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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của Đề tài 

Quyền bào chữa (QBC) là một quyền lợi đặc thù, cơ bản của công dân. Đây là 

một nguyên tắc Hiến định được ghi nhận tại Hiến Pháp năm 2013, đồng thời cũng là 

nguyên tắc cơ bản của pháp luật Tố tụng hình sự (TTHS) Việt Nam. Việc bảo đảm 

QBC của người bị buộc tội giúp cho cơ quan Tiến hành tố tụng (THTT) xác định 

được sự thật khách quan của vụ án, đảm bảo hoạt động tố tụng được tiến hành đúng 

trình tự, xét xử công minh, kịp thời, không để lọt tội phạm và không làm oan người 

vô tội. 

Việt Nam đã và đang tiến hành cải cách tư pháp (CCTP) nhằm xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) và một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm của công tác này chính là mở rộng hoạt động tranh tụng tại các phiên tòa xét xử 

hình sự. Xét đến cùng thì mục đích cơ bản mà TTHS hướng đến vẫn là bảo đảm 

tính công bằng của pháp luật và bảo vệ quyền con người (QCN), quyền công dân. 

Đặc biệt, khi đối tượng bị buộc tội là người chưa thành niên (CTN), chưa phát triển 

đầy đủ về thể chất, trí tuệ thì việc quy định và bảo đảm thực hiện QBC cho họ càng 

có ý nghĩa to lớn.  

Trong những năm qua, vấn đề bảo đảm QBC của người bị buộc tội nói chung 

và người bị buộc tội CTN nói riêng còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Tình trạng oan, sai 

trong điều tra, truy tố, xét xử vẫn còn nhiều, chất lượng của hoạt động tố tụng chưa 

cao dẫn đến việc giải quyết vụ án chưa đạt hiệu quả, xâm hại quyền và lợi ích hợp 

pháp của người CTN, chưa đáp ứng được đòi hỏi của tiến trình đổi mới tư pháp ở 

Việt Nam.  

Mặt khác, sau thời gian dài áp dụng pháp luật cho thấy những quy định của 

BLTTHS (BLTTHS) năm 2003 đối với người CTN phạm tội có một số nội dung đã 

bộc lộ sự thiếu chặt chẽ, chưa đầy đủ và cần thiết phải có sự điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với tình hình hiện nay. Những bất cập này đã dẫn đến sự tùy tiện của 

cơ quan THTT, người THTT khi áp dụng pháp luật, dẫn đến xâm phạm quyền và 
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lợi ích hợp pháp của người CTN. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, BLTTHS năm 

2015 ra đời với những sửa đổi, bổ sung hợp lý, quy định một cách cụ thể, thống 

nhất hơn về thủ tục tố tụng đối với người bị buộc tội CTN. Tuy nhiên, để đảm bảo 

các quy định này được thực thi có hiệu quả thì đòi hỏi phải có sự định hướng đúng 

đắn và phù hợp.    

Tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, những năm vừa qua việc áp dụng thủ tục đặc biệt 

khi tiến hành hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử đối với những vụ án mà 

người bị buộc tội là đối tượng CTN tuy đạt được những kết quả nhất định nhưng 

vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và bất cập. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cơ quan 

THTT chưa nắm vững và vận dụng chưa chính xác, triệt để các quy định của pháp 

luật tố tụng liên quan đến quá trình giải quyết vụ án do người CTN phạm tội. Đồng 

thời, do nhận thức của một bộ phận cán bộ THTT còn xem nhẹ vai trò CCTP, thậm 

chí vì lợi ích cục bộ, không chấp hành nghiêm ngặt các quy định của pháp luật 

TTHS, thiếu tôn trọng và chưa thực sự quan tâm đúng mức đến quyền lợi của người 

bị buộc tội CTN.  

Từ các góc độ quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật nói trên cho 

thấy việc nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề bảo đảm QCN nói chung và QBC của 

người bị buộc tội CTN trong TTHS nói riêng theo tinh thần CCTP ở Việt Nam hiện 

nay là vấn đề có ý nghĩa lớn và mang tính cấp thiết.  

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài “Bảo đảm quyền bào chữa 

của người bị buộc tội chưa thành niên theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ 

thực tiễn tỉnh Quảng Trị” làm Luận văn Thạc sĩ. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

QBC của người bị buộc tội CTN trong TTHS là vấn đề được nhiều nhà khoa 

học quan tâm nghiên cứu. Thời gian qua đã có một số công trình đề cập trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến đề tài này hoặc xem xét dưới sự tương quan là một phần, mục 

trong Giáo trình, sách chuyên khảo, bình luận hay đề cập chung khi nghiên cứu vấn 

đề về bảo đảm QBC đối với người bị buộc tội nói chung và đối với người bị buộc 

tội CTN nói riêng. 
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Một số Giáo trình, sách chuyên khảo nổi bật như: Giáo trình Luật TTHS Việt 

Nam, Nxb Công an nhân dân năm 2002, Giáo trình Luật TTHS Việt Nam, Nxb Tư 

pháp Hà Nội năm 2006…; Sách Bình luận khoa học BLTTHS Việt Nam năm 2003 

của tác giả Đinh Văn Quế, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 …; 

Sách nghiên cứu: Khảo sát Luật sư chỉ định theo pháp luật TTHS và thực tiễn tại 

Việt Nam, Đảm bảo QBC của người bị buộc tội, PGS.TS Phạm Hồng Hải…; Báo 

cáo QBC trong pháp luật hình sự và thực tiễn tại Việt Nam trong khuôn khổ chương 

trình phát triển Liên Hợp Quốc tháng 8 năm 2010. 

Bên cạnh đó, một số tác giả đã nghiên cứu và bảo vệ thành công các Luận án 

tiến sĩ, Luận văn thạc sĩ liên quan đến QBC của bị can, bị cáo là người CTN như: 

Luận án “Thực hiện QBC của bị can, bị cáo trong TTHS” của Hoàng Thị Sơn, 

Nguyễn Hữu Thế Trạch với Luận án “QBC của bị can, bị cáo là người CTN trong 

TTHS Việt Nam”, Luận án “Bảo đảm quyền có người bào chữa (NBC)của người bị 

buộc tội – so sánh giữa luật TTHS Việt Nam, Đức và Mỹ” của Lương Thị Mỹ 

Quỳnh… 

Có thể thấy, hầu hết các đề tài, bài viết, sách chuyên khảo đều chỉ đề cập đến 

một số vấn đề nhất định có liên quan đến quyền, QBC của bị can, bị cáo CTN và có 

rất ít bài viết về bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN. Trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị, việc nghiên cứu chỉ dừng lại ở đánh giá về tình hình người CTN phạm tội chứ 

chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ thống và toàn diện 

về đảm bảo QBC của người bị buộc tội CTN trong pháp luật TTHS và Luận văn 

này không trùng lặp với bất kỳ một công trình nghiên cứu nào khác. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1. Mục đích nghiên cứu  

Luận văn nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống những vấn đề lý luận 

về QBC của người bị buộc tội CTN trong TTHS Việt Nam thông qua việc phân tích 

thực trạng pháp luật và thực tiễn hoạt động TTHS liên quan. Trên cơ sở đó, đề xuất 

các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi cơ chế bảo đảm QBC của người bị buộc tội 

CTN từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. 



4 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để đạt được mục đích nghiên cứu nêu trên, Luận văn có các nhiệm vụ sau: 

- Làm rõ về mặt lý luận và pháp luật liên quan đến vấn đề bảo đảm QBC của 

người bị buộc tội CTN. 

- Đánh giá thực trạng bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. 

- Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật có liên quan đến 

bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN trong thời gian tới. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu là QBC của người bị buộc tội CTN theo quy định của 

pháp luật TTHS Việt Nam. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn chủ yếu phân tích các quy định của pháp luật TTHS Việt Nam từ 

năm 1998 cho đến nay. Đồng thời, đánh giá tình hình thực tiễn thi hành QBC đối 

với người bị buộc tội CTN từ giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Để giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu mà đề tài đặt ra, tác giả đã sử dụng phương 

pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí 

Minh về Nhà nước và pháp luật, những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về Nhà 

nước pháp quyền, về bảo đảm QCN để thấy rằng QBC là một quyền cơ bản, mang 

tính lịch sử và có sức ảnh hưởng lớn đến hiện thực xã hội.  

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Bên cạnh các phương pháp luận nêu trên, Luận văn kết hợp với các phương 

pháp nghiên cứu khoa học cụ thể: 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận, khái 

quát, đánh giá thực trạng và đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật 

có liên quan đến bảo đảm QBC của người CTN bị buộc tội. 
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- Phương pháp phân tích lịch sử, thống kê, so sánh được sử dụng để đánh giá 

quá trình phát triển, thực trạng pháp luật về bảo đảm QBC của người bị buộc tội 

CTN từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị. 

- Phương pháp so sánh cũng được sử dụng trong việc xác định quan điểm, giải 

pháp hoàn thiện pháp luật về bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN từ thực tiễn 

tỉnh Quảng Trị. 

- Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp. 

- Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa lý luận  

Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện, chuyên sâu về vấn đề 

QBC của người bị buộc tội CTN trong TTHS và các biện pháp bảo đảm thực hiện 

QBC của người bị buộc tội CTN, góp phần làm phong phú thêm những vấn đề lý 

luận và hoàn thiện pháp luật trong việc bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN.  

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Với những phân tích sâu sắc các vấn đề lý luận về thủ tục TTHS đối với người 

CTN phạm tội và những khảo sát, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật 

TTHS về QBC của người bị buộc tội CTN, Luận văn sẽ đóng góp những thông tin 

có giá trị giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà lập pháp, các cán bộ làm 

công tác nghiên cứu, giảng dạy cũng như các cán bộ làm công tác áp dụng pháp luật 

có cách nhìn toàn diện, cụ thể và sâu sắc hơn đối với pháp luật về QBC của người bị 

buộc tội CTN. Đồng thời, tăng cường cơ sở pháp lý trong việc đảm bảo QBC đối 

với người bị buộc tội CTN ở Vịêt Nam hiện nay. 

Kết quả nghiên cứu của luận văn cũng có thể được sử dụng làm tài liệu nghiên 

cứu chuyên sâu, tài liệu tham khảo có giá trị trong hoạt động lập pháp TTHS, trong 

thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử cũng như trong nghiên cứu, giảng dạy về TTHS.  

7.  Cơ cấu của luận văn  

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận 

văn cấu trúc gồm 3 chương:  
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Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về bảo đảm QBC của người bị buộc 

tội CTN theo pháp luật TTHS Việt Nam 

Chương 2: Thực trạng bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN tại địa bàn 

tỉnh Quảng Trị 

Chương 3: Các giải pháp tăng cường bảo đảm QBC của người bị buộc tội 

CTN trong TTHS. 
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA 

CỦA NGƢỜI BỊ BUỘC TỘI CHƢA THÀNH NIÊN  

 

1.1. Một số khái niệm liên quan đến bảo đảm quyền bào chữa của ngƣời của 

ngƣời bị buộc tội chƣa thành niên 

1.1.1. Khái niệm người chưa thành niên 

Thuật ngữ người CTN được sử dụng rộng rãi trong các ngành khoa học khác 

nhau. Tuy nhiên, thuật ngữ này vẫn chưa thực sự thống nhất. Trong các lĩnh vực 

khác nhau, thuật ngữ này cũng được hiểu theo những cách riêng, không giống nhau. 

Theo Từ điển Luật học: "Người CTN là người chưa phát triển đầy đủ, toàn 

diện về thể lực, trí tuệ, tinh thần, cũng như chưa có đầy đủ về quyền và nghĩa vụ 

công dân" [39, tr. 1114]. Khái niệm này đã chỉ rõ: người CTN là người chưa hoàn 

thiện cả về thể  lực, trí lực, tinh thần. Chính vì thế mà việc thực hiện các quyền cũng 

như tham gia vào các quan hệ pháp luật còn nhiều hạn chế. 

Nếu chỉ xem xét quan điểm người CTN theo Từ điển Luật học thì rất khó xác 

định phạm vi, đối tượng là người CTN trong cơ cấu dân số. Bởi lẽ, yếu tố để xác 

định người CTN còn quá chung chung, chưa cụ thể và hoàn toàn mang tính chất 

định tính, chứ không hề đề cập đến yếu tố định lượng. 

Theo Pháp luật Việt Nam hiện hành, độ tuổi của người CTN đã được thống 

nhất trong Bộ luật Hình sự 2015, BLTTHS 2015, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Lao 

động 2012, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và một số văn bản quy phạm pháp 

luật khác. Các văn bản đều quy định tuổi của người CTN là dưới 18 tuổi. 

Như vậy, về độ tuổi, người CTN là người chưa đủ 18 tuổi, đây có thể coi là 

một giới hạn trên (tối đa) của tuổi CTN, còn giới hạn dưới (tối thiểu) thông 

thường là 0. Ở độ tuổi này, những đặc điểm về tâm sinh lý của người CTN có 

những biểu hiện khá phức tạp và mang những đặc trưng riêng tùy theo từng giai 

đoạn của sự phát triển. Qua việc nghiên cứu những đặc trưng về tâm sinh lý, xã 
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hội của người CTN, có thể nhận thấy một số điểm khác biệt của người CTN so 

với người thành niên: 

- Người CTN là người chưa phát triển toàn diện về thể chất. Sự phát triển này 

biểu hiện ở sự tăng trưởng về chiều cao, trọng lượng, cơ bắp, sự hoàn thiện các giác 

quan... Điểm khác biệt này là do nhân tố sinh học. 

- Người CTN là người là người chưa phát triển đầy đủ về trí tuệ và tâm sinh 

lý. Cũng như quá trình sinh học, não bộ của nhóm đối tượng này phát triển cùng với 

sự phát triển về thể chất. 

- Người CTN chưa có đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Độ tuổi của NCTN 

là ranh giới để phân biệt họ với người thành niên. Theo đó người chưa đủ 18 tuổi là 

NCTN, chưa có đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân. Còn người từ đủ 18 tuổi trở 

lên, về nguyên tắc có đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.  

Tóm lại, người CTN là người dưới 18 tuổi, chưa phát triển hoàn thiện về 

thể chất, tinh thần, chưa có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ pháp lý như người đã 

thành niên. 

1.1.2. Khái niệm về quyền bào chữa  

QBC là một trong những chế định quan trọng, phức tạp, vừa mang tính lý 

luận, vừa mang tính thực tiễn cao. Theo Từ điển Tiếng việt “Bào chữa là dùng lý lẽ 

và chứng cứ để bênh vực cho đương sự nào đó thuộc vụ án hình sự (VAHS) hay dân 

sự trước Tòa án hoặc cho một việc làm đang bị lên án”. [40, tr. 38]. Từ trước đến 

nay, QBC đã được nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu. Tuy nhiên, xung quanh khái 

niệm, nội dung, bản chất, chủ thể... của quyền này vẫn còn nhiều vấn đề gây tranh 

cãi giữa các nhà khoa học pháp lý cũng như những cán bộ làm công tác áp dụng 

pháp luật:  

- Quan điểm thứ nhất cho rằng: “QBC là tất cả các quyền mà pháp luật quy 

định để chống lại sự buộc tội” [18, tr. 49]. 

- Quan điểm thứ hai cho rằng: "QBC là tổng hợp các hành vi tố tụng của bị 

can, bị cáo trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật nhằm đưa ra các 

chứng cứ để bào vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước các cơ quan 
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THTT” [9, tr.  59]. 

Tác giả đã đề cập đến nội dung vượt quá phạm vi QBC của bị can, bị cáo. Bởi 

quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo được pháp luật TTHS điều chỉnh rất 

nhiều, nhưng có những quyền không thuộc nội hàm của QBC. Mặt khác, quan niệm 

"QBC là tổng hợp các hành vi tố tụng" là không đúng mà là tổng hợp các quyền 

trong đó có nhiều quyền được ghi trong pháp luật TTHS và cũng có một số quyền 

mà người bị buộc tội có thể tự thể hiện khi pháp luật không quy định.  

- Quan điểm thứ ba cho rằng: "QBC là tổng hợp các quyền tố tụng tạo khả 

năng cho bị can, bị cáo bào chữa về hành vi do mình thực hiện đã bị buộc tội và 

bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp khác" [45, tr. 71]. Khái niệm này không đi 

thẳng vào nội dung của QBC. 

- Quan điểm thứ tư cho rằng: “QBC trong TTHS là tổng hòa các hành vi tố 

tụng do người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị kết án thực hiện trên cơ sở phù 

hợp với quy định của pháp luật nhằm phủ nhận một phần hay toàn bộ sự buộc tội 

của các cơ quan THTT, làm giảm nhẹ hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự (TNHS) 

của mình trong VAHS” [13, tr. 29-30]. 

Ngoài các quan điểm nêu trên thì trong BLTTHS của các nước trên thế giới 

cũng có những luận điểm hết sức khác nhau về chủ thể của QBC. 

Điều 47 BLTTHS Liên bang Nga cho rằng: “NBC được tham gia tố tụng 

(TGTT) từ khi nhận được quyết định khởi tố bị can, trong trường hợp người bị tình 

nghi thực hiện tội phạm bị tạm giữ hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam 

trước khi khởi tố bị can thì khi nhận được biên bản về việc bắt hoặc áp dụng biện 

pháp ngăn chặn tạm giam” [43]. 

Theo BLTTHS Nhật Bản thì QBC chỉ thuộc về người bị tình nghi và bị cáo. 

Điều 30 bộ luật này quy định: “Bị cáo và người bị tình nghi có thể lựa chọn Luật sư 

bất cứ lúc nào”. [44] 

Như vậy ta thấy rằng, khái niệm về QBC được hiểu theo nhiều cách khác nhau 

nhưng hầu hết các quan điểm đều đã chỉ ra được những đặc trưng cơ bản của việc 

bào chữa cho đối tượng bị buộc tội. Tuy nhiên, để có thể đưa ra được khái niệm 
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riêng, tổng quát về QBC của người bị buộc tội ta phải xem xét những đặc trưng cơ 

bản sau:  

- QBC trong TTHS thuộc về người bị buộc tội và ở các giai đoạn khác nhau 

của tố tụng. Đó là người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo (người bị kết án). 

Những người này được sử dụng các biện pháp do luật định để tự bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp của mình và bình đẳng với Kiểm sát viên trong việc đưa ra lập 

luận gỡ tội. 

- Mục đích sự tham gia của NBC trong TTHS là nhằm bảo vệ các quyền lợi của 

người bị buộc tội khỏi sự vi phạm có thể từ phía người THTT, người TGTT khác.  

- Quy trình bào chữa được thực hiện bởi người bị buộc tội, đại diện hợp pháp 

của họ (nếu có) hay do người mà người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo nhờ hoặc 

chỉ định được cơ quan THTT chấp nhận.  

- Việc bào chữa được diễn ra công khai tại phiên tòa có sự tham gia đầy 

đủ của những người THTT và những người TGTT. Có một sự thống nhất là: bào 

chữa được hiểu là việc dùng lý lẽ, chứng cứ, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Còn quyền là khái niệm pháp lý 

để chỉ những điều mà luật công nhận và bảo đảm thực hiện đối với cá nhân, tổ chức 

để theo đó cá nhân được hưởng, được làm, được đòi hỏi mà không ai được ngăn 

cản, hạn chế.  

BLTTHS năm 2015 quy định: “Người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo có 

quyền tự bào chữa, nhờ Luật sư hoặc người khác bào chữa”.  Trong Hiến pháp năm 

2013 tại Khoản 4 Điều 31 quy định: “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều 

tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ Luật sư hoặc người khác bào chữa”. 

Pháp luật hiện hành quy định QBC thuộc về người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị 

can, bị cáo và quyền này chỉ giới hạn trong việc bác bỏ một phần hay toàn bộ lời 

buộc tội hoặc giảm nhẹ trách nhiệm cho người bị buộc tội. Đối với việc bảo vệ các 

quyền và lợi ích các chủ thể đó không trực tiếp liên quan tới việc bác bỏ sự buộc tội 

hoặc giảm nhẹ trách nhiệm cho họ trong vụ án thì không thuộc về giới hạn của QBC. 

Tuy nhiên, khi đã bào chữa cho người bị bắt, tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo trong 
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vụ án thì NBC cũng đồng thời giúp cho họ trong việc bảo vệ các quyền đó. 

Với những phân tích nêu trên và căn cứ vào quy định của Hiến pháp, của 

BLTTHS tác giả cho rằng quan niệm “QBC trong TTHS là tổng hòa các hành vi tố 

tụng do người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thực hiện trên cơ sở phù hợp 

với các quy định của pháp luật nhằm phủ nhận một phần hay toàn bộ sự buộc tội 

của các cơ quan TTHS, làm giảm nhẹ hoặc loại trừ TNHS của mình trong VAHS” 

là chưa đầy đủ và chính xác. Bởi, buộc tội trong TTHS là quá trình chứng minh tội 

phạm của các chủ thể buộc tội đối với người bị buộc tội. Hoạt động buộc tội có thể 

được thực hiện thông qua quyết định có tính chất buộc tội chính thức như quyết 

định khởi tố, truy tố hoặc chủ thể buộc tội áp dụng một số biện pháp cưỡng chế như 

bắt, tạm giữ, khám xét trước khi khởi tố trên cơ sở phán đoán chủ quan của cơ quan 

có thẩm quyền trong tố tụng là cần thiết cho quá trình chứng minh tội phạm. Do đó, 

hoạt động bào chữa trong TTHS không chỉ hướng đến xác định sự vô tội, giảm nhẹ 

TNHS mà còn là sự phản biện trước những biện pháp cưỡng chế của chủ thể buộc 

tội hoặc thực hiện bất cứ biện pháp nào miễn phù hợp pháp luật nhằm bảo vệ quyền 

lợi của người bị buộc tội. 

Hơn nữa, về yếu tố chủ thể của QBC, tôi cho rằng người bị buộc tội trong 

TTHS trước hết là người bị khởi tố, truy tố, họ là những bị can, bị cáo. Tuy nhiên, 

trên thực tế còn có những người bị nghi ngờ phạm tội hoặc liên quan đến tội phạm 

mà Cơ quan điều tra (CQĐT) triệu tập để điều tra, xác minh nhưng chưa bị khởi tố 

bị can, thậm chí có trường hợp chưa khởi tố VAHS (gọi là người bị tình nghi). Và 

còn một đối tượng nữa cũng là chủ thể của QBC đó là người bị kết án nhưng bản 

án của họ chưa có hiệu lực thi hành và trường hợp người bị kết án nhưng bản án 

đã có hiệu lực của họ đã có quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

hoặc tái thẩm. 

Như vậy, Từ những hiểu biết của mình và kế thừa các quan điểm của các nghiên 

cứu được tham khảo, tác giả xin đưa ra khái niệm QBC trong TTHS như sau: 

QBC trong TTHS là tổng hợp các quyền tố tụng của người bị tình nghi, bị can, 

bị cáo và người bị kết án (trường hợp bản án chưa có hiệu lực thi hành hoặc bản án đã 
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có hiệu lực nhưng có quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái 

thẩm) được đưa ra lý lẽ, chứng cứ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào phù hợp pháp 

luật nhằm xác định sự vô tội hay giảm nhẹ TNHS, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

khác của họ trước sự buộc tội, góp phần làm sáng tỏ sự thật vụ án, bảo vệ công lý. 

