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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong thời đại toàn cầu hóa, các hành vi phạm tội xuyên 

quốc gia phát triển nhanh chóng. Thực tiễn đó đòi hỏi các quốc 

gia cần quy định hiệu lực của BLHS về không gian cụ thể hơn, 

nhất là đối với các hành vi phạm tội xảy ra ở ngoài lãnh thổ 

quốc gia. 

Theo Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ 

Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp 

luật Việt Nam đến năm 2010, Đảng Cộng sản Việt Nam đã định 

hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có 

BLHS là đẩy mạnh việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 

mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với thông lệ 

quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Thời gian qua, Việt Nam đã trở thành thành viên của 

nhiều điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm. Theo đó, 

Việt Nam có nghĩa vụ nội luật hóa các quy định liên quan đến 

lĩnh vực luật hình sự nhằm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của quốc 

gia thành viên, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc chủ động và 

tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, đặc 

biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.  

Ngay trong BLHS đầu tiên của Việt Nam năm 1985 đã 

quy định hiệu lực về không gian của luật hình sự. Trong BLHS 

năm 1999, nhà làm luật tiếp tục kế thừa những quy định này 

của BLHS năm 1985. Những quy định đó đã khẳng định chủ 

quyền và là cơ sở pháp lý để thực hiện quyền tài phán của Việt 

Nam đối với các hành vi phạm tội được thực hiện trên lãnh thổ 

và ngoài lãnh thổ Việt Nam. BLHS năm 2015, bên cạnh việc kế 
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thừa quy định của BLHS năm 1999 liên quan đến hiệu lực về 

không gian, đã có một số sửa đổi bổ sung cho phù hơp với tình 

hình mới. Tuy nhiên, quy định hiệu lực của BLHS năm 2015 về 

không gian còn một số điểm chưa phù hợp. 

Thực trạng trên đòi hỏi chúng ta cần nghiên cứu về hiệu 

lực của luật hình sự Việt Nam về không gian. Ở Việt Nam hiện 

nay chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách 

sâu sắc, đầy đủ và toàn diện về vấn đề này. Vì vậy, tác giả đã 

lựa chọn đề tài “Hiệu lực của Luật hình sự Việt Nam về không 

gian” làm luận án tiến sĩ. 

2. Mục đích nghiên cứu  

Việc nghiên cứu đề tài“Hiệu lực của Luật hình sự Việt 

Nam về không gian” nhằm đề xuất được các giải pháp hoàn 

thiện quy định về hiệu lực của BLHS Việt Nam về không gian. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án này là những vấn đề lý 

luận, pháp lý và thực tiễn liên quan đến việc xác định hiệu lực 

của Luật hình sự Việt Nam về không gian. 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu của luận án tiến sĩ “Hiệu lực của 

Luật hình sự Việt Nam về không gian” được giới hạn như sau: 

Luận án này chủ yếu nghiên cứu quy định hiệu lực của 

BLHS Việt Nam năm 1999 về không gian. Ngoài ra, tác giả 

cũng nghiên cứu một số điểm mới trong quy định hiệu lực của 

BLHS năm 2015 về không gian. 

Luận án cũng nghiên cứu quy định của một số điều ước 

quốc tế liên quan đến xác định hiệu lực của luật hình sự về 

không gian. Đồng thời luận án cũng khảo sát quy định của 

BLHS một số quốc gia về vấn đề này. 
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Luận án này nghiên cứu hiệu lực về không gian của luật 

hình sự chủ yếu dưới góc độ lý luận và thực trạng quy định của 

pháp luật trên cơ sở phân tích các quy định của BLHS Việt 

Nam. Ngoài ra, luận án cũng khảo sát ý kiến chuyên gia và 

những người làm công tác thực tiễn; phân tích một số vụ việc 

để minh chứng cho các nội dung được nghiên cứu. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

“Hiệu lực của luật hình sự Việt Nam về không gian” là 

luận án tiến sĩ đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ 

thống và chuyên sâu về hiệu lực của luật hình sự Việt Nam đối 

với các hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam và 

ngoài lãnh thổ Việt Nam. Luận án có ý nghĩa khoa học và thực 

tiễn như sau: 

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ 

sung cơ sở lý luận về hiệu lực của luật hình sự Việt Nam về 

không gian. 

Thứ hai, những kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định hiệu 

lực về không gian trong BLHS được đưa ra trên cơ sở khoa học 

và thực tiễn nên có thể giúp ích cho cơ quan lập pháp khi sửa 

đổi BLHS. 

