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MỞ ĐẦU 

1.  Tính cấp thiết của đề tài 

Những thành tựu về mặt kinh tế xã hội kể từ khi chúng ta tiến hành 

 ổi mới toàn diện  ất n ớ   ã khẳng  ịnh  ịnh h ớng  úng  ắn cho con 

  ờng  i lên  hủ nghĩ  xã hội trong thời  ại mới. Tăng tr ởng kinh tế 

tạo  iều kiện cho việc thực hiện công cuộ   ổi mới trong  á  lĩnh vực. 

Bên cạnh những thành tựu  ã  ạt   ợc, về mặt xã hội: tình hình vi phạm 

pháp luật, tội phạm xảy ra nghiêm trọng, diễn biến ngày càng phức tạp, 

quá trình giải quyết vụ án hình sự còn gặp nhiều v ớng mắc.  

Nguyên tắc bảo  ảm quyền bào chữa trong tố tụng hình sự là 

nguyên tắc Hiến  ịnh,   ợc ghi nhận tại tất cả các bản Hiến pháp của 

Việt Nam.  

Đối với những vụ án có ng ời d ới 18 tuổi phạm tội. Với những 

vấn  ề nêu trên, quy  ịnh của pháp luật TTHS  ối với ng ời d ới 18 tuổi 

phạm tội  ặt ra những vấn  ề cần phải hoàn thiện theo h ớng cần thiết 

phải có những quy  ịnh cụ thể, chặt chẽ, thống nhất hơn nữa trong Bộ 

luật TTHS về thủ tục tố tụng  ối với bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi. 

Về mặt thực tiễn, việc khởi tố,  iều tra, truy tố và xét xử  ối với 

những vụ án mà bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi trong những năm 

qua cho thấy khi áp dụng những quy  ịnh về thủ tụ   ặc biệt này còn bộc 

lộ nhiều hạn chế, bất cập. Nguyên nhân một phần là do  ơ qu n THTT 

 h   nắm vững và vận dụng  h    hính xá , triệt  ể quy  ịnh của pháp 

luật tố tụng liên qu n  ến quá trình giải quyết vụ án do ng ời d ới 18 

tuổi phạm tội và  một phần do nhận thức của một bộ phận cán bộ những 

ng ời THTT còn xem nhẹ vai trò CCTP, thậm chí do lợi ích cục bộ, 

không chấp hành nghiêm ngặt  á  quy  ịnh của pháp luật TTHS, thiếu 

tôn trọng và xem nhẹ quyền lợi của bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi.   

Hà Nội với diện tích rộng, dân số  ông. Hàng năm,  á   ơ qu n 

tiến hành tố tụng tại Hà Nội  ã khởi tố hàng ngàn vụ án với hàng chục 
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ngàn bị can trong các vụ án hình sự. Trong số các bị   n  ã khởi tố, có 

không ít bị   n là ng ời d ới 18 tuổi. Trong các vụ án hình sự có bị can, 

bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi,  á   ơ qu n tiến hành tố tụng tại thành phố 

Hà Nội  ã  ảm bảo quyền bào chữa của các bị  áo theo quy  ịnh của 

pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn có những nơi, những thời  iểm, 

quyền bào chữa của bị can, bị cáo nói chung, và của bị can, bị cáo là 

ng ời d ới 18 tuổi,  h   thực sự   ợ   ảm bảo.  

Do  ó việc tiếp tục nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ thêm về mặt lý 

luận  á  quy  ịnh về bảo  ảm quyền bào chữa của bị can, bị  áo là ng ời 

d ới 18 tuổi trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp 

dụng  ể  ề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực 

hiện nguyên tắ   óng v i trò rất quan trọng tr ớc yêu cầu cải  á h t  

pháp, góp phần trong công cuộc xây dựng nhà n ớc pháp quyền xã hội 

chủ nghĩ . Do  ó, tá  giả quyết  ịnh chọn  ề tài “ Đảm bảo quyền bào 

chữa của bị cáo dưới 18 tuổi từ thực tiễn thành phố Hà Nội” làm  ề tài 

luận văn thạ  sĩ luật học của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Bảo  ảm quyền bào chữa là nguyên tắ   ơ bản của pháp luật tố 

tụng hình sự, là nội dung quan trọng trong việc bảo  ảm quyền con 

ng ời. Vấn  ề bảo  ảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo nói chung và 

của bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi phạm tội  ho  ến n y  ã  ó nhiều công 

trình nghiên cứu, bài viết về quyền bào chữa trong tố tụng hình sự của 

các nhà nghiên cứu nh : 

Về tài liệu nghiên cứu là luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, đề tài 

nghiên cứu khoa học gồm có công trình:  

Luận văn thạ  sĩ “Nguyên tắc bảo  ảm quyền bào chữa củ  ng ời 

bị tạm giữ, bị can, bị  áo”  ủa tác giả Bùi Bảo Trâm, 2008; Luận án tiến 

sĩ luật họ  “Thực hiện quyền bào chữa của bị can, bị cáo trong luật tố 

tụng hình sự Việt N m”  ủa tác giả Hoàng Thị Sơn, 2003; Đề tài nghiên 
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cứu khoa họ  “Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự nhằm nâng cao hiệu 

quả xét xử theo tinh thần cải  á h t  pháp”  ủa nhóm tác giả do tiến sĩ 

Hoàng Thị Minh Sơn  hủ nhiệm  ề tài, 2009.  

Tài liệu nghiên cứu là bài viết tạp chí gồm có:  

“Thực trạng thực hiện nguyên tắc bảo  ảm quyền bào chữa của bị 

can, bị  áo”  ủa tác giả Hoàng Thị Sơn, Tạp chí Luật học, 2002; 

 “Về khái niệm quyền bào chữa và việc bảo  ảm quyền bào chữa 

của bị can, bị  áo”  ủa tác giả Hoàng Thị Sơn  ăng trên Tạp chí Luật 

học, 2000;  

“Ng ời bào chữa và vấn  ề bảo  ảm quyền củ  ng ời bào chữa 

trong tố tụng hình sự Việt N m”  ủa tác giả Trần Văn Bảy, Tạp chí 

KHPL, 2001;  

“Những  iểm mới về trách nhiệm, nghĩ  vụ củ  ng ời bào chữa 

trong Bộ luật TTHS năm 2003”  ủa tác giả Phạm Hồng Hải, Tạp chí Nhà 

n ớc và pháp luật, 2004; 

 Vấn  ề thực hiện quyền củ  ng ời bào chữa trong tố tụng hình 

sự”  ủa tác giả Lê Hồng Sơn, Tạp  hí Nhà n ớc và pháp luật, 2002.  

Nguyễn Văn Tuân “Bảo  ảm quyền  ó ng ời bào chữa của bị can, 

bị cáo trong tố tụng hình sự”, “Quyền bào chữa và sự tham gia của bị 

cáo ở phiên tò ” và “Bàn về sự tham gia của Luật s  trong  á  vụ án mà 

bị can, bị  áo là ng ời  h   thành niên” bài viết “Hoàn thiện những quy 

 ịnh về trách nhiệm hình sự củ  ng ời  h   thành niên phạm tội”  ủa 

ThS. Cao Thị O nh  ăng trên Tạp chí Luật học số 10 năm 2007, tr ng 

36; 

 Bài viết củ  TS. Đỗ Thị Ph ợng “Sự cần thiết phải thành lập tòa 

án ng ời  h   thành niên ở Việt N m”  ăng trên Tạp chí TAND số 21 

năm 2009, tr ng 1; 

 Bài viết “Một số  ặc tâm lí củ  ng ời  h   thành niên phạm tội” 

 ăng trên Tạp chí Luật học, số 1 năm 2008, tr ng 39;  
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Bài viết “Việc áp dụng khoản 2, Điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự” 

củ  Lê Văn Su   ăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 11 năm 2006, 

trang 26; 

 Bài viết “Trá h nhiệm hình sự củ  ng ời  h   thành niên phạm 

tội – một số vấn  ề cần   ợc nghiên cứu”  ủ  TS. Lê Đăng Do nh  ăng 

trên Tạp chí TAND số 9 năm 2009, tr ng 25;  

Bài viết “Nguyên tắc xử lý ng ời thành niên phạm tội”  ủa ThS. 

Mai Bộ  ăng trên Tạp chí Nghề luật số 3 năm 2008, tr ng 19;  

Bài viết “Những khía cạnh pháp lý hình sự về các hình phạt và 

biện pháp t  pháp áp dụng  ối với ng ời  h   thành niên phạm tội”  ủa 

TS. Trịnh Tiến Việt  ăng trên Tạp chí TAND số 13 năm 2010, tr ng 9; 

Các công trình, bài viết  ã nghiên  ứu về bảo  ảm quyền bào chữa 

trong tố tụng hình sự nói chung và bảo  ảm quyền bào chữa của bị cáo là 

ng ời d ới 18 tuổi nói riêng ở nhiều gó   ộ khá  nh u nh ng  hỉ dừng ở 

mức nghiên cứu pháp luật thực  ịnh,  i sâu vào  á  nội dung quyền bào 

chữ  mà  h   nghiên  ứu một cách toàn diện, hệ thống về bảo  ảm 

quyền bào chữ  d ới khía cạnh nguyên tắc trong tố tụng hình sự tr ớc 

yêu cầu cải  á h t  pháp và hội nhập quốc tế.  

Hiện n y  h    ó  ông trình, bài viết nào nghiên cứu về bảo  ảm 

quyền bào chữa của bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi trên  ịa bàn thành phố 

Hà Nội.  

Mặt khác, nhiều  ông trình  ã  ông bố trong thời gian khá lâu khi 

một số quy  ịnh pháp luật liên qu n  ến bảo  ảm quyền bào chữ   h   

  ợc ban hành nên cần   ợc tiếp tục nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn 

diện hơn trên tinh thần của chiến l ợc cải  á h t  pháp và thực tiễn áp 

dụng hiện n y  ể     r  những giải pháp phù hợp với thực tiễn nhất. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 
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Mụ   í h  ủa luận văn là tiếp tục làm sáng tỏ những vấn  ề lý luận 

về bảo  ảm quyền bào chữa của bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi trong tố 

tụng hình sự Việt Nam; chỉ ra những kết quả  ạt   ợc, những tồn tại, 

hạn chế trong thực tiễn bảo  ảm quyền bào chữa của bị  áo là ng ời 

d ới 18 tuổi ở n ớ  t  nói  hung và trên  ịa bàn thành phố Hà Nội nói 

riêng. Tác giả  ã mạnh dạn     r  một số kiến nghị trong luận văn nhằm 

hoàn thiện  á  quy  ịnh về bảo  ảm quyền bào chữa trong tố tụng hình 

sự  ặc biệt là  ối với bị can, bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi và các giải 

pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc theo tinh thần cải  á h t  

pháp. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Một, phân tích và  ánh giá thực tế về QBC của bị can trong xét xử.  

Hai, tìm ra thực trạng của những tội của bị can, bị cáo d ới 18 

tuổi. 

Ba,  phân tí h và  ánh giá  thực trạng những quy  ịnh của pháp 

luật là ng ời d ới 18 tuổi phạm tội.  

 Bốn, phân tí h và  ánh giá quy  ịnh pháp luật của một số quốc 

gi   iển hình về QBC của bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi.  

Năm, kiến nghị nâng cao hiệu quả  ảm quy  ịnh pháp luật Việt 

Nam về QBC của bị can, bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi . 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối t ợng nghiên cứu khoa học là bảo  ảm quyền bào chữa của bị 

cáo là ng ời d ới 18 tuổi theo quy  ịnh của pháp luật Việt Nam và pháp 

luật một số quốc gia. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn nghiên  ứu các vấn  ề về bảo  ảm quyền bào chữa của 

bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi trong luật tố tụng hình sự Việt Nam; các quy 

 ịnh liên qu n  ến việc bảo  ảm quyền bào chữa củ  ng ời d ời 18 tuổi 
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này trong pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế;  ánh giá thực tiễn áp 

dụng nguyên tắ  trên  ịa bàn thành phố Hà Nội trong gi i  oạn từ năm 

2013  ến năm 2017; trên  ơ sở  ó  ề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng nguyên tắ  trên  ịa bàn tỉnh 

tr ớc yêu cầu cải  á h t  pháp. 

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

Cơ sở lý luận của luận văn là hệ thống qu n  iểm của chủ nghĩ  

Mác - Lênin, t  t ởng Hồ Chí Minh và củ  Đảng cộng sản Việt Nam về 

xây dựng Nhà n ớc pháp quyền xã hội chủ nghĩ  Việt Nam của dân, do 

dân và vì dân, về chính sách hợp tác quốc tế trong  ấu tranh phòng, 

chống tội phạm củ  Đảng và Nhà n ớc ta. 

Cơ sở thực tiễn của luận văn là  á  báo  áo tổng kết, số liệu  iều 

tra, truy tố, xét xử các vụ án  ó ng ời  h   thành niên th m gi . 

Trong khi thực hiện  ề tài,  á  ph ơng pháp hệ thống, phân tích, 

tổng hợp, lịch sử, lôgic, thống kê, so sánh pháp luật, xã hội học, ...  

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn  

6.1.  Ý nghĩa lý luận 

Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ thêm những 

vấn  ề lý luận và thực tiễn của bảo  ảm quyền bào chữa trong tố tụng 

hình sự  ối với bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi tr ớc yêu cầu cải  á h t  

pháp trên  ịa bàn thành phố Hà Nội hiện nay. Các nghiên cứu của luận 

văn là tài liệu tham khảo cần thiết cho cán bộ nghiên cứu khoa học, thực 

tiễn; các sinh viên, học viên cao họ   huyên ngành t  pháp hình sự tại 

 á   ơ sở  ào tạo luật trong quá trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy 

 ũng nh  hoạt  ộng thực tiễn bảo  ảm quyền bào chữa trong quá trình 

giải quyết vụ án hình sự. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận văn góp phần làm rõ thực trạng áp dụng việc bảo  ảm quyền 

bào chữa của bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi trong tố tụng hình sự trên  ịa 
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bàn thành phố Hà Nội. Trên  ơ sở  ó     r  môt số kiến nghị, giải pháp 

nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả bảo  ảm quyền bào chữa trong 

hoạt  ộng tố tụng, góp phần thực thi nhiệm vụ bảo  ảm quyền  on ng ời 

tr ớc yêu cầu cải  á h t  pháp hiện nay. 

7. Kết cấu của luận văn 

Luận văn   ợc tác giả giải quyết nh  s u: 

Ch ơng 1: Một số vấn  ề chung về bảo  ảm quyền bào chữa của bị 

 áo d ới 18 tuổi trong tố tụng hình sự 

Ch ơng 2: Quy  ịnh của pháp luật về bảo  ảm quyền bào chữa của 

bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi và thực tiễn áp dụng trên  ịa bàn thành phố 

Hà Nội 

Ch ơng 3: Qu n  iểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo 

 ảm quyền bào chữa của bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi 
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Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẢM BẢO QUYỀN BÀO CHỮA 

CỦA BỊ CÁO DƯỚI 18 TUỔI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 

1.1. Khái niệm quyền bào chữa của bị cáo dưới 18 tuổi trong tố 

tụng hình sự 

1.1.1. Khái ni m bị           ờ    ới 18 tuổi 

Tr ớ  khi xá   ịnh khái niệm bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi thì 

chúng ta cần xá   ịnh ng ời d ới 18 tuổi phạm tội trong tố tụng hình sự. 

Bởi lẽ, bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi là một nội dung nhỏ   ợc bao hàm 

bởi khái niệm ng ời d ới 18 tuổi phạm tội. 

Đề cập  ến cụm từ "ng ời d ới 18 tuổi phạm tội" là một vấn  ề, 

hiện t ợng tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Theo  ó, mỗi quốc 

gi   ều giải quyết vấn  ề này dựa trên những  iều kiện kinh tế, chính trị, 

văn hó , xã hội, tập quán và pháp luật của mỗi n ớc và với những mức 

 ộ, cách thức tiến hành giải quyết khá  nh u, nh ng tựu trung này nhằm 

mụ   í h tôn trọng, bảo vệ các quyền củ  ng ời d ới 18 tuổi, nh ng mặt 

khá ,  ũng góp phần nâng cao hiệu quả  ấu tranh phòng, chống và giáo 

dục, cải tạo ng ời d ới 18 tuổi khi phạm tội và sau khi họ  ã phạm tội.  

Do  ó,  ể có thể làm sáng tỏ khái niệm ng ời d ới 18 tuổi phạm 

tội trong luật hình sự, chúng ta cần làm sáng tỏ khái niệm ng ời d ới 18 

tuổi phạm tội trong luật hình sự quốc tế.  

Theo thời gian, từ năm 1989  ến nay, ngày càng nhiều quố  gi   ã 

     á  nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế về tôn trọng và bảo vệ các 

quyền củ  ng ời d ới 18 tuổi vào trong  á  văn bản pháp luật quốc gia, 

 ồng thời, việ  tăng   ờng bảo vệ các quyền của trẻ em, quyền của 

ng ời d ới 18 tuổi  ũng là một khía cạnh quan trọng trong hoạt  ộng 

củ   á   ơ qu n và nhiều  h ơng trình  ủa Liên hợp quốc. Bởi lẽ, trẻ em 

- ng ời d ới 18 tuổi trong pháp luật nói  hung và trong lĩnh vự  t  pháp 

hình sự nói riêng là một vấn  ề   ợc cả thế giới quan tâm.  
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Thế hệ trẻ là t ơng l i  ủ   ất n ớc, quyết  ịnh  ến sự phát triển 

hay suy vong của một quốc gia. Tuy nhiên, thực tiễn là trong những năm 

gần  ây, tình trạng ng ời d ới 18 tuổi phạm tội   ng ngày một tăng  ả 

về số l ợng, tính chất lẫn mứ   ộ vi phạm nghiêm trọng mà Hội nghị lần 

thứ tám của Liên hợp quốc về phòng ngừa tội phạm và xử lý tội phạm 

 oi  ó là "vấn  ề toàn cầu".  

Do  ó,  ứng tr ớc thực trạng này, các quốc gia, các tổ chức quốc 

tế  ũng nh  nhiều nhà khoa học, luật gia, nhà giáo dục họ   ã  ó nhiều 

công trình nghiên cứu bảo  ảm không chỉ  ộ t ơng thí h với pháp luật 

hình sự quốc tế, mà còn phù hợp với phong tục, truyền thống và thực 

tiễn của pháp luật quốc gia.  

Trẻ em - Ng ời d ới 18 tuổi là một khái niệm   ợc sử dụng khá 

phổ biến ở nhiều ngành khoa họ  nh  y học, xã hội học, tâm lý học, giáo 

dục họ ... và d ới nhiều gó   ộ khác nhau.  

Trong pháp luật  ũng vậy, mặc dù  ã   ợ   ề cập  ến trong nhiều 

văn bản pháp luật quốc tế song ở mỗi văn kiện, khái niệm ng ời d ới 18 

tuổi lại tồn tại nhiều  iểm khá  nh u. Trong  á  văn bản quốc tế và 

những  h ơng trình  ủa Liên hợp quố   ều sử dụng  ồng thời cả hai 

khái niệm trẻ em và ng ời d ới 18 tuổi.   

Tuy vậy, trong một số văn bản, khái niệm trẻ em   ợc gọi hay 

 ồng nhất là ng ời d ới 18 tuổi hoặc thanh, thiếu niên. Không trẻ em 

nào bị tra tấn hoặc bị  ối xử hoặc trừng phạt tàn tệ, vô nhân  ạo hay làm 

mất phẩm giá, không   ợc xử tử hình hoặc tù chung thân mà không có 

khả năng phóng thí h".  

Quy tắc Bắc Kinh chỉ ra những mụ   í h  ủa việc áp dụng pháp 

luật với ng ời d ới 18 tuổi và bảo  ảm rằng bất cứ sự xử lý nào  ối với 

ng ời d ới 18 tuổi phạm tội phải luôn xem xét tới  iều kiện, hoàn cảnh 

củ  ng ời d ới 18 tuổi và mứ   ộ của tội phạm. Trong Quy tắc, các quy 

 ịnh này còn nhấn mạnh rằng việ       á  em vào  ơ sở quản lý, giáo 
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dục tập trung chỉ   ợc coi là biện pháp cuối cùng, chỉ nên áp dụng trong 

một thời gian tối thiểu và cần thiết. Liên qu n  ến thủ tục xét xử quy tắc 

này  ũng  ho rằng, một trẻ em bị quy là phạm tội   ợ  h ởng quyền xử 

lý  úng theo luật  ịnh và quyền   ợ  h ởng sự  ối xử  ặc biệt, kể cả sự 

cần thiết phải "tiến hành tố tụng trong một bầu không khí hiểu biết", tầm 

quan trọng về sự có mặt của cha mẹ, tôn trọng những  iều riêng t   ủa 

các em trong tố tụng  ũng nh  hồ sơ và yêu  ầu phải có những ng ời 

  ợ   ào tạo chuyên sâu tham gia tố tụng  ể giải quyết vụ án.   

