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T r ịn h  Tiến V iêt(,>

Đê nâng cao hiệu quả của công tác đấu 
tranh phòng và chông tội phạm, cùng với 
việc phản loại tội phạm, nhà làm luật nước 
ta cũng đồng thòi phân hóa trong luật hình 
sự các trường hợp phạm tội, các đôi tượng 
phạm tội khác nhau để có đường lối xử lý 
phù hợp, công bằng và đúng đắn. Đặc biệt, 
sự phân hóa người phạm tội và các trường 
hợp phạm tội còn thể hiện ở chỗ không 
phải tất cả các trường hợp phạm tội hav tất 
cả những người phạm tội đều bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự. Đó là trường hợp khi 
có dầy đủ căn cứ pháp lý  và những điều 
kiện nhất định, thì một người đã phạm tội 
có thê không phải chịu trách nhiệm hình 
sự, có thê dược miễn trách nhiệm hình sự.

Trước đây, trong pháp Luật hình sự 
Việt Nam, miễn trách nhiệm hình sự chưa 
được nhà làm luật ghi nhận với tính chất 
là một chê định độc lập nhưng trong thực 
tiễn và một sô văn bản pháp lý đã thừa 
nhận va áp dụng voì nhiểu ten gọi khac 
nhau như: “tha miễn trách nhiệm hình s i/\  
“miễn tổ \  “tha bổng bị cáo", “miễn nghị cho 
bị cáo'\ “miễn hết cá tội"... Đến Bộ luật 
Hình sự năm 1985, chê định miễn trách 
nhiệm hình sự mới được nhà làm luật nước 
ta ghi nhận chính thức và nó được sửa đổi, 
bố sung hoàn thiện hơn trong lần pháp 
diên hóa lần thứ hai Luật Hình sự - Bộ 
luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, thực
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tiễn cho thấy chê định miễn trách nhiệm 
hình sự vẫn chưa được quan tâm nghiên 
cứu một cách sâu sắc và toàn diện. Chẳng 
hạn. Bộ luật Hình sự năm 1985 cũng như 
Bộ luật Hình sự năm 1999 đều chưa đưa ra 
định nghĩa pháp lý của khái niệm miễn 
trách nhiệm hình sự, hậu quả pháp lý cụ 
thể của việc miễn trách nhiệm hình sự là 
gì? Hoặc các trường hợp miễn trách nhiệm 
hình sự lại được quy định rải rác ỏ các điều 
luật, các chương thuộc Phần chung và 
Phần các tội phạm Bộ luật Hình sự rõ ràng 
là chưa chính xác về mặt khoa học và chưa 
đạt về mặt kỹ thuậ t lập pháp. Mặt khác, 
quá trình áp dụng pháp luật hình sự cho 
thấy những quy định về miễn trách nhiệm 
hình sự còn nhiều bất cập khi vận dụng 
vào thực té, đặc biệt thực tiễn dòi sông xã 
hội và thực tiễn xét xử đang tồn tại nhiều 
những trường hợp có thể áp dụng chế định 
miễn trách nhiệm hình sự, nhưng lại chưa 
đượr nhà làm luật nước ta quv đinh trong 
Bộ luật Hình sự

Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu sâu sắc 
hơn nữa các quy định của pháp luật hình 
sự hiện hành vê miễn trách nhiệm hình sự 
để làm sáng tỏ vê mặt khoa học và đưa ra 
kiến nghị hoàn thiện cáe quy phạm của chê 
định này đế phù hợp với thực tê có ý nghĩa 
lý luận-thực tiễn và xà hội-pháp lý rất 
quan trọng.
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52 Trịnh Tiến Việt

1. Khái niệm m iền trách nhiệm  hình  
s ự

Miễn trách nhiệm hình sự là một trong 
những chê định quan trọng trong luật hình 
sự Việt Nam thế hiện chính sách khoan 
hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta 
đôi với người phạm tội và hành vi do họ 
thực hiện, đồng thời qua đó nhằm động 
viên, khuyến khích người phạm tội lập 
công chuộc tội, chứng tò khả năng giáo 
dục, cải tạo nhanh chóng hòa nhập với 
cộng đồng và giúp họ trở thành người có 
ích cho xă hội. Mặc dù có ý nghĩa quan 
trọng như vậy nhưng khái niệm miền 
trách nhiệm hình sự vẫn chưa được nhà 
làm luật nước ta ghi nhận trong pháp luật 
hình sự thực định. Hiện nay, trong khoa 
học luật hình sự nước ta xung quanh khái 
niệm này vẫn tồn tại nhiều quan điểm 
khác nhau, mà cụ thể là:

- “Miễn trách nhiệm hình sự là một chê 
định nhân đạo của luật hình sự Việt Nam 
và được thê hiện bàng việc xóa bỏ hậu quả 
pháp lý của việc thực hiện hành vi nguy 
h i ế m  c h o  x ã  h ộ i  b ị l u ậ t  h ì n h  s ự  c ấ m  đ ô i  VỚI 

người bị coi là có lỗi trong việc thực hiện 
hành vi đó” [4, tr.7];

- “Miền trách nhiệm hình sự có nghĩa 
là miễn những hậu quả pháp lý ăối với một 
tội phạm do pháp luật quy định” [22, 
tr.269];

- “Miễn trách nhiệm hình sự là việc 
miễn kết tội cũng như áp dụng hình phạt 
đôi với ngươi thực hiện tội phạm và do vậy 
họ không bị coi là có tội. Nói cách khác, 
miễn trách nhiệm hình sự là miễn nhừng 
hậu quả pháp lý đôi với người phạm tội do 
pháp luật hình sự quy định” [8, tr. 14];

- “Miễn trách nhiệm hình sự có nghĩa 
là miễn những hậu quả pháp lý về các tội 
phạm dôi với người thực hiện tội phạm khi 
có những điều kiện theo quy định của pháp 
luật” [10, tr. 109];

- “Miễn trách nhiệm hình sự là không 
buộc tội một người chịu trách nhịêm hình 
sự vê tội mà họ đã thực hiện” [15, t r .321 ];

- “Miễn trách nhiệm hình sự là không 
truy cứu trách nhiệm hình sự một người vê 
việc đã thực hiện một tội phạm được quy 
định trong luật hình sự, thể hiện trong một 
văn bản của cơ quan Nhà nước có tham 
quyền’' [18, tr.238];

- “Miễn trách nhiệm hình sự là không 
buộc người phạm tội phái chịu trách nhiệm 
hình sự vể tội phạm mà người đó đã thực 
hiện” [20, tr.389];

