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Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII năm 1996, Đảng ta đã đề ra chủ trương 
xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân và được khẳng định lại 
tại Đại hội đảng lần thứ IX năm 2001. Một trong những nội dung quan trọng của vệc 
xây dựng nhà nước pháp quyền là đảm bảo quyền tự do và các quyền cơ bản khác của 
con người - đó là những giá trị cao quý nhất mà nhãn loại hướng tới. Pháp luật hình sự 
nói chung và chế định trách nhiệm hình sự (TNHS) nói riêng là cơ sở pháp lý để bảo vệ 
quyền con ngưòi, là công cụ quan trọng của “nhà nước p h áp  quyền đê đáu tranh chống  
tội p h ạm  và xử lý nghiêm  m inh những người ph ạm  tội, đ ể  tăng cường p h áp  c h ế  và củng 
cô trật tự ph áp  lu ật”[ 1, tr.10]. Với ý nghĩa quan trọng đó, bài viết này đê cập đến một 
vài khía cạnh lý luận và thực tiễn vê trách nhiệm hình sự trong việc xây dựng nhà nước 
pháp quyền Việt Nam.

1. T r á c h  n h i ệ m  h ì n h  sự

Khái niệm trách nhiệm được hiểu theo hai nghía: Thứ nhất, là bôn phận, là nghĩa 
vụ mà con người phải thực hiện; Thứ hai, là hậu quả pháp lý bất lợi phải gánh chịu do 
việc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các sách pháp lý ở nước ta khi đề cập đến trách nhiệm pháp lý đểu theo nghĩa 
truyền thông, tức trách nhiệm pháp lý gắn liền với vi phạm và là hậu quả pháp lý bất 
lợi đổi với ngưòi có hành vi vi phạm[7, tr.33]; [9, tr.348]. TNHS cũng được xem xét với 
cách hiểu truyền thông. TNHS là một loại trách nhiệm pháp lý, là hậu quả pháp lý bất 
lợi mà người phạm tội phải chịu trước nhà nước CỈO việc thực hiện hành vi phạm tội của 
mình. Nhà nước quy định TNHS để áp dụng đốỉ với người phạm tội theo một thủ tục 
bắt buộc (thủ tục tô' tụng hình sự), không phụ thuộc vào ý muôn của người phạm tội, 
cũng như ý muốn của người bị hại (trừ một sô' trường hợp cá biệt được quy định tại Điều 
88 Bộ luật tô' tụng hình sự).

TNHS dược phát sinh từ khi có hành vi phạm tội và cùng từ thời điểm đó nhà nước 
có quyền yêu cầu người phạm tội phải chịu trách nhiệpi về hành vi phạm tội của mình.

TNHS là một loại trách nhiệm pháp lý. Vì vậy nó có những đặc điểm của trách 
nhiệm pháp lý nói chung, đó là khi áp dụng nhừng biện pháp trừng phạt của nhà nước

n  TS, Khoa Luảt - Đai hoc Quốc giạ Hà Nội. 
r )  ThS. Khoa Luảt - Đai hoc Quốc gia Hà NÔI



Hoàn thiện chê dinh trách nhiệm hỉnh sự -  yêu tô quan trong.. 23

đôi với người phạm tội nhằm mục đích bảo vệ trật tự pháp luật, trật tự quản lý, giáo 
dục ngưòi vi phạm pháp luật và phòng ngừa vi phạm pháp luật. Xuất phát từ những 
vấn đề có tính nguyên tắc về sự loại trừ dần những biểu hiện chông đôi trong xã hội -  
xã hội chủ nghĩa, nhiều tác giả đã xem mục đích của TNHS là loại trừ những vi phạm 
pháp luật. C.Mác dã chỉ ra rằng: Một hình phạt bất kỳ, không là gì khác mà là phương 
tiện tự vệ của xã hội chông lại những vi phạm đôi với điều kiện tồn tại của chúng, bất 
luận đó là như thế nào. Trong nhà nước XHCN, TNHS là phương tiện bảo vệ những 
quan hệ xã hội trước hành vi chông đối pháp luật, nhằm ngăn chặn những việc phạm 
pháp, gây trở ngại cho trật tự xã hội, trật tự quản lý, giáo dục tính kỷ luật, trật tự và 
tinh thần tôn trọng pháp luật của mọi công dân để bảo vệ trật tự trong đòi sổng kinh tế, 
xã hội.