Hay Quy tắc tối thiểu phổ biến của Liên hợp quốc về bảo vệ ng ời 

d ới 18 tuổi bị t ớc quyền tự do thông qua ngày 14/12/1990 nêu cụ thể 

hơn: "Ng ời d ới 18 tuổi là ng ời d ới 18 tuổi. Thậm  hí, trong H ớng 

dẫn của Liên hợp quốc về phòng ngừa phạm pháp ở ng ời d ới 18 tuổi 

(H ớng dẫn Riy dh) năm 1990 mặc dù không     r  một cách cụ thể về 

khái niệm ng ời d ới 18 tuổi, song thông qu   á  quy  ịnh  ũng giúp 

 húng t  hình thành t  duy "ng ời d ới 18 tuổi là những ng ời d ới 18 

tuổi". Đặc biệt, văn bản này còn nhấn mạnh rằng, việc phòng ngừa phạm 

pháp ở ng ời d ới 18 tuổi là một bộ phận chính yếu của phòng ngừa tội 

phạm trong xã hội. Ngoài ra, việc phòng ngừa phạm pháp ở ng ời d ới 

18 tuổi một  á h thành  ông  òi hỏi phải có sự nỗ lực của toàn xã hội, 

nhằm bảo  ảm sự phát triển hài hoà củ  ng ời d ới 18 tuổi, tôn trọng và 

phát triển nhân cách của họ.  

Bên cạnh  ó, Quy tắc của Liên hợp quốc về bảo vệ ng ời d ới 18 

tuổi bị t ớc quyền tự do ( ã nêu)  ũng quy  ịnh sự tôn trọng các quyền 

củ  ng ời d ới 18 tuổi  ũng là một bộ phận khăng khít  ủa công tác 

quản lý, giáo dục ng ời phạm tội là ng ời d ới 18 tuổi, có sự liên hệ 

giữ  ng ời d ới 18 tuổi với gi   ình, tôn trọng nhân phẩm của các em.   

Tóm lại, có một  iểm chung mà chúng ta bắt gặp là qu n  iểm 

thống nhất về  ộ tuổi củ  ng ời d ới 18 tuổi trong  á  văn bản, công 

 ớc quốc tế. Tuy nhiên, sự khác nhau về giới hạn  ộ tuổi này là  iều 
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không tránh khỏi khi xem xét hệ thống pháp luật của quố  gi , nh ng 

mặt khá   ũng không làm giảm hiệu lực của những quy tắc phổ biến này 

về mặt pháp lý và thực tiễn áp dụng. Do  ó, mặc dù phạm vi nghiên cứu 

có thể khác nhau song hầu hết  á  văn kiện quốc tế  ều     r  qu n 

 iểm thống nhất "Ng ời d ới 18 tuổi là ng ời d ới 18 tuổi". Ngoài ra, 

Công  ớc quốc tế về quyền trẻ em còn những  iều khoản  ể ngỏ (dự 

phòng)  ho  á  n ớ  quy  ịnh về  ộ tuổi  ho ng ời d ới 18 tuổi  ể các 

quố  gi   ăn  ứ vào sự phát triển thể chất và tinh thần của công dân 

n ớc mình mà có những quy  ịnh khác nhau về  ộ tuổi củ  ng ời d ới 

18 tuổi.  

Kể cả khái niệm trẻ em và khái niệm ng ời d ới 18 tuổi  ều giới 

hạn là d ới 18 tuổi,  ồng thời     r  khả năng mở cho các quốc gia tùy 

 iều kiện kinh tế - xã hội, văn hó , truyền thống, lịch sử, phong tục và 

thực tiễn  ấu tranh phòng, chống tội phạm do ng ời d ới 18 tuổi thực 

hiện ở n ớc mình có thể quy  ịnh  ộ tuổi  ó sớm hơn. H y nói cách 

khá , ng ời d ới 18 tuổi phạm tội d ới gó   ộ luật hình sự quốc tế   ợc 

hiểu là ng ời d ới 18 tuổi thực hiện hành vi phạm tội. Song một  iều 

 ặc biệt quan trọng cần l u ý rằng - giới hạn  ộ tuổi phụ thuộc pháp luật 

của quốc gia thành viên.  

Vấn  ề tiếp theo cần làm sáng tỏ là khái niệm ng ời d ới 18 tuổi 

trong luật hình sự Việt Nam. Xuất phát từ khách thể cần bảo vệ các quan 

hệ xã hội của từng ngành luật khác nhau nên mỗi ngành luật trong hệ 

thống pháp luật n ớc ta có sự quy  ịnh  ũng khá  nh u. Còn Luật bảo 

vệ,  hăm só  và giáo dục trẻ em năm 2004 quy  ịnh: "Trẻ em quy  ịnh 

trong Luật này là  ông dân d ới 16 tuổi" [29].  

Qu n  iểm pháp lý về  ộ tuổi ng ời d ới 18 tuổi ở Việt Nam phù 

hợp với qu n  iểm quốc tế, nh  tại Điều 1 Công  ớc Quốc tế về Quyền 

trẻ em   ợc Liên hợp quố  thông qu  ngày 20/11/1985 h ớng dẫn 
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Riy dh   ợc Liên hợp quốc thông qua ngày 14/12/1990, Những quy tắc 

tối thiểu phổ biến của Liên hợp quốc, thông qua ngày 14/02/1990. 

Nói chung, trong khoa học luật hình sự Việt N m,  ăn  ứ vào các 

quy  ịnh của Bộ luật hình sự, thực tiễn  ấu tranh phòng, chống tội phạm 

do ng ời d ới 18 tuổi thực hiện,  ũng nh   á   ặ   iểm liên qu n  ến 

tâm - sinh lý,  iều kiện kinh tế, văn hó ,  hính trị, xã hội, lịch sử, truyền 

thống củ  n ớc ta, về  ơ bản các nhà khoa họ   ều thống nhất về khái 

niệm ng ời d ới 18 tuổi phạm tội.  

Tuy nhiên, trên  ơ sở kết quả của nhiều công trình nghiên cứu, 

khảo sát về tâm lý,  ú  kết kinh nghiệm thực tiễn  ấu tranh phòng, 

chống tội phạm,  ũng nh   ăn  ứ vào chính sách hình sự củ  Nhà n ớc 

 ối với ng ời d ới 18 tuổi, pháp luật hình sự Việt N m  ã quy  ịnh khái 

niệm ng ời d ới 18 tuổi phạm tội chỉ bao gồm những ng ời từ  ủ 14 

tuổi trở lên nh ng  h    ủ 18 tuổi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã 

hội là tội phạm   ợ  quy  ịnh trong Bộ luật hình sự.  

Xét trên ph ơng diện xã hội, ng ời d ới 18 tuổi (tr ớ   ây BLHS 

1999 dùng thuật ngữ “ng ời  h   thành niên”) là những ng ời  h   

hoàn toàn phát triển  ầy  ủ về thể chất và tinh thần,  ũng nh   h   phát 

triển toàn diện về nhân  á h. Xét trên ph ơng diện pháp luật,  ối t ợng 

này  h    ó  ầy  ủ quyền lợi và nghĩ  vụ của một công dân. Trong pháp 

luật của mỗi quốc gi   ều quy  ịnh một  ộ tuổi cụ thể  ể một ng ời 

  ợ   oi là  ã  ó  ủ năng lự   ể tự mình tham gia vào các quan hệ xã 

hội  ũng nh  qu n hệ pháp luật.  

Nh  vậy, trẻ em trong pháp luật Việt Nam có phạm vi  ộ tuổi thấp 

hơn so với ng ời d ới 18 tuổi –  ối t ợng  ó  á  quy  ịnh  iều chỉnh 

riêng biệt hơn trong  á  văn bản pháp luật  ã nêu ở trên. 

Việc lấy  ộ tuổi 18 tuổi làm giới hạn  ể xây dựng các quy phạm 

pháp luật nói chung và các quy phạm pháp luật hình sự nói riêng mang 

tính chất riêng biệt hơn là dự  trên  ơ sở thực tiễn về sự phát triển về 
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mặt thể chất và tinh thần củ   on ng ời và  ơ sở lý luận là chính sách 

pháp luật (hình sự) của mỗi quố  gi  Theo  ó, ng ời d ới 18 tuổi khi 

tham gia vào quan hệ pháp luật hình sự sẽ có những quy  ịnh riêng biệt 

hơn về quyền lợi và nghĩ  vụ. 

Điều 12 Bộ luật hình sự 2015 (sử   ổi bổ sung năm 2017) quy 

 ịnh về tuổi chịu trách nhiệm hình sự nh  s u: 

Quy  ịnh này  ã  hỉ rõ phạm vi chịu TNHS của những ng ời d ới 

18 tuổi. Phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của củ  ng ời  ủ 14 tuổi  ến 

d ới 16 tuổi   ợc chỉ rõ gồm 28 loại tội phạm, Về tính chất các tội phạm 

mà ng ời từ  ủ 14 tuổi  ến d ới 16 tuổi phải chịu là “ ội phạm r t 

nghiêm trọng và tội phạ   ặc bi t nghiêm trọ  ” và trong 28 tội phạm 

mà ng ời từ  ủ 14 tuổi  ến d ới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự 

nêu trên  ều là các tội phạm có lỗi cố ý.  

Đối với tr ờng hợp chuẩn bị phạm tội, BLHS năm 2015 tại khoản 

3 Điều 14 quy  ịnh rõ “   ời từ    14 tuổ        ới 16 tuổi chuẩn bị 

phạm tộ       ịnh tạ  Đ ề  123  Đ ều 168 c a Bộ lu t này thì ph i chịu 

trách nhi m hình s ”. BLHS năm 2015  ã hạn chế phạm vi chịu trách 

nhiệm hình sự trong gi i  oạn chuẩn bị phạm tội củ  ng ời từ  ủ 14  ến 

d ới 16 tuổi chỉ còn 2 tội là tội giết ng ời (Điều 123) và tội   ớp tài sản 

(Điều 168) và dù thuộ  tr ờng hợp nào trong Điều 123 và Điều 168 thì 

 ều phải chịu trách nhiệm hình sự.  

Để xá   ịnh một ng ời d ới 18 tuổi phạm tội phải  ó  ầy  ủ các 

 ăn  ứ sau: - Có hành vi phạm tội do ng ời d ới 18 tuổi thực hiện. Căn 

cứ này xuất phát từ  ơ sở của trách nhiệm hình sự   ợ  quy  ịnh tại 

khoản 1 Điều 2 BLHS: “  ỉ    ời nào phạm một tộ   ã    c Bộ lu t 

hình s       ịnh mới ph i chịu trách nhi m hình s ” [19]. 

1.1.2. Khái niệm đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo dưới 18 

tuổi 
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Tr ớc khi tìm hiểu   ợc khái niệm bảo  ảm quyền bào chữa của bị 

 áo là ng ời d ới 18 tuổi ta cần phải xá   ịnh khái niệm quyền bào chữa 

của bị cáo. 

Trên thực tế ít có tác giả  ề cập  ến "Khái niệm quyền bào chữa 

của bị  áo”, vì  ây là một khái niêm  ơn lẻ, bởi lẽ ng ời bị buộc tội có 

quyền bào chữa thuộc về ba chủ thể "ng ời bị tạm giữ, bị can và bị  áo” 

nên nhiều lác giả  ề cập  ến, Khái niệm quyền bào chữ ” nói  hung b o 

gồm cả ba chủ thể trên. Song hiện nay còn có nhiều qu n  iểm khác 

nhau là vấn  ề gây tranh cãi giữa các nhà khoa họ  pháp lý  ũng nh   án 

bộ làm công tác thực tiễn áp dụng pháp luật về khái niệm quyền bào 

chữa. 

Ở Việt N m tr ớ  khi  ó BLTTHS năm 1988 thì quyền bào chữa 

củ  ng ời bị buộc tội và quyền nhờ ng ời bào chữa của họ chỉ   ợc thực 

hiện khi toàn bộ hồ sơ vụ án cùng bản cáo trạng chuyển sang Tòa án. 

Lúc này quyền bào chữa chỉ thuộc về bị cáo. về sau BLTTHS năm 1988 

và năm 2003 và  ặc biệt là BLTTHS năm 2015  ã khắc phục thiếu sót 

này, mở rộng chủ thể quyền bào chữa cho bị can, bị cáo tự bào chữa 

hoặc nhờ ng ời khác bào chữa và thời  iểm bào chữa xuất hiện từ khi 

khởi tố bị can. 

- Quyền bào chữa trong tố tụng hình sự thuộc về ng ời bị buộc tội 

và ở   á  gi i  oạn khác nhau của tố tụng.   

- Mụ   í h sự tham gia củ  ng ời bào chữa trong tố tụng hình sự 

là nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp củ  ng ời bị buộc tội khỏi 

sự vi phạm có thể từ phía những ng ời tiến hành tố tụng và những ng ời 

tham gia tố tụng khác. 

- Việc bào chữ    ợc diễn ra công khai tại phiên tòa có sự tham 

gi   ầy  ủ của những ng ời tiến hành tố tụng và những ng ời tham gia 

tố tụng. 
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Còn quyền là khái niệm pháp lý  ể chỉ những  iều mà luật công 

nhận và bảo  ảm thực hiện  ối với cá nhân, tổ chứ   ể theo  ó  á nhân 

  ợ  h ởng,   ợ  làm,   ợ   òi hỏi mà không  i   ợ  ngăn  ản, hạn 

chế. 

Với những phân tí h nêu trên và  ăn  ứ vào quy  ịnh của BLTTHS 

tác giả luận văn xin     r  khái niệm quyền bào chữa của bị  áo nh  

sau:  

Vậy thế nào là quyền bào chữa của bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi. 

Kết hợp hai khái niệm  ã xá   ịnh chúng ta thấy: Quyền bào chữa của 

bị cáo là người dưới 18 tuổi trong tố tụng hình sự Việt Nam là tổng 

thể những hành vi tố tụng mà pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam cho 

phép người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử là người dưới 18 

tuổi có thể sử dụng nhằm bác bỏ một phần hay toàn bộ sự buộc tội, 

làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hoặc làm sáng tỏ tình tiết về sự vô 

tội của mình. 

Do tầm quan trọng của nó mà quyền này   ợc Hiến pháp 2013 quy 

 ịnh tại Khoản 4 Điều 31: “Ng ời bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, 

 iều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật s  hoặ  ng ời 

khác bào chữ ” và là một nguyên tắ   ơ bản trong Bộ luật TTHS.  

Để những ng ời có lỗi thực hiện một cách có hiệu quả quyền tự 

bào chữ , Điều 16 Bộ luật TTHS Việt Nam  thừa nhận QBC gồm 02 nội 

dung quyền tự bào chữa và nhờ ng ời khác bào chữa.  Bởi lẽ theo 

BLTTHS năm 2015 thì ng ời bị buộc tội là khái niệm rộng hơn khái 

niệm ng ời bị tạm giữ, bị can, bị  áo trong BLTTHS năm 2003. Theo 

 ó, ng ời bị buộc tội gồm ng ời bị bắt, ng ời bị tạm giữ, bị can, bị cáo.. 

Đây  hính là b ớc phát triển về chất của chế  ịnh QBC trong luật TTHS 

củ  n ớc ta, nó hoàn toàn phù hợp với lý luận TTHS hiện  ại trên thế 

giới. 
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1.1.3. Khái niệm đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo dưới 18 

tuổi 

Với  ặ  tr ng trên  ho thấy ”bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo 

là việc cơ quan và người có thẩm quyền tạo điều kiện để bị cáo thực 

hiện quyền  bào chữa trong tiến trình tố tụng theo quy định của pháp 

luật”.   

1.2. Vai trò và đặc điểm của đảm bảo quyền bào chữa của bị 

cáo dưới 18 tuổi 

1.2.1. Vai trò   m b o quyền bào chữa c a bị           ờ    ới 

18 tuổi 

Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp  ầu tiên củ  n ớc Việt Nam 

dân chủ cộng hò  quy  ịnh quyền tự bào chữa tại Điều 67 “Ng ời bị cáo 

  ợc quyền tự bào chữa hoặ  m ớn luật s ”. S u  ó, những bản Hiến 

pháp tiếp theo  ều quy  ịnh nội dung này.  

 Đồng thời   ợc cụ thể hóa tại Thông t  70/TT-BCA ngày 10-10-

2011 về  ảm bảo QBC trong gi i  oạn  iều tr  VAHS. Điều 4 của Thông 

t  quy  ịnh: “Khi gi o quyết  ịnh tạm giữ  ho ng ời bị tạm giữ, quyết 

 ịnh khởi tố cho bị   n, Điều tra viên phải  ọc và giải thích cho họ biết 

rõ về quyền, nghĩ  vụ củ  ng ời bị tạm giữ, bị   n theo quy  ịnh tại 

Điều 59, 60 Bộ luật tố tụng hình sự và lập biên bản giao nhận quyết 

 ịnh. Trong biên bản phải ghi rõ ý kiến củ  ng ời bị tạm giữ, bị can về 

việc có nhờ ng ời bào chữ  h y không”. Trong tr ờng hợp họ có yêu 

cầu nhờ NBC thì  iều tra viên có trách nhiệm h ớng dẫn họ viết giấy 

yêu cầu và gửi tới  ơ qu n, tổ chứ , ng ời   ợc yêu cầu bào chữa theo 

h ớng dẫn tại Điều này.  

Đồng thời Bộ luật TTHS  òn quy  ịnh cụ thể về việ   ảm bảo có 

NBC trong tr ờng hợp bị can, bị cáo phạm tội mà khung hình phạt  ối 

với tội  ó  ó mức cao nhất là tử hình   ợ  quy  ịnh tại BLHS; bị can, bị 

cáo là ng ời d ới 18 tuổi, ng ời  ó nh ợ   iểm về tâm thần hoặc thể 
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chất (khoản 2 Điều 57). Cụ thể hó   iều này, Thông t  70 quy  ịnh rõ 

hơn: nếu sau khi giải thích và thông báo cho bị   n, ng ời  ại diện hợp 

pháp của họ về quyền   ợc nhờ ng ời bào chữa mà họ từ chối thì Cơ 

qu n  iều tr    ng thụ lý vụ án phải làm văn bản yêu cầu Đoàn luật s  

hoặc Ủy ban Mặt trận tổ quốc, tổ chức thành viên của Mặt trận cử ng ời 

bào chữa cho họ; tr ờng hợp Đoàn luật s , Ủy ban Mặt trận tổ quốc, tổ 

chức thành viên của Mặt trận  ã  ử ng ời bào chữ  nh ng bị can hoặc 

ng ời  ại diện hợp pháp của họ vẫn từ chối,  

Các nhà lập pháp củ  n ớ  t   ã nhận thứ    ợ  ý nghĩ  to lớn về 

chứ  năng bào  hữa trong hoạt  ộng TTHS nên ngay từ Bộ luật TTHS 

1988; Bộ luật TTHS 2003 và BLTTHS năm 2015  ã  ụ thể hóa QBC – 

quyền hiến  ịnh của bị can, bị cáo và sau này bổ sung thêm ng ời bị tạm 

giữ, nâng yêu cầu bảo  ảm QBC cho các chủ thể trên thành một trong 

những nguyên tắ   ơ bản củ  TTHS n ớ  t  (Điều 16 Bộ luật TTHS 

2015). QBC là một quyền tố tụng quan trọng, là hình thức chủ  ạo thực 

hiện chứ  năng bào chữa của bị can, bị  áo, ng ời bị tạm giữ trong 

TTHS. Các chủ thề này   ợc quyền sử dụng tất cả những biện pháp gì 

mà pháp luật không cấm  ể chống lại, bác bỏ, phủ nhận lời buộc tội của 

Cơ qu n  iều tr  (CQĐT), Viện kiểm sát hoặ   ể giảm nhẹ TNHS của 

mình trong vụ án. QBC   ợ  xem nh  là ph ơng tiện pháp lý cần thiết 

 ể những chủ thể nói trên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Thừa nhận QBC là thừa nhận tính tranh tụng trong hoạt  ộng tố tụng, 

 iều kiện không thể thiếu   ợc cho việc xét xử khách quan, công minh. 

Càng mở rộng phạm vi QBC bao nhiêu thì càng mở rộng tính tranh tụng 

bấy nhiêu và kết quả t ơng ứng là càng hạn chế khả năng làm o n s i 

ng ời vô tội trong xét xử. 

Nh   ã phân tí h trong hoạt  ộng TTHS, bào chữa là quyền quan 

trọng nhất củ  ng ời vi phạm pháp luật hình sự. QBC   ợ  xem nh  là 

một ph ơng tiện pháp lý cần thiết  ể bị can, bị cáo nói chung bảo vệ 
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quyền và lợi ích hợp pháp củ  mình. Đối với  ối t ợng là ng ời d ới 18 

tuổi, do những hạn chế nhất  ịnh về sự phát triển thể chất  ũng nh  tinh 

thần, cho nên có thể họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn và quyền lợi hợp pháp 

của họ có thể bị xâm hại nếu không  ó NBC trong quá trình  iều tra, truy 

tố và xét xử. Chính vì vậy, rất cần có sự tham gia của NBC trong những 

vụ án  ối với ng ời d ới 18 tuổi. Việc bào chữa trong những vụ án do 

ng ời d ới 18 tuổi thực hiện tội phạm tuân theo những quy  ịnh chung 

của Bộ luật TTHS. Tuy nhiên, do những hạn chế trong sự phát triển về 

thể chất  ũng nh  tinh thần của ng ời d ới 18 tuổi so với ng ời  ã thành 

niên, cho nên pháp luật quy  ịnh thủ tục bắt buộc phải có sự tham gia 

của NBC trong những vụ án này. Đây là  iểm khác biệt giữa việc bào 

chữa trong những vụ án do ng ời d ới 18 tuổi thực hiện so với vụ án do 

ng ời  ã thành niên thực hiện. Việc tôn trọng và bảo  ảm thực hiện trên 

thực tế QBC trong TTHS là một biểu hiện sinh  ộng của việc bảo vệ 

QCN. QBC còn có mối quan hệ mật thiết với nguyên tắ  suy  oán vô tội 

Điều 13 Bộ luật TTHS quy  ịnh: “Không  i bị coi là có tội khi  h    ó 

bản án kết tội củ  Tò  án  ã  ó hiệu lực pháp luật”. Việc thực hiện 

nguyên tắ  suy  oán vô tội là tiền  ề bảo  ảm cho những ng ời bị buộc 

tội thực hiện QBC của họ và ng ợc lại, việc ghi nhận QBC là một biểu 

hiện cụ thể, sinh  ộng của nguyên tắ  suy  oán vô tội. Từ khi ng ời bị 

tình nghi bị bắt giữ  ho  ến khi trở thành bị can, bị cáo họ vẫn   ợc xem 

là ng ời  h    ó tội. Do vậy, pháp luật TTHS quy  ịnh cho họ có quyền 

sử dụng tất cả biện pháp  ể chứng minh sự vô tội hoặ   ể làm giảm nhẹ 

TNHS của họ. 

