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Abstract. Trình bày một số vấn đề lý luận chung về xóa án tích theo luật hình sự Việt 

Nam. Nghiên cứu chế định xóa án tích theo pháp luật hình sự Việt Nam thực định từ 

sau pháp điển hóa lần thứ nhất đến nay. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định 

của Bộ luật hình sự về xóa án tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (giai đoạn 2005 

- 2012) và một số kiến nghị. 
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1.  Tính cấp thiết của đề tài 

Trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và cải cách tư pháp 

ở Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu chế định xóa án tích trong luật hình sự là rất cần thiết 

vì kể từ sau khi pháp điển hóa lần thứ nhất pháp luật hình sự Việt Nam với việc thông qua Bộ 

luật hình sự năm 1985, lần đầu tiên đã chính thức ghi nhận về mặt lập pháp các quy phạm về 

xóa án tích với tư cách là một chế định độc lập. Sau đó trong lần pháp điển hóa lần thứ hai với 

việc thông qua Bộ luật hình sự 1999 là bước phát triển mới trên cơ sở kế thừa và phát triển Bộ 

luật hình sự 1985. Nhiều quy phạm của chế định xóa án tích đã được sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho các cơ quan áp dụng pháp luật đấu tranh phòng, chống tội 

phạm có hiệu quả. Tuy nhiên, một số quy định về chế định xóa án tích trong Bộ luật hình sự 

hiện hành, ở những mức độ khác nhau, bộc lộ những hạn chế, thiếu sót nhất định hoặc chưa 

đáp ứng được yêu cầu của việc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh hiện nay. Mặt 



khác, công tác giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật hình sự trong thời gian qua chưa được 

quan tâm đúng mức nên một số quy định của pháp luật hình sự, trong đó có các quy định về 

chế định xóa án tích, còn có những nhận thức không thống nhất, gây khó khăn cho việc áp 

dụng pháp luật trong hoạt động thực tiễn. 

Chế định xóa án tích trong luật hình sự là một trong những chế định quan trọng góp 

phần bảo đảm cho việc thực hiện nhất quán nguyên tắc nhân đạo, dân chủ xã hội chủ nghĩa và 

tôn trọng quyền con người. Mặc dù vậy nhưng cho đến nay, nhiều nội dung của chế định xóa 

án tích còn có những nhận thức khác nhau. Mặt khác, cùng với sự phát triển trên các lĩnh vực 

kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước cũng như hội nhập quốc tế nhiều vấn đề của luật hình 

sự, trong đó có vấn đề xóa án tích cũng luôn vận động và phát triển đòi hỏi phải tiếp tục 

nghiên cứu giải quyết. 

Do đó, việc nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn liên 

quan đến chế định xóa án tích, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp để tiếp tục hoàn thiện Bộ 

luật hình sự hiện hành và giải quyết những vướng mắc của thực tiễn áp dụng pháp luật hình 

sự là việc rất cần thiết, không những có ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa 

cả về thực tiễn trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. 

Từ những phân tích trên đây là lý do để chúng tôi lựa chọn vấn đề: "Chế định xóa 

án tích theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở các số liệu địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu)" làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn thạc sĩ của mình. 

2.  Tình hình nghiên cứu 

Xóa án tích là một trong những vấn đề quan trọng, phong phú và phức tạp của luật 

hình sự, nên từ trước đến nay nó cũng được một số nhà luật học đề cập đến trong các nghiên 

cứu của mình. Tuy nhiên, trong khoa học luật hình sự vấn đề này chưa được chú trọng quan 

tâm đúng mức. 

Từ khi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thành lập năm 1945 cho đến 

trước khi Bộ luật hình sự đầu tiên của nước ta được ban hành năm 1985, chế định xóa án tích 

chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hình sự của nước ta. Vấn đề này chỉ 

được đề cập một cách chính thức trong Bộ luật hình sự năm 1985 và được hoàn thiện trong 

Bộ luật hình sự năm 1999 bằng việc quy định chế định xóa án tích. Xuất phát từ thực trạng đó 

của hệ thống pháp luật hình sự, cũng như thực tiễn xóa án tích còn đơn giản, cho nên việc 

nghiên cứu về chế định xóa án tích trước khi Bộ luật hình sự năm 1985 được ban hành hầu 

như không được đề cập. Sau khi Bộ luật hình sự năm 1985 được ban hành đã có luận văn thạc 

sỹ luật học, khóa luận đầu tư nghiên cứu về vấn đề xóa án tích. Cụ thể là: 

-  “Chế định xóa án tích trong luật hình sự Việt Nam" của Nguyễn Xuân Nghiệp, Luận 

văn thạc sỹ năm 2006. 



-  “Chế định xóa án tích trong luật hình sự Việt Nam” của Nguyễn Thị Lan Khóa luận 

tốt nghiệp năm 2003. 

-  Ngoài ra còn có chế định xóa án tích trong các giáo trình luật hình sự, sách chuyên 

khảo và các cuốn bình luận khoa học Bộ luật hình sự do các tác giả khác nhau thực hiện. 

Các công trình nghiên cứu khoa học trên đã đưa ra những bàn luận và giải quyết được 

một số vấn đề mà lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự đặt ra. Tuy nhiên, kết quả 

nghiên cứu của các công trình này cũng cho thấy, chế định xóa án tích mặc dù là một trong 

những chế định cơ bản nhưng cũng là một trong những chế định còn nhiều nội dung chưa đạt 

đến sự đồng thuận và gây tranh luận sôi nổi trong giới khoa học luật hình sự từ trước đến nay. 

3. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 

- Mục đích: 

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một cách tương đối có hệ thống về mặt lý luận 

những nội dung cơ bản của chế định xóa án tích theo pháp luật hình sự Việt Nam, xác định 

những bất cập trong thực tiễn (địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để đề xuất những giải pháp 

tiếp tục hoàn thiện chế định trong thời gian tới và nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng 

và chống tội phạm ở nước ta hiện nay. 

- Nhiệm vụ: 

Với mục đích nghiên cứu trên, luận văn tập trung vào giải quyết những nhiệm vụ sau: 

Về mặt lý luận: Trên cơ sở nghiên cứu sự phát triển của chế định này trong lịch sử lập 

pháp hình sự Việt Nam, đồng thời so sánh chế định xóa án tích theo luật hình sự Việt Nam 

với chế định xóa án tích trong luật hình sự một số nước, làm sáng tỏ bản chất pháp lý của chế 

định xóa án tích theo luật hình sự Việt Nam. 

Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu việc áp dụng các quy phạm pháp luật của chế định xóa 

án tích trong thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên cơ 

sở phân tích những thiếu sót, khuyết điểm và những vướng mắc của việc áp dụng pháp luật 

hình sự liên quan đến chế định xóa án tích, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần tạo 

sự nhận thức và áp dụng pháp luật được thống nhất. 

- Đối tượng nghiên cứu: 

Luận văn nghiên cứu chế định xóa án tích theo luật hình sự Việt Nam. Cụ thể là 

nghiên cứu các vấn đề như sau: Khái niệm án tích, xóa án tích; điều kiện xóa án tích; thủ tục 

xóa án tích… 

Thực tế nghiên cứu cho thấy rằng, chế định xóa án tích liên quan đến nhiều vấn đề 

khác nhau của luật hình sự và luật tố tụng hình sự như: Quyết định hình phạt, hình phạt, thời 

hạn thi hành án, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt… Việc đề cập đến các vấn đề trên 

của luật hình sự và luật tố tụng hình sự cũng chỉ nhằm giải quyết một cách có hệ thống và làm 



rõ hơn chế định xóa án tích theo luật hình sự Việt Nam. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

Luận văn nghiên cứu chế định xóa án tích theo luật hình sự Việt Nam dưới góc độ luật 

hình sự. Đồng thời, cũng đề cập đến một số quy phạm của luật tố tụng hình sự, Luật thi hành 

án hình sự nhằm giải quyết nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu. Luận văn chủ yếu nghiên cứu 

chế định xóa án tích từ sau khi chế định được pháp điển hóa lần đầu tiên trong Bộ luật hình sự 

năm 1985 và tiếp theo là các văn bản dưới luật hướng dẫn xóa án và Bộ luật hình sự năm 

1999. Bên cạnh đó, luận văn còn có sự phân tích, đối chiếu, so sánh với quy định về xóa án 

tích trong pháp luật hình sự một số nước khác để tham khảo trong quá trình nghiên cứu, hoàn 

thiện các quy định về xóa án tích trong pháp luật hình sự của nước ta. Mặt khác, luận văn 

cũng hệ thống sơ lược những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam gần với những quy 

định về xóa án tích từ năm 1945 đến trước năm 1985. Đồng thời, luận văn còn nghiên cứu 

thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về xóa án tích trên địa bàn 

tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. 

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 

Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về cải cách tư pháp, về tội phạm, hình phạt, về con người; 

những thành tựu của khoa học, triết học, lịch sử, các học thuyết chính trị pháp lý, luật hình sự, 

luật tố tụng hình sự, luật thi hành án, lôgíc học. Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa 

duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu cụ thể như phương pháp hệ thống, lịch sử, lôgíc, phân tích, so sánh, tổng hợp. Ngoài ra, 

trong quá trình nghiên cứu, tác giả tham khảo ý kiến chuyên gia liên quan đến đề tài. 

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

Đây là một trong những công trình đầu tiên ở cấp độ luận văn thạc sĩ nghiên cứu một 

cách tương đối toàn diện và có hệ thống vấn đề xóa án tích. Những kết quả nghiên cứu của 

luận văn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng sau: 

Về mặt lý luận: Luận văn này là chương trình nghiên cứu chuyên khảo đề cập riêng 

đến việc phân tích có hệ thống những nội dung cơ bản của chế định xóa án tích theo luật hình 

sự Việt Nam với những đóng góp về mặt khoa học đã nêu trên. 

Về mặt thực tiễn: Luận văn góp phần vào việc xác định đúng đắn nội dung cơ bản, cơ 

sở, điều kiện của việc áp dụng xóa án tích đối với người đã bị Tòa án kết án, đã thi hành án 

hoặc hết thời hạn thi hành án và đã trải qua một thời gian thử thách nhất định trong hoạt động 

điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động truy cứu 

trách nhiệm hình sự, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng và chống 



tội phạm ở nước ta. 

Ngoài ra, luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu, 

học tập tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành luật ở nước ta. 

6.  Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn 

gồm 3 chương: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về xóa án tích theo luật hình sự Việt Nam. 

Chương 2: Chế định xóa án tích theo pháp luật hình sự Việt Nam thực định từ sau 

pháp điển hóa lần thứ nhất đến nay. 

Chương 3: Thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự về xóa án tích trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (giai đoạn 2005 - 2012) và một số kiến nghị. 
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