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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Xã hội ngày nay là xã hội của hội nhập, của cơ chế thị trường, bao 

chuyển biến đáng kể trong nền kinh tế đồng thời cũng có bao chuyển  biến vầ 

các giá trị đạo đức cũng như lối sống của con người, đặc biệt là người chưa 

thành niên. Các em là lớp người sẽ kế tục và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Là 

những mầm non, chủ nhân tương lai của đất nước. Do đó, các em cần được 

chăm sóc, bào vệ và giáo dục thành những con người có ích cho xã hội. Nhận 

thức nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ nói chung, giáo dục thanh thiếu niên nói 

riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đất nước, Đảng và nhà 

nước luôn coi giáo dục thanh thiếu niên là một trong những nhiệm vụ quan 

trọng hàng đầu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây tình hình thanh thiếu 

niên phạm tội ngày một gia tăng.Theo số liệu thống kê của ngành Tòa án cho 

thấy những vụ án do người chưa thành niên phạm tội thực hiện đã và đang 

chiếm tỉ lệ khá cao trong tổng số các vụ án hiện nay. Đứng trước thực trạng 

đó, nhà nước đã sử dụng Luật hình sự như một công cụ sắc bén, hữu hiệu để 

đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm và để giáo dục, cải tạo người chưa 

thành niên phạm tội. Bộ luật Hình sự năm 1999 đã dành hẳn một chương quy 

định về người chưa thành niên phạm tội tại Chương X: Những quy định đối 

với người chưa thành niên phạm tội với phương châm giúp các em nhận thức, 

sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã 

hội. Căn cứ vào đặc điểm của người chưa thành niên, yêu cầu của việc phòng, 

chống tội phạm và xuất phát từ nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa, luật 

hình sự quy định các hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên 

phạm tội tại Điều 71 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, các hình phạt áp dụng đối 

với người chưa thành niên phạm tội trong luật hình sự hiện nay còn bộc lộ 

nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của xu thế hội nhập cũng như yêu 
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cầu đấu tranh có hiệu quả với tình trạng tội phạm người chưa thành niên, cần 

phải được sửa đổi, bổ sung. Nghiên cứu một cách có hệ thống các hình phạt 

áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội trong pháp luật hình sự Việt 

Nam không chỉ là vấn đề có ý nghĩa lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu 

sắc nhằm từng bước hoàn thiện các quy định về hình phạt áp dụng đối với 

người chưa thành niên trong việc giải quyết, xử lý người chưa thành niên 

phạm tội, góp phần nâng cao hiệu quả của việc áp dụng hình phạt, giáo dục 

người chưa thành niên.  

Với nhận thức trên, tác giả đã lựa chọn đề tài "Hình phạt đối với người 

chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn 

thành phố Hà Nội" làm đề tài luận văn thạc sĩ luật học của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Từ trước đến nay có rất nhiều công trình nghiên cứu về các vấn đề liên 

quan đến hình phạt như:  

Về giáo trình, sách chuyên khảo, bình luận có các công trình sau: 1) 

TS. Trịnh Quốc Toản, “Chương XVIII – Những đặc thù về trách nhiệm hình 

sự đối với người chưa thành niên phạm tội”, trong sách: Giáo trình Luật hình 

sự Việt Nam (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001, tái bản năm 

2003, 2007 (Tập thể tác giả do GS.TSKH. Lê Cảm chủ biên); 2) PGS.TS. 

Trần Đình Nhã, “Chương XXIV – Trách nhiệm hình sự đối với người chưa 

thành niên phạm tội”, trong sách: Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, Nxb 

Công an nhân dân, Hà Nội, 2003 (tập thể tác giả do GS.TS. Võ Khánh Vinh 

chủ biên); 3) ThS. Trịnh Đình Thể, áp dụng chính sách hình sự đối với người 

chưa thành niên phạm tội, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006; 4) ThS. Trần Đức 

Châm, Thanh, thiếu niên làm trái pháp luật – Thực trạng và giải pháp, Nxb 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002… 
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Bên cạnh đó, dưới góc độ khoa học cho thấy mới có một số công trình 

ở cấp độ luận văn thạc sĩ luật học nhưng dưới khía cạnh pháp lý hình sự hoặc 

tội phạm học hay xem xét nội dung vấn đề trong tương quan với nhiều nội 

dung khác như quyết định hình phạt, lịch sử vấn đề trách nhiệm hình sự của 

người chưa thành niên: 1) Đào Thị Nga, Quyết định hình phạt đối với người 

chưa thành niên phạm tội, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường đại học Luật Hà 

Nội, 1997; 2) Trần Văn Dũng, Trách nhiệm hình sự của người chưa thành 

niên phạm tội trong luật hình sự Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường 

đại học Luật Hà Nội, 2003; 3) Nguyễn Minh Khuê, Quyết định hình phạt đối 

với người chưa thành niên phạm tội, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật, 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007…. 

Còn về các công trình dưới dạng bài viết đăng trên các tạp chí khoa học 

pháp lý có thể kể đến các công trình sau: 1) ThS. Hoàng Thị Liên, Trách 

nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Kiểm sát, số 

4/2000;2) TS. Trần Văn Luyện, Những điểm mới về chính sách hình sự đối 

với người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 12/2000;…. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

a. Mục đích nghiên cứu 

Trình bày cơ sở lý luận về hình phạt đối với người chưa thành niên phạm 

tội, thực 

trạng từ thực tiễn thành phố Hà Nội cũng như đưa ra một số phương 

hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng áp dụng các hình phạt đối 

với người chưa thành niên phạm tội trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên và cải cách tư pháp 

và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

b. Nhiệm vụ nghiên cứu 
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- Nghiên cứu cơ sở lý luận về khái niệm người chưa thành niên phạm tội, 

khái niệm và mục đích của hình phạt, các hình phạt áp dụng đối với người 

chưa thành niên phạm tội. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng các hình phạt đối với người 

chưa thành niên phạm tội từ trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

- Đưa ra một số phương hướng và giải pháp nhằm góp phần nâng cao 

chất lượng áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu lý luận và thực trạng về hình phạt đối với người chưa thành 

niên phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội 

từ năm 2012 đến năm 2016. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

a. Phương pháp luận 

Cơ sở phương pháp luận của việc nghiên cứu đề tài là hệ thống các 

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về hình phạt 

và cải tạo con người; các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về pháp 

luật nói chung, chính sách hình sự nói riêng, đặc biệt là các quan điểm, tư 

tưởng về cải tạo, giáo dục, phòng ngừa tội phạm đối với người chưa thành 

niên cũng như việc áp dụng các hình phạt đối với đối tượng này. 

b. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu đặc thù, phổ biến cuuar 

khoa học luật hình sự như: phân tích, tổng hợp và thống kế xã hội học, 

phương pháp so sánh, đối chiếu, phương pháp điều tra án điển hình để phân 
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tích các tri thức khoa học luật hình sự và luận chứng các vấn đề khoa học cần 

nghiên cứu. 

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

Luận văn đã làm rõ một số vấn đề chung về người chưa thành niên 

phạm tội, các hình phạt áp dụng với các đối tượng này; Phân tích những quy 

định của Bộ luật hình sự năm 1999, liên hệ điểm mới các quy định về hình 

phạt đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật hình sự 201 và 

thực tiễn áp dụng từ thành phố Hà Nội. Trên cơ sở này, luận văn đề xuất 

những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các hình phạt đối với người chưa 

thành niên phạm tội ở khía cạnh lập pháp và việc áp dụng trong thực tiễn. 

Bên cạnh đó, luận văn còn có ý nghĩa làm tài liệu tham khảo lý luận 

cần thiết cho các nhà khoa học - luật gia, cán bộ thực tiễn và các sinh viên, 

học viên cao học và nghiên cứ sinh chuyên ngành tư pháp hình sự, cũng như 

phục vụ cho công tác lập pháp và hoạt động thực tiễn áp dụng pháp luật hình 

sự đối với người chưa thành niên phạm tội, qua đó góp phần nâng cao hiệu 

quả công tác đấu tranh, phòng và chống tội phạm, cũng như công tác giáo 

dục, cải tạo đối tượng đặc thù nói riêng này hiện nay ở nước ta. 

7. Cơ 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: Cơ sở quy định hình phạt đối với người chưa thành niên 

phạm tội 

Chương 2: Thực trạng áp dụng các hình phạt đối với người chưa thành 

niên phạm tội trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Chương 3: Một số phương hướng và giải pháp góp phần nâng cao chất 

lượng áp dụng các hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội 
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Chương 1 

CƠ SỞ QUY ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA  

THÀNH NIÊN PHẠM TỘI 

 

1.1 Khái niệm và đặc điểm về người chưa thành niên phạm tội  

1.1.1  Khái niệm về người chưa thành niên phạm tội 

Điều 1 Công ước quyền trẻ em được Đại hội đồng Liên hợp quốc phê 

chuẩn ngày 20/11/1989 đã định nghĩa về trẻ em như sau: “Trẻ em được xác 

định là người dưới 18 tuổi, trừ khi pháp luật quốc gia công nhận tuổi thành 

niên sớm hơn”. 

Quy tắc tối thiểu chuẩn của Liên hợp quốc về việc áp dụng pháp luật 

đối với người chưa thành niên (Quy tắc Bắc Kinh) được Đại hội đồng Liên 

hợp quốc thông qua ngày 29/11/1985 nêu: “Người chưa thành niên là trẻ em 

hay người ít tuổi tùy theo từng hệ thống pháp luật cụ thể bị xét xử vì phạm 

pháp theo một phương thức khác với việc xét xử người lớn” (Quy tắc số 2.2 

mục a).  

Quy tắc tối thiểu phổ biến của Liên hợp quốc về bảo vệ người chưa 

thành niên bị tước quyền tự do (Quy tắc Havana) thông qua ngày 14/12/1990 

nêu cụ thể: “Người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi. Giới hạn tuổi dưới 

mức này cần phải được pháp luật xác định và không được tước quyền tự do 

của người chưa thành niên” (Quy tắc 2.1 mục a). 

Như vậy, có thể khẳng định rằng, khi đưa ra khái niệm về trẻ em hay 

người chưa thành niên, pháp luật quốc tế dựa vào đặc điểm tâm, sinh lý hay 

sự phát triển thể chất, tinh thần thông qua việc xác định độ tuổi. Kể cả khái 

niệm trẻ em và khái niệm người chưa thành niên đều giới hạn là dưới 18 tuổi, 

đồng thời đưa ra khả năng mở cho các quốc gia tùy điều kiện kinh tế - xã hội, 

văn hóa truyền thống của mình có thể quy định độ tuổi đó sớm hơn. Nội dung 
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các quy tắc trên có tính đến sự đa dạng và cơ cấu pháp luật của các quốc gia, 

phản ánh mục đích và tinh thần của tư pháp người chưa thành niên, đề ra 

những nguyên tắc mong muốn và thông lệ đối với việc quản lý những người 

chưa thành niên vi phạm pháp luật.  

Theo đó, pháp luật Việt Nam cũng quy định độ tuổi đủ 18 tuổi là căn 

cứ để xác định người đó đã thành niên. Điều 21 Bộ luật dân sự năm 2015 quy 

định “Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi”. Điều 1 Luật 

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam quy định “Trẻ em quy định 

trong Luật này là công dân dưới 16 tuổi”. Vì vậy, người chưa thành niên 

được xác định là người dưới 18 tuổi. 

Trong pháp luật hình sự Việt Nam, người chưa thành niên phạm tội chỉ 

bao gồm những người đã đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi thực hiện hành vi 

nguy hiểm cho xã hội được luật hình sự quy định là tội phạm. Điều 12 Bộ luật 

Hình sự quy định: 

“1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội 

phạm. 

1. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách 

nhiệm 

hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng” 

Điều 68, chương X: Những quy định đối với người chưa thành niên 

phạm tội, Bộ luật Hình sự quy định: “Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi 

đến dưới 18 tuổi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định 

của Chương này, đồng thời theo những quy định của Chương này, đồng thời 

theo những quy định của các Phần chung Bộ luật không trái với những quy 

định của Chương này” 
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Căn cứ vào thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm và trên cơ sở 

tham khảo kinh nghiệm của một số nước khác, Bộ luật Hình sự Việt Nam xác 

định tuổi chịu trách nhiệm hình sự đầy đủ là đủ 16 tuổi trở lên và tuổi chịu 

trách nhiệm hình sự hạn chế là đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Dù pháp luật quy 

định người đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, song 

những người phạm tội ở độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người chưa 

thành niên nên họ vẫn được hưởng chính sách xử lý hình sự của Nhà nước đối 

với người chưa thành niên phạm tội. 

1.1.2. Đặc điểm của người chưa thành niên phạm tội 

Chủ thể của tội phạm là những người tuổi đời còn ít, kinh nghiệm sống 

chưa nhiều, hiểu biết pháp luật và các chuẩn mực xã hội còn hạn chế. Người 

chưa thành niên đang ở giai đoạn dậy thì, xảy ra những biến động mãnh liệt 

về tâm lý của mỗi con người, cũng là thời kỳ then chốt của phát triển tâm lý. 

Đương nhiên, quá trình phát triển tâm lý có quan hệ chặt chẽ với điều kiện 

kinh tế, xã hội, văn hóa mà những người chưa thành niên đang sống và cũng 

liên quan đến quá trình phát dục, thành thục về sinh lý. Bước vào thời kỳ này, 

họ phải đối phó với những thay đổi to lớn trong môi trường học tập và rất 

nhiều yêu cầu mới của xã hội. Con người đứng trước những thay đổi sinh lý 

hình thái rất đột ngột, như cao vổng lên, sức mạnh cơ bắp, kinh nguyệt, di 

tinh, vỡ giọng….tất nhiên sẽ dẫn đến hàng loạt những biến động tâm lý. Ở 

thời kỳ này, đặc trưng tâm lý còn vương chút trẻ con lại có những mầm mống 

mới nhú của tâm lý người lớn. Qua giai đoạn này có sự thay đổi căn bản về 

tâm, sinh lý nên thường mong muốn người lớn tôn trọng mình, luôn muốn 

khẳng định mình đã trưởng thành và không chấp nhận sự can thiệp quá sâu 

của người lớn vào đời sống cá nhân. Ở lứa tuổi này, nếu không quan tâm sát 

sao thì sẽ tạo cho họ cơ hội vi phạm các chuẩn mực hành vi, chuẩn mực đạo 

đức và vi phạm pháp luật. Bởi thời kỳ này bộc lộ cá tính rất mạnh, sự tự quan 
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sát, tự đánh giá, tự thể hiện, tự đôn đốc, tự khống chế…đều được tăng cường. 

Ý thức xã hội được tăng cường mau chóng, rất nhạy bén với mọi biến động 

của xã hội, dám nói lên ý kiến và nhận định của bản thân và khát khao được 

người khác đánh giá, hết sức quan tâm đến sự phát triển sở thích cá nhân. Ở 

tuổi này, dễ bị ảnh hưởng ở hoàn cảnh bên ngoài, bởi tính nết, tình cảm. Bên 

cạnh đó, xã hội hiện đại ẩn chứa nhiều mặt trái kích thích người chưa thành 

niên phạm tội: Những trò chơi điện tử bạo lực với những cảnh bắn súng, 

chém giết…; phim hành động bạo lực không chỉ chiếu ở rạp phim, băng đĩa 

mà còn cả trên truyền hình hàng ngày. Những yếu tố này, khiến họ hoài nghi 

và cảm thấy xung quanh bất ổn, muốn bảo vệ bản thân. Trạng thái tâm lý đó 

kéo khoảng cách giữa hành động ảo và hành động phạm tội gần nhau hơn và 

khiến chúng bắt chước theo. 