Cuối cùng, luận án sẽ là nguồn tài liệu nghiên cứu cho 

các sinh viên, giảng viên luật, các nhà khoa học trong quá trình 

nghiên cứu và giảng dạy luật hình sự; đồng thời đây cũng là 

nguồn tài liệu để các điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán 

tham khảo trong hoạt động thực tiễn. 
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TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

CỦA LUẬN ÁN 

1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu 

1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

Trên thế giới, có nhiều công trình khoa học nghiên cứu 

về quyền tài phán hay thẩm quyền xét xử của các quốc gia 

trong luật quốc tế, các nguyên tắc chi phối việc xác định thẩm 

quyền xét xử, nơi thực hiện hành vi phạm tội… Những vấn đề 

này có quan hệ mật thiết với vấn đề xác định hiệu lực của luật 

hình sự về không gian vì quyền tài phán của các quốc gia trong 

luật quốc tế là căn cứ pháp lý để các quốc gia xác lập hiệu lực 

áp dụng luật hình sự của mình đối với hành vi phạm tội được 

thực hiện trên lãnh thổ hoặc ngoài lãnh thổ quốc gia. Các tài 

liệu này có thể phân thành các nhóm vấn đề sau: 

- Các công trình nghiên cứu về các nguyên tắc xác 

định thẩm quyền xét xử của các quốc gia trong luật 

quốc tế.  

- Các công trình nghiên cứu về việc xác định nơi thực 

hiện tội phạm (locus delicti).  

- Các công trình nghiên cứu về vấn đề không truy tố 

hai lần đối với một hành vi phạm tội.  

- Các công trình nghiên cứu về vấn đề tội phạm kép.  

- Các công trình nghiên cứu về vấn đề quyền miễn trừ 

về hình sự.  

1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 

Hiệu lực của luật hình sự Việt Nam về không gian không 

phải là vấn đề mới trong khoa học luật hình sự. Tuy nhiên, số 

lượng các công trình khoa học nghiên cứu về chủ đề này ở Việt 

Nam không nhiều và chỉ dừng lại ở mức độ khái quát chung, 



5 

 

chưa có một cuốn sách chuyên khảo hoặc một đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Bộ hoặc Nhà nước về vấn đề này. Các công trình 

này chủ yếu tập trung nghiên cứu các vấn đề sau đây: 

- Vấn đề xác định hiệu lực của luật hình sự Việt Nam đối 

với các hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt 

Nam.  

- Vấn đề xác định hiệu lực của luật hình sự Việt Nam đối 

với hành vi phạm tội thực hiện ngoài lãnh thổ Việt 

Nam.  

- Nghiên cứu hiệu lực về không gian trong luật hình sự 

một số quốc gia.  

- Nghiên cứu về các nguyên tắc ảnh hưởng đến quy định 

của BLHS của một quốc gia về hiệu lực về không gian.  

1.3. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 

Trên thế giới, việc nghiên cứu về quyền tài phán nói 

chung và hiệu lực của  luật hình sự nói riêng được nhiều học giả 

quan tâm nghiên cứu. Có rất nhiều công trình khoa học nghiên 

cứu về các khía cạnh khác nhau về quyền tài phán của một quốc 

gia như: các nguyên tắc xác định thẩm quyền xét xử, vấn đề 

không truy tố hai lần đối với một hành vi phạm tội, xác định nơi 

thực hiện tội phạm, quyền miễn trừ hình sự... Đây chính là cơ 

sở và là tiền đề để xác định hiệu lực về không gian của luật hình 

sự mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có 

công trình khoa học nào trên thế giới nghiên cứu về hiệu lực 

của BLHS Việt Nam về không gian. 

Ở Việt Nam, hiệu lực của luật hình sự về không gian là 

một vấn đề chưa nhận được nhiều sự quan tâm, nghiên cứu các 

nhà khoa học luật hình sự trong nước. Các công trình khoa học 

nghiên cứu về vấn đề này chưa nhiều và chưa xứng với tầm 
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quan trọng và ý nghĩa của nó trong khoa học luật hình sự cũng 

như trong thực tiễn áp dụng BLHS.  

Trong Luận án này, tác giả nghiên cứu sâu về các vấn đề 

như: khái niệm hiệu lực của luật hình sự về không gian, các 

nguyên tắc ảnh hưởng đến việc xác định hiệu lực của luật hình 

sự về không gian, nơi thực hiện tội phạm, quyền miễn trừ về 

hình sự, nghiên cứu luật hình sự một số quốc gia, từ đó đề ra 

định hướng sửa đổi quy định của BLHS Việt Nam về hiệu lực 

theo không gian. 

Ngoài ra, có một số vấn đề mà các công trình khoa học 

trên chưa đề cập đến sẽ được tác giả nghiên cứu trong Luận án 

này như: quy định của một số điều ước quốc tế liên quan đến 

việc xác định hiệu lực về không gian của luật hình sự; quyền 

không bị xử lý hai lần đối với một hành vi phạm tội, vấn đề tội 

phạm kép; thực tiễn áp dụng quy định về hiệu lực của BLHS 

Việt Nam đối với hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam hoặc 

ngoài lãnh thổ Việt Nam… 

Cho đến nay, ở Việt Nam, chưa có một luận án tiến sĩ 

nào nghiên cứu về “Hiệu lực của luật hình sự Việt Nam về 

không gian”. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này trong bối cảnh 

hiện nay rất cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. 

2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích nghiên cứu của đề tài, trước hết, 

tác giả phải thực hiện được các nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: 

Thứ nhất, nghiên cứu về khái niệm hiệu lực của Luật 

hình sự Việt Nam theo không gian, các nguyên tắc ảnh hưởng 

đến việc xác lập hiệu lực về không gian của luật hình sự cũng 

như các vấn đề khác có liên quan. 
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Thứ hai, khảo sát, đánh giá thực trạng quy định và áp 

dụng BLHS Việt Nam năm 1999 và văn bản pháp luật khác có 

liên quan đến hiệu lực của BLHS về không gian. Ngoài ra, 

Luận án cũng nghiên cứu những điểm mới theo quy định hiệu 

lực của BLHS năm 2015 về không gian. 

