vệ; được phát 

mại tài sản và thế chấp để thu hồi số tiền đã cho vay. Trong vụ án Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản, bị can phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị hại về giá 

trị quyền sử dụng tài sản bị chiếm đoạt.  

14. Các tình tiết “Bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản” và “Có điều kiện, khả 

năng nhưng cố tình không trả”, “Sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp” 

quy định tại Điều 175 BLHS được hiểu như thế nào? “Thủ đoạn gian dối” trong 

hình sự, trong giao dịch dân sự khác nhau như thế nào?44 

Trả lời:  

- “Bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản”được hiểu là trốn khỏi nơi cư trú và che 

giấu nơi ở hiện tại với mục đích chiếm đoạt tài sản. 

- “Có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả” được hiểu là người phạm 

tội có tài sản (đất đai, nhà cửa, phương tiện…) để trả cho người cho vay, cho thuê 

nhưng cố ý không trả khi đã hết hạn trả lại tài sản vay và người cho vay, cho thuê đã 

đòi nhiều lần.  

 
43 VKS Gia Lai 
44 VKS Đồng Nai, Đăk Lăk, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Đăk Nông, Bắc Giang 321
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- “Sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp” được hiểu là sử dụng tài sản 

đó trái với quy định của pháp luật. Ví dụ: Đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy, 

sản xuất tiền giả… 

- Điểm khác biệt cơ bản giữa “Thủ đoạn gian dối” trong vụ án hình sự và 

“Thủ đoạn gian dối” trong giao dịch dân sự là về mục đích, theo đó gian dối trong 

vụ án hình sự là nhằm chiếm đoạt tài sản, còn gian dối trong dân sự nhằm vào những 

mục đích khác, như để kéo dài thời gian trả tài sản cho người cho vay, cho mượn 

hoặc cho thuê.  

15. A bị bắt quả tang và khai nhận hành vi mua pháo để đốt và bán 

kiếm lời, ngoài lời khai của A, hồ sơ vụ án không có tài liệu nào khác chứng 

minh việc mua bán thì A bị xử lý về tội “Buôn bán hàng cấm” được không?45 

B bị bắt quả tang về hành vi bán thuốc lá điếu nhập lậu (chưa đủ định 

lượng để xử lý hình sự); quá trình điều tra, làm việc B khai các lần buôn bán 

hàng cấm trước đó. Trong trường hợp này, có cộng các lần phạm tội này để xử 

lý hình sự không? 

C bị bắt quả tang về hành vi mua bán hàng cấm (đã đủ yếu tố định 

lượng), qua quá trình điều tra, C khai ra các lần phạm tội trước đó thì có cộng 

các lần phạm tội trước đó định khung hình phạt đối với C không?46 

Trả lời:  

- Nếu chỉ có duy nhất lời khai nhận của A về việc mua pháo nổ để đốt và bán 

kiếm lời mà không có chứng cứ, tài liệu khác để chứng minh mục đích mua pháo để 

bán lại kiếm lời thì không xử lý A về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại 

Điều 190 BLHS mà có thể xử lý về tội tương ứng với hành vi khách quan (tàng trữ, 

vận chuyển hàng cấm), nếu đủ định lượng theo quy định tại Điều 191 BLHS.  

- B bị xử lý về tội “Buôn bán hàng cấm” nếu đã có căn cứ chứng minh các 

lần buôn bán thuốc lá điếu trước đó và hàng cấm đủ định lượng để truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 190 BLHS; nếu B phạm tội từ 2 lần trở lên, 

 
45 Lạng Sơn 
46 Kiên Giang 322
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trong đó mỗi lần phạm tội đều đủ định lượng để xử lý hình sự thì được cộng các lần 

phạm tội đó để xác định tình tiết định khung tăng nặng tương ứng quy định tại khoản 

2, khoản 3, Điều 190 BLHS.  

- Nếu lời khai của C phù hợp với chứng cứ, tài liệu khác chứng minh rõ số 

lượng hàng cấm của mỗi lần đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự thì được cộng các 

lần phạm tội trước đó để làm căn cứ định khung hình phạt đối với C. 

16. Cơ quan chức năng phát hiện A và B có hành vi buôn bán hàng cấm. 

Tiến hành khám xét nơi ở của A và B, thu giữ 22 thùng pháo, mỗi thùng có 18 

hộp pháo, khối lượng không giống nhau. A và B khai đã mua của một đối tượng 

không quen biết 45 thùng pháo, mỗi thùng chứa 18 hộp pháo về để bán. A và B 

không kiểm đếm số pháo đã mua. Sau đó, A và B bán cho C 23 thùng pháo, cơ 

quan chức năng thu giữ 22 thùng. Khám xét nhà C thu giữ 5 thùng pháo, chỗ 

còn lại C khai đã bán cho một số đối tượng không quen biết. Lời khai của A, B, 

C đều thống nhất về việc A, B đã mua 45 thùng pháo về cất giấu và đã bán cho 

C 23 thùng pháo, C đã bán 18 thùng pháo, còn lại 05 thùng bị cơ Cơ quan điều 

tra thu giữ. 

Trường hợp này có được lấy thùng pháo có khối lựợng thấp nhất trong 

số các thùng pháo đã thu giữ để xác định khối lượng 18 thùng pháo không thu 

giữ được để tính tổng khối lượng bị xử lý đối với A, B, C không?47 

Trả lời: 

Nếu lời khai của A, B và C đều thống nhất với nhau về thời gian, địa điểm, 

cách thức mua bán, đơn giá, số lượng, đặc điểm các thùng pháo đã mua bán và  phù 

hợp với chứng cứ khác của vụ án thì vẫn có thể xử lý hình sự đối với cả số lượng 

pháo không thu giữ được. Việc xác định khối lượng số pháo không thu giữ được 

được tính theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo. 
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17.  Áp dụng tội gì trong các trường hợp sau khi khối lượng pháo đủ 

trọng lượng để khởi tố? 

(1) A mua pháo nổ nhằm bán kiếm lời, trên đường vận chuyển thì bị cơ 

quan chức năng bắt quả tang. 

(2) B mua pháo nổ đưa về cất giấu ở nhà nhằm bán kiếm lời. Do sợ bị 

phát hiện, B mang 1/2 số pháo đã mua đến lán bỏ hoang của gia đình cất giấu 

thì bị bắt quả tang. Khám xét nơi ở của A thu giữ 1/2 số pháo còn lại. 

(3) Do muốn có pháo để sử dụng dịp Tết nên C mua pháo nổ. Trên 

đường về nhà thì bị bắt giữ? 

(4) D sản xuất pháo để bán. Do chưa có người mua nên D cất giấu. Một 

tháng sau, khi D mang pháo ra bán cho B thì bị bắt quả tang?48 

Trả lời:  

- Đối với tình huống (1) và (2), A, B bị xử lý về tội “Buôn bán hàng cấm” 

theo quy định tại Điều 190 BLHS nếu có đủ chứng cứ chứng minh mục đích mua, 

vận chuyển, cất giấu pháo của A, B là để bán kiếm lời.  

- Đối với tình huống (3), C bị xử lý về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy 

định tại Điều 191 BLHS. 

- Đối với tình huống (4), D bị xử lý về một tội “Sản xuất, buôn bán hàng 

cấm” quy định tại Điều 190 BLHS và phải chịu một hình phạt. 

18. Trường hợp một người có hành vi mua ma túy hộ người khác để lấy 

tiền công thì bị xử lý về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” hay tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy”?49 

Trả lời:  

- Trường hợp chứng minh được người mua ma túy hộ người khác nhận thức 

rõ việc mua hộ là để cho người khác bán lại thì người mua hộ đồng phạm với người 

nhờ mua hộ về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo Điều 251 BLHS. 

 
48 VKS Phú Thọ 
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- Trường hợp chứng minh rõ người mua ma túy hộ chỉ để hưởng tiền công 

thì họ bị xử lý về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nếu định lượng ma túy đủ để 

xử lý theo quy định tại Điều 249 BLHS. 

19. Trường hợp ngoài lần bán ma túy cho 01 người bị bắt quả tang, A 

khai trước đó cùng lúc đã bán ma túy cho 02 người khác có họ tên, địa chỉ 

nhưng họ đã đi khỏi địa phương nên không xác minh được. A có bị áp dụng 

tình tiết “Đối với 02 người trở lên” theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 251 

BLHS không50? 

Trả lời:  

Nếu chỉ có duy nhất lời khai của A về việc trước đó đã cùng lúc bán ma túy 

cho 02 người khác mà không có chứng cứ, tài liệu khác chứng minh hành vi đó (lời 

khai đồng phạm, nhân chứng…) thì không xử lý A theo quy định tại điểm c, khoản 

2, Điều 251 BLHS.  

20. Quan điểm cho rằng hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy” không cần có đồng phạm, không cần có sự phân công, điều hành, mà chỉ 

cần có hành vi trực tiếp cung cấp chất ma túy cho người khác sử dụng là cấu 

thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đúng hay sai?51 

Trả lời:  

Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được hiểu là những hành vi 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng trái phép chất ma túy như bố trí, sắp xếp 

con người, phương tiện, dụng cụ hoặc cung cấp ma túy để người khác sử dụng (khác 

với tình tiết phạm tội có tổ chức). Do đó, hành vi trực tiếp cung cấp chất ma túy cho 

người khác sử dụng là một trong những hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma 

túy bị xử lý theo quy định tại Điều 255 BLHS.  

 
50 Tiền Giang 
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21. Trường hợp hậu quả có 01 người chết và 01 người bị thương với 

thương tật 61% trở lên thì người phạm tội bị truy tố, xét xử theo khoản 1 hay 

khoản 2, Điều 260 BLHS?52 

Trả lời: 

Trong trường hợp nêu trên, người phạm tội bị xử lý theo quy định tại các 

điểm a, b, khoản 1, Điều 260 BLHS (có 2 tình tiết định tội). 

22. Tình tiết “Dùng hung khí” quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 318 

BLHS tội “Gây rối trật tự công cộng” được hiểu như thế nào?53 

Trả lời: 

Tham khảo hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP, “Dùng hung khí” 

được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 318 BLHS có thể được hiểu là công cụ, 

dụng cụ, hoặc vật mà người phạm tội đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội “Gây 

rối trật tự công cộng” như: Gậy, gạch, đá, dao… 

23. A bị bắt quả tang về hành vi bán số đề, Cơ quan điều tra xác định A 

bán số đề đài Miền Nam với số tiền là 27.000.000 đồng; bán số đề đài Miền Bắc 

với tổng số tiền là 25.000.000 đồng. Các đài Miền Nam bắt đầu xổ số vào khung 

giờ từ 16h15, xổ số Miền Bắc bắt đầu xổ số vào khung giờ từ 18h15 cùng ngày. 

Quan điểm thứ nhất cho rằng A phạm tội “Đánh bạc” quy định tại điểm b, 

khoản 2, Điều 321 BLHS với tổng số tiền bán số đề của đài Miền Nam và đài 

Miền Bắc là 52.000.000 đồng. Quan điểm thứ hai cho rằng A phạm tội “Đánh 

bạc” quy định tại khoản 1, Điều 321 BLHS với tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên”. Quan điểm nào đúng?54 

Trả lời:  

Quan điểm 2 đúng. Tình tiết định khung“Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc 

trị giá 50 triệu đồng trở lên” quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 321 BLHS được 

hiểu là số tiền được dùng trong một lần đánh bạc của người phạm tội. Trường hợp 

 
52 VKS Bình Định 
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này, A đánh bạc 2 lần khác nhau trong cùng một ngày (có kết quả được thua khác 

nhau, đối tượng đánh bạc khác nhau). Do đó, A phạm tội “Đánh bạc” quy định tại 

khoản 1, Điều 321 BLHS với tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” (Tham 

khảo thêm Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm 

phán TAND tối cao). 

24. Việc xác định tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc dưới hình thức đá 

gà có 2 quan điểm khác nhau: Quan điểm thứ nhất: đánh bạc dưới hình thức 

đá gà coi là chiếu bạc, tất cả những người tham gia đánh bạc bị xử lý về tội 

đánh bạc, nếu tổng số tiền của những người tham gia trên 5.000.000 đồng. 

Quan điểm thứ hai: đánh bạc dưới hình thức đá gà là hình thức cá độ, bên 

thắng có tổng tiền bỏ ra và tiền thắng cược trên 5.000.000 đồng là phạm tội 

đánh bạc, bên thua có số tiền dưới 5.000.000 đồng không phạm tội đánh bạc. 

Quan điểm nào đúng? 

Khi xác định số tiền đánh bạc của người đá phụ bên ngoài (các đối 

tượng đến xem đá gà và tự thỏa thuận việc ăn thua bằng tiền với nhau, không 

liên quan đến các đối tượng đá chính) thì có tính tổng số tiền đá gà thu tại chiếu 

bạc (bao gồm đá chính, đá phụ) để xác định mức định lượng để định tội và định 

khung cho các đối tượng tham gia đánh bạc không?55 

Trả lời:  

- Tham khảo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP thì đánh bạc dưới hình thức 

đá gà mà nếu chỉ có sự được thua bằng tiền với nhau giữa những người chơi đá gà 

với nhau thì phải xác định là chiếu bạc; nếu có người đứng ra làm cái và những 

người chơi đá gà được thua bằng tiền với người đó thì xác định là đánh bạc dưới 

hình thức cá độ. 

- Trường hợp đối tượng đến xem đá gà và tự thỏa thuận ăn thua bằng tiền với 

nhau, không liên quan đến các đối tượng đá chính thì không tính vào tổng số tiền 

đánh bạc thu được của các đối tượng đá chính.  

 
55 VKS Long An, Kiên Giang 327
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25. Một người có hành vi tổ chức sòng bạc để thỏa mãn việc đánh bạc 

của chính mình với các con bạc khác (có quy mô lớn), thì xử lý về tội “Đánh 

bạc” hay tội “Tổ chức đánh bạc” hay cả 02 tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh 

bạc”?56 

Trả lời:   

Người có hành vi tổ chức sòng bạc để thỏa mãn việc đánh bạc của chính 

mình với các con bạc khác thì bị xử lý về hai tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” 

theo quy định tại Điều 321, 322 BLHS nếu có đủ chứng cứ chứng minh hành vi 

phạm tội của họ.  

26. Trường hợp chủ nhà vừa có hành visử dụng nhà mình cho người 

khác đánh bạc, vừa có hành vi gá bạc thì bị xử lý về tội gì?57 

Trả lời: 

Trường hợp chủ nhà vừa có hành vi sử dụng nhà mình để cho người khác 

đánh bạc, vừa có hành vi gá bạc (thu tiền hồ) thì nên xử lý về tội “Tổ chức đánh 

bạc” nếu thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định tại Điều 322 BLHS.  