Những người chưa thành niên còn “có xu hướng thiếu khả năng kiềm 

chế do các quá trình hưng phấn của vỏ não mạnh và chiếm ưu thế, các quá 

trình ức chế có điều kiện bị suy giảm”. Do vậy, nhiều khi họ không làm chủ 

được cảm xúc của mình, không kiềm chế được xúc động mạnh, dễ bị kích 

động, dễ bị tức, cáu kỉnh, mất bình tĩnh…nên dễ phạm sai lầm. Ở lứa tuổi này 

còn xuất hiện hiện tượng “khủng hoảng” về tâm lý. Sự khủng hoảng có thể 

dẫn đến những xung đột nhất định. Những “khủng hoảng” và những “xung 

đột” này nếu không được giải tỏa kịp thời, đúng đắn sẽ dẫn đến các hành vi 

bạo động hoặc sống buông thả, bất cần. 

Nhu cầu giao tiếp và mở rộng mối quan hệ bạn bè là một điểm đặc 

trưng của lứa tuổi chưa thành niên. Họ thích giao du bạn bè, thích túm năm 

tụm ba. Nếu không có sự quản lý chặt chẽ của gia đình, nhà trường thì dễ có 

khả năng họ có những hành vi phạm tội. Nhóm bạn xấu cũng xuất hiện từ 

đây. Đa số những người vi phạm pháp luật ở độ tuổi chưa thành niên đều có 

hiện tượng bỏ học, đi lang thang. Lứa tuổi này rất dễ bị lôi kéo bởi bạn bè 
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xấu. Bởi ở lứa tuổi này, tính tình có sự bộc lộ hết sức mạnh mẽ, rất không ổn 

định, rất dễ chuyển từ cực này sang cực kia. Sở dĩ gọi là lưỡng cực trong tính 

nết của người chưa thành niên là do họ có biểu hiện trong tính tình khẳng định 

và phủ định, tích cực và tiêu cực, khẩn trương và buông lỏng, hoạt động và 

lập lờ, yêu và ghét, vui vẻ và chán nản, hấp tấp và bình tĩnh, cáu bẳn và bình 

ổn…  

Sự nhận thức của người chưa thành niên còn hạn chế, trình độ học vấn 

chưa hoàn thiện, vốn kinh nghiệm và hiểu biết xã hội còn ít, sự thông hiểu và 

chấp hành các chuẩn mực hành vi, chuẩn mực xã hội và pháp luật chưa cao. 

Tuy nhiên, ở lứa tuổi này những điều kiện về mặt trí tuệ, nhân cách và xã hội 

để xây dựng một hệ thống quan điểm riêng đã được hình thành. Đặc biệt là sự 

phát triển tư duy lý luận và tư suy trừu tượng nên các em có khả năng lĩnh hội 

nhanh những vấn đề được giáo dục. Về mặt học tập, động cơ, thái độ, hứng 

thú và năng lực học tập đều được nâng cao. Vì các môn học nhiều thêm, nội 

dung đã phân biệt nên tư duy trừu tượng logic được dịp phát triển. Khả năng 

phân tích, tổng hợp, suy luận, phán đoán cũng được nâng cao. Do thân hình 

lớn vổng lên, chuyển hóa trong cơ thể mạnh mẽ, tinh lực dồi dào, hiếu động 

luôn chân luôn tay, tựa như toàn thân chỗ nào cũng dư thừa sức lực, nhất là 

trong những hoạt động tranh đua, cùng với sự tự ý thức hơi quá và lòng tự tôn 

hừng hực, tạo nên sự bất kham, mọi trường hợp đều muốn bộc lộ nguyện 

vọng mãnh liệt của bản thân. 

Trong đặc điểm tâm, sinh lý của người chưa thành niên phạm tội thì có 

hai khuynh hướng nổi bật liên quan tới việc thực hiện tội phạm và khả năng 

giáo dục cải tạo họ. Họ dễ bị kích động, thúc đẩy vào việc thực hiện tội phạm 

nhưng cũng dễ uốn nắn, cải tạo, giáo dục thành người có ích cho xã hội. 

Những biểu hiện về nhận thức, tình cảm, hành động của lứa tuổi chưa 

thành niên phạm tội là rất yếu kém. Để giáo dục, cải tạo những đối tượng này, 
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cần có sự quan tâm sát sao, tỉ mỉ của gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn 

thể, chính quyền địa phương và của toàn xã hội.Trong đó sự giáo dục của gia 

đình đóng một vai trò rất quan trọng. Bởi gia đình là môi trường tự nhiên cho 

sự phát triển của người chưa thành niên. Trong gia đình, họ được học tập các 

chuẩn mực và giá trị văn hóa.Gia đình có trách nhiệm đầu tiên trong việc nuôi 

nấng, bảo vệ, giáo dục, chăm sóc người chưa thành niên. 

1.2. Khái niệm và mục đích của hình phạt đối với người chưa thành niên 

phạm tội  

Trong lịch sử lập pháp hình sự của nước ta từ trước đến nay, khái niệm 

hình phạt lần đầu tiên được quy định tại Điều 26 Bộ luật hình sự năm 1999: 

“Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước nhằm 

tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội. Hình phạt được quy 

định trong Bộ luật hình sự và do tòa án quyết định”. 

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất trong hệ thống các 

biện pháp cưỡng chế của Nhà nước. Hình phạt được Nhà nước sử dụng như là 

công cụ hữu hiện trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm để bảo vệ lợi 

ích của Nhà nước, của xã hội và các lợi ích hợp pháp của công dân. 

Hình phạt trong Bộ luật hình sự Việt Nam được quy định ở cả Phần 

chung và Phần các tội phạm. Phần các tội phạm của Bộ luật hình sự quy định 

các loại hình phạt và mức hình phạt cho từng loại tội phạm cụ thể. Tòa án 

nhân dân tối cao, các tòa án nhân dân địa phương, các tòa án quân sự và các 

Tòa án khác do luật định là những cơ quan có quyền nhân danh Nhà nước 

tuyên một người là có tội và áp dụng hình phạt đối với họ. Ngoài tòa án 

không có cơ quan nào khác có quyền quyết định hình phạt. 

Tội phạm là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, dù nó là sản 

phẩm không mong muốn của xã hội nhưng nó vẫn tồn tại trong một hoàn 

cảnh nhất định.Vì vậy, hình phạt ra đời để đấu tranh phòng ngừa và chống lại 
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hiện tượng đó. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, 

pháp luật sinh ra là để bảo vệ lợi ích của nhân dân nhưng đồng thời cũng đòi 

hỏi nhân dân phải tôn trọng và tuân thủ pháp luật. Một hành vi gây nguy hiểm 

cho xã hội của người phạm tội sẽ phải chịu một hậu quả bất lợi phù hợp với 

luật định. Nhưng hình phạt là biện pháp hữu hiệu để giáo dục, cải tạo người 

phạm tội, tạo điều kiện cho họ trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội 

và phòng ngừa tội phạm mới. 

Điều 27 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung một số điều 

năm 2009 quy định:“Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà 

còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp 

luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội 

mới. Hình phạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh 

phòng ngừa và chống tội phạm”. 

Theo điều luật thì hình phạt có mục đích trừng trị người phạm tội. 

Trừng trị có nghĩa tước đi ở người bị phạt án những quyền lợi và lợi ích nhất 

định về vật chất hoặc tinh thần (ví dụ: quyền được tự do đi lại, được làm 

những nghề, những việc nhất định, khả năng được tiếp xúc với người nhà, 

người thân…) 

Trừng trị là nội dung quan trọng nhất của hình phạt, nếu không có nó sẽ 

không có hình phạt. Trừng trị là tiền đề quan trọng cho việc đạt được mục đích 

phòng ngừa xảy ra tội phạm mới. Rõ nhất là hình phạt tù. Chính vì trừng trị là 

nội dung không thể thiếu được của hình phạt mà khi quy định hoặc xác định hiệu 

quả một hình phạt, yêu cầu đầu tiên là phải đánh giá khả năng trừng trị của hình 

phạt đó. Nếu hình phạt đó không có yếu tố trừng trị, hoặc xã hội chưa có những 

tiền đề và những điều kiện để đảm bảo cho yếu tố trừng trị của hình phạt thì 

không thể giữ hình phạt đó trong thang hình phạt của luật hình sự.  
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Giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức 

tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa có nghĩa 

làm cho người đã bị kết án hiểu được sự sai trái, lỗi lầm và tính chất tội phạm 

của hành vi do mình gây ra; cho phép người đó có thể trở lại với môi trường 

xã hội bình thường. Đây là một quá trình làm thay đổi nhận thức của người 

phạm tội theo một hướng nhất định. Có nghĩa là thông qua việc áp dụng hình 

phạt để cải tạo giáo dục người phạm tội trở thành người làm ăn lương thiện, 

có ích cho xã hội. Trong quá trình cải tạo giáo dục thường sử dụng nhiều biện 

pháp khác nhau như là: giáo dục, học tập cải huấn, lao động… thông qua các 

biện pháp này giúp người phạm tội thấy được tính nghiêm minh của pháp luật 

và sự cần thiết của hình phạt đã tuyên, bên cạnh đó giáo dục người phạm tội 

nhận thức được hành vi mà họ đã gây ta là nguy hiểm cho xã hội và đáng bị 

xử lý bằng hình phạt và người phạm tội nhận thấy cần phải từ bỏ con đường 

phạm tội, tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa. 

Đó vừa là mục đích giáo dục riêng của hình phạt, vừa là một yêu cầu đặt ra 

đối với tòa án khi quyết định hình phạt cụ thể đối với những con người phạm 

tội cụ thể, đối với các cơ quan làm nhiệm vụ quản lý trại giam, các cơ quan 

thực hiện việc chấp hành án nói chung. Môi trường đặc trưng là môi trường 

xã hội về tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, tinh thần, đạo đức…và công 

dân có ích cũng là chuẩn mực của người dân bình thường của xã hội ta. Việc 

đưa ra những tiêu chí để đánh giá thực hiện hay chưa thực hiện được mục 

đích của hình phạt ở điểm này không thể thấp hơn, nhưng cũng không thể cao 

hơn tính chất của hai khái niệm đó. Nếu kết quả cải tạo thấp hơn chuẩn mực 

đó, có nghĩa là mục đích cải tạo chưa đạt được, còn nếu cao hơn thì đó sẽ là 

sự áp đặt, tùy tiện, ảo tưởng và sự cải tạo người phạm tội ngoài khả năng của 

xã hội. 
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Một trong những mục đích mang tính chất phòng ngừa riêng nữa của 

hình phạt là ngăn ngừa người phạm tội tái phạm.Như vậy, nếu như mục đích 

cải tạo như đã nói ở trên là mục đích giáo dục riêng, thì mục đích này là mục 

đích phòng ngừa riêng, tức là giáo dục và phòng ngừa bản thân người phạm 

tội, người bịán đó.Phòng ngừa người đó phạm tội mới có ý nghĩa đối với các 

đối tượng như những người tái phạm nguy hiểm, những người từ trước đến 

nay chuyên sống bằng nghề phạm tội. Đồng thời, mục đích này cũng có ý 

nghĩa đối với những trường hợp phạm tội vô ý mà nguyên nhân là sự coi 

thường kỷ luật, thiếu thận trọng và kém hiểu biết kỹ thuật, chuyên môn… 

Phòng ngừa người phạm tội tái phạm là mục đích của hình phạt nhưng 

không thể là tiêu chí của việc đánh giá kết quả cải tạo người phạm tội và hiệu 

quả của hình phạt, bởi vì nguyên nhân của việc người đã bị án và đã chấp 

hành xong hình phạt nhưng sau này lại phạm tội mới có thể rất khác nhau, 

trong đó có những yếu tố nằm ngoài phạm vi của việc giáo dục, cải tạo. 

Qua phân tích, có thể thấy trừng trị và cải tạo giáo dục là hai mặt của 

một mục đích, khi áp dụng một hình phạt cụ thể không thể thiếu một trong hai 

mặt này.Trừng trị là cơ sở tạo điều kiện cho cải tạo giáo dục. Ngược lại, 

không thể nói đến cải tạo giáo dục người phạm tội nếu như hình phạt trừng trị 

họ không tương xứng với tội phạm đã xảy ra. 

Chính vì vậy, để đạt được mục đích này của hình phạt, trong quá trình 

xét xử, Tòa án cần có sự cân nhắc tính toán cả hai mặt trừng trị và giáo dục, 

cần trừng trị như thế nào cho đúng với tính chất và mức độ nguy hiểm của 

hành vi phạm tội, có nghĩa là đạt được yêu cầu của việc trừng trị và song song 

với nó cũng đạt được yêu cầu của cải tạo giáo dục. 

Hình phạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu 

tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Việc áp dụng hình phạt với người phạm 

tội trong từng trường hợp cụ thể bao giờ cũng tác động đến các thành viên 
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khác trong xã hội. Hình phạt khi đã được Tòa án tuyên đối với người phạm tội 

thường được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

mọi công dân biết về vấn đề này. Tòa án là cơ quan duy nhất có quyền xét xử 

và thông qua việc xét xử công khai, Tòa án thực hiện mục đích tuyên truyền 

rộng rãi trong quần chúng nhân dân giúp cho mọi công dân thấy rõ hành vi 

nào là hành vi phạm tội, tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành 

vi phạm tội đó và việc áp dụng hình phạt đối với người thực hiện hành vi 

phạm tội là cần thiết và tất yếu (Ví dụ: các Tòa án vẫn có những phiên tòa lưu 

động đến các khu dân cư). Bên cạnh đó, thông qua việc xét xử, Tòa án vạch 

trần phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội để nâng cao cảnh giác trong 

phòng và chống tội phạm. Như vậy, đó là mục đích giáo dục và phòng ngừa 

chung. Những hình phạt như tù chung thân, tử hình chủ yếu mang tính giáo 

dục và phòng ngừa người khác; còn các hình phạt khác cũng có những mức 

độ phòng ngừa và giáo dục chung cũng không giống nhau. Hình phạt không 

nhằm gây ra đau khổ về thể chất và hạ thấp nhân phẩm con người. Như vậy, 

có thể nói rằng, việc áp dụng hình phạt trước hết nhằm tác động trực tiếp đến 

người phạm tội bằng việc tước bỏ hoặc hạn chế một số quyền lợi thiết thân 

của người phạm tội, hình phạt tất yếu làm cho họ phải chịu những tổn hại nhất 

định về vật chất và tinh thần. Việc áp dụng hình phạt như vậy không những 

chỉ trừng trị và giáo dục chính bản thân người phạm tội không được phạm tội 

mới mà trong từng trường hợp cụ thể hình phạt còn có mục đích giáo dục, răn 

đe đối với các thành viên khác trong xã hội nhất là đối với những công dân 

không vững vàng, dễ bị lôi kéo, từ bỏ tư tưởng, việc làm không tốt, từ bỏ ý 

định phạm tội. Bên cạnh đó, mỗi công dân khi hiểu rõ mục đích của hình phạt 

có thể tham gia công tác đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, có ý thức 

tôn trọng pháp luật như: có trách nhiệm giáo dục những người khác có ý thức 

tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, giúp các 
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cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội 

theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, có thể tham gia vào việc giáo dục 

cải tạo những người đang chấp hành hình phạt; quản chế, cấm cư trú, cải tạo 

không giam giữ…  

1.3. Các hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội 

Nằm trong hệ thống hình phạt nói chung, các hình phạt áp dụng cho 

người chưa thành niên phạm tội cũng có mục đích phòng ngừa riêng là nhằm 

trừng trị, lên án người chưa thành niên phạm tội và giáo dục họ thành người 

có ích cho xã hội, ngăn ngừa họ phạm tội mới, đồng thời giáo dục người chưa 

thành niên khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. 