Thứ ba, đối chiếu quy định của BLHS Việt Nam về 

không gian với một số điều ước quốc tế có quy định về vấn đề 

này. Đồng thời tham khảo quy định hiệu lực về không gian 

trong BLHS một số quốc gia để học hỏi kinh nghiệm, cách thức 

quy định phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 

Cuối cùng, đưa ra những kiến nghị cụ thể để sửa đổi các 

quy định hiệu lực về không gian trong BLHS Việt Nam. 

3. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung nghiên cứu của luận án gồm bốn vấn đề sau: 

Chương 1. Những vấn đề lý luận về hiệu lực của luật 

hình sự về không gian 

Chương 2. Thực trạng hiệu lực của luật hình sự Việt Nam 

về không gian 

Chương 3. Quy định hiệu lực về không gian của luật hình 

sự theo một số điều ước quốc tế và luật hình sự một số quốc gia 

Chương 4. Một số kiến nghị sửa đổi quy định hiệu lực 

của luật hình sự Việt Nam về không gian 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án này sử dụng các phương pháp nghiên cứu điển 

hình trong lĩnh vực luật học như: Phương pháp phân tích và 

tổng hợp, phương pháp nghiên cứu tài liệu của các công trình 

đã được công bố trước đó, phương pháp so sánh, Phương pháp 

lịch sử, phương pháp nghiên cứu án điển hình, phương pháp 

chuyên gia… 
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CHƯƠNG 1.  

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HIỆU LỰC  

CỦA LUẬT HÌNH SỰ VỀ KHÔNG GIAN 

 

1.1. Khái niệm hiệu lực của luật hình sự về không gian 

Hiệu lực của luật hình sự về không gian là khả năng các 

quy định của BLHS trở thành quy tắc xử sự bắt buộc đối với 

các cá nhân và pháp nhân có liên quan trong phạm vi lãnh thổ 

xác định. 

Hiệu lực của luật hình sự về không gian luôn gắn với 

phạm vi lãnh thổ xác định. Phạm vi lãnh thổ mà BLHS có hiệu 

lực có thể là trong lãnh thổ quốc gia hoặc ngoài lãnh thổ quốc 

gia. Trong phạm vi lãnh thổ mà BLHS có hiệu lực, các quy 

định của BLHS trở thành quy tắc xử sự bắt buộc đối với các cá 

nhân và pháp nhân có liên quan.  

Quy định hiệu lực về không gian của BLHS có ý nghĩa là 

cơ sở để nhà nước áp dụng các quy định của BLHS đối với một 

hành vi phạm tội; là căn cứ để các cơ quan tiến hành tố tụng của 

quốc gia tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi 

hành án hình sự đối với một hành vi phạm tội và là cách thức 

hữu hiệu để bảo vệ chủ quyền và lợi ích của quốc gia; góp phần 

tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội, bảo đảm quyền và lợi ích hoạt pháp của các tổ chức, cá 

nhân. 
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1.1. Các nguyên tắc xác lập hiệu lực về không gian của 

luật hình sự 

1.1.1. Nguyên tắc lãnh thổ  

Nguyên tắc lãnh thổ thể hiện qua quy định luật hình sự 

của một quốc gia có hiệu lực đối với bất kỳ người nào đã thực 

hiện một hành vi phạm tội trong lãnh thổ quốc gia đó. 

1.1.2. Nguyên tắc mang cờ 

Nguyên tắc mang cờ là nguyên tắc chi phối hiệu lực của 

luật hình sự của quốc gia đối với những hành vi phạm tội được 

thực hiện trên tàu biển hoặc tàu bay mang cờ của quốc gia đó.  

1.1.3. Nguyên tắc quốc tịch chủ động 

Theo nguyên tắc quốc tịch chủ động, luật hình sự của 

quốc gia có hiệu lực đối với những hành vi phạm tội do công 

dân của mình thực hiện, kể cả khi họ phạm tội ở ngoài lãnh thổ 

quốc gia. 

1.1.4. Nguyên tắc quốc tịch thụ động 

Theo nguyên tắc quốc tịch thụ động, BLHS của  quốc gia 

có hiệu lực đối với hành vi phạm tội của người nước ngoài ở 

ngoài lãnh thổ quốc gia xâm hại công dân của mình. Việc xác 

lập hiệu lực đối với hành vi phạm tội trong trường hợp này dựa 

trên cơ sở quốc tịch của nạn nhân.  

1.1.5. Nguyên tắc bảo vệ 

Nguyên tắc bảo vệ cho phép các quốc gia có thể xác lập 

hiệu lực của luật hình sự đối với người nước ngoài phạm tội ở 

ngoài lãnh thổ quốc gia, trực tiếp gây thiệt hại cho quốc gia đó.  
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1.1.6. Nguyên tắc phổ cập 

Nguyên tắc phổ cập cho phép BLHS bất kỳ quốc gia nào 

cũng có hiệu lực đối với những tội phạm thực hiện bởi người 

nước ngoài, bên ngoài lãnh thổ quốc gia, xâm hại công dân một 

quốc gia khác.  