- “Miễn trách nhiệm hình sự là không 
buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm 
hình sự vê tội mà người đó đã phạm” [21, 
tr.166];

- “Miễn trách nhiệm hình sự đôi vỏi 
ngưòi phạm tội có nghĩa là miễn truy cứu 
trách nhiệm hình sự và đương nhiên kéo 
theo cả miễn phải chịu các hậu quả tiếp 
theo do việc thực hiện trách nhiệm hình sự 
từ phía Nhà nước đem lại như: miễn bị kết 
tội, miễn phải chịu biện pháp cưỡng chê 
của trách nhiệm hình sự và miễn bị mang 
án tích. Trên thực tế  có thế có trường hợp 
ngưòi phạm tội được Tòa án miễn trách 
nhiệm hình sự trong giai đoạn xét xử. 
Trong trường hợp này, miễn trách nhiệm 
hình sự chỉ bao gồm miễn chịu biện pháp 
cưỡng chế của trách nhiệm hinh sự và 
miễn mang án tích” [17, t.r.9-10];

- “Miễn trách nhiệm hình sự là không 
buộc một người phải chịu trách nhiệm hình
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sự vê tội phạm mà người đó đã thực hiện” 
[19, tr.253];

- “Miễn trách nhiộm hình sự là miễn 
hậu quả pháp lý bất lợi của việc phạm tội, 
bao gồm việc miễn kết tội và đương nhiẽn, 
người được miễn trách nhiệm hình sự 
không bị COI là có tội, không phải chịu hình 
phạt và không phải mang án tích” [14, 
tr.97]...

Như vậy, vể cơ bản tất cả các quan 
điếm trên đây về khái niệm miễn trách 
nhiệm hình sự đều hợp lý, tương đối ngắn 
gọn và điều quan trọng là thông nhất trong 
việc khẳng dịnh rõ được nội dung  và bản 
chất pháp lý của nó. Tuy nhiên, đê đưa ra 
một khái niệm đầy đủ và chính xác vê nội 
dung, ngắn gọn và nhất quán về m ặt pháp 
lý, đồng thòi phù hợp với thực tiễn và 
chính sách nhân đạo của Nhà nước, theo 
chúng tôi khái niệm miễn trách nhiệm 
hình sự phải bao gồm các nội dung như: 
Bản chất pháp lý của nó (miễn trách 
nhiệm hình sự) là gì; hình thức thế hiện 
như thế nào; cơ quan có thẩm quyền nào 
áp dụng; đối tượng bị áp dụng là ai; và 
p h ả i  đ á p  ứ n g  c ă n  c ứ  p h á p  lý  v à  n h ữ n g  đ i ề u  

kiện cụ thê nào. Do đó, trên cơ sở xem xét 
các quan điểm khoa học dã nêu, kêt hợp 
với việc phân tích các quy định của pháp 
luật hình sự có liên quan, dưới góc độ khoa 
học luật hình sự, theo chúng tôi khái niệm 
miễn trách nhiệm hình sự có thê được định 
nghĩa như sau: Miễn trách nhiệm hình sự  
là một chế định nhản đạo của pháp luật 
hình sự Việt Nam  và được thê hiện băng 
văn bản với nội dung huỷ bỏ hậu quả pháp  
lý bất lợi của việc thực hiện hành vi nguy 
hiểm cho xã hội bị luật hình sự  cảm đôi với 
người bị coi là có lỗi trohg việc thực hiện 
hành vi đó, do cơ quan Điều tra , Viện kiếm

sát hoặc Tòa án tuỳ thuộc vào giai đoạn tố  
tụng hình sự tương ứng áp dụng khi có đầy 
đủ căn cứ pháp lý và những điều kiện luật 
định.

2. Các đặc điềm cơ bản của miễn trách  
nhiệm  hình sự

Như vậy, xuất phát từ khái niệm nêu 
trên và trên cơ sở nghiên cứu các quy định 
của pháp luật hình sự hiện hành có liên 
quan đến miễn trách nhiệm hình sự, cho 
phép chúng tôi rú t ra một sô đặc điểm cơ 
bản của nó như sau:

Thứ nhấ t, bên cạnh hàng loạt chế định 
khác như: các trường hợp loại trừ tính chất 
tội phạm của hành vi, các tình tiêt giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, 
thời hiệu (bao gồm thời hiệu truy cứu trách 
nhiệm hình sự và thời hiệu thi hành bản 
án), miễn chấp hành hình phạt, án treo, 
xóa án tích... thì miễn trách nhiệm hình sự 
cũng là một trong những chê định phản 
ánh rõ nét nhất nguyên tắc nhân dạo của 
chính sách hình sự nói chung và pháp luật 
hình sự Việt Nam nói riêng.

Thứ ha i, miễn trách nhiệm hình sự chỉ 
có thể được đặt ra đối với người nàơ là chủ thể 
của chính tội phạm ấy, đồng thòi phải đáp 
ứng đầy đủ căn cứ pháp lý và những điều 
kiện trong từng trường hợp mà pháp luật 
hình sự hiện hành quy định, cũng như tuỳ 
thuộc vào từng trường hợp miễn trách 
nhiệm hình sự đó là tuỳ nghi (lựa chọn) 
hay bắt buộc. Bơi lẽ, ngay cả trường hợp 
khi có đầy đủ căn cứ pháp lý và những 
điểu kiện quy định trong điều luật, nhưng 
nếu trường hợp đó là tuỷ nghi (lựa chọn) 
thì việc có áp dụng hay không áp dụng 
miễn trách nhiệm hình sự đều do các cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.
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Thứ ba , miễn trách nhiệm hình sự do 
cơ quan Nhà nước có thẩm  quyển quyêt 
định phái được thê hiện bàng vàn bản. Cụ 
thể, cơ quan điều tra  ra  quyết, định đình 
chỉ điều tra  (bằng văn bán) khi có căn cứ 
quy định tại Điều 19, Điều 25 và khoản 2 
Điều 69 Bộ luật hình sự (Điều 164 Bộ luật 
Tô' tụng Hình sự năm 2003); Viện Kiểm sát 
ra quyết định đình chí vụ án (bằng văn 
bản) khi có một trong các căn cứ quy định 
tại Điều 19, Điểu 25 và khoản 2 Điều 69 
Bộ luật hình sự (Điều 169 Bộ luật tố  tụng 
hình sự năm 2003) hoặc rú t quyết định 
truy tô và đề nghị Tòa án đình chỉ vụ án 
(Điều 181 Bộ luật Tô tụng hình sự năm 
2003).