1.1.3. Khái niệm QBC của người bị buộc tội chưa thành niên 

Pháp luật luôn coi người CTN là đối tượng đặc biệt cần được bảo vệ không chỉ 

trong cuộc sống hàng ngày mà ngay cả khi các họ là chủ thể của hành vi nguy hiểm 

cho xã hội đến mức phải truy cứu TNHS. Luật hình sự bảo vệ người CTN phạm tội 

và cũng quy định một chế tài riêng để xử lý phù hợp nhằm thể hiện tính nhân đạo 

trong chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam.  

Theo điểm đ, khoản 1, Điều 4 BLTTHS 2015 quy định: “Người bị buộc 

tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo”. Người bị buộc tội là người 

CTN trong TTHS Việt Nam được hiểu là người đang ở độ tuổi từ đủ 14 đến dưới 18 

tuổi tại thời điểm họ bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố hình sự vì có đủ căn cứ xác 

định người đó đã thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm theo qui định của pháp 

luật. BLTTHS Việt Nam năm 2015 ghi nhận các quyền cũng như việc bảo 

đảm quyền tố tụng của người bị buộc tội CTN. 

Như vậy, QBC của người bị buộc tội CTN là tổng hợp các quyền tố tụng của 

người bị tình nghi, bị can, bị cáo và người bị kết án CTN (trường hợp bản án chưa 

có hiệu lực thi hành hoặc bản án đã có hiệu lực nhưng có quyết định kháng nghị 

theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm) tự mình hoặc thông qua NBC của mình 

đưa ra lý lẽ, chứng cứ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào phù hợp pháp luật nhằm 

xác định sự vô tội hay giảm nhẹ TNHS, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khác của 

họ trước sự buộc tội, góp phần làm sáng tỏ sự thật vụ án, bảo vệ công lý. 

1.1.4. Khái niệm bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội chưa 

thành niên 

Bảo đảm theo nghĩa chung nhất "là làm cho chắc chắn thực hiện được”. Bảo 

đảm QBC của người bị buộc tội xuất phát từ yêu cầu bảo vệ QCN và bảo đảm nguyên 

tắc xác định sự thật của vụ án trong TTHS. Các cơ quan THTT có trách nhiệm bảo 

đảm cho người bị buộc tội thực hiện QBC của họ (tự bào chữa hoặc nhờ NBC).  
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Bảo đảm QBC của người bị buộc tội nói chung và người bị buộc tội CTN nói 

riêng là một nguyên tắc hiến định, nguyên tắc cơ bản của pháp luật TTHS. CQĐT, 

Viện kiểm sát, Tòa án có nhiệm vụ bảo đảm cho QBC của người bị buộc tội CTN 

được thực hiện đúng đắn. Tôn trọng và bảo đảm QBC có ảnh hưởng tích cực đến 

chất lượng xét xử và việc xác định sự thật khách quan của vụ án. 

Bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN được xác định ở những nội dung sau: 

Thứ nhất: Nhà nước tạo điều kiện để người bị buộc tội CTN thực hiện QBC 

của mình (người đại diện hợp pháp mời NBC, tự mình bào chữa hoặc Nhà nước chỉ 

định NBC cho họ). 

Thứ hai: Pháp luật TTHS nước ta giao cho CQĐT, Viện kiểm sát, Tòa án 

trong quá trình tố tụng có nhiệm vụ bảo đảm cho người bị buộc tội CTN thực 

hiện QBC. 

Vậy, bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN là việc cơ quan THTT theo quy 

định của pháp luật chịu trách nhiệm, tạo điều kiện để họ thực hiện QBC của mình 

trên cơ sở quy định của BLTTHS nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. 

Theo Điều 16, BLTTHS năm 2015 quy định có thể làm rõ như sau: Bảo đảm 

QBC của người bị buộc tội, CTN là: “Người bị buộc tội CTN có quyền tự mình bào 

chữa, nhờ Luật sư hoặc người khác bào chữa. Cơ quan, người có thẩm quyền THTT 

có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội CTN thực 

hiện đầy đủ QBC, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của Bộ luật này”. 

1.2. Vai trò và các hình thức thực hiện quyền bào chữa của ngƣời bị buộc tội 

chƣa thành niên  

1.2.1. Vai trò quyền bào chữa của người bị buộc tội chưa thành niên  

Việc ghi nhận đảm bảo QBC đối với người bị buộc tội là một nguyên tắc Hiến 

định đã thể hiện bản chất tốt đẹp và dân chủ của pháp luật Việt Nam. Bởi lẽ, tất cả 

những người bị bắt, bị tạm giữ, bị điều tra, truy tố và xét xử đều có quyền tự bào 

chữa, nhờ Luật sư hoặc người khác bào chữa. Ngay từ khi một người bị bắt, đã phát 

sinh quyền tự bào chữa, hoặc nhờ Luật sư bào chữa cho mình và điều này lại được 

bảo đảm bởi đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất là Hiến pháp đã phần nào khẳng 
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định được tầm quan trọng của QBC. 

QBC là quyền quan trọng nhất của người vi phạm pháp luật hình sự, nó đóng 

vai trò như là một phương tiện pháp lý cần thiết để người bị buộc tội nói chung bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Riêng đối với người CTN, do những hạn 

chế nhất định về sự phát triển thể chất cũng như tinh thần nên sẽ gặp rất nhiều khó 

khăn và quyền lợi hợp pháp của họ có thể bị xâm hại nếu không có NBC trong quá 

trình điều tra, truy tố và xét xử. Chính vì vậy, trong những vụ án mà người bị buộc 

tội CTN thì việc có NBC tham gia trong các giai đoạn tố tụng là hết sức cần thiết.  

Đảm bảo thực hiện QBC, được bào chữa đối với người bị buộc tội CTN là 

nhằm mục đích tạo cho họ có một chỗ dựa vững chắc về pháp lý, tinh thần, kiến 

thức, niềm tin để công khai đứng ra bảo vệ mình, chống lại sự cáo buộc có tội của 

bên buộc tội. Vì vậy, đối với những vụ án mà người bị buộc tội là người CTN thì 

việc có NBC là bắt buộc, ngay cả trong trường hợp họ không thuê NBC. Đây chính 

là một quyền lợi mang tính chất đặc thù, khác biệt và ưu tiên hơn so với người bị 

buộc tội đã thành niên.  

Việc thực hiện QBC của người bị buộc tội CTN cần phải được tôn trọng và 

bảo đảm thực thi trong thực tế nhằm tạo thuận lợi cho việc tìm ra các biện pháp để 

chứng minh sự vô tội hoặc làm giảm nhẹ TNHS cho người bị buộc tội CTN. Đồng 

thời, cũng khiến cho các cơ quan THTT phải thận trọng hơn trước, trong và sau khi 

đưa ra quyết định đối với người bị buộc tội CTN. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử 

cũng trở nên khách quan, công bằng và dân chủ hơn.   

Như vậy, vai trò QBC của người bị buộc tội CTN không chỉ có ý nghĩa quan 

trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ mà còn là điều kiện tiên 

quyết để đảm bảo hiệu quả của hoạt động TTHS, thể hiện bản chất tốt đẹp của Nhà 

nước pháp quyền XHCN Việt Nam.   

1.2.2. Các hình thức thực hiện quyền bào chữa của người bị buộc tội chưa 

thành niên 

Trong lịch sử pháp luật TTHS trước đây, địa vị pháp lý của bị can, bị cáo chưa 

được xác định rõ ràng nên họ thường bị coi là có tội và một khi đã bị coi là có tội, 
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mặc nhiên số phận của họ là số phận của kẻ bị tước phần lớn các quyền công dân. 

Hiện nay, với nguyên tắc coi người bị buộc tội là những người chưa có tội nên pháp 

luật TTHS đã dành cho họ nhiều quyền lợi trong suốt các giai đoạn tố tụng. Khoản 

1 Điều 31 Hiến pháp 2013 quy định: “Người bị buộc tội được coi là không có tội 

cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa 

án đã có hiệu lực pháp luật”. Như vậy, trước khi bản án kết tội của Tòa án có hiệu 

lực pháp luật thì người bị buộc tội vẫn chưa bị coi là người có tội. Họ vẫn được đảm 

bảo một số quyền cơ bản của công dân. Tuy nhiên, do đang bị buộc tội nên phải 

buộc áp dụng những biện pháp tố tụng. Điều này có thể dẫn đến sự hạn chế về 

quyền tự do hay động chạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể…Chính vì 

vậy, để tránh sự độc đoán trong quá trình giải quyết vụ án của các cơ quan THTT, 

người THTT thì pháp luật đã quy định người bị buộc tội có quyền được bào chữa và 

cơ chế bảo đảm QBC, ghi nhận trách nhiệm của cơ quan THTT, người THTT phải 

tạo điều kiện giúp người bị buộc tội thực hiện QBC. Việc đảm bảo QBC được thực 

hiện theo các hình thức sau đây: 

1.2.2.1. Tự bào chữa  

Tự bào chữa là quyền năng tố tụng đặc thù được pháp luật ghi nhận và bảo 

đảm cho phép người bị buộc tội tự thực hiện các hành vi tố tụng và quyền tố tụng. 

Theo đó, người bị buộc tội có thể dùng lý lẽ, đưa ra chứng cứ và những yêu cầu có 

lợi cho mình khi TGTT để tự minh oan, bác bỏ sự buộc tội hoặc giảm nhẹ TNHS 

cho mình mà không nhất thiết phải có sự tham gia của NBC.  

Tự bào chữa là một trong những hình thức thực hiện QBC của người bị buộc 

tội và là nội dung quan trọng của QBC trong TTHS. Bởi, hơn ai hết người bị buộc 

tội là người biết rõ nhất những tình tiết liên quan đến vụ án. Vì vậy, quy định người 

bị buộc tội có quyền tự bào chữa là một bảo đảm pháp lý cần thiết và được bảo đảm 

thực hiện xuyên suốt quá trình tố tụng, từ khi bị bắt cho đến khi Tòa án đưa ra phán 

quyết và bản án có hiệu lực pháp luật. Quyền tự bào chữa cũng không bị hạn chế kể 

cả khi có sự tham gia của NBC thì quyền năng này vẫn được pháp luật bảo đảm 

thực hiện. Khoản 2, Điều 320 BLTTHS 2015 nêu rõ: “Bị cáo trình bày lời bào 



16 

chữa; NBC trình bày lời bào chữa cho bị cáo; bị cáo, người đại diện của bị cáo có 

quyền bổ sung ý kiến bào chữa”. Riêng người CTN, là người dưới 18 tuổi, chưa 

phát triển hoàn thiện về thể chất và nhận thức nên luôn được Nhà nước quan tâm, 

ưu ái. Đối với những vụ án mà người bị buộc tội CTN thì bắt buộc phải có sự tham 

gia của NBC trong quá trình THTT. Vì vậy, trong trường hợp người bị buộc tội 

CTN hoặc người đại diện hợp pháp của họ không mời NBC thì CQĐT, Viện kiểm 

sát, Tòa án phải yêu cầu Đoàn Luật sư phân công Văn phòng Luật sư cử NBC hoặc 

đề nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước cử Trợ giúp viên pháp lý 

bào chữa cho người bị buộc tội CTN. Tuy nhiên, pháp luật vẫn đảm bảo quyền tự 

mình bào chữa của người bị buộc tội CTN. Họ hoàn toàn có quyền tự biện hộ, đưa 

ra những luận điểm, bằng chứng để gỡ tội cho mình.  

Để thực hiện quyền tự bảo vệ mình trước sự buộc tội của các cơ quan THTT, 

BLTTHS quy định người bị buộc tội có quyền được biết lý do mình bị bắt; mình bị 

khởi tố về tội gì; được nhận quyết định khởi tố; quyết định áp dụng, thay đổi hoặc 

hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; bản kết luận điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ 

điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án; bản cáo trạng, quyết định truy tố; 

các quyết định tố tụng khác theo quy định của pháp luật TTHS; đưa ra tài liệu, đồ 

vật, yêu cầu. Tại điểm ii (b) khoản 2 Điều 40 CƯQT về Quyền trẻ em quy định: 

“mọi trẻ em bị coi là đã vi phạm pháp luật hình sự; được thông báo nhanh chóng 

và trực tiếp về những điều bị buộc tội và nếu thích hợp thông báo qua cha mẹ hay 

người giám hộ pháp lý, được sự giúp đỡ về pháp lý hoặc những giúp đỡ thích hợp 

khác để chuẩn bị và trình bày sự bảo vệ của mình”.  

Mặc dù, pháp luật đã quy định một cách cụ thể các quyền nêu trên nhưng 

trong thực tế do trình độ hiểu biết pháp luật, nhận thức còn hạn chế hay vì những lý 

do khác mà người bị buộc tội CTN thường không thể vận dụng có hiệu quả quyền 

tự bào chữa. Do đó, để bảo đảm quyền tự bào chữa của người bị buộc tội CTN thì 

đòi hỏi CQĐT, Viện kiểm sát, Tòa án phải có trách nhiệm giải thích cho họ biết 

những quy định của pháp luật và tạo mọi điều kiện để họ có thể vận dụng các quyền 

nêu trên.  
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1.2.2.2. Nhờ luật sư, người khác bào chữa hoặc bào chữa thông qua người đại 

diện hoặc cơ quan THTT chỉ định NBC 

Bên cạnh việc sử dụng biện pháp do pháp luật quy định để bảo vệ các quyền 

và lợi ích hợp pháp của mình thì người bị buộc tội CTN còn có thể nhờ luật sư, 

người khác bào chữa hoặc bào chữa thông qua người đại diện hoặc cơ quan THTT 

chỉ định NBC bào chữa cho mình.  

Đây là hình thức hỗ trợ cho người bị buộc tội thực hiện QBC của mình khi họ 

không đủ khả năng tự thực hiện.  

Việc quy định người bị buộc tội có quyền nhờ Luật sư, người đại diện, cơ quan 

THTT chỉ định NBC là hết sức cần thiết trong việc thực hiện nguyên tắc bảo đảm 

QBC. Đồng thời, tạo điều kiện để người bị buộc tội CTN thực hiện các quyền tố tụng 

khác mà pháp luật quy định chống lại sự buộc tội của cơ quan THTT, bảo vệ được 

quyền lợi của công dân.  

Thực tiễn cho thấy, không phải người bị buộc tội CTN nào cũng có khả năng 

thực hiện quyền tự bào chữa một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó, xuất phát từ đặc 

điểm tâm sinh lý của người CTN, là người chưa phát triển đầy đủ về tinh thần, nhận 

thức pháp luật hạn chế cho nên việc tự mình bào chữa sẽ khó đạt hiệu quả cao mà 

họ rất cần có sự hỗ trợ và đối xử đặc biệt ngay cả trong trường hợp họ vi phạm pháp 

luật. Vì vậy, để đảm bảo một cách tối ưu QBC của người bị buộc tội CTN, cũng 

như giúp đỡ họ về mặt pháp lý thì nhà làm luật đã quy định đối với những vụ án mà 

người bị buộc tội CTN sự tham gia của NBC là bắt buộc. Điều này đã được quy 

định cụ thể tại điểm b, khoản 1, Điều 76 BLTTHS 2015. Như vậy, với quy định này 

pháp luật đã chính thức thừa nhận QBC của người bị buộc tội CTN và đưa ra cơ chế 

nhằm bảo đảm cho người CTN thực hiện được QBC trên thực tế. Đây là một quy 

định hết sức tiến bộ và đúng đắn. Bởi lẽ, NBC là người có kiến thức chuyên sâu và 

am hiểu pháp luật cũng như dày dặn kinh nghiệm thực tế cho nên khi tham gia vào 

quá trình giải quyết vụ án sẽ có thể giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người CTN. Đồng thời, sự tham gia của NBC cũng góp phần vào việc xác định sự 

thật của vụ án, không để người CTN bị buộc tội oan sai.  
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Việc quy định bắt buộc phải có NBC khi người bị buộc tội dưới 18 tuổi đã 

khẳng định thái độ nhất quán của Nhà nước Việt Nam trong hết sức tôn trọng và bảo 

vệ QCN, trong đó có quyền trẻ em. Việc cơ quan THTT không thực hiện nghĩa vụ 

triệu tập NBC trong trường hợp trên bị coi là hành vi vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm 

trọng. Bởi lẽ, sự có mặt của NBC trong quá trình giải quyết vụ án là cơ sở bảo đảm 

cho việc bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội CTN.  

Quyền được nhờ Luật sư hoặc người khác bào chữa là một quyền cơ bản của 

người bị buộc tội và tồn tại song song với quyền tự bào chữa. Họ có thể đồng thời 

tự mình thực hiện việc bào chữa và nhờ người khác bào chữa. Việc lựa chọn NBC 

phụ thuộc vào ý chí của người bị buộc tội (khoản 1 Điều 75 BLTTHS 2015). Họ có 

quyền thực hiện hoặc từ chối quyền được nhờ NBC. Trong trường hợp người bị 

buộc tội tự thuê NBC, thì chi phí cho việc bào chữa sẽ do họ tự chi trả.  

Như vậy, quyền tự bào chữa và quyền nhờ người khác bào chữa là hai nội dung 

của QBC, nó có tác dụng bổ sung cho nhau chứ không triệt tiêu lẫn nhau và có thể 

cùng song song tồn tại. Điều này có nghĩa là khi người bị buộc tội nhờ Luật sư hoặc 

người khác bào chữa cho mình thì họ vẫn có quyền tự bào chữa và ngược lại. Tại 

phiên tòa, sau khi kiểm sát viên trình bày lời luận tội bị cáo được quyền trình bày lời 

bào chữa, nếu bị cáo có nhờ NBC thì sau khi NBC bào chữa cho bị cáo, bị cáo có 

quyền bổ sung ý kiến bào chữa. Tại điểm d Điều 37 của CƯQT về quyền trẻ em quy 

định các quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng: “những trẻ em bị tước quyền tự do 

có quyền đòi hỏi được nhanh chóng hưởng sự giúp đỡ về pháp lý và những sự giúp 

đỡ thích hợp khác, cũng như quyền chất vấn tính chất hợp pháp của việc tước quyền 

tự do của các em trước một Tòa án hay cơ quan khác có thẩm quyền, độc lập và có 

quyền đòi hỏi một cách nhanh chóng về bất kỳ hành động nào như vậy”.  

1.3. Cơ sở pháp lý của bảo đảm quyền bào chữa của ngƣời bị buộc tội CTN 

theo pháp luật TTHS Việt Nam 

1.3.1. Khái quát lịch sử lập pháp về quyền bào chữa của người bị buộc tội 

chưa thành niên 

QBC là một quyền lợi đặc thù, cơ bản của công dân, là nguyên tắc hiến định 

được ghi nhận trong tất cả các bản Hiến pháp Việt Nam. Từ những bản Hiến pháp 
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đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Hiến pháp 1946 cũng đã khẳng 

định: “Người bị cáo được quyền tự bào chữa hoặc mướn Luật sư”. Hiến pháp 1959 

ra đời tiếp tục ghi nhận: “QBC của người bị cáo được đảm bảo”. Đặt nền móng cho 

sự hình thành và phát triển các chế định về thủ tục đặc biệt dành riêng cho người bị 

buộc tội CTN ở các giai đoạn sau này. Theo Hiến pháp 1980: “QBC của bị cáo 

được bảo đảm, tổ chức Luật sư được thành lập để giúp bị cáo và các đương sự về 

mặt pháp lý”. Những quy định này đã đánh dấu sự ghi nhận mang tính hệ thống về 

QBC của người bị buộc tội CTN. Hiến pháp 1992 ra đời, khắc phục những hạn chế 

trong văn bản quy phạm pháp luật cũ. Đồng thời, tiếp tục khẳng định: “QBC của bị 

cáo được bảo đảm. Bị cáo có thể tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho 

mình. Tổ chức Luật sư được thành lập để giúp đỡ bị cáo…”. Kế thừa tinh thần của 

các bản Hiến pháp trước, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định một cách rõ nét 

hơn đối với việc đảm bảo QBC của công dân. Tại khoản 4, Điều 31 Hiến pháp 2013 

quy định: “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có 

quyền tự bào chữa, nhờ Luật sư hoặc người khác bào chữa”. Như vậy, theo quy 

định này thì không chỉ bị cáo mới có QBC như quy định của các bản Hiến pháp cũ 

mà ngay từ khi một người bị bắt, đã phát sinh quyền tự bào chữa, hoặc nhờ Luật sư 

bào chữa cho họ. Đây là một nguyên tắc tối ưu nhất nhằm bảo đảm QBC đối với 

người bị buộc tội nói chung và người bị buộc tội CTN nói riêng. 

Bên cạnh đó, QBC còn được thể chế hóa một cách cụ thể, sâu rộng hơn thông 

qua việc quy định chi tiết trong luật chuyên ngành - BLTTHS. Tất cả các BLTTHS 

của Việt Nam từ trước đến nay đều nhấn mạnh và có những quy định nhằm đảm 

bảo QBC: 

- Năm 1988, BLTTHS đầu tiên của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ra đời. 

Cũng trong BLTTHS này, lần đầu tiên đã có một chương riêng quy định thủ tục đối 

với những vụ án mà bị can, bị cáo là người CTN - Chương XXXI. Vì vậy, các thủ 

tục tố tụng đối với bị can, bị cáo là người CTN cũng trở nên chặt chẽ hơn. 

- Năm 2003, BLTTHS ra đời với nhiều điểm mới,  quy định cụ thể về đảm bảo 

QBC đối với người bị buộc tội CTN. Điều 11, BLTTHS 2003 quy định: “Bị can bị 

cáo có quyền nhờ người khác bào chữa. Cơ quan THTT có nhiệm vụ bảo đảm cho 
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các đối tượng này thực hiện QBC của mình theo quy định của Bộ luật này”. Theo 

đó, trong VAHS, bị can, bị cáo đã thành niên hay CTN đều có QBC. Riêng người bị 

buộc tội CTN tham gia VAHS với các địa vị pháp lý cũng quy định rõ: Người đại 

diện hợp pháp của người bị buộc tội CTN có thể lựa chọn NBC hoặc tự mình bào 

chữa cho người bị buộc tội CTN. Trong trường hợp người bị buộc tội CTN hoặc 

người đại diện hợp pháp của người này không lựa chọn được NBC thì cơ quan 

THTT phải yêu cầu Đoàn Luật sư phân công Văn phòng Luật sư cử NBC cho họ. 

Điều này cũng ghi nhận quyền thay đổi NBC và quyền từ chối NBC của người bị 

buộc tội CTN. 