Việc giáo dục công dân tuân theo pháp luật, vấn đề phòng ngừa chung, phòng 
ngừa riêng đôi với ngưòi phạm tội và đốỉ với xã hội được coi là mục đích của trách 
nhiệm pháp lý nói chung và TNHS nói riêng. Mục đích đó được thể hiện ở nội dung, vị 
trí của TNHS trong hệ thông các phương tiện bảo vệ trật tự pháp luật ở nước ta.

Việc áp dụng các biện pháp TNHS là sự lên án mang tính nhà nước đôi với hành 
vi có lỗi, không phải là mục đích tự thân của biện pháp TNHS. Nó chỉ là phương tiện 
giáo dục con người tinh thần tuân thủ pháp luật. Nhà nước ta, khi thực hiện cuộc đấu 
tranh chông tội phạm không xuất phát từ mục đích đàn áp mà nhằm khôi phục những 
giá trị đạo đức, tốt đẹp của cá nhân, tạo ra thói quen có ý thức và tự giác thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ của mình. Sẽ là quá ít nêu chỉ cải tạo con ngươi. Chúng ta phải giáo 
dục họ theo cách mới, tức là giáo dục để họ không đơn thuần gây những hành vi không 
nguv hiểm cho xã hội mà để họ trở thành ngưòi lao động tích cực cho thòi đại mới. Như 
vậy, nội dung của TNHS bao gồm yếu tô' giáo dục các thành viên trong xã hội. Mặt 
khác, các hình thức TNHS là phương tiện tác động tới ý thức của ngưòi có lỗi khi thực 
hiện tội phạm nhằm làm cho họ thấy rõ được tính sai trái của hành vi phạm tội, từ đó 
giúp họ cải tạo trở thành người có ích cho xã hội.

Chính vì vậy, khi bàn vê mục đích của hình phạt, đại đa số  các nhà khoa học 
pháp lý nước ta đểu cho rằng: "Trừng trị là nội dung, là thuộc tính, là phương thức để 
thực hiện hình phạt" và "mục đích của hình phạt là cải tạo, giáo dục ngươi phạm tội trỏ 
thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc 
sống XHCN12, tr.25] .

TNHS có thể là hình phạt, cũng có thể là những biện pháp khác có tính chất 
cưỡng chê vê hình sự được áp dụng nêu như được miễn TNHS hoặc miễn hình phạt, 
trong đó hình thức TNHS mang tính phô biến mà nhà nước áp dụng cho người phạm tội 
là hình phạt. Trong trường hợp bị áp dụng hình phạt, TNHS do Toà án quyết định bằng 
một bản án có hiệu lực pháp luật trong đó ấn định loại và mức hình phạt đôi với người 
phạm tội. Hình phạt mà toà án quyết định đôi với người phạm tội là biện pháp để cụ 
thể hoá TNHS, tức là cụ thể hoá hậu quả pháp lý bất lợi áp dụng đôi với người phạm 
tội. Trường hợp TNHS không gắn liền với quyết định hình phạt (miễn hình phạt) thì 
nội dung của TNHS chỉ được thể hiện ở bản án kết tội của Toà án có hiệu lực pháp luật,
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nghĩa là chỉ thể hiện ở sự đánh giá có tính phủ định của nhà nước đôi với hành vi phạm 
tội và người phạm tội thông qua bản án của Nhà nước mà không có hình phạt.

Luật hình sự nước ta quy định chế định miễn hình phạt độc lập với chê định miễn 
TNHS và như vậy miễn TNHS cũng là một biện pháp tác động của TNHS. Trong 
trường hdp này, việc miễn TNHS không chỉ do Toà án mà còn do các cơ quan tiến hành 
tô' tụng khác quyết định như: Cơ quan điểu tra, viện kiểm sát. Quyết định của các cơ 
quan này đểu thể hiện sự đánh giá phủ định của nhà nước, của xã hội đôi với hành vi 
phạm tội và người phạm tội.