Để đảm bảo cho việc lựa chọn một loại và mức hình phạt phù hợp với tính 

chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân của người chưa thành niên 

phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, yêu cầu 

phòng ngừa tội phạm, nhằm đạt được mục đích cụ thể của hình phạt và đảm 

bảo tính công bằng của pháp luật hình sự, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định 

hình phạt áp dụng cho người chưa thành niên phạm tội gồm:  

- Hình phạt cảnh cáo  

- Hình phạt tiền  

- Hình phạt cải tạo không giam giữ  

- Hình phạt tù có thời hạn  

Bốn loại hình phạt được xếp theo mức độ từ nhẹ đến nặng. Bộ luật 

Hình sự không áp dụng hình phạt bổ sung với người chưa thành niên phạm tội 

nên bốn hình phạt này đều là hình phạt chính. Về nội dung, các hình phạt này 

không khác so với các loại hình phạt tương tự áp dụng cho người thành niên 

phạm tội.  Nhưng do đặc điểm tâm, sinh lý của người chưa thành niên và mục 

đích chủ yếu là giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm nên các điều kiện cũng 

như mức hình phạt có khác so với người đã thành niên.  
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1.3.1. Hình phạt cảnh cáo  

"Cảnh cáo là sự khiển trách công khai của Nhà nước do Tòa án áp dụng 

đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng 

chưa đến mức miễn hình phạt". Đây là khái niệm hình phạt cảnh cáo nhưng 

đồng thời cũng là căn cứ để Tòa án áp dụng hình phạt này đối với người phạm 

tội. Hình phạt cảnh cáo áp dụng với người chưa thành niên phạm tội từ đủ 16 

tuổi đến dưới 18 tuổi, phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ 

nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự hay miễn hình phạt.  

Hình phạt cảnh cáo là hình phạt nhẹ nhất trong bốn loại hình phạt, thể 

hiện sự lên án công khai của Nhà nước đối với người chưa thành niên phạm 

tội. Hình phạt này không có khả năng gây tổn hại về tài sản hoặc hạn chế nhất 

định về thể chất của người phạm tội, song cảnh cáo gây ảnh hưởng về mặt 

tinh thần và hậu quả pháp lý mà người chưa thành niên phạm tội phải chịu là 

mang án tích trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. 

Điều 77 Bộ luật hình sự quy định: Thời hạn để xóa án tích đối với người chưa 

thành niên là một phần hai thời hạn quy định tại Điều 64 của Bộ luật này. 

Việc thi hành hình phạt cảnh cáo được thực hiện bằng việc Tòa án tuyên án 

đối với người chưa thành niên phạm tội tại phiên tòa. Để phát huy vai trò của 

hình phạt này trong việc giáo dục người phạm tội thì cần phải có sự thông báo 

cho các cơ quan, tổ chức xã hội, chính quyền địa phương nơi người đó học 

tập, lao động và sinh sống. Người chưa thành niên phạm tội bị phạt cảnh cáo 

được xóa án tích sau 6 tháng kể từ ngày bị tuyên phạt tại tòa và không phạm 

tội mới. Đây là loại hình phạt mang tính giáo dục cao, chủ yếu đánh vào ý 

thức, tinh thần của người phạm tội. Vì vậy, hình phạt này nên được Tòa án áp 

dụng nhiều hơn cho người chưa thành niên phạm tội trong thực tế xét xử.  
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1.3.2. Hình phạt tiền  

"Phạt tiền là hình phạt chính áp dụng đối với người chưa thành niên 

phạm tội nhằm tước đi quyền lợi vật chất của họ để cải tạo và giáo dục họ trở 

thành công dân có ích cho xã hội". Đây là hình phạt lần đầu tiên được áp dụng 

đối với người chưa thành niên phạm tội. Hình phạt này mang tính cưỡng chế 

cao hơn, nó tước bỏ một phần lợi ích vật chất nhằm giáo dục người phạm tội 

có ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng các quy tắc trật tự công cộng, trật tự 

quản lý xã hội.Hình phạt tiền ngoài việc tác động vào ý thức, danh dự của 

người chưa thành niên phạm tội còn tước bỏ một phần lợi ích vật chất thuộc 

sở hữu của họ. Việc áp dụng hình phạt tiền với người chưa thành niên phạm 

tội mở rộng khả năng không áp dụng các hình phạt nặng hơn như hạn chế 

hoặc tước tự do đối với họ. Tòa án có thể áp dụng hình phạt tiền khi có đầy đủ 

các yếu tố quy định tại Điều 72 Bộ luật hình sự: Phạt tiền được áp dụng là 

hình phạt chính đối với người chưa thành niên phạm tội từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng. Mức phạt tiền 

đối với người chưa thành niên phạm tội không quá một phần hai mức tiền 

phạt mà điều luật quy định. Người chưa thành niên phạm tội được áp dụng 

hình phạt tiền là hình phạt chính theo khoản 1 Điều 30 Bộ luật Hình sự "Phạt 

tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người phạm tội ít nghiêm trọng 

xâm phạt trật tự quản lý kinh tế, trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính 

và một số tội phạm khác do Bộ luật này quy định".  

Người chưa thành niên phạm tội bị áp dụng hình phạt tiền là những 

người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bởi theo Bộ luật Hình sự họ là những 

người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và phải chịu trách nhiệm hình 

sự về mọi tội. Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không bị 

áp dụng hình phạt tiền theo nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội 

tại Điều 69 Bộ luật hình sự. Thu nhập của người chưa thành niên phạm tội có 
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thể là những thu nhập xuất phát từ hợp đồng lao động (người chưa thành niên 

phạm tội bị áp dụng hình phạt tiền là những người đủ độ tuổi lao động theo 

Bộ luật Lao động Việt Nam) hoặc từ việc kinh doanh, buôn bán. Đó có thể là 

những thu nhập ổn định hoặc không ổn định. Tài sản của người chưa thành 

niên phạm tội là những tài sản thuộc quyền sở hữu của họ do lao động, được 

tặng, cho, thừa kế. Mức phạt tiền có thể áp dụng với người chưa thành niên 

phạm tội không được quá một phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định. 

Người chưa thành niên phạm tội có thể nộp phạt một lần hay nhiều lần theo 

quyết định của Tòa án. Nếu sau khi bị phạt tiền, người chưa thành niên lâm 

vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc 

ốm đau gây ra thì Tòa án có thể quyết định giảm hoặc miễn việc chấp hành 

phần tiền phạt còn lại. Người chưa thành niên lập công lớn trong đấu tranh 

phòng chống tội phạm hoặc giúp đỡ người khác khi lũ lụt, hỏa hoạn hoặc tai 

nạn khác thì cũng được giảm hoặc miễn việc chấp hành phần tiền phạt còn lại. 

Các quy định này khuyến khích người chưa thành niên phạm tội tham gia tích 

cực và có hiệu quả vào các hoạt động xã hội. Qua đó, họ tự cải tạo để trở 

thành người có ích cho xã hội. Người chưa thành niên phạm tội bị phạt tiền 

được xóa án tích sau 6 tháng kể từ ngày chấp hành xong hình phạt mà không 

phạm tội mới. Đây là loại hình phạt lần đầu tiên áp dụng với người chưa 

thành niên phạm tội nhưng nó đã thể hiện những ưu điểm. Với hình phạt này, 

Tòa án có nhiều sự lựa chọn khi quyết định hình phạt và người chưa thành 

niên phạm tội tránh được loại hình phạt quản chế hoặc tước tự do.   

1.3.3. Hình phạt cải tạo không giam giữ  

"Cải tạo không giam giữ là hình phạt có nội dung giáo dục sâu sắc 

không buộc người được áp dụng hình phạt này phải cách ly khỏi xã hội. Họ 

vẫn có thể thực hiện công việc thường ngày và sống trong môi trường gia 

đình và xã hội như trước đây". Đây là loại hình phạt không tước tự do của 
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người chưa thành niên phạm tội nhưng là hình phạt nghiêm khắc hơn so với 

hình phạt cảnh cáo và hình phạt tiền. Bởi ngoài việc tác động đến danh dự, ý 

thức người phạm tội, hình phạt này ở một góc độ nào đó còn hạn chế tự do cá 

nhân của họ, buộc họ phải tuân thủ một chế độ quản lý, giáo dục nghiêm khắc 

dưới sự giám sát của gia đình, nhà trường, cơ quan, tổ chức xã hội. Về mặt lý 

luận và lập pháp thì hình phạt cải tạo không giam giữ được coi là hình phạt có 

vị trí rất quan trọng thể hiện chính sách hình sự nhân đạo của Nhà nước ta. 

Khoản 1 Điều 31 Bộ luật Hình sự quy định: Cải tạo không giam giữ được áp 

dụng từ sáu tháng đến ba năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc 

phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang có nơi làm việc ổn 

định hoặc có nơi thường trú rõ ràng, nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly 

người phạm tội khỏi xã hội. Đối với người chưa thành niên phạm tội, hình 

phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng khi có các yếu tố sau: Người chưa 

thành niên phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng. Vì vậy, những người 

chưa thành niên phạm tội bị áp dụng hình phạt này là những người từ đủ 16 

tuổi đến dưới 18 tuổi. Những người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự với tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt 

nghiêm trọng. Tuy nhiên, họ cũng có thể bị áp dụng hình phạt này trong 

trường hợp Tòa án quyết định chuyển sang loại hình phạt khác nhẹ hơn từ 

hình phạt tù có thời hạn. Theo Điều 47 Bộ luật hình sự: "Khi có ít nhất hai 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật này… thì Tòa án 

có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặc chuyển 

sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn…. Người chưa thành niên phạm 

tội phải có nơi làm việc ổn định hoặc nơi thường trú rõ ràng mới được áp 

dụng hình phạt cải tạo không giam giữ. Đây là điều kiện về khả năng cải tạo 

của người phạm tội bởi chỉ những người này mới không cần cách ly ra khỏi 

xã hội mà vẫn bảo đảm được mục đích giáo dục, cải tạo của hình phạt. Khi có 
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việc làm ổn định hoặc nơi thường trú rõ ràng thì việc giám sát của cơ quan, tổ 

chức hoặc chính quyền địa phương mới có hiệu quả. Thời hạn cải tạo không 

giam giữ áp dụng với người chưa thành niên phạm tội không quá một phần 

hai thời hạn mà điều luật quy định. Vì vậy, mức cao nhất của hình phạt cải tạo 

không giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội là không quá 1 năm 6 

tháng. Khoản 3 Điều 51 Bộ luật Hình sự quy định: "Người bị kết án phải thực 

hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu 

trừ một phần thu nhập từ 5% đến 20% để sung quỹ Nhà nước". Tuy nhiên 

người chưa thành niên phạm tội là đối tượng đặc biệt nên khi thi hành hình 

phạt cải tạo không giam giữ, họ có nghĩa vụ tuân theo các quy định về hình 

phạt này nhưng không bị khấu trừ thu nhập (Điều 73 Bộ luật Hình sự). Người 

chưa thành niên phạm tội không bị khấu trừ thu nhập bởi vì họ đang trong độ 

tuổi phát triển. Nếu khấu trừ thu nhập sẽ gây khó khăn cho người chưa thành 

niên phạm tội và gia đình họ. Người chưa thành niên phạm tội bị áp dụng 

hình phạt cải tạo không giam giữ có những nghĩa vụ quy định tại Điều 4 Nghị 

định 60/2000/NĐ-CP của Chính phủ như: chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật 

của Nhà nước, tích cực tham gia lao động, học tập, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

công dân, quy ước của thôn, làng, ấp, bản, cụm dân cư nơi mình cư trú; làm 

bản cam kết với cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục, trong đó nêu rõ nội dung 

quyết tâm và hướng sửa chữa lỗi lầm; thực hiện nghiêm chỉnh bản cam kết 

của mình, phải tích cực sửa chữa lỗi lầm; làm ăn lương thiện và tham gia các 

hoạt động chung tại cộng đồng nơi mình cư trú; chấp hành đầy đủ nghĩa vụ 

bồi thường thiệt hại (nếu có); khi rời khỏi nơi cư trú thì phải xin phép… 

Thông thường, người chưa thành niên phạm tội đang trong độ tuổi học tập 

nên khi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, Tòa án có thể giao người 

đó cho nhà trường, cơ sở giáo dục đào tạo nơi người đó học tập trước khi bị 

truy tố để giám sát, giáo dục đồng thời gia đình của người bị kết án cũng phải 
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có nhiệm vụ giáo dục, giúp đỡ con em mình sửa chữa lỗi lầm. Trong những 

trường hợp người chưa thành niên phạm tội lao động tại các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, cơ sở sản xuất trước khi phạm tội thì Tòa án giao cho những cơ sở 

đó phối hợp cùng với gia đình giám sát, giáo dục người bị kết án. Trong 

những trường hợp khác thì Tòa án giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn nơi cư trú của người chưa thành niên phạm tội cùng phối hợp với gia 

đình giám sát, giáo dục người bị kết án. Người chưa thành niên phạm tội bị áp 

dụng hình phạt này đã chấp hành được một phần tư thời hạn cải tạo không 

giam giữ thì được xét giảm mức phạt. Trong trường hợp người chưa thành 

niên phạm tội lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghèo thì được cơ quan, tổ chức 

giám sát, giáo dục đề nghị Tòa án cấp huyện nơi người đó cư trú xét giảm thời 

gian chấp hành hình phạt ngay và có thể được miễn chấp hành hình phạt còn 

lại. Đây là loại hình phạt thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước trong việc xử 

lý người chưa thành niên phạm tội. Loại hình phạt này không bắt những đối 

tượng này phải cách ly khỏi cộng đồng nhưng hạn chế phần nào tự do của họ. 

Song việc hạn chế tự do đó là nhằm giáo dục, rèn luyện, giúp họ trở thành 

công dân có ích cho xã hội. Hình phạt cải tạo không giam giữ nên được Tòa 

án áp dụng nhiều hơn trong khi xử lý người chưa thành niên phạm tội.  

1.3.4. Hình phạt tù có thời hạn   

Hình phạt tù là loại hình phạt có lịch sử lâu đời và được quy định ở hầu 

hết trong pháp luật hình sự của các nước trên thế giới, hình phạt tù được áp 

dụng phổ biến và mang lại hiệu quả cao trong việc trừng trị, giáo dục, cải tạo 

người phạm tội. Điều 33 Bộ luật Hình sự quy định: "Tù có thời hạn là hình 

phạt cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội để giáo dục, cải tạo họ trở thành 

công dân có ích cho xã hội". Tù có thời hạn thực chất là giam người bị kết án 

ở các trại giam, tức là cách ly người đó ra khỏi môi trường, đời sống xã hội 

bình thường để giáo dục và cải tạo họ. Chế độ giam trong trại giam, hình thức 
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giáo dục và cải tạo ở đó do pháp luật về chấp hành án quy định. Sự hạn chế tự 

do của người bị kết án tù có thời hạn là nội dung pháp lý chủ yếu của loại 

hình phạt này. Là hình phạt phổ biến nhất trong hình phạt của bất cứ quốc gia 

nào, tù có thời hạn vẫn có ý nghĩa xã hội trong những điều kiện hiện nay ở 

nước ta. Ý nghĩa đó thể hiện ở chỗ nó cho phép xã hội cách ly những người 

có mức độ nguy hiểm lớn đối với xã hội. Nó vừa đảm bảo được giáo dục và 

phòng ngừa riêng lại vừa đảm bảo được giáo dục và phòng ngừa chung. 