27. Trường hợp bị cáo A trong 01 ngày tham gia cá cược 34 trận, trong 

đó có 29 lần số tiền đánh bạc từ 05 triệu đồng trở lên (không có lần nào số tiền 

đánh bạc trị giá 50 triệu đồng) thì có áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 321 để xử 

lý không?58 

Ngày 02/4/2020, A chơi số đề với số tiền 43.000.000 đồng thì bị phát hiện 

bắt quả tang. Quá trình điều tra xác định ngày 01/4/2020, A chơi số đề với số 

tiền 13.000.000 đồng. Hỏi A có bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại 

điểm b, khoản 2, Điều 321 BLHS không?59 

Trả lời:  

 
56 VKS Đăk Lăk 
57 VKS Nam Định 
58  VKS Bình Định 
59 VKS Hà Tĩnh 328
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- Tham khảo hướng dẫn tại điểm c, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 01/2010/NQ-

HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao thì bị cáo A bị xử lý 

hình sự về 29 lần đánh bạc, với số tiền mỗi lần từ 5 triệu đồng trở lên theo khoản 1, 

Điều 321 BLHS và bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” theo 

quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 BLHS. 

- Đối với tình huống thứ hai, không cộng số tiền A sử dụng chơi số đề của 

hai ngày 01/4/2020 và 02/4/2020 để tính tổng số tiền đánh bạc khi xem xét trách 

nhiệm hình sự đối với A. Do đó, A bị xử lý theo khoản 1, Điều 321 BLHS với tình 

tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 

BLHS.  

28. Quan điểm cho rằng phải có hành vi thu tiền hồ mới cấu thành tội 

“Gá bạc” quy định tại Điều 322 BLHS, đúng hay sai?60 

Trả lời:  

Cụm từ “Gá bạc” được hiểu đã bao gồm việc thu lợi bất chính. Do đó, hành 

vi chỉ cấu thành tội “Gá bạc” khi người phạm tội có hành vi thu lợi bất chính (thu 

tiền hồ). Nếu không có yếu tố thu lợi thì tùy từng trường hợp xử lý về các tội phạm 

khác tương ứng như tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” (với vai trò giúp sức). 

29. Trường hợp 3 người rủ nhau đến nhà A mua dâm và một người trả 

tiền cho cả 3 người. A cho 03 người bán dâm cùng một lúc trong 03 phòng. Hỏi 

A bị truy tố, xét xử theo khoản 1 hay theo điểm d, khoản 2, Điều 327 BLHS 

“Chứa mại dâm 04 người trở lên”?61 

Trả lời: 

Trường hợp này, A chỉ bị xử lý theo khoản 1, Điều 327 BLHS. Tình tiết 

“Chứa mại dâm 04 người trở lên” quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 327 BLHS 

được hiểu là cùng một lúc chứa 4 người bán dâm trở lên, không kể có bao nhiêu 

người mua dâm (Tham khảo thêm Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 

 
60 VKS Nam Định, Hải Dương 
61 VKS Lào Cai, Hải Dương 329
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của Tòa án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số 

vướng mắc hình sự; dân sự và tố tụng hành chính). 

30. Hành vi cản trở người thi hành công vụ đến mức độ nào thì xử lý 

hình sự? Nếu việc cản trở dẫn đến gây thương tích cho người thi hành công vụ 

thì xử lý như thế nào?62 

Trả lời: 

- Theo quy định tại Điều 330 BLHS thì “Cản trở người thi hành công vụ” là 

hành vi cố ý ngăn cản, gây trở ngại làm cho người thi hành công vụ không thực hiện 

được công vụ được giao hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị xử lý 

hình sự mà không phụ thuộc vào mức độ cản trở.  

- Nếu việc cản trở người thi hành công vụ dẫn đến gây thương tích cho người 

thi hành công vụ thì tùy thuộc vào mức độ thương tích, người phạm tội bị xử lý theo 

quy định tại các điểm, khoản tương ứng của Điều 134 BLHS (điểm k, khoản 1;điểm 

đ, khoản 2; điểm c, d, khoản 3; điểm d, đ, khoản 4, điểm b, khoản 5, Điều 134 

BLHS) nếu người phạm tội có lỗi cố ý. Yếu tố “Cản trở người thi hành công vụ” đã 

được thu hút vào các điểm, khoản tương ứng của Điều 134 BLHS nêu trên nên chỉ 

xử lý người có hành vi chống người thi hành công vụ mà gây thương tích cho người 

thi hành công vụ về tội “Cố ý gây thương tích”. 

31. Trường hợp đối tượng làm giả nhiều tài liệu khác nhau cho một 

người về một nội dung như làm giả giấy ra vào viện, bản sao bệnh án, sổ khám 

bệnh… để chứng minh cho một người bị tiểu đường thì được xem là 01 tài liệu 

hay nhiều tài liệu để định khung hình phạt? Người có hành vi tiếp nhận, mua 

giấy tờ giả để bán lại kiếm lời hoặc vận chuyển giúp cho người bán giấy tờ giả 

để lấy tiền công thì bị xử lý như thế nào?63 

Trả lời:  

- Điểm c, khoản 2, Điều 341 BLHS quy định về số lượng giấy tờ giả, không 

quy định về loại giấy tờ giả. Do đó, trường hợp đối tượng làm giả một bộ tài liệu giả, 

 
62 VKS Vĩnh Phúc, Đồng Nai 
63 VKS Nam Định, Lạng Sơn, Hà Nội 330
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bao gồm giấy vào viện, giấy ra viện, sổ khám bệnh, bản sao bệnh án thì phải bị coi là 

làm nhiều giấy tờ giả để định khung hình phạt mà không phụ thuộc vào việc làm cho 

một người, hay chỉ có một mục đích, việc xử lý như trên là phù hợp với quy định của 

điều luật và thực tiễn đấu tranh loại tội phạm này.  

- Người có hành vi mua hoặc tiếp nhận giấy tờ giả để bán lại kiếm lời hoặc 

vận chuyển giúp cho người bán giấy tờ giả để lấy tiền công mà chứng minh được họ 

biết rõ là bán giấy tờ giả thì bị xử lý về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ 

quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 BLHS.  

32. Trường hợp làm giả giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, giấy phép lái xe… mỗi loại từ 02 cái trở lên thì việc xác định số lượng 

giấy tờ, tài liệu giả như thế nào?64 

Trả lời:  

Trong trường hợp này người phạm tội bị xử lý theo quy định tại điểm a, 

khoản 3, Điều 341 BLHS, theo đó thuộc trường hợp “làm 06 con dấu, tài liệu hoặc 

giấy tờ khác trở lên”. 

33. Trường hợp A có hành vi mua bán 06 con dấu, giấy tờ, tài liệu giả 

trở lên thì bị xử lý về “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo 

quy định điểm a, khoản 3, Điều 341 BLHS, hình phạt tù từ 3 năm đến 7 năm 

hay “Tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm b, 

khoản 2, Điều 341 BLHS? 

Trường hợp Giám đốc trung tâm y tế cấp giấy ra viện giả, bị xử lý về 

“Tội giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 BLHS. B mua và sử dụng 

giấy ra viện giả đó thì bị xử lý về tội “Giả mạo trong công tác” với vai trò đồng 

phạm hay tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” hay tội “Sử dụng 

con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức ”? 

Trường hợp đối tượng mua đi bán lại các giấy khám sức khỏe giả cho 

người khác sử dụng, các giấy tờ đã có chữ ký, con dấu giả nhưng chưa điền 

thông tin người mua hoặc chưa có người mua thì xử lý về tội gì?65 

 
64 VKS Lạng Sơn 331
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Trả lời: 

- Nếu chứng minh được A mua con dấu, giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ 

chức sau đó bán lại nhằm kiếm lời thì bị xử lý về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu 

giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm a, khoản 3, Điều 341 BLHS.  

- Nếu chứng minh được B biết rõ việc mình mua và sử dụng giấy ra viện giả 

để thực hiện hành vi trái pháp luật khác thì bị xử lý về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài 

liệu giả của cơ quan, tổ chức”. B không đồng phạm với Giám đốc trung tâm y tế. 

- Trường hợp đối tượng mua, bán các loại giấy khám sức khỏe đã có chữ ký, 

con dấu giả nhưng chưa điền thông tin người mua hoặc chưa có người mua thì vẫn 

được coi là giấy tờ, tài liệu giả để xem xét, xử lý về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài 

liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 BLHS.  

 34. Trường hợp A thuê người khác làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức,

sau đó dùng giấy tờ giả này thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. A bị 

xử lý về 3 tội: Tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của 

cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay bị xử lý về 2 tội: Sử dụng 

tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản?66 

Trả lời: 

Trong trường hợp này, A chỉ bị xử lý về 2 tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ 

quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 BLHS và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy 

định tại Điều 174 BLHS.  

35. Chủ thể của tội phạm là người có chức vụ, quyền hạn trong các

doanh nghiệp ngoài Nhà nước không thuộc 3 trường hợp được quy định tại 

Điều 95 Luật phòng, chống tham nhũng có bị xử lý hình sự về hành vi tham ô, 

tham nhũng không?67 

Trả lời: 

65 Hưng Yên, Vĩnh Phúc 
66 Đắk Nông 
67 VKS Quảng Ngãi, Bắc Ninh 332
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Bộ luật hình sự chỉ quy định xử lý hình sự về hành vi tham ô, tham nhũng 

đối với các chủ thể là người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp ngoài 

Nhà nước đã quy định tại Điều 95 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, gồm: 

Công ty đại chúng; tổ chức tín dụng; tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc 

phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ 

thiện. Vì vậy, chủ thể của tội phạm là người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh 

nghiệp không thuộc 1 trong 3 công ty, tổ chức nêu trên thì không bị xử lý hình sự về 

hành vi tham ô, tham nhũng. 

36. Trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội “Giết người” (tội 

phạm đặc biệt nghiêm trọng) nhưng chưa đủ tuổi phải chịu TNHS (dưới 14 

tuổi), thì người có hành vi che giấu tội phạm giết người đó có phải chịu trách 

nhiệm hình sự theo Điều 389 BLHS không?68 

Trả lời:  

Trong trường hợp này, do người có hành viphạm tội giết người không đủ tuổi 

chịu trách nhiệm hình sự nên người che giấu tội phạm đó cũng không phạm tội. 

37. Trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy, việc chứng minh mục 

đích mua bán chủ yếu dựa vào lời khai của người bị bắt; lúc đầu đối tượng khai 

nhận mục đích cất giấu, vận chuyển ma túy nhằm mục đích bán kiếm lời nhưng 

sau đó thay đổi lời khai là để sử dụng nên phải thay đổi quyết định khởi tố sang 

tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, hoặc tại phiên tòa xét xử vụ án, bị cáo 

thay đổi lời khai về mục đích là chỉ để sử dụng nên Tòa án trả hồ sơ để điều tra 

bổ sung. Vậy, lời khai của bị cáo có được sử dụng là chứng cứ để quyết định tội 

danh đối với bị cáo hay không?69 

Trả lời: 

Trong các vụ án mua bán trái phép chất ma túy, việc chứng minh rõ mục 

đích vận chuyển, tàng trữ ma túy… là để bán kiếm lời là yếu tố bắt buộc của cấu 

 
68 Đắk Nông 
69 VKS Quảng Ngãi 333
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thành tội phạm này. Theo quy định tại khoản 2, Điều 98 BLTTHS, nếu chỉ có duy 

nhất lời khai nhận về mục đích này của người bị buộc tội, nhưng không phù hợp với 

các chứng cứ khác hoặc nếu lúc đầu bị cáo khai nhận sau đó phản cung mà không có 

chứng cứ khác thay thế hoặc hỗ trợ để chứng minh mục đích để bán ma túy kiểm lời 

thì không xử lý họ về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” mà xử lý theo tội danh 

tương ứng như tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” nếu đủ yếu tố cấu thành theo quy định của BLHS.  

38. Trường hợp Cơ quan giám định không xác định được “Quả thuốc 

phiện tươi” và “Quả thuốc phiện khô” thì xử lý như thế nào?70 

Trả lời: 

Trường hợp cơ quan giám định không thể xác định được thuộc quả thuốc 

phiện tươi hay quả thuốc phiện khô thì phải xử lý theo nguyên tắc có lợi cho người 

bị buộc tội. 

39. Mặc dù không có sự bàn bạc, phân công, câu kết chặt chẽ nhưng A 

và B đã cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp nhiều lần. Do đó, khi cùng nhau 

đi trộm cắp, A và B mặc định biết rất rõ nhiệm vụ của mình và của đồng phạm. 

Vậy, có áp dụng tình tiết “Phạm tội có tổ chức” để xử lý A và B không?71 

Trả lời:  

Nếu không chứng minh được A và B có sự bàn bạc, phân công, câu kết chặt 

chẽ với nhau trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội thì chưa đủ cơ sở để 

áp dụng tình tiết “Phạm tội có tổ chức”.  

40. Tình tiết “Hành hung để tẩu thoát” quy định tại các tội phạm xâm 

phạm sở hữu có áp dụng đối với trường hợp người phạm tội “Sẽ có hành vi 

chống trả” không? 

Trả lời:  

Tham khảo hướng dẫn tại mục 6.1 Thông tư liên tịch 02/2001/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 thì “Hành hung để tẩu thoát” là 
 

70 Gia Lai, Nghệ An 
71 Hậu Giang 334
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trường hợp mà người phạm tội chưa chiếm đoạt được tài sản hoặc đã chiếm đoạt 

được tài sản, nhưng bị phát hiện và bị bắt giữ hoặc bị bao vây bắt giữ thì đã có 

những hành vi chống trả lại người bắt giữ hoặc người bao vây bắt giữ như đánh, 

chém, bắn, xô ngã... nhằm tẩu thoát. Vì vậy, không áp dụng tình tiết này đối với 

trường hợp chưa có hành vi chống trả hoặc đe dọa chống trả… 

41. Trường hợp một người bị xử phạt vi phạm hành chính và đã quá 01 

năm kể từ khi có Quyết định xử phạt nhưng người đó chưa thi hành và không 

bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành, nay lại tiếp tục có hành vi vi 

phạm, thì có được coi là chưa thi hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính và bị áp dụng tình tiết đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm hay 

không?72. 

Trả lời:  

Theo quy định tại Điều 74 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định: Thời 

hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết 

định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa. Khoản 2 của Điều luật 

quy định: Trong trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình trốn tránh, trì hoãn 

thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, trì 

hoãn. Như vậy, trong trường hợp này người vi phạm không bị tính là đã bị xử lý 

hành chính mà còn vi phạm nếu không có căn cứ chứng minh họ có hành vi trốn 

tránh hay trì hoãn.  