- Gần đây nhất, BLTTHS 2015 khẳng định: “người bị buộc tội có quyền tự 

bào chữa, nhờ Luật sư hoặc người khác bào chữa”. Điều này cho thấy: QBC là một 

quyền tố tụng quan trọng, là hình thức chủ đạo để thực hiện chức năng bào chữa của 

người bị buộc tội trong TTHS. So với BLTTHS 2003 thì BLTTHS 2015 có những 

điểm mới ưu việt hơn, đảm bảo được QBC đối với người bị buộc tội nói chung và 

người bị buộc tội CTN nói riêng. Quy định cụ thể, minh bạch các thủ tục bào chữa 

trong từng giai đoạn tố tụng, tạo cơ sở pháp lý để cả cơ quan THTT và NBC làm 

tròn phận sự của mình.  

1.3.2. Quy định của pháp luật Tố tụng hình sự về quyền bào chữa của 

người bị buộc tội chưa thành niên  

BLTTHS 2003 ra đời đã đánh dấu một bước quan trọng trong kỹ thuật lập 

pháp của Việt Nam, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, khắc phục những hạn chế của 

BLTTHS 1988 và đưa ra những quy định mới phù hợp, đồng thời pháp điển hóa 

những văn bản hướng dẫn để quy định vào BLTTHS năm 2003. Qua hơn 10 năm 

thực hiện, BLTTHS 2003 đã bộc lộ một số nhược điểm, không còn phù hợp với 

thực tiễn. Để đáp ứng được yêu cầu CCTP của Nghị quyết số 49-NQ/TW và Nghị 

quyết số 08-NQ/TW, cùng với sự ra đời của Hiến pháp năm 2013 bổ sung nhiều 

nguyên tắc tư pháp, đòi hỏi phải được thể chế hóa trong BLTTHS và việc thay thế 

BLTTHS 2003 bằng một Bộ luật mới là hết sức cần thiết. Ngày 27/11/2015, Quốc 

hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khoá XIII (kỳ họp thứ 10) đã thông qua 
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BLTTHS số 101/2015/QH13 và Nghị quyết số 110/2015/QH13 về việc thi hành 

BLTTHS. BLTTHS năm 2015 sẽ sớm có hiệu lực thi hành trong thời gian tới. 

So với BLTTHS 2003 thì BLTTHS 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một cách 

toàn diện và ghi nhận một số điều luật mới tiến bộ hơn. Một trong những nội dung 

sửa đổi quan trọng liên quan đến nguyên tắc bảo đảm QBC được quy định như sau: 

BLTTHS 2015 đã cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về đảm bảo 

QBC, tạo điều kiện để người bị buộc tội thực hiện tốt QBC, gỡ tội. Tại Điều 16 

BLTTHS 2015 đã thay thế tên gọi: “Bảo đảm QBC của người bị tạm giữ, bị can, bị 

cáo” thành “Bảo đảm QBC của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của bị hại, đương sự”. BLTTHS 2015 một lần nữa khẳng định việc bảo đảm QBC 

là một nguyên tắc cơ bản trong TTHS. Cụm từ “người bị tạm giữ, bị can, bị cáo” 

được thay bằng “người bị buộc tội bao gồm: người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, 

bị cáo”. Như vậy, đã có sự mở rộng thêm đối tượng được hưởng QBC cả đối với 

người bị bắt chứ không chỉ tiêng đối với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo như các 

quy định trước đó. Việc bổ sung QBC đối với người bị bắt xuất phát từ quan điểm 

cho rằng người bị bắt được xác định là người bị tình nghi thực hiện tội phạm đối với 

VAHS. Do vậy, họ có quyền được bào chữa. BLTTHS 2015 đã bổ sung đầy đủ các 

đối tượng được đảm bảo QBC không chỉ có người bị buộc tội mà còn có “Người bị 

buộc tội là người dưới 18 tuổi có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào 

chữa”, “Bị can, bị cáo về tội mà Bộ luật hình sự quy định mức cao nhất của khung 

hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình.”, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp cho cả bị hại, đương sự, qua đó đã cho thấy sự tiến bộ và hoàn thiện vượt 

trội hơn so với BLTTHS 2003.  

BLTTHS 2015 quy định thay quy định “cấp Giấy chứng nhận NBC'' bằng quy 

định “đăng ký bào chữa”, rút ngắn thời hạn cấp giấy đăng ký bào chữa xuống còn 

12 giờ đối với trường hợp bào chữa cho người bị tạm giữ, 24 giờ đối với trường hợp 

bào chữa cho bị can, bị cáo (trong đó có người bị buộc tội CTN) để NBC nhanh 

chóng tiếp cận với quá trình giải quyết vụ án.  

Về cơ bản, người bị buộc tội CTN cũng có các quyền và nghĩa vụ như đối với 
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người bị buộc tội đã thành niên. Tuy nhiên, do những hạn chế về tâm sinh lý mà 

người bị buộc tội CTN thường gặp khá nhiều khó khăn trong việc tự bào chữa để 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. BLTTHS 2015 cũng quy định một số 

quyền và nghĩa vụ đặc biệt dành cho người bị buộc tội CTN trong đó có QBC. Điều 

422 BLTTHS 2015 quy định: “Người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi có quyền tự 

bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Người đại diện của người dưới 18 tuổi bị 

buộc tội có quyền lựa chọn NBC hoặc tự mình bào chữa cho người dưới 18 tuổi bị 

buộc tội. Trường hợp người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi không có NBC hoặc 

người đại diện của họ không lựa chọn NBC thì CQĐT, Viện kiểm sát, Tòa án phải 

chỉ định NBC theo quy định tại Điều 76 của Bộ luật này”. So với BLTTHS 2003 thì 

BLTTHS 2015 đã quy định một cách chi tiết, cụ thể và đầy đủ hơn về QBC của 

người bị buộc tội CTN, Bởi lẽ, theo quy định của BLTTHS 2003 thì chỉ có người 

đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo là người CTN mới có thể lựa chọn NBC hoặc 

tự mình bào chữa cho bị can, bị cáo. Bị can, bị cáo là người CTN hoàn toàn bị phụ 

thuộc vào người đại diện hợp pháp của mình. Họ không có quyền tự bào chữa, 

không có quyền tự quyết lựa chọn NBC cho mình. Tuy nhiên, theo quy định của 

BLTTHS hiện hành thì QBC của người bị buộc tội CTN đã được đảm bảo một cách 

triệt để và dân chủ hơn. Theo đó,  hông chỉ ngu ời đại diẹ n của ngu ời bị 

buọ c tọ i du ới 18 tuổi mới có quyền tự bào chữa hoạ c lựa chọn NBC mà 

ngu ời bị buọ c tọ i CTN cũng có quyền này. Tuy là người chưa trưởng thành 

nhưng họ vẫn có những nhận thức và hiểu biết nhất định để có thể tự bào chữa, bảo 

vệ quyền lợi cho mình cũng như lựa chọn NBC để giúp đỡ mình trong việc đưa ra 

các lập luận, lý lẽ và bằng chứng gỡ tội hoặc làm giảm nhẹ TNHS cho bản thân. 

Trong TTHS, đối với những vụ án mà người phạm tội đã thành niên thì họ 

được quyền lựa chọn cũng như quyết định có hay không có sự tham gia của NBC. 

Pháp luật quy định đây là quyền tự quyết của người phạm tội. Nếu họ có khả năng 

và thấy cần thiết phải có NBC thì được quyền mời NBC, và ngược lại. Việc có hay 

không có sự tham gia của NBC trong những trường hợp này cũng không ảnh hưởng 

gì đối với thủ tục giải quyết vụ án của các cơ quan THTT. Riêng đối với những vụ 
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án do người CTN thực hiện thì việc TGTT của NBC là bắt buộc. Bắt buộc có NBC 

trong những trường hợp này không phải là đối với người CTN cũng như người đại 

diện hợp pháp của họ mà là bắt buộc đối với các cơ quan THTT [10, tr. 396]. Theo 

đó: “Tru ờng  hợp ngu ời bị buọ c tọ i là ngu ời du ới 18  tuổi không  có

ngu ời bào  chữa hoạ c ngu ời đại diẹ n của họ không lựa chọn ngu ời bào

chữa thì Co  quan điều tra, Viện kiểm sát, T a án phải chỉ định ngu ời bào chữa

theo quy định đã nêu”. Việc bào chữa trong những vụ án do người CTN thực hiện 

tội phạm luôn được Nhà nước quan tâm và đảm bảo thực hiện. Chính vì vậy, pháp 

luật quy định thủ tục bắt buộc phải có sự tham gia của NBC trong những vụ án này. 

Đây là điểm khác biệt rõ nết nhất giữa những vụ án do người CTN thực hiện với vụ 

án do người đã thành niên thực hiện. CQĐT bắt buộc phải chỉ định NBC cho người 

bị buộc tội CTN trong trường hợp không có NBC hoặc không lựa chọn được NBC.  

Bổ sung một chương mới (Chương V) quy định các nội dung liên quan đến 

bào chữa nhằm bảo đảm cho NBC nhanh chóng tiếp cận với quá trình giải quyết 

vụ án. Việc bảo đảm QBC được thực hiện suốt quá trình tố tụng từ khi người 

CTN bị bắt cho đến khi Tòa án xét xử và tuyên bản án tại phiên tòa. Như vậy, 

BLTTHS hiện hành quy định thời điểm NBC có thể TGTT từ rất sớm, ngay khi 

người bị bắt có mặt tại trụ sở CQĐT. Điều này nhằm bảo đảm quyền tự do dân 

chủ của công dân, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan THTT, góp phần chống 

oan sai trong TTHS.  

Những người TGTT với tư cách NBC có thể là: Luật sư, người đại diện của 

người bị buộc tội, Bào chữa viên nhân dân và Trợ giúp viên pháp lý. BLTTHS 2015 

đã bổ sung thêm NBC là Trợ giúp viên pháp lý. Đây là một sự bổ sung đúng đắn và 

phù hợp nhằm thống nhất giữa các quy định của Luật TGPL và BLTTHS. 

Quy định bị can có quyền đọc, ghi chép bản sao hoặc tài liệu được số hóa liên 

quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào 

chữa kể từ khi kết thúc điều tra. Đây là một quy định mới tiến bộ và đảm bảo được 

sự khách quan trong quá trình giải quyết vụ án.  

Từ những phân tích trên cho thấy BLTTHS 2015 đã quy định khá đầy đủ và rõ 
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nét về QBC của người bị buộc tội. Trong đó có những quy định đặc biệt áp dụng 

riêng với đối tượng người bị buộc tội CTN. Trong đó có nhiều quy định mới tiến bộ 

và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Điều đó khẳng định QBC của người bị 

buộc tội CTN đã được đảm bảo về mặt pháp lý. 

1.4. Các yếu tố bảo đảm thực hiện QBC của ngƣời bị buộc tội CTN 

1.4.1. Bảo đảm về mặt pháp lý  

Buộc tội và bào chữa luôn song song tồn tại. Trong thực tế, khi nói đến bào 

chữa, người ta thường cho rằng đó là chức năng đối lập với chức năng buộc tội. Tuy 

nhiên, đây là một cách lập luận thiếu chính xác. Bởi lẽ, trong trường hợp Viện kiệm 

sát đã truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật thì việc bào chữa không làm cho 

bị cáo trở thành vô tội, mà chỉ có thể đưa ra những tình tiết giảm nhẹ TNHS cho họ. 

QBC của người bị buộc tội luôn được ghi nhận một cách đầy đủ trong tất cả các bản 

Hiến pháp và các BLTTHS của Việt Nam qua các thời kỳ, cũng như trong các văn 

bản pháp luật hiện hành. Cụ thể: Điều 31 Hiến pháp 2013 quy định: “Người bị bắt, 

tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ Luật 

sư hoặc người khác bào chữa”. Đây cũng chính là cơ sở để xây dựng nguyên tắc 

bảo đảm QBC của người bị buộc tôi quy định tại Điều 16 BLTTHS 2015. Theo đó: 

“Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ Luật sư hoặc người khác bào chữa. 

Cơ quan, người có thẩm quyền THTT có trách nhiệm thông báo, giải thích và 

bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thực hiện đầy đủ QBC, quyền và 

lợi ích hợp pháp của họ theo quy định của Bộ luật này”. 

Ngoài ra, BLTTHS 2015 còn có nhiều quy định liên quan đến việc thực hiện 

và bảo đảm QBC của người bị buộc tội như: Điều 72, 73, 74, 75, 76, 77, 291, 320… 

quy định về quyền của người bị buộc tội khi TGTT; về nghĩa vụ của NBC, những 

trường hợp cơ quan THTT phải đảm bảo có sự tham gia của NBC; trường hợp bào 

chữa chỉ định mà NBC vắng mặt tại phiên tòa thì HĐXX phải hoãn phiên tòa; NBC 

được trình bày lời bào chữa sau khi kiểm sát viên trình bày lời luận tội. Những 

trường hợp vi phạm các quy định trên đều ảnh hưởng tới QBC của người bị buộc tội 

và bị coi là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, tùy theo giai đoạn tố tụng mà có 
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các chế tài tố tụng khác nhau như: trả hồ sơ để điều tra bổ sung hay hủy án để điều 

tra lại hoặc xét xử lại.  

Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em nói chung 

và người CTN nói riêng. Việt Nam là nước châu Á đầu tiên, Quốc gia thứ hai trên 

thế giới ký kết và phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em vào 

ngày 20/02/1990. Xuất phát từ yêu cầu về sự tương đồng của pháp luật Việt Nam 

với các Điều ước quốc tế đã tham gia, Việt Nam đã ban hành các văn bản pháp luật 

liên quan tới quyền trẻ em, quy định về đảm bảo QBC của người bị buộc tội CTN.  

Ngay từ khi xây dựng BLTTHS  đầu tiên từ năm 1988 cho đến nay, chúng ta 

luôn dành một chương riêng để quy định về thủ tục đối với những vụ án mà người 

bị buộc tội là người CTN. Qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung, các quy định này ngày 

càng dần hoàn thiện hơn. Cụ thể: Điều 422 BLTTHS 2015 quy định:  

“Người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi có quyền tự bào chữa hoặc nhờ 

người khác bào chữa. 

Người đại diện của người dưới 18 tuổi bị buộc tội có quyền lựa chọn NBC 

hoặc tự mình bào chữa cho người dưới 18 tuổi bị buộc tội. 

Trường hợp người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi không có NBC hoặc 

người đại diện của họ không lựa chọn NBC thì CQĐT, Viện kiểm sát, Tòa án phải 

chỉ định NBC theo quy định tại Điều 76 của Bộ luật này”. 

Người CTN là những người còn khiếm khuyết về thể chất và tinh thần do chưa 

phát triển một cách hoàn thiện về tâm sinh lý. Vì vậy, đối với các vụ án mà người bị 

buộc tội CTN thì sự tham gia của NBC là hết sức cần thiết, đồng thời cũng là một 

quy định bắt buộc của pháp luật.  hi người CTN bị buộc tội, nếu họ hoặc gia đình 

họ không mời NBC thì cơ quan THTT cũng phải yêu cầu Đoàn Luật sư, Trung tâm 

TGPL Nhà nước cử Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý tham gia bào chữa cho bị can. 

Bởi lẽ, người CTN là một trong những đối tượng yếu thế, chưa phát triển toàn diện 

về nhận thức nên rất cần được hỗ trợ, giúp đỡ để bảo vệ quyền lợi cho người CTN. 

Pháp luật về TTHS ở nước ta còn quy định, trong VAHS mà người bị buộc tội 

CTN thì đòi hỏi những người THTT phải là người am hiểu về tâm lý học, giáo dục 
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học, xã hội học… Tuy nhiên, trong thực tế không phải lúc nào quy định này cũng 

được chấp hành nghiêm chỉnh. Vì vậy, pháp luật TTHS quy định: nếu xét thấy cần 

thiết Luật sư có thể yêu cầu cơ quan THTT phân công Hội thẩm nhân dân là nhà 

giáo hoặc cán bộ Đoàn thanh niên tham gia vào Hội đồng xét xử (HĐXX). Đây 

cũng là một trong những quy định nhằm đảm bảo QBC của người bị buộc tội CTN. 

Tuy các quy định của pháp luật về bảo đảm QBC đối với người bị buộc tội 

CTN vẫn chưa thực sự đầy đủ nhưng cũng đã phần nào thể hiện rõ chính sách hình 

sự của Nhà nước Việt Nam đối với người CTN. 

1.4.2. Bảo đảm về mặt tổ chức 

Bảo đảm vể mặt tổ chức nhằm thực hiện QBC của người bị buộc tội CTN là 

một vấn đề quan trọng: Tại Khoản 3, Điều 422, BLTTHS 2015 đã xác định: 

"Trường hợp người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi không có NBC hoặc người đại 

diện của họ không lựa chọn NBC thì CQĐT, Viện kiểm sát, Tòa án phải chỉ định 

NBC theo quy định tại Điều 76 của Bộ luật này". Các cơ quan THTT góp phần 

không nhỏ vào việc bảo đảm QBC của người bị buộc tội nói chung và người bị 

buộc tội CTN nói riêng. Các cơ quan được tổ chức một cách hợp lý nhằm tăng 

cường tốt hơn nữa mối quan hệ giữa CQĐT, Viện kiểm sát, Tòa án trong quá trình 

tiến hành giải quyết VAHS.   

- Trách nhiệm của CQĐT: Với nhiệm vụ điều tra vụ án, CQĐT đóng vai trò 

rất quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án. Kết quả từ hoạt động của CQĐT sẽ 

là cơ sở để Viện kiểm sát quyết định truy tố hay không bị can ra trước Tòa án và là 

cơ sở để Tòa án xem xét làm căn cứ khi xét xử đối với bị cáo. Do đó, để bảo đảm 

QBC, CQĐT phải tạo những điều kiện cho người bị buộc tội tự mình bào chữa hoặc 

nhờ người khác thực hiện QBC, đặc biệt là đối với người CTN.  

- Trách nhiệm của cơ quan Viện kiểm sát: Viện kiểm sát phải tạo những khả 

năng thực tế, các điều kiện cần thiết và sử dụng biện pháp do pháp luật quy định 

để người bị buộc tội CTN có thể hưởng QBC; đồng thời tạo thuận lợi cho NBC có 

thể tham gia tích cực vào việc bảo đảm QBC cho chủ thể đặc biệt này. Bên cạnh 

đó, bằng chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát ngăn ngừa, hạn chế và xử 
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lý các hành vi gây cản trở hoặc xâm hại đến QBC của người bị buộc tội CTN. 

- Trách nhiệm của cơ quan T a án: Tòa án tiến hành thẩm tra toàn bộ chứng 

cứ, nghe ý kiến tranh tụng và đưa ra phán quyết đối với người bị buộc tội. Để việc 

xét xử tại phiên tòa luôn có hai bên tham gia: bên buộc tội và bên gỡ tội, thì cơ quan 

Tòa án luôn phải bảo đảm cho người bị buộc tội CTN và NBC của họ được tham 

gia phiên tòa. Việc có mặt của bị cáo tại phiên tòa là bắt buộc, đây là cơ sở để Tòa 

án thực hiện việc xét xử trực tiếp, công khai bằng lời nói và liên tục. Đây cũng 

chính là điều kiện để người bị buộc tội thực hiện quyền tự mình bào chữa.  

Vì vậy, khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan THTT phải chú 

trọng thực hiện hai nhiệm vụ: bảo vệ sự thật, bảo vệ pháp luật; bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của người bị buộc tội CTN.  Chính các biện pháp bảo đảm QBC của 

người bị buộc tội CTN sẽ tạo điều kiện cho cơ quan THTT, người THTT, người 

TGTT phát huy được năng lực trí tuệ của mình, làm cho hoạt động tố tụng thực sự 

khách quan, công bằng trên cơ sở tôn trọng các quyền cơ bản của người CTN.  

1.4.3. Bảo đảm về mặt nhận thức  

QBC của người bị buộc tội CTN không thể thực hiện được một cách triệt để 

hiệu quả khi mà các chủ thể TGTT không nhận thức đúng nội dung, ý nghĩa và tầm 

quan trọng của nó. Cơ quan và người THTT là những chủ thể trực tiếp tiến hành các 

hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật nên đòi hỏi phải nhận thức được việc 

bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN chính là giúp họ giải quyết vụ án một 

cách khách quan, toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho họ thực 

hiện. Trong khoa học TTHS và thực tiễn hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vẫn còn 

xuất hiện tư tưởng hạ thấp vai trò của NBC, vô hình chung đã làm yếu đi hiệu quả 

của cuộc đấu tranh chống tội phạm, giúp cho kẻ phạm tội trốn tránh TNHS. Quan 

niệm này hoàn toàn trái với quy định của pháp luật và chính sách hình sự của Đảng 

và Nhà nước ta. Việc có sự tham gia của NBC sẽ góp phần làm rõ chứng cứ; những 

tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm của người bị buộc tội CTN, bảo 

vệ kỷ cương pháp luật. Do vậy, việc tham gia của NBC vào quá trình giải quyết vụ 

án là cơ sở đảm bảo QBC. 
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Kết luận Chƣơng 1 

Bảo đảm QBC của người bị buộc tội nói chung và người bị buộc tội CTN nói 

riêng là một nguyên tắc hiến định, nguyên tắc cơ bản của pháp luật TTHS. Do vậy, 

việc tôn trọng và bảo đảm QBC có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng điều tra, truy 

tố, xét xử và việc xác định sự thật khách quan của vụ án.  

Trong chương 1 của Luận văn, tác giả đã trình bày một số vấn đề lý luận cơ 

bản về bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN theo pháp luật TTHS Việt Nam 

như khái niệm liên quan đến đảm bảo QBC; vai trò và các hình thức thực hiện QBC 

của người bị buộc tội CTN; Đồng thời, đề cập đến các cơ sở pháp lý và các yếu tố 

bảo đảm thực hiện QBC của người bị buộc tội CTN. Việc nghiên cứu một cách toàn 

diện và có hệ thống những vấn đề lý luận về QBC của người bị buộc tội CTN trong 

TTHS Việt Nam là rất cần thiết, là nền tảng cho việc phân tích thực trạng pháp luật, 

thực tiễn thực hiện bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN trên địa bản tỉnh 

Quảng Trị ở Chương 2. 
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA  

CỦA NGƢỜI BỊ BUỘC TỘI CHƢA THÀNH NIÊN 

 TẠI ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

2.1. Khái quát tình hình ngƣời chƣa thành niên phạm tội tại địa bàn tỉnh 

Quảng Trị 

Trong những năm gần đây, cùng với việc xây dựng các chủ trương, chính sách 

phát triển trên tất cả các lĩnh vực, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm, 

chăm lo về mọi mặt cho trẻ em và người CTN. Phần lớn các em đáp ứng được sự 

mong mỏi của gia đình và xã hội, sống có lý tưởng, không ngừng tu dưỡng về đạo 

đức, nỗ lực học tập, tiếp thu kiến thức nhằm cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho 

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, do những đặc điểm phát triển về 

tâm sinh lý của lứa tuổi này chưa hoàn thiện, nông nổi, dễ bị kích động, hiểu biết về 

pháp luật chưa sâu sắc nên một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên sống buông thả, 

đua đòi dẫn đến thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Thủ đoạn phạm tội  của các 

đối tượng này không còn đơn giản, thiếu suy nghĩ, mà đã có sự tính toán, chuẩn bị 

kỹ càng và khá tinh vi. Thậm chí đã hình thành băng nhóm tội phạm có tính nguy 

hiểm cao.  