1.3. Một số vấn đề liên quan đến việc xác định hiệu lực về 

không gian của luật hình sự 

1.3.1. Vấn đề xác định nơi thực hiện tội phạm  

Quy định về nơi thực hiện tội phạm trong BLHS sẽ là 

căn cứ để cơ quan tiến hành tố tụng xác định hiệu lực của 

BLHS về không gian. Trong khoa học luật hình sự, có nhiều 

quan điểm khác nhau về nơi thực hiện tội phạm. Tuy nhiên, 

ngày nay quan điểm được nhiều người thừa nhận coi nơi thực 

hiện tội phạm là nơi toàn bộ một phần hành vi phạm tội hoặc 

hậu quả của tội phạm xảy ra, hoặc nơi người phạm tội trong 

đồng phạm thực hiện hành vi của mình. 

1.3.2. Vấn đề quyền miễn trừ về hình sự 

Về nguyên tắc, hành vi phạm tội xảy ra trên lãnh thổ 

một quốc gia thì BLHS của quốc gia đó có hiệu lực áp dụng. 

Tuy nhiên, nếu hành vi phạm tội này do một số người có chức 

năng đặc biệt (như nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao 

hoặc cơ quan lãnh sự…) thì có thể họ không phải chịu TNHS 

theo BLHS của quốc gia nơi tội phạm được thực hiện do họ 

được hưởng quyền miễn trè về hình sự. Vì vậy, quyền miễn trừ 

về hình sự là một vấn đề liên quan đến việc xác định hiệu lực 

của BLHS về không gian. 

1.3.3. Vấn đề quyền không bị kết án hai lần vì một hành vi 
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phạm tội 

Trong trường hợp hành vi phạm tội hoặc hậu quả của 

tội phạm xảy ra ở nhiều quốc gia khác nhau hoặc công dân của 

quốc gia này phạm tội trên lãnh thổ quốc gia khác… thì người 

phạm tội đó nguy cơ phải chị TNHS theo quy định của BLHS 

của nhiều quốc gia. Trong trường hợp này, người phạm tội có 

khả năng phải chịu TNSH nặng hơn so với người phạm tội 

nhưng chỉ thuộc phạm vi có hiệu lực của BLHS một quốc gia. 

Để tránh tình trạng này và bảo vệ quyền của người phạm tội, 

trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và 

BLHS một số quốc gia quy định về quyền không bị kết án lần 

thứ hai về cùng một hành vi phạm tội. Hiến pháp Việt Nam 

năm 2013 đã quy định về vấn đề này. 

1.3.4. Vấn đề tội phạm kép 

Khi xác lập hiệu lực của BLHS một quốc gia đối với 

một hành vi được thực hiện ở ngoài lãnh thổ của họ, để đảm 

bảo quyền của người phạm tội và sự công bằng, trong một số 

trường hợp, tập quán quốc tế đòi hỏi hành vi phải bị coi là tội 

phạm theo pháp luật của quốc gia nơi nó được thực hiện và 

pháp luật của quốc gia xác lập thẩm quyền xét xử. Khoa học 

luật hình sự gọi điều kiện này là vấn đề “tội phạm kép” 

1.3.5. Vấn đề thẩm quyền đại diện 

Thẩm quyền đại diện được hiểu là một quốc gia sẽ hành 

động với tính cách là đại diện cho quốc gia khác để truy tố một 

người phạm tội nếu hành vi đó cũng được coi là tội phạm theo 

luật hình sự của mình và việc dẫn độ không thể thực hiện vì 

những lý do không liên quan đến bản chất của tội phạm. Điều 



12 

 

kiện thứ nhất của thẩm quyền đại diện là chỉ được thực thi trên 

cơ sở nguyên tắc “hoặc dẫn độ hoặc xét xử”. Điều kiện thứ hai 

để thực thi thẩm quyền đại diện là hành vi phạm tội phải bị xử 

phạt theo luật hình sự ở cả hai quốc gia yêu cầu dẫn độ và quốc 

gia xác lập thẩm quyền xét xử (tội phạm kép).  

Việc xác lập hiệu lực của BLHS theo thẩm quyền đại 

diện chỉ ràng buộc đối với các quốc gia là thành viên của điều 

ước cụ thể mà không ràng buộc đối với tất cả các quốc gia trên 

thế giới. 

Nghiên cứu và làm sáng tỏ các vấn đề trên sẽ giúp việc 

áp dụng pháp luật hình sự trở nên thống nhất, giảm thiểu sự 

chồng lấn về thẩm quyền và là căn cứ để giải quyết vấn đề mâu 

thuẫn về thẩm quyền xét xử giữa các quốc gia, bảo đảm được 

quyền lợi chính đáng của người phạm tội. 