42. Trường hợp bị cáo (chưa có tiền án, tiền sự) có hành vi trộm cắp tài 

sản nhiều lần vào những thời gian khác nhau (trị giá tài sản đều dưới 2.000.000 

đồng) và lần trộm cắp sau cùng có trị giá tài sản chiếm đoạt trên 2.000.000 

đồng. Việc xác định hậu quả thiệt hại của tội phạm theo cách cộng giá trị tài 

sản của tất cả các lần trộm cắp hay chỉ tính hậu quả thiệt hại của tội phạm ở 

lần trộm cắp tài sản có giá trị trên 2.000.000 đồng? 

Trường hợp sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp, 

bị cáo thực hiện nhiều lần trộm cắp khác (trị giá tài sản dưới 2.000.000 đồng) 
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và lần trộm cắp cuối bị bắt có trị giá tài sản trên 2.000.000 đồng. Tòa án áp 

dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” đúng không?73 

Trả lời:  

- Trong trường hợp thứ nhất, không cộng giá trị tài sản của các lần trộm cắp 

có giá trị tài sản bị chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng để xác định là hậu quả thiệt hại của 

tội phạm. Tuy nhiên, vẫn phải nhận định đó là thiệt hại để xem xét trách nhiệm bồi 

thường dân sự đối với người có hành vi phạm tội (giải quyết vấn đề dân sự trong vụ 

án hình sự). (Tham khảo thêm hướng dẫn tại mục II.5, Thông tư liên tịch số 01/2001 

ngày 25/12/2001 và Công văn số 64/TATC-PC ngày 03/4/2019 của Tòa án nhân dân 

tối cao). 

- Trong trường hợp thứ hai, Tòa án áp dụng tình tiết “Phạm tội 02 lần trở 

lên” đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. 

43. A có 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 19/01/2020, A trộm 

cắp tài sản trị giá 1.000.000 đồng; ngày 10/02/2020, trộm cắp tài sản trị giá 

900.000 đồng.A bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” với giá trị chiếm đoạt là 

1.900.000 đồng theo quy định tại khoản 1, Điều 173 BLHS hay A thuộc trường 

hợp “Phạm tội 2 lần trở lên”? 

B đang có 01 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 27/12/2019, B 

trộm cắp tài sản giá trị 2.900.000 đồng; ngày 09/01/2020, trộm cắp tài sản có giá 

trị 500.000 đồng. Quan điểm thứ nhất: B chỉ bị áp dụng tình tiết tăng nặng 

“Phạm tội nhiều lần ” vì tiền án đã định tội thì không được coi là tình tiết tăng 

nặng. Quan điểm thứ hai: B bị áp dụng 02 tình tiết tăng nặng là “Tái phạm ” và 

“Phạm tội nhiều lần ” vì tình tiết “Tái phạm” áp dụng đối với lần phạm tội 

2.900.000 đồng, tình tiết “Phạm tội 02 lần trở lên” tính cả lần trộm 500.000 

đồng đã cấu thành tội do bị cáo đã có tiền án74. 

Trả lời: 
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- Trong trường hợp thứ nhất,A bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” với số 

tiền là 1.900.000 đồng theo khoản 1, Điều 173 BLHS và không thuộc trường hợp 

“Phạm tội 02 lần trở lên” bởi vì giá trị tài sản mỗi lần trộm cắp đều dưới mức định 

lượng tối thiểu để định tội và 02 lần đó đã được xác định để khởi tố bị can. 

- Trong trường hợp thứ hai, B bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” và bị áp 

dụng 02 tình tiết tăng nặng “Tái phạm”và“Phạm tội 02 lần trở lên”. 

44. Trường hợp A dùng súng bắn đạn ghém bắn gây thương tích cho 

người khác. A khai không có ý thức giết người nhưng bỏ mặc hậu quả xảy ra. 

Kết luận giám định xác định súng tự chế có tính năng tương tự như vũ khí 

quân dụng. A bị xử lý về tội “Giết người” (chưa đạt) hay “Cố ý gây thương 

tích”?75 

Trả lời:  

Về nguyên tắc, đối với trường hợp người phạm tội với lỗi cố ý gián tiếp thì 

hậu quả đến đâu xử lý đến đó. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp cụ thể để xác định tội 

danh đối với A; nếu A chủ ý bắn thẳng về phía bị hại (kể cả trường hợp A khai 

không có ý thức giết người) và thực tế trúng vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể 

của bị hại nhưng hậu quả chết người không xảy ra do được cấp cứu kịp thời thì A bị 

xử lý về tội “Giết người” thuộc trường hợp chưa đạt; nếu A chỉ bắn dọa và gây 

thương tích cho bị hại thì có thể xử lý A về tội “Cố ý gây thương tích”. 

45. C sử dụng ảnh chân dung gắn vào Chứng minh thư nhân dân mang 

tên người khác để vay của tổ chức tín dụng số tiền 53 triệu đồng. Trong 02 

tháng đầu C trả gốc và lãi mỗi tháng số tiền 5.360.000đ (gốc 4 triệu, lãi là 

1.360.000đ) với mục đích để che giấu hành vi của mình sau đó C không trả nữa. 

Xác định số tiền C chiếm đoạt là bao nhiêu?76 

Trả lời:  

Trường hợp này, có thể xác định số tiền C chiếm đoạt là 53 triệu đồng trừ đi 

số tiền gốc đã trả, bảo đảm theo nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo. Mặc dù dùng 
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giấy tờ giả để vay tiền nhưng 2 tháng đầu vẫn thực hiện đúng Hợp đồng nên số tiền 

gốc đã trả được coi là không chiếm đoạt. 

46. Phương tiện phạm tội là tài sản chung của vợ hoặc chồng bị cáo thì 

xử lý như thế nào?77 

Trả lời:  

Về nguyên tắc, công cụ, phương tiện phạm tội thì bị tịch thu theo khoản 2, 

Điều 47 BLHS và điểm a, khoản 2, Điều 106 BLTTHS. Tuy nhiên, nếu người vợ 

hoặc chồng không biết việc phương tiện là tài sản chung đó đã bị chồng hoặc vợ sử 

dụng vào việc phạm tội (tức là họ không có lỗi), thì trong một số trường hợp Tòa án 

có thể không tuyên tịch thu. 

47. Trong vụ án vi phạm các quy định về tham gia giao thông, tình tiết 

“Không có giấy phép lái xe theo quy định” có được áp dụng trong trường hợp 

người điều khiển các loại phương tiện không được phép lưu hành như xe công 

nông, xe tự chế… không?78 

Trả lời: 

Theo thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ giao thông vận 

tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì chỉ có 

những loại xe được quy định mới được cấp giấy phép lái xe. Vì vậy, đối với các loại 

xe không được phép lưu hành (thông thường là xe tự chế) thì không áp dụng tình tiết 

“Không có giấy phép lái xe theo quy định” đối với người điều khiển. 

 

 

 

 

 

 

 
77 VKS VC3 
78 VKS TP Hà Nội 338



VKSNDTC  

Giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong công tác THQCT & KSXX Hình sự  

 

2020 

 

43 
 

II. PHẦN TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

1. Trường hợp do được điều động công tác, bị ốm đau… nên Kiểm sát 

viên không thể tham gia phiên tòa thì việc thay đổi Kiểm sát viên đã được phân 

công được thực hiện như thế nào? Áp dụng mẫu tố tụng nào?79 

Trả lời: 

Trong trường hợp này, áp dụng điểm c, khoản 1, Điều 41 BLTTHS, theo đó 

Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng Viện kiểm sát ra Quyết định phân công Kiểm sát 

viên khác thay thế Kiểm sát viên đã được điều động công tác hoặc bị ốm đau để thực 

hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đối với vụ án. VKS có thể áp dụng các mẫu 

số: 67/HS, 68/HS (ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 

09/01/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao); 02/XS, 03/XP, 04/XG (hoặc XT), 

05/XS (hoặc XP/XG/XT) (ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-VKSTC ngày 

18/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao). 

2. Tại phiên tòa, bị cáo mới đề nghị được thuê hoặc nhờ người bào chữa 

nhưng thực tế có trường hợp HĐXX không chấp nhận yêu cầu này của bị cáo 

có đúng không?80 

Trả lời:  

- Tại phiên tòa, bị cáo mới đề nghị được thuê hoặc nhờ người bào chữa thì 

tùy từng trường hợp cụ thể Kiểm sát viên đề nghị HĐXX chấp nhận hoặc không 

chấp nhận đề nghị của bị cáo theo quy định tại các Điều 291, 297 BLTTHS.  

- Nếu bị cáo thuộc trường hợp quy định tại Điều 76 BLTTHS nhưng đã từ 

chối người bào chữa do được chỉ định ở giai đoạn điều tra, truy tố, nhưng đến giai 

đoạn xét xử bị cáo lại đề nghị có người bào chữa thì Kiểm sát viên đề nghị HĐXX 

chấp nhận để đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo theo quy định tại các Điều 76, 77 

BLTTHS.  
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3. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của người bị hại tham gia 

tố tụng từ giai đoạn sơ thẩm (hoặc sau khi xét xử sơ thẩm) kháng cáo toàn bộ 

bản án sơ thẩm thì Tòa án có thụ lý không? Nếu Tòa án thụ lý thì khi xét xử 

phúc thẩm giải quyết như thế nào?81 

Trả lời:  

Trong trường hợp này, người đại diện các bị hại có quyền kháng cáo theo 

quy định tại điểm m, khoản 2, Điều 62 và khoản 1, 5, Điều 331 BLTTHS và Tòa án 

cấp phúc thẩm phải thụ lý vụ án. Việc xét xử phúc thẩm được tiến hành theo nội 

dung kháng cáo của người đại diện hợp pháp của bị hại và theo quy định tại Chương 

XXII BLTTHS.  

(Tham khảo thêm Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12/2005 của Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, hướng dẫn thi hành một số quy định trong 

phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của BLTTHS). 

4. Trường hợp người bị hại trong các vụ án xâm phạm về tính mạng, sức 

khỏe đã từ chối giám định tỷ lệ thương tích. Cơ quan tiến hành tố tụng phải ra 

quyết định dẫn giải bị hại. Trường hợp họ từ chối giám định mà vẫn dùng biện 

pháp bắt buộc dẫn giải họ thì có vi phạm quyền công dân không? Nếu Viện 

kiểm sát ra Quyết định dẫn giải thì thực hiện việc dẫn giải đó như thế nào?82 

Trả lời:  

- Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 127 BLTTHS thì người có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng có thể ra Quyết định dẫn giải đối với người bị hại trong các 

vụ án xâm phạm về tính mạng, sức khỏe từ chối giám định tỷ lệ thương tích mà 

không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan. Việc dẫn giải bị 

hại trong trường hợp này không vi phạm quyền công dân (được pháp luật cho phép). 

- Khoản 5, Điều 127 BLTTHS quy định Cơ quan Công an nhân dân, Quân 

đội nhân dân có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định áp giải, dẫn giải.  
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5. Đối với người chủ sở hữu của tài sản là vật chứng của vụ án không có 

lỗi trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc phạm tội, quá trình điều 

tra, truy tố đã trả lại tài sản đó cho họ và họ cũng không có bất kỳ một yêu cầu 

nào khác trong vụ án. Viện kiểm sát triệu tập họ với tư cách là người làm 

chứng. Tuy nhiên, Tòa án triệu tập họ với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan có đúng không?83 

Trả lời: 

Tòa án đúng, bởi vì họ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

theo quy định tại Điều 65 BLTTHS; việc xác định họ là người làm chứng vừa không 

đúng tư cách tham gia tố tụng, vừa ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của họ như 

quyền kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án theo quy định tại điểm g, khoản 2, 

Điều 65 BLTTHS.  

6. Trong vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, có 

hậu quả B chết, C và D bị thương nhưng tỷ lệ thương tích của C và D không đủ 

để truy cứu TNHS. Vậy tư cách tham gia tố tụng của C và D là gì?84 

Trả lời:  

C và D tham gia tố tụng với tư cách là người bị hại, bởi vì họ là những cá 

nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất do tội phạm gây ra theo quy định tại Điều 62 

BLTTHS và được bồi thường dân sự theo quy định của BLDS. 

7. Thế nào là “Người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất”, theo quy 

định tại Điều 66 BLTTHS?85 

Trả lời: 

Hiện nay chưa có hướng dẫn chính thức về “Người có nhược điểm về thể 

chất hoặc tâm thần” để có nhận thức đúng và áp dụng thống nhất trong thực tiễn 

giải quyết các vụ án hình sự. Tuy nhiên, thực tế cho thấy “Người có nhược điểm về 

thể chất hoặc tâm thần” quy định tại Điều 66 BLTTHS có thể được hiểu là người có 

 
83 VKS Đồng Tháp 
84 VKS Ninh Bình 
85 VKS VC2, VC3, Nam Định, Bạc Liêu 341
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một hoặc một số đặc điểm về thể chất hoặc tâm thần làm cho họ bị hạn chế hoặc suy 

giảm chức năng so với người bình thường (người bị câm, điếc, mù… hoặc thiểu 

năng trí tuệ) nhưng chưa đến mức mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự, năng lực 

trách nhiệm hình sự và những nhược điểm đó đã làm cho họ không có khả năng 

nhận thức hoăc khả năng khai báo về vụ án (đối với người làm chứng) hoặc không 

thể tự mình bào chữa (đối với người bị buộc tội). Việc xác định người làm chứng có 

nhược điểm về thể chất có thể bằng cảm quan của người tiến hành tố tụng hoặc xác 

nhận của cơ quan y tế; trường hợp cần xác định người có nhược điểm về tâm thần thì 

phải có giám định của cơ quan chuyên môn. 

(Tham khảo thêm quy định tại khoản 4 Điều 7 Chương II Thông tư liên tịch 

số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/8/2012 của Tòa án nhân dân tối 

cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ 

luật Tố tụng dân sự). 

8. Bị cáo A là người dân tộc thiểu số sử dụng được cả tiếng Việt và tiếng 

dân tộc mình. Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo A đều sử dụng tiếng 

Việt. Tuy nhiên, tại phiên tòa bị cáo A yêu cầu sử dụng tiếng nói, chữ viết của 

dân tộc mình và đề nghị mời người phiên dịch thì giải quyết như thế nào86? 

Trả lời:  

Căn cứ theo Điều 29 BLTTHS, người tham gia tố tụng có “Quyền” dùng 

tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình và phải có người phiên dịch. Do đó, trường 

hợp tại phiên tòa bị cáo A yêu cầu sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình và 

đề nghị mời người phiên dịch thì Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

9. Tòa án chỉ định người bào chữa cho bị cáo theo quy định tại khoản 1, 

Điều 76 BLTTHS. Tuy nhiên, bị cáo yêu cầu thay đổi người bào chữa được Tòa 

án chỉ định mặc dù người bào chữa có mặt tại phiên tòa. Trường hợp này có 

bắt buộc hoãn phiên tòa không?87 

Trả lời:  

 
86 VKS Điện Biên 
87VKS VC1 342
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Theo quy định tại khoản 3, Điều 77 BLTTHS, trường hợp này bị cáo vẫn có 

quyền yêu cầu thay đổi người bào chữa đã được Tòa án chỉ định; việc chỉ định người 

bào chữa khác được thực hiện theo khoản 2, Điều 76 BLTTHS. Do đó, khi xuất hiện 

tình huống này, Kiểm sát viên căn cứ vào quy định tại điểm a, khoản 1, khoản 3, 

Điều 297, Điều 291 BLTTHS đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để chỉ định 

người bào chữa khác cho bị cáo.  