Trên  ơ sở tôn trọng QBC củ  ng ời bị buộc tội,  á   ơ qu n 

THTT phải thận trọng hơn tr ớ , trong và s u khi     r  quyết  ịnh gây 

bất lợi  ho ng ời bị buộc tội. Chính vì sự thận trọng ấy làm cho hoạt 

 ộng  iều tra, truy tố, xét xử   ợc khách quan, công bằng, dân chủ và 

khi  ó nguyên tắ  suy  oán vô tội sẽ trở thành hiện thực trong TTHS. 
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Ng ợc lại, việc không ghi nhận hoặc hạn chế QBC củ  ng ời bị buộc tội 

chẳng những vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc suy  oán vô tội mà còn 

biến  á   ơ qu n THTT trở thành  á   ơ qu n  ộ   oán, biến những 

ng ời THTT thành những kẻ áp bứ  và khi  ó toàn bộ hoạt  ộng TTHS 

sẽ trở thành hoạt  ộng có tính chất khủng bố, nhất là  ối với ng ời d ới 

18 tuổi, QBC  àng   ợc tôn trọng, ghi nhận nhiều hơn nữa.   

Tóm lại, vai trò QBC của bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi 

không chỉ  ó ý nghĩ  qu n trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp củ  ng ời bị buộc tội là ng ời d ới 18 tuổi mà chính ở  ây là  iều 

kiện tiên quyết  ể  ảm bảo hiệu quả của hoạt  ộng TTHS, sâu x  hơn nó 

còn thể hiện bản chất tốt  ẹp củ  Nhà n ớc pháp quyền Việt Nam. 

1 2 2  Đặ    ểm c a   m b o quyền bào chữ    i với bị       ới 

18 tuổi 

* Đặc điểm về nội dung 

Trong lịch sử TTHS thế giới, trải qua nhiều thế kỷ ng ời ta thấy 

rằng hầu nh  không  ó sự phân biệt  áng kể trong thái  ộ củ  nhà n ớc 

và xã hội  ối với bị   n là ng ời thành niên và bị can là ng ời d ới 18 

tuổi trong VAHS. Ng ời ta quan niệm giản  ơn bị can là ng ời d ới 18 

tuổi chỉ là bị can thành niên còn nhỏ. Sở dĩ nh  vậy là bản thân gi i  oạn 

phát triển ng ời d ới 18 tuổi  ã không   ợc nhìn nhận là gi i  oạn phát 

triển  ó ý nghĩ  xã hội quan trọng  ối với  á nhân,  ối với nhà n ớc và 

xã hội. Chỉ  ến cuối thế kỷ 19 mới hình thành thái  ộ mới củ  nhà n ớc 

về bị can là ng ời d ới 18 tuổi trong VAHS. Lú  này trong t  duy lập 

pháp TTHS  ã th y  ổi cách nhìn về bị can là ng ời d ới 18 tuổi nh  là 

 ối t ợng cần   ợc bảo vệ  ặc biệt và hình thành chiến l ợc lập pháp 

TTHS  ối với bị can là ng ời d ới 18 tuổi. Sự phát triển củ  t  duy lập 

pháp này tùy thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nhau ở mỗi quốc gia 

nh   hính sá h hình sự củ  nhà n ớc, sự phát triển của khoa học pháp lý, 

tình trạng tội phạm của ng ời d ới 18 tuổi, sự phát triển và chuyên môn 
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hóa trong tổ chức và hoạt  ộng củ   á   ơ qu n THTT và  ã trở thành xu 

h ớng  hung ngày  àng  ó tính nhân văn, hình thành những chuẩn mực 

chung về thái  ộ củ  nhà n ớ   ối với bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 

tuổi. CƯQT về quyền trẻ em năm 1989 quy  ịnh: “Trẻ em, do còn non 

nớt về thể chất và trí tuệ cần   ợc bảo vệ,  hăm só   ặc biệt, kể cả sự 

bảo vệ thích hợp về mặt pháp lý tr ớ   ũng nh  s u khi r   ời”. Nội 

dung chủ  ạo củ  t  duy lập pháp này có thể tóm tắt ở yêu cầu phải mở 

rộng QCN và bảo  ảm QCN của bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi nh  

là những bổ sung cần thiết so với ng ời  ã thành niên. Từ  ó  ã xuất 

hiện sự cần thiết phải th y  ổi bản thân tiến trình TTHS và những thủ 

tục tố tụng của nó theo h ớng là những thủ tục tố tụng chuyên biệt hóa 

 ể phù hợp yêu cầu bảo  ảm   o hơn QCN  ủ   ối t ợng này. 

Bộ luật TTHS 2015 của Việt N m  ã bắt kịp xu h ớng chung này 

của TTHS thế giới khi nhìn nhận thủ tụ  TTHS  ối với ng ời d ới 18 

tuổi là một trong những thủ tục tố tụng  ặc biệt quy  ịnh tại Ch ơng 

XXXII. Tính chất  ặc biệt của thủ tục này thể hiện ở chỗ  húng   ợc áp 

dụng  ối với ng ời d ới 18 tuổi  ồng thời  ối với những quy  ịnh khác 

của Bộ luật TTHS nếu  á  quy  ịnh này không trái với những quy  ịnh 

 ặ  thù. BLHS năm 2015 quy  ịnh về chính sách hình sự  ối với ng ời 

d ới 18 tuổi phạm tội tại Điều 69 chủ yếu liên qu n  ến năng lực chịu 

TNHS, mụ   í h áp dụng TNHS nặng về giáo dục, giúp họ sửa chữa sai 

lầm, phát triển lành mạnh  ể họ trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội 

chứ không nặng về trừng phạt. Còn chính sách hình sự trong TTHS  ối 

với ng ời d ới 18 tuổi là bị can, bị cáo là những quy  ịnh nhằm bảo  ảm 

một cách tốt nhất QBC  ho  ối t ợng này, hạn chế một cách tối    việc 

áp dụng những biện pháp   ỡng chế, hạn chế một cách thấp nhất những 

tá   ộng không thể tránh khỏi về tâm lý  ối với bị can, bị cáo là ng ời 

d ới 18 tuổi do hoạt  ộng TTHS gây r ,  ồng thời tạo  iều kiện thuận 

lợi nhất cho việc làm rõ những nguyên nhân,  iều kiện phạm tội của họ 
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 ể Tòa án có thể xét xử và tuyên bản án  ó tá   ộng tích cực nhất  ến 

tâm lý củ   ối t ợng này. Để thống nhất với t  t ởng chủ  ạo trong 

CƯQT về quyền trẻ em  ã nêu ở trên, về lý thuyết chính sách hình sự 

trong lĩnh vự  TTHS  ối với bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi cần bao 

gồm hai nội dung s u  ây: 

- Mở rộng QCN tức là quyền tố tụng của ng ời d ới 18 tuổi so với 

ng ời thành niên. Bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi  ó  ầy  ủ các 

quyền tố tụng nh  bị can, bị  áo là ng ời thành niên. Bên cạnh  ó, họ 

 òn   ợc thừa nhận những quyền tố tụng  ặ  thù  ể có thể bảo vệ một 

cách tốt nhất, thuận lợi nhất lợi í h  hính  áng  ủa mình. 

- Mở rộng những bảo  ảm QCN của họ trong hoạt  ộng TTHS. 

Một trong những bảo  ảm quan trọng QCN củ   ối t ợng này là những 

quy  ịnh, trình tự,  iều kiện riêng hoặc có tính chất bổ sung khi thực 

hiện những hành vi tố tụng  ối với họ. Kết quả là hình thành thủ tục tố 

tụng  ặc biệt dành  ho  ối t ợng này,   ợc xây dựng trên  ơ sở những 

 ặc thù về tâm sinh lý của họ, trên  ơ sở yêu cầu  ảm bảo QCN của họ 

  o hơn so với  ối t ợng là ng ời thành niên. Những thủ tụ   ặc biệt 

này  ặt ra những yêu cầu   o hơn,  hặt chẽ hơn về nghĩ  vụ tố tụng của 

 á   ơ qu n THTT trong qu n hệ với bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 

tuổi, và thuận lợi hơn, hỗ trợ nhiều hơn  ho họ trong việc sử dụng các 

quyền tố tụng của mình, hạn chế nhiều hơn những tá   ộng tiêu cực có 

thể  ó  ối với quá trình giải quyết vụ án. 

Trong hoạt  ộng TTHS, QBC là quyền quan trọng nhất củ  ng ời 

vi phạm pháp luật hình sự. Đây là tổng hợp các hành vi tố tụng do bị 

can, bị cáo thực hiện nhằm phủ nhận một phần hay toàn bộ sự buộc tội 

củ   á   ơ qu n THTT, làm giảm nhẹ hoặc loại trừ TNHS của mình 

trong VAHS. Thông th ờng sự tham gia của NBC phụ thuộc vào ý chí 

của bị can, bị cáo. Họ có thể trực tiếp mời hoặc ủy quyền  ho ng ời thân 

của mình mời NBC. Tuy nhiên, trong một số tr ờng hợp  ặc biệt luật 
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quy  ịnh sự tham gia của NBC vào trong vụ án không phụ thuộc vào ý 

chí của bị can, bị  áo. Đó là  á  tr ờng hợp quy  ịnh tại  iểm b khoản 2 

Điều 75 Bộ luật TTHS 2015 khi những chủ thể này hoặ  ng ời  ại diện 

hợp pháp của họ không mời NBC thì  á   ơ qu n THTT  ó nghĩ  vụ yêu 

cầu Đoàn luật s  hoặ   ề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cử NBC cho họ. 

Đó là những tr ờng hợp liên qu n  ến các bị can, bị cáo là ng ời d ới 

18 tuổi, ng ời  ó nh ợ   iểm về tâm thần hoặc thể chất, hoặc bị can, bị 

cáo về tội theo khung hình phạt có mức cao nhất là tử hình. 

* Các hình thức thực hiện quyền bào chữa 

Trong lịch sử pháp luật TTHS tr ớ   ây,  ịa vị pháp lý của bị can, 

bị  áo  h     ợ  xá   ịnh rõ ràng nên họ th ờng bị coi là có tội và một 

khi  ã bị coi là có tội, mặc nhiên số phận của họ là số phận của kẻ bị 

t ớc phần lớn các quyền công dân. Hiện nay, với nguyên tắc coi bị can, 

bị cáo là những ng ời  h    ó tội nên pháp luật TTHS  ã dành  ho họ 

nhiều quyền trong suốt  á  gi i  oạn tố tụng. Khoản 1 Điều 31 Hiến 

pháp 2013 quy  ịnh: “Ng ời bị buộc tội   ợc coi là không có tội cho 

 ến khi   ợc chứng minh theo trình tự luật  ịnh và có bản án kết tội của 

Tò  án  ã  ó hiệu lực pháp luật”. Mụ   í h  ủa những quy  ịnh chủ yếu 

là  ặt ra những yêu cầu  ối với  á   ơ qu n và những ng ời THTT phải 

có sự thận trọng, vô t  và  ề cao tinh thần trách nhiệm làm rõ các chứng 

cứ buộc tội  ũng nh  gỡ tội, làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, 

tránh làm o n ng ời vô tội và bỏ lọt ng ời phạm tội. Việc nâng cao hoạt 

 ộng củ   á   ơ qu n bảo vệ pháp luật không thể thiếu sự củng cố và 

tăng   ờng nguyên tắc bảo  ảm QBC của bị can, bị cáo. Nếu nh  QBC 

là khả năng sử dụng những quyền tố tụng  ể bảo vệ những quyền và lợi 

ích hợp pháp thì biện pháp bào chữ  là  á  hành  ộng cụ thể  ể thực 

hiện quyền ấy nh  làm  ơn khiếu nại, kháng cáo.v.v. Nói cách khác, 

 ảm bảo QBC chính là  ơ  hế thực hiện QBC, ghi nhận trách nhiệm của 
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 ơ qu n, ng ời THTT, các tổ chức xã hội,  ơ qu n nhà n ớc khác phải 

tạo  iều kiện giúp bị can, bị cáo thực hiện QBC.  

- Về quyền tự bào chữa 

Tự bào chữa là quyền năng tố tụng  ặ  thù   ợc pháp luật ghi 

nhận và bảo  ảm cho phép bị can, bị  áo là ng ời  h   thành niên tự 

mình có thể thực hiện các hành vi tố tụng và quyền tố tụng nhằm bác bỏ 

sự buộc tội hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của mình 

- Về quyền nhờ người khác bào chữa 

Quyền nhờ ng ời khác bào chữa là một phần QBC và là một  ảm 

bảo quan trọng  ể bị can, bị cáo thực hiện các quyền tố tụng khác mà 

pháp luật quy  ịnh  ể bào chữ  tr ớc sự buộc tội củ   ơ qu n THTT.   

Đây   ợ   oi là tr ờng hợp bào chữa bắt buộc. Chính vì vậy mà 

pháp luật quy  ịnh trong những tr ờng hợp  ó phải có sự bào chữa của 

những ng ời am hiểu pháp luật và hoàn cảnh  ặc thù của ng ời d ới 18 

tuổi vi phạm.  

Việc thực hiện QBC thông qua sự trợ giúp củ  NBC luôn  i  ôi 

với những bảo  ảm pháp lý không chỉ  ối với ng ời bị buộc tội mà  ối 

với cả NBC của họ. Trong một chừng mực nhất  ịnh, trách nhiệm của 

 á   ơ qu n THTT là yếu tố quyết  ịnh hiệu quả trong hoạt  ộng bào 

chữa củ  NBC. Và NBC là ng ời bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp 

pháp của bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi tr ớc sự buộc tội của các 

 ơ qu n  ó  hứ  năng.  

 Việc lựa chọn NBC phụ thuộc vào ý chí củ  ng ời bị buộc tội 

(khoản 1 Điều 75 Bộ luật TTHS). Họ có quyền thực hiện hoặc từ chối 

quyền   ợc nhờ NBC. Trong tr ờng hợp ng ời bị buộc tội tự thuê NBC, 

thì chi phí cho việc bào chữa sẽ do họ tự chi trả.  

1.3. Các yếu tố đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo dưới 18 

tuổi 

1.3.1. Đ m b o về pháp lý 
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Buộc tội và bào chữa luôn song song tồn tại. QBC, Bảo  ảm QBC 

của bị can, bị cáo nói chung xuất phát từ yêu cầu bảo vệ Đồng thời việc 

ghi nhận  ó là  ơ sở  ể xây dựng nguyên tắ   ơ bản  ảm bảo QBC của 

bị can, bị cáo tại Điều 11 Bộ luật TTHS củ  n ớc ta. 

Cụ thể hó  quy  ịnh trên của Hiến pháp, Điều 16 Bộ luật TTHS 

2015  ã quy  ịnh việc bảo  ảm và  ơ qu n  ó trá h nhiệm trong việc bảo 

 ảm thực hiện QBC của bị can, bị cáo. Ngoài ra Bộ luật TTHS còn có 

nhiều quy  ịnh liên qu n  ến việc thực hiện và tạo  iều kiện cho việc 

thực hiện QBC của bị can, bị cáo ở  á   iều khá  nh u nh   á   iều 74, 

75, 58, 291, 320…Trong  ó quy  ịnh về quyền của bị can, bị cáo khi 

tham gia tố tụng; về nghĩ  vụ của NBC, những tr ờng hợp  ơ qu n 

THTT phải  ảm bảo có sự tham gia của NBC; tr ờng hợp bào chữa chỉ 

 ịnh mà NBC vắng mặt tại phiên tò  thì HĐXX phải hoãn phiên tòa; 

NBC   ợc trình bày lời bào chữa sau khi kiểm sát viên trình bày lời luận 

tội.  Văn bản pháp lý góp phần quan trọng trong việc bảo  ảm thực hiện 

QBC của bị can, bị cáo,  ó là Luật luật s  năm 2006. Đây là một trong 

những b ớc tiến mới trong quá trình hoàn thiện chế  ịnh luật s  nói 

chung và QBC của bị can, bị cáo nói riêng. Luật Luật s  năm 2006 thể 

hiện sự quan tâm củ  Đảng và Nhà n ớ   ối với hoạt  ộng bổ trợ t  

pháp nói chung và QBC của bị can, bị cáo nói riêng. Luật Luật s   ã 

pháp  iển hóa Nghị quyết lần thứ 3 Ban chấp hành Trung  ơng Đảng 

cộng sản Việt N m khó  VIII  ề ra.   

 Việt N m là n ớ   hâu Á  ầu tiên và là n ớc thứ hai trên thế giới 

tham gia ký và phê chuẩn Công  ớc của Liên hợp quốc về quyền trẻ em 

(20/02/1990) ng y s u khi ký Công  ớ    ợc mở  ho  á  n ớc ký kết. 

Công  ớc về quyền trẻ em của Liên hợp quố   ã thể hiện sự quan tâm 

của cả nhân loại  ối với trẻ em nói chung và ng ời d ới 18 tuổi nói 

riêng. Để  ảm bảo các quyền của trẻ em, Việt N m  ã b n hành  á  văn 

bản pháp luật, luật liên quan tới quyền trẻ em.  Ngay từ khi xây dựng Bộ 
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luật TTHS  ầu tiên (1989),  húng t   ã dành một  h ơng riêng quy  ịnh 

về thủ tụ   ối với những vụ án mà bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi. 

Qua nhiều lần sử   ổi, bổ sung,  á  quy  ịnh này càng ngày càng hoàn 

thiện hơn. 

1.3.2. Đ m b o về  ơ   u tổ ch c 

Bộ luật TTHS 2015  ã dành toàn bộ Ch ơng XXVIII – Phần thứ 

bảy  ể quy  ịnh về thủ tục tố tụng  ối với ng ời d ới 18 tuổi. Chính vì 

vậy mà việc bảo vệ các quyền  ó  ũng rất    dạng, bằng những ph ơng 

thứ , ph ơng tiện và biện pháp khác nhau cả về mặt tổ chức, quản lý, 

hành chính, kinh tế lẫn các biện pháp pháp lý,  ặc biệt là lĩnh vực TTHS. 

Đó là tr o  ho  á  em những quyền tố tụng  ể họ tự bảo vệ quyền lợi của 

mình,  ồng thời quy  ịnh những  iều khoản nhằm bảo  ảm cho việ   iều 

tra, truy tố, xét xử VAHS   ợc khách quan, toàn diện và  úng pháp luật, 

tránh làm o n ng ời vô tội.   

Nh   húng t   ều biết, khi nói  ến TTHS là nói  ến trình tự, thủ 

tụ   iều tra, truy tố, xét xử một VAHS  ũng nh  quyền và nghĩ  vụ của 

những ng ời tham gia tố tụng. Tr ớc hết, ng ời d ới 18 tuổi tham gia 

TTHS với t   á h là bị can, bị cáo.  Có thể nói rằng không có bị can, bị 

cáo thì không có VAHS.  

Xuất phát từ nhận thức này mà Bộ luật TTHS Việt N m  ã dành 

một  h ơng riêng quy  ịnh về thủ tụ  TTHS  ối với những vụ án mà bị 

can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi. T  t ởng này hoàn toàn phù hợp với 

Tuyên ngôn về quyền trẻ em năm 1959 và Công  ớc về quyền trẻ em mà 

trong  ó trẻ em   ợ   oi là ng ời còn non nớt về thể chất và trí tuệ và vì 

thế cần   ợc bảo vệ và  hăm só   ặc biệt, kể cả sự bảo vệ thích hợp về 

mặt pháp lý tr ớ   ũng nh  s u khi r   ời.  

Tuy nhiên ngoài những quy  ịnh này ra thì những quy  ịnh chung 

khác  của Bộ luật TTHS  ũng   ợc áp dụng. Để  ơ qu n THTT thực hiện 

tốt nhiệm vụ trên theo quy  ịnh của pháp luật, nhà n ớ   ã thành lập 
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một số  ơ qu n, tổ chứ  nh   á   oàn luật s , văn phòng luật s ,  á  tổ 

chứ  TGPL,  á   ơ qu n bổ trợ t  pháp… á   ơ qu n, tổ chứ  này  ã 

góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp 

củ   ông dân  ũng nh  QBC  ủa bị can, bị  áo nói  hung. Tr ớc hết,  ơ 

quan THTT là những  ơ qu n   ợc Bộ luật TTHS quy  ịnh có nhiệm vụ 

bảo  ảm cho bị can, bị cáo thực hiện QBC của họ nh   ã khẳng  ịnh ở 

trên, phải   ợc tổ chức một cách hợp lý nhằm tăng   ờng tốt hơn nữa 

mối quan hệ giữ  CQĐT, Viện kiểm sát, Tòa án trong quá trình tiến hành 

giải quyết VAHS,  ảm bảo  úng thời hạn theo quy  ịnh của pháp luật, 

không  ể lọt tội phạm, không làm o n ng ời vô tội. 