 

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU LỰC CỦA  

LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ KHÔNG GIAN 

2.1. Lịch sử quy định hiệu lực về không gian trong Luật 

hình sự Việt Nam 

Trong lịch sử lập pháp hình sự Việt Nam, trước năm 

1985, vấn đề hiệu lực về không gian của luật hình sự hầu như 

không được chính thức quy định trong mỗi văn bản pháp luật. 

Năm 1985, khi ban hành BLHS, lần đầu tiên nhà làm 

luật Việt Nam đã quy định hiệu lực của Bộ luật này đối với tội 

phạm được thực hiện trên lãnh thổ và ngoài lãnh thổ Việt Nam. 

Quy định này được lặp lại trong BLHS năm 1999.  
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BLHS năm 2015, trên cơ sở kế thừa quy định của BLHS 

năm 1999 đã bổ sung một số trường hợp như hiệu lực của  

BLHS đối với hành vi phạm tội xảy ra trên tàu vay, tàu biển 

mang quốc tịch Việt Nam, tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục 

địa của Việt Nam; hành vi phạm tội do pháp nhân thương mại 

thực hiện; hành vi phạm tội ở nước ngoài chống lại Nhà nước 

hoặc công dân Việt Nam, hành vi phạm tội được quy định trong 

các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hành vi phạm 

tội trên tàu bay, tàu biển của nước ngoài đang ở ngoài lãnh thổ 

Việt Nam… 

2.2. Thực trạng hiệu lực của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 

1999 về không gian 

2.2.1. Thực trạng hiệu lực của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 

1999 đối với hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam 

Điều 5 BLHS năm 1999 quy định: Bộ luật này có hiệu 

lực đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt 

Nam, trừ trường hợp người phạm tội được hưởng quyền miễn 

trừ về hình sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên và theo tập quán quốc tế. Tuy nhiên, để áp dụng quy định 

này một cách thống nhất, nhà làm luật cần bổ sung quy định về 

“hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam”, nhất là 

trong những trường hợp hành vi phạm tội có tính chất xuyên 

quốc gia. 

2.2.2. Thực trạng hiệu lực của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 

1999 đối với hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam 

Điều 6 BLHS năm 1999 quy định hiệu lực của Bộ luật 

này đối với hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam do 
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công dân Việt Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt 

Nam và một số trường hợp do người nước ngoài thực hiện. 

Trên thực tiễn, số vụ án và người phạm tội ở ngoài lãnh thổ 

Việt Nam mà BLHS Việt Nam có hiệu lực áp dụng chiếm tỷ lệ 

rất thấp. 

BLHS năm 1999 chưa quy định hiệu lực đối với hành 

vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam trên tàu bay, tàu biển 

mang quốc tịch Việt Nam hoặc chống lại Nhà nước hoặc công 

dân Việt Nam. Ngoài ra, tuy BLHS năm 1999 chưa quy định 

nhưng Hiến pháp năm 2013 đã quy định về quyền không bị kết 

án hai lần vì một tội phạm. Vì vậy, khi sửa đổi, bổ sung BLHS, 

chúng ta cần nghiên cứu các vấn đề này. 

2.3. Những điểm mới theo quy định hiệu lực của Bộ luật 

hình sự Việt Nam năm 2015 về không gian 

 2.3.1. Quy định hiệu lực của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với 

hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch 

Việt Nam 

 Nếu một hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển 

mang quốc tịch Việt Nam đang ở trong lãnh thổ Việt Nam thì 

được coi là thực hiện tội phạm ở Việt Nam và áp dụng đoạn 1 

khoản 1 Điều 5 BLHS. 

Nếu hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang 

quốc tịch Việt Nam đang ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì cần coi 

đây là trường hợp phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nên cần 

được quy định tại Điều 6 BLHS. 
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2.3.2. Quy định hiệu lực của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với 

hành vi phạm tội xảy ra tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục 

địa của Việt Nam. 

Quy định này không phù hợp với Công ước quốc tế về 

luật biển mà Việt Nam là thành viên và Luật biển Việt Nam. 

Bởi vì, ở các vùng biển này, quốc gia ven biển chỉ có quyền tài 

phán đối với một số hành vi nên BLHS của quốc gia ven biển 

chỉ có hiệu lực đối với một số hành vi phạm tội xảy ra ở đây. 

2.3.3. Quy định hiệu lực của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với 

hành vi phạm tội do pháp nhân thương mại thực hiện  

Quy định này phù hợp với các quy định khác trong 

BLHS năm 2015 (bổ sung pháp nhân thương mại là chủ thể của 

tội phạm); phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên và xu hướng của luật hình sự các quốc gia trên thế 

giới. 