Thứ tư, phụ thuộc vào giai đoạn tố tụng 
hình sự tương ứng cụ thể, miễn trách 
nhiệm hình sự chỉ được thực hiện bởi một 
cơ quan Nhà nước có thẩm  quyền. Cụ thế, 
đó là cơ quan Điểu tra, Viện Kiểm sát hoặc 
Tòa án (các Điều 164, 169 và 181 Bộ luật 
TTHS năm 2003), và tấ t  nhiên phải đáp 
ứng đầy đủ cản cứ pháp lý  và những điều 
kiện do pháp luật hình sự quy định.

Thứ n ă m , miễn trách nhiệm hình sự 
luồn gắn liền và quan hệ chặt chẽ với chê 
định trách nhiệm hình sự trong luậ t hình 
sự Việt Nam. Khái niệm và cơ sớ của miễn 
trách nhiệm hình sự cũng xuất phát từ 
khái niệm và cơ sở của trách nhiệm hình 
sự. Theo đó, hiểu một cách chung nhấ t thì 
trách nhiệm hình sự là hậu  quả pháp lý 
bất lợi mà người phạm tội phải chịu do đã 
thực hiện hành vi phạm tội và được thê 
hiện bằng việc áp dụng đôì vỏi họ một hoặc 
nhiều biện pháp cưõng chê nghiêm khắc 
của Nhà nước do luật hình sự quy định. 
Còn miễn trách nhiệm hình sự có nghĩa 
không buộc người phạm tội phải chịu hậu

quả pháp lý bất lợi của việc phạm tội đó 
mà lẽ ra nếu không có đầy dủ căn cứ pháp  
lý và những điều kiện do luật định đê được 
miễn trách nhiệm hình sự, thì người đó 
phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định 
cua pháp luật hình sự. Ngoài ra, miễn trách 
nhiệm hình sự và trách nhiệm hình sự lại có 
cùng một cơ sở - đó là “việc thực hiện hành vi 
nguy hiếm cho xả hội mà luật hình sự quy 
đinh là tội phạm" [6, tr.133]. Trong cả hai 
trường hợp này, chủ thê thực hiện hành vi 
nguy hiểm cho xã hội mà luật hình sự quy 
định là tội phạm đều là người phạm tội. Nói 
cách khác, chủ thể là người thực hiện tội 
phạm, có lỗi, có đủ năng lực trách nhiệm hình 
sự và đạt độ tuổi theo luật định. Tuy nhiên, 
người phạm tội là người phải chịu trách 
nhiệm hình sự, còn người được miễn trách 
nhiệm hình sự (cũng là ngưòi phạm tội) 
nhưng trương hợp phạm tội của họ lại có đầy 
đủ cản cứ pháp lý và những điều kiện đế đitợc 
miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của 
pháp luật hình sự. Điều đó có nghĩa, trường 
hợp xét thấy không cần phải áp dụng trách 
nhiệm hình sự đôi với người phạm tội mà vẫn 
đảm bảo yêu cầu đấu tranh phòng và chông 
tội phạm, có căn cứ chứng tỏ khả năng giáo 
dục, cải tạo nhanh chóng hòa nhập vối 
cộng đồng của người phạm tội, thì các cơ 
quan Nhà nước có thấm quyền cho họ được 
miễn trách nhiệm hình sự.

Thứ sáu, ngươi được miễn trách nhiệm 
hình sự đương nhiên không phải chịu các 
hậu quả pháp lý hình sự bất lợi của việc 
phạm tội do mình thực hiện (như: không bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự, không phải 
chịu hình phạt hoặc biện pháp cưõng chê 
về hình sự khác, không bị coi là có án tích 
và không bị coi là có tội). Tuy nhiên, trong 
Bộ luật hình sự hiện hành của nước ta, 
nhà làm luật chưa quy định ngoài ra họ có
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phai chịu một hay nhiều biện pháp cưỡng 
chê về hình sự khác hay không?. Vê vấn đê 
này, trước đây Hội dồng Thẩm phán Tòa 
án nhản dân tôi cao đã ban hành Nghị 
quyết số’ 02/HĐTP ngày 05/01/1986 về việc 
Hướng dẫn áp dụng một số quy định của 
Bộ luật hình sự, trong Mục VIII có nêu 
“Khi đã miễn trách nhiệm hình sự thi Tòa 
án không được quyết định bất kỳ loại hình 
phạt nào nhưng vẫn có th ế  quyết định việc 
bồi thường cho người bị hại và giải quyết 
tang vật". Mặc CỈÙ vậy, nói chung thực tiễn 
xét xử cho thấy, người được miễn trách 
nhiệm hình sự vẫn có thê phải chịu một 
hoặc nhiều biện pháp tác dộng vê mặt 
pháp lý thuộc các ngành luật tương ứng 
khác. Cụ thê là: các biện pháp ngăn chặn 
theo quy định của pháp luật tó  tụng hình 
sự; buộc phải phục hồi lại tình trạng ban 
đầu, buộc bồi thường thiệt hại... theo quy 
định của pháp luật dân sự; phạt tiền, cảnh 
cáo hoặc buộc thôi việc theo quy định của 
pháp luật hành chính; đình chì hợp đồng 
lao động theo quy định của pháp luật lao 
động) hoặc biện pháp ký luật... [4, tr.7].

Và cuối cùng, bảy là việc quy định chê 
định miễn trách nhiệm hình sự trong pháp 
luật hình sự Việt Nam có ý nghĩa quan 
trọng không những động viên, khuyến 
khích người phạm tội lập công chuộc tội, 
chứng tỏ khả năng giáo dục, cái tạo nhanh 
chóng hòa nhập vối cộng đổng, mà còn tạo 
cơ sở pháp lý cho sự kết hợp các biện pháp 
cường chê hình sự của Nhà nước với các 
biện pháp tác dộng xã hội trong việc giáo 
dục, cải tạo người phạm tội, giúp họ trở 
thành người có ích trong xã hội, qua đó 
củng là “raọí cách hiệu nghiệm của việc 
thực hiện tốt nguyên tắc không đế  lọt tội 
phạm và người phạm  tội" [22, tr.268], giảm 
nhẹ cưìng độ áp dụng trách nhiệm hình sự

và hình phạt khi có căn cứ pháp lý và 
những điều kiện  cho phép.