Trong thời gian chấp hành hình phạt tù có thời hạn, người bị kết án phải chấp 

hành đầy đủ các nội quy, quy chế của trại giam. Họ được phép học văn hóa và 

học nghề, tham gia lao động do trại giam tổ chức và được tạo điều kiện để 

hình thành và phát triển ý thức tuân thủ pháp luật. Việc tước tự do của người 

phạm tội và buộc họ phải cải tạo còn có mục đích phòng ngừa chung. Khi 

người bị kết án tù và phải chấp hành án này tại trại giam, họ không còn những 

điều kiện nhất định để phạm tội gây thiệt hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội. Thời hạn tù tối thiểu là 3 tháng, thời hạn tù tối đa là 20 năm. Tuy 

nhiên, đây phải hiểu là thời hạn chung, các chế tài cụ thể của từng Phần các 

tội phạm của Bộ luật Hình sự quy định những thời hạn tù cụ thể đối với từng 

cấu thành tội phạm cụ thể, còn các Tòa án thì quyết định trong các bản án của 

mình những mức án tù cụ thể.  

Đây là loại hình phạt nghiêm khắc nhất áp dụng với người chưa thành 

niên phạm tội. Loại hình phạt này tước tự do, buộc người bị kết án phải cách 

ly khỏi môi trường xã hội bình thường và chấp hành một chế độ quản lý, giáo 

dục, cải tạo tại trại giam trong một thời hạn nhất định. Việc cách ly khỏi xã 

hội làm cho người bị kết án bị tước bỏ hoặc hạn chế một số quyền cơ bản nhất 

định, mà lẽ ra nếu họ không bị áp dụng hình phạt này thì họ được thực hiện. 

Đây chính là một nội dung trừng trị của loại hình phạt tù có thời hạn. Song 

cũng như bất cứ loại hình phạt nào khác, mục đích chính của hình phạt tù có 
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thời hạn là giáo dục, cải tạo người phạm tội, ngăn ngừa họ phạm tội mới và 

những ảnh hưởng xấu của họ đối với những người khác. Tuy nhiên, hình phạt 

này mang những hạn chế nhất định: làm cho người bị kết án mất đi những 

thói quen có ích cho bản thân được hình thành trong môi trường xã hội bình 

thường như quan hệ gia đình, bạn bè, học tập, lao động, sinh hoạt… Vì môi 

trường ở trại giam có những đặc trưng khác biệt. Điều này gây khó khăn ít 

nhiều cho họ khi mãn hạn tù trở về với cuộc sống bình thường. Đặc biệt là với 

người chưa thành niên phạm tội, họ đang trong lứa tuổi phát triển thể lực, trí 

lực cũng như nhân cách thì hình phạt này có ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai 

của họ. Hiện nay, hình phạt tù vẫn được áp dụng thường xuyên nhưng có sự 

đồng ý phổ biến rằng hình phạt tù có thời hạn là một biện pháp ít hiệu quả 

giúp cho việc phục hồi, tái hòa nhập và ngăn ngừa tội phạm. Vì vậy, hình phạt 

tù có thời hạn áp dụng với người chưa thành niên phạm tội chỉ khi thật cần 

thiết và là lựa chọn cuối cùng. Khi áp dụng thì Tòa án phải cân nhắc, lựa chọn 

một thời hạn vừa đúng pháp luật vừa phù hợp với từng bị cáo và ngắn nhất có 

thể được để đảm bảo mục đích của loại hình phạt và đảm bảo được yêu cầu 

của Công ước về Quyền trẻ em, Nguyên tắc Bắc Kinh cũng như Luật Bảo vệ, 

chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Hình phạt tù có thời hạn áp dụng với người chưa 

thành niên phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi, căn cứ vào tính chất, mức 

độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, môi trường 

sống, sinh hoạt của họ để thấy rằng việc cách ly họ ra khỏi cuộc sống bình 

thường là cần thiết. Khoảng cách tối thiểu và mức tối đa của hình phạt tù có 

thời hạn là từ 3 tháng đến 18 năm và được áp dụng với nhiều loại tội từ tội ít 

nghiêm trọng, tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm 

trọng. Ngoài ra, khi áp dụng hình phạt này, Tòa án phải căn cứ vào những đặc 

điểm riêng của lứa tuổi chưa thành niên, cũng như các nguyên tắc xử lý 

những đối tượng này nên mức hình phạt có thời hạn được dựa trên cơ sở độ 
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tuổi, mức độ phát triển về thể chất, tinh thần của người chưa thành niên. Mục 

đích là đảm bảo được tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật, để răn đe, 

giáo dục nhưng đồng thời cũng đảm bảo cho những đối tượng này phát triển 

lành mạnh. Hình phạt tù có thời hạn là hình phạt nghiêm khắc nhất mà pháp 

luật quy định áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội. Nhiều nghiên 

cứu chỉ ra rằng, việc đưa trẻ vào các trại giam có những tác động tiêu cực đối 

với người chưa thành niên phạm tội và thực tế làm tăng khả năng trẻ tái phạm 

tội. Tách trẻ ra khỏi xã hội làm gia tăng mặc cảm, chán ghét, xa lánh và tăng 

hành vi phạm tội. Vì vậy, hình phạt tù có thời hạn là lựa chọn cuối cùng khi 

Tòa án quyết định hình phạt đối với họ, nên hạn chế phải áp dụng hình phạt tù 

cho người chưa thành niên phạm tội.  

 

Kết luận chương 1 

Người chưa thành niên do chưa phát triển hoàn thiện về mặt thể chất và 

nhân cách nên việc bảo vệ, chăm sóc người chưa thành niên; việc phòng ngừa 

và điều tra tội phạm, xử lý người chưa thành niên phạm tội là vấn đề vừa 

mang tính pháp lý vừa mang tính nhân văn. Người chưa thành niên phạm tội 

xuất phát từ nguyên nhân xã hội, nguyên nhân tổng hoà sự giáo dục của gia 

đình, nhà trường, xã hội, quản lý nhà nước đối với xã hội nói chung, trong đó 

có các quy định về phòng ngừa chung và những chính sách khác đối với 

người chưa thành niên. Giải pháp để ngăn ngừa, phòng chống tội phạm đối 

với người chưa thành niên không phải bằng tăng hình phạt mà chính là sự 

quản lý giáo dục và các chính sách dành cho người chưa thành niên. 

Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối với người chưa 

thành niên phạm tội được thể hiện rất đầy đủ trong Bộ luật Hình sự. Theo đó, 

nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo 

dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân 
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có ích cho xã hội. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng hình phạt với 

họ chỉ áp dụng trong trường hợp cần thiết, cần hạn chế áp dụng hình phạt 

tù... Thực tế hiện nay, các cơ quan tiến hành tố tụng chưa quan tâm áp dụng 

rộng rãi các biện pháp tư pháp ngoài hình phạt tù (giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn), chiếu cố lắm mới cho hưởng án treo… Yêu cầu sửa luật để trừng phạt 

nặng người chưa thành niên phạm tội là chưa nhận thức, áp dụng đầy đủ 

nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội. Nếu sửa luật để 

tăng hình phạt với người chưa thành niên thì có lẽ phải thay đổi luôn cả 

đường lối xử lý “chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát 

triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội”. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA 

THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

2.1. Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định hình phạt đối với người chưa 

thành niên từ thực tiễn thành phố Hà Nội 

Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng 

thời đây cũng là thành phố Việt Nam có diện tích tự nhiên lớn nhất và thứ hai 

về dân số (6,449 triệu người). Hiện nay, Hà Nội có 3,2 triệu người đang trong 

độ tuổi lao động. Mặc dù vậy, thành phố vẫn thiếu lao động có trình độ 

chuyên môn cao. Nhiều sinh viên tốt nghiệp vẫn phải đào tạo lại, cơ cấu và 

chất lượng nguồn lao động chưa dịch chuyển theo yêu cầu cơ cấu ngành kinh 

tế. Hà Nội còn phải đối đầu với nhiều vấn đề khó khăn khác. Năng lực cạnh 

tranh của nhiều sản phẩm dịch vụ cũng như sức hấp dẫn môi trường đầu tư 

của thành phố còn thấp. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn chậm, đặc biệt 

cơ cấu nội ngành công nghiệp, dịch vụ và các sản phẩm chủ lực mũi nhọn. 

Chất lượng quy hoạch phát triển các ngành kinh tế ở Hà Nội không cao và 

thành phố cũng chưa huy động tốt tiềm năng kinh tế trong dân cư. Là thành 

phố thủ đô và có vị trí ở khu vực trung tâm của miền Bắc, bên cạnh con sông 

Hồng, giao thông từ Hà Nội đến các tỉnh khác của Việt Nam tương đối thuận 

tiện, bao gồm cả đường không, đường bộ, đường thủy và đường sắt.  

Trong 11 tháng năm 2016, trên địa bàn thành phố đã phát hiện và xảy 

ra 4.466 vụ phạm pháp hình sự, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, khám 

phá được 3.245 vụ, giảm 18%, bắt giữ theo luật 4.793 đối tượng, giảm 15%. 

Tổng số vụ buôn bán, tàng trữ và vận chuyển ma túy trong 11 tháng là 2.232 

vụ, giảm 5%, với 2.634 đối tượng bị bắt giữ, giảm 15%.  
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Tăng trưởng kinh tế của Thành phố quý sau cao hơn quý trước, tổng 

sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2016 ước đạt 8,03%, đạt mức tăng trưởng 

cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Trong đó, ngành dịch vụ tăng 8,1%, ngành 

công nghiệp-xây dựng tăng 8,8%, ngành nông nghiệp tăng 2,21%. 

Thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi 

trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài ngước. Thành phố 

luôn khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ bằng những chương trình, kế hoạch và hành động cụ thể về phát triển 

kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. 

Sự thay đổi quá nhanh của xã hội khiến trẻ không kịp thích ứng, tâm lý 

trẻ trong giai đoạn vị thành niên lại thiếu ổn định, xốc nổi nên dẫn đến thái độ 

sống không đúng đắn và những hành vi xấu, trong khi đó người lớn dần ít 

quan tâm hơn đến đời sống con cái mà chạy theo sự chuyển biến của xã hội. 

Nếu không kịp thời uốn nắn, đó chính là căn nguyên của tội phạm. 

Một thực tế không thể phủ nhận là việc bùng nổ công nghệ thông tin. 

Nhiều học sinh, sinh viên bỏ học, bị các quán net cuốn vào các trò chơi trên 

mạng. Bên cạnh đó, các trò chơi thiếu lành mạnh như bạo lực đẫm máu, kích 

động mạnh lại được phô trương tràn lan, phù hợp với tâm lý thích nổi loạn 

của trẻ vị thành niên. Đó chính là nguyên nhân gây ra tình trạng trẻ em thiếu 

tiền chơi điện tử, thiếu tiền tiêu xài, hút chích thì lập thành những nhóm cướp 

nhí để cùng nhau đi cướp giật tài sản. 

Ngoài ra, theo phân tích của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự 

xã hội, tình trạng bạo lực trong học đường đang diễn biến khá phức tạp. Một 

bộ phận không nhỏ học sinh hiện nay lại có nhận thức coi việc sử dụng bạo 

lực trong học đường như một cách để “thể hiện mình”, để gây sự chú ý của 

mọi người. Số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy, 
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năm học 2009 - 2010, tại các trường học trên địa bàn đã xảy ra gần 100 vụ 

đánh nhau giữa học sinh mang tính chất bạo lực học đường. 

Nhiều học sinh cấp ba đã có hiện tượng thích thuê nhà sống với bạn bè 

hơn là với gia đình. Một phòng trọ chưa đầy 8m2 nhưng 4-5 học sinh cùng 

sống. Đáng ngại là trai, gái sống lẫn lộn với nhau, họ dễ dàng “đổi bồ cho 

nhau” để có cảm giác mới. Ban ngày thì bỏ học ở nhà ngủ, ban đêm thì đi cà 

phê, lên mạng, hay ra các ngã tư chơi,… Một nhóm đối tượng học sinh đang 

có xu hướng sống buông thả, tụ tập theo bầy đàn để dễ dàng ăn chơi mà 

không bị ai kiểm soát. 

Môi trường xã hội có tác động sâu sắc đến quá trình hình thành nhân 

cách của mỗi cá nhân và không thể tách rời sự phát triển của cá nhân với xã 

hội. Trong thời gian qua, xã hội đã có những biến động do tác động của kinh 

tế thị trường kéo theo sự thay đổi của các mặt đời sống xã hội như: sự du 

nhập của văn hóa, công nghệ từ môi trường vào một cách ồ ạt. Trong khi đó, 

một bộ phận dân cư mà đa số là thanh thiếu niên không được trang bị những 

kiến thức, hiểu biết để đề kháng với những thay đổi của đời sống xã hội đã bị 

tác động bởi các tiêu cực xã hội, hình thành lối sống thực dụng, hưởng thụ. Sự 

quan tâm của xã hội, nhà trường và gia đình đối với người chưa thành niên 

không đủ để trang bị cho họ những hiểu biết, uốn nắn trước những sai trái, lâu 

dần hình thành động cơ phạm tội. 

Về khía cạnh pháp lý, ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân 

góp phần không nhỏ vào sự gia tăng tội phạm trong lứa tuổi này là do hình 

phạt áp dụng không đủ sức răn đe cũng có phần hợp lý. Tuy nhiên, Pháp luật 

ngoài việc là công cụ nhà nước sử dụng để quản lý xã hội cũng là công cụ 

mang tính giáo dục cao, theo đó tính nhân văn trong quy định pháp luật cũng 

luôn được thể hiện rõ. Vì vậy  không thể khẳng định tình hình tội phạm do 
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người chưa thành niên gây ra hiện nay có xu hướng gia tăng nguyên nhân là 

do hình phạt áp dụng cho nhóm đối tượng này chưa đủ tính răn đe. 

2.2. Tình hình áp dụng các hình phạt đối với người chưa thành niên từ 

thực tiễn thành phố Hà Nội 

Điều 69 BLHS năm 1999 đã quy định nhiều nguyên tắc cần phải “ưu 

tiên” khi xử lý hình sự đối với người chưa thành niên như: Việc xử lý người 

chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai 

lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Trong mọi 

trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi phạm tội của người chưa thành 

niên, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải xác định khả năng nhận thức 

của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân 

và điều kiện gây ra tội phạm (khoản 1); Người chưa thành niên phạm tội có 

thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng 

hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được 

gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục (khoản 2); Việc truy 

cứu trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội và áp dụng hình phạt 

đối với họ được thực hiện chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào 

tính chất của hành vi phạm tội, vào những đặc điểm về nhân thân và yêu cầu 

của việc phòng ngừa tội phạm (khoản 3); Khi xét xử, nếu thấy không cần thiết 

phải áp dụng hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, thì Tòa án áp 

dụng một trong các biện pháp tư pháp được quy định tại Điều 70 của Bộ luật 

này (khoản 4); Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người chưa 

thành niên phạm tội. Khi xử phạt tù có thời hạn, Tòa án cho người chưa thành 

niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đã 

thành niên phạm tội tương ứng. Không áp dụng hình phạt tiền đối với người 

chưa thành niên phạm tội ở độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Không áp 

dụng hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội (khoản 5); Án 
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đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, thì 

không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm (khoản 6). Tuy 

nhiên, trong thực tiễn các cơ quan tiến hành tố tụng thường ít khi chú ý vận 

dụng các nguyên tắc nêu trên để xử lý người chưa thành niên phạm tội. Nhiều 

trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng, gây hại không lớn, 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ và đã được gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận 

giám sát, giáo dục nhưng người chưa thành niên vẫn không được miễn trách 

nhiệm hình sự. Các biện pháp tư pháp có tính giáo dục, phòng ngừa như “giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn”, “đưa vào trường giáo dưỡng” quy định tại Điều 70 

BLHS hầu như ít khi được các cấp tòa án xem xét, cân nhắc để đưa ra quyết định 

khi xét xử người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội 

nghiêm trọng, đưa họ về giáo dục tại xã, phường thị trấn, hoặc chưa chú ý đến 

tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội cũng như nhân thân, môi trường 

sống của người người chưa thành niên để quyết định đưa người họ vào một tổ 

chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ trong thời hạn từ một đến hai năm.  