2.3.4. Quy định hiệu lực của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với 

hành vi phạm tội xâm hại Nhà nước hoặc công dân Việt Nam ở 

ngoài lãnh thổ Việt Nam  

Việc BLHS năm 2015 bổ sung quy định này là phù 

hợp. Tuy nhiên, nhà làm luật cần nghiên cứu thêm về điều kiện 

áp dụng BLHS Việt Nam đối với hành vi của người nước ngoài 

chống lại công dân Việt Nam ở nước ngoài 9điều kiện về tội 

phạm kép). 
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2.3.5. Quy định hiệu lực của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với 

hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển không mang 

quốc tịch Việt Nam đang ở ngoài lãnh thổ Việt Nam  

BLHS Việt Nam chỉ có hiệu lực đối với hành vi phạm 

tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển không mang quốc tịch Việt 

Nam đang ở ngoài lãnh thổ Việt Nam khi hành vi phạm tội đó 

được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên. Khi đó, quy định tại khoản 2 Điều 6 BLHS (người nước 

ngoài, pháp nhân thương mại nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh 

thổ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ 

luật này theo quy định của điều ước quốc tế Việt Nam là thành 

viên) đã đủ căn cứ để áp dụng cho trường hợp được nêu trong 

khoản 3 Điều 6 nên việc BLHS năm 2015 bổ sung khoản 3 

Điều 6 là khôngc ần thiết. 

2.3.6. Quy định hiệu lực của Bộ luật hình sự năm 2015 liên 

quan đến quyền miễn trừ về hình sự 

Nhìn chung, sửa đổi của BLHS năm 2015 liên quan đến 

quyền miễn trừ là phù hợp. Tuy nhiên, nhà làm luật cần nghiên 

cứu việc mở rộng các đối tượng được hưởng quyền miễn trừ để 

phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, 

tập quán quốc tế và quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi và 

miễn trừ của Việt Nam. 

 

CHƯƠNG 3.  

QUY ĐỊNH HIỆU LỰC VỀ KHÔNG GIAN CỦA  

LUẬT HÌNH SỰ THEO MỘT SỐ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 

VÀ LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ QUỐC GIA 
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3.1. Quy định hiệu lực về không gian của luật hình sự theo 

một số điều ước quốc tế  

Trong các điều ước quốc tế về chống tội phạm xuyên 

quốc gia đều có điều khoản quy định về quyền tài phán của các 

quốc gia thành viên. Quy định này là căn cứ pháp lý để các 

quốc gia thành viên quy định về hiệu lực về không gian trong 

BLHS và thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử trong BLTTHS. 

Trong các điều ước này, một số quy định về quyền tài phán các 

các quốc gia thành viên mang tính bắt buộc, các quốc gia phải 

tuân thủ; mặt khác, một số quy định về quyền tài phán của các 

quốc gia thành viên mang tính chất tùy nghi, các quốc gia có 

quyền cân nhắc và lựa chọn áp dụng, nếu thấy phù hợp. Vì vậy, 

khi sửa đổi các quy định của BLHS về hiệu lực theo không 

gian, nhà làm luật cần nghiên cứu quy định về quyền tài phán 

trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để vừa 

bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa đảm bảo nguyên tắc tôn trong các 

cam kết quốc tế. 

3.2. Quy định hiệu lực về không gian của luật hình sự trong 

Bộ luật hình sự một số quốc gia – Kinh nghiệm cho Việt 

Nam  

BLHS của các quốc gia đều có điều khoản quy định 

hiệu lực của luật hình sự về không gian. Trong đó, về nguyên 

tắc chung, BLHS của quốc gia có hiệu lực áp dụng đối với mọi 

hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ quốc gia đó. Trong 

trường hợp đặc biệt, BLHS của quốc gia có thể không được áp 

dụng đối với tội phạm được thực hiện trên lãnh thổ của mình do 

người được hưởng quyền miễn trừ về hình sự thực hiện. Ngoài 
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ra, một số quốc gia còn quy định về khái niệm hành vi phạm tội 

được coi là thực hiện trên lãnh thổ quốc gia. 

Đối với hành vi phạm tội thực hiện ngoài lãnh thổ quốc 

gia, BLHS của phần lớn các quốc gia hiện nay quy định hiệu 

lực đối với hành vi phạm tội được thực hiện trên tàu bay, tàu 

biển đăng ký tại quốc gia; hoặc người phạm tội hay người bị hại 

mang quốc tịch quốc gia; hoặc hành vi phạm tội được quy định 

trong các điều ước quốc tế mà quốc gia đó là thành viên... 

Những quy định về hiệu lực theo không gian trong BLHS một 

số quốc gia được khảo sát khá phù hợp với quy định về quyền 

tài phán của các quốc gia trong một số điều ước điều ước quốc 

tế. 

So với các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên và 

luật hình sự nước ngoài, BLHS Việt Nam hiện nay đã quy định 

tương đối đầy đủ về hiệu lực áp dụng đối với hành vi phạm tội 

trên lãnh thổ Việt Nam hoặc ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tuy 

nhiên, trong khi BLHS của nhiều quốc gia đã quy định về nơi 

thực hiện tội phạm thì BLHS Việt Nam năm 2015 chưa định 

nghĩa hành vi phạm tội được coi là thực hiện trên lãnh thổ Việt 

Nam.  

Nghiên cứu về quyền tài phán trong các điều ước quốc 

tế và hiệu lực về không gian trong luật hình sự nước ngoài giúp 

chúng ta một mặt, tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên; mặt khác, học hỏi được những kinh nghiệm phù 

hợp của nước ngoài trong quá trình sửa đổi BLHS Việt Nam. 
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CHƯƠNG 4.  