3. Các trường hợp m iển  trách nhiệm  
hình sự  được quy định tron g  Bộ luật 
Hình sự  V iệt Nam  năm  1999

Qua tìm hiếu các quy phạm của chế 
định miễn trách nhiệm hình sự theo quy 
dinh của Bộ luật Hình sự năm 1999 cho 
thấy, trong pháp luật hình sự hiện hành 
nước ta có chín trường hợp miễn trách 
nhiệm hình sự nằm rải rác ở cả Bộ luật 
Hình sự, bao gồm năm  trường hợp trong 
Phần chung (Điểu 19, Điểu 25, Khoản 2 
Điều 69) và bôn trường hợp trong Phần các 
tội phạm (Khoản 3 Điều 80, Đoạn 2 Khoản 
6 Điều 289, Khoản 6 Điều 290 và Khoản 3 
Điều 314), mà dưới đây chúng ta sẽ lần 
lượt xem xét.

3.1. Miên t rá c h  nh iêm  hình  sư clo tư  
ỷ  nứa chừ ng  c h ấ m  dứ t  viêc thực hiện 
tôi  p h a m

Điều 19 Bộ luậ t Hình sự năm 1999 quy 
định ’T ự  ý nửa chừng chấm dứt việc phạm 
tội là tự mình không thực hiện tội phạm 
đến cùng, tuy không có gì ngăn cán. Người 
tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 
được miễn Irách nhiệm hình sự vẻ lội định 
phạm; nếu hành vi thực tế  đã thực hiện có 
đủ yếu tô cấu thành  của một tội khác, thì 
người đó phải chịu trách nhiệm hình sự vê 
tội này”. Theo đó, đây là trường hợp miễn 
trách nhiệm hình sự có tính chất bắt buộc 
vì nhà làm luật sử dụng th u ậ t  ngừ “được 
miễn”. Tuy nhiên, trường hợp miễn trách 
nhiệm hình sự này chỉ tồn tại trong trường 
hợp tội phạm đã thực hiện ở giai đoạn 
chuẩn bị phạm  tội và phạm tội chưa đạt 
(chưa hoàn thành), đồng thòi cũng không 
phụ thuộc đó là tội phạm nào (tội phạm ít
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nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội 
phạm rấ t nghiêm trọng và tội phạm đặc 
biệt nghiêm trọng). Trường hợp hành vi 
thực tế  đã thực hiện của ngươi phạm tội có 
đủ yếu tô̂  cấu thành tội phạm của một tội 
khác, thì người đó phải chịu trách nhiệm 
hình sự về tội phạm này. Như vậy, đây là 
quy định vừa mang tính nhân dạo nhưng 
đồng thời cũng thể hiện nguyên tác pháp 
chế, công bằng trong đường lôi xử lý, cũng 
như trong công tác đâu tranh phòng chông 
tội phạm, bảo vệ các quan hệ xà hội khỏi 
tội phạm xâm hại hoặc đe dọa xâm hại. 
Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự năm 1999 của 
nước ta mới chỉ quy định việc áp dụng 
trường hợp miễn trách nhiệm hình sự đối 
với một loại người đồng phạm - người thực 
hành (khi sử dụng thuật ngừ “việc phạm 
tội”) mà chưa quy định cụ thê và rõ ràng 
việc áp dụng nó vối ba loại người đồng 
phạm còn lại - người tô chức, người xúi 
giục và người giúp sức [7, t.r.224l. Tất 
nhiên, vê vấn đê này dã được hướng dẫn 
trong Mục I Nghị qụyết sô' 01-89/HĐTP 
ngày 19-04-1989 của Hội đồng Thẩm phán 
Tòa án nhân dân tôi cao Hướng dẫn bô 
sung việc áp dụng một sô quy định của Bộ 
luật hình sự, song cần được nhà làm luật 
nước ta chính thức ghi nhận trong Bộ luật 
Hình sự năm 1999 hiện hành.

3.2. Miễn trách nhiệm hình sự CỈO 
sự chuyên biên của tình hình

Theo khoản 1 Điều 25 Bộ luật Hình sự 
năm 1999 thì người phạm tội “được miễn 
trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành 
điều tra, truy tố hoặc xét xử, do chuyên 
biên của tình hình mà hành vi phạm tội 
hoặc người phạm tội không còn nguy hiếm 
cho xả hội nữa”. Theo đó, đây là trường hợp 
miễn trách nhiệm hình sự có tính chất bắt

buộc đôi với hai trường hợp - a) Khi tiên 
hành điểu tra, truy tô hoặc xét xử do có sự 
chuyển biến của tình hình mà hành vi 
phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội 
nữa và b) Khi tiến hành điều tra, truy tô 
hoặc xét xử do có sự chuyên biến của tình 
hình mà người phạm tội không còn nguy 
hiếm cho xã hội nữa. Trước đây trong Bộ 
luật Hình sự năm 1985 thì đây là trường 
hợp miễn có tính chất tuỳ nghi (quy dinh 
là có thế được miễn). Do đó, đây là một 
điếm mới quan trọng thê hiện xu hướng 
nhân đạo hóa trong pháp luật hình sự Việt 
Nam nói chung, cũng như trong việc áp 
dụng các chê định nhân đạo của Bộ luật 
Hình sự năm 1999 đôi với người phạm tội 
và đôi với cả hành vi phạm tội của họ nữa. 
Ngoài ra, Khoản 1 cũng mới bô sung thêm 
trong giai đoạn truy tô (ngoài giai đoạn 
điểu tra và xét xử theo Điều 48 Bộ luật 
Hình sự năm 1985), người phạm tội cũng 
dược miễn trách nhiệm hình sự nếu hội đủ 
căn cứ pháp lý và những diều kiện khác do 
luật định.

Cũng trong Khoản 1 Điều luật này, nhà 
làm luật nước ta không quy định áp dụng 
trường hợp miễn trách nhiệm hình sự này 
đôi với loại tội phạm nào, cho nên, nó được 
áp dụng đối với tấ t cả các loại tội phạm 
(quy định tại Khoản 3 Điều 8), miễn là khi 
có đủ căn cứ pháp lý chung (khi tiến hành 
điều tra, truy tô hoặc xét xử, do sự chuyên 
biến của tinh hình) và phải thuộc một 
trong hai điều kiện đả nêu tại khoản 1 của 
điều luật đó - hành vi phạm  tội không còn 
ngay hiềm cho xã hội nữa hoặc người phạm  
tội không còn nguy hiếm cho xã hội nữa. 
Tuy nhiên, nếu phân tách hai trường hợp 
như vậy sẽ không phù hợp với thực tiễn áp 
dụng. Bởi lẽ, trong thực tế  không thê miễn 
trách nhiệm hình sự cho người phạm tội
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nếu khi tiến hành điều tra, truy tó hoặc 
xét xử do sự chuyên biến của tình hình, mà 
hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho 
xã hội nhưng người phạm tội vẫn còn nguy 
hiểm cho xă hội hoặc ngược lại [11, tr.3].

