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Suy ngẫm về định hướng tiếp tục hoàn thiện 

 pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai 

Lê Văn Cảm* 

Khoa Luật  ĐHQGHN  144 Xuân Thủy  Cầu Giấy  Hà Nội  Việt Nam 

Nhận ngày 15 tháng 3 năm 2016 

Chỉnh sửa ngày 30 tháng 4 năm 2016; Chấp nhận đăng ngày 20 tháng 5 năm 2016 

Tóm tắt: Bài viết bàn về những nội dung liên quan đến định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình 

sự Việt Nam trong tương lai như: Khái niệm và nội hàm của định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật 

hình sự Việt Nam trong tương lai; những nguyên tắc và cở sở khoa học-thực tiễn của định hướng tiếp 

tục hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong tương lai; Lịch sử khoa học về mô hình lập pháp của 

những kiến giải lập pháp cụ thể theo định hướng tiếp tục hoàn Phần chung pháp luật hình sự Việt Nam 

trong tương lai; và vấn đề tiếp thu, lĩnh hội của nhà làm luật đối với những kiến giải lập pháp cụ thể 

trong các công trình khoa học của tác giả. 

Từ khóa: Bộ luật hình sự 2015, hoàn thiện pháp luật hình sự. 

1. Khái niệm và nội hàm của định hướng tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong 

tương lai 

 1.1. Cách tiếp cận vấn đề. Chính vì do pháp luật hình sự (PLHS) quốc gia mới được pháp điển 

hóa lần thứ ba với việc thông qua BLHS năm 2015 nên trong giai đoạn đương đại khi đề cập đến 

2 từ "hoàn thiện" dưới góc độ nghiên cứu của khoa học luật hình sự, chúng tôi cho rằng cần phải 

sử dụng thuật ngữ sao cho bảo đảm được sự chính xác về mặt khoa học ─ không phải chỉ có 2 từ 

"hoàn thiện" đơn giản như trước đây (khi PLHS chưa thông qua BLHS năm 2015) nữa, mà phải 

đầy đủ hơn là "định hướng tiếp tục hoàn thiện trong tương lai". Có nghĩa là: 1) Đối tượng của 

các công trình nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực luật hình sự mà ở các mức độ khác nhau có 

liên quan đến nhất thiết không phải và không thể là để nhằm hoàn thiện PLHS nước nhà ngay tức 

khắc trong 1 vài năm tới (vì BLHS năm 2015 vừa mới thông qua nên rõ ràng là về mặt thực tiễn 

chưa thể kiểm nghiệm được một cách chính xác sự bất cập hay khả thi của các quy phạm mới 

nào đó) mà; 2) Việc nghiên cứu đó hiện nay trước hết là nhiệm vụ thường xuyên của bất kỳ một 

nhà khoa học-luật gia hình sự học nào có sự say mê hứng thú nhất định đối với một hoặc nhiều 

lĩnh vực tương ứng nào đấy trong khoa học luật hình sự; 3) Việc nghiên cứu hiện nay nếu như có 

đề cập đến khía cạnh hoàn thiện PLHS chỉ là để đưa ra một mô hình lập pháp 
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