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH HIỆU LỰC 

CỦA LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ KHÔNG GIAN 

4.1. Một số yêu cầu sửa đổi, bổ sung quy định của Bộ luật 

hình sự Việt Nam năm 2015 về không gian  

Việc sửa đổi, bổ sung quy định về hiệu lực theo không 

gian của BLHS cần phải thể chế hóa các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật Việt Nam; đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội 

phạm trong bối cảnh toàn cầu hóa; phù hợp với hệ thống pháp 

luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 

viên; học tập kinh nghiệm của BLHS một số quốc gia trên thế 

giới; kế thừa, phát triển các quy định còn phù hợp của BLHS 

hiện hành; bổ sung những quy định mới để giải quyết những 

vướng mắc, bất cập đang đặt ra trong công tác đấu tranh phòng, 

chống tội phạm. 

4.2. Một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định hiệu lực của 

Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 về không gian  

4.2.1. Kiến nghị sửa đổi quy định về hiệu lực của Bộ luật 

hình sự Việt Nam năm 2015 đối với hành vi phạm tội trên 

lãnh thổ Việt Nam  

Đối với hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt 

Nam, nhìn chung quy định của BLHS năm 2015 cơ bản phù 

hợp. Tuy nhiên, để việc áp dụng BLHS thuận lợi và thống nhất, 

nhà làm luật nên bổ sung quy định về “hành vi phạm tội thực 

hiện trên lãnh thổ Việt Nam”. Đồng thời, BLHS cũng cần sửa 

đổi quy định về quyền miễn trừ về hình sự theo hướng mở rộng 
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các đối tượng được hưởng quyền này sao cho phù hợp với các 

điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, với tập quán quốc 

tế và pháp luật Việt Nam. 

4.2.2. Kiến nghị sửa đổi quy định hiệu lực của Bộ luật hình sự 

Việt Nam năm 2015 đối với hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ 

Việt Nam 

Đối với hành vi phạm tội thực hiện ở ngoài lãnh thổ 

Việt Nam, tác giả kiến nghị chuyển quy định hiệu lực của 

BLHS đối với hành vi phạm tội thực hiện trên tàu bay, tàu biển 

đăng ký hoặc mang cờ Việt Nam từ Điều 5 sang Điều 6 BLHS 

năm 2015; bỏ quy định về hiệu lực đối với hành vi phạm tội 

thực hiện trên tàu bay, tàu biển không mang quốc tịch Việt 

Nam ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, BLHS cần cụ thể 

hóa quy định về không xử lý hai lần đối với một hành vi phạm 

tội. 
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KẾT LUẬN 

Trong thời đại toàn cầu hóa, khi sự giao lưu giữa các 

quốc gia ngày càng sâu rộng; các tội phạm có tính chất xuyên 

quốc gia ngày càng gia tăng về số lượng, quy mô và tính chất 

nguy hiểm… thì vấn đề hiệu lực của luật hình sự theo không 

gian ngày càng được các quốc gia quan tâm. 

Để đưa ra được những kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy 

định của BLHS Việt Nam về hiệu lực theo không gian, tác giả 

đã nghiên cứu về những vấn đề cơ bản sau đây: 

Thứ nhất, nghiên cứu khái niệm hiệu lực của luật hình 

sự về không gian, trong đó có hiệu lực của luật hình sự đối với 

tội phạm được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam và ở ngoài lãnh 

thổ Việt Nam. 

Thứ hai, nghiên cứu các nguyên tắc xác lập hiệu lực về 

không gian của luật hình sự như nguyên tắc lãnh thổ, nguyên 

tắc mang cờ, nguyên tắc quốc tịch chủ động, nguyên tắc quốc 

tịch thụ động, nguyên tắc bảo vệ và nguyên tắc phổ cập. Các 

nguyên tắc này được thừa nhận trong tập quán quốc tế và không 

chỉ ảnh hưởng đến việc xác lập hiệu lực của luật hình sự về 

không gian mà còn chi phối việc xác lập thẩm quyền tiến hành 

các hoạt động tố tụng hình sự. 

Thứ ba, nghiên cứu một số vấn đề khác liên quan đến 

việc xác định hiệu lực về không gian của luật hình sự như xác 

định nơi thực hiện tội phạm, quyền miễn trừ về hình sự, quyền 

không bị kết án hai lần về cùng một tội phạm, điều kiện “tội 

phạm kép” và thẩm quyền đại diện. Những vấn đề này ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc xác lập hiệu lực của luật hình sự đối 

với tội phạm thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam và ngoài lãnh thổ 

Việt Nam. 
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Thứ tư, nghiên cứu lịch sử quy định hiệu lực về không 

gian trong luật hình sự Việt Nam từ thời phong kiến đến nay, 

đặc biệt là giai đoạn từ năm 1945 đến khi ban hành BLHS năm 

2015. Nghiên cứu lịch sử này giúp chúng ta có được bức tranh 

toàn cảnh về sự hình thành và phát triển quy định của luật hình 

sự Việt Nam về hiệu lực theo không gian. Những quy định này 

ngày càng được nhà làm luật quan tâm, quy định cụ thể và chi 

tiết. 