Cơ sỏ phát sinh TNHS xuất hiện từ thòi điểm có hành vi phạm tội, nhưng TNHS 
chì được thực hiện khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật của toà án và kết thúc khi 
người phạm tội đã chấp hành xong hình phạt hoặc được miễn chấp hành hình phạt, 
hoặc do quyết định đại xá của Quốc hội hay quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Trong 
trường hợp TNHS là miễn TNHS, miễn hình phạt thì TNHS được thực hiện và cũng kết 
thúc ngay tại thời điểm kết tội của toà án bằng bản án có hiệu lực pháp luật, hoặc 
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyển.

TNHS có những đặc điểm khác với các trách nhiệm pháp lý khác. Trước hết, cơ sở 
của TNHS là hành vi phạm tội, còn cơ sở của trách nhiệm pháp lý khác là các vi phạm: 
hành chính, dân sự, kỷ luật.v.v... Trong số các trách nhiệm pháp lý thì trách nhiệm 
hành chính là trách nhiệm gần gũi hơn với TNHS. Giữa hai loại trách nhiệm này có 
nhiều dấu hiệu chung, thậm chí một số người đã coi chúng như hai dạng của một khái 
niệm thông nhất. Chúng đều là những biện pháp cưỡng chế của Nhà nước đối với người 
vi phạm và những người này không ở trong cùng quan hệ công vụ với nhà chức trách 
hoặc các cơ quan ấn định các hình thức trách nhiệm. Tức là các hình thức cưỡng chế 
của nhà nước đối vối bên ngoài, chứ không như trách nhiệm kỷ luật là hình thức cưỡng 
chế trong một cơ quan, tổ chức nhất định. Ngoài ra, TNHS và trách nhiệm hành chính 
còn có mục đích và khuynh hướng chung. Nhưng cũng “cần lưu ý  rằng luật hàn h  chính  
quy định một kh ố i lượng lớn các quy tắc quản lý nhà nước có tính bắt buộc chung m à  
nếu vi phạm  có th ể  p h ả i chịu TNHS”. Trong trường hợp này “thi căn cứ đ ể  p h ân  biệt hành  
VI đó là tội phạm hay vi phạm hành chính là mức độ nguy hiểm của hành vi" 18, tr.350].

Đặc điểm thứ hai là TNHS được áp dụng đổi với người vi phạm pháp luật hình sự 
hay nói cách khác là cá nhân người phạm tội, còn trách nhiệm hành chính, dân sự... 
được áp dụng đôi với cá nhân, cơ quan, tổ chức có vi phạm hành chính, vi phạm dân 
sự.v.v... Luật hình sự Việt Nam quy định chủ thể của tội phạm chỉ là cá nhân chứ 
không thể là pháp nhân. Chính vì vậy, nó cũng là điểm khác biệt với các ỉoại trách 
nhiệm khác.

Việc áp dụng các biện pháp tác động của TNHS được thực hiện thông qua trình tự 
và thủ tục tố tụng chặt chẽ bởi toà án và các cơ quan tiến hành tố tụng khác - hay còn 
gọi là thủ tục toà án. Còn trách nhiệm hành chính được áp dụng chủ yêu bởi các cơ 
quan quản lý nhà nước, người có thẩm quyền theo thủ tục hành chính, tức là không áp 
dụng trình tự xét xử của toà án.
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Một đặc điểm nữa của TNHS là, khi người phạm tội bị tác động bằng hình phạt 
hoặc miễn hình phạt thì đều bị mang án tích và ghi vào lý lịch tư pháp. Hậu quả pháp 
lý của nó nếu chưa được xoá án mà phạm tội thì bị coi là tái phạm hoặc tái phạm nguy 
hiểm. Đặc điểm này thể hiện tính nghiêm khắc của TNHS so với các loại trách nhiệm 
pháp lý khác.

Từ sự phân tích trên, có thể xác định TNHS là một dạng trách nhiệm pháp lý và 
là hậu quả pháp lý bất lợi mà người phạm tội phải gánh chịu trước Nhà nước do việc họ 
đã thực hiện hành vi phạm tội và được thể hiện bằng bản án, quyết định của toà án 
hoặc cơ quan tiên hành tô tụng có thẩm quyển, có hiệu lực pháp luật.