3.3. Miên trách  nhiêm hình sư do 
sư ăn năn hôi cải  của người phatn  tôi

Theo khoán 2 Điều 25 Bộ luật Hình sự 
năm 1999 thì trong trường hợp “trước khi 
hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm 
tội đả tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có 
hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra  tội 
phạm, cô gáng hạn chê đến mức thấp nhất 
hậu quả cúa tội phạm, thì cũng có thể được 
miễn trách nhiệm hình sự”. Xem xét 
trường hợp miễn này cho thấy đây là 
trường hợp miễn trách nhiệm hình sự có 
tính chất tuý nghi (có thê dược miễn), nếu 
trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, 
người đó phải tự thú vê tội phạm chưa bị 
phát giác; phải khai rõ sự việc, góp phần có 
hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội 
phạm (có nghía khai dầy đủ tấ t  cả hành vi 
phạm tội của mình, của những người dồng 
phạm khác, giúp đỡ cơ quan điều tra phát 
hiện tội phạm). Ngoài ra, cùng vối việc tự 
thú, người phạm tội phái chủ động ngàn 
chăn hậu quả của tội phạm, có nghĩa chủ 
động làm cho hậu quả không xảy ra hoặc 
hạn chê tới mức thấp nhất những thiệt hại 
cho Nhà nước, cho tô chức hoặc cho công 
dân.

Tuy nhiên, cần chú ý phân biệt tự thú 
với đầu thủ, phân biệt hành vi chủ động 
ngăn chặn hậu quả vói hành vi tự nguyện 
khắc phục hậu quá. Theo đó, tự thú là việc 
người phạm tội tự mình ra trình diện trước 
cơ quan Nhà nước có thấm quyền thông 
báo vê hành vi phạm tội của mình sau khi 
phạm tội và trước khi hành vi phạm tội

hoặc bản thân người đó bị phát hiện, còn 
đầu thú là trường hợp người phạm tội ra 
khai báo trước cơ quan Nhà nước có thẩm 
quvền về hành vi phạm tội của mình (mặc 
dù có thể trôn tránh) sau khi tội phạm 
hoặc bản thân ngươi đó đã bị phát hiện. 
Bên cạnh đó, hành vi tự nguyện khắc phục 
hậu quả là hậu quả xảy ra rồi, người phạm 
tội chỉ tự nguyện sửa chừa, bồi thường 
những thiệt hại mà họ dã gây ra, nhừng 
thiệt hại này chủ yếu là thiệt hại về tài 
sản. Còn hành vi chủ động ngăn chặn hậu 
quả là chủ động làm cho hậu quả không 
xảy ra hoặc hạn chế tới mức thấp nhất 
những thiệt hại cho Nhà nước, cho tố chức 
hoặc cho công dân.

Tương tự như vậý, về trường hợp miễn 
trách nhiệm hình sự này theo chúng tôi 
nhà làm luật cũng cần có hướng dẫn cụ thê 
một sồ nội dung như: như thê nào là bị 
phát giác, ai phát giác - các cơ quan tư 
pháp hình sự có thấm quyền hay nhân dân 
phát giác...

3.4. Miễn t rách  nhiệm hình sự khi  
có quyết d in h  đ a i xá

Cũng theo Khoản 3 Điều 25 Bộ luật 
Hình sự năm 1999 thì người phạm tội được 
miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết 
định đại xá. Đây cũng là một trường hợp 
miễn trách nhiệm hình sự có tính chất băt 
buộc khi có văn bản đại xá.

Đại xá là việc miễn trách nhiệm .hình 
sự đôi vối một loại tội phạm hoặc một 
người phạm tội nhất định [16, tr.159]. 
Theo quy định của Hiến pháp nước ta thì 
chỉ có Quôc hội mới có thẩm quyền quyết 
định đại xá (Khoản 10 Điều 84). Cơ sở đẻ 
Quốc hội ban hành quyết định đại xá thông 
thường nhân dịp có những sự kiện lịch sử 
đặc biệt quan trọng của đất nước, thê hiện
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cìína sáci nhân đạo của Nhà nước ta đôi 
yji ìigười phạm tội. Văn bản đại xá do 
QuôV hội )an hành có hiệu lực đôi vối tất 
cá những hành vi phạm tội được nêu ra 
t"0nf văr bản đó xảy ra trưốc khi ban 
ỉànỉ' văn bản đại xá thì được miễn truy 
(ứu trách nhiệm hình sự, nếu đã khỏi tô", 
truy tô h(ặc xét xử thì phải đình chỉ, nếu 
cả ciấp lành xong hình phạt thì được coi 
H kkông (ó án tích. Tuy nhiên, trường hợp 
nôtngưò bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
thấy mini không phạm tội thì mặc dù đã 
(ó vin bai đại xá vẫn có quyền yêu cầu 
f'òa án đía ra xét xử. Khi đưa ra xét xử 
tếu thấy 'ằng người đó không phạm tội thì 
''òa án pìải tuyên bô họ không phạm tội; 
riíờìg hợ) nếu Tòa án xét thấy rằng người 
ló (ó tội thì áp dụng văn bản đại xá đê 
niềỉ tráci nhiệm hình sự cho họ.

ĩ.5. Niễn trách  nhiêm hình sư đôi 
)ới tg ư à  chư a  th à n h  n ién  pharn  tôi

{hoải 2 Điều 69 Bộ luật Hình sự năm 
199$ qu> định “người chưa thành niên 
)han tội có thê được miễn trách nhiệm  
lim $ự> lếu người đó phạm tội ít nghiêm  
rọrg hoậ' tội nghiêm trọng, gây hại không 
ớn có nhều tinh tiết giảm  nhẹ và được gia 
tìm  hoặi cơ quan tô chức nhận giám sát, 
?iá( dục Đây là trường hợp miễn trách 
nhi«m hhh sự có tính chất tuỳ nghi và 
t,hu>c thân quyền của tấ t  cả các cơ quan tư 
pháp hìni sự có thẩm quyền tuỳ thuộc vào 
ơiaiđoạntô' tụng hình sự tương ứng, nếu 
d \\: ung tẩy đủ căn cứ pháp lý và những 
điềi kiện do luật định. Điều này khác vối 
Bộ uật hnh sự năm 1985 (Khoản 3 Điều 
59)thẩmquyền miền trách nhiệm hình sự 
cho ngưò chưa thành niên thuộc về duy 
nhít mội cơ quan - Viện Kiếm sát nhân 
dir. Nhĩ vậy, điều kiện để người chưa

thành niên dược áp dụng chế định nhân 
đạo này của Bộ luật Hình sự năm 1999 khi:

Thứ nhấ t, người phạm tội là người 
chưa thành niên (Điều 68 Bộ luật Hình sự 
năm 1999).