Viện kiểm sát phải tạo những khả năng thực tế, những  iều kiện 

cần thiết và những biện pháp do pháp luật quy  ịnh  ể bị can, bị cáo là 

ng ời d ới 18 tuổi có thể h ởng những quyền mà pháp luật quy  ịnh cho 

họ;  ồng thời tạo  iều kiện cho NBC có thể tham gia tích cực vào việc 

bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể  ặc biệt này. Thêm 

vào  ó, bằng chứ  năng, hoạt  ộng của mình, Viện kiểm sát phải ngăn 

ngừa, hạn chế và xử lý kịp thời các hành vi gây cản trở hoặc xâm hại  ến 

QBC của bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi.  Trong  á  gi i  oạn 

TTHS từ khởi tố,  iều tra, xét xử có nhiều chủ thể tham gia vào mỗi giai 

 oạn cụ thể, trong  ó Viện kiểm sát là  ơ qu n duy nhất tham gia trong 

tất cả  á  gi i  oạn của TTHS. Nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong việc 

bảo  ảm QBC của bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi   ợc thể hiện ở 

những hoạt  ộng sau: kiểm sát việc khởi tố,  iều tra và áp dụng các biện 

pháp ngăn  hặn của các  ơ qu n THTT;  ảm bảo QBC của bị can, bị cáo 

là ng ời d ới 18 tuổi trong gi i  oạn hồ sơ  huyển sang Viện kiểm sát 

và gi i  oạn xét xử. 

Trách nhiệm của cơ quan Tòa án  

Việc xét xử tại phiên tò   ó ý nghĩ  hết sức quan trọng trong toàn 

bộ quá trình giải quyết một VAHS. Để việc xét xử tại phiên tòa luôn có 



 27 

hai bên tham gia: bên buộc tội và bên gỡ tội (bên bào chữ ), do  ó Tò  

án phải bảo  ảm cho bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi và NBC của họ   ợc 

tham gia phiên tòa 

Bị  áo là  ối t ợng bị phán xét bởi Tòa án, chính vì vậy, các quyền 

và lợi ích hợp pháp của bị cáo chỉ có thể   ợc bảo  ảm có hiệu quả khi 

họ th m gi  phiên tò .  Nh  vậy, việ  th m gi  phiên tò  là nghĩ  vụ bắt 

buộc  ối với bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi,  ồng thời  ũng là  iều kiện  ể 

Tòa án tiến hành việc xét xử.   

Tò  án  ó nghĩ  vụ phải bảo  ảm QBC cho bị cáo là ng ời d ới 18 

tuổi theo những nội dung s u: Tò  án  ó nghĩ  vụ giải thích cho bị cáo 

các quyền và nghĩ  vụ của họ; Tòa án bảo  ảm cho bị cáo thực hiện 

quyền tự bào chữa và nhờ ng ời khác bào chữa. Hoạt  ộng tranh tụng 

trong TTHS là một quy  ịnh mang tính dân chủ; Tò  án  ảm bảo cho bị 

 áo     r   hứng cứ và những yêu cầu; Tòa án bảo  ảm cho bị cáo nói 

lời sau cùng.  

Việc phân công thẩm phán giải quyết các vụ án  ó ng ời tham gia 

tố tụng là ng ời d ới 18 tuổi hiện nay còn bất hợp lý. Theo quy  ịnh của 

pháp luật TTHS, khi một vụ án   ợc Tòa án thụ lý sẽ do Chánh án 

TAND cấp huyện phân công một thẩm phán thụ lý, giải quyết và làm chủ 

tọa phiên tòa. Phó Chánh án có thể   ợc Chánh án ủy nhiệm phân công 

án. Theo Báo cáo khảo sát nhu cầu của TAND cấp huyện trên toàn quốc, 

phần lớn ý kiến   ợc khảo sát cho rằng việc phân công án phụ thuộc quá 

nhiều vào ý kiến của lãnh  ạo Tò  án. Cá  lãnh  ạo Tòa án phân công 

công tác cho thẩm phán dựa trên hai tiêu chí chính là khối l ợng công 

việc mà thẩm phán  ó   ng giải quyết và chuyên môn hoặc kinh nghiệm 

của thẩm phán trong vụ việc giải quyết. Ngoài r ,  òn  ó lãnh  ạo Tòa 

án áp dụng  á  tiêu  hí khá   ể phân công công việ  nh : phân công phù 

hợp với vị trí và thâm niên công tác của thẩm phán; theo tính chất vụ án; 

tuần tự…Những tiêu chí phân công nêu trên cho phép Chánh án chủ 
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 ộng và linh hoạt trong việc phân công thẩm phán. Tuy nhiên,  iều này 

 ũng dẫn  ến một số khiếm khuyết nh  vụ án   ợc phân công dựa trên 

những quyết  ịnh cá nhân củ  lãnh  ạo Tòa án dẫn  ến tình trạng có 

thẩm phán nhiều việc, có thẩm phán ít việc, hoặc có những vụ án   ợc 

phân  ông không  úng  ối t ợng chuyên môn, lĩnh vực xét xử. 

Nh  vậy,  ể bảo  ảm thực hiện QBC của bị can, bị cáo là ng ời 

d ới 18 tuổi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ củ  mình,  á   ơ qu n 

THTT,  á   ơ qu n bổ trợ t  pháp nh   oàn luật s , văn phòng luật s , 

các tổ chức TGPL phải luôn   ợc hoàn thiện về mặt tổ chức cho phù hợp 

với yêu cầu thực tiễn  ề ra. Sự hoàn thiện về tổ chức củ   á   ơ qu n nói 

trên cùng với việ  nâng   o trình  ộ chuyên môn nghiệp vụ,  ạo  ức 

nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của những ng ời tiến hành và tham 

gia tố tụng thì việc giải quyết VAHS sẽ   ợc tiến hành một cách nhanh 

chóng, kịp thời,  úng pháp luật, bảo  ảm không  ể lọt tội phạm, không 

làm o n ng ời vô tội. 

1.3.3. Đảm bảo về mặt ý thức pháp luật 

Họ cho rằng, tội phạm  ã rõ ràng thì luật s  không thể bào chữa 

cho kẻ phạm tội. Thậm chí một số thẩm phán cho rằng luật s   hỉ gây 

khó khăn  ho  ông tá  xét xử, vì thế mà  ó thái  ộ không  úng  ối với 

luật s … Trong kho  học TTHS và thực tiễn hoạt  ộng  iều tra, truy tố, 

xét xử vẫn còn xuất hiện t  t ởng hạ thấp vai trò của NBC. Quan niệm 

nh  vậy  ối với NBC là trái với quy  ịnh của pháp luật và chính sách 

hình sự củ  Đảng và Nhà n ớc ta. Việc bào chữ  kiên  ịnh, dũng  ảm 

trong TTHS chẳng những không cản trở mà  òn thú   ẩy cuộ   ấu tranh 

chống tội phạm, khắc phục những sai lầm trong việc xử lý án, xét xử 

không  ó  ăn  ứ ng ời vô tội. 

Với nhiệm vụ xá   ịnh sự thật của vụ án một cách khách quan, 

toàn diện và  ầy  ủ, làm rõ chứng cứ xá   ịnh có tội, chứng cứ xá   ịnh 

vô tội; những tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm của bị 
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can, bị cáo ng ời d ới 18 tuổi, bảo vệ kỷ   ơng pháp luật song song với 

việc phát huy tính dân chủ, thì trách nhiệm củ   ơ qu n THTT một mặt 

phải nghiêm chỉnh tuân thủ, tránh tình trạng vi phạm pháp luật trong quá 

trình giải quyết vụ án, một mặt phải bảo  ảm  úng pháp luật, tránh mọi 

sai lầm có thể ảnh h ởng  ến quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị 

cáo ng ời d ới 18 tuổi. Khi giải quyết VAHS,  ơ qu n THTT phải nhận 

thức rằng: 

- Sự tham gia của NBC là yếu tố khá h qu n  ể vụ án giải quyết 

  ợ   úng  ắn. Về phía NBC, họ là những ng ời am hiểu pháp luật cùng 

với việc tham gia tố tụng  ể bảo vệ bị can, là ng ời d ới 18 tuổi không 

 ó nghĩ  là giúp họ lẩn tránh hoặc thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật 

 ối với hành vi phạm tội mà bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi  ã gây 

ra, mà phải trên  ơ sở của pháp luật bảo  ảm nguyên tắ  không  ể lọt tội 

phạm, không làm o n ng ời vô tội.  

Tiểu kết chương 

Quyền bào chữa của bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi là một trong 

những quyền quan trọng   ợc pháp luật tố tụng hình sự quy  ịnh nhằm 

chống lại sự buộc tội củ   ơ qu n  ó thẩm quyền buộc tội,  ể bảo vệ các 

quyền lợi í h  hính  áng  ủa bị cáo. Quyền bào chữa không chỉ thể hiện 

tính dân chủ trong hoạt  ộng tố tụng mà còn là yếu tố bảo  ảm cho hoạt 

 ộng  iều tra, truy tố, xét xử  úng ng ời  úng tội, tránh những vi phạm 

có thể xảy ra từ phí   ơ qu n tiến hành tố tụng và ng ời tiến hành tố 

tụng. 

Khi tham gia tố tụng, bị can, bị  áo th ờng cho rằng  ối với  iều 

tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán thì họ chỉ là ng ời phạm tội do vậy, 

cho dù họ có thanh minh hay giải thí h gì thì  ũng  hỉ là vô ích mà thôi.  
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Chương 2 

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ ĐẢM BẢO 

QUYỀN BÀO CHỮA CỦA BỊ CÁO DƯỚI 18 TUỔI VÀ THỰC 

TIỄN ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

2.1. Quy định của pháp luật về đảm bảo quyền bào chữa của bị 

cáo  dưới 18 tuổi 

So với những lần sử   ổi tr ớ   ây, Bộ luật TTHS 2015  ã   ợc 

sử   ổi, bổ sung một cách toàn diện, và ghi nhận thêm một số  iều luật 

mớiViệc bổ sung quyền này  ối với ng ời bị tạm giữ xuất phát từ quan 

 iểm cho rằng ng ời bị tạm giữ   ợ  xá   ịnh là ng ời bị tình nghi thực 

hiện tội phạm  ối với VAHS, do vậy họ có quyền   ợc bào chữa.  

2.1.1. Đảm bảo quyền tự bào chữa của bị cáo dưới 18 tuổi 

Kể từ khi có quyết  ịnh     vụ án ra xét xử, chủ thể tự bào chữa là 

bị cáo, quyền bào chữa của bị cáo vẫn   ợc bảo  ảm.   

Trên  ơ sở quyết  ịnh     vụ án ra xét xử, với những  ăn  ứ cho 

rằng những ng ời THTT   ợc ghi trong quyết  ịnh  ó không vô t  trong 

khi làm nhiệm vụ thì bị cáo có quyền  ề nghị th y  ổi họ. Cũng từ  ó, bị 

cáo có thể kịp thời  ề xuất việc triệu tập thêm ng ời làm chứng hoặc 

chuẩn bị thêm vật chứng  ể     r  xem xét tại phiên toà.  

Đồng thời quy  ịnh này nhằm giúp bị  áo   ợc tự bào chữa cho 

mình. Quy  ịnh này  ũng  ặt ra yêu cầu  ối với  á   ơ qu n THTT phải 

giải quyết vụ án theo  úng thủ tục pháp luật, các văn bản, quyết  ịnh 

  ợc ban hành phải  ó  ăn  ứ và hợp pháp. 

Thông qua quyết  ịnh này, bị  áo   ợc biết về tội d nh,  iều 

khoản của Bộ luật hình sự mà VKS  ề nghị truy tố, thời gian, ngày, 

tháng, năm,  ị   iểm mở phiên tòa, họ tên Thẩm phán, Hội thẩm nhân 

dân, Th  ký tò  án, VKS, ng ời bào chữ , ng ời phiên dịch nếu có; họ 

tên ng ời   ợc triệu tập  ến phiên tò   ể xét hỏi; vật chứng.... 

- Bị cáo có quyền tham gia phiên tòa  
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Việc tham gia phiên toà của bị cáo và các bên là một bảo  ảm cho 

vụ án   ợc xét xử trực tiếp và là  iều kiện thuận lợi  ể làm sáng tỏ các 

tình tiết của vụ án, qu   ó xá   ịnh   ợc sự thật của vụ án.  

Hơn nữa, xét xử là khâu trung tâm của quá trình tố tụng, có tác 

dụng quyết  ịnh  ến quyền và lợi ích của bị cáo. Cho nên, sự có mặt tại 

phiên toà của bị cáo là bảo  ảm quan trọng, cần thiết cho họ thực hiện 

quyền bào chữa của mình. Thực tiễn xét xử cho thấy rằng chính trong 

 iều kiện công khai, dân chủ tại phiên toà, có nhiều tr ờng hợp bị  áo  ã 

khai báo hoàn toàn khác so với những gì  ã kh i báo tại CQĐT. Và, lời 

khai tại Toà án  úng  ắn hơn, khá h qu n hơn. Bằng chính những lời nói 

của mình qua việc trả lời, tranh tụng tại phiên toà, bị  áo  ó  iều kiện 

thuận lợi nhất  ể bảo vệ mình. Do vậy mà pháp luật qui  ịnh nếu bị cáo 

vắng mặt tại phiên toà thì Toà án phải hoãn hoặc tạm  ình  hỉ phiên toà.  

Để  ảm bảo cho bị cáo thực hiện các quyền  ó Tò  án  hỉ   ợc 

phép xét xử vắng mặt bị cáo trong những tr ờng hợp   ợc quy  ịnh tại 

khoản 2  iều 290 Bộ luật TTHS 2015, nếu bị cáo vắng mặt thì phải hoãn 

phiên tò . Th m gi  phiên tò   ũng là nghĩ  vụ của bị cáo, nếu bị cáo 

vắng mặt tại phiên tò  mà không  ó lý do  hính  áng thì sẽ bị áp giải. 

Quyền   ợc giải thích về quyền và nghĩ  vụ của bị  áo   ợc quy 

 ịnh tại  iểm a khoản 2  iều 60 Bộ luật TTHS 2015.  

Là chủ thể  ặc biệt tham gia phiên toà, bị cáo có quyền  ề nghị 

th y  ổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, th  ký phiên toà, ng ời phiên 

dịch nếu xét thấy  ó  ăn  ứ cho rằng họ không vô t  trong khi thực hiện 

nhiệm vụ, ảnh h ởng  ến việc bảo  ảm quyền, lợi ích hợp pháp của bị 

cáo. Những  ăn  ứ  ó  ó thể do pháp luật qui  ịnh cụ thể tại BLTTHS 

hoặ   ũng  ó thể là  á   ăn  ứ khác. Chẳng hạn, ng ời THTT có quan hệ 

mật thiết với bên bị hại, hoặc những ng ời có liên quan khác trong vụ 

án, h y ng ời THTT tr ớ   ây  ó mâu thuẫn với bị cáo...  
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Quyền này của bị  áo  ồng thời  ũng là nghĩ  vụ củ  ng ời THTT 

buộc phải từ chối tham gia xét xử khi có những  ăn  ứ theo qui  ịnh của 

pháp luật.  

- Bị cáo có quyề                    ồ v t, yêu cầu Bị cáo có quyền 

                      ồ v t tại phiên tòa xét xử. 

HĐXX xem xét và giải quyết yêu cầu của bị cáo.  

- Bị cáo có quyền trình bày ý ki n tranh lu n tại phiên tòa (Đ ều 

60 B   HS     2015)  

Theo nguyên tắc bảo  ảm quyền bình  ẳng tr ớc tòa án -  iều 9 

Bộ luật TTHS và theo quy  ịnh tại  iều 322 Bộ luật TTHS thì Tòa án, 

chủ tọa phiên tòa có trách nhiệm tạo  iều kiện cho bị cáo tranh luận, 

trình bày hết ý kiến nhằm làm rõ sự thật khách quan của vụ án. 

Quá trình tranh luận  ể các bên trình bày ý kiến bảo vệ quyền và 

lợi ích củ  mình,  áp lại ý kiến củ  ng ời khá    ợc diễn ra không bị 

hạn chế về thời gi n. Có nghĩ  là,  hủ toạ phiên toà không   ợc khống 

chế thời gian phát biểu ý kiến của các bên. Tuy nhiên, chủ toạ phiên toà 

có quyền nhắc nhở các bên tranh luận  ể họ không nói về những vấn  ề 

không liên qu n  ến vụ án  ũng nh  vấn  ề  ó liên qu n nh ng  ã   ợc 

nói  ến một hoặc vài lần. Trong quá trình tranh luận  ó, khá  với các 

bên tham gia khác, bị cáo là bên duy nhất   ợc nói lời sau cùng.  

Có thể coi lời nói sau cùng của bị cáo là kết luận của bị cáo sau 

khi Hội  ồng xét xử  ã hỏi, nghe xét hỏi và tranh luận tại phiên toà về 

việc không nhận tội h y  ề nghị với Toà án l u ý, xem xét  ến vấn  ề 

này hay vấn  ề khác hoặ   ề nghị   ợc khoan hồng, giảm nhẹ trách 

nhiệm. Thực tiễn xét xử những năm gần  ây  ho thấy, có nhiều tr ờng 

hợp ở phần nói lời sau cùng, sau khi nhận tội, bị  áo  ã kh i toàn bộ sự 

thật của vụ án và những tình tiết khác có liên quan. Đây không những 

chỉ là việc thành khẩn kh i báo, ăn năn hối cải mà còn có thể   ợc coi là 
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việc tích cự  giúp  ỡ  á   ơ qu n  ó trá h nhiệm phát hiện,  iều tra tội 

phạm.  

Việc nói lời sau cùng của bị cáo không bị hạn chế về thời gian và 

càng không phải là  ể khép lại quá trình tranh tụng. Nếu qua lời nói sau 

cùng với việc trình bày những tình tiết mới  ó ý nghĩ  qu n trọng  ối với 

vụ án, và với những  ề nghị hợp lý của bị  áo  òi hỏi cần xét hỏi thêm 

thì Hội  ồng xét xử phải quyết  ịnh xét hỏi thêm  ể làm sáng tỏ các vấn 

 ề mới   ợc nêu ra. Các vấn  ề  ó phải   ợc thẩm tra tại phiên toà và là 

 ăn  ứ  ể giải quyết vụ án.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, khi án  h    ó hiệu lực, bị cáo vẫn là 

ng ời  h    ó tội (mặ  dù trong tr ờng hợp án sơ thẩm  ã kết tội bị 

cáo). Họ có quyền kháng cáo yêu cầu Toà án cấp trên xét xử lại theo 

trình tự phúc thẩm. Với việc giải quyết án phúc thẩm, Toà án cấp trên 

trực tiếp xét lại bản án, quyết  ịnh củ  Toà án  ã xét xử sơ thẩm. Qua 

 ó,  ấp phúc thẩm thẩm tra tính hợp pháp,  ó  ăn  ứ của bản án, quyết 

 ịnh sơ thẩm, phát hiện, khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, sai phạm 

trong quá trình xét xử sơ thẩm.  

Tr ớc khi bắt  ầu hoặ   ho  ến tr ớ  khi HĐXX nghị án, bị cáo 

có quyền bổ sung, th y  ổi, rút kháng cáo. Việc sử   ổi, bổ sung  ó 

không   ợc làm xấu hơn tình trạng của bị cáo.  

Khi xét xử phúc thẩm, Toà án xem xét lại phần của bản án bị 

kháng cáo và khi cần thiết có thể xem xét lại cả phần không bị kháng 

cáo. Song, Toà án cấp phúc thẩm không có nhiệm vụ xem xét lại phần 

của bản án không bị kháng  áo  ể tăng nặng trách nhiệm hình sự  ối với 

bị cáo. 

Tr ớc khi xét xử hoặc trong khi xét hỏi tại phiên toà phúc thẩm, bị 

cáo có quyền thu thập, bổ sung chứng cứ mới. Toà án  ó nghĩ  vụ xem 

xét,  ánh giá  á   hứng cứ mới này cùng với các chứng cứ tr ớ   ây.  
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Và với kháng cáo của bị cáo, trong quá trình xét xử phúc thẩm, 

thấy có những  ăn  ứ cho rằng bị cáo không phạm tội thì Toà án tuyên 

bố bị cáo không phạm tội, l u bản án sơ thẩm và  ình  hỉ vụ án.  

 2.1.2. Đảm bảo quyền nhờ người bào chữa 

* Quy định về người bào chữa 

Chế  ịnh NBC  ã   ợc ghi nhận ngay trong Bộ luật TTHS 2003 

khi xá   ịnh NBC là ng ời tham gia tố tụng. NBC không có quyền lợi 

í h liên qu n  ến vụ án. 