TNHS được Nhà nước quy định là công cụ trong cuộc đấu tranh phòng chống tội 
phạm, hướng các chủ thổ có hành vi xử sự đúng theo các yêu cầu đòi hỏi khách quan 
của sự phát triển xã hội thể hiện trong các quy định của pháp luật. “Xét cho cũng trách  
nhiệm p h áp  lý n hằm  bảo  vệ và củng cô trật tự p h áp  luật XHCN"[6, tr.308].

2 . Cơ sở c ủ a  t r á c h  n h iệ m  h ìn h  sự

Cơ sở làm phát sinh trách nhiệm hình sự khi ở thời điểm có tội phạm xảy ra. Một 
người chỉ phải chịu TNHS khi thực hiện hành vi phạm tội được qui định trong BLHS. 
Sở dĩ hành vi của họ phải chịu TNHS trước Nhà nước, vì họ đã có điều kiện tự do lựa 
chọn khi hành động phạm tội. Nói cách khác họ đã có lỗi khi chọn hành động đi ngược 
lại lợi ích của xã hội. Chính vì vậy, luật hình sự nước ta chỉ truy cứu TN H S trên cơ sở 
người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội khi họ có lỗi và cũng dựa vào khả năng, 
mức độ tự do ý chí khi phạm tội mà phân chia thành lỗi cô" ý, vô ý, xác định được mức 
độ phải chịu TNHS của từng trường hợp phạm tội.

TNHS thể hiện sự phản ứng có tính chất phủ định của nhà nước đôi với hành vi 
phạm tội và người phạm tội. Một hành vi chỉ bị coi là tội phạm khi có đủ các dấu hiệu 
dược quy định trong luật hình sự Hệ thông các dấu hiệu cần và đủ, đặc trưng điển hình 
phản ánh bản chất của từng tội phạm cụ thể trong khoa học pháp lý hình sự gọi là cấu 
thành tội phạm.

Như vậy, cấu thành tội phạm không phải là khái niệm của pháp luật thực định 
mà là của khoa học pháp lý hình sự, là khuôn mẫu pháp lý phản ánh những dấu hiệu 
khách quan, chủ quan của tội phạm và được quy định trong đạo luật hình sự. Đe xác 
định TNHS đối với một người phải xác định được sự phù hợp giữa hành vi thực tế  của 
người đó với khuôn mẫu pháp lý của tội phạm (cấu thành tội phạm) đã được quy định 
trước trong đạo luật hình sự. Chính vi vậy, “quan điểm  cho rằng cấu thành tội phạm  là 
cơ sở của TNHS"[3, tr.67] sẽ là không chính xác. Là khuôn mẫu pháp lý, là khái niệm chủ 
quan, tự mình cấu thành tội phạm không thể là cơ sở phát sinh TNHS... TNHS chỉ phát 
sinh khi tội phạm được thực hiện [5, trl82-183].

Như vậy, cơ sở của TNHS có hai nội dung, thứ nhất là cơ sở pháp lý tức là tổng 
hợp các dấu hiệu cần và đủ được coi là khuôn mẫu pháp lý của một tội phạm được quy 
định trong luật (mà trong khoa học gọi là câu thành tội phạm cụ thể) và thứ hai là cơ sở
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L)-ù' tê hành vi của một người thoả mãn các dấu hiệu được quy định trong đạo luật 
h:nh sự- Những nội dung này được quy định tại Điều 2 BL H S và nó cũng loại bỏ việc áp
i irg pháp luật hình sự theo nguyên tắc tương tự trước khi BLHS ra đòi.