Tội phạm CTN ở Việt Nam trong những năm gần đây đang trở thành mối 

quan tâm lớn của toàn xã hội cũng như các cơ quan chức năng. Các tội phạm có tính 

bạo lực do người CTN thực hiện ngày một phổ biến và có tính chất mức độ nghiêm 

trọng cao, gây nên nhiều bức xúc cho người dân và lo lắng trong dư luận. Tội phạm 

do người CTN thực hiện chủ yếu vẫn tập trung ở các thành phố, thị xã (chiếm 70%), 

đặc biệt là các thành phố lớn như: thành phố Hồ Chí Minh; Đồng Nai;  hánh Hòa; 

Đắk Lắk; Hà Nội; Hải Phòng... Theo số liệu thống kê của Trung tâm Nghiên cứu 

Tội phạm học và điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân cho biết: Từ năm 

2009 đến hết tháng 6/2014, cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã phát hiện, khởi tố 

điều tra mới 35.654 bị can là CTN phạm tội, chiếm khoảng hơn 16% tổng bị can 
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phạm tội hình sự. 

Nằm ở trung điểm của đất nước, Quảng Trị có vị trí chiến lược về kinh tế và 

quốc phòng an ninh. Là tỉnh đầu cầu về phía Việt Nam trên Hành lang kinh tế Đông 

Tây, có đường biên giới giáp với nước bạn Lào dài 206 km, với  hu  inh tế - 

Thương mại đặc biệt Lao Bảo, 2 cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và Quốc lộ 9 là 

trục đường xuyên Á nối liền Hành lang kinh tế Đông – Tây. Đường bờ biển dài 75 

km đi qua địa bàn 13 xã thuộc 4 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải 

Lăng. Đó chính là điều kiện thuận lợi để giao thương, phát triển kinh tế nhưng địa 

hình đa dạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tội phạm nảy sinh.  

Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Trị, từ năm 1998 đến năm 2011, tội 

phạm trong lứa tuổi CTN xảy ra 2085 vụ với 2644 đối tượng, tập trung nhiều nhất ở 

các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Có một số 

đối tượng người CTN gây án đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp, cướp giật 

tài sản. Các vụ phạm pháp hình sự do người CTN gây ra tập trung ở thị xã, thị trấn. 

Một số vụ các đối tượng phạm tội không chỉ do bồng bột, thiếu suy nghĩ mà đã có 

sự tính toán, chuẩn bị khá kỹ càng, tinh vi. 

Đối với địa bàn Quảng Trị, hoạt động của các loại tội phạm tuy không phức 

tạp như một số tỉnh, thành phố lớn trong cả nước nhưng đang có những diễn biến 

mới,  phức tạp nhất là tội phạm hình sự, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, 

trộm cắp tài sản, tội phạm công nghệ cao. Từ năm 2011 đến hết 6 tháng đầu năm 

2015 xảy ra 2.470 vụ (trung bình mỗi năm xảy ra khoảng 500 vụ). Tệ nạn đánh bạc, 

mại dâm diễn ra hết sức tinh vi, núp bóng dưới các cơ sở, ngành nghề kinh doanh 

hợp pháp; đã phát hiện 749 vụ/2666 đối tượng cờ bạc, 18 vụ/70 đối tượng mại dâm. 

Đặc biệt, tội phạm và tệ nạn ma túy gây nhiều hệ lụy phức tạp nhất cho xã hội, ảnh 

hưởng đến thuần phong, mỹ tục, đến sức khỏe giống nòi, hạnh phúc gia đình… và 

là một trong những nguyên nhân chính làm phát sinh và gia tăng các loại tội phạm. 

Trong đó, tội phạm ở lứa tuổi CTN tăng nhanh. Loại tội danh các em phạm phải cao 

nhất là trộm cắp tài sản. Một số vụ án do người CTN phạm tội có tính chất mức độ 

nghiêm trọng trong thời gian qua như vụ án 6 đối tượng đang là học sinh lớp 10 trên 
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địa bàn thành phố Đông Hà dùng dao Thái Lan xâu ẩu dẫn đến hậu quả chết người. 

Theo Báo cáo thống kê của Công an tỉnh Quảng Trị, từ năm 2011 đến năm 

2015 tình hình người CTN phạm tội bị khởi tố diễn ra theo chiều hướng sau: 

Bảng 2.1. Thống kê tình hình NCT phạm tội bị CQĐT khởi tố từ 2011 đến 2015 

          ĐVT: vụ, việc 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng VAHS do người CTN thực hiện 35 57 44 52 36 

Tổng số bị can là người CTN 49 78 59 64 43 

(Nguồn: Báo cáo thống kê tình hình nhiệm vụ Công an nhân dân tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015) 

Năm 2011, Công an Quảng Trị đã khởi tố 35 VAHS do 49 bị can là người 

CTN thực hiện. 

Năm 2012, số vụ án do người CTN thực hiện bị CQĐT khởi tố là 57 vụ/78 bị 

can, tăng 22 vụ/29 bị can so với năm 2011. 

Năm 2013, số vụ án do người CTN thực hiện bị CQĐT khởi tố là 44 vụ/59 bị 

can, giảm 13 vụ/19 bị can so với năm 2012. 

Năm 2014, số vụ án do người CTN thực hiện bị CQĐT khởi tố là khởi tố là 52 

vụ/64 bị can, tăng 08 vụ/05 bị can so với năm 2013.  

Năm 2015, số vụ án do người CTN thực hiện bị CQĐT khởi tố là 36 vụ/43 bị 

can, giảm 16 vụ/21 bị can so với năm 2014.  

Nhìn chung, tình hình người CTN phạm tội và số vụ do người CTN gây ra có 

chiều hướng giảm. Các đối tượng phạm tội đa số có trình độ văn hóa thấp, hầu hết 

người CTN phạm tội đều không có môi trường giáo dục tốt, thiếu sự quan tâm, 

chăm sóc từ gia đình, trường học, ăn chơi, đua đòi, tụ tập theo băng nhóm,…dẫn 

đến vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tội phạm do người CTN thực hiện không chỉ 

xảy ra ở các thành phố, thị xã  mà còn xảy ra ở các vùng nông thôn, kể cả vùng sâu, 

vùng xa. Chủ yếu tập trung tại các địa bàn: thành phố Đông Hà, huyện Hướng Hóa, 

Đakrông, Vĩnh Linh… 

Từ thực trạng nêu trên, có thể thấy rằng trong những năm gần đây, tình hình vi 

phạm pháp luật và phạm tội đã có chiều hướng kiềm giảm. Tuy nhiên, tính chất, 
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mức, mức độ vi phạm pháp luật ngày càng nghiêm trọng và tội phạm ngày một trẻ 

hóa. Vì vậy, cần có sự vào cuộc kịp thời của các cấp, các ngành và toàn xã hội để 

hạn chế tình trạng gia tăng người CTN phạm tội.  

2.2. Thực trạng thực hiện quyền bào chữa của người bị buộc tội chưa thành niên 

2.2.1. Những kết quả đạt được 

Thời gian qua, công tác giải quyết những VAHS nói chung, trong đó có những 

vụ án do người CTN thực hiện của các cơ quan THTT đã có những chuyển biến tích 

cực, nhằm thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp do Đảng và Nhà nước đề ra trong 

Nghị quyết số 08/NQ/TW ngày 02/01/2002 và Nghị quyết số 49/NQ/TW ngày 

02/6/2005 về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” của Bộ Chính trị. Với 

nhiệm vụ điều tra vụ án, CQĐT đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình giải 

quyết vụ án. Cụ thể:  

- Đối với CQĐT: Có thể nói, một nửa kết quả của việc giải quyết vụ án nằm ở 

giai đoạn điều tra. Do đó, bất cứ một sai sót hoặc vi phạm nào từ hoạt động của 

CQĐT cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến số phận pháp lý của người bị buộc tội. Có 

thể nói trong thời gian qua, hiệu quả từ hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ của 

CQĐT đã làm cơ sở để Viện kiểm sát đưa ra quyết định kịp thời, chính xác, đồng 

thời, đó cũng là căn cứ để Tòa án khi xét xử đối với người bị buộc tội, đảm bảo 

đúng người, đúng tội. Quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội nói chung và 

người bị buộc tội CTN cũng được đảm bảo ngay ở giai đoạn này. Để đảm bảo QBC, 

CQĐT đã tạo những điều kiện cho người bị buộc tội tự mình bào chữa hoặc nhờ 

người khác bào chữa.  

- Đối với Viện kiểm sát nhân dân: Trong tình hình chung của cả nước, chất 

lượng, hiệu quả công tác của ngành kiểm sát tỉnh Quảng Trị tiếp tục có nhiều tiến 

bộ, nâng cao được chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư 

pháp…  Nhìn chung các cấp kiểm sát đã thực hiện đúng thẩm quyền của mình trong 

việc xử lý án do người CTN thực hiện, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của 

BLTTHS và BLHS, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội.  

- Đối với Tòa án nhân dân: Trong công tác xét xử, Tòa án các cấp đã thực hiện 
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đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở quy định của BLTTHS 

và theo tinh thần CCTP. Tòa án đã tạo điều kiện, bảo đảm cho những người TGTT 

thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của họ, nhất là đối với người bị 

buộc tội CTN. Việc phán quyết của Tòa án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng 

tại phiên tòa và các chứng cứ trong hồ sơ.  

Theo số liệu thống kê của ngành Tòa án tỉnh Quảng Trị, trong giai đoạn 2011-

2015, Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý gải quyết 9893 vụ án, với 2359 VAHS, 7534 

vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và hôn nhân gia đình. Cụ thể: 

Bảng 2.2. Thống kê tình hình NCT phạm tội bị đưa ra xét xử từ 2011 đến 2015 

ĐVT: Vụ, việc 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng số vụ án 1756 1917 2063 2192 2065 

Vụ án hình sự 415 461 487 496 500 

Vụ án do người CTN thực hiện 35 57 44 52 36 

(Nguồn: Báo cáo thống kê tình hình hoạt động ngành Tòa án tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015) 

Qua phân tích, đánh giá có thể dễ dàng nhận thấy tình tình vi phạm pháp luật 

ngày một tăng cao, số lượng vụ án mà Tòa án các cấp thụ lý giải quyết không hề có 

dấu hiệu suy giảm, trong đó các VAHS luôn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số các vụ án 

được xét xử hàng năm. Cụ thể: 

Năm 2011, Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã giải quyết 

1756 vụ việc. Trong đó: các VAHS là 415 vụ, chiếm tỷ lệ 23,6%, với 35 vụ án do 

người CTN thực hiện, chiếm 8,4% trong tổng số các VAHS đã được Tòa án xét xử. 

Năm 2012, Tòa án nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 1917 vụ, 

tăng 161 vụ so với năm 2011. Trong đó, các VAHS là 461 vụ (tăng 46 vụ so năm 

2011), chiếm tỷ lệ 24%, với 57 vụ án do người CTN thực hiện (tăng 22 vụ so với 

năm 2011), chiếm 12,4% trong tổng số các VAHS đã được Tòa án xét xử. 

Năm 2013, Tòa án hai cấp đã giải quyết 2063 vụ án, tăng 146 vụ so với năm 

2012. Trong đó, số án hình sự là 487 vụ, tăng 26 vụ so với năm 2012, chiếm tỷ lệ 
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23,6% trong tổng số vụ án đã được giải quyết. Với 44 vụ án do người CTN thực 

hiện, so với năm 2012 thì số vụ án do người CTN thực hiện có xu hướng giảm nhẹ 

(giảm 13 vụ) và chiếm tỷ lệ 9% tổng số VAHS đã được giải quyết trong năm. 

Năm 2014, Tòa án các cấp trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 2092 vụ án, tăng 29 

vụ án so với năm 2013, trong đó, số án hình sự 496 vụ án, tăng 9 vụ so với năm 

2013 và chiếm tỷ lệ 23,7%. Các VAHS do người CTN thực hiện 52 vụ, tăng 8 vụ so 

với năm 2013, chiếm 10,5% tổng số VAHS đã được Tòa án xét xử. 

Năm 2015, Tòa án các cấp trên địa bàn tỉnh đã giải quyết là 2065 vụ, giảm 27 

vụ so với năm 2014, số VAHS là 500 vụ, tăng 4 vụ và chiếm tỷ lệ 24,2% tổng số vụ 

án. Các VAHS do người CTN thực hiện 36 vụ, tiếp tục có xu hướng giảm xuống 

(giảm 16 vụ so với năm 2014), chiếm 7,2% tổng số VAHS đã được giải quyết. 

Trong thời gian qua, về cơ bản Thẩm phán Toà án đã tổ chức điều hành phiên 

tòa theo hướng mở rộng tranh tụng. Phối hợp với Trung tâm TGPL, Viện kiểm sát 

và CQĐT tạo điều kiện cho người bị buộc tội CTN thực hiện QBC và bảo vệ lợi ích 

chính đáng cho họ. Phán quyết của HĐXX căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng 

công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

kiểm sát viên và những người TGTT khác.  ết quả tranh tụng tại phiên tòa ngày 

càng được nâng cao, đảm bảo việc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, 

chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao. 

Đối với các vụ án được xác định là án trọng điểm, phức tạp, Tòa án đã chủ 

động phối hợp từ đầu với CQĐT và Viện  iểm sát để đẩy nhanh tiến độ điều tra, 

truy tố, xét xử VAHS. Tích cực trao đổi các vụ án có vướng mắc về chứng cứ, tội 

danh để đáp ứng yêu cầu không kết án oan, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền 

và lợi ích hợp pháp của các đương sự, án tuyên rõ ràng, tính thuyết phục cao, công 

khai, minh bạch. 

Trong công tác giải quyết các tranh chấp, Tòa án hai cấp đã có nhiều cố gắng 

đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao, số lượng bản án, 

quyết định bị hủy của năm sau thấp hơn năm trước, không xảy ra tình trạng án quá 

hạn luật định. Tỷ lệ giải quyết các loại án hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. 
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- Đối với NBC: Hoạt động của NBC nói chung đã góp phần vào việc bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội CTN thể hiện tính dân chủ; đồng 

thời góp phần bảo vệ và tăng cường pháp chế XHCH.  

Số vụ án có NBC tham gia do người bị buộc tội CTN hoặc người đại diện của 

họ mời ngày càng tăng so với những năm trước đây.  

Theo số liệu thống kê của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị, trong giai đoạn từ 

năm 2011 đến năm 2015, các vụ án do người bị buộc tội CTN thực hiện có sự tham 

gia bào chữa của NBC là Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý diễn ra như sau:  

Bảng 2.3. Thống kê số người bị buộc tội CTN có Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý 

tham gia bào chữa 

ĐVT: Người 

Các chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Số người bị buộc tội CTN 49 78 59 64 43 

Số người bị buộc tội CTN có Luật 

sư/Trợ giúp viên bào chữa 
26 39 32 39 38 

(Nguồn: Báo cáo Tổng kết công tác của ngành T a án các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) 

Cùng với sự phát triển về số lượng và chất lượng của đội ngũ Luật sư, Trợ 

giúp viên pháp lý trong những năm gần đây, số vụ án có NBC tham gia mặc dù còn 

là con số khiêm tốn nhưng có xu hướng ngày càng tăng trong những năm gần 

đây. Cụ thể: 

Năm 2011, tổng số VAHS do người CTN thực hiện là 35 vụ, với 49 đối tượng. 

Trong đó, có 26 trường hợp có Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý tham gia bào chữa, 

chiếm tỷ lệ 53,1%. 

Năm 2012, tổng số VAHS do người CTN thực hiện là 57 vụ, với 78 đối 

tượng, tăng 22 vụ và 29 người phạm tội so với năm 2011. Trong đó, có 39 người 

bị buộc tội CTN là có sự tham gia bào chữa của Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý, 

chiếm tỷ lệ 50%. 

Các VAHS do người CTN thực hiện trong năm 2013 có xu hướng giảm so với 
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năm 2012, từ 57 vụ xuống còn 44 vụ, với 59 đối tượng, giảm 13 vụ và 19 người 

phạm tội. Số trường hợp có Luật sự, Trợ giúp viên tham gia bào chữa là 32 người 

và chiếm tỷ lệ cao hơn so với hai năm 2011, 2012, đạt 54,2%. 

Cũng trong năm 2013, tỉnh Quảng Trị triển khai sâu rộng Thông tư liên tịch số 

11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 về 

hướng dẫn áp dụng một số quy định về TGPL trong hoạt động tố tụng, cùng với sự 

thành lập và đi vào hoạt động của Hội đồng tố tụng liên ngành đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc phối hợp giữa các cơ quan THTT với Trung tâm TGPL Nhà nước 

tỉnh. Đội ngũ cán bộ của các cơ quan THTT đã nắm rõ các quy định về đối tượng 

được TGPL, trong đó có đối tượng người CTN. Vì vậy, việc đảm bảo QBC của 

người bị buộc tội CTN được nâng cao, số trường hợp người CTN phạm tội có sự 

tham gia của Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý tăng lên đáng kể. 

Năm 2014, tổng số VAHS do người CTN thực hiện là 52 vụ, với 64 đối tượng, 

tăng 8 vụ và 5 người phạm tội so với năm 2013. Trong đó, có 39 người bị buộc tội 

CTN là có sự tham gia bào chữa của Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý, và chiếm tỷ lệ 

cao hơn so với hai năm trở lại đây, đạt 60,9%, cao hơn nhiều so với những năm 

trước đây. 

Năm 2015, tổng số VAHS do người CTN thực hiện là 36 vụ, với 43 đối tượng, 

giảm 16 vụ và 21 người phạm tội so với năm 2014. Trong đó, có 38 người bị buộc 

tội CTN là có sự tham gia bào chữa của Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý, và chiếm tỷ 

lệ cao hơn so với hai năm trở lại đây, đạt 88,4%, cao hơn nhiều so với những năm 

trước đây.  

Qua thực trạng trên, có thể thấy rằng các vụ, việc có NBC TGTT, cơ bản đã 

phát huy tốt sự công khai, dân chủ, minh bạch, thấu tình, đạt lý, mang lại nhiều 

hiệu quả. Những sai sót và những vi phạm quy định tố tụng, áp dụng không đúng 

các điều luật, quyết định mức án không tương xứng với những hành vi phạm tội… 

được NBC phát hiện, kịp thời đề nghị những người có trách nhiệm, cơ quan có 

thẩm quyền chỉnh sửa, bổ sung, không để gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, 

quá trình công tác điều tra, bắt giam, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án được 
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thực hiện đúng pháp luật. Nhiều đề nghị của NBC trong rất nhiều vụ án đã được 

cơ quan THTT chấp nhận như: đề nghị giảm mức hình phạt, miễn TNHS, miễn 

chấp hành hình phạt …  

Thực tiễn những năm qua cho thấy, có nhiều vụ án có người CTN phạm tội 

đưa ra xét xử thu hút mạnh mẽ sự quan tâm đánh giá của dư luận trên địa bàn tỉnh. 

Trong số các vụ án có NBC tham gia phần lớn đã đạt được những hiệu quả đáng kế 

ở một mức độ nhất định. Một số trường hợp NBC phát hiện những tình tiết giảm 

nhẹ chưa được xem xét đánh giá đầy đủ, được HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận 

giảm nhẹ hình phạt cho người bị buộc tội. Việc NBC tham gia tranh tụng đặc biệt 

đối với những vụ án mà người bị buộc tội CTN đã giúp cho hoạt động THTT đảm 

bảo dân chủ hơn và tình trạng oan sai từng bước được khắc phục.  

Nhìn chung, các cơ quan và người THTT đã nhận thức đúng đắn và toàn diện 

về những đặc điểm đặc thù của nhóm chủ thể tội phạm là người CTN. Vì vậy, khi 

THTT, họ đã thận trọng, vận dụng đúng quy định của pháp luật trong việc áp dụng 

thủ tục tố tụng đối với từng trường hợp cụ thể. Trong suốt quá trình tố tụng, cơ quan 

THTT luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để NBC, gia đình, nhà trường và tổ chức xã 

hội TGTT để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người CTN. 

2.2.2. Những khó khăn vướng mắc 

Theo quy định của BLTTHS thì: CQĐT, Viện kiểm sát, Tòa án có trách nhiệm 

đảm bảo cho người bị buộc tội thực hiện QBC cho họ theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, do không có các hướng dẫn cụ thể, cũng như không có cách hiểu thống 

nhất về quy định này, nên trong thực tiễn giải quyết các VAHS, QBC của người bị 

buộc tội CTN vẫn chưa hoàn toàn được bảo đảm thực hiện. Những hạn chế trong 

việc thực hiện QBC thường xuất phát từ nhiều khía cạnh khác nhau: 

2.2.2.1. Những bất cập trong quy định của pháp luật  

BLTTHS năm 2003 đã có những ghi nhận và bổ sung nhiều quy định tiến bộ 

về bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN nhưng vẫn còn tồn tại những vướng 

mắc, bất cập nhất định. Mặc dù, Quốc hội đã chính thức thông qua BLTTHS mới, 

thay thế cho BLTTHS năm 2003. Tuy nhiên, trong những năm qua, do còn tồn tại 
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những quy định chưa phù hợp nên QBC của người bị buộc tội CTN vẫn chưa thực 

sự được quan tâm và bảo đảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả trong việc 

thực thi nhiệm vụ chung của TTHS. Nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề này, tác giả 

nhận thấy những khiếm khuyết trong quy định của BLTTHS 2003 và một số văn 

bản pháp luật có liên quan để tập trung làm rõ các quy định về QBC của người bị 

buộc tội CTN trong TTHS. Cụ thể:  

Thứ nhất: Một trong những yêu cầu rất quan trọng để đảm bảo giải quyết một 

cách có hiệu quả các vụ án do người CTN thực hiện đó là: “Điều tra viên, Kiểm sát 

viên, Thẩm phán phải là người có những hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học 

giáo dục cũng như về hoạt động đấu tranh ph ng, chống tội phạm của người CTN” 

(khoản 1 Điều 302). Tuy nhiên, Bộ luật lại không bắt buộc họ phải là người được 

đào tạo hoặc có chuyên môn về tâm lý học, về khoa học giáo dục về người CTN. 

Chính từ điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng điều tra, truy tố, xét 

xử đối với người bị buộc tội CTN và dẫn đến sự vi phạm về quyền và lợi ích hợp 

pháp của các chủ thể đặc biệt này. Những người THTT trong các VAHS mà người 

bị buộc tội CTN thường là kiêm nhiệm. Họ vừa là người giải quyết những vụ án do 

người thành niên thực hiện vừa giải quyết các vụ án do người CTN thực hiện. Vì 

vậy, chưa có sự chuyên môn hóa về mặt tổ chức cũng như về nguồn nhân lực và 

những kỹ năng, nghiệp vụ để giải quyết các vụ án do người CTN thực hiện.  