Thứ năm, nghiên cứu thực trạng quy định hiệu lực của 

BLHS Việt Nam năm 1999 và năm 2015 về không gian. Trong 

đó tác giả phân tích quy định của BLHS và các văn bản pháp 

luật liên quan đến xác định phạm vi lãnh thổ Việt Nam và 

quyền miễn trừ về hình sự để làm cơ sở cho việc áp dụng BLHS 

đối với các tội phạm được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. 

Đồng thời tác giả cũng phân tích quy định của BLHS và các 

văn bản pháp luật liên quan đến việc xác định hiệu lực của 

BLHS đối với hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ Việt Nam như 

hiệu lực của BLHS đối với hành vi phạm tội do công dân Việt 

Nam, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam, người 

nước ngoài thực hiện trong trường hợp đặc biệt… 

Thứ sáu, nghiên cứu thực trạng áp dụng quy định hiệu 

lực của BLHS đối với hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ 

và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Khi nghiên cứu về vấn đề này, do 

có rất ít số liệu và các tài liệu tổng kết thực tiễn áp dụng của các 

cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam nên tác giả chủ yếu dựa 

trên cơ sở nghiên cứu án điển hình và khảo sát ý kiến chuyên 

gia.  

Thứ bảy, nghiên cứu quy định hiệu lực của luật hình sự 

về không gian theo một số điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
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thành viên. Các điều ước này đã quy định hoặc khuyến nghị các 

quốc gia thành viên “phải/sẽ” xác lập quyền tài phán đối với 

các tội phạm được thực hiện trên lãnh thổ quốc gia; và 

“phải/sẽ” hoặc “có thể” xác lập quyền tài phán đối với một số 

tội phạm thực hiện ngoài lãnh thổ quốc gia như: thực hiện trên 

tàu bay, tàu biển mang cờ quốc gia; do công dân quốc gia thực 

hiện: chống lại nhà nước hoặc công dân quốc gia; thuộc thẩm 

quyền phổ cập. Đối với các quy định mang tính bắt buộc 

(“phải/sẽ”), các quốc gia có nghĩa vụ nội luật hóa trong BLHS 

và BLTTHS của mình; đối với các quy định mang tính tùy nghi 

(“có thể”), các quốc gia thành viên căn cứ vào tình hình thực tế 

và nhu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm của mình và có 

toàn quyền lựa chọn quy định hoặc không quy định hiệu lực của 

BLHS đối với các hành vi phạm tội đó. 

Thứ tám, nghiên cứu quy định về hiệu lực theo không 

gian trong BLHS một số quốc gia trên thế giới như Đức, Pháp, 

Nga, Trung Quốc, Nhật Bản… So sánh quy định của BLHS 

Việt Nam với BLHS các quốc gia về hiệu lực theo không gian 

để tìm ra điểm tương đồng và khác biệt, từ đó học hỏi kinh 

nghiệm của nước ngoài quy định hiệu lực của luật hình sự về 

không gian phù hợp với Việt Nam. 

Cuối cùng, trên cơ sở nghiên cứu tám nội dung cơ bản 

trên đây, tác giả đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của 

BLHS về hiệu lực theo không gian như sau: 

- Kiến nghị chuyển quy định hiệu lực của BLHS đối 

với hành vi phạm tội thực hiện trên tàu bay, tàu biển đăng ký 

hoặc mang cờ Việt Nam tại Điều 5 BLHS sang Điều 6 BLHS 

năm 2015. 
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- Sửa đổi quy định về quyền miễn trừ về hình sự trong 

khoản 2 Điều 5 BLHS hiện nay theo hướng mở rộng đối tượng 

được hưởng quyền miễn trừ về hình sự cho công dân Việt Nam 

làm đại diện ngoại giao cho nước ngoài tại Việt Nam; thành 

viên của các phái đoàn đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt 

Nam hoặc thành viên của các đoàn đại biểu các nước đến thăm 

chính thức, làm việc hoặc quá cảnh tại Việt Nam. 

- Bổ sung quy định về “hành vi phạm tội thực hiện trên 

lãnh thổ Việt Nam” bao gồm các trường hợp: Hành vi phạm tội 

bắt đầu, diễn ra hoặc kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam; hoặc hậu 

quả của cấu thành tội phạm xảy ra hoặc dự kiến xảy ra trên lãnh 

thổ Việt Nam; hoặc hành vi tổ chức, giúp sức hoặc xúi giục 

trong đồng phạm được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. 

Triển khai quy định “không ai bị kết án hai lần vì một 

tội phạm” của Hiến pháp năm 2013 vào trong BLHS bằng cách 

quy định: Đối với một tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ 

nước CHXHCN Việt Nam và đã bị kết án ở nước ngoài thì sẽ 

không bị xét xử lần thứ hai ở Việt Nam, trừ trường hợp tội 

phạm đó xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia của Việt 

Nam; hoặc Tòa án nước ngoài đã cố tình xét xử tội phạm đó 

nhằm bảo vệ người phạm tội không phải chịu TNHS theo 

BLHS Việt Nam; hoặc việc xét xử ở nước ngoài không được 

tiến hành một cách độc lập, khách quan và không đúng với mục 

đích đưa người phạm tội ra trước công lý. 
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