Các dấu hiệu pháp lý của từng cấu thành tội phạm với tính cách là khuôn mẫu 
phap lý Clia từng tội phạm được quy định ở cả phẩn chung và phần các tội phạm của 
pLHS. Quan điểm cho rằng cấu thành tội phạm của một loại tội chỉ được quy định 
t phần các tội phạm của BLHS. Theo chúng tôi, hiểu như vậy về câu thành tội 
Ị-hAr.1 là chưa đầy đủ. Bởi vì, cấu thành tội phạm là tổng hợp những dấu hiệu cần và đủ 
f'ưJc quy định trong đạo luật hình sự, đặc trưng cho một loại tội phạm cụ thể nhưng 
Uùr.g có nghĩa là các dấu hiệu này chỉ được quy định ở phần các tội phạm, mà còn được 
cuỵ iịnh  ̂ Phần chung BLHS. Do tính đa dạng phức tạp của các trường hợp phạm tội 
(ủi 1° ^  tội nên nhà làm luật quy định ở phần các tội phạm những dấu hiệu của 
Tiíòtig hộp phạm tội do một người trực tiếp thực hiện và ở giai đoạn hoàn thành, còn 
rường hớp phạm tội chưa đạt, chuẩn bị phạm tội nghiêm trọng hoặc hành vi của 
ứữig người đồng phạm khác được quy định tại các điều khoản của Phần chung BLHS 
Eìéi 17- Chuẩn bị phạm tội; Điều 18- Phạm tội chưa đạt; Điều 20- Đồng phạm). Trong 
ý hận và thực tiễn xét xử từ trước tới nay đều hiểu và làm như vậy. Ở các bản án của 
oì *n khi xét xử vụ án đồng phạm thì toà án bao giờ cũng viện dẫn điều luật quy định 

vế tội phạm (phần các tội phạm) và Điều 20 BLH S (Phần chung nói vê đồng phạm). 
P-ícng tụ như vậy, khi giải quyết các vấn đê năng lực TNHS, thời hiệu truy cứu chịu 
TNtfS... của từng trường hợp phạm tội cụ thể đều phải căn cứ vào các quy định ở 
P u n  chung.

Tội phạm, theo nghĩa hình sự đó là hành vi có đủ những yếu tô" hợp thành tội 
piạm do đạo luật hình sự quy định. Những yếu tô" đó là thể thông nhất giữa các dấu 
hêi  khốeh quan và chủ quan của tội phạm. Trên phương diện lý luận người ta có thể 
púnchU tội phạm ra những bộ phận cấu thành và nghiên cứu chúng. Các bộ phận cấu 
úành tội phạm được gọi là các yếu tô cấu thành tội phạm. Các yếu tô cấu thành tội 
pì?rc bao gồm khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội 
phím và mặt chủ quan của tội phạm. Các dấu hiệu của cấu thành tội phạm được phân 
c iii thành các dấu hiệu bắt buộc, không bắt buộc và dược mô tả trong luật hình sự 
tiiờng khác nhau, nhưng chúng đểu thuộc vê các yếu tố-nói trên của cấu thành tội phạm.

Trong khoa học pháp ]ý hình sự đã và vẫn đang còn những ý kiến khác nhau vê vị 
trí của CÁC yếu tô" cấu thành tội phạm, song cần “p h ả i khắn g  đ ịn h  rằng , cơ sở TNHS là  
4/ kiện diện của tất cả những dâu  hiệu do luật định về tội p h ạ m  chứ  không thê thiếu 
rụt 'ỉêu :ô nàò' [4, tr.43].

5 Mhửng vấn đề đ ặ t  r a  c ủ a  v iệ c  h o à n  th iệ n  c h ê  đ ịn h  T N H S  t r o n g  g ia i  đoạn 
Hên ray

Như trên chúng ta đã khẳng định cấu thành tội phạm, bản thân nó không phải là 
ơsc củi TNHS. Tuy nhiên, việc nghiên cứu chúng và làm sáng tỏ các yếu tô của nó vê
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mặt lý luận, cùng như thực tiễn là một việc cần thiết để các cờ quan lập pháp có th ể  xảy 
(lựn# được nhừng khuôn mẫu pháp lý của các tội phạm một cách khoa học và phản ánh 
nó vào trong luật. Mật khác, các chủ thể áp dụng pháp luật cũng cần nhận thức nó mót 
cách đúng đắn về phưong diện vật chất và luật thủ tục để có thể truy cứu T N H S đbnp 
người, (túng tội và đúng pháp luật. Như vậy, vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta phải tếp 
tục hoàn thiện Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tô" tụng Hình sự để làm cơ sở pháp lý cho 
việc truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều này càng có ý nghía hơn trong điều kiện ehúrvr 
ta đang xây (lựng Nhà nước pháp quyền XHCN mà ở đó có sự hiện diện của một hô 
thông pháp luật hoàn chỉnh, sự tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật và bảo vệ các quyên 
của con người bằng pháp luật.