Thứ hai, tội phạm mà người đó thực 
hiện phải là tội ít nghiêm trọng hoặc tội 
nghiêm trọng, gây hại không lớn. về  điều 
kiện này, khác với Bộ luật Hình sự năm 
1985, Bộ luật Hình sự năm 1.999 còn quy 
định một điểm nữa là không chỉ người 
chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng 
được áp dụng miễn trách nhiệm hình sự 
mà còn quy định cho cả người chưa thành 
niên phạm tội nghiêm trọng cũng được 
xem xét miễn trách lìhiệm hình sự. Ngoài 
ra, tội phạm nghiêm trọng ở đảy khác với 
quy định về tội phạm nghiêm trọng trong 
Bộ luật Hình sự năm 1985 vì tội phạm 
nghiêm trọng trong Bộ luật Hình sự năm 
1999 là tội phạm gây nguy hại cho xã hội 
mà mức cao nhất của khung hình phạt đôi 
với tội ấy là đến bảy năm tù, còn tội phạm 
nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự năm 
1985 là tội phạm gây nguy hại cho xã hội 
mà mức cao nhất của khung hình phạt đổi 
với tội ấy là trên năm năm tù, tù chung 
thân hoặc tử hình. Như vậy, Bộ luật Hình 
sự năm 1999 quy định theo hướng có lợi 
cho người chưa thành niên phạm tội, làm 
cho diện (phạm vi) người chưa thành niên 
có thể dược miễn trách nhiệm hình sự rộng 
hơn, và điều này thể hiện rõ nét bản chất 
nhân đạo trong pháp luật hình sự Việt 
Nam.

Thứ ba , có nhiều tình tiết giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự. Các tình tiết giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự này có thế được 
quy định trong luật (Khoản 1 Điều 46 Bộ 
luật Hình sự năm 1999) và không được quy
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định trong luật (trong các văn bán hướng 
dẫn áp dụng pháp luật hoặc do Tòa án tự 
cân nhác, xem xét trong từng trường hợp 
cụ thê và ghi rõ trong bản án).

Thứ tư, người dó được gia đình hoặc co' 
quan, tổ chức giám sát, giáo dục. Việc quy 
định điếu kiện này giúp cho người chưa 
thành niên có điểu kiện sửa chữa sai lầm, 
tạo điều kiện đê họ phát triển lành mạnh 
và trở thành những người có ích cho xã hội, 
đồng thời góp phần xã hội hóa hoạt động 
giáo dục, cải tạo người phạm tội, đưa họ 
vào chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình 
và xà hội.

Tuy nhiên, việc luật quy định ‘'Người 
chưa thành niên phạm tội có thê được miễn 
trách nhiệm hình sự, nếu người đó phạm  
tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, 
gây hại khổng lớn...” (Khoản 2 Điều 69) dễ 
gâv hiểu lầm là mâu thuẫn với quy định 
uTội phạm nghiêm trọng là tội phạm  gây 
nguy hại lớn cho xă hội mà mức cao nhất 
của khung hình phạt đôi với tội ấy là đến 
bảy năm tù”. Bởi lẽ, không thê có tội phạm 
nghiêm trọng lại gây hại không lớn, có 
chăng chí là tội phạm nghiêm trọng nhưng 
thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, hoặc tội 
phạm nghiêm trọng gây thiệt hại (hậu 
quả) không lớn mà thôi. Do đó, nội dung 
này nên sửa thành tội phạm  nghiêm  
trọng, gày th iệ t  hại không /ớn...” mới 
chính xác và phù hợp. Ngoài ra, luật củng 
chưa quy định rõ trường hợp nào thì gia 
dinh theo dõi và giáo dục, trường hợp nào 
thì cơ quan, tô chức giám sát và giáo dục, 
quản lý ?...

3.6. Miễn trách  nhiêm hình sư đôi  
với người p h a m  tôi g iá n  dièp

Tội gián điệp là một trong những tội 
phạm đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an

ninh quốc gia. Đôi với tội này, Nhi nưốiì ta 
có đưòng lối xử lý rấ t nghiêm khát và kiên 
quyết. Bởi lẽ, ổn định và giừ vững an n nh 
quốc gia bao giờ cũng là vấn đê sôig CÒI vô 
cùng quan trọng của bất kỳ quốc gia rào 
Tuy vậy, là một tội phạm đặc bệt n^uy 
hiểm song căn cứ vào tính chất Ví mức độ 
nguy hiểm của hành vi phạm tội, Mià ĩìỉàc 
ta vẫn có đường lối xử lý riêng đôi với 
người phạm tội trong trường hợp ó  càn cứ  
pháp lý và những điều kiện nhất lịnh. Vì 
vậy, Khoản 3 Điều 80 Bộ luậ t Iỉìnl sự nírn 
1999 quy định "Người đả nhận Um g á n  
điệp nhưng không thực hiện nhiệm vụ đỉợc 
giao và đả tự  thú, thành khàn kha báo với 
cơ quan Nhà nước có thảm quyền 'h i đ/ực 
miễn trách nhiệm hình sự '. Đây lí trưcng 
hợp miễn trách nhiệm hình sự bát mộc chi 
nhà làm luật sử dụng th u ậ t  n^ữ ‘'đtợc 
miễn”. Theo đó, người phạm tội lú: đầu cô' 
ý nhận làm gián điệp nhưng sau dó hỉặc 
trong quá trình thực hiện nhiệm \ạ thì họ 
đã nhận ra hành vi của mình là 71 phim 
pháp luật và nếu bị cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền phát hiện thì bản tlân ptảị 
chịu hình phạt rất nghiêm khác *à ngỉài 
ra còn gây ảnh hưởng rấ t lớn đến tnh hnh 
an ninh, chính trị của đất nước. Nặt. khic 
cũng có thể hoàn cảnh, điều kiện'lẫn cến 
việc người đó phạm  tội là do bị 'P biộc 
mua chuộc hay bị dụ dỗ mà nhậi nhi»m 
vụ, cung cấp các tin tức cho nước Igoài. Oo 
vậy, nếu họ không thực hiện niiệm vụ 
được giao và đã đi tự thú, khai b;o thàih 
khẩn với cơ quan Nhà nước có thẩn quVìn 
về hành vi phạm tội của mình t.h căn cứ 
vào tính chất và mức độ nguy hểm của 
hành vi phạm tội, nhân thân nguíi phim 
tội nhận thấy là người phạm tội đí thựcsự 
ăn năn hối cải nên việc truy cm trích 
nhiệm với họ là không cần thiết th họ điỢc 
miễn trách nhiệm hình sự.
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3.7 & 3.8. Miến trách nhiệm hình  sự  
cho người  p h a m  tội đưa  hối lộ hoặc  
môi g iớ i  hối lộ