Tuy nhiên, luật s  là khái niệm nghề nghiệp còn NBC là một khái 

niệm tố tụng.   

Theo Điều 2 Luật Luật s    ợc sử   ổi, bổ sung số 20/2012/QH13 

ngày 2011-2012 của Quốc Hội, quy  ịnh: “Luật s  là ng ời  ó  ủ tiêu 

chuẩn,  iều kiện hành nghề theo quy  ịnh của Luật này, thực hiện dịch 

vụ pháp lý theo yêu cầu củ   á nhân,  ơ qu n, tổ chứ ”. Khoản 1 Điều 

22 Luật Luật s  quy  ịnh: “Luật s  th m gi  tố tụng với t   á h là ng ời 

bào chữ   ho ng ời bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặ  là ng ời bảo vệ 

quyền lợi củ  ng ời bị hại, nguyên  ơn dân sự, bị  ơn dân sự, ng ời có 

quyền lợi, nghĩ  vụ liên quan trong vụ án hình sự”. 

Ngoài việc nhờ luật s  là NBC  ho mình, bị can, bị cáo còn có thể 

thông qu  ng ời  ại diện hợp pháp của mình mà thực hiện QBC. Cho 

 ến thời  iểm này, Bộ luật TTHS Việt Nam vẫn  h    ó một quy  ịnh cụ 

thể nào về ng ời  ại diện hợp pháp của bị can, bị cáo trong vụ án hình 

sự nh   ối với một số ng ời tham gia tố tụng khác. Tuy nhiên ở cấp  ộ 

văn bản d ới luật, Thông t  liên ngành số 01/TTLN ngày 8-12-1988 của 

TAND tối cao. 

Khi ng ời  ại diện hợp pháp của bị cáo là NBC, thì họ thực hiện 

quyền và nghĩ  vụ củ  NBC theo quy  ịnh của pháp luật,  ồng thời họ 

vẫn có quyền và nghĩ  vụ với t   á h là ng ời  ại diện hợp pháp của bị 

 áo. Ng ời  ại diện hợp pháp của bị cáo có thể  ồng thời là ng ời  ại 
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diện gi   ình bị cáo. Nếu là ng ời  ại diện gi   ình  ủa bị cáo thì ngoài 

quyền và nghĩ  vụ  ối với ng ời  ại diện hợp pháp của bị cáo, họ còn có 

quyền và nghĩ  vụ củ   ại diện gi   ình bị  áo theo quy  ịnh của pháp 

luật. Ng ời  ại diện hợp pháp của bị cáo mà lại là bố mẹ của bị cáo thì 

 òn  ó nghĩ  vụ bồi th ờng thiệt hai thay cho bị cáo với t   á h là bị 

 ơn dân sự trong VAHS theo quy  ịnh của Bộ luật Dân sự. Quyền và 

nghĩ  vụ củ  ng ời  ại diện hợp pháp của bị  áo trong gi i  oạn xét xử 

  ợ  quy  ịnh tại khoản 2 Điều 75; khoản 3 Điều 419; Điều 420 Bộ luật 

TTHS 2005, cụ thể là: lựa chọn NBC cho bị cáo; có quyền tham gia tố 

tụng theo quyết  ịnh của Tòa án; có mặt khi Tòa án lấy lời khai của bị 

cáo; hỏi bị cáo nếu   ợc Hội  ồng xét xử (HĐXX)  ồng ý;   ợ      r  

tài liệu,  ồ vật, yêu cầu và  ề nghị th y  ổi ng ời THTT; tham gia tranh 

luận; khiếu nại các hành vi tố tụng của những ng ời có thẩm quyền 

THTT và các quyết  ịnh củ  Tò  án;  ọc hồ sơ vụ án khi kết thú   iều 

tra và phải có mặt tại phiên tòa.  

 Tuy nhiên về lâu dài, Bộ luật TTHS cần thiết phải bổ sung những 

quy  ịnh cụ thể  ể việc áp dụng pháp luật   ợc thống nhất.  

Nh  vậy,  ể  ảm bảo tính thống nhất từ CQĐT  ến Tòa án, thì cần 

phải có một Thông t  liên tịch của TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ 

Công an và Bộ T  pháp h ớng dẫn chế  ịnh BCVND hoặc Chính phủ 

ban hành một Nghị  ịnh về chế  ịnh BCVND  ể  ảm bảo QBC cho bị 

can, bị  áo  ũng nh  hoạt  ộng bào chữa của những ng ời không phải là 

luật s . 

Tuy nhiên, do những hạn chế về tâm sinh lý mà bị can, bị cáo là 

ng ời d ới 18 tuổi không tự mình thực hiện   ợc một số các quyền và 

nghĩ  vụ  ho nên  ể bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của họ, Bộ luật 

TTHS  ã quy  ịnh một số quyền và nghĩ  vụ  ặc biệt dành cho bị can, bị 

cáo là ng ời d ới 18 tuổi trong  ó  ó QBC   ợ  quy  ịnh tại Điều 414 

Bộ luật TTHS hiện hành. QBC  ó   ợc thể hiện nh  s u:  
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Ng ời  ại diện hợp pháp của bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi 

có thể lựa chọn NBC hoặc tự mình bào chữa cho bị can, bị cáo.  

Thực tế  ã xảy ra những tr ờng hợp bị can, bị cáo là ng ời d ới 

18 tuổi hoặ  ng ời  ại diện hợp pháp của họ từ chối sự giúp  ỡ, hỗ trợ 

về mặt pháp lý của luật s  vì họ không   ợc giải thích về nội dung của 

QBC, nh  họ không hiểu biết hết về chế  ộ thù lao cho luật s  h y 

những tr ờng hợp   ợ  giúp  ỡ mà không phải trả thù lao.  

Đề cập tới quyền từ chối luật s   ủa bị cáo ng ời d ới 18 tuổi, 

Công văn số 16/1999/KHXX của TAND tối cao ngày 01/12/1999 có 

h ớng dẫn nh  s u:  ối với tr ờng hợp luật s   hỉ  ịnh theo pháp luật 

vắng mặt tại phiên tòa mà tại phiên tòa bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi từ 

chối NBC của mình, thì Tòa án lập biên bản về việc từ chối NBC của bị 

cáo và biên bản phải có chữ ký của bị cáo hoặ  ng ời  ại diện hợp pháp 

của bị  áo l u vào hồ sơ vụ án và tiến hành xét xử bình th ờng.  

Tr ớc khi mở phiên tòa, bị can, bị  áo, ng ời  ại diện hợp pháp 

của họ yêu cầu th y  ổi hoặc từ chối NBC thì ng ời có yêu cầu phải làm 

văn bản trong  ó ghi rõ lý do yêu  ầu th y  ổi hoặc từ chối NBC và 

ng ời có yêu cầu phải ký tên hoặ   iểm chỉ vào biên bản.  Về yêu cầu 

th y  ổi hoặc từ chối NBC   ợc giải quyết nh  s u:  

Tr ờng hợp yêu cầu th y  ổi NBC, thì thẩm phán   ợc phân công 

làm chủ tọ  phiên tò   ăn  ứ vào khoản 2 và khoản 3 Điều 74 của Bộ 

luật TTHS, h ớng dẫn tại mục 1 Phần II của Nghị quyết này  ể xem xét, 

quyết  ịnh chấp nhận hoặc không chấp nhận.  

Tr ờng hợp yêu cầu từ chối NBC, thì vẫn tiến hành triệu tập NBC 

 ã   ợc phân cử tham gia phiên tòa theo thủ tục chung.  

Và yêu cầu th y  ổi hoặc từ chối NBC   ợc giải quyết nh  s u:  

Tr ờng hợp yêu cầu th y  ổi NBC, thì HĐXX thảo luận và thông 

qua tại phòng xử án.  
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Tóm lại, khi tham gia TTHS, bằng những hiểu biết pháp luật và kỹ 

năng nghề nghiệp của mình, NBC giúp cho bị can, bị cáo là ng ời d ới 

18 tuổi thực hiện tốt hơn QBC  ủa họ theo quy  ịnh của pháp luật  ồng 

thời giúp  ho  ơ qu n THTT giải quyết vụ án một cách khách quan, toàn 

diện và  ầy  ủ, tránh thiên về buộc tội và xem xét một chiều.  

2.2. Thực tiễn đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo dưới 18 tuổi 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

2.2.1. Khái quát về  ặ    ểm t  nhiên, tình hình kinh t  xã hội 

thành ph  Hà Nội 

Thủ  ô Hà Nội n ớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩ  Việt Nam, là 

trung tâm  ầu não về chính trị, văn hoá và kho  họ  kĩ thuật,  ồng thời 

là trung tâm lớn về giao dịch kinh tế và quốc tế của cả n ớc.  

Cá   ỉnh   o nhất là B  Vì 1.281 mét; Gi  Dê 707 mét; Chân 

Chim 462 mét; Th nh L nh 427 mét và Thiên Trù 378 mét…Khu vự  

nội  ô  ó một số gò  ồi thấp, nh  gò Đống Đ , núi Nùng . 

Hà Nội   ợc hình thành từ châu thổ sông Hồng, nét  ặ  tr ng  ủa 

vùng  ịa lí thành phố Hà Nội là “Thành phố sông hồ” h y “Thành phố 

trong sông”.  Trong  ó,  oạn sông Hồng chảy qua Hà Nội dài tới 163km 

(chiếm 1/3 chiều dài của con sông này chảy qua lãnh thổ Việt nam). 

Trong nội  ô ngoài 2  on sông Tô Lị h và sông Kim ng u  òn  ó hệ 

thống hồ  ầm là những   ờng tiêu thoát n ớc thải của Hà Nội. 

Nằm trong vùng nhiệt  ới gió mùa, khí hậu Hà Nội  ó  ặ  tr ng 

nổi bật là gió mùa ẩm, nóng và m   nhiều về mùa hè, lạnh và ít m   về 

mù   ông;   ợc chia thành bốn mùa rõ rệt trong năm: Xuân, Hạ, Thu, 

Đông. Mù  xuân bắt  ầu vào tháng 2 (hay tháng giêng âm lịch) kéo dài 

 ến tháng 4. Mùa hạ bắt  ầu từ tháng 5  ến tháng 8, nóng bứ  nh ng lại 

m   nhiều. Mùa thu bắt  ầu từ tháng 8  ến tháng 10, trời dịu mát, lá 

vàng rơi. Mù   ông bắt  ầu từ tháng 11  ến tháng 1 năm s u, thời tiết 

giá lạnh, khô hanh. Ranh giới phân chia bốn mùa chỉ có tính chất t ơng 
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 ối, vì Hà Nội  ó năm rét sớm,  ó năm rét muộn,  ó năm nóng kéo dài, 

nhiệt  ộ lên tới 40°C,  ó năm nhiệt  ộ xuống thấp d ới 5°C. 

 Tính  ến ngày 31 tháng 12 năm 2015, dân số Hà Nội là 7.558.956 

ng ời. Tính  ến năm 2018, dân số Hà Nội là 8.215.000 ng ời,  

Sau những th y  ổi về  ịa giới và hành  hính năm 2008, tính  ến 

ngày 31 tháng 12 năm 2015, Hà Nội hiện có 30  ơn vị hành chính cấp 

huyện – gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã – và 584  ơn vị hành chính cấp 

xã – gồm 386 xã, 177 ph ờng và 21 thị trấn. 55% dân số sống ở  ô thị 

và 45% dân số sống ở nông thôn. 

2 2 2               ờ    ới 18 tuổi phạm tộ        ịa bàn thành 

ph  Hà Nội 

Với  ặ   iểm là thành phố lớn, dân số  ông và  ặ  biệt  ơ  ấu dân 

số trẻ do  ó Hà Nội là nơi  ó tình hình ng ời d ới 18 tuổi phạm tội  ó số 

l ợng lớn. 

Bảng 2.1. Số người dưới 18 tuổi phạm tội bị đưa ra xét xử tại 

Hà Nội  trong 5 năm 2013 – 2017 

Năm Số ng ời d ới 18 tuổi bị     r  xét xử 

2013 673 

2014 766 

2015 781 

2016 841 

2017 876 

Tổng 3937 

Nguồn: Tòa án nhân dân thành ph  Hà Nội 

Qua bảng số liệu trên ta thấy tổng số 3.937 bị  áo d ới 18 tuổi bị 

    r  xét xử tại thành phố Hà Nội trong 5 năm từ năm 2013  ến năm 

2017, trong tổng số 24.699 bị cáo bị     r  xét xử trong 5 năm thì số bị 

 áo là ng ời d ới 18 tuổi phạm tội chiếm 15.9%. 
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Cùng với sự gi  tăng về số l ợng thì mứ   ộ nguy hiểm của tội 

phạm do ng ời d ới 18 tuổi thực hiện  ũng  ó xu h ớng nguy hiểm, liều 

lĩnh hơn. Tuy nhiên, do  ặ   iểm tâm sinh lý củ  ng ời d ới 18 tuổi còn 

non nớt về thể chất và tinh thần nên  ộng  ơ, mụ   í h phạm tội của các 

em th ờng  ơn giản hơn. Cùng với  ó là hành vi phạm tội th ờng diễn 

r  nh nh  hóng, m ng tính m nh  ộng, liều lĩnh, do  ó, hành vi phạm tội 

do ng ời d ới 18 tuổi thực hiện không tinh vi, xảo quyệt.   

Mặc dù vậy, trong những năm gần  ây tính  hất nguy hiểm của tội 

phạm do ng ời d ới 18 tuổi thực hiện   o hơn, số l ợng các vụ án do 

ng ời d ới 18 tuổi thực hiện có sử dụng bạo lực và có tính công khai, 

gây nguy hại lớn cho xã hội gi  tăng,  ộng  ơ, mụ   í h phạm tội rõ 

ràng và có sự chuẩn bị hơn so với tr ớc.   

Bên cạnh  ó,  ũng  ã xuất hiện một số vụ án do ng ời d ới 18 

tuổi thực hiện với tính chất băng nhóm, dùng hung khí  ể phạm tội. Tuy 

nhiên, phần lớn  á  nhóm, băng  ảng này  ều là hình thứ   ồng phạm 

 ơn giản - mọi thành viên trong nhóm  ều là ng ời thực hành.   

Về  ị  bàn th ờng   ợc thực hiện ở các thành phố, thị xã, các khu 

 ô thị mới và các khu vực tập trung nhiều dân   . Thời gian hoạt  ộng 

của tội phạm  ũng không  ó sự cố  ịnh, tội phạm có thể thực hiện trong 

bất cứ thời  iểm nào.  

Về  ơ  ấu của tội phạm do ng ời d ới 18 tuổi phạm tội th ờng tập 

trung vào các tội xâm phạm sở hữu hoặc tội xâm phạm tính mạng, sức 

khỏe, nhân phẩm, danh dự củ   on ng ời. 

* Nguyên nhân của tình hình phạm tội do người dưới 18 tuổi 

thực hiện tại thành phố Hà Nội 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn  ến việc phạm tội củ  ng ời d ới 

18 tuổi, tuy nhiên có một số nguyên nhân  ơ bản s u  ây:  

Về phí  gi   ình: Gi   ình  ó v i trò qu n trọng trong việc hình 

thành tính cách, giáo dụ   á  em tr ởng thành, phát triển lành mạnh. 
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Nếu một gi   ình  ó sự quan tâm, giám sát chặt chẽ các em thì sẽ là môi 

tr ờng tốt  ể  á h ly ng ời d ới 18 tuổi khỏi  iều kiện phạm tội, ng ợc 

lại nếu gi   ình buông lỏng quản lý, không có sự quan tâm tới các em thì 

sẽ là nguy  ơ      á  em vào  on   ờng phạm tội vì ng ời d ới 18 tuổi 

còn non nớt về thể chất và nhận thức, dễ bị bạn bè lôi kéo.   

Qua nghiên cứu, phần lớn trẻ em vi phạm pháp luật có hoàn cảnh 

gi   ình kinh tế khó khăn hoặc gặp hoàn cảnh éo le: bố mẹ ly thân, ly dị, 

bố mẹ không có việc làm hoặc việc làm không ổn  ịnh. Trong nhiều 

tr ờng hợp, ng ời d ới 18 tuổi phạm tội do thiếu sự quan tâm, giám sát 

dạy bảo củ  ng ời thân, nảy sinh tâm lý  hán  h ờng, bỏ học và bị bạn 

bè xấu rủ rê vào  on   ờng phạm tội.  

Về phí  nhà tr ờng: Cùng với gi   ình, nhà tr ờng  hính là nơi 

giáo dục và rèn luyện  á  em. Nhà tr ờng  hính là môi tr ờng  ể  ịnh 

h ớng cho sự phát triển củ   á  em, trong nhà tr ờng dạy dỗ các em 

những chuẩn mực của xã hội và cùng với gi   ình phối hợp quản lý các 

em. Tuy nhiên,  ó lú   ó nơi nhà tr ờng  h   thực hiện tốt chứ  năng 

của mình. Việc giáo dục lối sống,  ạo  ứ   ho  á  em trong nhà tr ờng 

 h     ợ  qu n tâm  úng mức, tình trạng họ  sinh l ời học, bỏ họ   i 

lang thang còn nhiều. Một số vụ án phạm tội xẩy r  do nhà tr ờng  h   

quản lý chặt chẽ,  h   nắm   ợc những mâu thuẫn trong họ  sinh  ể kịp 

thời can thiệp nên dẫn  ến tr ờng hợp học sinh tụ tập lại thành từng 

nhóm giải quyết các mâu thuẫn theo kiểu xã hội  en, dẫn  ến hành vi 

phạm tội.  

Sự phối hợp giữ  gi   ình và nhà tr ờng trong việc nắm tình hình 

học tập, sinh hoạt và quản lý, giáo dục họ  sinh  h   tiến hành th ờng 

xuyên, chặt chẽ, tình hình học sinh vi phạm nội quy, thậm chí liên quan 

 ến các tệ nạn xã hội vẫn  h     ợc phát hiện kịp thời.  

Nguyên nhân từ phía xã hội: Việt Nam   ng trong gi i  oạn phát 

triển, có sự giao thoa mạnh mẽ về kinh tế, văn hó  giữ   á  n ớc. Cùng 
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với những yếu tố tích cực trong sự giao thoa kinh tế, văn hó  thì  á  yếu 

tố mang tính tiêu cự   ũng xâm nhập ảnh h ởng tới mọi ng ời dân Việt 

N m,  ặc biệt là ng ời d ới 18 tuổi với tâm lý thích cái mới. Một trong 

những ảnh h ởng  ó là tính tự lập sớm củ  ng ời d ới 18 tuổi, các em 

luôn muốn khẳng  ịnh cái tôi của mình, luôn muốn thoát ly khỏi sự giám 

sát củ  gi   ình. Ngoài r  với tâm lý bố   ồng, dễ dàng trong việc tiếp 

thu, bắt  h ớc những hành vi m ng tính phiêu l u, mạo hiểm nên nguy 

 ơ phạm tội luôn cao.  

Bên cạnh  ó, tr ớc sự phát triển kinh tế mạnh mẽ,  á  n ớc trên 

thế giới   ng  ó xu h ớng xích lại gần nhau trong bối cảnh toàn cầu hóa 

thì các chuẩn mự   ạo  ức trong xã hội  ũng bị ảnh h ởng, các tệ nạn xã 

hội  ũng  ó  ơ hội phát triển, kèm theo  ó là những tá   ộng tiêu cực 

của sự phát triển khoa học kỹ thuật nh  sự phát triển công nghệ thông 

tin. Nhiều em khi   ợc hỏi về nguyên nhân phạm tội  ã nói do tá   ộng 

của các tệ nạn xã hội và do ảnh h ởng của mạng internet.  

Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nếp sống văn hó , bài 

trừ các tệ nạn xã hội nh   ờ bạc, mại dâm, m  túy…  h   thật sự hiệu 

quả. Công tác này mang nặng tính hình thứ ,  h   th ờng xuyên, liên 

tục, nội dung  h   phong phú nên không thu hút ng ời d ới 18 tuổi 

tham gia. Ngoài ra, công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lứa 

tuổi ng ời d ới 18 tuổi trong xã hội  h    ó những biện pháp hiệu quả, 

sức mạnh của các hệ thống chính trị xã hội  h     ợc phát huy. Vai trò 

của các tổ chứ  nh  Đoàn th nh niên  ộng sản Hồ Chí Minh, Đội nhi 

 ồng, Đội thiếu niên tiền phong còn thấp trong  ông tá   ấu tranh 

phòng, chống hành vi phạm pháp củ  ng ời d ới 18 tuổi.  

Về phí  ng ời d ới 18 tuổi: Một trong những nguyên nhân của 

tình hình phạm tội ở ng ời d ới 18 tuổi xuất phát từ  hính  ặ   iểm tâm 

sinh lý, nhận thức còn hạn chế củ   á  em. Ng ời d ới 18 tuổi   ng 

trong quá trình hoàn thiện về thể chất và tinh thần, nhận thức còn hạn 
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chế nên dễ dàng bị lôi kéo vào  on   ờng phạm tội. Ở  ộ tuổi này, với 

tâm lý luôn h ớng tới những  iều mới lạ, thích thể hiện bản thân nên 

trong nhiều tr ờng hợp chỉ vì những xích mích nhỏ mà có thể dẫn  ến 

hành vi vi phạm. Qua nghiên cứu cho thấy ng ời d ới 18 tuổi vi phạm 

pháp luật chủ yếu là do bản thân thiếu tu d ỡng, rèn luyện, h m  hơi, 

 u   òi  á  thói h  tật xấu.   