Bộ luật Hình sự năm 1999 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực ngày 1-7-20)0  
đã phản ánh quy luật vận động của tình hình tội phạm trong nền kinh tê thị trưàĩg 
đồng thời thể hiện quan điểm và chính sách hình sự của Đảng ta trong công cuộc đíu 
tranh chôĩig và phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành Hộ luàt 
chúng ta thấy một sô vấn đề quan trọng liên quan đến trách nhiệm hình sự chưa đuic 
các cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn cụ thê nên đã gây khó khăn cho các cơ quan ép 
dụng pháp luật, vi phạm đến quyền tự do, các quyền và lợi ích hợp pháp của con ngư<ii 
Vì vậy, tiếp tục cần khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn các quy định của hô 
luật hình sự làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan áp dụng pháp luật và toàn xã hội troig 
việc xử lý tội phạm. Bên cạnh đó, cần có sự đánh giá về quá trình áp dụng Bộ luật Hìrh 
sự năm 1999 từ khi có hiệu lực đến nay một cách khoa học làm cơ sở cho việc tiếp tic 
hoàn thiện Bộ luật Hình sự theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN cia 
dân, đo dân và vì dân.

Trên cơ sỏ Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi năm 2001, Bộ luật Hình sự năn 
1999 và các văn bản khác có liên quan cần khẩn trương ban hành Bộ luật Tô" tụng Him 
sự mới cho phù hợp với tình hình kinh tế- xã hội, tình hình đâu tranh phòng và chôm 
tội phạm trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền. Việc sửa đổi BLTTHS the) 
hướng xác định mục đích của các cơ quan tiến hành tô' tụng trong việc giải quyết vụ ả\ 
hình sự phải thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, bám sát và phục vụ C) 
hiệu qua các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo nguyên tắc tập trung quyền lực, có sự phâi 
công phôi hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyển lập pháp, quyềi 
hành pháp và quyền tư pháp, phát huy dân chủ, tăng cưòng pháp chế, giữ vừng bải 
chất Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN, tôn trọng và bảo vệ các quyền và lọ 
ích hợp pháp của công dân. Đảm bảo phải ngăn ngừa có hiệu quả và xử lý kịp thời 
nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, đặc biệt các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tộ 
tham nhũng và các loại tội có tổ chức. Bộ luật TTHS mới phải đưa được tư tưởng Ví 
tinh hoa của Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân vào cac quy định về các C( 
quan tiến hành tô tụng, người tiến hành tô" tụng, các quy định về biện pháp ngăn chặn 
biện pháp thu thập chứng cứ, quyền và trách nhiệm của người phạm tội, ngưòi than 
gia tô tụng và các quy định khác của Bộ luật TTHS.

Chê định TNHS chỉ hoàn thiện khi các quy định của Bộ luật hình sự và Bộ luật TTHlr 
được hoàn thiện và mới là cơ sở quan trọng của việc xây dựng Nhà nước pháp quyển.
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) jeoithe important issues for building a Rule of Law State  is to ensure the 
lile?tPcaido:her basic human rights, that is the most noble value that  mankind come 
to OrmrulLaw in general and the institution of criminal responsibility in particular 

ie le*á >a;eỉ protect human rights, and an important means for a Rule of Law 
s  a e  tf >tiUggle against crimes and dispose strictly and clearly to offenders, to 

£hiiC( bgd rules and consolidate legal orders. With those important meanings in 
ird tiepip-r is concerned with some theoretical and practical aspects on criminal 
sixnsbliy in building Vietnam into a Rule of law State by making clear the 
•n*e)toi he basis of criminal responsibility and the practical issues of perfecting the 
s itit-Oi (fcrirrinal responsibility in the current stage.