Tội dưa hôi lộ và môi giỏi hôi lộ được 
ghi nhận tại Đoạn 2 Khoản 6 Điều 289 và 
khoản 6 Điều 290 Bộ luật Hình sự năm 
1999. Về hành vi đưa hôi lộ thì điều kiện 
đê dược miễn trách nhiệm hình sự, được 
ghi nhận tại đoạn 2 Khoản 6 Điều 289 Bộ 
luật Hình sự năm 1999 đó là "người đưa 
hôi lộ tuy không bị ép buộc nhưng đà chủ 
đông khai báo trước khi bị p h á t giác, thỉ có 
thè được miễn trách nhiệm hình sự và được 
hoàn trả lại một phần hoặc toàn hộ của đã 
dùng đê đưa hối lộ". Người phạm tội đă 
thực hiện các hành vi cấu thành  tội đưa 
hôi lộ nghĩa là đã đưa ra và yêu cầu người 
có chức vụ nhận tiền của hoặc chấp nhận 
sự đòi hỏi hôi lộ của người có chức vụ và 
như vậy họ đã phạm tội đưa hồi lộ và lẽ ra 
ho phải chịu trách nhiệm hình sự về tội 
đua hôi lộ, song do khi chưa bị phát giác, 
mặc dù không bị ép buộc và bản thân có 
thè giữ kín mà không ai biết nhưng họ đã 
chú dộng khai báo và tự nhặn  hành vi 
phạm tội của mình trước cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền. Với hành động như vậy thê 
hiện họ dã tự mình ăn năn hôi cải, khai 
báo hành vi phạm tội của mình và những 
người phạm tội khác. Vì vậy, pháp luật quy 
định trường hợp này có thê được xem xét 
đê rniễn trách nhiệm hình sự với người 
phạm tội, thê hiện tính nhân đạo trong 
pháp luật hình sự, hướng vào việc khuyên 
khích lẽ phải, động viên điều tốt, điều 
thiện ở mỗi con người sau khi đã thực hiện 
tội phạm.-

Còn đôi vối tội môi giới hôi lộ, Bộ luật 
Hình sự năm 1985 không quy định cho họ 
đượ: miễn trách nhiệm hình sự. Điều này

có nghĩa bất kê trường hợp nào có đu hành 
vi cấu thành  tội môi giới hôi lộ thì người 
phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự. 
Đến Bộ luật Hình sự năm 1999 thì tội môi 
giới hồi lộ được tách ra thành một diều luật 
riêng biệt và ngưòi phạm tội có thê được 
miễn trách nhiệm hình sự theo quy định 
của pháp luật. Trường hợp này được ghi 
nhặn tại Khoản 6 Điều 290 Bộ luật Hình 
sự nảm 1999 vối nội dung "người môi giới 
hôi lộ m à chủ động khai báo trước khi bị 
phát giác, th i C-Ó th ế  được miễn trách nhiệm  
hinh sự '.

Nhu vậy, hai trường hợp miễn được 
phân tích ỏ trên là các trường hợp miễn 
trách nhiệm hình sự có tính chất tuỳ nghi 
và chúng được áp dụng theo các căn cứ 
pháp lý và những điều kiện do các điểu 
luật tương ứng đó quy định. Điều này thê 
hiện chính sách hình sự của Nhà nước ta 
nhằm nghiêm trị những đôi tượng nhặn 
hôi lộ, đồng thời có tác dụng động viên, 
khuyên khích những người tô* giác chủ 
động khai báo dể phát hiện sớm và đấu 
tranh có hiệu quả đôi với các tội phạm hổi 
lộ.

3.9. Miễn t rá c h  nhiêm hình  sư đôi  
với người  p h a m  tội không  tô g iác  tôi 
pharn

Không tổ’ giác tội phạm là tội phạm 
được quy định ở Điều 314 Bộ luật Hình sự 
năm 1999. Hành vi không tô giác tội phạm 
luôn luôn được thực hiện dưới hình thức 
không hành động. Người phạm tội biết rõ 
có tội phạm xảy ra nhưng cố’ ý không báo 
cho cơ quan có thẩm  quyền biết. Hành vi 
này chỉ cấu thành tội phạm khi không tô' 
giác một trong những tội phạm nhất định 
được quy định cụ thê (mà Điêu 314 quy 
định và dẫn chiếu ở Điều 313 Bộ luật Hình
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Sự năm 1999). Tuy nhiên, người không tô 
giác tội phạm nếu đã có hành vi can ngăn 
người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của 
tội phạm thì có thê được miễn trách nhiệm 
hình sự hoặc miễn hình phạ t (Khoản 3 
Điều 314). Trong trường họp này mặc dù 
người phạm tội đã thực hiện một trong các 
hành vi cấu thành tội phạm và lẽ ra họ 
phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này 
nhưng do họ có một trong các điều kiện 
quy định tại Khoản 3 Điểu luật ấy nên họ 
dược miễn trách nhiệm hình sự và những 
điêu kiện đó bao gồm: Thứ n h ấ t, người 
không tố giác tội phạm phải có hành động 
can ngăn người phạm tội và th ứ  h a i, người 
phạm tội hạn chế tác hại của tội phạm.

Đây cũng là trường hợp miễn trách 
nhiệm hình sự có tính chất tuỳ nghi, khi có 
cơ sở cho thấy, người tuy không tố  giác tội 
phạm nhưng có đủ căn cứ do luật định. 
Song, so VỚI quy định tại Bộ luậ t Hình sự 
năm 1985 thì Bộ luật Hình sự năm 1999 có 
một điếm khác. Cụ thể, quy định vê không 
tố giác tội phạm tại Điều 22 Bộ luật Hình 
sự năm 1999 có một khoản vê việc loại trừ 
trách nhiệm hình sự cho người không tô" 
giác tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, 
cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của 
người phạm tội trừ  trường hợp không tố 
giác tội phạm là các tội xâm phạm an ninh 
quôc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt 
nghiêm trọng (cũng giồng với Khoản 2 
Điều 314 Bộ luậ t này).