10. Khoản 2, Điều 77 BLTTHS quy định: “Trường hợp người bị bắt, 

người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong giai đoạn điều tra có đề nghị từ chối 

người bào chữa do người thân thích của họ nhờ thì Điều tra viên phải cùng 

người bào chữa đó trực tiếp gặp người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm 

giam để xác nhận việc từ chối”. Khi chưa có thông báo chứng nhận người bào 

chữa tham gia tố tụng mà cơ sở giam giữ từ chối không cho người bào chữa vào 

gặp bị can để xác nhận việc này có đúng không? 

Trả lời:  

Theo khoản 4, Điều 78 BLTTHS thì sau khi tiếp nhận, vào sổ đăng ký bào 

chữa, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng gửi ngay văn bản thông báo người 

bào chữa cho người đăng ký bào chữa, cơ sở giam giữ người bị buộc tội để thực 

hiện. Trường hợp chưa có thông báo chứng nhận người bào chữa tham gia tố tụng 

nên cơ sở giam giữ từ chối không cho người bào chữa vào gặp bị can là đúng quy 

định của BLTTHS.  

11. Văn bản thông báo người bào chữa có hiệu lực trong từng giai đoạn 

tố tụng hay trong suốt quá trình tố tụng?  

Trong trường hợp người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân của 

họ từ chối người bào chữa thì cơ quan tố tụng sẽ giải quyết như thế nào, có cần 

ra văn bản thông báo hay không?88 

Trả lời: 

- Khoản 6, Điều 78 BLTTHS quy định, văn bản thông báo người bào chữa có 

hiệu lực trong suốt quá trình tham gia tố tụng, trừ các trường hợp: người bị buộc tội, 

 
88VKS Nghệ An, Quảng Bình, Hà Nội, Quảng Trị 343
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người đại diện hoặc người thân thích của người bị buộc tội từ chối hoặc đề nghị thay 

đổi người bào chữa. 

- Trường hợp người bị buộc tội, người đại diện của người bị buộc tội hoặc 

người thân thích của người bị buộc tội từ chối người bào chữa thì cơ quan có thẩm 

quyền tiến hành tố tụng lập biên bản xác nhận việc từ chối người bào chữa theo quy 

định tại khoản 2 hoặc khoản 3, Điều 76 BLTTHS; BLTTHS không quy định bắt 

buộc phải ra thông báo về việc từ chối người bào chữa trong những trường hợp này.  

12. Khoản 3 Điều 19 Quy chế 505 ngày 18/12/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao quy định:  Đối với những chứng cứ, tài liệu, đồ vật do cơ quan, 

tổ chức, cá nhân hoặc Tòa án cung cấp thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày 

nhận được chứng cứ, tài liệu, đồ vật, Kiểm sát viên phải xem xét báo cáo lãnh đạo 

Viện kiểm sát và chuyển lại chứng cứ, tài liệu, đồ vật này cho Tòa án để đưa vào 

hồ sơ vụ án và sao chụp để lưu hồ sơ kiểm sát. Tuy nhiên, đối với những tài liệu, 

chứng cứ cần phải giám định hoặc định giá tài sản nên trong thời hạn 03 ngày 

không đủ thời gian để xem xét xác định sự thật khách quan thì giải quyết như 

thế nào?89 

Trường hợp một số cơ sở chữa bệnh từ chối cung cấp hoặc không cho 

sao bệnh án tâm thần để phục vụ việc giám định trong vụ án hình sự thì xử lý 

như thế nào?90 

Trả lời:  

- Trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 19, Quy chế 505 là những chứng 

cứ, tài liệu, đồ vật có chứa đựng những thông tin đơn giản, rõ ràng, không mất nhiều 

thời gian để xem xét, đánh giá và sử dụng trong giải quyết vụ án. Đối với tài liệu, 

chứng cứ, đồ vật cần phải giám định hoặc định giá tài sản thì Viện kiểm sát đề nghị 

Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo quy định tại khoản 2, Điều 280 BLTTHS 

hoặc đề nghị Tòa án tự mình trưng cầu giám định, yêu cầu định giá theo quy định 

của BLTTHS.  

 
89 VKS Sóc Trăng 
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- Khoản 4, Điều 5 BLTTHS quy định “Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân 

có trách nhiệm thực hiện yêu cầu và tạo điều kiện để cơ quan, người có thẩm quyền 

tiến hành tố tụng thực hiện nhiệm vụ”. Trong trường hợp cơ sở chữa bệnh không 

cung cấp hoặc không cho sao bệnh án tâm thần để giám định thì Cơ quan tiến hành 

tố tụng có văn bản kiến nghị với cơ quan cấp trên trực tiếp của họ để yêu cầu thực 

hiện theo đúng quy định của BLTTHS.  

13. Với tất cả các loại tội phạm mà vật chứng là tiền có phải giám định 

không?91 

Trả lời:  

BLTTHS không quy định mọi trường hợp vật chứng là tiền đều bắt buộc 

phải tiến hành giám định nên tùy từng trường hợp cụ thể, cơ quan tiến hành tố tụng 

xem xét, quyết định việc giám định để chứng minh vụ án nếu xét thấy cần thiết. 

Trường hợp nghi ngờ là tiền giả thì bắt buộc phải giám định theo quy định tại khoản 

5, Điều 206 BLTTHS.  

14. Điểm d, khoản 3, Điều 106 BLTTHS năm 2015 quy định “Vật chứng 

là động vật hoang dã và thực vật ngoại lai thì ngay sau khi có kết luận giám định 

phải giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền xử lý theo quy định 

của pháp luật...”. Vậy cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền xử lý là cơ 

quan nào?92 

Trả lời:  

Cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền trong trường hợp này được 

hiểu là cơ quan được giao nhiệm vụ, quyền hạn theo dõi, quản lý đối với động vật 

hoang dã hoặc thực vật ngoại lai, thông thường các cơ quan này trực thuộc Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc chính quyền địa phương sở tại. 

15. Việc thực hiện tương trợ tư pháp trong các vụ án có bị can là người 

nước ngoài gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian và có khi không có kết 

 
91 VKS Hòa Bình 
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quả. Đến khi vụ án kết thúc điều tra, truy tố vẫn chưa có kết quả tương trợ tư 

pháp thì tạm đình chỉ điều tra hay vẫn truy tố?93 

Trả lời:  

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ của nội dung đã yêu cầu tương trợ tư pháp 

(chưa có kết quả) đối với việc giải quyết đúng đắn vụ án để quyết định tạm đình chỉ 

điều tra hay tiếp tục truy tố. Nếu kết quả tương trợ tư pháp có ý nghĩa quyết định đến 

việc giải quyết vụ án và không thể tách vụ án thì phải tạm đình chỉ điều tra theo quy 

định tại điểm c, khoản 1, Điều 229 BLTTHS.  

16. Trong vụ án sử dụng trang Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 

do máy chủ đặt ở nước ngoài nên CQĐT chỉ thu thập được tài liệu bằng cách 

sao in từ trang mạng xuống (không có dấu đỏ) thì có được xem là chứng cứ hay 

không? 94 

Trả lời:  

Các tài liệu sao in từ trang mạng xuống (không có dấu đỏ) vẫn có thể được 

coi là chứng cứ nếu thỏa mãn các quy định về chứng cứ, thu thập chứng cứ trong tố 

tụng hình sự quy định tại Điều 86 đến Điều 88 và các Điều 99, Điều 107 BLTTHS.  

17. Vụ án cố ý gây thương tích, kết luận giám định ghi tỷ lệ tổn hại sức 

khỏe tạm thời, khi ổn định cần đưa đi giám định lại. Tuy nhiên, người bị hại từ 

chối đi giám định, mặc dù đã ra quyết định dẫn giải nhưng họ không hợp tác. 

Viện kiểm sát truy tố sang Tòa án để xét xử trên cơ sở kết luận giám định nêu 

trên. Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung với nội dung yêu cầu giám định lại có 

đúng không? 

Trong vụ án Cố ý gây thương tích, sau khi truy tố chuyển tòa để xét xử, 

có căn cứ để giám định lại thương tích, Tòa án đã ra quyết định trưng cầu giám 

định lại nhưng người bị hại từ chối, mặc dù Tòa án đã ra quyết định dẫn giải 
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nhưng bị hại không hợp tác. Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ vụ án theo điểm 

a khoản 1 Điều 281 Bộ luật tố tụng hình sự có phù hợp không95 

Trả lời:  

- Đối với tình huống (1), Kết luận giám định nêu “Tỷ lệ tổn hại sức khỏe tạm 

thời và khi ổn định cần giám định lại” nghĩa là Cơ quan giám định vẫn chưa khẳng 

định chính xác tỷ lệ tổn hại sức khỏe của người bị hại và đề nghị giám định lại. Do 

đó, trong trường hợp này, CQĐT cần phải tiến hành dẫn giải bị hại đi giám định lại 

để giải quyết đúng đắn vụ án. Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung để giám định lại, 

nghi ngờ kết quả giám định lần đầu chưa chính xác là phù hợp với thực tế và đúng 

quy định nêu tại Điều 280 BLTTHS.  

- Đối với tình huống (2), Tòa án ra Quyết định tạm đình chỉ vụ án theo điểm 

a, khoản 1, Điều 281 BLTTHS là đúng nếu xét thấy đủ căn cứ theo quy định tại 

khoản 1, Điều 211 BLTTHS.  

18. “Nghi ngờ kết luận giám định lần đầu không chính xác” theo quy 

định tại Điều 211 BLTTHS được hiểu như thế nào? 

Đối với vụ án hình sự có kết quả giám định lại lần 1, lần 2 khác với kết 

quả giám định lần đầu thì các cơ quan tiến hành tố tụng căn cứ kết luận giám 

định nào để giải quyết vụ án hình sự?96 

Trả lời:  

- “Nghi ngờ kết luận giám định lần đầu không chính xác” có thể hiểu là 

trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng xét thấy có đủ căn cứ cho rằng nội dung kết 

luận giám định không phù hợp với thực tế khách quan, với các chứng cứ, tài liệu 

khác của vụ án (lời khai, bệnh án, vật chứng, tài liệu…) cần phải giám định lại.  

- Trong trường hợp có nhiều kết luận giám định khác nhau về cùng một nội 

dung thì cơ quan tiến hành tố tụng phải phân tích, đánh giá và sử dụng kết quả giám 

định nào thỏa mãn quy định về chứng cứ trong tố tụng hình sự và phù hợp với các 

chứng cứ, tài liệu khác để giải quyết vụ án. 
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- Nếu giám định lại trong trường hợp đặc biệt thì phải sử dụng kết luận giám 

định này để giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 212 BLTTHS. 

19. “Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được” theo quy định 

tại Điều 106 BLTTHS được xác định bằng cách nào?97 

Trả lời: 

Nếu nghi ngờ về giá trị hoặc giá trị sử dụng của vật chứng thì cơ quan tiến 

hành tố tụng có thể trưng cầu giám định và sử dụng kết quả giám định đó làm căn cứ 

xử lý vật chứng theo quy định của BLTTHS. Thực tế cho thấy nhiều trường hợp việc 

xác định giá trị hoặc giá trị sử dụng của vật chứng có thể bằng cảm quan của con 

người.  

20. Trường hợp khi chưa xác định được chủ sở hữu của vật chứng thì cơ 

quan chức năng phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để truy 

tìm chủ sở hữu. Tuy nhiên, khi chưa hết 01 năm thì đã hết thời hạn điều tra, 

truy tố, xét xử thì xử lý thế nào?98 

Trả lời:  

Trường hợp chưa hết thời hạn 1 năm để truy tìm chủ sở hữu của vật chứng 

mà hết thời hạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án thì cơ quan có thẩm quyền tiếp tục tạm 

giữ vật chứng đó. Sau khi hết thời hạn 1 năm tùy thuộc vào kết quả truy tìm, vật 

chứng đó sẽ được cơ quan có thẩm quyền (Viện kiểm sát, Tòa án hoặc Cơ quan thi 

hành án) xử lý theo quy định của pháp luật. 

21. Trong vụ án Đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề, Cơ quan điều tra 

đã thu giữ điện thoại của những người đã gửi tin nhắn, gọi điện để đánh bạc với 

người nhận ghi số lô, đề. Kết quả chứng minh những người này đánh bạc dưới 

5.000.000 đồng nên đã ra quyết định xử lý hành chính. Trong một số trường 

hợp Cơ quan điều tra trả lại điện thoại cho chủ sở hữu với lý do đã xử lý theo 

quyết định xử lý hành chính, nhưng cũng có trường hợp Cơ quan điều tra 

chuyển những vật chứng này theo hồ sơ vụ án. Quá trình xét xử Tòa án nhận 
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định đây là những vật chứng liên quan trực tiếp đến hành vi đánh bạc và tuyên 

tịch thu sung quỹ Nhà nước là đúng hay sai?99 

Trả lời: 

Trong trường hợp này, những chiếc điện thoại đã thu giữ được coi là vật 

chứng của vụ án đánh bạc, có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội đánh 

bạc (đối với người có số tiền đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên). Tuy nhiên, vật chứng 

này không phải là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành; cũng 

không phải là tài sản do phạm tội để có thể bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo 

quy định tại khoản 2 Điều 106 BLTTHS… Do những người có hành vi đánh bạc và 

là chủ sở hữu chiếc điện thoại đó chưa đến mức bị xử lý hình sự (không phạm tội) 

thì không được tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Việc xử lý vật chứng 

như trên của Tòa án là vi phạm quy định tại Điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS. 

22. Trường hợp Công an phường bắt người phạm tội quả tang nhưng 

không giải ngay người bị bắt cho cơ quan điều tra. Khi cơ quan điều tra nhận 

được người bị bắt thì ra quyết định tạm giữ tính từ thời điểm nhận người bị 

giữ. Khi tuyên án, Hội đồng xét xử tính thời hạn tạm giữ kể từ ngày Công an 

phường bắt quả tang để trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù có đúng 

không?100 

Trả lời: 

Trong trường hợp này, việc Hội đồng xét xử tính thời hạn tạm giữ kể từ ngày 

Công an phường bắt quả tang để trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù là không 

đúng quy định tại Điều 118 BLTTHS.  