Thứ hai: Việc quy định về quyền yêu cầu thay đổi hoặc từ chối NBC bắt buộc 

theo điểm b khoản 2 Điều 57 BLTTHS còn chưa cụ thể, rõ ràng. Trong trường hợp 

người bị buộc tội CTN và người đại diện hợp pháp của họ không mời NBC thì các 

cơ quan THTT vẫn phải yêu cầu Đoàn Luật sư cử NBC cho họ. Người bị buộc tội 

CTN và người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu thay đổi hoặc từ chối 

NBC. Thực tế đã xảy ra những trường hợp người bị buộc tội CTN hoặc người đại 

diện hợp pháp của họ từ chối sự giúp đỡ, hỗ trợ về mặt pháp lý của NBC vì họ 

không được giải thích về nội dung của QBC, hay về vấn đề thù lao. 

Thứ ba: Quy định về việc quyết định xét xử kín đối với bị cáo là người CTN 

tại khoản 1 Điều 307 BLTTHS cũng chưa rõ ràng. “Trong trường hợp cần thiết, 
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T a án có thể quyết định xét xử kín”. Tại Điều 18 quy định “trong trường hợp đặc 

biệt cần giữ bí mật Nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc để giữ bí mật 

của đương sự theo yêu cầu chính đáng của họ thì T a án xét xử kín, nhưng phải 

tuyên án công khai”. Đối với những vụ án mà bị cáo là người CTN thì ngoài 

những điều kiện kể trên, tùy thuộc vào nội dung phạm tội mà người CTN đã thực 

hiện, nếu cần thiết phải giữ bí mật đời tư của người CTN, của gia đình họ, hoặc 

khi thấy không nên để những người khác biết về diễn biến hành vi phạm tội của 

họ, hay theo yêu cầu của gia đình, bản thân người CTN… thì Tòa án có thể quyết 

định việc xử kín để tránh gây ảnh hưởng xấu đối với người CTN. Vì vậy, cần phải 

quy định cụ thể hơn về những trường hợp Tòa án phải xét xử kín trong những vụ 

án mà bị cáo là người CTN để tránh tình trạng Tòa án lạm quyền, không tôn trọng 

các quyền của bị cáo. Đồng thời, cũng không cần thiết phải mở phiên tòa công 

khai trong tất cả những vụ án có bị cáo là người CTN tham gia. Vì nếu đưa bị cáo 

là người CTN ra xét xử trước chỗ đông người tham dự sẽ rất để lại dấu ấn tâm lý 

tiêu cực cho người CTN.  

Nghiên cứu pháp luật một số nước cho thấy, hình thức xét xử kín cũng được 

áp dụng nhiều trong những vụ án mà bị cáo là người CTN. Theo Điều 111 BLTTHS 

nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quy định: “không xử công khai các vụ án nếu 

người phạm tội từ đủ 14 đến 16 tuổi. Nhìn chung cũng không xử công khai các vụ 

án đối với người phạm tội chưa đủ 18 tuổi. Phải tuyên bố trước T a lý do không xử 

các vụ án công khai”; Còn ở Thái Lan, Điều 54 Luật Tổ chức Tòa án người CTN 

và gia đình Thái Lan 1991 ghi nhận “phiên t a xét xử các vụ án người CTN đều 

phải được xử kín”. Có thể nói hầu như các văn bản pháp luật của các nước đều tôn 

trọng và thực hiện quy tắc của Liên hợp quốc: “Các thủ tục tố tụng phải nhằm đảm 

bảo những lợi ích tốt nhất của trẻ em và phải được tiến hành trong bầu không khí 

hiểu biết cho phép trẻ em tham gia vào và tự do bày tỏ ý kiến” [17].   

Thứ Tư: Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận NBC. Việc TGTT của NBC 

không chỉ bảo đảm tốt hơn QBC của bị can, bị cáo, các đương sự khác mà còn giúp 

các cơ quan THTT phát hiện, sửa chữa những thiếu sót, làm rõ sự thật khách quan, 
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xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy vậy, hoạt động TGTT của NBC 

còn bị hạn chế ở một số giai đoạn, nhất là giai đoạn điều tra…Trong đó, giấy chứng 

nhận NBC được coi là một rào cản TGTT của NBC. Việc cấp giấy chứng nhận 

NBC trong trường hợp tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo là 3 ngày, đối với 

trường hợp bào chữa cho người bị tạm giữ là trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận 

được đề nghị của NBC kèm theo giấy tờ liên quan đến việc bào chữa. Nếu từ chối 

cấp giấy chứng nhận thì phải nêu rõ lý do (khoản 4 Điều 56 BLTTHS). Tuy nhiên, 

trên thực tế việc cấp giấy chứng nhận NBC không bao giờ bảo đảm đúng thời hạn 

luật định. Qua nghiên cứu và khảo sát lấy ý kiến của nhiều NBC trên địa bàn thì 

nhiều ý kiến của NBC cho rằng NBC thường gặp khó khăn trong việc xin cấp giấy 

chứng nhận NBC trong giai đoạn điều tra.  

2.2.2.2. Những khó khăn, vướng mắc từ phía người bào chữa 

Nhìn chung, khi TGTT, đại đa số NBC (chủ yếu là Luật sư và Trợ giúp viên 

pháp lý) đã tích cực sử dụng những biện pháp được pháp luật quy định để bào chữa 

cho người bị buộc tội CTN nhưng cũng không ít NBC chỉ thực hiện nhiệm vụ của 

mình một cách hình thức, qua loa, không mang lại hiệu quả tích cực. Cụ thể: 

-  hi tiếp nhận bào chữa cho người bị buộc tội CTN, NBC phải đầu tư thời 

gian nghiên cứu các nội dung tình tiết vụ án để thực hiện nhiệm vụ bào chữa một 

cách tốt nhất. Tuy nhiên, một số NBC nhận bào chữa cho nhiều vụ án trong cùng 

một thời điểm cho nên việc chuẩn bị luận cứ bào chữa có phần sơ sài, không đảm 

bảo chất lượng.  

-  hi tham gia phiên toà xét xử, một số NBC chỉ bào chữa qua loa, máy móc, 

rập khuôn theo bản luận cứ đã chuẩn bị sẵn chứ không dựa vào những tình tiết gỡ 

tội cho người bị buộc tội CTN mới thu được ở phiên toà. Cũng có trường hợp NBC 

thực hiện bào chữa bằng cách chỉ mượn cáo trạng của Viện kiểm sát đọc qua rồi 

nhất trí với quan điểm của Viện kiểm sát, miễn sao phiên toà có mặt NBC để đảm 

bảo không vi phạm thủ tục tố tụng là được.  

- Trong thực tế cũng có không ít các trường hợp NBC năng lực kém, không 

chịu đầu tư công sức vào việc nghiên cứu, tìm kiếm, điều tra thu thập những tình 
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tiết để chứng minh mà chỉ chú tâm đưa những tình tiết giảm nhẹ như hoàn cảnh gia 

đình, nhân thân người bị buộc tội CTN để bào chữa theo dạng “năn nỉ” rất thiếu 

hiệu quả. Nhiều NBC còn thiếu trách nhiệm trong công việc, đặc biệt là bào chữa 

chỉ định, họ thường thực hiện việc bào chữa một cách rất hình thức. Có những 

trường hợp do không hiểu thấu đáo quyền và nghĩa vụ pháp luật quy định nên đã 

không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình khi làm nhiệm vụ bào chữa. Có 

trường hợp NBC không làm sáng tỏ được những tình tiết gỡ tội hoặc giảm nhẹ 

TNHS cho bị can, bị cáo mà lại vô tình buộc tội bị can, bị cáo. 

- Một vài trường hợp NBC chỉ định không đến tham dự phiên toà mà chỉ gửi 

bản luận cứ bào chữa dẫn đến khó khăn cho hoạt động xét xử và tốn kém cho Nhà 

nước (do phải hoãn phiên tòa xét xử theo quy định BLTTHS là trong trường hợp bắt 

buộc phải có NBC theo quy định thì HĐXX phải hoãn phiên toà). 

- Trong hoạt động bào chữa, một số NBC có kỹ năng nghề nghiệp còn non 

kém, thiếu kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ yếu cho nên tại phiên toà còn 

phát biểu chung chung, không đi sâu vào việc phân tích, đánh giá các tình tiết, 

chứng cứ có lợi cho người bị buộc tội CTN. Thậm chí, một số trường hợp NBC đề 

nghị áp dụng mức hình phạt trái với quy định của pháp luật như: theo quy định 

của BLHS 1999 thì hình phạt tù có thời hạn đối với người phạm tội có mức tối 

thiểu là 03 tháng, tuy nhiên khi đề xuất HĐXX quyết định hình phạt, NBC lại đề 

nghị áp dụng 02 tháng tù. Mặt khác, do không nắm rõ về tính chất, mức độ nặng 

nhẹ của hình phạt nên thực tế đã xảy ra trường hợp Viện kiểm sát đề nghị áp dụng 

hình phạt cải tạo không giam giữ nhưng NBC lại đề nghị áp dụng hình phạt tù 

nhưng cho hưởng án treo. Điều này đã phản ánh một cách rõ nét về chất lượng của 

hoạt động bào chữa vẫn chưa thực sự đạt hiệu quả cao, gây mất niềm tin của người 

bị buộc tội CTN. 

  - Vai trò, nhiệm vụ đặc trưng của NBC không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của người bị buộc tội trên cơ sở của pháp luật mà còn phải bảo vệ pháp 

luật. Hai nhiệm vụ này luôn gắn liền và không được tách rời nhau. Thế nhưng, một 

bộ phận NBC vẫn chưa nhận thức một cách đầy đủ và nghiêm túc về vấn đề này. 
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Do vậy, họ đã cố tình bào chữa không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án, 

trái với quy định của pháp luật. Có những vụ án đã có đủ chứng cứ buộc tội và bản 

thân bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng NBC vẫn cố cãi bị cáo 

không có tội, cố tình đổi trắng thay đen. Do sự non kém về nghiệp vụ nên đã có 

những bài bào chữa không những thiếu tính thuyết phục mà còn gây bất lợi cho bị 

cáo, gây mất lòng tin của HĐXX và không được những người tham dự phiên toà 

ủng hộ.  

- Đôi khi, có những NBC vì muốn giảm nhẹ TNHS cho người bị buộc tội CTN 

mà đã sử dụng các biện pháp trái với quy định của pháp luật. Thay vì động viên 

người bị buộc tội thành khẩn khai báo để cơ quan THTT nhanh chóng làm rõ sự thật 

của vụ án và người bị buộc tội CTN được giảm nhẹ TNHS thì NBC lại nói chuyện 

với họ bằng cách úp mở hướng lách luật nên người bị buộc tội CTN biết được biện 

pháp để tránh tội. Điều tra viên đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc người bị buộc 

tội CTN và NBC trao đổi với nhau rồi phản cung. Có trường hợp, trong quá trình 

điều tra, truy tố người bị buộc tội CTN đã nhận tội. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc với 

Luật sư, tại phiên tòa xét xử lại phản cung và cho rằng mình bị bức cung trong khi 

chứng cứ đã đầy đủ và cơ quan THTT cũng đưa ra được các căn cứ chứng minh là 

có tội. Điều này không những ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật mà 

còn gây bất lợi cho bị cáo khi HĐXX quyết định áp dụng hình phạt. 

- Nguồn nhân lực NBC còn nhiều hạn chế. Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng 

Trị có 13 Luật sư đang hoạt động hành nghề trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, phần lớn 

đều đã lớn tuổi, hơn 70% trong số đó đều ở độ tuổi trên 50. Tuy có nhiều kinh 

nghiệm chuyên môn nhưng vấn đề tuổi tác không còn trẻ cũng phần nào khiến cho 

họ thiếu đi phần năng động. 

2.2.2.3. Những khó khăn, vướng mắc từ phía các Cơ quan Tiến hành tố tụng 

Qua thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử cho thấy cơ quan THTT cũng đã tôn 

trọng và tạo điều kiện thuận lợi nhất định để NBC thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Tuy nhiên, đôi khi vẫn không tránh khỏi những tồn tại, hạn chế. Những hạn chế 

trong việc thực hiện QBC của người bị buộc tội CTN không chỉ xuất phát từ phía 
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NBC mà còn xuất phát từ phía cơ quan THTT. Cụ thể: 

- Theo quy của BLTTHS thì NBC TGTT từ khi khởi tố bị can. Trong trường 

hợp người CTN có hành vi phạm tội bị bắt khẩn cấp hoặc bắt trong trường hợp 

phạm tội quả tang thì NBC TGTT từ khi có quyết định tạm giữ. Nhưng thực tế việc 

TGTT của NBC sau khi có quyết định khởi tố người bị buộc tội còn gặp nhiều khó 

khăn.  Nhiều trường hợp sau khi ra quyết định khởi tố bị can, CQĐT không giao 

quyết định này và cũng không giải thích cho người bị buộc tội biết rõ về QBC mà 

tiến hành khám, xét hỏi ngay. Hoặc khi họ yêu cầu nhờ NBC thì được khuyên là 

“không cần” hoặc “không nên”. Có trường hợp người bị buộc tội từ chối NBC là do 

họ nghĩ mình không có đủ tiền để chi trả cho việc mời NBC.  

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận NBC theo quy định của BLTTHS năm 2003 

cũng như việc NBC được có mặt khi lấy lời khai của người bị buộc tội theo quy 

định pháp luật còn nhiều bất cập, đa số những trường hợp NBC xin cấp giấy chứng 

nhận NBC từ khi khởi tố bị can bị CQĐT từ chối. Hình thức mà CQĐT hay áp dụng 

để từ chối thường là mỗi khi NBC liên hệ thì trả lời rằng Điều tra viên thụ lí vụ án 

đó đi vắng. Hoặc một số trường hợp NBC chỉ được gặp người bị buộc tội CTN khi 

CQĐT đã làm bản kết luận điều tra hoặc vào buổi kết cung tức là buổi hỏi cung sau 

cùng để cho bị can xác nhận những lời khai trước đó. 

Mặc dù BLTTHS đã quy định rất cụ thể nhưng trên thực tế một số trường hợp 

người bị buộc tội CTN không được CQĐT yêu cầu Trung tâm TGPL hoặc Đoàn 

Luật sư cử NBC cho họ từ khi khởi tố bị can. Như vậy, NBC không có cơ hội để có 

mặt khi hỏi cung bị can và có mặt trong các hoạt động điều tra khác. Đối với các 

trường hợp bắt buộc phải có NBC thì CQĐT phải chủ động thực hiện, đây là vấn đề 

bắt buộc. Nếu không thực hiện thì biên bản hỏi cung sẽ không có giá trị pháp luật. 

Thế nhưng trong thực tế NBC vẫn còn gặp những trở ngại nhất định. Có trường hợp 

trong giai đoạn điều tra, người bị buộc tội CTN không được CQĐT yêu cầu cử 

NBC đến khi chuyển sang giai đoạn xét xử, Thẩm phán phát hiện người bị buộc tội 

là người CTN và cần có thủ tục chỉ định NBC cho người bị buộc tội.  hi đó, người 

bị buộc tội CTN mới được yêu cầu cử NBC. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến QBC 
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của người bị buộc tội CTN. 

- Cũng theo quy định của BLTTHS thì NBC có quyền đề nghị cơ quan 

THTT thông báo trước về thời  gian và địa điểm hỏi cung bị can để NBC chủ động 

có mặt. Nhưng trên thực tế cho thấy không phải cuộc hỏi cung nào NBC cũng 

được có mặt. Bởi lẽ, nhiều trường hợp Điều tra viên không muốn NBC tham dự 

khi hỏi cung bị can. Pháp luật hiện hành cũng chưa có quy chế nào buộc Điều tra 

viên phải thông báo thời gian lấy lời khai bị can cho NBC. Vì vậy mà quyền này 

của NBC ít khi được thực hiện, QBC của người bị buộc tội CTN chưa được  đảm 

bảo thực hiện một cách tối ưu nhất. Một số trường hợp CQĐT cũng thông báo về 

thời gian, địa điểm hỏi cung cho NBC nhưng “lách luật” và đợi đến sát giờ hỏi 

cung mới thông báo cho NBC. Vì vậy, đôi khi NBC không thể đến sắp xếp được 

công việc để tham gia hỏi cung. 

- Hiện vẫn còn nhiều Điều tra viên nhận thức rằng sự tham gia của NBC sẽ 

gây khó khăn cho họ trong quá trình điều tra. Trình độ của nhiều Điều tra viên vẫn 

còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc nên họ càng “sợ” sự có mặt 

của NBC. 

Một số vụ án khi hồ sơ chuyển sang Tòa án, Thẩm phán nghiên cứu hồ sơ để 

xét xử mới phát hiện ra bị cáo là người CTN phạm tội và làm công văn yêu cầu 

Luật sư bào chữa có khi chỉ cách thời điểm xét xử vài ngày. Những trường hợp trên 

không chỉ hạn chế QBC của người bị buộc tội CTN, vi phạm nghiêm trọng thủ tục 

tố tụng mà còn gây khó khăn cho NBC trong việc tiếp cận nội dung vụ án, không 

thể nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện, gây ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả và 

chất lượng bào chữa. 

- Vai trò của NBC tại phiên toà xét xử còn nhiều hạn chế nhất định vì nhiều lí 

do khác nhau. HĐXX thường chú ý đến các các chứng cứ do Viện kiểm sát đưa ra 

hơn là chứng cứ do NBC đưa ra. Có trường hợp Thẩm phán xem NBC như “một sự 

trang trí” tại phiên toà, sự tham gia của họ chỉ là để đảm bảo tuân thủ quy định của 

pháp luật chứ không phải để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo.  

Tại phiên toà, một số chủ toạ phiên toà dành nhiều thời gian cho phần xét hỏi 
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chứ chưa quan tâm tới việc tranh luận. Một số Thẩm phán vì muốn xử cho gọn, cho 

nhanh chứ không muốn tranh cãi nhiều và lật lại chứng cứ mà NBC có thể bị chủ 

tọa hạn chế thời gian phát biểu. Bản chất của tranh tụng cũng chưa được thực hiện 

triệt để, HĐXX nghiêng nhiều về phía Viện kiểm sát, không bắt Viện kiểm sát phải 

đối đáp đầy đủ theo pháp luật. Thậm chí tại một số phiền tòa phần tranh tụng còn bị 

phớt lờ, bỏ qua. Đôi khi vai trò, vị trí của NBC tại phiên toà chỉ là cái “bánh xe thứ 

năm”, không có thì hình như thiếu mà có thì thừa..  

2.2.2.4. Những khó khăn, vướng mắc từ phía người bị buộc tội chưa thành niên 

Bên cạnh những yếu tố tác động xuất phát từ phía các cơ quan THTT, người 

THTT và NBC thì bản thân những người bị buộc tội CTN cũng là nhân tố gây ảnh 

hưởng đến việc đảm bảo QBC một cách trọn vẹn:  

- Người bị buộc tội CTN còn thiếu tính chủ động trong việc bào chữa và nhờ 

người khác bào chữa.  hi bị rơi vào vòng lao lý, họ thường phó mặc cho các cơ 

quan THTT quyết định số phận của mình. Trong một số trường hợp, Điều tra viên 

không có giải thích hoặc giải thích không đầy đủ về quyền được có Luật sư bào 

chữa thì những đối tượng có hoàn cảnh gia đình khó khăn sẽ rất dễ từ chối NBC vì 

họ không có điều kiện để trả thù lao. Một số khác không biết việc mình có quyền 

nhờ NBC ngay từ khi họ bị khởi tố mà họ nhầm lẫn rằng khi ra toà mới được mời 

NBC. Đây cũng là một trong những nhân tố gây hạn chế đối với QBC.   

- Người CTN với những khuyết điểm về tâm sinh lý và tâm lý hoang mang, 

lo sợ, thiếu hiểu biết về pháp luật cũng như kỹ năng bào chữa nên hầu hết các 

trường hợp tự bào chữa đều cho thấy chất lượng không cao. Tuy nhiên, một số 

trương hợp do bị tác động tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài nên khi có NBC tham 

gia thì thường có tâm lý che giấu tội lỗi nhằm chạy tội và giảm nhẹ hình phạt. 

Trong khi đó, CQĐT lại chưa kịp xác minh, củng cố chứng cứ nên rất khó đấu 

tranh làm rõ sự thật vụ án. 

- Hiện nay, người dân chưa hiểu hoặc hiểu không đúng vị trí, vai trò, ý nghĩa 

của TGPL trong hoạt động tố tụng. Vì vậy, một số trường hợp đối tượng người bị 

buộc tội CTN thuộc diện được TGPL đã được Trung tâm cử Luật sư Cộng tác 
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viên, Trợ giúp viên pháp lý TGTT nhưng lại từ chối tiếp tục được TGPL. Chính sự 

hiểu biết về TGPL còn hạn chế nên QBC của người bị buộc tội CTN không được 

đảm bảo. 

- Trong giai đoạn xét xử, đối với những trường hợp người bị buộc tội CTN tự 

bào chữa thì chất lượng luôn thấp hơn rất nhiều so với các vụ án có sự tham gia của 

NBC. Bởi lẽ, khi tự bào chữa thì người bị buộc tội CTN và người đại diện hợp pháp 

của họ chỉ dừng lại ở việc ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo và yêu cầu nhận 

được sự khoan hồng của pháp luật chứ không thể tạo ra thế đối trọng tranh luận trực 

diện với Viện kiểm sát được nên rất thiệt thòi cho người bị buộc tội CTN. 

2.3. Thực trạng các yếu tố bảo đảm thực hiện quyền bào chữa của ngƣời bị 

buộc tội chƣa thành niên tại địa bàn tỉnh Quảng Trị 

2.3.1. Thực tiễn bảo đảm về mặt pháp lý 

Trong Hiến pháp năm 2013, BLTTHS năm 2015, Luật Tổ chức Viện kiểm sát 

nhân dân năm 2014 đều quy định các cơ quan bảo vệ pháp luật khi tiến hành hoạt 

động tố tụng phải đảm bảo: Mọi hành vi phạm tội được điều tra, xử lý kịp thời, 

không để lọt người phạm tội, không làm oan người vô tội, không để một người nào 

bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế  các quyền công  dân, danh  dự và nhân 

phẩm một cách trái pháp luật. Đồng thời, việc điều tra, xét xử phải được tiến hành 

khách quan, đúng pháp luật. Những vi phạm trong quá trình tố tụng phải được phát 

hiện, khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm minh. Việc truy cứu TNHS của một người 

phải có đầy đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.  