Trên  ây là một số nguyên nhân chủ yếu dẫn  ến việc phạm tội 

củ  ng ời d ới 18 tuổi, do  ó, muốn hạn chế tình hình tội phạm ở  ộ 

tuổi này cần phải giải quyết triệt  ể  á  nguyên nhân trên và  òi hỏi sự 

quan tâm của toàn xã hội. 

2.2.3. K t qu   ạ               m b o quyền bào chữa c      ời 

  ới 18 tuổi phạm tội tại thành ph  Hà Nội 

Phân tích trên là một số nguyên nhân chủ yếu dẫn  ến việc phạm 

tội củ  ng ời d ới 18 tuổi, do  ó, muốn hạn chế tình hình tội phạm ở  ộ 

tuổi này cần phải giải quyết triệt  ể  á  nguyên nhân trên và  òi hỏi sự 

quan tâm của toàn xã hội. Trách nhiệm bảo  ảm QBC của bị can là 

ng ời d ới 18 tuổi trong gi i  oạn  iều tra chủ yếu thuộc về phí  CQĐT. 

Để  ảm bảo QBC, CQĐT phải tạo những  iều kiện cho bị can tự mình 

bào chữa hoặc nhờ ng ời khác bào chữ . Đối với  ơ qu n Viện kiểm sát, 

công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt  ộng t  pháp nói 

 hung, trong  ó  ó lĩnh vực hình sự ngày  àng  ạt hiệu quả cao. Theo 

báo cáo tổng kết  ông tá  năm 2011 và triển khai công tác kiểm sát năm 

2012 của ngành VKSND cho biết: “mặ  dù trong n ớ   òn  ó khó khăn, 

suy thoái kinh tế toàn cầu, tội phạm gi  tăng và diễn biến phức tạp, 

nh ng với sự nỗ lực củ  toàn Đảng, toàn dân,  húng t   ã v ợt qua 

những thách thức. Nên kinh tế có sự chuyển biến tích cực, quốc phòng, 

 n ninh   ợc giữ vững, vị thế củ   ất n ớ  trên tr ờng quốc tế   ợc 

tăng   ờng.  Viện kiểm sát với chứ  năng, nhiệm vụ vừ  là  ơ qu n trực 

tiếp tiến hành tố tụng vừ  là  ơ qu n kiểm sát việc tuân theo pháp luật 



 43 

trong quá trình tố tụng, cho nên Viện kiểm sát có vai trò rất lớn trong 

việc giải quyết VAHS, bảo  ảm việc xử lý nghiêm minh  úng ng ời, 

 úng tội, nhất là  ối với bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi. Trong công 

tác xét xử, Tòa án các cấp  ã thực hiện  ổi mới một b ớc thủ tục xét hỏi 

và tranh luận tại phiên tò  trên  ơ sở quy  ịnh của Bộ luật TTHS và theo 

tinh thần CCTP.  

Số l ợng bị  áo  ã   ợc xét xử trong năm qu  tại thành phố Hà 

Nội chỉ có 10% bị  áo  ó ng ời bào chữ  trong  ó b o gồm cả những bị 

 áo   ợc Tòa án chỉ  ịnh ng ời bào chữa. Với thống kê trên  ây số 

l ợng bị  áo  ó ng ời bào chữa là rất ít so với số l ợng bị  áo  ã xét xử. 

Vì vậy các cấp Tò  án  ã  ó rất nhiều cố gắng phấn  ấu bảo  ảm quyền 

bào chữa của bị cáo thể hiện nh  s u: 

* Trước khi mở phiên tòa: 

Khi nghiên cứu hồ sơ vụ án chuẩn bị cho việc mở phiên tòa. Thẩm 

phán chủ tọ  phiên tò   ã phân loại   ợc bị  áo và  ã giải thích pháp 

luật cho bị  áo  ũng nh  ng ời thân của bị cáo về quyền tự bào chữa và 

quyền nhờ ng ời khác bào chữ . Đã h ớng dẫn các thủ tục cho họ nhất 

là các bị cáo thuộ   ối t ợng trợ giúp miễn phí. Khi giao quyết  ịnh     

vụ án ra xét xử cho bị  áo   ng bị tạm gi m, th  ký phiên tò   ã giải 

thích cho họ nội dung quyết  ịnh, quyền của bị  áo   ợc nhờ ng ời bào 

chữa. Khi bị cáo có yêu cầu nhờ ng ời bào chữ       ã  ho họ danh 

sá h  ịa chỉ của các luật s  (do Đoàn luật s   ị  ph ơng  ung  ấp)  ể họ 

lựa chọn ng ời bào chữ , thông báo ng y  ho ng ời bào chữa hoặc 

h ớng dẫn họ viết  ơn gửi qua trại tạm giam hay thông báo cho thân 

nhân của họ  ể họ lập thủ tục nhờ ng ời bào chữa thay cho bị cáo. Bị 

cáo không nhờ ng òi bào  hữ   ã giải thích cho bị cáo tự trình bầy và tự 

bào chữa tại phiên tòa. 

Tr ờng hợp bị cáo nhờ ng ời bào chữa, sau khi nhận   ợc những 

thủ tụ  liên qu n  ến việc bào chữa do bị  áo và ng ời bào chữa chuyển 
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 ến, trong thời hạn luật  ịnh Thẩm phán chủ tọa phiên tòa yêu cầu 

Chánh án hoặ  Phó Chánh án   ợc Chánh án ủy quyến cấp Giấy chứng 

nhận ng ời bào chữ   ho ng ời bào chữ   ể họ thực hiện quyền và nghĩ  

vụ của mình, nhất là việ  ng ời bào chữa tiếp xúc với bị  áo   ng bị tạm 

giam, vì việc bào chữa của luật s  sẽ chỉ là hình thức và không có hiệu 

quả nếu luật s  không hiểu   ợc bản chất sự việ   ũng nh  thái  ộ tâm 

lý và nguyện vọng của bị cáo mà mình nhận bào chữa nên luật s  gặp bị 

can sẽ giúp họ nhận thứ   úng  ắn việc bào chữa là nhằm bảo vệ quyền 

lợi ích hợp pháp của họ trên  ơ sở pháp luật và sự thật khách quan vụ án, 

giải thích những vấn  ề pháp luật liên quan cằn thiết  ến việc bào chữa 

mà bị can, bị  áo  h   hiểu hoặc không biết trình bầy tr ớ   ơ qu n tiến 

hành tố tụng  ể minh oan hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho họ; 

hoặ  phân tí h  ể cho bị cáo thấy sự thành khẩn khai báo sẽ giúp ích rất 

nhiều cho họ. Bên cạnh  ó tạo  iều kiện  ho ng ời bào chữ    ợc tiếp 

cận hồ sơ, nghiên  ứu và ghi chép những vấn  ề cần thiết, sao chụp 

những tại liệu quan trọng phục vụ việc bào chữa gỡ tội cho bị cáo. 

Đã triệu tập hoặc áp giải những ng ời làm chứng quan trọng, triệu 

tập ng ời giám  ịnh, ng ời phiên dị h  ể họ trình bầy tại phiên tòa nếu 

lời khai và kết luận của họ giúp xá   ịnh sự thật khách quan vụ án hay 

bảo  ảm sự gỡ tội cho bị cáo.  

 Tr ờng hợp xét xử vắng mặt bị  áo  ó lý do  hính  áng thì quyết 

 ịnh xét xử  ã   ợc niêm yết công khai tại trụ sở chính quyền xã, 

ph ờng, thị tvấn nơi    trú hoặ  nơi làm việc cuối cùng của bị cáo, việc 

niêm yết   ợc lập biên bản theo  úng quy  ịnh của pháp luật. 

Yêu cầu HTND nghiên cứu hồ sơ vụ án, lên kế hoạch xét hỏi và 

xem xét những khiếu nại yêu cầu củ  ng ời tham gia tố tụng trong  ó  ó 

yêu cầu của bị  áo, ng ời bào chữa giúp cho quá trình xét xử   ợc khách 

quan và bảo  ảm tính  ộc lập xét xử củ  HĐXX. 

* Trong phiên tòa 
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HĐXX  ã  ảm bảo sự có mặt của bị  áo,  ại diện hợp pháp của họ 

( ối với bị  áo  h   thành niên,  ó nh ợ   iểm về tâm thần hoặc thể 

chất). Tr ờng hợp vắng mặt bị  áo, ng ời bào chữ ,  ại diện hợp pháp 

của bị  áo là ng ời  h   thành niên, ng ời  ó nh ợc  iểm về tâm thần 

hoặc thể chất, HĐXX  ều hoãn phiên tò   ể xét xử vào một ngày khác, ít 

khi thực hiện việc xét xử vắng mặt bị  áo, ng ời  ại diện hợp pháp cho 

bị  áo và ng ời bào chữ . Tr ờng hợp vắng mặt bị  áo, HĐXX thấy có 

 ủ  ăn  ứ theo quy  ịnh của BLTTHS mới tiến hành xét xử vắng mặt bị 

cáo. Song trên thực tế chỉ xét xử vắng mặt  ối với bị cáo bỏ trốn mà việc 

truy nã không  ạt kết quả trong vụ án  ồng phạm có nhiều bị cáo và các 

bị  áo khá   ã kh i thành khẩn, cụ thể các hành vi phạm tội. 

Tr ớc khi vào phần xét hỏi  á  thành viên HĐXX (nhất là chủ tọa 

phiên tò )  ã giải thích rất rõ và cặn kẽ các quyền và nghĩ  vụ của bị 

 áo, ng ời bào chữ   ể họ hiểu và thực hiện tốt các quyền của họ tại 

phiên tòa. Hỏi ý kiến củ  ng ời bào chữa, KSV về việc có xin hoãn 

phiên tò  trong tr ờng hợp một số ng ời tham gia tố tụng khác không có 

mặt tại phiên tòa, nếu yêu cầu của họ  hính  áng và xét thấy cần thiết  ể 

làm rõ sự thật khách quan của vụ án HĐXX  hấp nhận hoãn phiên tòa. 

Có khi còn tạm dừng phiên tò   ể áp giải ng ời làm chứng quan trọng 

 ến phiên tòa nếu bị  áo và ng ời bào chữa yêu cầu. 

Ví dụ: Bị cáo Nguyễn Thế Quốc, sinh năm 1987 và Bùi Th nh 

Tùng, sinh năm 1986,  ều trú quán: xã Phong Châu, huyện Đông Anh, 

Hà Nội bị truy tố tộ “C ỡng  oạt tài sản’’ theo khoản 1 Điều 135 BLHS 

về hành vi nh  s u: Do quen biết chị Nguyễn Thị Dung, ngày 29/9/2008 

chị Lại Thị Hạnh sinh năm 1985, trú quán thôn Thanh Khánh, xã Bình 

Minh, huyện Tĩnh Gi , tỉnh Thanh Hóa có về nhà chị Dung ở thôn 

Khuố  Tây, xã Phong Châu, Đông Anh, thành phố Hà Nội  hơi. S u khi 

ăn  ơm tối xong Nguyễn Thế Quốc (em trai chị Dung) dùng xe mô tô của 

gi   ình  hở chị Hạnh rủ Bùi Thanh Tùng lên thị trấn Đông Anh  hơi. 
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Khi gần  ến thị trấn Tùng vào hiệu cầm  ồ cắm  iện thoại của mình lấy 

300.000, Quốc rủ thêm bạn gái rồi 4 ng ời  i  hơi. Đến 23h Quốc và bạn 

gái về còn Tùng và Hạnh thuê khách sạn ngủ qu   êm. 

Khoảng 7h ngày 30/9/2008 Tùng gọi Quốc  em tiền lên  ể chuộc 

 iện thoại của Tùng về. Do không v y   ợc tiền, Quốc nói với Tùng 

“Em không m ợn   ợc tiền, bây giờ m ợn  iện thoại của Hạnh cắm lấy 

tiền chuộ   iện thoại củ   nh” Tùng  ồng ý. Quốc hỏi Hạnh m ợn  iện 

thoại nh ng Hạnh không  ho m ợn. S u  ó  ả 3 lên thành phố Hà Nội 

 hơi trên   ờng  i Quốc, Tùng nhiều lần hỏi m ợn  iện thoại nh ng 

Hạnh vẫn không  ồng ý. Khi quay về  ến khu vực gần lối rẽ vào xã 

Trọng Quan, Quốc  iều khiển xe  i  hậm quay lại nói với chị Hạnh "Thế 

em có cho bọn  nh M ợn  iện thoại không”, chị Hạnh không trả lời, 

Quốc liền  e dọ  “Em có muốn về Thanh Hóa không, em có muốn chết 

không” làm  hị Hạnh sợ buộc phải lấy  iện thoại tháo sim      ho  á  bị 

cáo. Trong khi Quốc có những lời nói  e dọa chị Hạnh thì Tùng không 

  n ngăn và trực tiếp cầm  iện thoại do Hạnh    , s u  ó  ả 2  em bán 

  ợ  500.000  lấy tiền chuộ   iện thoại và chi tiêu. Trong khi Quốc có 

hành vi  e dọa chị Hạnh thì có chị Nguyễn Thị N - ng ời xã Trọng Quan 

làm  ồng gần  ó thấy 3 ng ời to tiếng chị  i lên thì Hạnh chạy ra ôm lấy 

chị kêu cứu nh ng  ã bị Quốc lôi lại và nói chị  i  i,  ây là vợ em  ể em 

giải quyết nên chị N  ã bỏ  i. Tại phiên tòa các bị cáo không thừa nhận 

hành vi phạm tội của mình mà cho rằng chỉ m ợn  iện thoại của chị 

Hạnh và   ợc chị Hạnh  ồng ý. Chị Hạnh vắng mặt tại phiên tò  vì  ã 

bỏ  i làm ăn xa không có mặt tại  ị  ph ơng. Để vụ án   ợc xét xử 

khá h qu n và  ảm bảo quyền lợi cho bị  áo HĐXX  ã tạm dừng phiên 

tò   ể áp giải chị Nguyễn Thị N  ến tham gia tố tụng tại phiên tòa. 

Trong tr ờng hợp bị cáo yêu cầu xin hoãn phiên tò   ể mời ng ời 

bào chữ , HĐXX xem xét rất kỹ lý do  ể quyết  ịnh hoãn hay không 
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hoãn phiên tò , nh ng về  ơ bản,  ều hoãn phiên tò   ể bị cáo mời 

ng ời bào chữa. 

Ví dụ: Vụ án Trần Duy H ớng, sinh năm 1989, trú quán: tổ 2, thị 

trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội bị VKS nhân dân 

huyện Đông Anh truy tố về tội “Chế tạo trái phép vật liệu nổ” theo 

khoản 1 Điều 232 BLHS với hành vi nh  s u: Khoảng 15h ngày 

22/01/2009, Trần Duy H ớng lợi dụng lú  gi   ình không  ó  i ở nhà, 

H ớng  em nguyên vật liệu gồm: Thuố  tím, l u huỳnh, phốt pho và bột 

nhũ ph  thuố  pháo  ể làm pháo nổ. Quá trình pha chế thuốc pháo diễn 

r   ến 16h cùng ngày thì bị lự  l ợng Công an phát hiện bắt quả tang thu 

giữ tại nhà bị cáo 0,95 kg thuố  pháo  ã ph   hế, 0,05 kg ngòi pháo, 1,2 

kg vỏ pháo, 0,6 kg giấy họ  sinh  ã   ợc cắt nhỏ và một số các dụng cụ 

liên qu n  ân  ĩ ,  ũ  tre, ống tuýp,  oạn gỗ... 

Sau khi bị bắt giữ H ởng khai mua nguyên vật liệu  ể làm thuốc 

pháo của của một ng ời  àn ông không rõ tên tuổi  ịa chỉ tại chợ Lịch 

Động, Đông Anh. Ngòi pháo mua của một ng ời lạ ở Đông Hải, Đông 

Anh. 

Bản giám  ịnh số 334/PC 21 ngày 10/02/2009 của Viện Khoa học 

hình sự - Tổng cục Cảnh sát kết luận: Chất bột màu xám gửi giám  ịnh 

là thuốc pháo, có thành phần chính gồm K li perm ngn t (Kmn04), L u 

huỳnh (s)，phốt pho (p)，bột nhôm (Al). Các sợi dây gửi giám  ịnh là 

ngòi pháo, chất bột màụ  en bên trong  á  ngòi pháo  ó thành phần 

chính gồm Kalinatri (KN03)，L u huỳnh (s)，bột thân (C) và bột nhôm 

(Al). 

Sau khi th  lý hồ  ơ        ó            ểm. 

Qu n  iểm thứ nhất: Cho rằng bị cáo không phạm tội vì không thu 

  ợc số l ợng pháo nổ thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm quy  ịnh tại 

 iểm a, c mụ  1 Thông t  liên tịch số 06/2008/TTLT ngày 25 tháng 12 

năm 2008, Pháo nổ là loại sản phẩm bên trong có chứa thuốc pháo, khi 
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có yếu tố ngoại lự  tá   ộng thì gây ra tiếng nổ; trọng l ợng  pháo nổ 

gồm: vỏ pháp, thuốc pháo, dây cháy chậm, ống phóng pháo và các bộ 

phận gắn liền với pháo thành phẩm; và mụ  2.1 quy  ịnh: Ng ời nào sản 

xuất pháo nổ có số l ợng từ 2kg  ến d ới 30kg; chế tạo, tàng trữ…trái 

phép.... thuốc pháo có số l ợng  từ lkg  ến d ới 15 kg hoặ  d ới số 

l ợng  ó, nh ng  ã xử lý hành chính hoặc  gây hậu quả nghiêm trọng thì 

bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 1  Điều 232 BLHS. 

Qu n  iểm thứ 2: Cho rằng bị cáo có tội vì tuy không bắt giữ   ợc 

số l ợng pháo thành phẩm nh ng  ăn  ứ vào tang vật thu   ợc và mục 

 í h làm pháo  ủa bị cáo. 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa nghiên cứ hồ sơ và vãn bản h ớng 

dẫn áp dụng pháp luật thấy rằng hành vi của bị  áo không  ủ yếu tố cấu 

thành tội phạm  ã giải thích cho bị cáo nên nhờ ng ời bào chữa sẽ  ảm 

bảo quyền lợi cho bị  áo   ợc tốt hơn. Tại phiên tòa ngày 14/8/2009 

HĐXX  ã  hấp nhận yêu cầu của bị  áo xin hoãn phiên tò   ể mời luật 

s  bào  hữa. 

Tr ờng hợp khi tham gia phiên tòa bị cáo bị ốm hay có biểu hiện 

mệt mỏi, khai báo không minh mẫn HĐXX  ã yêu  ầu bác sỹ kiểm tra 

tình trạng sức khỏe của bị  áo, trên  ơ sở kết luận củ  bá  sĩ HĐXX 

quyết  ịnh, nh ng hầu hết  ều hoãn phiên tò   ảm bảo quyền lợi cho bị 

cáo. 

Ví dụ: Vụ án Nguyễn Trọng Bắ , sinh năm 1978, trú quán: ph ờng 

Cửa Bắc, quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội. Ngày 24/6/2009 Tòa án 

nhân dân quận Hoàn Kiếm mở phiên tòa xét xử  ối với bị  áo. Nh ng 

khi HĐXX   ng làm thủ tục kiểm tr   ăn   ớc giải thích quyền và nghĩ  

vụ  ối với bị cáo thì bị cáo xin hoãn phiên tòa với lý do sức khỏe yếu, 

ng ời mệt mỏi, chân tay run, không thể kh i báo   ợ . HĐXX  ã yêu 

cầu bá  sĩ kiểm tra tại chỗ tình trạng sức khỏe của bị cáo. Sau khi khám 

xét bá  sĩ kết luận bị cáo huyết áp   o, tim  ập nhanh, không  ảm bảo 
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sức khỏe th m gi  phiên tò . HĐXX  ã thảo luận và quyết  ịnh hoãn 

phiên tò   ể xét xử vào ngày khá   ảm bảo quyền lợi cho bị cáo. 

Trong quá trình xét hỏi, HĐXX thực hiện  úng trình tự xét hỏi, rất 

tôn trọng bị  áo và ng ời bào chữa, về  ơ bản, không dùng các câu hỏi 

 ó tính áp  ặt nh  “ ó h y không”, " úng h y không  úng” hay mớm 

 ung  ể cho bị cáo trả lời,  ịnh h ớng cho bị  áo     r   á  tài liệu  ồ 

vật yêu cầu (nếu có). Bên cạnh  ó tạo  iều kiện  ho ng ời bào chữa 

tham gia xét hỏi  ối với những ng ời tham gia tố tụng, không khống chế 

về thời gian, không cắt những câu hỏi  ó liên qu n  ến vụ án theo h ớng 

có lợi cho bị cáo và chứng minh phủ  ịnh nội dung cáo trạng. 

Phần tranh luận tại phiên tò   ã làm theo  úng trình tự, HĐXX bảo 

 ảm cho bị cáo, ng ời bào chữ    ợc phát biểu ý kiến bào chữa, ý kiến 

bảo vệ quyền lợi, không giới hạn thời gian và không hạn chế về số lần 

 ối  áp nếu ý kiến  ó không bị trùng lặp và tạo sự bình  ẳng trong tranh 

luận giữ   ại diện VKS và những ng ời tham gia tố tụng có quyền tranh 

luận. Yêu cầu  ại diện VKS phải  ối  áp  úng trọng tâm vấn  ề cần 

tranh luận.  