4. Một sô k iến nghị

Qua nghiên cứu các quy định về miễn 
trách nhiệm hình sự và việc áp dụng nó 
trong thực tiễn, chúng tôi có một số  kiến 
nghị hoàn thiện về các quy phạm của chê 
định này trong Bộ luậ t Hình sự năm 1999 
như sau:

Thứ n h ấ t, trong từng trường hụp miễn 
trách nhiệm hình sự (trong cả Phần chung 
và Phần các tội phạm) của Bộ luật này cần 
có văn bản hướng dẫn cụ thê và thông nhất 
một sô khái niệm, căn cứ vào những điều 
kiện cụ thế mà đã được phân tích ở trên.

Thứ h a i, việc quy định các trường hợp 
miễn trách nhiệm hình sự cụ thế rải rác tai 
các điều luật, các chương khác nhau thuôc 
Phần chung và Phần các tội phạm Bộ luật 
Hình sự Việt Nam năm 1999 rõ ràng là 
chưa chặt chè và hợp lý vê kỹ thuật lập 
pháp. Chính vì vậy, nhà luật nước ta cần 
có sự sửa đối kịp thời vê kỹ thuật lặp pháp 
cho phù hợp và chính xác [7, tr.224].

Thứ ba, nhà làm luật cũng cần có văn 
bản cụ thô hóa và tách biệt hai chế định - 
miễn trách nhiệm hình sự và miễn hình 
phạt. Luật mới chỉ quy định “Người phạm  
tội có thê được miễn hình phạt trong trường 
hợp phạm  tội có nhiều tình tiết giảm nhe 
quy định  tại Khoán 1 Điều 46 của Bô luât 
này, đáng được khoan hồng đặc biêt 
nhưng chưa đến mức được miễn trách 
nhiệm hình sự" (Điều 54) hoặc “Người 
không tố  giác tội phạm  nếu đà có hành vi 
can ngăn người phạm  tội hoặc hạn chế tác 
hại của tỏi phạm  thì có thô’ đư<tc miền 
trách nhiệm  h ình  sự  hoặc miễn hình phạt” 
(Khoản 3 Điều 314). ơ  đây, nhà làm luật 
nước ta đã có sự phân hóa hai chế định này 
trong luật nhưng rỏ ràng vẫn chưa có phân 
tách cụ thê chúng trong chính các quy định 
tương ứng dó để thuận lợi cho thực tiễn áp 
dụng. Bởi lẽ, miễn hình phạt và miễn trách 
nhiệm hình sự khác nhau vê cơ sở áp dụng 
điều kiện áp dụng, thẩm  quyền áp dụng và 
giai đoạn áp dụng trong tc» tụng hình sự. 
Người được áp dụng miễn hình phạt khi ho 
chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình

Tạp ch i Khoa học Đ H Q G H N , K inh tè - Luậ t, T  XX. Sô Ị , 2004



6 2
Trịnh Tiến Việt

Sự, còn người được miễn trách nhiệm hình 
sự lại đương nhiên được miễn hình phạt. 
Ngoài ra, miễn hình phạt chỉ do Tòa án 
quyết định sau khi đã tuyên một hình phạt 
cụ thể đôi vối người phạm tội, còn miễn 
trách nhiệm hình sự có thế do các cơ quan 
khác nhau áp dụng (cơ quan Điều tra, Viện 
Kiểm sát hoặc Tòa án).

Thứ tư, trong Bộ luật Hình sự nàm 
1999 hiện hành, nhà làm luật nước ta mới 
chỉ quy định riêng trường hợp miễn trách 
nhiệm hình sự đối với người chưa thành 
niên phạm tội (Khoản 2 Điều 69) là giao 
ngưòi phạm tội cho gia đình hoặc cơ quan, 
tổ chức nơi người đó cu' trú, công tác giám 
sát, giáo dục, nhưng chưa quy định đôi với 
các trường hợp miễn trách nhiệm hình sự 
khác. Bởi lẽ, miễn trách nhiệm hình sự 
trong luật hình sự Việt Nam là một biện 
pháp pháp lý cần sự tham gia rộng rãi của 
quần chúng nhân dân, của các cơ quan, tô 
chức và nhất là gia đình người được miễn 
trách nhiệm hình sự để giám sát, giáo dục, 
giúp người phạm tội nhanh chóng hòa 
nhập cộng đồng, lao động và làm việc đê 
trở thành người có ích cho xã hội. Chính vì 
vậy, chúng tôi cho rằng nhà làm luật nước 
ta cần quy định đôi với tấ t  cả các trường 
hợp miễn trách nhiệm hình sự, người

phạm tội đều phải bị gia đình hoặc cơ 
quan, tô chức nơi người đó cư trú  hoặc làm 
việc (có thẩm quyền tương ứng) quản lý, 
giám sát. và giáo dục để tránh việc người 
phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự 
lại tái phạm tội hoặc vi phạm pháp luật. 
Có như vậy mới nâng cao hiệu quả của việc 
kết họp các biện pháp cưỡng chế hình sự 
của Nhà nước với các biện pháp tác động 
xả hội trong việc giáo dục, cải tạo người 
phạm tội, góp phần đấu tranh  phòng và 
chống tội phạm đạt kêt quả cao.

Và cuôi cùng, thứ năm, đê phù hợp với 
thực tiễn xét xử và pháp luật hình sự các 
nước, cùng như góp phần nhân đạo hóa 
hơn nữa chính sách hình sự của Nhà nước 
trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp 
quyền thi theo chúng tôi trong Bộ luật 
Hình sự năm 1999, nhà làm luật nước ta 
cần phải bô sung thêm một sô trường hợp 
miễn trách nhiệm hình sự khác như: miễn 
trách nhiệm hình sự cho người phạm tội 
khi người bị hại rú t yêu cầu khỏi tô, miên 
trách nhiệm hình sự cho người trốn khỏi 
nơi giam, miễn trách nhiệm hình sự do sự 
hòa hoãn giữa người bị hại và người phạm 
tội, miễn trách nhiệm do hêt thời hiệu truy 
cứu trách nhiệm hình sự...
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ABOUT THE PROVISION OF CRIMINAL LIABILITY EXEMPTION 
IN VIETNAM CRIMINAL CODE OF 1999

Trinh Tien Viet
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Exemption of criminal liability is a humanity provision of in Vietnam criminal law, 
actached to and has the same basic with criminal liability. Through studying about the 
provision of criminal liability exemption, to combine with practice, the author has anlyzed 
and cleared some problems, including:

- The first, the conception of criminal liability exemption.

- The second, features of criminal liability exemption.

- And the third, cases of criminal liability exemption in Vietnam criminal Code of 1999.

Throuugh those analization, the author conclusion and has propose to perfect provision 
of the provision criminal liability exemption in present Vietnam criminal Code of 1999.
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