Người bị buộc tội CTN luôn là đối tượng yếu thế và cần có sự quan tâm đặc 

biệt. Vì vậy, việc đảm bảo QBC của người bị buộc tội CTN phải luôn được quan 

tâm, chú trọng. Để QBC được thực thi và đạt hiệu quả tối ưu nhất thì đòi hỏi phải có 

sự tham gia của những NBC am hiểu pháp luật, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

như Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng, nó góp 

phần làm sáng tỏ những tình tiết gỡ tội, giảm nhẹ TNHS cho người bị buộc tội. 

NBC sử dụng mọi biện pháp do pháp luật quy định để làm sáng tỏ những tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm cho người bị buộc tội CTN hoặc bác bỏ các luận điểm 
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buộc tội, Để việc bào chữa của mình đạt hiệu quả cao, NBC cần tiến hành thu thập 

thêm các tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án và giao cho cơ quan THTT. Tuy nhiên, 

trong thực tế thì việc NBC tự mình thu thập thêm chứng cứ rất ít khi được thực 

hiện. Hoạt động bào chữa vẫn chủ yếu dừng lại ở phối hợp tham gia lấy lời khai, 

xem xét các nguồn chứng cứ do cơ quan THTT thu thập, tư vấn pháp luật để người 

bị buộc tội nhận thức được sai lầm và tìm những tình tiết giảm nhẹ TNHS cho 

người bị buộc tội CTN. 

Trong thời gian qua, hoạt động bào chữa đối với người bị buộc tội CTN trên 

địa bàn tỉnh đã được NBC thực hiện đúng, đảm bảo yêu cầu, góp phần cùng với cơ 

quan THTT xác định sự thật vụ án. Tuy nhiên, cũng còn không ít trường hợp, NBC 

khi thực hiện bào chữa đã chưa làm sáng tỏ những tình tiết gỡ tội hoặc tình tiết 

giảm nhẹ TNHS cho người bị buộc tội, một số ít trường hợp bào chữa chưa thật sự 

đạt chất lượng tốt. 

Một trong những yếu tố pháp lý đảm bảo QBC của người bị buộc tội CTN 

hiện nay là: nếu xét thấy cần thiết, NBC có thể yêu cầu cơ quan THTT phân công 

Hội thẩm nhân dân là nhà giáo hoặc cán bộ Đoàn thanh niên tham gia vào HĐXX. 

Trong thực tế quy định này luôn được đảm bảo thực hiện và ngay cả các vụ án có 

người bị hại là người CTN thì Tòa án cũng tạo điều kiện để thành phần HĐXX có 

Hội thẩm nhân dân đã là giáo viên hoặc cán bộ Đoàn thanh niên cho dù NBC có yêu 

cầu hay không. Để tránh những ảnh hưởng tiêu cực của dư luận xã hội đối với 

người bị buộc tội CTN hoặc là người bị hại CTN, cũng như tạo điều kiện cho người 

CTN bình tĩnh, khai báo khách quan, trung thực, nếu có yêu cầu của gia đình hoặc 

NBC thì Tòa án quyết định xử kín. Việc quyết định xử kín sẽ được nêu trong quyết 

định đưa vụ án ra xét xử. Một số trường hợp, trước giờ đưa vụ án ra xét xử gia đình 

hoặc NBC mới đưa ra yêu cầu xử kín thì Tòa án vẫn xem tôn trọng và xét chấp nhận 

để bảo vệ tinh thần cho người CTN. 

Với mục đích bảo đảm các quy định về QBC của người bị buộc tội CTN được 

thực thi hiệu quả trong thực tế, hàng năm các cơ quan THTT trên địa bàn tỉnh 

thường xuyên triển khai tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, củng cố kiến thức, 
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hướng dẫn pháp luật cho các cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra, truy tố, xét xử.  

Trong những năm qua Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 

trên 30 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ TGPL cho hơn 1000 lượt trợ giúp viên, cộng 

tác viên TGPL. Các hội nghị tập huấn đã kịp thời cập nhật văn bản và trang bị kỹ 

năng nghiệp vụ TGPL cho cán bộ làm công tác TGPL, hướng tới mục tiêu đảm bảo 

cung cấp cho người được TGPL một dịch vụ pháp lý đạt chất lượng. 

Năm, 2013, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành thành lập Hội đồng tố tụng liên 

ngành. Từ đó đã tạo được mối liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa CQĐT, Viện kiểm 

sát, Tòa án, Trung tâm TGPL. Đồng thời Hội đồng cũng thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc, chỉ đạo CQĐT, trại tạm giam, nhà tạm giữ niêm yết Bảng thông tin về 

TGPL và đặt hộp thông tin TGPL tại trụ sở cơ quan, đơn vị; Niêm yết tờ thông tin 

TGPL và đặt hộp thông tin TGPL trong buồng tạm giam, giạm giữ và nơi sinh hoạt 

chung của người bị tạm giam, tạm giữ. Bên cạnh đó, Trung tâm TGPL, Chi nhánh 

của Trung tâm TGPL thường xuyên phối hợp thực hiện  hoạt động thông tin, tuyên 

truyền và hướng dẫn về TGPL. 

Việc triển khai sâu rộng Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT- BTP-BCA-

BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC đã tạo điều kiện thuận lợi cho công việc phối hợp 

giữa các cơ quan THTT với Trung tâm TGPL. Đội ngũ cán bộ tham gia công tác tố 

tụng nắm rõ quy định về đối tượng được TGPL, trong đó bao gồm cả đối tượng 

người CTN, các hình thức TGPL giúp đối tượng TGPL được tư vấn, hỗ trợ ngay tại 

các cơ quan THTT. 

2.3.2. Thực tiễn bảo đảm về mặt tổ chức và cơ chế thực hiện 

2.3.2.1. Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Quảng Trị gồm: 

17 công chức, viên chức. Với 03 phòng chuyên môn: Hành chính - tổng hợp, 

Nghiệp vụ Hình sự - Hành chính và Nghiệp vụ Dân sự - Đất đai. Ngoài ra Trung 

tâm có 02 Chi nhánh đặt tại 02 huyện Hướng Hóa và Đa rông. Tính đến thời điểm 

hiện tại, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Quảng Trị có 08 Trợ giúp viên pháp lý, tất 

cả đều đạt trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm công tác trong ngành TGPL 
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tối thiểu 04 năm. Ngoài ra, trung tâm có 05 chuyên viên pháp lý, 04 người trong số 

đó đã qua lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư và là nguồn bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp 

lý trong tương lai. 

Hiện nay, chỉ có 05 Luật sư đăng ký tham gia làm cộng tác viên của Trung 

tâm. Qua đó, thấy rằng đội ngũ Luật sư tham gia với vai trò cộng tác viên còn 

khá mỏng. 

Trong giai đoạn 2011-2015, Trung tâm TGPL đã thực hiện nhiều đợt TGPL 

lưu động cũng như tư vấn pháp luật tại trụ sở cho 13.048 đối tượng và nhân  dân 

trên địa bàn. Thực hiện TGTT 345 vụ; trong đó hoạt động bào chữa 327 vụ, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp 18 vụ. Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã thực hiện 

cử Luật sư cộn tác viên và Trợ giúp viên pháp lý tham gia bào chữa, bảo vệ  cho 

150 đối tượng là người CTN. Trong đó, tham gia bào chữa 145 vụ (chiếm 96,7% 

trong tổng số vụ TGTT), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 5 đối tượng là 

người CTN (chiếm 3,3%). Trợ giúp viên pháp lý thực hiện bào chữa, bảo vệ cho 

125 đối tượng người CTN (chiếm 83,3%); 25 vụ do cộng tác viên là Luật sư thực 

hiện (chiếm 16,7%); 

Để đánh giá mặt hiệu quả hoạt động tố tụng, Trung tâm TGPL luôn tiến hành 

kiểm tra và thẩm định tất cả hồ sơ TGTT, đồng thời thực hiện kiểm tra chéo các hồ 

sơ vụ việc. Nhìn chung, chất lượng các vụ, việc TGTT đều đạt tiêu chuẩn, thể hiện 

sự tích cực, nhiệt tình và có trách nhiệm của các Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác 

viên là Luật sư, nhiều vụ, việc đã đạt kết quả rất tốt, phần lớn quan điểm của Trợ 

giúp viên pháp lý, Luật sư đều được HĐXX quan tâm xem xét, chấp nhận, từ đó các 

mức án áp dụng phù, QBC của người bị buộc tội CTN được đảm bảo. 

2.3.2.2. Tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị 

Đoàn Luật sư tỉnh Quảng trị được thành lập từ năm 1990 với số lượng 03 Luật 

sư. Từ sau khi được thành lập đến nay, Đoàn đã kết nạp 20 Luật sư, nhưng do đội 

ngũ Luật sư thường xuyên biến động, nên hiện nay Đoàn Luật sư Quảng Trị chỉ còn 

13 Luật sư. Rrong đó, số Luật sư cao tuổi chiếm tỷ lệ gần 70%, phần lớn là cán bộ 

trong ngành tư pháp đã nghỉ hưu. Chất lượng đội ngũ Luật sư từng bước được nâng 
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lên, đại đa số các Luật sư có phẩm chất chính trị, trung thành với sự nghiệp của 

Đảng, của dân tộc, có ý thức phấn đấu đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát 

triển của tỉnh, giữ vững những quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Luật sư. 

Hàng năm, Đoàn Luật sư tỉnh thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ 

năng hành nghề Luật sư theo quy định của Luật Luật sư; cử Luật sư tham gia nhiều 

chương trình hội thảo quốc tế và trong nước do Bộ Tư pháp, Ủy ban Tư pháp của 

Quốc hội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức, giúp các Luật sư tiếp cận nhiều 

thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động.  

So với đội ngũ Luật sư cả nước thì số lượng phát triển Luật sư của tỉnh Quảng 

Trị còn quá thấp, nếu tính tỷ lệ Luật sư trên đầu dân số của tỉnh thì 1 Luật sư/50.000 

dân nên khó có thể đáp ứng nhu cầu về dịch vụ pháp lý của xã hội, đòi hỏi cần phải 

có những giải pháp tích cực hơn nữa để phát triển đội ngũ Luật sư của tỉnh đạt được 

số lượng và chất lượng như đề án của UBND tỉnh đề ra. Các tổ chức hành nghề 

Luật sư đã từng bước mở ra những loại hình hoạt động dịch vụ pháp lý đa dạng, giải 

quyết một phần về nhu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân. Về số lượng 

các tổ chức hành nghề Luật sư, đến nay, có 1 Công ty Luật, 1 Chi nhánh và 3 Văn 

phòng Luật sư.  

Theo báo cáo Đoàn Luật sư Quảng Trị; Từ năm 2006 đến năm 2015, các tổ 

chức hành nghề đã tham gia 978 vụ bào chữa cho người bị buộc tội và bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong và ngoài địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong 

đó, 506 VAHS, với 117 vụ Luật sư bào chữa theo chỉ định của cơ quan tố tụng; 

tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ tranh chấp 

dân sự, kinh doanh thương mại, lao động… tư vấn pháp lý cho hơn 800 khách hàng, 

trong đó TGPL miễn phí cho hơn 300 khách hàng; hợp đồng tư vấn dài hạn cho 10 

cơ quan, đơn vị…tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và cung cấp các dịch vụ 

pháp lý cho tổ chức, cá nhân.  

Nhìn chung, phần lớn Luật sư khi TGTT đều thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ 

của mình theo đúng quy định pháp luật. Chất lượng hoạt động tranh tụng của Luật 

sư đã được nâng cao, từng bước theo hướng chuyên nghiệp, hiên đại. Nhiều Luật 
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sư đã đầu tư thu thập chứng cứ, chỉ ra được những mâu thuẫn, bất hợp lý trong 

việc kết luận, đánh giá chứng cứ trước khi mở phiên tòa; đã cung cấp những 

chứng cứ mới, có được những lập luận chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi cho thân chủ 

một cách tối ưu nhất. 

2.3.2.3. Hoạt động phối hợp liên ngành 

Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa các cơ quan THTT chưa thực 

sự chặt chẽ. Đôi khi, trong một số vụ việc còn có nhiều quan điểm trái chiều, không 

thống nhất được dẫn đến quá trình giải quyết vụ án kéo dài, hồ sơ vụ án bị trả đi trả 

lại nhiều lần. Từ khi Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 ra đời, là cơ sở để tỉnh Quảng Trị thành lập 

Hội đồng phối hợp liên ngành gồm: Tòa án nhân dân, Công an tỉnh, Viện kiểm sát 

nhân dân, Trung tâm TGPL Nhà nước nhằm phối hợp giải quyết các VAHS, hợp tác 

trong lĩnh vực TTHS và điều tra vụ án... góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả 

công tác, đáp ứng yêu cầu của một số quy định pháp luật về TGPL trong hoạt động 

tố tụng. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên 

ngành TGPL tại Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 20/3/2014 nên hoạt động Hội 

đồng phối hợp liên ngành đã ổn định và từng bước phát huy vai trò trong công tác 

tố tụng, tạo điều kiện thuận lợi cho Luật sư công tác viên, Trợ giúp viên pháp lý 

trong việc tham gia vụ án, nghiên cứu hồ sơ, TGTT tại phiên tòa.  

Nhằm bảo đảm chất lượng công tác, hàng năm Hội đồng phối hợp liên ngành 

TGPL tiến hành kiểm tra các CQĐT, Viện kiểm sát, Tòa án trên địa bàn để đảm bảo 

hoạt động TGTT thống nhất và có sự phối hợp chặt chẽ. Các đối tượng thuộc diện 

được TGPL bao gồm cả người CTN đều được các Điều tra viên,  iểm sát viên giải 

thích về quyền được TGPL miễn phí, cung cấp mẫu đơn, phương thức liên lạc với 

Trung tâm TGPL. Các cơ quan THTT đều thực hiện tốt công tác đặt Bảng thông tin 

về TGPL, niêm yết thông tin về TGPL ngay trong buồng tạm giam, tạm giữ và nơi 

sinh hoạt chung để người bị tạm giữ, bị can biết được quyền và lợi ích hợp pháp của 

mình và những thông tin cần thiết khi có nhu cầu được TGPL. Đảm bảo QBC cho 
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đối tượng được TGPL nói chung và người CTN nói riêng. 

2.3.3. Thực tiễn bảo đảm về mặt nhận thức 

Cơ quan THTT, người THTT là những chủ thể trực tiếp thực hiện các hoạt 

động tố tụng theo quy định của pháp luật nhằm thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng 

cứ, làm sáng tỏ các yếu tố của đối tượng chứng minh và tiến hành giải quyết vụ án 

trong phạm vi quyền hạn của mình. Nhận thức một cách đầy đủ việc bảo đảm thực 

hiện QBC của người bị buộc tội sẽ giúp giải quyết vụ án khách quan, toàn diện hơn, 

tạo cơ sở đảm bảo cho các ý kiến phát biểu của NBC được tôn trọng - thể hiện qua 

nội dung bản án, quyết định của Tòa án. Đảm bảo hiệu quả TGTT của NBC và cơ 

chế bảo đảm cho họ thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần CCTP. 

Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó thực hiện.  

Nhìn chung, trong thời gian qua, các cơ quan THTT, người THTT đã nhận 

thức một cách đầy đủ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của QBC đối với 

người bị buộc tội CTN. Do đó, quyền có NBC luôn được bảo đảm theo quy định, 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quyền này được thực hiện có hiệu quả. Tuy 

nhiên, không phải tất cả người THTT đều nhận thức đúng vấn đề này, một số người 

còn hiểu biết khá mơ hồ về quyền có NBC, né tránh hoặc thực hiện không nghiêm 

túc nghĩa vụ giải thích cho người bị buộc tội CTN hiều rõ QBC. Vì vậy, cần nâng 

cao năng lực chuyên môn cũng như ý thức nghiêm túc và đúng đắn vấn đề này. 

Tuyên truyền pháp luật là phương pháp hiệu quả nhằm nâng cao hiểu biết của 

người dân nói chung và người bị buộc tội CTN nói riêng về kiến thức pháp luật, 

nắm bắt được sự TGTT của NBC là điều cần thiết. Việc nhận thức không đúng về 

vai trò và vị trí của NBC vô hình chung đã tạo ra rào cản cho sự tham gia của NBC, 

trong khi bản thân người bị buộc tội CTN và người đại diện hợp pháp của họ lại 

không có khả năng bào chữa hiệu quả. Việc NBC TGTT để bảo vệ cho người bị 

buộc tội phụ thuộc rất nhiều vào ý chí chủ quan của họ. Do vậy, việc thay đổi nhận 

thức về vai trò của NBC là cách tốt nhất để trang bị cho người bị buộc tội CTN 

những phương tiện, biện pháp hữu hiệu giúp họ bảo vệ quyền lợi của mình. Đảm 

bảo được QBC. 
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Kết luận chƣơng 2 

 

Trên cơ sở những vấn đề lý luận về bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN 

theo pháp luật TTHS Việt Nam, trong chương 2 Luận văn đã tập trung giải quyết 

những vấn đề thực tiễn như:  hái quát tình hình người CTN phạm tội tại địa bàn 

tỉnh Quảng Trị; Đánh giá tình hình thực hiện QBC và thực trạng các yếu tố bảo đảm 

thực hiện QBC của người bị buộc tội CTN. Qua nghiên cứu thực tiễn cho thấy, hoạt động 

bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã đạt 

được những kết quả tích cực, đáng khích lệ về mặt tổ chức, cơ chế thực hiện và 

nhận thức của các chủ thể liên quan. Tuy nhiên, thực tế vẫn không tránh khỏi những tồn 

tại, bất cập cần có hướng khắc phục trong giai đoạn tiếp theo. Những đánh giá về 

tình hình thực tiễn trong chương này sẽ là căn cứ quan trọng cho việc đề xuất các 

giải pháp tăng cường bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN trong thời gian tới.  
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CHƢƠNG 3 

CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUYỀN  

BÀO CHỮA CỦA NGƢỜI BỊ BUỘC TỘI CHƢA THÀNH NIÊN 

TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

 

3.1. Quan điểm chung về tăng cƣờng bảo đảm quyền bào chữa của ngƣời bị 

buộc tội chƣa thành niên trong Tố tụng hình sự Việt Nam hiện nay 

3.1.1. Nhu cầu tăng cường bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội 

chưa thành niên trong Tố tụng hình sự 

Trong những năm qua, bảo đảm QBC của người bị buộc tội đã có nhiều 

chuyển biến tích cực. Cơ chế hoạt động, phối hợp của các cơ quanTHTT ngày 

càng được xác định rõ hơn và từng bước củng cố, kiện toàn. Chất lượng điều tra, 

truy tố, xét xử được cải thiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và đất 

nước có những thay đổi nhanh chóng, đặt ra yêu cầu bức thiết phải đổi mới, nâng 

cao chất lượng bảo đảm QBC của người bị buộc tội nói chung và người bị buộc tội 

CTN nói riêng.  

Điều 2 Hiến pháp 2013 đã khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”. Nhà 

nước pháp quyền hiện nay là nấc thang phát triển cao nhất của tự do và là sự phản 

ánh của tự do trong các văn bản pháp lý. “Nhà nước pháp quyền là hình thức hạn 

chế quyền lực bằng tự do và QCN” [11]. Tự do và quyền của cá nhân là đối trọng 

quan trọng của quyền lực Nhà nước. Căn cứ vào những đặc trưng đó của Nhà nước 

pháp quyền, có thể thấy nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay là phải tiếp tục đổi 

mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực thi pháp luật nghiêm minh. Do đó, yêu 

cầu “cải cách tổ chức, nâng cao chất lượng và hoạt động của các cơ quan tư pháp” 

[12, tr. 90] là một trong những đòi hỏi bức thiết hiện nay.   

Ngày 02/06/2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-TW về 

Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Đồng thời, tỉnh Quảng Trị cũng đã xây 

dựng Chương trình số 06-CTr/TU ngày 06/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
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thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW với mục tiêu: "Xây dựng nền tư pháp trong 

sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục 

vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc Việt Nam XHCN". Riêng về lĩnh vực TTHS, CCTP 

đã xác định hoạt động xét xử là trọng tâm, Tòa án có vị trí trung tâm, do vậy cải 

cách Tòa án là khâu đột phá. Những yêu cầu của CCTP trong lĩnh vực TTHS là đấu 

tranh phòng chống tội phạm hiệu quả hơn và bảo đảm QCN của những người TGTT 

đầy đủ hơn. Hai yêu cầu này xuất phát từ chính nhiệm vụ của TTHS và có mối quan 

hệ biện chứng với nhau. Thực hiện dân chủ - mở rộng và tôn trọng QCN của các 

chủ thể tham gia hoạt động TTHS là yêu cầu khách quan của CCTP. Dân chủ là 

mục đích, động lực và là phương thức thực hiện TTHS. Nhiệm vụ của TTHS là phát 

hiện xử lý kịp thời mọi hành vi tội phạm và người phạm tội, bảo vệ lợi ích của Nhà 

nước, xã hội và công dân. Dân chủ là giá trị xã hội lớn nhất mà TTHS nước ta có 

nhiệm vụ bảo vệ. Hoạt động TTHS của một Nhà nước pháp quyền không chỉ hướng 

tới việc bảo vệ quyền của những người là nạn nhân bị xâm hại mà còn bảo vệ quyền 

của tất cả công dân bị lôi cuốn vào hoạt động TTHS nhằm chống lại sự lạm quyền 

từ phía các cơ quanTHTT.  

Thực tiễn TTHS Việt Nam những năm qua cho thấy, kể từ khi Nghị quyết 

số 08 và Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị được ban hành, vấn đề bảo đảm QBC 

được mở rộng và coi trọng hơn so với trước đây. Các Nghị quyết của Đảng đã 

từng bước đi vào cuộc sống. Tuy kết quả bước đầu của CCTP còn khiêm tốn, 

nhưng đó là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng để tiến hành những bước cải 

cách tiếp theo.    

Với quan điểm nhất quán trong việc bảo vệ trẻ em, Nhà nước ta luôn chú 

trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là những đối 

tượng trẻ em vi phạm pháp luật, người CTN phạm tội. Chính sách hình sự của Nhà 

nước đối với người CTN là giúp đỡ, cải tạo, giáo dục để họ nhận ra sai lầm và từ 

đó khắc phục, sửa chữa, tạo điều kiện để các em có khả năng tái hòa nhập cộng 

đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội. Xác định người CTN là người chưa 

phát triển hoàn thiện về tâm sinh lý, thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ 
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vào các hoạt động phạm tội. Do vậy, BLTTHS đã dành hẳn một chương riêng quy 

định cụ thể trình tự, thủ tục tố tụng đối với những vụ án mà người bị buộc tội CTN 

nhằm bảo đảm cho việc điều tra, truy tố, xét xử khách quan, bảo vệ được quyền và 

lợi ích hợp pháp của người CTN. Tư tưởng này là thống nhất với quy định trong 

Tuyên ngôn về quyền trẻ em năm 1953 và CƯQT về Quyền trẻ em 1989: “Trẻ em, 

do còn non nớt về thể chất và trí tuệ cần được bảo vệ, chăm sóc đặc biệt, kể cả sự 

bảo vệ thích hợp về mặt pháp lý trước cũng như sau khi ra đời”.  