2.2.4. Những hạn chế, tồn tại trong bảo đảm quyền bào chữa của 

bị cáo là người dưới 18 tuổi 

* Những hạn chế  

Điều này dẫn  ến việc QBC của bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 

tuổi  h     ợc bảo  ảm,  ồng thời ảnh h ởng  ến hiệu quả trong việc 

thực thi nhiệm vụ chung của TTHS.  

Qu   ó, ng ời THTT mới có thể thực hiện   ợc tốt nhiệm vụ của 

mình và giúp cho ng ời d ới 18 tuổi khai báo, hợp tác tốt.  

Hiện n y, tuy  ó quy  ịnh về thủ tụ   ặc biệt dành cho bị can, bị 

cáo là ng ời d ới 18 tuổi, nh ng Việt N m  h    ó những  ơ qu n 

chuyên biệt cho ng ời d ới 18 tuổi, nên những ng ời THTT th ờng phải 
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kiêm nhiệm giải quyết cả những vụ án do ng ời thành niên thực hiện và 

những vụ án do ng ời d ới 18 tuổi thực hiện.  

Đối với quyền từ chối NBC của bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 

tuổi và ng ời  ại diện hợp pháp của họ có thể hiểu là họ có quyền hoàn 

toàn từ chối, họ không cần có sự giúp  ỡ của NBC và tự mình thực hiện 

QBC.  

Bên cạnh  ó, chúng tôi cho rằng quy  ịnh trên chỉ phù hợp với  ối 

t ợng   ợ  quy  ịnh tại  iểm a, khoản 2 Điều 75 tức là bị can, bị cáo 

theo tội có khung hình phạt cao nhất là tử hình.  Do  ó, họ có quyền tự 

mình quyết  ịnh việc yêu cầu hay từ chối NBC. Còn những  ối t ợng 

  ợ  quy  ịnh tại  iểm (b) là những  ối t ợng  h    ủ trình  ộ phát 

triển về thể chất  ũng nh  tinh thần hoặ  là ng ời bị nh ợ   iểm về tâm 

thần hoặc thể chất thì họ khó có thể nhận thứ    ợ   ầy  ủ và  úng  ắn 

về hành vi từ chối NBC củ  mình. Và  ồng thời họ khó có thể hiểu   ợc 

hậu quả có thể xảy ra khi họ từ chối NBC. Qu   ó,  húng tôi  ho rằng  ơ 

quan THTT cần phải xem xét quyết  ịnh chấp nhận hay không chấp nhận 

quyền từ chối NBC của bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi hoặ  ng ời 

 ó nh ợ   iểm về tâm thần hoặc thể chất.  

Trong Điều 75 Bộ luật TTHS không quy  ịnh quyền yêu cầu thay 

 ổi NBC   ợc bao nhiêu lần. Theo qu n  iểm củ   húng tôi,  ể  ảm bảo 

QBC của bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi và tạo sự thuận lợi cho các 

hoạt  ộng tố tụng củ   á   ơ qu n THTT thì luật nên quy  ịnh cho các 

chủ thể nêu trên chỉ   ợc yêu cầu th y  ổi một lần. 

Quy  ịnh về ng ời  ại diện hợp pháp của bị can, bị cáo là ng ời 

d ới 18 tuổi  òn  h   rõ ràng. Trong một số  iều luật  ũng  ó xá   ịnh 

ng ời bị tạm giữ, bị can, bị cáo ng ời d ới 18 tuổi phải có phải  ó ng ời 

 ại diện hợp pháp th m gi  ( á  Điều 75 và 414), Nghị quyết số 

03/2004/NQ-HĐTP ngày 02-10-2004 của Hội  ồng Thẩm phán TAND 

tối   o h ớng dẫn  thi hành một số quy  ịnh trong Phần thứ nhất “Những 
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quy  ịnh  hung”  ủa Bộ luật TTHS 2015   ũng  hỉ nêu trong tr ờng hợp 

bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi thì  ó ng ời  ại diện hợp pháp, còn 

 i là ng ời  ại diện hợp pháp của bị can, bị  áo  ũng  h   h ớng dẫn cụ 

thể. Trong thực tiễn xét xử, việ  xá   ịnh ng ời  ại diện hợp pháp của bị 

can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi  ũng  h   thống nhất. Một số tòa án 

xá   ịnh bố, mẹ bị  áo là ng ời  ại diện hợp pháp của bị cáo hoặ  ng ời 

giám hộ của bị cáo; có tòa án chỉ xá   ịnh anh, chị, cô, dì, chú, 

bá .v.v…là ng ời  ại diện hợp pháp hoặ  ng ời giám hộ của bị cáo; có 

tòa án chỉ xá   ịnh là ng ời giám hộ của bị  áo mà không xá   ịnh họ là 

ng ời  ại diện hợp pháp của bị  áo;  ó tò  án xá   ịnh  ại diện nhà 

tr ờng, Đoàn Th nh niên, Hội phụ nữ… là ng ời  ại diện hợp pháp hoặc 

ng ời giám hộ của bị cáo. Việ  xá   ịnh ng ời giám hộ của bị  áo nh  

trên rõ ràng  h    hính xá  và không  úng với quy  ịnh của Bộ luật 

TTHS về t   á h th m gi  tố tụng. Khái niệm “ng ời giám hộ”  hỉ dùng 

trong quan hệ pháp luật dân sự, còn pháp luật TTHS chỉ quy  ịnh “ng ời 

 ại diện hợp pháp”  ủa bị can, bị cáo. Việ  xá   ịnh không  hính xá  t  

cách tham gia tố tụng sẽ dẫn  ến hậu quả pháp lý khác nhau khi cần phải 

xem xét tính  úng  ắn của các bản án, quyết  ịnh củ  Tò  án  ối với 

quyền và nghĩ  vụ củ  ng ời  ại diện hợp pháp của bị cáo. 

Qu   ó,  ần thấy rằng, ng ời  ại diện hợp pháp của bị cáo chỉ có 

khi bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi. Không ai có thể ủy quyền  ho ng ời 

khác thay mình tham gia tố tụng với t   á h là bị  áo   ợc; ngay trong 

tr ờng hợp  ã  ó ng ời  ại diện hợp pháp, nh ng bị cáo vẫn phải tham 

gia tố tụng, ng ời  ại diện hợp pháp chỉ là ng ời giúp  ỡ bị cáo thực 

hiện quyền và nghĩ  vụ tố tụng theo quy  ịnh của Bộ luật TTHS. 

Khoản 2 Điều 420 quy  ịnh: “trong tr ờng hợp cần thiết, việc hỏi 

cung bị can tại Cơ qu n  iều tra phải có mặt  ại diện gi   ình bị   n”. 

Có thể nhận thấy quy  ịnh này quá chung chung về  ăn  ứ  ể thực hiện 

biện pháp này. Cho  ến nay, vẫn  h    ó một văn bản nào h ớng dẫn cụ 
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thể nh  thế nào là tr ờng hợp cần thiết mà “tr ờng hợp cần thiết” 

th ờng phụ thuộc vào ý chí chủ quan củ  CQĐT. Trong gi i  oạn chuẩn 

bị xét xử  ũng nh  tại phiên tòa, nếu theo  ánh giá  ủ  Tò  án thì tr ờng 

hợp  ó  ó thể  oi là tr ờng hợp cần thiết, nh ng việc hỏi cung bị can tại 

CQĐT không  ó mặt  ại diện củ  gi   ình bị   n (do CQĐT  ánh giá 

tr ờng hợp này không phải là tr ờng hợp cần thiết) thì Tòa án không 

  ợc trả hồ sơ  ể  iều tra bổ sung với lý do vi phạm nghiêm trọng thủ 

tục tố tụng. Chính từ việ  quy  ịnh  h   rõ ràng nh  vậy  ho nên  ại 

diện củ  gi   ình  ủa bị can là ng ời d ới 18 tuổi hiếm khi   ợ  CQĐT 

mời tham dự những buổi hỏi cung với lý do “ ể giữ bí mật trong quá 

trình  iều tra tội phạm”. Thông th ờng,  ại diện củ  gi   ình  hỉ   ợc 

CQĐT mời tham gia tố tụng khi sắp kết thú   iều tra hay khi cần giải 

quyết về bồi th ờng thiệt hại vật chất  ho ng ời bị hại do ng ời d ới 18 

tuổi phạm tội gây ra, hoặc họ tham dự phiên tòa chủ yếu là chỉ  ến xem 

Tòa án xét xử và nghe tuyên án. 

 Tuy nhiên,  ối với những vụ án mà bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi 

thì ngoài những  iều kiện kể trên, tùy thuộc vào nội dung phạm tội mà 

ng ời d ới 18 tuổi  ã thực hiện, khi cần thiết phải giữ bí mật  ời t   ủa 

ng ời d ới 18 tuổi, củ  gi   ình họ, hoặc khi thấy không nên  ể những 

ng ời khác biết về diễn biến hành vi phạm tội của họ, hoặc theo yêu cầu 

củ  gi   ình h y bản thân ng ời d ới 18 tuổi…thì Tò  án  ó thể quyết 

 ịnh việc xử kín  ể tránh gây ảnh h ởng xấu  ối với ng ời d ới 18 tuổi 

và  ảm bảo mụ   í h  ủa luật hình sự là giáo dục ng ời d ới 18 tuổi 

phạm tội trở thành một ng ời tốt.  

Nh ng theo  húng tôi  ần phải quy  ịnh cụ thể hơn về những 

tr ờng hợp Tòa án phải xét xử kín trong những vụ án mà bị cáo là ng ời 

d ới 18 tuổi vì hiện n y  h    ó một văn bản pháp luật nào quy  ịnh thế 

nào là “những tr ờng hợp cần thiết” mà tùy thuộc vào các hình thức xét 

xử do Tòa án lựa chọn, cho nên dễ dẫn  ến việc Tòa án lạm quyền, 
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không tôn trọng các quyền của bị  áo. Và theo qu n  iểm của chúng tôi 

không cần thiết phải mở phiên tòa công khai trong tất cả những vụ án có 

bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi tham gia.  

* Những hạn chế, tồn tại trong áp dụng pháp luật 

Về ý thức trách nhiệm củ   ơ qu n THTT, ng ời THTT: thực tế 

giải quyết VAHS có ng ời d ới 18 tuổi phạm tội tham gia cho thấy, mặc 

dù chất l ợng công tác bảo  ảm QBC của bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 

tuổi  ã   ợc nâng cao kể từ khi có Nghị quyết 49/NQ/TW ngày 02-6-

2005 của Bộ Chính trị về “Chiến l ợc cải  á h t  pháp  ến năm 2020”. 

Tuy nhiên, theo Báo cáo của Chánh án TAND tối cao về công tác của tòa 

án tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII ngày 25-10-2013, số l ợng án 

xét xử trong năm 2013 là 364.819 vụ án các loại trong tổng số 395.415 

vụ án  ã thụ lý ( ạt tỷ lệ 92,3 %), tăng 34.474 vụ so với năm 2012. 

Nh ng,  hỉ tiêu “giảm ít nhất 1% tỷ lệ bản án, quyết  ịnh bị hủy, sửa do 

nguyên nhân chủ quan so với năm 2012” mà Nghị quyết số 37 của Quốc 

hội  ề r  là không  ạt   ợc (số VAHS trên phạm vi cả n ớc bị xem xét 

lại theo thủ tụ  Giám  ốc thẩm và Tái thẩm là 11.756 vụ) [39]. 

 Theo Báo cáo, nguyên nhân chính dẫn  ến việc tỷ lệ các bản án, 

quyết  ịnh bị hủy, sửa là do lỗi chủ quan của thẩm phán, một số thẩm 

phán, cán bộ Tòa án hạn chế về năng lự , trình  ộ, tinh thần trách nhiệm, 

thái  ộ phục vụ nhân dân. Nguyên nhân khá h qu n nh  do quy  ịnh 

pháp luật  h    hặt chẽ…  ã dẫn  ến số l ợng các vụ án bị xem xét lại 

theo thủ tụ  Giám  ốc thẩm và Tái thẩm trong thời gian qua là rất lớn. 

Qu   ó,  ho thấy việc ý thức tuân thủ pháp luật củ   á   ơ qu n THTT 

vẫn còn nhiều bất cập.   

Về nguyên tắ , CQĐT  ủa cấp nào thì có trách nhiệm  iều tra các 

tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cùng cấp, trừ các tội phạm 

thuộc thẩm quyền  iều tra củ  CQĐT VKSND tối   o và Cơ qu n An 

ninh  iều tra trong Công an nhân dân. Mỗi  ơ qu n  ó  á  bộ phận 
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 huyên trá h  iều tra theo nhóm tội và khung hình phạt theo BLHS mà 

không có sự phân  ịnh thẩm quyền  iều tra theo chủ thể thực hiện hành 

vi phạm tội.  

Đối với  ơ qu n Viện kiểm sát, theo Luật tổ chức VKSND thì hệ 

thống  ơ qu n VKSND b o gồm các VKSND và các Viện kiểm sát quân 

sự. Về  ơ  ấu tổ chức, ở mỗi cấp  ều chia thành các bộ phận nghiệp vụ 

theo các lãnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo 

pháp luật trong việ   iều tra các vụ án hình sự củ   á  CQĐT và  á   ơ 

qu n khá    ợc giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt  ộng  iều tr … 

Nh  vậy,  ơ  ấu tổ chức củ  VKSND  ũng không  ó  ơn vị chuyên trách 

về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt  ộng t  pháp về các vụ 

án hình sự do ng ời d ới 18 tuổi thực hiện.  

Đối với  ơ qu n xét xử, theo Luật Tổ chứ  TAND năm 2014 thì hệ 

thống Tòa án bao gồm các TAND và các Tòa án quân sự. Hệ thống 

TAND   ợc tổ chức cùng với  ơn vị hành chính từ cấp huyện  ến cấp 

trung  ơng. Về thẩm quyền, các TAND có thẩm quyền xét xử các 

VAHS, dân sự, kinh tế, hành  hính, l o  ộng. Chúng t   h    ó  ơ qu n 

xét xử riêng  ho  ối t ợng ng ời d ới 18 tuổi. TAND cấp tỉnh, thành 

phố trở lên thì những VAHS nói  hung, trong  ó  ó những vụ án do 

ng ời d ới 18 tuổi thực hiện, là do Tòa hình sự giải quyết. Đối với cấp 

quận, huyện do số l ợng thẩm phán còn thiếu nên    số Tòa án phân 

công cho một thẩm phán giải quyết tất cả các loại án khác nhau, bao gồm 

cả án hình sự, dân sự, kinh tế… Chúng t   h    ó  ội ngũ thẩm phán 

chuyên trách có kinh nghiệm và am hiểu tâm sinh lý của ng ời d ới 18 

tuổi. Do  ó, khi xét xử, họ không thể nhìn thấy hết   ợc những nguyên 

nhân tiềm ẩn bên trong, mụ   í h,  ộng  ơ thú   ẩy ng ời d ới 18 tuổi 

thực hiện hành vi phạm tội.  

- Về ý thức trách nhiệm củ  NBC : tính  ến ngày 10/11/2013, số 

l ợng luật s  trên  ả n ớc là 8.265 luật s  và 3.500 ng ời tập sự hành 
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nghề luật s . Riêng Đoàn luật s  Thành phố Hồ Chí Minh có 3.610 luật 

s  và 1.429 ng ời tập sự hành nghề luật s ,  hiếm hơn 45% số l ợng 

luật s   ả n ớ . Theo báo  áo  h    ầy  ủ của các tổ chức hành nghề, 

trong 5 năm vừa qua số vụ án, vụ việc do các tổ chức hành nghề tại 

thành phố nhận bào chữa cho các bị can, bị cáo là 5.122 VAHS. Trong 

các VAHS, 3.024 vụ có luật s  bào  hữ  do  ơ qu n THTT  hỉ  ịnh và 

2.098 vụ do khách hàng yêu cầu (theo báo cáo tổng kết hoạt  ộng nhiệm 

kỳ 2008-2013 và ph ơng h ớng hoạt  ộng nhiệm kỳ 2013-2018 của 

Đoàn luật s  Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25-11-2013).  

-  Bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi thiếu tính chủ  ộng trong 

việc bào chữa và nhờ ng ời khác bào chữa. Nguyên nhân dẫn  ến thực 

trạng trên là xuất phát từ lý do sau:  

Hạn chế về nhận thức từ phía bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi. 

Bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi có thể vì nhận thức hạn chế,  h   

 ầy  ủ nên  ã  ó hành vi phạm tội. Thế nh ng pháp luật bắt buộc họ 

phải nhận thức việc thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội là trái pháp 

luật và  áng phải chịu hình phạt. Sự hạn chế nhận thức là một trong 

những nguyên nhân      ến việc một ng ời thực hiện hành vi phạm tội 

và làm xuất hiện yêu cầu thực hiện QBC. Không phải bị can, bị cáo là 

ng ời d ới 18 tuổi nào  ũng biết và tích cực thực hiện QBC của mình. 

- Về  ơ sở vật chất  ể tiến hành hoạt  ộng  iều tra: một trong 

những mặt v ớng mắ , khó khăn khá  không kém phần quan trọng là  ơ 

sở vật chất  ể tiến hành hoạt  ộng  iều tra, cụ thể là phòng hỏi cung. 

Hiện nay, bị can là ng ời d ới 18 tuổi vẫn bị hỏi cung tại những nơi lấy 

cung củ  ng ời thành niên.  

- Về trình tự thủ tục phiên tòa xét xử ng ời d ới 18 tuổi: Bộ luật 

TTHS n ớc ta mặ  dù  ã quy  ịnh một  h ơng riêng về thủ tụ   ặc biệt 

 ối với ng ời d ới 18 tuổi nh ng vẫn  h   quy  ịnh cụ thể về trình tự, 

thủ tục xét xử  ối với ng ời d ới 18 tuổi. Các phiên tòa xét xử ng ời 
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d ới 18 tuổi hiện n y  ũng giống nh  xét xử  ối với ng ời thành niên. 

Với tâm lý  h   ổn  ịnh, nhạy cảm và dễ bị ảnh h ởng bởi tá   ộng bên 

ngoài, từ thái  ộ củ  ng ời lớn tuổi, ng ời d ới 18 tuổi cần có môi 

tr ờng xét xử phù hợp, thân thiện. Việc ng ời d ới 18 tuổi bị     r  xét 

xử trong một môi tr ờng giống nh   á  bị  áo  ã thành niên (nếu họ là 

 ồng phạm trong một vụ án) làm cho ng ời d ới 18 tuổi bị ảnh h ởng 

tiêu cực từ phía bị  áo  ã thành niên và  ó thể họ sẽ liều lĩnh và nguy 

hiểm hơn s u khi bị     r  xét xử, không  áp ứng yêu cầu phòng chống 

tội phạm. 

Tiểu kết chương 

Bảo  ảm quyền bào chữa của bị  áo d ới 18 tuổi  ã góp phần 

không nhỏ vào công cuộc xây dựng  ất n ớ ,  ảm bảo pháp chế XHCN 

phù hợp với   ờng lối xây dựng Nhà n ớc pháp quyền XHCN  ã   ợc 

Đảng, Nhà n ớ  xá   ịnh rõ trong  á  văn bản quan trọng nhất và   ợc 

nhân dân  ồng tình ủng hộ. Đó là yêu  ầu xây dựng nhà n ớc pháp 

quyền  òi hỏi phải thiết lập   ợc một nền t  pháp trong sạch, vững 

mạnh, kiểm soát và phòng chống các vi phạm pháp luật một cách hiệu 

quả, duy trì và bảo vệ công lý. 

Quyền   ợc nhận quyết  ịnh     vụ án ra xét xử là quyền quan 

trọng của bị cáo.  

Trên  ơ sở quyết  ịnh     vụ án ra xét xử, với những  ăn  ứ cho 

rằng những ng ời THTT   ợc ghi trong quyết  ịnh  ó không vô t  trong 

khi làm nhiệm vụ thì bị cáo có quyền  ề nghị th y  ổi họ. Cũng từ  ó, bị 

cáo có thể kịp thời  ề xuất việc triệu tập thêm ng ời làm chứng hoặc 

chuẩn bị thêm vật chứng  ể     r  xem xét tại phiên toà.  

Đồng thời quy  ịnh này nhằm giúp bị  áo   ợc tự bào chữa cho 

mình. Quy  ịnh này  ũng  ặt ra yêu cầu  ối với  á   ơ qu n THTT phải 

giải quyết vụ án theo  úng thủ tục pháp luật, các văn bản, quyết  ịnh 

  ợc ban hành phải  ó  ăn  ứ và hợp pháp. 
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Ch ơng 3 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẢM BẢO  

QUYỀN BÀO CHỮA CỦA BỊ CÁO DƯỚI 18 TUỔI 

 

3.1. Quan điểm đảm bảo quyền bào chữa của bị cáo là người 

dưới 18 tuổi trong giai đoạn hiện nay 

Tố tụng hình sự là hoạt  ộng  ặc thù củ  nhà n ớc nhằm phát hiện 

chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm 

tội, không  ể lọt tội phạm, không làm o n ng ời vô tội với  òi hỏi bảo 

 ảm tính công bằng của pháp luật; bảo  ảm quyền  on ng ời, quyền 

công dân trong quá trình giải quyết vụ án hình sự ngày càng cao.  