Các hình phạt được quy định tại Điều 71 Bộ luật hình sự như “cảnh 

cáo”, “phạt tiền”, “cải tạo không giam giữ”… cũng rất ít khi được áp dụng. 

Tuy vậy, điểm đáng chú ý nữa là các hình phạt này chỉ có thể áp dụng đối với 

người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi trở lên phạm tội, chứ không thể áp dụng 

đối với người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội, bởi lẽ 

theo quy định tại các Điều 29, 31 và 72 BLHS thì các hình phạt này chỉ áp 

dụng đối với các tội phạm ít nghiêm trọng và một số trường hợp phạm tội 

nghiêm trọng, trong khi đó theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì 

người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách 

nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt 

nghiêm trọng. Và do đó, theo các quy định này thì người chưa thành niên từ 

đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội sẽ chỉ bị áp dụng hình phạt tù có thời 
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hạn mà không có sự lựa chọn, thay thế nào khác. Đây cũng là một trong 

những nội dung cần bàn luận thêm.  

Công tác điều tra, xử lý tội phạm và đặc biệt là công tác xét xử các tội 

phạm do người chưa thành niên thực hiện đòi hỏi không những phải bảo đảm 

tính nghiêm minh của pháp luật, mà còn phải thể hiện quan điểm chính thống 

- coi chưa thành niên phạm tội là đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, một chủ 

thể cần được giúp đỡ, giáo dục để trở thành công dân có ích cho gia đình và 

xã hội. Vì vậy, những năm vừa qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội, đa số 

người chưa thành niên vi phạm pháp luật (và trong đó có một phần vi phạm 

pháp luật hình sự) được xử lý bằng biện pháp hành chính như: đưa vào trường 

giáo dưỡng, giáo dục tại xã, phường, thị trấn, giao cho gia đình, chính quyền 

địa phương giáo dục. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, khi phát hiện các trường 

hợp chưa thành niên phạm tội vi phạm pháp luật về hình sự, các cơ quan 

Công an, Viện kiểm sát vàTòa án nhân dân có thẩm quyền đã tiến hành thu 

thập các tài liệu, xác minh, đánh giá bước đầu về tính chất vụ việc đã xảy ra, 

nhân thân người vi phạm,hậu quả và các tình tiết có liên quan để có hướng xử 

lý phù hợp, phân hóa đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật hay 

phạm tội, cụ thể như sau: 

Một là, đối với trường hợp chưa thành niên vi phạm pháp luật lần đầu, 

tính chất hành vi đơn giản, rõ ràng, hậu quả không nghiêm trọng, có nhân 

thân tốt, có ý thức khắc phục hậu quả thì Cảnh sát khu vực, Công an xã áp 

dụng biện pháp giáo dục, nhắc nhở, giao cho gia đình quản lý. 

Hai là, đối với các vụ phạm tội do người chưa thành niên gây ra phải 

khởi tố điều tra, cơ quan điều tra các cấp tiến hành điều tra theo thẩm quyền, 

trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Việc khởi tố và tiến hành các biện pháp 

điều tra, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đều bảo đảm đúng các quy định 

của pháp luật hiện hành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa 



33 

 

thành niên. Hầu như không có trường hợp nào oan, sai hay vi phạm pháp luật 

trong việc xử lý người chưa thành niên vi phạm pháp luật hay phạm tội. 

Ba là, những trường hợp người chưa thành niên phạm tội bị đưa ra xét 

xử cho thấy, về cơ bản áp dụng đúng pháp luật, tuy nhiên việc người chưa 

thành niên phạm tội được áp dụng các biện pháp tư pháp (hình sự) hoặc áp 

dụng các hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù còn ít, vẫn chủ yếu vẫn áp dụng hình 

phạt tù hoặc cho hưởng án treo là chủ yếu. 

Như vậy, để cụ thể hóa những nhận định này, qua nghiên cứu thực tiễn 

xét xử và áp dụng các chế tài đối với người chưa thành niên phạm tội (các 

hình phạt và biện pháp tư pháp) trên địa bàn thành phố Hà Nội nhận thấy: 

Thứ nhất, về tỷ lệ tổng số vụ án và tổng số bị cáo đã xét xử trên toàn 

quốc và tổng số vụ án và tổng số bị cáo (bao gồm cả tổng số vụ án và bị cáo 

là người chưa thành niên bị xét xử) của Tòa án nhân dân trên địa bàn thành 

phố Hà Nội các năm 2012-2016 như sau: 

Bảng 2.2.1: Tổng số vụ án đã xét xử trên toàn quốc và tổng số vụ án 

đã xét xử của Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội các năm 

2012-2016 

(Nguồn: Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) 

Năm 
Tổng số vụ án đã xét xử 

trên toàn quốc (1) 

Tổng số vụ án đã xét xử trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Tổng số (2) Tỷ lệ % 

2012 65.124    7.765 11,9 % 

2013 66.547   7.431 11,2 % 

2014 67.439     6.518 9,7 % 

2015 67.908     7.554 11,1 % 

2016 72.310     7.595 10,5 % 

Tổng cộng 339.328 36.863 10,9 % 
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Bảng 2.2.2: Tổng số bị cáo đã xét xử trên toàn quốc và tổng số bị cáo 

đã xét xử của Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội các năm 

2012-2016  

(Nguồn: Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) 

Năm 
Tổng số bị cáo đã 

xét xử trên toàn quốc (1) 

Tổng số bị cáo bị xét xử trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Tổng số (2) Tỷ lệ % 

2012 89.324    14.156 15,8 % 

2013 99.125    12.638 12,8 % 

2014 102.364    11.882 11,6 % 

2015 107.248    12.862 12,0 % 

2016 109.302    12.504 11,4 % 

Tổng cộng 507.363 64.042 12,6 % 

  

Bảng 2.2.3: Tổng số vụ án có bị cáo là người chưa thành niên bị xét 

xử trong tổng số vụ án đã xét xử của Tòa án nhân dân trên địa bàn thành 

phố Hà Nội các năm 2012-2016 

(Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) 

Năm 
Tổng số vụ án đã xét xử 

(1) 

Số vụ án có bị cáo là người chưa 

thành niên bị xét xử 

Tổng số (2) Tỷ lệ % 

2012 7.765 287 3,7 % 

2013 7.431 376 5,1 % 

2014 6.518 295 4,5 % 

2015 7.554 392 5,2 % 

2016 7.595 429 5,7 % 

Tổng cộng 36.863 1.779 4,8 % 
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Bảng 2.2.4: Tổng số bị cáo đã xét xử trên toàn quốc và tổng số bị cáo 

đã xét xử của Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội các năm 

2012-2016 

(Nguồn: Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) 

Năm 

Tổng số bị cáo là người 

chưa thành niên đã xét 

xử trên toàn quốc (1) 

Tổng số bị cáo là người chưa thành 

niên bị xét xử trên địa bàn Hà Nội 

Tổng số (2) Tỷ lệ % 

2012 5.453 367 6,7 % 

2013 6.352 489 7,7 % 

2014 6.703 491 7,3 % 

2015 7.432 478 6,4 % 

2016 7.839 520 6,6 % 

Tổng cộng 33.779 2.345 6,9 % 

 

Bảng 2.2.5: Tương quan giữa tổng số vụ án đã xét xử trên toàn quốc, 

tổng số vụ án đã xét xử của Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà 

Nội và tổng số vụ án có bị cáo là người chưa thành niên bị xét xử trên địa 

bàn thành phố Hà Nội các năm 2012-2016 

(Nguồn: Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) 

Năm 

Tổng số vụ án 

đã xét xử trên 

toàn quốc (1) 

Tổng số vụ án đã 

xét xử trên địa 

bàn Hà Nội (2) 

Tổng số vụ án có bị cáo là 

người chưa thành niên bị 

xét xử trên địa bàn 

Hà Nội (3) 

2012 65.124 7.765 287 

2013 66.547 7.431 376 

2014 67.439 6.518 295 

2015 67.908 7.554 392 

2016 72.310 7.595 429 

Tổng cộng 339.328 36.863 1.779 
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Bảng 2.2.6: Tương quan giữa tổng số bị cáo và bị cáo là người chưa 

thành niên đã xét xử trên toàn quốc và tổng số bị cáo và bị cáo là người 

chưa thành niên đã xét xử của Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà 

Nội các năm 2012-2016 

(Nguồn: Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) 

Năm 

Tổng số bị cáo 

đã xét xử trên 

toàn quốc (1) 

Tổng số bị cáo 

là người chưa 

thành niên đã 

xét xử trên 

toàn quốc (2) 

Tổng số bị cáo 

bị xét xử trên 

địa bàn Hà 

Nội (3) 

Tổng số bị cáo 

là người chưa 

thành niên bị 

xét xử trên địa 

bàn Hà Nội (4) 

2012 89.324 5.453 14.156 367 

2013 99.125 6.352 12.638 489 

2014 102.364 6.703 11.882 491 

2015 107.248 7.432 12.862 478 

2016 109.302 7.839 12.504 520 

Tổng cộng 507.363 33.779 64.042 2.345 
 

Qua phân tích các bảng 2.2.1.đến bảng 2.2.6 cho một số nhận xét như sau: 

1) Trong 5 năm (2012-2016), tổng số vụ án đã xét xử trên địa bàn thành 

phố Hà Nội là cao so với tổng số vụ án đã xét xử trên toàn quốc. Tổng số vụ 

án đã xét xử trên toàn quốc là 339.328 vụ và tăng dần theo từng năm (năm 

2012 là 65.124 vụ, năm 2016 là 72.310 vụ) (xem Bảng 2.2.1), tổng số bị cáo 

đã xét xử trên toànquốc là 507.363 bị cáo và cũng tăng dần theo từng năm 

(năm 2012 là 89.324 bị cáo, năm 2016 là 109.302 bị cáo) (xem Bảng 2.2.2). 

Trong khi đó, tổng số vụ án đã xét xử trên địa bàn thành phố Hà Nội là 36.863 

vụ, tăng dần vào năm 2012-2016, trong đó tổng số vụ án đã xét xử trên địa 

bàn thành phố Hà Nội là 36.863 vụ và 64.042 bị cáo, là khá cao so với toàn 

quốc. Tỷ lệ số vụ và số bị cáo trung bình trong 05 năm (2012-2016) là 10,9% 

số vụ so với tổng số vụ án đã xét xử trên toàn quốc và 12,6%  số bị cáo trên 

tổng số bị cáo đã xét xử trên toàn quốc (xem Bảng 2.2.1 và Bảng 2.2.2). 

2) Trong 05 năm (2012-2016), tổng số vụ án đã xét xử trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 36.863 vụ, tăng dần vào năm 2012-2016, trong đó tổng số 
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vụ án có bị cáo là người chưa thành niên lại giảm hơn trong năm 2014-2015. 

Như vậy, nếu tổng số vụ án trên địa bàn thành phố Hà Nội xét xử thì nhiều 

lên, nhưng số vụ án có bị cáo là người chưa thành niên bị xét xử trên địa bàn 

thành phố Hà Nội lại giảm đi. Tuy nhiên, tổng số vụ án có bị cáo là người 

chưa thành niên bị xét xử trong 5 năm (2012-2016) là vẫn cao (1.779 vụ), 

chiếm tỷ lệ trung bình là 4,8%. Năm 2013 (5,1%), năm 2015 (5,2%) và năm 

2016 (5,7%) cao (xem Bảng 2.2.3). 

3) Trong 05 năm (2012-2016), tổng số bị cáo là người chưa thành niên 

đã xét xử trên toàn quốc và tổng số bị cáo là người chưa thành niên bị xét xử 

trên địa bàn thành phố Hà Nội có sự dao động tỷ lệ thấp nhất từ 6,4% (năm 

2015) đến cao nhất là 7,7% (năm 2013), trung bình mỗi năm tỷ lệ giữa tổng 

số bị cáo là người chưa thành niên bị xét xử trên địa bàn thành phố Hà Nội 

trên tổng số bị cáo là người chưa thành niên đã xét xử trên toàn quốc là 6,9% 

(xem Bảng 2.2.4). 

4) Trong 05 năm (2012-2016), nếu tổng số vụ án đã xét xử trên toàn 

quốc là 339.328 vụ, thì tổng số vụ án đã xét xử trên địa bàn Hà Nội là 36.863 

vụ (chiếm chiếm tỷ lệ là 10,9%) và tổng số vụ án có bị cáo là người chưa 

thành niên bị xét xử trên địa bàn Hà Nội là 1.779 vụ (chiếm tỷ lệ là 0,005%). 

5) Trong 05 năm (2012-2016), nếu tổng số bị cáo đã xét xử trên toàn 

quốc là 507.363 bị cáo, thì tổng số bị cáo đã xét xử trên địa bàn Hà Nội là 

64.042 bị cáo (chiếm tỷ lệ là 12,6%) (xem Bảng 2.2.5), tổng số bị cáo là 

người chưa thành niên đã xét xử trên toàn quốc là 33.779 bị cáo, thì tổng số bị 

cáo là người chưa thành niên đã xét xử trên địa bàn Hà Nội là 2.345 bị cáo 

(chiếm tỷ lệ là 6,9%) (xem Bảng 2.2.6). 

Hai là, về tỷ lệ tổng số bị cáo là người chưa thành niên phạm tội bị xét 

xử trong tổng số bị cáo bị xét xử của Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố 

Hà Nội các năm 2012-2016 như sau: 
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Bảng 2.2.7: Tổng số bị cáo là người chưa thành niên bị xét xử trong tổng số bị 

cáo bị xét xử của Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội các năm 

2012-2016  

(Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) 

Năm Tổng số bị cáo đã xét xử 

Tổng số bị cáo là người chưa thành 

niên 

Tổng số Tỷ lệ % 

2012 14.156 367 2,6 % 

2013 12.638 489 3,9 % 

2014 11.882 491 4,1 % 

2015 12.862 478 3,7 % 

2016 12.504 520 4,2 % 

Tổng cộng: 64.042 2.345 3,7 % 
 

Nhìn Bảng 2.2.7.về tổng số bị cáo là người chưa thành niên bị xét xử 

trong tổng số bị cáo bị xét xử của Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà 

Nội các năm 2012-2016 cho thấy: Trong 05 năm (2012-2016) tổng số bị cáo 

đã xét xử là 64.042 bị cáo, trong đó có tổng số 2.345 bị cáo là người chưa 

thành niên, chiếm tỷ lệ là 3,7%. Năm 2013 (3,9%), năm 2014 (4,1%) và năm 

2016 (4,2 %)  tỷ lệ này là cao , đến năm 2015 (3,7%), tỷ lệ này có giảm nhẹ. 