Bên cạnh đó, đất nước ta đang từng ngày phát triển. Việc gia nhập Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO) là bước ngoặt trong quá trình hội nhập sâu vào quan hệ 

quốc tế. Đồng thời, việc tham gia ký kết các CƯQT, đặc biệt là Công ước về quyền 

trẻ em, cũng như các Điều ước quốc tế mà Việt Nam sẽ tham gia ký kết trong tương 

lai là những yêu cầu khách quan đòi hỏi tăng cường sự bảo đảm QCN - QBC trong 

TTHS. Điều này hoàn toàn phù hợp với tư tưởng chủ đạo trong các Nghị  quyết của 

Bộ Chính trị về CCTP: “cải cách mạnh mẽ các thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng 

dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, chặt chẽ nhưng thuận tiện, bảo đảm sự 

tham gia và giám sát của nhân dân đối với hoạt động tư pháp, bảo đảm chất lượng 

tranh tụng tại các phiên tòa xét xử, lấy kết quả tranh tụng tại tòa án làm căn cứ 

quan trọng để phán quyết bản án, coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng 

hoạt động tư pháp…”.  

Ngoài ra, Việt Nam chưa có luật riêng về tư pháp người CTN, chưa có cơ 

quan đầu mối giám sát chấp hành các chế tài xử phạt tại cộng đồng, chưa có lực 

lượng Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Tòa án chuyên trách để xử lý các 

vụ án về người CTN. Những khiếm khuyết trên đã trở thành rào cản trong quá trình 

hoàn thiện hệ thống tư pháp cho người CTN của Việt Nam.  

Chính từ những thực trạng trên, cho thấy nhu cầu đảm bảo QBC của người bị 

buộc tội CTN là hoàn toàn tất yếu. Cần phải có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên 

của Đảng, Nhà nước, sự tham gia của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể 

trong việc thực hiện quyền trẻ em. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật TTHS và 

chính sách hình sự để đảm bảo tính đồng bộ, khách quan, dân chủ.  
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3.1.2.  Phương hướng tăng cường bảo đảm quyền bào chữa của người bị 

buộc tội chưa thành niên trong Tố tụng hình sự 

- Đối với cơ quanTHTT, người THTT: Người CTN, do chưa đủ trưởng thành 

và thiếu kinh nghiệm sống, thường phải chịu sức ép tâm lý lớn hơn nhiều so với 

người thành niên khi phải tiếp xúc với những người THTT. Vì thế, thái độ đúng 

mực, tâm lý cảm thông của các cán bộ này đối với người CTN có thể khiến họ suy 

nghĩ tích cực về Nhà nước nói chung và hệ thống tư pháp hình sự nói riêng. Chính ý 

nghĩ tích cực này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến thái độ hợp tác trong quá trình 

THTT và ý thức cải tạo, phục hồi của người CTN trong tương lai.  

Rất nhiều Quốc gia trên thế giới đã xây dựng hệ thống Tòa án gia đình hoặc 

Tòa án người CTN với các thủ tục tố tụng đặc thù, khác biệt với thủ tục TTHS 

chung, cùng với đội ngũ Điều tra viên, Công tố viên, Thẩm phán chuyên trách để xử 

lý các vụ án người CTN. Ở nước ta, mặc dù pháp luật TTHS đã quy định những yêu 

cầu đặc biệt đối với Điều tra viên, Kiểm sát viên và thành phần HĐXX trong vụ án 

có người bị buộc tội CTN. Tuy nhiên, quy định này vẫn chưa được thực thi trong 

thực tế. Xuất phát từ nhu cầu bảo vệ đặc biệt các đối tượng người bị buộc tội CTN 

nên trong thời gian tới cần nhanh chóng xây dựng đội ngũ cán bộ được đào tạo 

chuyên sâu về tâm lý học, giáo dục học để đảm trách thực hiện công tác điều tra, 

truy tố, xét xử đối với những vụ án do người CTN thực hiện. 

Để có thể hiểu biết thấu đáo về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm 

CTN, người THTT không những phải hiểu biết về thực tiễn đấu tranh phòng, chống 

tội phạm CTN mà còn cần có đủ kiến thức về các chuẩn mực quốc tế tư pháp người 

CTN, theo học các nội dung chương trình đào tạo hoặc bồi dưỡng chuẩn về tâm lý, 

khoa học giáo dục người CTN, trau dồi kỹ năng thực hành trong công tác điều tra, 

truy tố và xét xử thân thiện đối với người CTN vi phạm pháp luật, nạn nhân và nhân 

chứng trẻ em.   

Hiện nay, nguyên tắc tranh tụng ngày càng được hoàn thiện và bổ sung những 

nội dung mới phù hợp với xu thế phát triển và dân chủ hoá mọi mặt của đời sống xã 

hội. Điều đó đòi hỏi việc xét xử VAHS phải được tiến hành dưới hình thức tranh 
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luận bình đẳng giữa hai bên buộc tội và bào chữa trong việc đưa ra các chứng cứ, lý 

lẽ và viện dẫn các văn bản pháp luật... để HĐXX làm trọng tài phân xử. Mô hình 

TTHS hiện nay ở Việt Nam là mô hình pha trộn, chịu ảnh hưởng của mô hình 

TTHS lục địa (Pháp, Liên Xô cũ). Giải pháp phù hợp cho việc hoàn thiện mô hình 

TTHS ở Việt Nam không phải là chuyển đổi hẳn tức thời sang mô hình tranh tụng 

mà phải thay đổi dần dần, từng bước hoàn thiện mô hình pha trộn theo hướng thiên 

về tranh tụng nhiều hơn.  

Cùng với sự phát triển của đất nước, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em ngày càng được quan tâm, đặc biệt là sau khi Việt Nam phê chuẩn Công ước của 

Liên hợp quốc về Quyền trẻ em năm 1990. Việt Nam cũng  đã xây dựng  được một 

hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ trẻ em nói chung 

và người CTN nói riêng trong các VAHS. Luật Tổ chức Tòa án 2014 đã quy định 

việc thành lập Toà án gia đình và người CTN, áp dụng trình tự thủ tục xét xử phù 

hợp với tâm sinh lý trẻ em. Đây là bước đột phá trong tiến trình xây dựng môi 

trường tố tụng thân thiện. Tuy nhiên, đến nay mô hình này chỉ mới hình thành ở 

một số thành phố lớn chứ chưa được triển khai nhân rộng trên phạm vi cả nước. 

Thực tiễn giải quyết các vụ án trong thời gian qua cho thấy, tỷ lệ tội phạm do 

người CTN thực hiện vẫn có chiều hướng gia tăng. Cơ cấu, tổ chức, tính chất tội 

phạm ngày càng phức tạp, có không ít trường hợp đã bị Tòa án áp dụng mức hình 

phạt nghiêm khắc nhưng không mang lại hiệu quả, tỷ lệ người CTN tái phạm còn 

cao. Bên cạnh đó, những mâu thuẫn nảy sinh trong các gia đình có xu hướng gia 

tăng, tác động tiêu cực đến tâm lý, quá trình hình thành và phát triển nhân cách của 

trẻ em và người CTN là thành viên của gia đình. Với mô hình tổ chức Tòa án như 

hiện nay thì đội ngũ làm công tác xét xử không phải là những Thẩm phán chuyên 

trách, không phải Thẩm phán nào cũng có kiến thức chuyên sâu và những kinh 

nghiệm cần thiết để giải quyết các vụ án liên quan đến người CTN. Việc xét xử vẫn 

được tiến hành trong những phòng xử án dùng để xét xử những người đã thành niên 

phạm tội. Khi xét xử những vụ án có liên quan đến người CTN, dù họ tham gia với 

tư cách bị cáo hay bị hại, cũng nên có Tòa án dành riêng cho họ để quyền lợi được 
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đảm bảo một cách tối ưu nhất. Vì vậy, trong thời gian tới cần nhanh chóng hoàn 

thiện các khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để thành lập và đưa mô 

hình Tòa án gia đình và người CTN vào thực tiễn. Từ đó, góp phần hoàn thiện tổ 

chức và hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp, đáp ứng yêu cầu CCTP, hạn chế 

những ảnh hưởng tiêu cực đến tâm sinh lý của trẻ em, người CTN. Việc thành lập 

Tòa án gia đình và người CTN cũng là bước đi cụ thể để thực hiện cam kết quốc tế 

của Việt Nam về bảo vệ các quyền dân sự, chính trị, quyền của trẻ em đã được ghi 

nhận trong các văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên cũng như phù hợp với 

thông lệ của nhiều nước trên thế giới.  

- Đối với người bị buộc tội CTN: Việc tăng cường ý thức pháp luật trong nhân 

dân, người bị buộc tội nói chung và người bị buộc tội CTN nói riêng có tầm ý nghĩa 

rất quan trọng trong việc nhận thức và thực hiện các quy định của pháp luật. Trong 

TTHS, bằng việc nâng cao nhận thức của người dân về QBC, vai trò của Điều tra 

viên, NBC, Kiểm sát viên, Thẩm phán, các nguyên tắc tranh tụng… cũng góp phần 

đảm bảo thực hiện QBC và nâng cao chất lượng của hoạt động tranh tụng tại phiên 

toà. Để thực hiện được điều đó thì công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu 

tiên của quá trình thi hành pháp luật và có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng trong 

việc tăng cường pháp chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của 

nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến 

công tác này. Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị chỉ rõ: "Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức phong phú, sinh động, đặc 

biệt là thông qua các phiên toà xét xử lưu động và bằng những phán quyết công 

minh để tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân”. Chỉ thị 

số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật 

của cán bộ, nhân dân đã khẳng định: "Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận 

của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính 

trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”.  

- Đối với NBC: Trong điều kiện đất nước bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện, 



60 

theo định hướng XHCN, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định vai trò của NBC nói 

chung và Luật sư nói riêng trong hệ thống các cơ quan tư pháp. Ngày 05/07/2011 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1072/QĐ - TTg phê duyệt Chiến lược 

phát triển nghề Luật sư đến năm 2020 đã xác định mục tiêu:  

“Đến năm 2020, phát triển số lượng khoảng từ 18.000 - 20.000 Luật sư, đạt tỷ 

lệ số Luật sư trên số dân khoảng 1/4.500 đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về dịch vụ 

pháp lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tại mỗi địa phương có khó 

khăn về điều kiện kinh tế - xã hội có từ 30 đến 50 Luật sư, bảo đảm tham gia 100% 

số lượng các VAHS theo yêu cầu của cơ quanTHTT; số Luật sư có khả năng tham 

gia tư vấn, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế là khoảng 150 người. 

Đến năm 2020, đảm bảo 100% số lượng Luật sư được bồi dưỡng thường 

xuyên và nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng 

xử nghề nghiệp theo chuẩn mực nghề nghiệp Luật sư; tạo nguồn lựa chọn những 

Luật sư giỏi để có thể bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và chức danh quản lý 

Nhà nước. 

Đến năm 2020, đảm bảo trên 50% các VAHS Tòa án xét xử có Luật sư tham 

gia; phấn đấu đạt mục tiêu có trên 50% số lượng các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của Luật sư. 

Phấn đấu đến năm 2020, phát triển được khoảng 30 tổ chức hành nghề Luật 

sư có quy mô từ 50 đến 100 Luật sư và từ 100 Luật sư trở lên hoạt động chuyên sâu 

trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, trong đó, có 

khoảng 10 tổ chức hành nghề Luật sư của Việt Nam có thương hiệu, uy tín trong 

khu vực và thế giới. Phát triển số lượng từ 5 đến 10 tổ chức hành nghề Luật sư tại 

các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

Đến năm 2020, phấn đấu phát triển Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn 

Luật sư mang tính chuyên nghiệp cao ngang tầm với các tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp Luật sư trong khu vực và trên thế giới, phát huy tối đa vai tr  tự quản của 

các tổ chức này”. 

Luật sư là lực lượng nòng cốt thực hiện các dịch vụ pháp lý nói chung và tham 
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gia bào chữa trong VAHS nói riêng. Tuy nhiên, số Luật sư hiện nay trên địa bàn 

tỉnh còn quá ít và vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tư vấn pháp lý và bào 

chữa. Trước thực trạng trên, ngày 23/12/2010 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành 

Quyết định số 2547/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ Luật sư trên địa 

bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;  ế hoạch số 182/KH-UBND 

ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển 

nghề Luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm tạo động lực, thúc 

đẩy sự phát triển của đội ngũ Luật sư về số lượng, nâng cao chất lượng, góp phần 

tăng cường bảo đảm QBC của người bị buộc tội nói chung và người bị buộc tội 

CTN nói riêng.  

Cùng với Luật sư thì Trợ giúp viên pháp lý cũng là lực lượng nòng cốt trong 

việc thực hiện đảm bảo QBC đối với người bị buộc tội nói chung và người bị buộc 

tội CTN nói riêng. Ngày 10/05/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 678/QĐ -Ttg phê duyệt chiến lược phát triển TGPL ở Việt Nam đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 xác định mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2016 - 2020 

như sau: 

““Đáp ứng đầy đủ và có chất lượng nhu cầu TGPL của người thuộc diện 

được TGPL. Có hướng nghiên cứu để đề nghị chuyển đổi chức danh Trợ giúp viên 

pháp lý thành chức danh Luật sư Nhà nước. Nâng cao vai trò của người tham gia 

TGPL thuộc các tổ chức hành nghề Luật sư, tư vấn pháp luật, cơ sở đào tạo, cơ sở 

nghiên cứu chuyên ngành luật, các cơ quan báo chí, truyền thông. 

2. Phát triển mạng lưới tổ chức thực hiện TGPL và mạng lưới hỗ trợ hoạt 

động TGPL ở cơ sở: 

Bảo đảm có đủ lực lượng người thực hiện TGPL của Nhà nước chuyên sâu 

theo các lĩnh vực pháp luật. Củng cố và kiện toàn bộ máy của các Chi nhánh của 

Trung tâm TGPL Nhà nước bảo đảm tính độc lập trong hoạt động và chịu trách 

nhiệm về TGPL; 

Huy động, khuyến khích tối đa các tổ chức hành nghề Luật sư, tư vấn pháp 

luật đăng ký tham gia TGPL, bảo đảm có đủ nguồn lực để thực hiện TGPL đáp ứng 
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nhu cầu đa dạng của nhân dân… 

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 

Phát triển đội ngũ người thực hiện TGPL chuyên nghiệp của Nhà nước 

khoảng 1.500 người và đội ngũ cộng tác viên khoảng 20.000 người, bao gồm Luật 

sư, luật gia và những người làm công tác pháp luật khác; chú trọng phát triển các 

cộng tác viên TGPL là phụ nữ và người dân tộc thiểu số, người biết tiếng dân tộc 

thiểu số, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, nhân viên xã hội, người có uy tín 

trong cộng đồng …; 

Bảo đảm 100% người thực hiện TGPL được đào tạo, bồi dưỡng với các hình 

thức phù hợp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý hành 

chính Nhà nước, trình độ chính trị, tin học và bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng TGPL, 

có trình độ và năng lực thực hiện TGPL ở các hình thức: tư vấn, TGTT, hòa giải … 

và có kỹ năng phối hợp thuần thục trong hoạt động nghiệp vụ; có trình độ cao trong 

tổ chức, giải quyết vụ việc, quản lý cộng tác viên và TGPL cộng đồng. 

4. Về hoạt động TGPL cụ thể: 

Cử Luật sư Nhà nước, Luật sư cộng tác viên TGTT để đại diện, bào chữa, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 100% các vụ án có đương sự, bị can, bị cáo, 

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là người được TGPL có yêu cầu TGPL”. 

Người CTN là đối tượng thuộc diện được TGPL miễn phí. Trong những năm 

qua, rất nhiều các người bị buộc tội CTN đã nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ về mặt 

pháp lý miễn phí, được các Trợ giúp viên pháp lý tham gia bào chữa trong quá trình 

THTT. Trong tương lai không xa, đây chính là lực lượng chủ chốt thực hiện hoạt 

động bào chữa cho người chưa thành niên và cũng là chủ thể quan trọng góp phần 

tăng cường đảm bảo QBC cho người bị buộc tội CTN. 

3.2. Các biện pháp cụ thể tăng cƣờng bảo đảm quyền bào chữa của ngƣời bị 

buộc tội chƣa thành niên trong Tố tụng hình sự 

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật Tố tụng hình sự về quyền bào chữa của người 

bị buộc tội chưa thành niên  

Qua phân tích các quy định của BLTTHS 2003, các văn bản pháp luật khác có 
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liên quan, đối chiếu với BLTTHS 2015 và thực tiễn áp dụng pháp luật trong những 

năm qua đã thể hiện được sự quan tâm của Nhà nước đối với việc đảm bảo QBC 

của người bị buộc tội nói chung và người bị buộc tội CTN nói riêng. Tuy nhiên, do 

nhiều nguyên nhân khác nhau và tình hình phát triển của đất nước hện nay, 

BLTTHS 2003 đã bộc lộ nhiều nhược điểm, hạn chế và cần phải được sửa đổi, bổ 

sung một cách toàn diện, nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về 

CCTP, cũng như hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục điều tra, truy tố, xét xử 

các vụ án do người CTN thực hiện nhằm tăng cường bảo đảm QBC, tạo điều kiện 

cho việc giải quyết vụ án một cách đúng đắn, khách quan toàn diện và có hiệu quả 

hơn. BLTTHS 2015 ra đời, thay thế cho BLTTHS 2003, với những sửa đổi, bổ sung 

tiến bộ đã phần nào khắc phục được những yếu điểm của Bộ luật cũ. Tuy chưa 

chính thức có hiệu lực và đi vào thực hiện nhưng xét một cách tổng thể BLTTHS 

2015 cơ bản đã có những sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng cường bảo đảm hơn về 

QBC cho người bị buộc tội CTN, cụ thể: đã sửa đổi các quy định về điều tra, truy 

tố, xét xử người CTN, phạm vi áp dụng các quy định trong Chương XXXII về thủ 

tục tố tụng đối với người CTN trong đó có thủ tục liên quan đến QBC. 

Tuy nhiên, qua phân tích tác giả cho rằng, các sửa đổi, bổ sung quy định về 

tiêu chuẩn cần có của người THTT đối với các vụ án do người CTN thực hiện vẫn 

chưa thực sự hoàn thiện, còn nhiều điểm hạn chế và cần thiết phải được nhanh 

chóng điều chỉnh để đảm bảo QBC cho người bị buộc tội CTN  Cụ thể:  

- Trên thực tế, phần lớn người THTT đối với trường hợp người bị buộc tội 

CTN còn có những điểm chưa đáp ứng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 302 

BLTTHS 2003 quy định: “Điều tra viên, kiểm sát viên, Thẩm phán THTT đối với 

người CTN phạm tội phải là người có những hiểu biết về tâm lý học, khoa học giáo 

dục cũng như về hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm của người CTN” là 

không có tính khả thi, vì các yêu cầu này còn mang tính chung chung, chưa xác 

định rõ những tiêu chí cụ thể. Trên thực tế nhiều trường hợp khi tiến hành điều tra, 

truy tố, xét xử đối với người CTN phạm tội, những người THTT lại dựa trên kinh 

nghiệm và đường lối TTHS áp dụng đối với người thành niên. Vì vậy, các cơ quan 
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THTT cần có sự chuyên môn hóa về tổ chức cũng như về nguồn nhân lực để giải 

quyết các vụ án do người bị buộc tội CTN thực hiện. Điều tra viên, Kiểm sát viên, 

Thẩm phán phải là những người được đào tạo chuyên sâu về tâm lý học, khoa học 

giáo dục đối với người CTN. 

Điều 415 BLTTHS 2015 đã có quy định đầy đủ hơn về người THTT đối với 

những VAHS do người CTN thực hiện: “Người tiến hành tố tụng đối với vụ án có 

người dưới 18 tuổi phải là người đã được đào tạo hoặc có kinh nghiệm điều tra, 

truy tố, xét xử vụ án liên quan đến người dưới 18 tuổi, có hiểu biết cần thiết về tâm 

lý học, khoa học giáo dục đối với người dưới 18 tuổi”. 

Tuy nhiên, vẫn chưa xác định rõ tiêu chí đánh giá chuẩn mực hiểu biết cần 

thiết là như thế nào? phải hiểu biết đến mức độ bao nhiêu về tâm lý học, khoa học 

giáo dục đối với người CTN mới là đạt yêu cầu? 

Vì vậy, để đảm bảo cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử người bị buộc tội 

CTN đạt hiệu quả tối ưu nhất, tác giả kiến nghị sửa đổi theo hướng như sau: “Người 

tiến hành tố tụng đối với vụ án có người dưới 18 tuổi phải là người đã được đào tạo 

hoặc có kinh nghiệm điều tra, truy tố, xét xử vụ án liên quan đến người dưới 18 

tuổi, được đào tạo về tâm lý  học, khoa học giáo dục chuyên sâu đối với người dưới 

18 tuổi”. 

Về xét xử, theo quy định tại khoản 1 Điều 423 BLTTHS 2015 quy định: 

“Thành phần HĐXX sơ thẩm vụ án phải có một Hội thẩm là giáo viên hoặc cán bộ 

Đoàn thanh niên hoặc người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý người dưới 18 tuổi”. 

Quy định nư vậy vẫn chưa thực sự đảm bảo được quyền lợi của bị cáo là người 

CTN. Bởi vì, có rất nhiều người là giáo viên nhưng hoàn toàn không có kiến thức 

về tâm sinh lý, về khoa học giáo dục người CTN hoặc có nhưng rất ít (giáo viên 

mầm non, giáo viên giảng dạy bậc đại học…). Chỉ có những thầy cô giáo ở bậc 

trung học cơ sở và bậc trung học phổ thông mới được đào tạo về tâm sinh lý của 

người CTN và do thường xuyên tiếp xúc, quản lý, giảng dạy những trẻ từ 14 tuổi 

đến dưới 18 tuổi nên sự hiểu biết của  họ rất sâu sắc. Dù rằng những thầy cô giáo 

này đến tuổi nghỉ hưu hay chuyển sang công tác khác thì những hiểu biết về tâm 
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sinh lý của người CTN cũng không thể mất đi. Do vậy, sự tham gia vào thành phần 

HĐXX của họ mới đạt được những hiệu quả nhất định. Bên cạnh đó, trong định 

hướng sắp tới thành lập Tòa án gai đình và người CTN thì Thẩm phán phải là Thẩm 

phán chuyên trách về gia đình và người CTN.  

Vì vậy, Tác giả cho rằng cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 423 

BLTTHS như sau: “Thành phần HĐXX sơ thẩm vụ án phải có một Hội thẩm là 

giáo viên hoặc cán bộ Đoàn thanh niên hoặc người đã,  đang thường xuyên tiếp 

xúc, quản lý, giảng dạy những trẻ từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, có kinh nghiệm, hiểu 

biết tâm lý người dưới 18 tuổi”. 