23. Trường hợp Cơ quan điều tra, Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến 

hành một số hoạt động điều tra ra các quyết định: giữ người trong trường hợp 

khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang, bắt người bị truy nã, tạm giữ,… mà 

đơn vị đó không có nhà tạm giữ thì thời hạn luật định là bao lâu để cơ quan đã 
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ra quyết định tạm giữ phải đưa người bị tạm giữ vào cơ sở tạm giữ, tạm 

giam?101 

Trả lời:  

BLTTHS không quy định thời hạn để cơ quan đã ra quyết định tạm giữ đưa 

người bị tạm giữ vào cơ sở tạm giữ, tạm giam. Tuy nhiên, khoản 1, Điều 118 

BLTTHS quy định rõ thời hạn tạm giữ được tính từ khi Cơ quan điều tra, Cơ quan 

được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhận người bị giữ, người bị 

bắt (trường hợp tiếp nhận) hoặc áp giải người bị giữ, người bị bắt về trụ sở của mình 

(trong trường hợp trực tiếp giữ hoặc bắt người). Do đó, thời hạn tạm giữ theo luật 

định đã bao gồm cả thời gian đưa người bị tạm giữ vào cơ sở tạm giữ, tạm giam sau 

khi ra Quyết định tạm giữ.  

24. Có thể tạm giam các bị can phạm tội ít nghiêm trọng theo thời hạn 

tạm giam của các bị can phạm tội rất nghiêm trọng trong cùng một vụ án được 

không?102 

Trả lời:  

Điều 173 BLTTHS quy định thời hạn tạm giam để điều tra tương ứng với 

tính chất của từng loại tội phạm do người phạm tội đã thực hiện. Vì vậy, không thể 

tạm giam bị can phạm tội ít nghiêm trọng theo thời hạn tạm giam của bị can phạm 

tội rất nghiêm trọng trong cùng một vụ án.  

25. Đối với các vụ án có bị can bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn bảo 

lĩnh, cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc tạm hoãn xuất cảnh. Khi cơ quan tiến hành tố 

tụng gia hạn thời hạn điều tra vụ án hoặc gia hạn thời hạn truy tố thì có phải 

ban hành Quyết định gia hạn đối với các biện pháp ngăn chặn trên hay không? 

Quy định “Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hủy bỏ biện pháp 

ngăn chặn khi thấy không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn 

chặn khác” tại khoản 2, Điều 125 BLTTHS được hiểu như thế nào?103 
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Trả lời:  

- Khoản 5, Điều 121, khoản 4, Điều 123 và khoản 3, Điều 124 BLTTHS quy 

định thời hạn bảo lĩnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh không quá thời 

hạn điều tra, truy tố, xét xử. Vì vậy, khi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát ban hành 

Quyết định gia hạn thời hạn điều tra, thời hạn truy tố thì không phải ban hành Quyết 

định gia hạn đối với biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh, cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc tạm 

hoãn xuất cảnh mà ban hành lệnh, quyết định mới.  

(Tham khảo thêm Điều 23 Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-

BCA-BQP ngày 19/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng). 

- Quy định tại khoản 2, Điều 125 BLTTHS nêu trên được hiểu là Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đang áp dụng đối 

với người bị buộc tội khi thấy không còn cần thiết hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn 

đó khi thấy có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác. Như vậy, việc hủy bỏ 

biện pháp ngăn chặn đang áp dụng có thể xảy ra một trong 2 trường hợp, đó là: (1) 

hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và không áp dụng biện pháp ngăn chặn nào khác; (2) 

hủy để thay đổi bằng biện pháp ngăn chặn khác.  

26. Trường hợp sau khi thụ lý xét xử, Tòa án đã áp dụng bảo lĩnh, cấm 

đi khỏi nơi cư trú nhưng sau đó vụ án được Tòa án trả điều tra bổ sung và tạm 

đình chỉ hoặc đình chỉ thì VKS có quyền hủy bỏ các lệnh đó của Tòa án hay 

không?104 

Trả lời:  

Viện kiểm sát không có quyền hủy bỏ các Lệnh, quyết định về việc áp dụng 

biện pháp bảo lĩnh, cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án.  

27. Việc Cơ quan điểu tra căn cứ các Điều 36, 88, 89, 90, 106 BLTTHS 

để soạn thảo mẫu Quyết định thu giữ vật chứng, Biên bản thu giữ vật chứng, 
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Biên bản niêm phong vật chứng trong khi Thông tư 61 ngày 14/12/2017 của Bộ 

Công an không có mẫu này thì có bị coi là vi phạm tố tụng không?105 

Trả lời: 

Cơ quan điều tra không vi phạm tố tụng nếu các loại mẫu nêu trên, bảo đảm 

đúng theo quy định tại các Điều 132, 133 BLTTHS. Tuy nhiên, cần kiến nghị Bộ 

Công an quy định về các loại mẫu này để áp dụng thống nhất theo quy định tại 

khoản 1, Điều 133 BLTTHS.  

28. Theo quy định tại khoản 2, Điều 133 BLTTHS về người chứng 

kiến,nếu người tham gia tố tụng không ký vào biên bản hoặc không biết chữ thì 

việc mời người chứng kiến được thực hiện bằng hình thức nào?106 

Trả lời: 

Tùy từng trường hợp cụ thể của người tham gia tố tụng (người bị bắt, người 

bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo…) và tình huống tố tụng (bắt quả tang, hỏi cung, 

lấy lời khai…) mà việc mời người chứng kiến có thể bằng lời nói hoặc bằng văn 

bản. 

29. Nếu bị hại rút yêu cầu khởi tố ở giai đoạn xét xử phúc thẩm mà vụ 

án bị đình chỉ và bản án sơ thẩm bị hủy thì các vấn đề còn lại như trách nhiệm 

dân sự, xử lý vật chứng sẽ giải quyết như thế nào?107 

Trả lời: 

- Về nguyên tắc, khi người bị hại rút yêu cầu khởi tố thì vụ án phải được đình 

chỉ. Vì vậy, có thể vận dụng Công văn số 254/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của 

Tòa án nhân dân tối cao để xử lý đối với trường hợp người đã yêu cầu khởi tố vụ án 

hình sự rút yêu cầu trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, theo đó Kiểm sát viên đề nghị 

Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2, Điều 155 và Điều 359 BLTTHS hủy bản án sơ 

thẩm và đình chỉ vụ án.  
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- Nếu bị hại rút yêu cầu khởi tố ở giai đoạn xét xử phúc thẩm, Tòa án phúc 

thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án thì các vấn đề về trách nhiệm dân 

sự, xử lý vật chứng vẫn được xử lý theo quy định chung.  

30. Bị cáo A có hành vi dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho B

với tỷ lệ thương tích là 12%, Viện kiểm sát truy tố A theo khoản 2, Điều 134 Bộ 

luật hình sự. Trong thời gian chuẩn bị xét xử, B đề nghị giám định lại, Tòa án 

đã tiến hành trưng cầu giám định lại và cho kết quả tỷ lệ thương tích của B là 

10%. Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử trong đó ghi rõ, Tòa án xét xử 

theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự. Sau đó người bị hại rút yêu cầu khởi tố 

vụ án, Tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án theo khoản 2, Điều 155 BLTTHS. 

Việc Tòa án trưng cầu giám định lại theo đề nghị của người bị hại và đình chỉ 

vụ án do người bị hại rút yêu cầu như vậy có đúng không?108 

Trả lời: 

Theo quy định tại các Điều 205, 211 và 282 BLTTHS thì việc Tòa án trưng 

cầu giám định lại và đình chỉ vụ án do người bị hại rút yêu cầu khởi tố vụ án là 

đúng. Nếu có căn cứ cho rằng kết quả giám định lại không khách quan thì Viện kiểm 

sát có thể kháng nghị quyết định đình chỉ vụ án của Tòa án để hủy án, điều tra lại. 

31. Trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, khi chưa ra

Quyết định khởi tố vụ án và Quyết định khởi tố bị can người thực hiện hành vi 

phạm tội đã có đủ các điều kiện để miễn TNHS theo quy định tại khoản 3, Điều 

29 BLHS. Vậy, cơ quan điều tra có thể ra quyết định không khởi tố vụ án hình 

sự để kết thúc sớm việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm được không?109 

Trả lời: 

Theo quy định của BLTTHS thì chế định miễn trách nhiệm hình sự chỉ được 

áp dụng đối với người đã thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, việc miễn trách nhiệm 

hình sự chỉ xuất hiện trong giai đoạn điều tra và kể từ khi có Quyết định khởi tố bị 

can theo quy định tại Điều 179 BLTTHS. Mặt khác, theo quy định tại Điều 157 
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BLTTHS thì miễn trách nhiệm hình sự không được quy định là căn cứ để ra Quyết 

định không khởi tố vụ án.  

32. Trường hợp Tòa án căn cứ vào lời khai của bị cáo về đối tượng đi

cùng hoặc cùng thực hiện hành vi phạm tội nhưng không rõ lai lịch, chỉ xác 

định được tên gọi như Cu Lỳ, Bi…  Tòa án trả hồ sơ yêu cầu khởi tố bị can để 

truy nã có đúng không?110 

Trả lời: 

Nếu chỉ có duy nhất lời khai của bị cáo mà không có chứng cứ nào khác để 

xác định một ngườiđã thực hiện hành vi phạm tội (đồng phạm hoặc không đồng 

phạm với bị cáo) thì chưa đủ căn cứ khởi tố bị can để truy nã. Viện kiểm sát cần vận 

dụng Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 

22/12/2017 của liên ngành tư pháp Trung Ương làm văn bản trả lời cho Tòa án nêu 

rõ kết quả xác minh không làm rõ được lai lịch của đối tượng đó hoặc sẽ tiếp tục 

kiểm tra, xác minh xử lý sau, đồng thời chuyển lại hồ sơ vụ án cho Tòa án để xét xử 

theo quy định của pháp luật. 

33. Khoản 1, Điều 251 BLTTHS quy định thời hạn tạm ngừng phiên tòa

5 ngày để xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật. Vậy thời hạn 

nói trên có được trừ ngày nghỉ cuối tuần, lễ, tết không?111 

Trả lời: 

Khoản 1, Điều 134 BLTTHS quy định khi tính thời hạn theo ngày thì thời 

hạn sẽ hết vào lúc 24h ngày cuối cùng của thời hạn, không quy định rõ bao gồm cả 

ngày nghỉ cuối tuần, lễ, tết; trong trường hợp thời hạn được tính theo tháng, nếu thời 

hạn hết vào ngày nghỉ thì ngày làm việc đầu tiên tiếp theo được tính là ngày cuối 

cùng của thời hạn. Do đó, có thể hiểu thời hạn tạm ngừng phiên tòa theo khoản 1, 

Điều 251 BLTTHS vẫn được trừ ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, tết.  

34. Theo quy định tại Điều 165, Điều 252 BLTTHS thì Tòa án có thể tự

mình bổ sung và thu thập chứng cứ. Tuy nhiên thực tế cho thấy khi hồ sơ thiếu 

110 VKS Bà Rịa-Vũng Tàu 
111 VKS Bà Rịa-Vũng Tàu 354
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một số chứng cứ quy định tại các Điều 3, 4, 5, 6 của Thông tư số 02/2017, Tòa 

án vẫn trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung có đúng không?112 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 252 BLTTHS và Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-

VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 22/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các 

cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình 

sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung, trong trường hợp nêu trên, nếu xét thấy việc trả 

hồ sơ để điều tra bổ sung không có căn cứ hoặc không cần thiết thì VKS chuyển hồ 

sơ lại cho Tòa án để xét xử hoặc để Tòa án tự mình bổ sung, thu thập chứng cứ.  

35. Trong trường hợp Tòa án tự mình ra Quyết định trưng cầu giám

định, yêu cầu định giá tài sản theo quy định tại khoản 5, Điều 252 BLTTHS, 

Tòa án có phải gửi Quyết định trưng cầu giám định, văn bản yêu cầu định giá 

và các kết luận giám định, kết luận định giá tài sản cho VKS không?113 

Trả lời: 

Theo quy định tại các Điều 205, 215 và 221 BLTTHS thì trong thời hạn 24 

giờ kể từ khi ra quyết định trưng cầu giám định, văn bản yêu cầu định giá hoặc kể từ 

khi nhận được kết luận giám định, kết luận định giá, cơ quan đã trưng cầu giám 

định, yêu cầu định giá tài sản phải gửi các văn bản trên cho Viện kiểm sát. Do đó, 

nếu Tòa án tự mình trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản (kể cả giám định 

bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản) thì phải gửi các quyết định trưng cầu 

giám định,văn bản yêu cầu định giá tài sản và kết luận giám định cho Viện kiểm sát. 

36. Trong giai đoạn xét xử, Tòa án thu thập thêm tài liệu, chứng cứ

nhưng không thông báo hoặc gửi các tài liệu, chứng cứ đó cho Viện kiểm sát thì 

có đúng không?114 

Trả lời: 

112 VKS Nghệ An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Yên, Quảng Ngãi 

113 VKS Bắc Ninh 
114 VKS Quân Khu 7 355
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Theo quy định tại các Điều 252, 253, 312, 314 và các điều luật liên quan 

khác (từ Điều 205-221) của BLTTHS thì tất cả các chứng cứ, tài liệu, đồ vật do Tòa 

án tiếp nhận, xác minh, thu thập đều phải được gửi cho Viện kiểm sát để xem xét 

trong thời hạn luật định hoặc Kiểm sát viên đã tham gia hoạt động tố tụng đó để ghi 

nhận tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết vụ án (Điều 312, 314 BLTTHS). 

Do đó, nếu Tòa án thu thập thêm tài liệu, chứng cứ nhưng không gửi cho Viện kiểm 

sát là vi phạm quy định của BLTTHS. 

37. Cơ quan nào có thẩm quyền định giá đối với công cụ, phương tiện

phạm tội để làm căn cứ tịch thu tiêu hủy hoặc tịch thu sung quỹ nhà nước?115 

Trả lời: 

Trong trường hợp công cụ, phương tiện là tài sản nhưng việc xác định giá trị 

hoặc giá trị sử dụng để xem xét, xử lý vật chứng cần phải bằng cơ quan chuyên môn 

thì Cơ quan tiến hành tố tụng cần trưng cầu giám định hoặc yêu cầu định giá tài sản 

theo quy định tại các Điều 205, 215 BLTTHS.  

38. Trường hợp Tòa án tự bổ sung, thu thập chứng cứ hoặc yêu cầu

Viện kiểm sát bổ sung, thu thập chứng cứ thì kết quả thu thập, bổ sung chứng 

cứ đó có bắt buộc giao cho bị cáo hay người bào chữa của bị cáo hay không?116 

Trả lời: 

Bộ luật tố tụng hình sự không quy định việc bắt buộc giao các chứng cứ, tài 

liệu do Tòa án tự bổ sung, thu thập hay yêu cầu Viện kiểm sát thực hiện cho bị cáo 

hay người bào chữa của bị cáo mà quy định các chứng cứ, tài liệu đó phải được gửi 

cho Viện kiểm sát và lưu trong hồ sơ vụ án. Người bào chữa của bị cáo có thể đọc, 

ghi chép, sao chụp những chứng cứ, tài liệu đó theo quy định tại Điều 82 BLTTHS 

để thực hiện việc bào chữa của họ. 