Ba là, việc áp dụng các biện pháp tha miễn trách nhiệm hình sự và 

hìnhphạt đối với các bị cáo là người chưa thành niên đã bị xét xử của Tòa án 

nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội các năm 2012-2016 cho thấy: 
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Bảng 2.2.8: Các vụ án hình sự sơ thẩm có bị cáo là người chưa 

thành niên và việc áp dụng các biện pháp tha miễn trách nhiệm hình sự và 

hình phạt của Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội các năm 

2012-2016 

(Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) 

Như vậy, trong tổng số 1.779 vụ và 2.345 bị cáo đã bị xét xử trong 05 

năm (2012-2016) cho thấy, có 34 bị cáo được miễn trách nhiệm hình sự hoặc 

miễn hình phạt, bị phạt tiền có 38 bị cáo, bị phạt cảnh cáo có 26 bị cáo, phạt 

tù từ 7 năm đến 15 năm có 74 bị cáo, phạt tù từ trên 15 năm đến 18 năm có 43 

bị cáo, phạt cải tạo không giam giữ có 199 bị cáo. Tuy nhiên, kết quả giải 

quyết cũng cho thấy, việc áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội 

vẫn chủ yếu là áp dụng - án treo (1.045 bị cáo) và hình phạt tù - phạt tù từ 3 

năm trở xuống (401 bị cáo) và phạt tù từ 3 năm đến 7 năm (256 bị cáo), trong 

khi có 4 loại hình phạt áp dụng đối với người chưa thành niên là cảnh cáo, 

phạt tiền, cải tạo không giam giữ và phạt tù, thì ba hình phạt đầu lại ít được 

các Tòa án áp dụng. 

Năm 

Tổng số Việc áp dụng các biện pháp tha miễn trách nhiệm hình sự và hình phạt 

Số vụ 
Bị 

cáo 

Miễn 

TNHS 

hoặc 

hình 

phạt 

Án 

treo 

Phạt 

tiền 

Cải 

tạo 

không 

giam 

giữ 

Cảnh 

cáo 

Hình phạt tù có thời hạn 

Tù từ 

3 năm 

trở 

xuống 

Tù từ 

3 năm 

đến 7 

năm 

Tù từ 7 

năm đến 

15 năm 

Tù 

từ 

trên 

15 

năm 

đến 

18 

năm 

2012 287 367 12 205 6 38 14 60 55 18 11 

2013 376 489 17 227 9 30 8 77 62 19 14 

2014 295 491 6 188 8 39 4 74 49 21 8 

2015 392 478  194 5 37  88 42 9 7 

2016 429 520  231 10 55  102 48 7 3 

Tổng 

cộng 
1.779 2.345 34 1.045 38 199 26 401 256 74 43 
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Tóm lại, nghiên cứu thực tiễn áp dụng những quy định của Bộ luật hình 

sự liên quan đến việc áp dụng các hình phạt đối với người chưa thành niên 

trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy, việc xử lý và áp dụng các chế tài 

hình sự đối với những vụ án có bị cáo là chưa thành niên đều bảo đảm nguyên 

tắc - xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, các quyền và lợi ích hợp 

pháp của người chưa thành niên không bị pháp luật tước bỏ, mà luôn được 

bảo vệ, tôn trọng và bảo đảm bằng sự giám sát của xã hội, của cơ quan, tổ 

chức, chính quyền địa phương và đặc biệt là cơ quan Viện kiểm sát nhân dân 

các cấp. 

Tuy nhiên, việc áp dụng đối với người chưa thành niên vẫn nặng về áp 

dụng hình phạt tù có thời hạn - phạt tù từ 3 năm trở xuống (401 bị cáo) và 

phạt tù từ 3 năm đến 7 năm (256 bị cáo), trong khi có 4 loại hình phạt áp dụng 

đối với người chưa thành niên là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ 

và phạt tù, trong khi đó việc áp dụng các hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù là 

cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ lại ít áp dụng, mà lại áp dụng án 

treo nhiều, không thấy áp dụng các biện pháp tư pháp hình sự. 

Bên cạnh đó, qua nghiên cứu ngẫu nhiên 255 bản án của Tòa án nhân dân trên 

địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian đã xét xử từ tháng 5/2014 đến tháng 5/2016 

có người chưa thành niên thực hiện áp dụng đối với một số tội phạm cụ thể đưa ra kết 

quả như sau: 
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Bảng 2.2.9: Loại tội và số vụ người chưa thành niên thực hiện từ 

thực tiễn thành phố Hà Nội qua nghiên cứu tổng số 225 bản án 

(Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội) 

TT Tội danh trong Bộ luật hình sự Số vụ  

1 Tội trộm cắp tài sản 42 

2 Tội cướp tài sản 32 

3 Tội cưỡng đoạt tài sản 24 

4 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 18 

5 Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 14 

6 Tội cướp giật tài sản 13 

7 Tội mua bán trái phép chất ma túy 11 

8 Tội cố ý gây thương tích 31 

9 Tội hiếp dâm 08 

10 Tội môi giới mại dâm 05 

11 
Tội vi phạm các quy định về điều khiển giao thông 

đường bộ 
05 

12 Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có 14 

13 Tội tàng trữ trái phép chất ma túy 22 

14 Tội không tố giác tội phạm 08 

15 Tội gây rối trật tự công cộng 08 

Tổng  15 tội danh 255 vụ 

- Về loại tội: Chủ yếu tập trung vào một số tội phạm chính như ở Bảng 

2.2.9 

- Về số người tham gia: Số lượng người tham gia trong 255 bản án cho 

thấy, rất ít bản án có 01 người chưa thành niên tham gia, hầu như có nhiều bản 

án có số lượng đông người chưa thành niên tham gia thực hiện tội phạm, trung 

bình là 3-4 bị cáo. Có nhiều bản án số lượng là 6-7 bị cáo, thậm chí có một số vụ 

án do người vừa bước sang tuổi thành niên cầm đầu có đến 18 bị cáo tham gia 

thực hiện tội phạm, trong đó có 8 bị cáo là người chưa thành niên. 

- Về độ tuổi phạm tội: Có sự đan xen giữa người phạm tội vừa bước 

sang tuổi đã thành niên với người chưa thành niên phạm tội. Nói chung, độ 

tuổi trung bình qua nghiên cứu 255 bản án là từ 16-18 tuổi. Tuy nhiên, có 

những vụ án có bị cáo ở độ tuổi thấp hơn là từ 15-16 tuổi, đặc biệt có nhiều 

vụ án có số lượng bị cáo ở độ tuổi thấp thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng 
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và phạm nhiều tội, có sự tham gia cùng với người đã thành niên để thực hiện 

tội phạm, tính chất nhóm và có tổ chức chiếm tỷ lệ cao trong 255 bản án này. 

- Về giới tính: Hầu như trong số 255 bản án của các quận, huyện, thị xã và 

của Tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội thì cho thấy: Tất cả các bản án 

đều không ghi rõ giới tính của người chưa thành niên, tuy nhiên căn cứ vào tên gọi 

cho thấy đại đa số các bị cáo là nam, rất ít trường hợp có nữ tham gia. 

- Về loại hình phạt và các biện pháp tư pháp (hình sự) được áp dụng: 

Đa số trong tổng số 255 bản án đều áp dụng hình phạt chính là phạt tù (dưới 3 

năm hoặc trên 3 năm đến dưới 7 năm) và chủ yếu là án treo là chính, rất ít áp 

dụng các hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù (ví dụ: cảnh cáo, phạt tiền hay hình 

phạt cải tạo không giam giữ) hoặc không thấy áp dụng các biện pháp tư pháp 

hình sự thay thế cho hình phạt. 

- Về tiền án, tiền sự: Các bị cáo có tiền án khoảng 15 bị cáo, tiền sự 

khoảng 45 bị cáo, trong số đó có những bị cáo có 2 tiền án, 2 tiền sự là 04 bị 

cáo (chủ yếu về hành vi gây rối trật tự công cộng - tiền sự, hành vi cố ý gây 

thương tích - tiền án), còn lại chưa có tiền án, tiền sự trong tổng số 255 bản án 

có người chưa thành niên phạm tội. 

2.3. Đánh giá tình hình áp dụng các hình phạt đối với người chưa 

thành niên phạm tội từ thực tiễn thành phố Hà Nội 

2.3.1. Những bất cập trong các quy định của Bộ luật hình sự hiện 

hành về hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội 

Thứ nhất, quy định về các hình phạt không tước tự do còn nhiều bất cập, 

thiếu tính đa dạng, cần sớm được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, đáp ứng yêu 

cầu của công cuộc cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay 

+ Trước hết, đối với hình phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ, Bộ 

luật hình sự chưa có quy định riêng về nội dung và điều kiện áp dụng đối với 

người chưa thành niên phạm tội. Riêng hình phạt cải tạo không giam giữ có 
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điều luật riêng quy định (Điều 72 Bộ luật hình sự) những cũng chỉ nêu không 

khấu trừ thu nhập của người bị áp dụng. Vì vậy, khi áp dụng hai loại hình 

phạt này đối với người chưa thành niên thì người tiến hành tố tụng phải căn 

cứ vào Điều 29 và Điều 31 của Bộ luật hình sự. Điều bất cập ở đây là cả hai 

điều luật này được dùng chung cho cả người chưa thành niên và người đã 

thành niên phạm tội, trong khi trách nhiệm hình sự của hai chủ thể này là 

khác nhau. Do đặc điểm về tâm sinh lý, việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với 

người chưa thành niên phạm tội phải đặc biệt giảm nhẹ hơn so với người đã 

thành niên phạm tội khi các tình tiết phạm tội khác là tương đương. 

Thêm vào đó, theo quy định tại Điều 29 và Điều 31 Bộ luật hình sự thì 

người chưa thành niên trong độ tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi không được áp 

dụng hai loại hình phạt này, vì điều luật quy định chỉ áp dụng đối với người 

phạm tội ít nghiêm trọng, trong khi đối tượng này chỉ phải chịu trách nhiệm 

hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng (Điều 12 Bộ luật hình sự). Điều này đã thu hẹp diện đối tượng áp dụng 

hai loại hình phạt này, chưa phù hợp với nguyên tắc xử lý người chưa thành 

niên phạm tội là hạn chế áp dụng hình phạt tù, ưu tiên áp dụng các hình phạt 

không tước tự do. 

Ngoài ra, thực tiễn có trường hợp người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi 

đến dưới 16 tuổi phạm tội có nhiều tình tiêt giảm nhẹ có thể xử dưới mức thấp 

nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn 

theo quy định tại Điều 47 Bộ luật hình sự. Nhưng nếu hình phạt khác thuộc 

loại nhẹ hơn là hình phạt cảnh cáo hoặc cải tạo không giam giữ thì cũng 

không được áp dụng vì đây là hai hình phạt chỉ áp dụng đối với tội ít nghiêm 

trọng. Và theo quy định tại Điều 72 Bộ luật hình sự thì hình phạt tiền cũng 

không được áp dụng cho người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 

tuổi. Như vậy, mặc dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng người chưa thành 
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niên phạm tội trong đủ tuổi 14 đến dưới 16 tuổi chỉ có thể áp dụng duy nhất 

một loại hình phạt là hình phạt tù. Đây là một điều bất cập của Bộ luật hình sự 

cần sớm sửa đổi sao cho hợp lý hơn. 

+ Đối với hình phạt tiền nảy sinh một bất cập trong thực tiễn áp dụng đối 

với người phạm tội nói chung, người chưa thành niên phạm tội nói riêng là 

theo Bộ luật hình sự hiện hành thì không có quy định về việc khấu trừ thời 

gian tạm giữ, tạm giam vào số tiền phạt. Do đó, trong trường hợp người chưa 

thành niên bị tạm giữ, tạm giam họ đủ điều kiện được trả tự do ngay tại tòa 

hoặc phải chấp hành hình phạt tù trong một thời gian ngắn thì Tòa án sẽ tuyên 

hình phạt tù đối với bị cáo là người chưa thành niên thay vì tuyên hình phạt 

tiền mà tính khả thi trong thi hành án lại không đảm bảo. 

+ Trục xuất là hình phạt buộc người nước ngoài phạm tội trong một thời 

gian nhất định phải rời lãnh thổ Việt Nam. Đây là hình phạt chỉ dành riêng 

cho đối tượng phạm tội là người nước ngoài. Theo quy định tại Điều 71 Bộ 

luật hình sự thì người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong các 

hình phạt sau đối với mỗi tội phạm: Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam 

giữ và tù có thời hạn. Việc sử dụng thuật ngữ “chỉ bị áp dụng một trong các 

hình phạt sau đây” đã khẳng định ngoài bốn hình phạt được nêu trên thì Tòa 

án không được áp dụng bất kỳ một hình phạt nào khác đối với người chưa 

thành niên phạm tội. Do đó, nếu Tòa án áp dụng hình phạt trục xuất đối với 

người nước ngoài là người chưa thành niên là thiếu căn cứ pháp lý để áp 

dụng. Tuy nhiên, nếu vận dụng Điều 68 quy định về áp dụng Bộ luật hình sự 

đối với người chưa thành niên phạm tội thì chúng ta vẫn có thể áp dụng hình 

phạt trục xuất đối với người phạm tội là người chưa thành niên có quốc tịch 

nước ngoài, vẫn đảm bảo được các nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành 

niên phạm tội được quy định tại Điều 69 Bộ luật hình sự, đồng thời cũng đảm 

bảo được chính sách hình sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước ta đối với đối 
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tượng này. Rõ ràng đây là một hạn chế tỏng các quy định về hình phạt đối với 

người chưa thành niên phạm tội cần được xem xét bổ sung cho phù hợp, nhất 

là trong điều kiện đất nước ta đang mở cửa chủ động hội nhập như hiện nay. 

Thứ hai, hình phạt tù có thời hạn là hình phạt duy nhất tước tự do của 

người chưa thành niên phạm tội, nhưng thiếu chặt chẽ, dễ dẫn đến thiếu thống 

nhất trong áp dụng của các cơ quan tiến hành tố tụng 

Mặc dù đây là hình phạt trong thời gian qua các cấp Tòa án trên địa bàn 

thành phố Hà nội áp dụng nhiều nhất đối với người chưa thành niên phạm tội. 

Tuy nhiên, qua nghiên cứu Bộ luật hình sự hiện hành thì quy định về hình 

phạt này vẫn còn nhiều bất hợp lý cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tại 

Điều 74 quy định: 

“1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều 

luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức 

hình phạt cao nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù;nếu là tù có 

thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức 

phạt tù mà điều luật quy định. 

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật 

được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình 

phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì 

mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù 

mà điều luật quy định” 

 Ở đây ta thấy nhà làm luật sử dụng thuật ngữ “nếu điều luật được áp 

dụng” mà không chỉ rõ khung hình phạt được áp dụng để dẫn đến sự hiểu 

nhầm cho các cơ quan áp dụng, có thể nói đây là một sai sót thuộc về kỹ thuật 

lập pháp.  Một điều bất hợp lý nữa là tại Điều 74 Bộ luật hình sự chỉ mới 

dừng lại ở việc quy định khống chế mức hình phạt tối đa mà chưa xác định cụ 

thể mức hình phạt tối thiểu. Rõ ràng, đối với cách quy định này có thể dẫn 
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đến việc xác định mức hình phạt tù tối thiểu áp dụng đối với người chưa 

thành niên phạm tội trong các trường hợp cụ thể là không thống nhất. 