3.2.2. Nâng cao nhận thức, năng lực và trau dồi đạo đức đối với chủ thể 

thực hiện quyền bào chữa, nhà làm luật, người tiến hành tố tụng 

3.2.2.1. Nâng cao nhận thức, năng lực và trau dồi đạo đức đối với chủ thể 

thực hiện quyền bào chữa 

Trong thực tế, bản thân những người bị buộc tội CTN và người đại diện hợp 

pháp của họ thường không có khả năng bào chữa có hiệu quả. Việc NBC TGTT để 

bảo vệ cho người bị buộc tội là hết sức cần thiết và hữu ích. Sự tham gia của NBC 

trong VAHS lại phụ thuộc vào ý chí chủ quan của chính người bị buộc tội CTN, 

người đại diện hợp pháp và gia đình của họ. Vì vậy, nếu người dân nhận thức không 

đúng về vai trò và vị trí của NBC sẽ là rào cản lớn, ngăn trở việc đảm bảo QBC. 

Việc thay đổi nhận thức về vai trò của NBC là cách tốt nhất để trang bị cho người bị 

buộc tội những phương tiện, biện pháp giúp họ bảo vệ mình khi TGTT và thực hiện 

tốt QBC của mình. 

Luật sư, NBC là người cùng với các cơ quan THTT góp phần vào quá trình 

xây dựng và phát triển xã hội, bảo vệ dân chủ và công bằng. Với tư cách là một 

chức danh tư pháp tham gia độc lập vào đời sống xã hội và tố tụng tư pháp, Luật sư 

đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các thiết chế dân chủ ở nước ta. Bảo đảm 

QBC của người bị buộc tội được BLTTHS 1988 ghi nhận, BLTTHS 2003 kế thừa 

và BLTTHS năm 2015 phát huy. Vấn đề này được quy định thành một trong những 

nguyên tắc quan trọng, thể hiện thái độ và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta đối 
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với nhân dân nói chung và người bị buộc tội nói riêng. Bảo đảm được quyền tự bào 

chữa và quyền nhờ người khác bào chữa cho mình khi tham gia TTHS là thể hiện 

được sự văn minh, dân chủ trong quá trình tố tụng. 

Hoạt động bào chữa trong TTHS chỉ đạt được hiệu quả khi và chỉ khi hội đủ 

ba điều kiện cần thiết, đó là điều kiện về pháp lý, điều kiện về tổ chức và điều kiện 

về con người. Trong đó, vấn đề có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động bào 

chữa phải là việc nâng cao năng lực trách nhiệm của những người làm công tác bào 

chữa. Để đạt được mục tiêu nói trên, cần phải quán triệt các yêu cầu sau:  

- Xây dựng đội ngũ những người làm công tác bào chữa thực sự có năng lực, 

không chỉ thỏa mãn các điều kiện về tiêu chuẩn pháp luật mà cái chính ở đây là phải 

đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn tố tụng. Năng lực cá nhân, uy tín, kinh 

nghiệm của NBC có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả bào chữa. Vì vậy, đội ngũ 

những người làm công tác bào chữa phải được đào tạo chuyên sâu về người CTN 

(giống như xây dựng đội ngũ những người THTT chuyên trách). Tăng cường bồi 

dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề. NBC phải thường 

xuyên được cập nhật kiến thức pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng yêu 

cầu thực hiện QBC của người bị buộc tội có hiệu quả.  

- NBC phải nhận thức và nêu cao hơn nữa trách nhiệm của mình khi TGTT 

bảo vệ quyền lợi cho người bị buộc tội. phải đề cao đạo đức nghề nghiệp đối với 

những người làm công tác bào chữa. NBC phải luôn tôn trọng pháp luật và sự thật, 

trung thực trong hoạt động của mình, có nhiệt huyết và lương tâm nghề nghiệp.   

- Tích cực nâng cao chất lượng và số lượng Luật sư, đồng thời quan tâm đến 

chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thi tuyển phải bảo đảm các tiêu chuẩn về năng 

lực và đạo đức nghề nghiệp của Luật sư; chế độ miễn cho những người THTT 

(Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên và các đối tượng khác) cũng phải có tiêu 

chí cụ thể chứ không phải ai cũng được miễn như quy định hiện nay; cần có quy 

định bảo vệ Luật sư khi hành nghề, đồng thời xử lý nghiêm minh đối với Luật sư vi 

phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. 

 



67 

3.2.2.2. Nâng cao nhận thức, năng lực và trau dồi đạo đức đối với nhà làm luật 

- Cần chú trọng nâng cao vai trò, năng lực của chuyên gia trong việc xây 

dựng, soạn thảo luật và các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo ban hành văn 

bản đạt chất lượng tốt, phù hợp với tình hình thực tế hiện tại và áp dụng được trong 

tương lai lâu dài; Xác định rõ trách nhiệm cơ quan trình dự án luật. 

- Có các chính sách thu hút đội ngũ Luật sư, những chuyên gia am hiểu về 

pháp luật và những nhà hoạt động thực tiễn vào công tác xây dựng luật. 

- Đưa ra các giải pháp phát huy trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng 

cao chất lượng và tính khả thi của văn bản luật và thực sự đi vào đời sống nhân dân. 

- Thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn, trao đổi 

kỹ năng soạn thảo văn bản. Quan tâm trong công tác ban hành văn bản và cần có sự 

đầu tư thích đáng cho hoạt động này. Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào có sự quan 

tâm, đầu tư đúng mực thì chất lượng văn bản quy phạm pháp luật sẽ được đảm bảo 

và tiến bộ hơn. 

- Nâng cao nhân thức về tầm quan trọng của công tác soạn thảo, ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật đối với hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ lãnh đạo 

theo lối tư duy mới, tiến bộ.  

3.2.2.3. Nâng cao nhận thức, năng lực và trau dồi đạo đức đối với người tiến 

hành tố tụng 

Đảm bảo QBC đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người bị buộc tội CTN. QBC của người bị buộc tội CTN không thể được 

bảo đảm nếu cơ quan THTT, người THTT không nhận thức đầy đủ nội dung, ý 

nghĩa và tầm quan trọng của nó. Cơ quan THTT, người THTT là những chủ thể trực 

tiếp thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật nhằm thu thập, 

kiểm tra, đánh giá chứng cứ làm sáng tỏ các yếu tố của đối tượng chứng minh và 

tiến hành giải quyết vụ án trong phạm vi quyền hạn của mình. Vì vậy, trước hết họ 

phải nhận thức một cách nghiêm túc và đúng đắn việc bảo đảm thực hiện QBC của 

người bị buộc tội chính là giúp họ giải quyết vụ án khách quan, toàn diện và đầy đủ. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương III  hoá VIII của Ban Chấp hành trung ương 
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Đảng nêu rõ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh, có phẩm 

chất chính trị, đạo đức tốt và có năng lực chuyên môn. Lập quy hoạch tuyển chọn, 

đào tạo, sử dụng cán bộ tư pháp theo từng loại chức danh với tiêu chuẩn cụ thể”. 

Do đó, nâng cao năng lực và nhận thức của đội ngũ THTT phải tập trung một số 

vấn đề sau: 

- Theo quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm Kiểm sát viên, Thẩm phán, Điều tra 

viên thì những người trực tiếp giải quyết các VAHS về chuyên môn phải có trình độ 

cử nhân Luật và trải qua lớp đào tạo nghiệp vụ tại Học viện Tư pháp, Học viện 

Kiểm sát, Học viện Tòa án với thời hạn nhất định (đối với Thẩm phán, Kiểm sát 

viên). Đối với Điều tra viên họ có thể tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, Đại học an ninh 

hoặc Đại học Luật và trải qua lớp đào tạo về nghiệp vụ. Xét về kiến thức pháp luật, 

các chức danh này có thể đã trang bị đầy đủ nhưng về thực tiễn họ cần thời gian để 

rèn luyện năng lực bản thân thông qua các vụ án cụ thể. Do đó, cần chú trọng rèn 

luyện năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho người THTT. Đồng thời, người THTT 

còn phải am hiểu các quy định về lĩnh vực khác liên quan đến vụ án mình giải quyết 

để đưa ra những lập luận chuẩn xác. 

- Các cơ quan có thẩm quyền cần thường xuyên tiến hành rà soát lại lực lượng, 

phân loại trình độ chuyên môn cán bộ làm nhiệm vụ trong các cơ quan THTT để có 

kế hoạch sắp xếp, phân công công việc phù hợp, kịp thời đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 

vụ, từng bước giảm dần cán bộ yếu kém, thiếu năng lực, tinh thần trách nhiệm thấp, 

bổ sung đầy đủ cán bộ đảm đương nhiệm vụ, tránh tình trạng quá tải trong công việc.  

- Nhằm đảm bảo những người THTT khi tiếp xúc với người bị buộc tội CTN 

sẽ có cách thức xử sự đúng mực, cảm thông với các em, tìm được phương thức hợp 

lý để gợi mở, thúc đẩy sự hợp tác trong quá trình làm sáng tỏ vụ án, thấu hiểu 

những diễn biến tâm sinh lý của các em trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội 

cũng như trong quá trình TGTT, tìm ra được giải pháp thích hợp nhất để giúp các 

em nhận thức lỗi lầm, cải tạo và hướng thiện thì việc tăng cường công tác đào tạo, 

tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tế và các kiến thức pháp luật mới 

của những người  THTT là hết sức cần thiết. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm 
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tra, đánh giá trình độ, từ đó có chế độ tuyên dương, khen thưởng xứng đáng. Phát 

động các phong trào thi đua có ý nghĩa, trau dồi về đạo đức, tác phong sống, làm 

việc nghiêm túc, lành mạnh; coi đây là cơ sở đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm. Đồng 

thời, cần chú ý đến văn hóa ứng xử khi điều khiển tranh tụng tại phiên tòa. Vấn đề 

này tuy không được điều chỉnh bởi pháp luật nhưng nó ảnh hưởng không nhỏ đến 

hiệu quả của phiên tòa cũng như uy tín, vị thế của  cơ quan THTT. 

- Thay đổi nhận thức chưa đúng đắn của những người THTT về vai trò, vị trí 

của NBC trong TTHS. Cần phải nhìn nhận sự tham gia của NBC là yếu tố khách 

quan để vụ án được giải quyết đúng đắn. Sự có mặt của NBC không gây khó khăn 

cho các cơ quan THTT, NBC giúp cơ quan THTT nhanh chóng xác định được sự 

thật vụ án chứ không phải là “đối thủ” của các cơ quan THTT. Vì vậy, người THTT 

cần phải tạo điều kiện cho NBC thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

3.2.3. Hoàn thiện cơ chế bảo đảm, bảo vệ quyền bào chữa của người bị 

buộc tội CTN trong TTHS 

Quyền và bảo đảm QBC là hai vấn đề gắn liền nhau nhưng hoàn toàn khác 

nhau. Quyền sẽ không đi vào thực tế nếu như không có cơ chế cụ thể để bảo đảm. 

Bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN được BLTTHS ghi nhận là một nguyên 

tắc cơ bản và xây dựng cơ chế thực thi để các quyền tố tụng không trở thành những 

câu khẩu hiệu sáo rỗng. Việc bảo đảm quyền của người bị buộc tội CTN được pháp 

luật TTHS thực hiện bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau: 

- Nhà nước có trách nhiệm ban hành, hoàn thiện các cơ chế bảo đảm thực thi 

QBC của công dân. Trong thực tế hiện nay, QBC của công dân đang được pháp luật 

bảo đảm thông qua hai cách: người bị buộc tội, đương sự tự bỏ tiền ra mời Luật sư 

bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích cho mình hoặc Nhà nước thông qua các cơ quan 

THTT mời và bỏ tiền ra thanh toán chi phí cho Luật sư tham gia bào chữa cho 

người bị buộc tội CTN, người bị truy tố có khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù, 

tử hình hoặc là người có nhược điểm về thể chất, tinh thần. Nhà nước cũng có thể 

thông qua các hoạt động TGPL miễn phí để thanh toán tiền cho Luật sư, Trợ giúp 

viên pháp lý tham gia bào chữa, bảo vệ trong một số nhóm đối tượng nhất định. 
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- Nhà nước ban hành những quy định đúng đắn, khả thi trong pháp luật TTHS 

và đảm bảo thực hiện các quy định đó trong thực tiễn. Quy định đầy đủ quyền của 

người bị buộc tội là người CTN; quy định các thủ tục tố tụng, bảo đảm hạn chế mức 

thấp nhất việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế tố tụng đối với người bị buộc tội 

CTN; quy định các biện pháp pháp lý cho việc thực hiện quyền của người bị buộc 

tội CTN; đồng thời quy định biện pháp xử lý các vi phạm quyền của người bị buộc 

tội CTN. 

- Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan THTT, người THTT, người TGTT. Cần 

xây dựng một chế độ trách nhiệm rõ ràng, minh bạch của các chủ thể này trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử để đảm bảo cho việc thực hiện QBC của người bị buộc 

tội CTN. Tăng cường trách nhiệm của hệ thống cơ quan THTT cũng như trách 

nhiệm kiểm sát trong hoạt động điều tra, đảm bảo nguyên tắc tranh tụng trong xét 

xử. Đảng và Nhà nước ta có trách nhiệm trong việc ban hành, hoàn thiện các cơ chế 

bảo đảm thực thi QBC của công dân trong suốt quá trình tố tụng của vụ án nhằm 

tiến tới một xã hội công bằng, dân chủ, tiến bộ và văn minh.  

- Từ phương diện bảo vệ quyền của người bị buộc tội trong TTHS, việc ghi 

nhận nguyên tắc tranh tụng sẽ là cơ chế bảo đảm thực hiện các quyền đó trên 

thực tế, cân bằng lại vai trò của các bên trước Tòa án, khẳng định tầm quan trọng 

của NBC. 

Để đảm bảo QBC của người bị buộc tội nói chung và người bị buộc tội CTN 

nói riêng pháp luật quy định quyền có mặt của NBC trong một số hoạt động tố tụng 

như: tham gia lấy lời khai của người bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can, nếu Điều tra 

viên đồng ý thì được hỏi người bị tạm giữ, bị can và có mặt trong những hoạt động 

điều tra khác; xem các biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình và 

các quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa. Quy định này có tính 

chất tuỳ nghi và không có nội dung quy định về điều kiện bảo đảm thực hiện quyền 

đó. Trên thực tế, có rất nhiều lý do cơ quan THTT có thể đưa ra làm cho Luật sư 

khó có thể tiếp cận, gặp gỡ người bị tạm giữ, bị can, nhất là khi bị can đang bị tạm 

giam và bị hỏi cung. Vì vật, cần hanh chóng có sự điều chỉnh, bổ sung để khắc phục 
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triệt để điểm hạn chế nay. 

Bổ sung quy định các biện pháp xử lý vi phạm quyền của người bị buộc tội 

CTN. Tùy theo mức độ mà đưa ra hình thức xử phạt phù hợp, có thể áp dụng các 

biện pháp như: kỷ luật đối với người THTT, bồi thường thiệt hại cho người bị buộc 

tội. truy cứu TNHS đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng đến QCN thay đổi người 

THTT… 

Có biện pháp bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của người bị buộc tội CTN. 

Khiếu nại, tố cáo là những biện pháp quan trọng tạo điều kiện cho người bị buộc 

tội CTN khi phát hiện cơ quan THTT hoặc người THTT xâm phạm đến những 

quyền của mình được quy định trong BLTTHS thì có thể khiếu nại, tố cáo đến các 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết sai phạm, bảo vệ quyền 

lợi của mình. 

- Nhanh chóng bổ sung đủ số lượng, đồng thời nâng cao chất lượng Điều tra 

viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán đáp ứng đòi hỏi yêu cầu của công tác giải quyết các 

VAHS. Hiện nay, một thực tế đáng buồn là nhiều sinh viên có bằng cử nhân Luật ra 

trường không có việc làm nhưng số lượng cán bộ làm công tác tư pháp nói chung và 

THTT nói riêng lại đang rất thiếu. Đây là một sự bất hợp lý, lãng phí nguồn nhân 

lực. Vì vậy, chúng ta phải có kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực này, bổ sung vào hệ 

thống các cơ quan THTT, đáp ứng yêu cầu của công cuộc CCTP. 

- Có chế độ đãi ngộ, thưởng phạt hợp lý đối với những người làm công tác 

THTT. Hiện nay, lương chính cộng với các khoản phụ cấp ngoài lương của những 

người THTT như: Kiểm sát viên, Thẩm phán, Thư ký Toà án... còn thấp, chưa đủ 

đáp ứng được cuộc sống vật chất cũng như tinh thần, chưa tương xứng với tính 

chất nghề nghiệp. Vì vậy, cần có sự quan tâm đúng mức để tạo động lực cho 

những người THTT nhiệt tình với công việc, tránh sự cám dỗ vật chất, yên tâm 

công tác tốt. 

- Nhanh chóng chuẩn bị về nhân lực và cơ sở vật chất để sớm thành lập đồng 

bộ hệ thống Tòa án gia đình và người CTN ở các cấp Tòa án trên phạm vi cả nước, 

tạo môi trường xét xử thân thiện, nhẹ nhàng, đảm bảo tốt nhất QBC của người bị 
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buộc tội CTN. 

Như vậy, quyền và bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN có mối quan hệ 

tác động qua lại lẫn nhau, Nhà nước quy định cho người bị buộc tội CTN hưởng 

quyền, đồng thời cũng quy định nghĩa vụ của các cơ quan THTT phải bảo đảm cho 

quyền đó được thực hiện nhằm bảo đảm tốt nhất cho quyền lợi của người  bị buộc 

tội CTN. 
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Kết luận chƣơng 3 

 

Trên cơ sở những nhu cầu cấp thiết và phương hướng tăng cường bảo đảm 

QBC của người bị buộc tội CTN trong thời gian tới, Luận văn đã đề xuất một số 

biện pháp cụ thể nhằm tăng cường bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN như: 

Các nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật TTHS; Nâng cao nhận thức, năng lực và 

trau dồi đạo đức đối với chủ thể thực hiện QBC, nhà làm luật, người THTT và hoàn 

thiện cơ chế bảo đảm, bảo vệ QBC của người bị buộc tội CTN trong TTHS. Đây là 

cơ sở, biện pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua và đảm 

bảo thực thi có hiệu quả QBC của người bị buộc tội CTN trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN 

 

 

Người bị buộc tội CTN được hưởng tất cả các quyền trong TTHS giống như 

những người thành niên. Tuy nhiên, do đặc thù về độ tuổi, sự phát triển tâm sinh lý 

chưa đầy đủ nên pháp luật TTHS cũng có những quy định riêng mang ý nghĩa tích 

cực để áp dụng cho nhóm đối tượng này. Điều này thể hiện được tính nhân văn và 

tiến bộ trong pháp luật TTHS đồng thời thể chế hóa một cách triệt để những quy 

định của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong tất cả các quyền 

của người bị buộc tội CTN thì QBC là một trong những nội dung rất rộng và xuyên 

suôt cả quá trình tố tụng. Luận văn đã đề xuất các phương pháp nghiên cứu để có 

thể làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của đề tài: "Bảo đảm QBC của 

người bị buộc tội CTN theo pháp luật TTHS Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị".  

Cùng với sự pháp triển của pháp luật TTHS, QBC của người bị buộc tội CTN 

ngày càng được hoàn thiện, mở rộng và là một nguyên tắc hiến định, nguyên tắc đặc 

thù của BLTTHS. Bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN là thể hiện sự tôn 

trọng và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của công dân; giúp cho công tác điều tra, 

truy tố, xét xử được tiến hành khách quan, toàn diện và đầy đủ, không để lọt tội 

phạm, không làm oan người vô tội; thể hiện tính dân chủ, nghiêm minh trong quá 

trình giải quyết vụ án. 

Tuy nhiên, thực tiễn THTT cho thấy, việc quy định và bảo đảm QBC ở nước 

ta nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Vì vậy, cần 

nghiên cứu, xác định rõ những nguyên nhân phát sinh vướng mắc, trên cơ sở đó đề 

xuất những giải pháp khắc phục. Mặc dù đã được nhiều nhà khoa học quan tâm 

nghiên cứu ở phạm vi mức độ khác nhau nhưng vẫn rất cần tiếp tục tìm hiểu, đặc 

biệt là trong giai đoạn hiện nay khi Hiến pháp năm 2013 và BLTTHS năm 2015 đã 

xác định nguyên tắc tranh tụng là nền tảng trong hoạt động xét xử của Tòa án. Dưới 

góc độ luật TTHS và xuất phát từ phạm vi, mục tiêu nghiên cứu, Luận văn đã giải 

quyết được những vấn đề cụ thể như sau: 

Luận văn đã làm rõ một số vấn đề lý luận, đánh giá được vai trò và các yếu tố 
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bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN trong TTHS Việt Nam. Từ đó, chỉ ra 

được tầm quan trọng của QBCcũng như nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải tôn 

trọng và bảo đảm QBC của người bị buộc tội CTN trong quá trình giải quyết 

VAHS.  hái quát pháp luật TTHS Việt Nam về QBC của người bị buộc tội nói 

chung, người bị buộc tội CTN nói riêng và đưa ra cái nhìn tổng quan về quá trình 

hình thành, phát triển của chế định này qua các thời kỳ, rút ra những điểm mới của 

BLTTHS 2015 so với BLTTHS 2003, ưu điểm cần thiết kế thừa, quan điểm tiến bộ 

nên học hỏi và hạn chế phải loại bỏ nhằm hướng tới hoàn thiện chế định về QBC 

của người bị buộc tội CTN cũng như BLTTHS.   

Luận văn đã phân tích được thực trạng pháp luật và thực trạng bảo đảm QBC 

của người bị buộc tội CTN ở Việt Nam và tỉnh Quảng Trị trong những năm gần 

đây. Từ đó, đánh giá những khó khăn, hạn chế trong thực tiễn áp dụng và xác định 

nguyên nhân phát sinh vướng mắc. Trên cơ sở đó, tác giả mạnh dạn đưa ra các kiến 

nghị hoàn thiện pháp luật TTHS về đảm bảo QBC của người bị buộc tội CTN. Đề 

xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục vướng mắc như xác định rõ trách 

nhiệm cũng như những biện pháp chế tài đối với những người THTT, người TGTT 

trong các vụ án mà người bị buộc tội CTN, xác định sự cần thiết phải thành lập Tòa 

gia đình và người CTN là một giải pháp có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Việc thành lập 

Tòa chuyên trách đối với người CTN là phù hợp với Chiến lược CCTP đến năm 

2020, trong đó có việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, xây dựng thêm 

một đội ngũ người THTT chuyên trách trong lĩnh vực điều tra, truy tố, xét xử người 

bị buộc tội CTN. 

Luận văn vẫn còn những hạn chế và thiếu sót nhất định, song phần nghiên cứu 

kèm theo các kiến nghị nêu trong Luận văn là những đóng góp mang tính sáng kiến 

pháp luật để giải quyết những tồn tại theo hướng hoàn thiện BLTTHS nói chung, 

những quy định về đảm bảo QBC của người bị buộc tội CTN nói riêng. 
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