39. Trong trường hợp Tòa án xét xử về tội danh khác với tội danh mà

Viện kiểm sát truy tố thì Quyết định đưa vụ án ra xét xử Tòa án có phải ghi rõ 

tội danh, điều, khoản của BLHS mà Tòa án sẽ xét xử đối với bị cáo không?117 

115 VKS Điện Biên 
116 Nghệ An 356
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Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 3, Điều 298 BLTTHS, trường hợp xét thấy cần xét 

xử bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh VKS truy tố thì Tòa án trả hồ sơ để VKS 

truy tố lại và thông báo rõ lý do cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, người bào 

chữa biết. Nếu VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố thì Tòa án có quyền xét xử bị 

cáo về khoản nặng hơn”. Trong trường hợp này, Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải 

ghi rõ tội danh, điều, khoản của Bộ luật hình sự mà Viện kiểm sát truy tố và tội 

danh, điều, khoản của Bộ luật hình sự mà Tòa án sẽ xét xử để bảo đảm quyền bào 

chữa của bị cáo; nếu Quyết định đưa vụ án ra xét xử không ghi rõ tội danh, điều, 

khoản của Bộ luật hình sự mà Viện kiểm sát truy tố và điều, khoản của Bộ luật hình 

sự mà Tòa án sẽ xét xử là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. 

(Tham khảo thêm Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của 

TAND tối cao; mẫu 02-HS ban hành kèm theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP).  

40. Thực tế nhiều phiên tòa kết thúc nhưng Thư ký phiên tòa chưa làm 

xong biên bản phiên tòa, nếu Kiểm sát viên yêu cầu xem biên bản phiên tòa thì 

thực hiện khi nào, trước hay sau khi tuyên án?118 

Trả lời: 

Theo khoản 3, 4 Điều 258 BLTTHS thì ngay sau khi kết thúc phiên toà, Chủ 

toạ phiên toà phải kiểm tra biên bản và cùng với Thư ký ký vào biên bản đó, sau đó 

Kiểm sát viên được xem biên bản phiên tòa.  

41. Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, trường hợp sau khi truy tố chuyển 

Tòa án, Viện kiểm sát thấy cần bổ sung tài liệu, chứng cứ thì thực hiện như thế 

nào?119 

Trả lời:  

Trong trường hợp này, căn cứ vào quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 279 

BLTTHS, KSV đề nghị Thẩm phán giải quyết yêu cầu về việc bổ sung tài liệu, 

 
117 Lào Cai, Bà Rịa-Vũng Ràu, Lai Châu 
118 VKS Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM 
119 VKS Lai Châu 357
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chứng cứ, nếu có thể bổ sung được trong thời gian chuẩn bị xét xử đối với vụ án 

hoặc Viện kiểm sát căn cứ khoản 2, Điều 280 BLTTHS có văn bản đề nghị Tòa án ra 

quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.  

42. Khoản 4, Điều 267 BLTTHS quy định Viện kiểm sát có quyền yêu 

cầu Tòa án cùng cấp, cấp dưới chuyển hồ sơ vụ án hình sự để xem xét, quyết 

định việc kháng nghị. Tuy nhiên, Bộ luật không quy định trong thời hạn bao 

lâu Tòa án phải chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát?120 

Trả lời:  

- BLTTHS không quy định thời hạn Tòa án cấp sơ thẩm phải chuyển hồ sơ 

cho Viện kiểm sát để xem xét kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. Tuy nhiên, Viện 

kiểm sát cấp trên trực tiếp cần chủ động nghiên cứu báo cáo đề xuất kháng nghị của 

Viện kiểm sát cấp dưới, hồ sơ kiểm sát và bản án sơ thẩm để quyết định kịp thời việc 

kháng nghị phúc thẩm. Nếu là Viện kiểm sát cùng cấp thì phải căn cứ vào kết quả 

thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm, hồ sơ kiểm sát, bản án sơ thẩm 

để quyết định ngay việc kháng nghị phúc thẩm. VKS hai cấp không được bị động 

chờ hồ sơ vụ án do Tòa án chuyển đến.  

- Đối với trường hợp xem xét kháng nghị giám đốc thẩm, thì thời hạn Tòa án 

chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát được quy định tại khoản 1, Điều 376 

BLTTHS.  

43. “Văn bản tố tụng khác của Tòa án” theo quy định tại Điều 132; 

khoản 3, Điều 267 BLTTHS được hiểu như thế nào?121 

Trả lời:  

“Văn bản tố tụng khác của Tòa án” quy định tại Điều 132; khoản 3, Điều 

267 BLTTHS được hiểu là các văn bản tố tụng do Tòa án ban hành theo quy định 

của BLTTHS, liên quan trực tiếp đến việc giải quyết vụ án. Ví dụ: Biên bản phiên 

tòa, Biên bản nghị án, thông báo sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định), Thông báo 

về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa… 

 
120 VKS Điện Biên 
121 VKS Hà Nội 358
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44. Trong vụ án Mua bán người, bị cáo khai nhận đối tượng chủ mưu là 

người Việt Nam nhưng hiện nay sinh sống ở nước ngoài. Cơ quan điều tra đã 

thu thập chứng minh thư do cơ quan có thẩm quyền của nước người cấp phù 

hợp với kết quả nhận dạng qua ảnh của bị cáo nhưng chưa giám định, chưa 

dịch nội dung của giấy tờ này. Vụ án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đúng 

không?122 

Trả lời: 

Theo điểm b, khoản 5, Điều 163 BLTTHS, trường hợp này Cơ quan điều tra 

cấp tỉnh giải quyết nếu xét thấy cần thiết vì vụ án có yếu tố nước ngoài.  

45. Cụm từ “Ngay sau khi” theo quy định tại khoản 2, Điều 276 

BLTTHS được hiểu như thế nào? Trường hợp VKS chuyển hồ sơ cho Tòa án 

vào ngày thứ 6 nên thứ 2 của tuần kế tiếp Tòa án mới thụ lý vụ án có đúng quy 

định không?123 

Trả lời: 

-“Ngay sau khi” theo quy định tại khoản 2, Điều 276 BLTTHS có thể được 

hiểu là ngay sau thời điểm kết thúc việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng 

được thể hiện trong biên bản giao, nhận.  

- Trường hợp Viện kiểm sát chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án vào ngày thứ 6 

và thời gian làm việc còn lại của ngày đó đã hết hoặc không đủ để thực hiện việc thụ 

lý thì việc Tòa án thụ lý vụ án vào ngày thứ 2 tuần kế tiếp là không trái quy định 

này. Tuy nhiên, trường hợp nếu để đến ngày thứ 2 Tòa án mới thụ lý hồ sơ vụ án mà 

ảnh hưởng đến thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can thì VKS phải 

chủ động trao đổi, phối hợp với Tòa án để xử lý ngay, bảo đảm không để quá hạn 

theo quy định của BLTTHS.  

46. Trường hợp thời hạn tạm giam hết trong khoảng thời gian quy định 

tại khoản 3, Điều 277 BLTTHS thì giải quyết như thế nào? Hoặc thời hạn vượt 

 
122 VKS Sơn La 
123 VKS Lào Cai 359
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quá quy định tại khoản 1, Điều 277 BLTTHS do Tòa án phải thỉnh thị cấp trên 

về vụ án thì việc tạm giam thực hiện thế nào?124 

Trả lời: 

Đối với trường hợp thời hạn tạm giam hết trong khoảng thời gian quy định 

tại khoản 3, Điều 277 BLTTHS (bao gồm cả lý do Tòa án phải thỉnh thị cấp trên), 

nếu xét thấy cần tiếp tục tạm giam thì Hội đồng xét xử ra lệnh tạm giam cho đến khi 

kết thúc phiên tòa theo quy định tại khoản 3, Điều 278 BLTTHS.  

47. Trường hợp Hội đồng đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra 

bổ sung đối với vụ án có bị cáo đang bị tạm giam thì Viện kiểm sát ra lệnh tạm 

giam từ khi nào?125 

BLTTHS chưa quy định về thời hạn tạm giam trong trường hợp Tòa án 

hoãn phiên tòa theo quy định tại Điều 297 BLTTHS?126 

Trả lời:  

- Khoản 4, Điều 13, Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-

TANDTC-BCA-BQP ngày 22/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến 

hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ 

để điều tra bổ sung hướng dẫn trường hợp vụ án có bị can đang bị tạm giam mà xét 

thấy cần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì trước khi hết thời hạn tạm giam ít nhất 

07 ngày, Tòa án thông báo cho Viện kiểm sát biết để xem xét, quyết định việc tạm 

giam bị can khi nhận hồ sơ vụ án.  

- Theo khoản 3, Điều 278 BLTTHS, đối với bị cáo đang bị tạm giam mà đến 

ngày mở phiên tòa thời hạn tạm giam đã hết, nếu xét thấy cần tiếp tục tạm giam để 

hoàn thành việc xét xử thì Hội đồng xét xử ra lệnh tạm giam cho đến khi kết thúc 

phiên tòa. Do đó, không cần quy định về thời hạn tạm giam trong trường hợp Tòa án 

hoãn phiên tòa.  

 
124 VKS Đăk Lăk, Hải Dương, Thái Nguyên 
125 VKS Thái Nguyên 
126 VKS Nghệ An, Tiền Giang 360
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48. Trường hợp cần xét xử bị cáo về khoản nặng hơn VKS truy tố thì 

Tòa án có được trả hồ sơ để điều tra bổ sung hay không?127 

Trả lời: 

Khoản 2, Điều 298 BLTTHS quy định Tòa án có thể xét xử bị cáo theo 

khoản khác với khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật (bao 

gồm cả khoản nặng hơn). Tuy nhiên, Tòa án vẫn có thể trả hồ sơ để điều tra bổ sung 

nếu có căn cứ theo quy định tại Điều 280 BLTTHS.  

49. Trong thời hạn bao lâu kể từ ngày Tòa án yêu cầu Cơ quan điều tra 

truy nã bị cáo mà việc truy nã không có kết quả thì tòa án quyết định đưa vụ án 

ra xét xử vắng mặt bị cáo theo các quy định tại điểm b, Điều 281 và điểm a, 

khoản 2, Điều 290 BLTTHS?128 

Trả lời: 

Tùy từng trường hợp cụ thể, Tòa án xem xét, quyết định thời điểm đưa vụ án 

ra xét xử vắng mặt bị cáo bị truy nã theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 290 

BLTTHS.  

Tham khảo hướng dẫn tại Điều 9, khoản 4, Thông tư liên tịch số 

13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 09/10/2012 hướng dẫn thi 

hành một số quy định của BLTTHS và Luật thi hành án hình sự về truy nã thì: “Nếu 

hết thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có công văn yêu cầu mà việc truy nã vẫn chưa có 

kết quả thì Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã phải thông báo cho Tòa án biết để 

Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vắng mặt người bị truy nã”. Hướng dẫn này 

không trái với quy định của BLTTHS năm 2015 nên có thể vận dụng để xử lý vụ án. 

50. Trường hợp Thẩm phán không triệu tập người cần xét hỏi đến phiên 

tòa theo yêu cầu của KSV theo quy định tại Điều 287 BLTTHS thì giải quyết 

như thế nào?129 

Trả lời:  

 
127 VKS Hòa Bình 
128 VKS Hải Dương, Lai Châu 
129 VKS Điện Biên 361
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Trường hợp Thẩm phán chủ tọa phiên tòa không triệu tập những người cần 

xét hỏi đến phiên tòa theo yêu cầu của Kiểm sát viên và sự vắng mặt của những 

người này ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ ánthì KSV đề nghị Hội đồng xét xử 

hoãn phiên tòa nếu có căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 297 BLTTHS. 

Nếu Tòa án không thực hiện thì tùy vào mức độ vi phạm Viện kiểm sát có thể kiến 

nghị hoặc kháng nghị.  

51. Trường hợp Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và Kiểm sát viên không 

thống nhất được việc công bố lời khai của người được xét hỏi nhưng vắng mặt 

tại phiên tòa theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 308 BLTTHS thì giải 

quyết như thế nào?130 

Trả lời:  

- Theo quy định tại Điều 308 BLTTHS năm 2015, tại phiên tòa, trách nhiệm 

công bố lời khai trong giai đoạn điều tra, truy tố của những người được xét hỏi thuộc 

về Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên. Do đó, Kiểm sát viên đề nghị Thẩm phán chủ tọa 

phiên tòa tự mình hoặc phân công cho một thành viên Hội đồng xét xử công bố lời 

khai của người được xét xử hỏi nhưng vắng mặt tại phiên tòa. Trường hợp đã đề 

nghị nhưng Hội đồng xét xử không công bố thì Kiểm sát viên công bố lời khai đó để 

giải quyết vụ án. 

- Việc công bố lời khai của người làm chứng do Thẩm phán chủ tọa phiên 

tòa thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 293 BLTTHS.  

52. Thế nào là “Khi xét thấy cần thiết” Hội đồng xét xử có thể triệu tập 

Điều tra viên, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã thụ lý, giải quyết vụ án 

và những người khác đến phiên tòa để trình bày các vấn đề liên quan đến vụ án 

quy định tại Điều 296 BLTTHS?131 

Trả lời: 

Trong trường hợp nêu trên, “Khi xét thấy cần thiết” được hiểu là khi Hội 

đồng xét xử nhận thấy cần phải tranh tụng để làm rõ thêm những vấn đề phải chứng 

 
130 VKS Hải Phòng, Bình Định, Đồng Tháp 
131 VKS Hà Nam 362
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minh trong quá trình giải quyết vụ án ở các giai đoạn tố tụng trước giai đoạn xét xử, 

liên quan trực tiếp đến việc xác định sự thật và giải quyết đúng đắn vụ án.  

53. BLTTHS không quy định Tòa án được hoãn phiên tòa bao nhiêu lần, 

dẫn đến trường hợp Tòa án hoãn phiên tòa nhiều lần, kéo dài thời gian giải 

quyết vụ án132. 

Trường hợp người bào chữa do bị cáo thuê có đơn xin hoãn và vắng mặt 

tại phiên tòa nhưng không gửi bản bào chữa cho HĐXX thì giải quyết như thế 

nào?133 

Trả lời:  

- Điều 297 BLTTHS không quy định Tòa án được hoãn phiên tòa bao nhiêu 

lần, tuy nhiên nếu Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa không có căn cứ thì Viện 

kiểm sát có thể kiến nghị với Tòa án.  

- Theo quy định tại Điều 291 BLTTHS thì: 

+ Trong trường hợp người bào chữa do bị cáo thuê vắng mặt lần thứ nhất, 

không gửi bản bào chữa cho Hội đồng xét xử mà có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do 

bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì Tòa án phải hoãn phiên tòa, trừ 

trường hợp bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa.  