2.3.2. Bất cập xuất phát từ thực tiễn áp dụng của các cơ quan tiến hành tố 

tụng 

Một là, trong quá trình áp dụng pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền 

chưa thật sự mạnh dạn trong việc áp dụng biện pháp miễn trách nhiệm hình sự 

và miễn hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội 

Mặc dù được khảo sát trong một thời gian dài (từ năm 2012 đến năm 

2016) nhưng số liệu thống kê cho thấy chỉ có 34 trường hợp được miễn trách 

nhiệm hình sự hay miễn hình phạ. Điều này làm hạn chế tính đa dạng trong  

việc áp dụng các quy định về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành 

niên phạm tội, chưa đáp ứng được đòi hỏi, yêu cầu của công tác cải cách tư 

pháp mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra trong Nghị quyết số 49/NQ-TW của 

Bộ Chính trị là đề cao tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội. 

Thứ hai, khi xử lý trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên 

phạm tội, các Thẩm phán và Hội thẩm luôn xem trọng vai trò của hình phạt tù 

có thời hạn nên thường tuyệt đối hóa áp dụng hình phạt này mà quên đi ý 

nghĩa, tầm quan trọng của các hình phạt không tước tự do cũng như các biện 

pháp tư pháp trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm do người chưa 

thành niên thực hiện. 

Thứ ba, có trường hợp do không xác định đúng cấu thành tội phạm - cơ 

sở để xác định trách nhiệm hình sự, nên các cơ quan có thẩm quyền đã đưa ra 

truy tố, xét xử cả những hành vi không phải là tội phạm. 

Thứ tư, một số ít cán bộ tư pháp đã không nắm rõ các quy định về trách 

nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên dẫn đến việc áp dụng sai, gây 

bất lợi cho người chưa thành niên.  
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Kết luận chương 2 

 

Đối với người chưa thành niên phạm tội các yếu tố thuộc về nhân thân 

là căn cứ vô cùng quan trọng để Toà án cân nhắc khi quyết định hình phạt. 

Cũng như đối với người đã thanh niên, các đặc điểm về nhân thân cũng phụ 

thuộc vào các đặc điểm gắn liền với cuộc đời của họ. Tuy nhiên, đối với 

người chưa thành niên phạm tội thì các yếu tố như độ tuổi, trình độ văn hoá, 

lịch sử bản thân và hoàn cảnh gia đình là những yêu tố có ý nghĩa trực tiếp 

đến hành vi phạm tội của họ. 

Những điều kiện trên cũng cho thấy tầm quan trọng trong việc xác định 

tội phạm do người chưa thành niên gây ra. Tội phạm do người chưa thành 

niên gây ra bao giờ cũng gắn liền với một người chưa thành niên có hành vi 

phạm tội cụ thể nhưng không phải mọi trường hợp một người chưa thành niên 

thực hiện hành vi phạm tội đều trở thành tội phạm. 

Từ thực trạng áp dụng các hình phạt đối với người chưa thành niên 

phạm tội từ thực tiễn thành phố Hà Nội, phân tích các nguyên nhân và điều 

kiện của tình hình người chưa thành niên phạm tội nêu trên cho thấy, sự cần 

thiết và đòi hỏi cấp bách phải khắc phục những sơ hở thiếu sót ấy để tạo một 

môi trường sống lành mạnh cho người chưa thành niên phát triển. Ngoài ra, 

phải thấy được rằng phòng ngừa, ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội 

phải huy động được lực lượng đông đảo toàn xã hội tham gia, phải phát động 

được sức mạnh tổng hợp của các chủ thể, triệt để khai thác và đẩy mạnh quan 

hệ phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong phòng ngừa người chưa 

thành niên phạm tội. Tiến hành phòng ngừa, ngăn chặn người chưa thành niên 

phạm tội, trong thời gian tới. 
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Chương 3 

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG ÁP DỤNG CÁC HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI  

CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI 

 

Thông qua công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn hoạt động áp 

dụng pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trên địa bàn 

thành phố Hà Nội trong thời gian qua, chúng ta có thể đưa ra một số giải pháp, 

kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự 

và trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội như sau: 

3.1. Giải pháp hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự về hình phạt 

đối với người chưa thành niên phạm tội 

 Thứ nhất, hoàn thiện quy định về miễn trách nhiệm hình sự đối với người 

chưa thành niên phạm tội 

Theo quy định của Bộ luật hình sự hiện hành thì có sáu trường hợp người 

chưa thành niên phạm tội có thể được xem xét miễn trách nhiệm hình sự, 

được quy định tại các điều 19,23,25 và 69 Bộ luật hình sự. Trong đó, ngoại 

trừ khoản 2 Điều 69 được áp dụng riêng đối với người chưa thành niên phạm 

tội, các trường hợp còn lại được áp dụng chung cho cả người chưa thành niên 

và người đã thành niên. 

Tại khoản 2 Điều 69 Bộ luật hình sự quy định “Người chưa thành niên 

có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọng 

hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được 

gia đình hoặc cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục”.  

 Ở đây nhà làm luật sử dụng thuật ngữ “gây hại không lớn” là không phù 

hợp, có thể gây hiểu nhầm là có tội phạm nghiêm trọng nhưng gây nguy hại 

không lớn cho xã hội, trái với quy định tại khoản 3 Điều 8 Bộ luật hình sự. 
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Qua tổng kết thực tiễn xét xử, có chăng chỉ là tội phạm nghiêm trọng nhưng 

gây hậu quả, thiệt hại không lớn mà thôi. Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi cụm 

từ trên cho phù hợp hơn với quy định chung tại khoản 3 Điều 8 của Bộ luật 

hình sự. 

Ngoài ra, việc giáo dục, giám sát người chưa thành niên nói chung, 

người chưa thành niên phạm tội nói riêng là nhiệm vụ tất yếu của cha mẹ, là 

trách nhiệm của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, dù luật không quy định 

gia đình nhận giám sát, giáo dục thì họ vẫn thực hiện. Do đó, thiết nghĩ chỉ 

cần quy định “được cơ quan, tổ chức nhận giám sát, giáo dục’’ là đủ, tránh 

được tình trạng cơ quan áp dụng pháp luật không biết trong trường hợp nào 

thì gia đình, trường hợp nào thì cơ qua, tổ chức nhận giám sát, giáo dục mới 

cho người chưa thành niên phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự khi đã 

thỏa mãn các điều kiện khác. 

Từ phân tích trên, chúng ta có thể sửa đổi khoản 2 Điều 69 Bộ luật hình 

sự như sau: “Người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn trách nhiệm 

hình sự, nếu người đó phạm tội ít nghiêm trọn hoặc tội nghiêm trọng, gây 

thiệt hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và được cơ quan hoặc tổ chức 

nhận giám sát, giáo dục”. 

 Thứ hai, hoàn thiện quy định về các hình phạt không tước tự do đối với 

người chưa thành niên phạm tội 

Qua số liệu thống kê tình hình áp dụng quy định về trách nhiệm hình sự 

đối với người chưa thành niên phạm tội cho thấy đa phần các Thẩm phán và 

Hội thẩm đều lựa chọn hình phạt tù để xử lý trách nhiệm hình sự đối với 

người chưa thành niên phạm tội, một trong các nguyên nhân chính là do các 

hình phạt không tước tự do vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc. Vì vậy, để 

đảm bảo nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo 

dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân 
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có ích cho xã hội, trong thời gian tới cần tập trung nghiên cứu hoàn thiện hệ 

thống hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, trong đó đặc biệt chú 

trọng các loại hình phạt không tước tự do. 

+ Đối với hình phạt cảnh cáo và cải tạo không giam giữ: nhà làm luật cần 

nghiên cứu, bổ sung thêm điều luật quy định về hai loại hình phạt này, trong 

đó xác định rõ nội dung và điều kiện áp dụng. Trong trường hợp có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ, đủ điều kiện áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự nhưng điều luật 

không có quy định khung hình phạt nhẹ hơn là cảnh cáo hay cải tạo không 

giam giữ thì Tòa án vẫn có thể áp dụng  một trong hai loại hình phạt này đối 

với người chưa thành niên mà không cần tuân theo quy định chung. Xem đây 

như là một quy định mở tạo điều kiện cho Thẩm phán và Hội thẩm có thể linh 

hoạt trong quyết định hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội. 

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 31 Bộ luật hình sự năm 1999 thì có 

thể áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ với người phạm tội nghiêm 

trọng (tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình 

phạt đối với tội ấy là đến 07 năm tù). Tuy nhiên, qua xem xét tất cả các điều 

luật có khung hình phạt có mức cao nhất là đến bảy năm tù thì không có 

khung nào quy định hình phạt cải tạo không giam giữ, do đó quy định này 

không thể áp dụng trên thực tiễn. Vì vậy, nhà làm luật có thể bổ sung vào 

Điều 73 Bộ luật hình sự là đối với trường hợp khi người chưa thành niên 

phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng, nếu trong khung hình phạt 

đối với tội ấy không quy định hình phạt cải tạo không giam giữ thì Tòa án vẫn 

có thể áp dụng hình phạt này đối với họ nếu có đủ điều kiện để được áp dụng. 

+ Đối với hình phạt tiền: Bộ luật hình sự hiện hành không cho phép quy 

đổi thời hạn tạm giữ, tạm giam khấu trừ vào giá trị tiền phạt. Do đó, những 

người bị áp dụng hình phạt tiền nếu trước đó bị tạm giữ, tạm giam sẽ cảm 

thấy bất công, là không công bằng so với hình phạt cải tạo không giam giữ 
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hay tù có thời hạn – những hình phạt được khấu trừ thời gian tạm giam, tạm 

giữ. Vì vậy, trong thời gian tới để đảm bảo nguyên tắc công bằng trong pháp 

luật hình sự Việt Nam, chúng ta cần bổ sung quy định khấu trừ thời gian tạm 

giam, tạm giữ vào hình phạt tiền áp dụng đối với tội phạm nói chung, tội 

phạm là người chưa thành niên nói riêng với một tỷ  lệ phù hợp, căn cứ vào 

thời giá và điều kiện kinh tế xã hội của đất nước ở mỗi thời kỳ nhất định. 

+ Ngoài ra, các nhà làm luật cũng cần nghiên cứu bổ sung hình phạt trục 

xuất trong hệ thống các hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành 

niên phạm tội. Đây là hình phạt không tước tự do của người phạm tội là người 

nước ngoài, do vậy nếu quy định trục xuất là một hình phạt chính được áp 

dụng đối với người chưa thành niên sẽ hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc xử 

lý người chưa thành niên phạm tội của Đảng và Nhà nước ta, đảm bảo chính 

sách khoan hồng và nhân đạo sâu sắc đối với người chưa thành niên phạm tội 

là người nước ngoài. 

Việt Nam đang thực hiện chính sách mở cửa hội nhập, sẵn sàng làm bạn 

làm đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Do vậy, số lượng người 

nước ngoài đến Việt Nam nói chung, đến thành phố Hà Nội nói riêng nhằm 

mục đích thăm thân, du lịch, học tập, công tác….sẽ ngày càng nhiều. Điều 

này dẫn đến tình trạng người nước ngoài sẽ làm đa dạng hệ thống hình phạt, 

giúp cho các Thẩm phán có thêm sự lựa chọn khi quyết định hình phạt, tránh 

được tình trạng lúng túng tron việc xử lý đối với đối tượng này, đảm bảo tính 

công bằng trong xã hội, đồng thời có tác dụng răn đe, giáo dục và ngăn ngừa 

tội phạm mới do người chưa thành niên là người nước ngoài thực hiện, đảm 

bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi và phù hợp khi áp dụng hình phạt này 

đối với người chưa thành niên phạm tội là người nước ngoài, khi quyết định 

hình phạt Tòa án nên cân nhắc và chỉ áp dụn hình phạt này đối với người chưa 
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thành niên phạm tội là người nước ngoài nếu cha, mẹ hoặc người giám hộ của 

họ không thường xuyên sinh sống, làm việc, cư trú tại Việt Nam, vì với người 

chưa thành niên thì yếu tố gia đình có tác động rất lớn đến sự giáo dục, cải tạo 

của họ. Nếu quyết định áp dụng hình phạt buộc họ phải rời xa gia đình thì 

mục đích tự cải tạo, giáo dục, rèn luyện trở thành người có ích sẽ trở nên khó 

khăn hơn và vì thế cũng không đảm bảo chính sách khoan hồng của Nhà nước 

ta đối với người chưa thành niên phạm tội. Không những vậy, khi áp dụng 

hình phạt này đối với từng đối tượng cụ thể, các cơ quan có thẩm quyền cũng 

cần tính toán đến việc đảm bảo yêu cầu chính trị, lợi ích kinh tế trong từng 

thời kỳ, không làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác kinh tế, ngoại giao của 

Nhà nước ta với quốc gia có người chưa thành niên phạm tội mà ta áp dụng 

hình phạt trục xuất.  

 Thứ ba, sửa đổi quy định về hình phạt tù theo hướng hợp lý hơn 

Đây là hình phạt duy nhất tước tự do của người chưa thành niên phạm tội 

và được quy định tại một điều luật riêng (Điều 74 Bộ luật hình sự), nhưng 

theo phân tích ở trên thì do kỹ thuật lập pháp và do quy định tại điều luật này 

thiếu chặt chẽ nên cách hiểu và áp dụng của các cơ quan có thẩm quyền là 

không thống nhất với nhau. Vì vậy, cần được nghiên cứu sửa đổi sao cho phù 

hợp hơn. 

Trước hết về kỹ thuật lập pháp, Điều 74 Bộ luật hình sự cần sửa đổi thuật 

ngữ “điều luật được áp dụng” thành “điều khoản quy định” , vì suy cho cùng 

mọi hành vi phạm tội cũng đều bị xem xét trách nhiệm hình sự ở một điều 

khoản nhất định của điều luật quy định một tội phạm cụ thể. Sự sửa đỏi từ 

ngữ như trên cũng sẽ giúp cho các cơ quan và người tiến hành tố tụng tránh 

được tình trạng hiểu nhầm nội hàm của điều luật, tạo sự thống nhất trong áp 

dụng các quy định của Bộ luật hình sự về trách nhiệm hình sự đối với người 

chưa thành niên phạm tội.  
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Bên cạnh đó, Bộ luật hình sự cũng cần quy định rõ mức hình phạt tù tối 

thiểu đối với người chưa thành niên phạm tội, trên nguyên tắc đảm bảo quyền 

con người của người chưa thành niên, đồng thời hình phạt tối thiểu đối với họ 

phải thấp hơn người đã thành niên phạm tội tương ứng. Theo đó, Điều 74 Bộ 

luật hình sự có thể được sửa đổi theo hướng sau: 

“Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời hạn theo quy 

định sau đây: 

1. Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều khoản 

được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình 

phạt cao nhất được áp dụng không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời 

hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức cao 

nhất và không quá ba phần tư mức tối thiểu của mức hình phạt tù mà điều 

khoản quy định. 

2. Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội; nếu điều khoản 

được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình 

phạt cao nhất được áp dụng không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời 

hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức 

cao nhất và không thấp hơn một phần hai mức tối thiểu của mức phạt tù mà 

điều khoản quy định” 

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về hình phạt đối 

với người chưa thành niên phạm tội của các cơ quan tiến hành tố tụng 

Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh đáp ứng được 

yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp trong tình hình mới 

Xây dựng và thực hiện thống nhất các cơ chế: tạo nguồn, tuyển chọn, sử 

dụng cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở tiêu chuẩn cụ thể, xác định rõ vị 

trí, chức trách, nhiện vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức 

trong bộ máy. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng, 
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chuyên nghiệp, năng động, thực hiện chế độ phân công nhiệm vụ có thời hạn. 

Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chức danh, tiêu chuẩn theo ngạch 

công chức, ngạch viên chức và theo chức danh cán bộ, công chức, viên chức. 

Phấn đấu 100% công chức hành chính đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn của ngạch và 

chức danh. Viên chức sự nghiệp đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn chuyên môn, 

kỹ thuật của nghề nghiệp. Cán bộ quản lý kinh tế, quản lý sản xuất kinh doanh 

có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, hiểu biết và có kinh nghiệm 

về quản lý nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh, am hiểu luật pháp Việt 

Nam và luật pháp quốc tế đặc biệt là về lĩnh vực kinh doanh, thương mại quốc 

tế. Trẻ hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời kế thừa sử dụng tốt 

cán bộ, chuyên gia có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm công tác; có chính sách 

thu hút nhân tài vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Đặc biệt các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án cần chú trọng 

khâu tuyển dụng cán bộ. Những Điều tra viên, Kiểm sát viên và những Thẩm 

phán giỏi trong tương lai sẽ được lựa chọn từ khâu này. Muốn vậy, cần có 

những quy định cạnh tranh trong xét tuyển và thi tuyển, đảm bảo lựa chọn 

được những người có trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng được yêu cầu 

công tác ngay sau khi được tuyển chọn. Phải thường xuyên tiến hành công tác 

thanh tra, kiểm tra trong các đợt tuyển dụng, kịp thời phát hiện ngăn ngừa các 

hiện tượng tiêu cực, thiếu nghiêm túc trong thi tuyển. Bên cạnh đó, cũng cần 

có cơ chế chính sách thu hút người tài như ưu tiên tuyển chọn đối với những 

người tốt nghiệp các chuyên ngành phù hợp nhu cầu tuyển dụng đạt loại giỏi, 

xuất sắc, những người có trình độ chuyên môn cao… 

Thứ hai, tạo môi trường pháp lý thân thiện nhằm nâng cao hiệu quả áp 

dụng pháp luật hình sự và tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên 

phạm tội 
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Cần xây dựng được hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành 

niên. Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên là một hệ thống 

được thiết kế phù hợp với những đặc điểm tâm sinh lý của người chưa thành 

niên, chú trọng và đáp ứng được những nhu cầu đặc thù của lứa tuổi. Xây 

dựng một hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên không phải 

là chúng ta phủ định hệ thống hiện có của chúng ta, mà là kế thừa chủ trương 

bảo vệ, chăm sóc đặc biệt đối với người chưa thành niên phạm tội và trẻ em là 

nạn nhân của tội phạm trong hệ thống pháp luật hiện hành và tiếp tục hoàn 

thiện, nâng cấp những quy định này sao cho bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền 

của trẻ em, đáp ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em. Cụ thể là: 

- Cách sắp xếp, trang trí phòng điều tra đối với trẻ em, người chưa 

thành niên phạm tội theo hướng thân thiện hơn; Khi tiếp xúc với trẻ em, 

người chưa thành niên phạm tội điều tra viên nên mặc thường phục; 

- Phòng xử án được trang trí đảm bảo tính thân thiện để tránh 

cho người chưa thành niên bị ám ảnh quá nhiều bởi hành vi trái pháp luật của 

mình, bố trí các đồ đạc để các bên ngồi ngang bằng nhau xung quanh một cái 

bàn, bỏ “vành móng ngựa”; tất cả các bên đều mặc quần áo bình thường; cấm 

không sử dụng còng tay hoặc phương tiện hạn chế khác ở phòng xử án; cho 

phép người chưa thành niên ngồi cạnh cha mẹ hoặc luật sư của mình; yêu cầu 

các bên ngồi chứ không đứng khi tiến hành thẩm vấn; yêu cầu thẩm phán giải 

thích quy trình tố tụng cho người chưa thành niên ngay khi bắt đầu xét xử và 

giải thích đầy đủ hành vi phạm tội của bị cáo bằng ngôn ngữ đơn giản; bảo 

đảm rằng, tại mọi thời điểm, người chưa thành niên được hỏi, giải thích, đối 

đáp bằng ngôn ngữ mà người đó hiểu; bảo đảm việc giải thích thường xuyên 

cho người chưa thành niên trong suốt quá trình xét xử; không cho phép công 

chúng tham dự khi xét xử, không xử lưu động các vụ án có liên quan đến 
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người chưa thành niên phạm tội, hoặc người bị hại… Những quy định này sẽ 

phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về thủ tục tố tụng đối với người chưa 

thành niên được thể hiện trong Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em 

và các văn bản có liên quan mà Việt Nam đã tham gia và cam kết thực hiện. 

- Cần xây dựng Tòa án chuyên biệt đối với người chưa thành niên theo 

hướng có thẩm quyền giải quyết tất cả những vụ việc liên quan đến người 

chưa thành niên (người chưa thành niên vi phạm pháp luật; những vấn đề gia 

đình ảnh hưởng đến người chưa thành niên) sẽ đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ phía 

các cơ quan tư pháp, trong đó có hệ thống Tòa án cũng như đội ngũ cán bộ 

thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tòa án, vì những quy định về thủ tục 

tiến hành tố tụng đối với người chưa thành niên mang tính đặc thù, nhất là 

trong lĩnh vực tố tụng hình sự. 

Thứ ba, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của luật sư và 

Hội thẩm nhân dân nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác trong các hoạt 

động của cơ quan tiến hành tố tụng 

Sự có mặt của luật sư trong các quá trình tố tụng sẽ đảm bảo được 

nguyên tắc khách quan trong tìm ra sự thật vụ án, đảm bảo xử lý trách nhiệm 

hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật, tránh oan sai, tránh để lọt tội phạm. Trong trường hợp được phân 

công bào chữa bắt buộc, bên cạnh những người có tâm huyết, có tinh thần 

trách nhiệm thì còn một bộ phận làm việc qua loa, mang tính hình thức. 

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do đạo đức nghề nghiệp của một 

bộ phận các luật sư còn hạn chế và một hần cũng là do thù lao mà họ được trả 

trong trường hợp chỉ định người bào chữa bắt buộc là không cao, chưa 

khuyến khích tinh thần làm việc của họ. 

Để nâng cao trách nhiệm của hội thẩm nhân dân khi tham gia xét xử tại 

phiên tòa, đặc biệt tại phiên tòa có bị cáo là người chưa thành niên, cần giải 
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quyết một số vấn đề như: hội thẩm nhân dân cần hiểu rằng, trong quá trình xét 

xử, hội thẩm nhân dân và Thẩm phán xét xử độc lập, chỉ tuân theo pháp luật. 

Để giải quyết được tốt vấn đề này, thì lãnh đạo Tòa án hàng năm cần phải có 

kế hoạch quan tâm đầu tư kinh phí để bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp lý 

cho đội ngũ hội thẩm nhân dân. Vì khi hội thẩm nhân dân có sự am hiểu pháp 

lý như Thẩm phán thì chắc chắn rằng, trong quá trình giải quyết vụ án, hội 

thẩm nhân dân sẽ không lúng túng, khi phán quyết bản án sẽ khách quan, 

khoa học. Có như vậy mới giải quyết tốt vấn đề pháp luật đặt ra là Thẩm phán 

và hội thẩm nhân dân ngang quyền nhau trong quá trình giải quyết vụ án. 

Bên cạnh đó, cũng cần quy định rõ ràng hơn về tiêu chuẩn lựa chọn hội 

thẩm nhân dân vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xét xử; quy 

định rõ về cách thức lựa chọn, cách thức thành lập đoàn hội thẩm nhân dân, 

quy định một cách rõ ràng quyền và nghĩa vụ pháp lý cho Hội thẩm; sáu tháng 

hoặc một năm, Tòa án cần có hội nghị tổng kết tình hình xét xử của Hội thẩm. 

Thông qua các cuộc hội nghị để đánh giá chất lượng hoạt động của hội thẩm 

nhân dân, Đoàn Hội thẩm, từ đó có hướng giải quyết kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc của hội thẩm nhân dân. Chánh án Tòa án nhân dân các địa 

phương cần có mối liên hệ với cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức tham gia 

hội thẩm nhân dân ở Tòa án mình, để qua đó có thông tin về ý thức, trách 

nhiệm hoạt động của hội thẩm nhân dân tại Tòa án mình với cơ quan, tổ chức. 

Cần có quy định thêm về tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, công chức là hội thẩm 

nhân dân trong nhiệm kỳ của mình hoạt động đúng pháp luật có thể được tăng 

lương trước thời hạn. 

Đồng thời, pháp luật cần quy định trước thời gian khai mạc phiên tòa 

yêu cầu hội thẩm nhân dân phải có thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án mới 

được tham gia xét xử; hạn chế tối đa việc phải “chữa cháy” hội thẩm nhân 

dân, bởi làm như vậy rất lúng túng cho hội thẩm nếu các đương sự không 

http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an
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đồng ý các hội thẩm nhân dân được bổ sung không theo quyết định mà đương 

sự đã nhận được. 

Thứ tư, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong việc xác 

định và xử lý trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội 

Đối với từng vụ án cụ thể, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, 

Ban nội chính phải chủ động phối hợp vói nhau thông nhất phương án xử lý 

đối với từng bị can, bị cáo là người chưa thành niên trên cơ sở tuân thủ đúng 

quy định của pháp luật, đúng đường lối chính sách của Đảng. Kịp thời phát 

hiện những vướng mắc bất cập trong các quy định của pháp luật cũng như 

thực tiễn áp dụng các quy định về trách nhiệm hình sự đối với người chưa 

thành niên phạm tội, từ đó tham mưu đề xuất các cơ quan chức năng, các cấp 

có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản hướng dẫn 

thực hiện thống nhất chung trong cả nước. Bên cạnh đó, cần thường xuyên 

tổng kết rút kinh nghiệm, tổ chức đánh giá hiệu quả của việc áp dụng các biện 

pháp xử lý trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội để 

trong quá trình xét xử Tòa án cân nhắc quyết định lựa chọn loại và mức hình 

phạt cụ thể nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong giáo dục, cải tạo người 

chưa thành niên phạm tội. 

Thứ năm, để tránh các hiện tượng tiêu cực trong áp dụng các quy định 

về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội thì Nhà nước 

ta cũng cần có các chế độ đãi ngộ, chế độ tiền lương, bồi dưỡng, phù hợp với 

công lao động mà người tiến hành tố tụng  đã bỏ ra, đảm bảo mức sống của 

những người được Nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ công lý, giúp họ an tâm 

trong công tác, không bị ảnh hưởng tác động của vật chất tầm thường. 

 

 

 



59 

 

Kết luận chương 3 

Từ việc phân tích những lý luận về hình phạt đối với người chưa thành 

niên phạm tội, thực trạng áp dụng các hình phạt đối với người chưa thành 

niên phạm tội trên địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó đề xuất ra một số 

phương hướng và giải pháp góp phần  nâng cao chất lượng áp dụng các hình 

phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, để nhằm bảo đảm tốt nhất việc 

nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng và chống tội phạm, cũng như 

công tác giáo dục, cải tạo đối tượng đặc thù nói riêng này hiện nay ở nước ta. 

Tình hình người chưa thành niên phạm tội và các biện pháp đấu tranh, 

phòng chống tội phạm này là vấn đề quan trọng của toàn xã hội, của mỗi cấp, 

mỗi ngành cũng như ý thức của mỗi công dân. Trẻ em hôm nay là tương lai 

của đất nước mai sau. Việc bồi dưỡng thế hệ trẻ là việc làm rất quan trọng và 

cần thiết, Bác Hồ đã dạy “ Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm 

trồng người”. Xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo nguồn lực nhân 

tài cho đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng quan tâm, chăm sóc, bảo 

vệ và giáo dục trẻ em. Việt Nam đã ký công ước quốc tế về quyền trẻ em. 

Chúng ta xác định thế hệ trẻ là lớp công dân đặc biệt mà Nhà nước và toàn xã 

hội phải chăm sóc, giáo dục, bảo vệ tốt nhất, tạo những điều kiện thuận lợi để 

thế hệ trẻ được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và đạo đức.  
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KẾT LUẬN 

"Dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em" là mục tiêu quan trọng 

đối với Việt Nam và các nước tham gia Công ước về quyền trẻ em. Trong tình 

hình tội phạm nói chung, tội phạm do người chưa thành niên thực hiện nói 

riêng ngày càng diễn biến phức tạp đã và đang trở thành sự quan tâm, lo lắng 

của nhiều nước trên thế giới, nếu không có sự quan tâm đúng mức của Nhà 

nước thì hậu quả không chỉ trước mắt mà còn là gánh nặng cho thế hệ mai 

sau. ở Việt Nam, vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, đặc 

biệt là các cơ quan bảo vệ pháp luật, đòi hỏi Nhà nước cần có những chính 

sách phù hợp không chỉ với những quy định trong điều ước quốc tế mà Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, mà còn phù hợp với truyền 

thống đạo đức của dân tộc, qua đó bảo đảm cho sự phát triển của thế hệ tương 

lai đất nước. Việc tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống pháp luật về 

việc xử lý người chưa thành niên phạm tội nói chung và việc xét xử bị cáo là 

người chưa thành niên nói riêng, hiển nhiên cũng nhằm góp phần thực hiện 

mục tiêu "Dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em" đó. Mặc dù Bộ luật tố 

tụng hình sự đã có những quy định riêng về thủ tục tố tụng đối với những vụ 

án liên quan đến người chưa thành niên phạm tội, nhưng thực tiễn áp dụng 

vẫn còn có nhiều sai sót cần khắc phục. Qua những vấn đề lý luận và thực tiễn 

áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự chúng ta cần phải tập trung 

nghiên cứu và hoàn thiện hơn các quy định về trình tự, thủ tục tố tụng trong 

việc xử lý người chưa thành niên phạm tội nói chung (điều tra, truy tố, xét xử 

và thi hành án) và thủ tục xét xử đối với người chưa thành niên phạm tội nói 

riêng, các quy định về người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của người 

tiến hành tố tụng... ngoài việc nghiên cứu các quy định của pháp luật để áp 

dụng chính xác trong công tác xét xử, ngành Tòa án cần tổ chức hội nghị 

chuyên đề hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong công tác xét xử các 



61 

 

vụ án có bị cáo là người chưa thành niên, Tòa án cần phối hợp với Cơ quan 

điều tra và Viện kiểm sát trong việc xử lý người chưa thành niên phạm tội, 

tùy theo tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm mà có hình 

thức xử phạt nghiêm minh theo đúng pháp luật, công bố kết quả xét xử trên 

các phương tiện thông tin đại chúng để tăng tác động răn đe, giáo dục cũng 

như hỗ trợ quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm do 

người chưa thành niên thực hiện. Cùng với việc xét xử đúng, Tòa án phải phát 

hiện thiếu sót hoặc những hành vi vi phạm khác trong quản lý người chưa 

thành niên của gia đình, nhà trường và xã hội... là nguyên nhân, điều kiện 

phát sinh tội phạm, góp phần giải quyết đúng đắn vụ án và góp phần vào công 

cuộc chung của xã hội là đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm. Cùng với 

sự hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, những quy định về tố tụng hình 

sự đối với người chưa thành niên đã đạt được những bước phát triển quan 

trọng và ngày càng được đổi mới và hoàn thiện hơn. 
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