+ Trường hợp người bào chữa do bị cáo thuê vắng mặt lần thứ 2 mặc dù đã 

được triệu tập hợp lệ thì Hội đồng xét xử vẫn mở phiên tòa xét xử theo quy định của 

BLTTHS. 

+ Trường hợp nếu người bào chữa do bị cáo thuê vắng mặt không vì lý do 

bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì Tòa án vẫn mở phiên tòa xét 

xử. 

54. Trước khi mở phiên tòa, luật sư yêu cầu thẩm phán chủ tọa phiên 

tòa triệu tập thêm người làm chứng nhưng không được chấp nhận. Luật sư 

khiếu nại đến Chánh án Tòa án huyện và được trả lời không chấp nhận yêu 

cầu. Tại phiên tòa, luật sư tiếp tục yêu cầu hoãn phiên tòa để khiếu nại đến 
 

132 VKS VC2, VC3, Nghệ An, Bắc Giang 
133 VKS Hà Nam, Lai Châu 363
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Chánh án Tòa án tỉnh. Vậy, có thể hoãn phiên tòa để thực hiện quyền khiếu nại 

của Luật sư không? Nếu hoãn phiên tòa thì căn cứ vào điều, khoản nào của 

BLTTHS?134 

Trả lời: 

Sự có mặt của người bào chữa tại phiên tòa và việc xem xét, quyết định hoãn 

hay không hoãn phiên tòa được thực hiện theo quy định của Điều 293 BLTTHS, mà 

không phụ thuộc vào việc thực hiện quyền khiếu nại của luật sư. Trách nhiệm xem 

xét việc hoãn phiên tòa thuộc về Tòa án theo quy định tại Điều 297 BLTTHS. Hơn 

nữa, Hội đồng xét xử vẫn có thể quyết định tiến hành xét xử nếu vắng mặt người làm 

chứng, trong đó có người làm chứng được triệu tập thêm theo yêu cầu của luật sư. 

55. Trường hợp Tòa án dự kiến sẽ xét xử bị cáo ở khung hình phạt nặng 

hơn khung hình phạt Viện kiểm sát truy tố, có mức án cao nhất từ 20 năm trở 

lên thì Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung hay tiếp tục xét xử? Nếu trả hồ sơ 

cho VKS mà VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố thì giải quyết như thế 

nào?135 

Trả lời: 

- Trong trường hợp nêu trên, nếu bị cáo đã có người bào chữa từ giai đoạn 

điều tra, truy tố thì Tòa án vẫn có quyền xét xử bị cáo theo khung hình phạt đó mà 

không cần thiết phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nếu bị cáo chưa có người bào 

chữa (do bị cáo mời hoặc được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát chỉ định) và bị cáo 

không từ chối người bào chữa thì Tòa án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung để đảm 

bảo quyền bào chữa cho bị can, bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố. 

- Trường hợp Tòa án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát nhưng Viện kiểm sát vẫn 

giữ nguyên quan điểm truy tố ở khoản nhẹ hơn đó thì Tòa án phải chỉ định người 

bào chữa cho bị cáo và vẫn có quyền xử về khoản nặng hơn đó theo quy định tại 

Điều 298 BLTTHS. 

 
134 VKS Nghệ An 
135 Tiền Giang 364
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(Tham khảo thêm Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/4/2017 của 

TAND tối cao). 

56. Khoản 2 Điều 298 BLTTHS “Tòa án có thể xét xử bị cáo theo khoản 

khác với khoản mà VKS đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác 

bằng hoặc nhẹ hơn mà Viện kiểm sát đã truy tố”. Điều 319 BLTTHS quy định 

“Sau khi kết thúc việc xét xử, KSV có thể rút một phần hoặc toàn bộ quyết định 

truy tố hoặc kết luận về tội nhẹ hơn”. Hai quy định này có mâu thuẫn với nhau 

không?136 

Trong thời gian chuẩn bị xét xử, khi phát hiện bị cáo phạm một tội khác 

bằng với tội đã truy tố hoặc tội nặng hơn trong cùng điều luật đã truy tố làm 

thay đổi quyết định truy tố thì VKS có ra quyết định thay đổi quyết định truy 

tố hay không?137 

Trả lời: 

- Điều 298 BLTTHS quy định về giới hạn xét xử đối với Tòa án trong khi 

Điều 319 BLTTHS quy định giới hạn của việc truy tố, buộc tội đối với cơ quan công 

tố. Hai quy định này không mâu thuẫn với nhau.Đối với VKS, Điều 319, 321 

BLTTHS chỉ cho phép KSV có thể kết luận về tội nhẹ hơn, bao gồm cả loại tội 

phạm hoặc tội danh nhẹ hơn so với tội đã truy tố. 

- Trong thời gian chuẩn bị xét xử, khi phát hiện bị cáo phạm một tội khác 

nặng hơn tội đã truy tố trong cùng điều luật làm thay đổi quyết định truy tố thì VKS 

căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 280 BLTTHS đề nghị Tòa án trả hồ sơ để điều tra 

bổ sung để thay đổi cáo trạng và tống đạt lại cho bị can để bảo đảm quyền bào chữa 

cho họ. 

57. Khi xét xử mới phát hiện thêm tình tiết tăng nặng TNHS, tình tiết 

định khung tăng nặng hoặc do quan điểm khác nhau mà HĐXX xác định thêm 

tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 52 BLHS được nêu trong Cáo trạng. Nếu 

 
136 VKS Bình Dương, Lâm Đồng 
137 VKS Hải Dương, Hòa Bình 365
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KSV không bổ sung trong các trường hợp trên thì HĐXX có áp dụng thêm tình 

tiết tăng nặng đó không?138 

Trả lời:  

HĐXX có quyền áp dụng thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và 

tình tiết định khung tăng nặng theo quy định tại khoản 2, Điều 298 BLTTHS để xử 

lý người phạm tội. KSV có quyền đề nghị HĐXX áp dụng thêm tình tiết tăng nặng 

mà không được đề nghị áp dụng thêm tình tiết định khung tăng nặng do bị giới hạn 

bởi quy định tại Điều 319 BLTTHS và khoản 3, Điều 321 BLTTHS.   

58. Khi phiên toà chuyển sang phần tranh tụng, người tham gia tố tụng 

mới phát hiện có căn cứ và đề nghị thay đổi người tiến hành tố tụng hoặc yêu 

cầu đưa thêm vật chứng, tài liệu ra xem xét thì xử lý như thế nào?139 

Trả lời: 

Trong quá trình xét xử, Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có 

mặt tại phiên tòa có quyền đề nghị thay đổi những người tiến hành tố tụng, có quyền 

đưa ra yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng hoặc yêu cầu đưa thêm vật chứng, tài 

liệu ra xem xét theo Điều 302 và Điều 305 BLTTHS. Khi họ có yêu cầu thì Hội 

đồng xét xử phải xem xét, quyết định theo quy định của BLTTHS.  

59. Thực tiễn xảy ra trường hợp sau khi KSV công bố cáo trạng, chủ tọa 

phiên tòa hỏi và bị cáo trả lời không đồng ý với nội dung cáo trạng. Chủ tọa 

phiên tòa không tiếp tục xét hỏi bị cáo mà yêu cầu KSV xét hỏi có đúng hay 

không?140 

Trả lời: 

Điều 307 BLTTHS quy định: Chủ tọa phiên tòa điều hành việc hỏi, quyết 

định người hỏi trước, hỏi sau theo thứ tự hợp lý. Như vậy, trường hợp sau khi KSV 

công bố cáo trạng, chủ tọa hỏi bị cáo và bị cáo không đồng ý với nội dung cáo trạng, 

Chủ tọa phiên tòa đề nghị KSV xét hỏi vẫn đảm bảo đúng quy định của BLTTHS. 

 
138 VKS Bà Rịa-Vũng Tàu 
139 VKS Nam Định 
140 VKS Bắc Giang 366
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60. Trường hợp người được xét hỏi vắng mặt hoặc đã chết theo quy định 

tại khoản 2, Điều 308 BLTTHS, HĐXX phải công bố lời khai của họ trong giai 

đoạn điều tra, truy tố hay chỉ công bố lời khai của họ khi bị cáo chối tội hoặc 

khai có mâu thuẫn với lời khai của họ?141 

Trả lời:  

Theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 307 BLTTHS, trường hợp người 

được xét hỏi vắng mặt hoặc đã chết thì HĐXX phải công bố lời khai của họ trong 

giai đoạn điều tra, truy tố để đảm bảo nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa, mà không 

cần điều kiện quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 308 BLTTHS (lời khai của người 

được xét hỏi tại phiên tòa mâu thuẫn với lời khai của họ trong giai đoạn điều tra, 

truy tố), trừ trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 308 BLTTHS. 

61. Việc đưa vật chứng đến Tòa án để phục vụ cho việc xét xử vụ án theo 

quy định tại Điều 312 BLTTHS được thực hiện như thế nào?142 

Trả lời:  

Trong trường hợp Tòa án yêu cầu đưa vật chứng đến phiên tòa để phục vụ 

cho hoạt động xét xử thì căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 12, Thông tư số 

01/2016/TT-BTP ngày 01/2/2016 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện một số 

thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự: Thủ 

trưởng cơ quan thi hành án dân sự quyết định việc xuất kho để chuyển giao vật 

chứng cho Tòa án. Tòa án phải đến nhận vật chứng tại kho của cơ quan thi hành án 

dân sự hoặc tại nơi đang giữ vật chứng và chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản 

vật chứng đó. Việc giao nhận vật chứng sau khi trích xuất giữa Tòa án và Cơ quan 

thi hành án dân sự được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11 của Thông tư này. 

62. Tư cách tham gia tố tụng của các chủ thể quy định tại Điều 296, 317 

BLTTHS là gì? Vị trí của họ tại phiên tòa như thế nào? Hội đồng xét xử có thể 

hỏi Điều tra viên, Kiểm sát viên về những quyết định, hành vi tố tụng trong giai 

 
141 VKS Bình Thuận 
142 VKS Thái Nguyên, Bình Dương 367
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đoạn trước khi khởi tố vụ án không? Họ có trách nhiệm tranh luận với những 

người tham gia tố tụng không?143 

Khi HĐXX quyết định quay trở lại phần xét hỏi theo Điều 323 BLTTHS 

2015 thì có thực hiện thứ tự xét hỏi như Thẩm phán hỏi trước, Hội thẩm hỏi, 

Kiểm sát viên hỏi và những người tham gia tố tụng khác hỏi không?144 

“Đối đáp đến cùng” theo khoản 2, Điều 322 BLTTHS được hiểu như thế 

nào?145 

Trả lời: 

- Hội đồng xét xử có thể hỏi Điều tra viên, Kiểm sát viên về những hành vi, 

quyết định tố tụng trong giai đoạn trước khởi tố vụ án bởi vì theo quy định BLTTHS 

thì có một số hoạt động tố tụng quan trọng chứng minh tội phạm và người phạm tội 

được tiến hành trước khi khởi tố vụ án như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm 

tử thi, trưng cầu giám định… 

- Những chủ thể quy định tại Điều 317 BLTTHS không có trách nhiệm tranh 

luận với những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa mà chỉ trình bày ý kiến để 

làm rõ những quyết định, hành vi tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử 

theo yêu cầu của Hội đồng xét xử. Họ tham gia tố tụng với tư cách là điều tra viên, 

kiểm sát viên hoặc người khác có thẩm quyền tiến hành tố tụng được Tòa án triệu 

tập đến phiên tòa; Về chỗ ngồi của các chủ thể trên được bố trí theo quy định của 

Tòa án. 

- Khi Hội đồng xét xử quay trở lại phần xét hỏi thì thực hiện theo quy định 

tại Điều 307 BLTTHS do Chủ tọa phiên tòa điều hành. 

- “Đối đáp đến cùng” được hiểu là đối đáp đầy đủ, thấu đáo hết các nội dung 

do người tham gia tố tụng đưa ra cho đến khi kết thúc phần tranh luận theo sự điều 

khiển của Chủ tọa phiên tòa. 

 
143 VKSQSTW, VC3, Bắc Giang, 
144 VKS Hải Phòng 
145 VKS Gia Lai 368
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63. Thực tế cho thấy khi HĐXX áp dụng khoản 1, Điều 329 BLTTHS ra 

Quyết định tạm giam của bị cáo sẽ dẫn đến trường hợp sau: Lệnh tạm giam đối 

với bị cáo để chuẩn bị xét xử đến ngày 31/3/2020; ngày 03/3/2020 Tòa án mở 

phiên tòa xét xử vụ án, HĐXX ra Quyết định tạm giam là 45 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Như vậy, trong thời gian từ ngày 03/3/2020 đến ngày 31/3/2020, bị cáo 

phải thi hành 02 lệnh tạm giam của Chánh án Tòa án và HĐXX. Việc tạm giam 

như trên có vi phạm pháp luật không?146 

Trả lời:  

Trong trường hợp nêu trên, Tòa án không vi phạm BLTTHS và bị cáo cũng 

không phải thi hành 2 lệnh tạm giam, bởi vì:  

- Lệnh tạm giam bị cáo đến ngày 31/3/2020 là tạm giam để chuẩn bị xét xử 

theo quy định tại Điều 277 BLTTHS; thời hạn tạm giam bị cáo từ trước đó đến ngày 

03/3/2020 (ngày tuyên án) đã được HĐXX tuyên trừ vào thời hạn chấp hành hình 

phạt tù trong bản án. Do đó, lệnh tạm giam này đã hết hiệu lực pháp luật đối với bị 

cáo kể từ khi kết thúc việc xét xử.  

- Quyết định tạm giam của HĐXX tạm giam bị cáo trong thời hạn 45 ngày kể 

từ ngày 03/3/2020 là để bảo đảm thi hành án phạt tù đối với bị cáo (đã kết thúc việc 

xét xử) theo quy định tại khoản 1, Điều 329 BLTTHS.  

64. Đối với các vụ án có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội, khi xem xét 

quyết định kháng nghị, VKS nhận thấy các bị cáo đã được điều tra, truy tố, xét 

xử đúng pháp luật. Trong trường hợp này, VKS kháng nghị hủy 01 phần bản 

án về việc bỏ lọt người phạm tội hay phải kháng nghị hủy toàn bộ bản án?147 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 388, 391 BLTTHS, trong trường hợp nêu trên, Viện 

kiểm sát kháng nghị theo hướng hủy toàn bộ bản án để điều tra lại theo quy định 

chung. Nếu Cơ quan điều tra đã tách vụ án để điều tra về người phạm tội chưa bị 

khởi tố, đồng thời Viện kiểm sát, Tòa án cũng đã nhận định việc tách đó và kiến 

 
146 VKS Lai Châu 
147 VKS Hòa Bình 369



VKSNDTC  

Giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong công tác THQCT & KSXX Hình sự  

 

2020 

 

74 
 

nghị trong cáo trạng, bản án thì có thể không kháng nghị do bản án không có vi 

phạm hoặc sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật. 

65. Điều 417 BLTTHS chỉ quy định về xác định tuổi của người bị buộc 

tội, người bị hại là người dưới 18 tuổi mà không có quy định về xác định tuổi 

của người làm chứng là người dưới 18 tuồi. Vậy cơ quan tiến hành tố tụng xác 

định người làm chứng là người dưới 18 tuổi như thế nào?148 

Trả lời:  

BLTTHS không quy định cách xác định tuổi của người làm chứng trong 

trường hợp nghi ngờ họ dưới 18 tuổi. Do đó, trong trường hợp nghi ngờ người làm 

chứng dưới 18 tuổi thì việc xác định tuổi được thực hiện theo nguyên tắc có lợi cho 

họ để bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng theo quy định 

tại Điều 414 BLTTHS.  

66. Trường hợp đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng vẫn không xác định 

được chính xác ngày, tháng, năm sinh của bị hại để xác định bị hại có phải là 

trẻ em hay không thì việc xác định tuổi của bị hại thực hiện như thế nào? 

Kết luận giám định về tuổi của người bị hại mâu thuẫn với tài liệu khác 

thì xử lý như thế nào?149 

Trả lời:  

- Việc xác định độ tuổi của bị hại thực hiện theo quy định tại Điều 417 

BLTTHS và Điều 6 Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-

BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 về phối hợp thực hiện một số quy định của 

BLTTHS về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi.  

- Trường hợp nhận thấy kết luận giám định về độ tuổi của người bị hại có 

mâu thuẫn với tài liệu khác và có căn cứ để nghi ngờ kết luận giám định lần đầu 

không chính xác thì trưng cầu giám định lại theo quy định tại Điều 211 BLTTHS. 

Sau khi có kết quả giám định lại, VKS cần phân tích, đánh giá đầy đủ, toàn diện các 

chứng cứ, tài liệu phản ánh về độ tuổi của người bị hại để kết luận, trong đó, kết luận 

 
148 VKS VC2, Nam Định 
149 VKS Hà Giang 370
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giám định cũng chỉ là một nguồn chứng cứ để xem xét và sử dụng nếu phù hợp với 

các chứng cứ, tài liệu khác trong hồ sơ vụ án. 

67. Theo Điều 447 BLTTHS, Điều 451 BLTTHS thì Tòa án có thẩm 

quyền trưng cầu giám định tình trạng tâm thần của bị cáo. Tuy nhiên, theo 

điểm đ, khoản 2, Điều 3 TTLT số 02/2017/VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP thì 

Cơ quan điều tra có trách nhiệm trong việc xác định tình trạng tâm thần của bị 

can. Quy định nào là đúng?150 

Trả lời: 

Điều 451 BLTTHS quy định Tòa án có thẩm quyền trưng cầu giám định tình 

trạng tâm thần của bị cáo. Điểm đ, khoản 2, Điều 3 Thông tư liên tịch số 

02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP quy định về việc VKS, Tòa án trả 

hồ sơ để điều tra bổ sung; nếu Tòa án trả hồ sơ cho VKS mà VKS tự mình điều tra 

bổ sung thì VKS có thẩm quyền trưng cầu giám định tình trạng tâm thần của bị can; 

nếu VKS không tự mình điều tra bổ sung mà trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra thì Cơ 

quan điều tra có thẩm quyền trưng cầu giám định tình trạng tâm thần của bị can 

(Điều 449 BLTTHS). Đây là 2 quy định khác nhau và không có quy định nào không 

đúng. 

68. Đối với vụ án đang áp dụng thủ tục rút gọn, Tòa án đã có quyết định 

đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, vì lý do khách quan nên không thể mở phiên 

tòa (do thiên tai, dịch bệnh…) và Tòa án cũng không thể hủy bỏ quyết định áp 

dụng thủ tục rút gọn theo Điều 458 BLTTHS thì xử lý như thế nào?151 

Trả lời:  

Viện kiểm sát phối hợp với Tòa án thực hiện đúng nội dung Chỉ thị số 

02/2020/CT-CA ngày 10/3/2020 của Chánh án TAND tối cao về phòng, chống dịch 

Covid-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 

03/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thực hành quyền 

 
150 VKS Thái Nguyên 
151 VKS Bắc Ninh 371
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công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong xử lý tội phạm liên quan đến phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 cũng đã nêu:  

“Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối 

cao, Viện trưởng VKSND và Viện kiểm sát quân sự các cấp khi thực hành quyền 

công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp cấp bách sau đây:  

  …2. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp để xử lý 

nhanh chóng những hành vi phạm tội liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-

19, như áp dụng ngay thủ tục rút gọn đối với các vụ án có đủ điều kiện áp dụng thủ 

tục rút gọn theo quy định tại BLTTHS; đối với những vụ án không áp dụng thủ tục 

rút gọn thì phải khẩn trương tiến hành các hoạt động tố tụng để xử lý tội phạm trong 

thời hạn ngắn nhất”. Trường hợp thực sự cần thiết vì lý do khách quan (như không 

thể tập trung đông người đến phiên tòa vì lý do dịch bệnh) thì VKS chủ động phối 

hợp với Tòa án vận dụng quy định của BLTTHS để trả hồ sơ điều tra bổ sung và đưa 

việc xử lý vụ án trở lại theo thủ tục chung. 

69. Khi xét xử vụ án hình sự mà trách nhiệm dân sự chưa được giải 

quyết xong trong quá trình điều tra, truy tố thì có đưa tất cả những người được 

bồi thường vào tham gia với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

hay không? Hay chỉ xác định tư cách tham gia tố tụng đối với người đại diện 

theo ủy quyền?152 

Trả lời: 

Để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho những người được bồi thường thì cần đưa 

tất cả những người tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan, trừ trường hợp những người được bồi thường có thỏa thuận, thống nhất cử 

người đại diện tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.  

70. Hiện nay chưa có hướng dẫn, quy định về trình tự, cách thức, 

phương pháp áp dụng án lệ về hình sự153. 

 
152 VKS Ninh Bình 
153 VKS Phú Yên 372
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Trả lời:  

Theo khoản 2, Điều 8. Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 của 

Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ 

thì trong quá trình xét xử, Tòa án có thể nghiên cứu, áp dụng án lệ, bảo đảm tình 

huống pháp lý tương tự thì phải được giải quyết như nhau. Án lệ không được dùng 

làm căn cứ để tuyên án bởi vì hiện nay án lệ chưa phải là một nguồn luật chính thức.  

71. Chưa có chế tài xử lý luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo đăng tải 

những thông tin không chính xác về vụ án lên các trang mạng xã hội ảnh 

hưởng xấu đến dư luận xã hội, tâm lý của người theo dõi phiên tòa, ảnh hưởng 

đến tính nghiêm minh của pháp luật154 

Trả lời:  

Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 8 và Điều 9 Luật An ninh mạng 

năm 2018, thì hành vi đăng tải thông tin không chính xác liên quan đến vụ án đang 

được xét xử lên trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội là một trong 

những hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng. Trong trường hợp này, thì tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà Luật sư bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự.  

72. Khoản 2, Điều 338 BLTTHS chưa quy định cụ thể Viện kiểm sát gửi 

Quyết định kháng nghị bằng hình thức gì? Nếu bị cáo và những người có liên 

quan đến kháng nghị không nhận được quyết định kháng nghị thì giải quyết 

thế nào?155 

Trả lời:  

Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát có thể được gửi theo hình thức trực 

tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo quy định tại Điều 138, 139 BLTTHS. 

Trường hợp gửi Quyết định kháng nghị thông qua dịch vụ bưu chính thì phải bằng 

thư bảo đảm và có xác nhận của người nhận văn bản tố tụng. 

 
154 VKS Điện Biên 
155 VKS Ninh Thuận 373
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Theo quy định tại khoản 1, Điều 351 BLTTHS thì Tòa án sẽ triệu tập những 

người có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị và những người này phải có mặt tại 

phiên tòa; nếu những người này vắng mặt thì HĐXX phúc thẩm xem xét, quyết định 

theo quy định tại điểm b, c của Điều này. Do đó, việc những người có liên quan đến 

kháng nghị không nhận được Quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát không ảnh 

hưởng đến việc giải quyết vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 

73. Trong vụ án có nhiều bị cáo, mà một bị cáo đứng ra bồi thường xong 

toàn bộ thiệt hại theoyêu cầu của bị hại trong giai đoạn điều tra. Tại phiên tòa, 

bị cáo này yêu cầu các bị cáo còn lại có trách nhiệm trả lại phần số tiền tương 

ứng mà bị cáo đã dùng để bồi thường thiệt hại thay cho họ và các bị cáo này 

đều đồng ý. Số tiền mà các bị cáo hoàn trả lại có tính án phí dân sự hay 

không?156 

Trả lời:  

Căn cứ theo điểm f, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí của Tòa án, nếu trước khi mở phiên tòa, đương 

sự, bị cáo thỏa thuận được với nhau về việc bồi thường thiệt hại và đề nghị Tòa án 

ghi nhận việc bồi thường thì không phải chịu án phí dân sự.  

74. Trường hợp hồ sơ vụ án đã chuyển sang Viện kiểm sát để truy tố mà 

Viện kiểm sát nhận thấy phải đưa bị can đi giám định tâm thần. Tuy nhiên, cơ 

quan giám định ở xa, thời gian giám định lâu và việc quản lý bị can gặp khó 

khăn thì thực hiện như thế nào?157 

Trả lời:  

Trong trường hợp nêu trên, Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ để điều tra 

bổ sung, yêu cầu Cơ quan điều tra thực hiện việc trưng cầu giám định theo quy định 

của BLTTHS và Thông tư 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 

22/12/2017.  

 
156 VKS Trà Vinh 
157 VKS Quảng Bình 374
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75. Trong một số vụ án, tại phiên tòa bị cáo, bị hại thỏa thuận với nhau

về phần bồi thường thiệt hại. Tòa án công nhận sự thỏa thuận của các bên, hay 

chỉ ghi nhận sự thỏa thuận của các bên? Nếu sau khi xét xử sơ thẩm các bên lại 

kháng cáo tăng hoặc giảm mức bồi thường thì cấp phúc thẩm có giải quyết 

không?158 

Trả lời: 

Trong trường hợp bị cáo và bị hại thỏa thuận với nhau về phần bồi thường 

thiệt hại, tại phiên tòa, Tòa án ghi nhận sự thỏa thuận của các bên vào bản án. Do đó, 

sau khi xét xử sơ thẩm, nếu các bên kháng cáo tăng hoặc giảm mức bồi thường thì 

cấp phúc thẩm không thụ lý, bởi vì Tòa chỉ ghi nhận nội dung thỏa thuận mà không 

phải đưa ra phán quyết về việc đó. Việc Tòa án cấp phúc thẩm không thụ lý kháng 

cáo là phù hợp với khoản 2, Điều 3 BLDS và khoản 3, Điều 401 BLTTHS. 

Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên chỉ có thể bị kháng nghị 

theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có căn cứ cho rằng sự thỏa thuận đó là do bị nhầm 

lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép hoặc vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội 

theo quy định tại khoản 2, Điều 213 Bộ luật tố tụng dân sự.  

76. Thực tiễn xét xử có trường hợp người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng

có cha, mẹ đã ly hôn và họ được giao cho mẹ hoặc cha chăm sóc, giáo dục. Quá 

trình tố tụng, Cơ quan điều tra chỉ làm việc được với người cha hoặc mẹ đang 

trực tiếp nuôi dưỡng của người dưới 18 tuổi. Tại phiên tòa cũng chỉ có người 

này tham gia phiên tòa thì có cần thiết hoãn phiên tòa để triệu tập đầy đủ cả 

cha và mẹ của người dưới 18 tuổi không? Tòa án có được trả hồ sơ để điều tra 

bổ sung để làm việc với người đại diện hợp pháp còn lại không?159 

Trả lời: 

Trong trường hợp này, cơ quan tiến hành tố tụng chỉ cần làm việc với một 

người là đại diện hợp pháp của người con dưới 18 tuổi theo quy định tại Điều 46 

BLDS 2015 và khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-

TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018; không cần thiết phải trả hồ sơ 

để điều tra bổ sung để làm việc với người đại diện hợp pháp còn lại. 

158 VKS Phú Thọ 
159 VKS Quảng Ngãi 375
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77. Trường hợp bị cáo sử dụng tài sản đang thế chấp tại ngân hàng hoặc

các tổ chức tín dụng vào việc phạm tội đang có nhiều quan điểm xử lý khác 

nhau: Có Tòa án áp dụng Điều 47 BLHS, khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu 

sung quỹ nhà nước; Có Tòa án áp dụng khoản 2 Điều 47 BLHS; khoản 3 Điều 

106 BLTTHS trả lại tài sản cho người sở hữu, quản lý hợp pháp; có Tòa án 

quyết định trả cho Ngân hàng đang nhận thế chấp để xử lý tài sản thế chấp. Xử 

lý như thế nào là đúng?160 

Trả lời: 

Trường hợp bị cáo sử dụng tài sản đang thế chấp tại ngân hàng hoặc các tổ 

chức tín dụng vào việc phạm tội, về nguyên tắc, tài sản phải được trả cho Ngân hàng 

để đảm bảo quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu theo 

quy định tại Điều 133 BLDS. 

78. Việc tạm giam bị cáo trong trường hợp Tòa án tạm đình chỉ vụ án

theo điểm c, khoản 1, Điều 229 BLTTHS được xử lý như thế nào?161 

Trả lời: 

Trong trường hợp tạm đình chỉ vụ án theo điểm c, khoản 1, Điều 229 

BLTTHS thì phải hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị cáo.  

79. Trường hợp khi thu giữ được tài sản của bị hại bị người phạm tội

chiếm đoạt nhưng giữa bị hại với bị cáo đã thỏa thuận bồi thường bằng tiền và 

bị hại không nhận lại tài sản đó có 2 quan điểm xử lý: Quan điểm thứ nhất cho 

rằng đây là tài sản do bị cáo phạm tội mà có nên tịch thu sung quỹ; Quan điểm 

thứ hai cho rằng bị cáo đã bồi thường bằng tiền cho bị hại xong nên tài sản đó 

nên giao cho bị cáo. Quan điểm nào đúng?162 

Trả lời: 

Trong trường hợp này, quan điểm không tịch thu tài sản này để sung quỹ nhà 

nước là đúng bởi vì bị hại là chủ sở hữu tài sản và bị cáo đã thỏa thuận bồi thường 

bằng tiền xong, tài sản nên giao cho bị cáo. 

160 VKS VC1 
161 VKS Tiền Giang 
162 VKS Tiền Giang 376
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