Vấn  ề bảo  ảm quyền bào chữ   ã   ợc Luật Tố tụng hình sự 

Việt Nam ghi nhận là nguyên tắ   ơ bản trong tố tụng hình sự và ngày 

 àng   ợc hoàn thiện  ã bảo  ảm tốt hơn quyền  on ng ời trong  ó  ó 

quyền bào chữa củ  ng ời bị tạm giữ, bị can, bị  áo. Đồng thời với việc 

bảo vệ quyền củ  ng ời yếu thế, việc bảo  ảm thực hiện tốt quyền bào 

chữ   ó ý nghĩ  qu n trọng  ối với hoạt  ộng củ   ơ qu n tiến hành tố 

tụng. Nó buộ   á   ơ qu n này phải thật sự cẩn trọng, có trách nhiệm 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, qu   ó giảm thiểu sai lầm, giúp cho việc 

giải quyết vụ án   ợc khách quan, công bằng, hiệu quả;  úng ng ời, 

 úng tội,  úng pháp luật; không làm o n ng ời không có tội hoặc bỏ lọt 

tội phạm. Cá   ơ qu n này sẽ phải không ngừng nâng cao, hoàn thiện 

năng lực chuyên môn nghiệp vụ củ   ội ngũ  án bộ, công chức nhằm  áp 

ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong  ấu tranh phòng chống tội 

phạm và bảo vệ quyền  on ng ời trong tố tụng hình sự. 

Trong gi i  oạn hiện nay, cùng với việc tiếp tụ   ẩy nhanh quá 

trình cải cách kinh tế và cải cách nền hành chính quố  gi , Đảng và Nhà 

n ớc rất chú trọng việ   ẩy mạnh cải  á h t  pháp,  oi  ây nh  là khâu 
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 ột phá quan trọng, thú   ẩy quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà n ớc 

pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩ . Điều này  ã thể hiện rõ nét 

trong các Nghị quyết củ  Đảng nh : Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 

02/6/2005 của Bộ chính trị về chiến l ợc cải  á h t  pháp  ến năm 2020 

là “Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt  ộng củ   á   ơ 

qu n t  pháp phù hợp với mụ  tiêu,  ịnh h ớng của chiến l ợc cải cách 

t  pháp”; Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ chính trị về 

chiến l ợc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt N m  ến năm 

2010,  ịnh h ớng  ến năm 2020 là: Coi trọng việc hoàn thiện chính sách 

hình sự và thủ tục tố tụng t  pháp… và  ải cách mạnh mẽ các thủ tục tố 

tụng t  pháp theo h ớng dân chủ, bình  ẳng, công khai, minh bạch, chặt 

chẽ nh ng thuận tiện, bảo  ảm sự tham gia và giám sát củ  nhân dân  ối 

với hoạt  ộng t  pháp, bảo  ảm chất l ợng tranh tụng tại các phiên tòa 

xét xử, lấy kết quả tranh tụng tại tò  án làm  ăn  ứ quan trọng  ể phán 

quyết bản án,  oi  ây là khâu  ột phá  ể nâng cao chất l ợng hoạt  ộng 

t  pháp…. 

Nh ng tại Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 

49NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến l ợc cải  á h t  pháp  ến năm 

2020 của Ban chỉ  ạo Cải  á h t  pháp Trung  ơng  ã  hỉ rõ “Hoạt  ộng 

của  á   ơ qu n t  pháp vẫn còn nhiều hạn chế,  h    áp ứng   ợc yêu 

cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà n ớc pháp quyền xã hội 

chủ nghĩ ”. Để góp phần thực hiện tốt cải  á h t  pháp,  ẩy mạnh tranh 

tụng trong xét xử theo tinh thần của các Nghị quyết số 08/NQ-TW, Nghị 

quyết số 48NQ/TW và Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, một 

trong những yêu cầu  ặt ra là hoàn thiện  á  quy  ịnh pháp luật về 

nguyên tắc bảo  ảm quyền bào chữa trong TTHS. 

Cùng với yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế, sự phù hợp với 

pháp luật quốc tế, với  á  văn kiện pháp lý quốc tế mà Việt N m  ã ký 

kết, gia nhập ví dụ nh  Công  ớc quốc tế về các quyền dân sự và chính 
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trị năm 1966 (ICCPR), Công  ớc chống tra tấn; vì mục tiêu dân giàu, 

n ớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;  ông nhận, tôn trọng, bảo vệ, 

bảo  ảm quyền  on ng ời, quyền công dân, Hiến pháp năm 2013 tiếp tục 

khẳng  ịnh quyền bào chữa củ  ng ời bị tạm giữ, bị can, bị  áo  ồng 

thời ghi nhận thêm quyền bào chữ   ho ng ời bị bắt. 

Bên cạnh  ó một số văn bản pháp luật   ợc ban hành có nội dung 

liên qu n  ến bảo  ảm quyền bào chữ  nh  Luật Trợ giúp pháp lý năm 

2006  ó quy  ịnh về Trợ giúp viên pháp lý và quyền bào chữa củ  ng ời 

  ợc trợ giúp pháp lý; Luật Luật s  năm 2006   ợc sử   ổi, bổ sung 

năm 2012 quy  ịnh cụ thể về Luật s  và phạm vi, hình thức hành nghề 

luật s  trong  ó  ó hoạt  ộng tham gia tố tụng hình sự. Do  ó  ần thiết 

phải tiếp tục nghiên cứu sử   ổi, bổ sung  á  quy  ịnh của Bộ luật TTHS 

năm 2015 cho phù hợp với Hiến pháp và bảo  ảm tính thống nhất với 

 á  văn bản pháp luật khác. 

Cùng với việc ghi nhận bảo  ảm quyền bào chữa là nguyên tắ   ơ 

bản trong tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2013  ã  ó nhiều 

quy  ịnh nhằm bảo  ảm nguyên tắ    ợc thực hiện một cách có hiệu quả 

nhất. Nh ng  á  quy  ịnh này còn rải rá ,  h   tập trung, còn nhiều bất 

cập ví dụ nh  quy  ịnh về quyền củ  ng ời bào chữa, về thủ tục cấp giấy 

chứng nhận ng ời bào chữ , quy  ịnh về mức chi trả thủ l o  ho ng ời 

bào chữ ,  ối t ợng   ợc bảo  ảm quyền bào chữ   h     ợc mở rộng 

 ối với  ối t ợng là ng ời bị bắt nh  quy  ịnh của Hiến pháp... Việc 

tăng   ờng tranh tụng trong tố tụng hình sự   ợ  xá   ịnh là giải pháp 

quan trọng tạo những b ớ   ó tính  ột phá;  ẩy mạnh dân chủ, công 

bằng, công khai trong tố tụng hình sự; tạo r   ơ  hế bảo vệ tốt hơn quyền 

 on ng ời củ  ng ời yếu thế;  ồng thời  òi hỏi  á   ơ qu n tiến hành tố 

tụng, ng ời tiến hành tố tụng nâng cao trách nhiệm, trình  ộ, năng lực, 

bản lĩnh trong quá trình thực hiện chứ  năng, nhiệm vụ nh ng hiện nay 
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việc thực hiện tranh tụng vẫn  h     ợc nghiên cứu, ghi nhận  ầy  ủ và 

thực hiện  h   thật sự hiệu quả.  

Trên  ơ sở nghiên cứu  á  quy  ịnh của pháp luật về nguyên tắc 

bảo  ảm quyền bào chữa trong tố tụng hình sự và thực tiễn áp dụng trên 

 ịa bàn tỉnh Đắk Lắk còn gặp những hạn chế, v ớng mắc nhất  ịnh  ã 

ảnh h ởng không nhỏ  ến quyền bào chữa – quyền  on ng ời của của 

ng ời bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự. Do  ó việc tiếp 

tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy  ịnh pháp luật về nguyên tắc bảo 

 ảm quyền bào chữa trong tố tụng hình sự là hết sức cần thiết và cấp 

bách nhằm  áp ứng yêu cầu cải  á h t  pháp,  áp ứng   ợ   òi hỏi của 

xã hội. 

3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo quyền bào chữa 

của bị cáo là người chưa thành niên 

3.2.1. Hoàn thi        ịnh c a pháp lu t 

 Bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi trong TTHS. Lịch sử TTHS Việt 

N m hơn 50 năm qu   ã ghi nhận, khẳng  ịnh và ngày càng bảo  ảm 

QBC của bị can, bị  áo nói  hung trong TTHS, trong  ó, QBC  ủa ng ời 

d ới 18 tuổi phạm tội   ợ   ặc biệt coi trọng. Ch    áp ứng   ợ   ầy 

 ủ những yêu cầu của cuộ   ấu tranh phòng và chống tội phạm trong 

tình hình mới.  

Bên cạnh  ó,  ể thành lập   ợc Tòa án ng ời d ới 18 tuổi và các 

CQĐT, truy tố  huyên trá h  òi hỏi phải có một hệ thống hoàn chỉnh các 

văn bản pháp luật TTHS và  á  văn bản pháp luật khác liên quan. 

Chúng ta cần phải có những hoạt  ộng hệ thống, củng cố lại các 

quy phạm pháp luật và  ơ  hế thực hiện QBC của bị can, bị cáo là ng ời 

d ới 18 tuổi   ng tồn tại  ể phát hiện những cản trở, thiếu sót   ng tồn 

tại mà tìm ra giải pháp khắc phục kịp thời, nh  xá   ịnh những văn bản 

pháp luật hiện hành trong  ó  ó quy  ịnh những thủ tục, quy trình tố 

tụng, yêu cầu về chứng cứ, hoặc trách nhiệm báo cáo có thể gây khó 
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khăn hoặc cản trở thái quá cho những trẻ em là ng ời d ới 18 tuổi vi 

phạm pháp luật; rà soát lại  ông tá   iều tra hiện tại, các chính sách quản 

lý tr ờng hợp và báo  áo tr ờng hợp  ể  ảm bảo rằng các hoạt  ộng và 

 hính sá h này   ợc xây dựng, h ớng dẫn rõ ràng và thiết thực về 

ph ơng pháp tiến hành các hoạt  ộng  iều tra, truy tố, xét xử theo h ớng 

nhạy cảm  ối với các chủ thể này, và sử   ổi những  hính sá h  ó nếu 

cần thiết; xây dựng một chính sách riêng về  iều tra, truy tố, xét xử các 

vụ án liên qu n  ến ng ời d ới 18 tuổi và  ảm bảo rằng  hính sá h  ó 

phù hợp với luật pháp quốc tế và   ợc thực hiện có hiệu quả, cụ thể: 

- Trên thực tế, phần lớn ng ời THTT  ối với tr ờng hợp bị can, bị 

cáo là ng ời d ới 18 tuổi còn có những  iểm  h    áp ứng. Theo quy 

 ịnh tại Điều 415 Bộ luật TTHS 2015 quy  ịnh: “Ng ời tiến hành tố 

tụng  ối với vụ án  ó ng ời d ới 18 tuổi phải là ng ời  ã   ợ   ào tạo 

hoặc có kinh nghiệm  iều tra, truy tố, xét xử vụ án liên qu n  ến ng ời 

d ới 18 tuổi,  ó hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dụ   ối 

với ng ời d ới 18 tuổi.” là không  ó tính khả thi, vì các yêu cầu này còn 

m ng tính  hung  hung,  h     ợc cụ thể hóa thành những tiêu chí cụ 

thể và trên thực tế nhiều tr ờng hợp khi tiến hành TTHS  ối với tr ờng 

hợp ng ời d ới 18 tuổi phạm tội, những ng ời THTT lại dựa trên kinh 

nghiệm và   ờng lối TTHS áp dụng  ối với ng ời thành niên. Vì lẽ  ó, 

 iều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán phải là những ng ời   ợ   ào tạo 

chuyên sâu về tâm lý học, khoa học giáo dụ   ối với ng ời d ới 18 tuổi 

và phải có kinh nghiệm trong hoạt  ộng  ấu tranh, phòng chống tội 

phạm của ng ời d ới 18 tuổi. Chúng tôi kiến nghị sử   ổi Điều 415 nh  

s u: “Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán tiến hành tố tụng  ối với 

ng ời  h   thành niên phạm tội phải là ng ời   ợ   ào tạo về tâm lý 

học, khoa học giáo dụ   huyên sâu  ũng nh   ó kinh nghiệm trong hoạt 

 ộng  ấu tranh phòng, chống tội phạm củ  ng ời  h   thành niên”.  
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- Nh   ã phân tí h,  húng t  thấy   ợc khái niệm “ ại diện của gia 

 ình” rộng hơn khái niệm “ng ời  ại diện hợp pháp”  ủa ng ời d ới 18 

tuổi, vì ng ời  ại diện hợp pháp chỉ bao gồm cha, mẹ, ng ời  ỡ  ầu còn 

ng ời  ại diện gi   ình  òn  ó thể là ông, bà, chú, bác, cô, dì, anh, chị 

em có trách nhiệm nuôi d ỡng, giáo dục ng ời d ới 18 tuổi. Trong các 

quy  ịnh của Bộ luật TTHS về việc tham gia tố tụng của bị can, bị cáo là 

ng ời d ới 18 tuổi  ũng  hỉ nhắ   ến một cách chung chung một số 

quyền, nghĩ  vụ củ  ng ời  ại diện hợp pháp khi tham gia bảo vệ quyền, 

lợi ích cho họ. Điển hình nh  Điều 75 (lựa chọn và th y  ổi NBC), Điều 

418 (việc giám sát bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi), Điều 419 (bào 

chữ )… Ng ời  ại diện gi   ình  hỉ   ợ   ề cập  ến trong Điều 420 chỉ 

có quyền và nghĩ  vụ theo quy  ịnh tại  iều luật này. Mặ  dù Điều 420 

 ũng quy  ịnh họ có các quyền, nghĩ  vụ tham gia tố tụng nh ng quyền 

và nghĩ  vụ  ó phải phụ thuộc vào quyết  ịnh yêu cầu củ  CQĐT, Viện 

kiểm sát và Tòa án.  

Hiện nay có rất nhiều ý kiến cho rằng khái niệm  ại diện gi   ình 

và  ại diện hợp pháp là  ồng nhất nhau. Nếu  húng t   ồng nhất hai khái 

niệm này sẽ dẫn  ến cách hiểu là ng ời  ại diện gi   ình  ũng  ó quyền 

giám sát bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi hay có thể tự mình thực 

hiện QBC cho bị can, bị  áo trong tr ờng hợp họ không mời NBC cho 

mình. Chính vì không   ợ  quy  ịnh cụ thể  ể  ảm bảo các quyền, nghĩ  

vụ của mình, nên trên thực tế những chủ thể này th ờng bị  á   ơ qu n 

THTT lạm quyền và do  ó sự tham gia của họ không những không bảo 

vệ   ợc quyền lợi của ng ời d ới 18 tuổi mà  ôi khi nó trở thành hình 

thứ . Đây là một quy  ịnh  h    hặt chẽ và rõ ràng. Để tránh sự lạm 

quyền củ   á   ơ qu n THTT, bảo vệ quyền của bị can, bị cáo là ng ời 

d ới 18 tuổi thì Bộ luật TTHS cần làm rõ vai trò của các chủ thể trong 

Điều 420. Từ lẽ  ó,  húng tôi  ề nghị thay cụm từ  ại diện củ  gi   ình 

thành  ại diện hợp pháp.  



 63 

“1. Cá  quốc gia thành viên phải  ảm bảo rằng trẻ em không bị 

buộc phải cách ly cha mẹ trái với ý muốn của cha mẹ, trừ tr ờng hợp 

những nhà chức trách có thẩm quyền, tuân theo sự xem xét của pháp 

luật, quyết  ịnh rằng theo luật pháp và các thủ tục thích hợp thì việc 

 á h ly nh  thế là cần thiết cho những lợi ích tốt nhất của trẻ em.  

2. Trong mọi quá trình tố tụng  ăn  ứ theo khoản 1 củ  Điều này, 

tất cả các bên liên quan phải   ợc tạo  ơ hội tham gia quá trình tố tụng 

và bày tỏ qu n  iểm củ  mình”.  

+ Nh  vậy, nếu ng ời d ới 18 tuổi từ  ủ 16 tuổi  ến d ới 18 tuổi 

mà không  ó nh ợ   iểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc thuộc trong 

những tr ờng hợp cần thiết khác thì khi lấy lời khai hoặc hỏi  ung ng ời 

này thì không bắt buộc phải có mặt  ại diện hợp pháp. Nh   húng t  

biết, bị can, bị cáo ng ời d ới 18 tuổi là ng ời từ  ủ 14 tuổi  ến d ới 18 

tuổi. Cho nên việc áp dụng các hoạt  ộng khởi tố,  iều tra, truy tố, xét 

xử  ối với bị can, bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi là từ  ủ 14  ến d ới 18 

tuổi, trong  ó  ó hoạt  ộng lấy lời khai, hỏi cung bị can. Theo chúng tôi, 

nhằm giúp cho ng ời d ới 18 tuổi  ó   ợc sự tự tin, bình tĩnh, kh i báo 

 ầy  ủ, trung thực về vụ án khi CQĐT hỏi cung, lấy lời khai thì pháp 

luật cần quy  ịnh trong mọi tr ờng hợp khi lấy lời khai, hỏi cung những 

chủ thể này phải có mặt củ   ại diện gi   ình, trừ tr ờng hợp  ại diện 

gi   ình  ố ý vắng mặt mà không  ó lý do  hính  áng. Chính vì vậy, sự 

tham gia củ   ại diện hợp pháp của ng ời d ới 18 tuổi là rất cần thiết. 

Để  ảm bảo quyền lợi cho ng ời d ới 18 tuổi,  ảm bảo hoạt  ộng tố 

tụng   ợc khách quan, toàn diện chúng tôi cho rằng Bộ luật TTHS nên 

quy  ịnh: “trong mọi tr ờng hợp, việc lấy lời khai, hỏi cung bị can tại 

Cơ qu n  iều tra bắt buộc phải có mặt  ại diện hợp pháp củ  ng ời  h   

thành niên, trừ tr ờng hợp  ại diện hợp pháp cố ý vắng mặt mà không có 

lý do  hính  áng”. Trên  ơ sở những phân tích trên, chúng tôi kiến nghị 

sử   ổi, bổ sung Điều 420 nh  s u:  
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Đại diện hợp pháp có thể hỏi ng ời bị tạm giữ, bị can, nếu  iều tra 

viên không  ồng ý phải ghi rõ lý do vào biên bản;   ợc quyền     r  tài 

liệu,  ồ vật, yêu cầu, khiếu nại;  ọc hồ sơ vụ án khi kết thúc việ   iều 

tra.  

Hiện nay việ  quy  ịnh chế  ịnh HTND trong Bộ luật TTHS là 

 h    ụ thể và có sự mâu thuẫn giữa Bộ luật TTHS với  á  văn bản 

h ớng dẫn áp dụng pháp luật  ã gây khó khăn rất nhiều cho việc áp dụng 

chế  ịnh này trên thực tế. Việ  quy  ịnh nh  hiện nay sẽ tạo  iều kiện 

cho Mặt trận Tổ quốc và Hội  ồng nhân dân các cấp lựa chọn HTND là 

giáo viên nh ng lại không  ảm bảo   ợc quyền lợi của bị cáo là ng ời 

d ới 18 tuổi. Dù rằng những thầy  ô giáo này  ến tuổi nghỉ h u h y 

chuyển sang công tác khác thì những hiểu biết về tâm sinh lý của ng ời 

d ới 18 tuổi  ũng không thể mất  i. Bên  ạnh  ó, trong  ịnh h ớng sắp 

tới, nếu nh  thành lập Tòa án ng ời d ới 18 tuổi thì thẩm phán phải là 

thẩm phán chuyên trách về gi   ình và ng ời d ới 18 tuổi.  

Thứ hai, về trình tự, thủ tục tham gia tố tụng củ  NBC. Để thực 

hiện tốt nhiệm vụ  ấu tranh phòng chống tội phạm  ũng nh  nhằm bảo 

 ảm QBC của bị can, bị cáo nói chung, có thể nói rằng, Bộ luật TTHS 

2015 và Luật Luật s   ã tạo ra một  ơ  hế pháp lý t ơng  ối hoàn chỉnh 

bảo  ảm việc tham gia tố tụng của NBC một cách thực chất và hiệu quả 

hơn. Tuy nhiên,  ể  ơ  hế pháp lý  ó thực sự  i vào  uộc sống và phát 

huy tích cực hiệu quả củ  nó, trên  ơ sở phân tích thực trạng và nguyên 

nhân của sự vi phạm các bảo  ảm,  húng tôi  ề xuất một số kiến nghị 

sau:  

QBC là quyền Hiến  ịnh, là một quyền tự do dân chủ trọng yếu 

trong các quyền tự do dân chủ của công dân, trở thành một nguyên tắc tố 

tụng  ăn bản cần   ợc tôn trọng và triệt  ể thực hiện. Hơn nữa, chế  ịnh 

bào chữa là chế  ịnh trọng yếu trong tố tụng, giúp công tác xét xử toàn 

diện và khách quan, chính xác, bảo  ảm   ợc quyền lợi hợp pháp cho bị 
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can, bị cáo nói chung và bảo vệ pháp chế XHCN. Có thể nói nếu bị can, 

bị  áo không   ợc thực hiện  ầy  ủ QBC thì không gọi là công lý.  

 Nếu xá   ịnh quyền nhờ NBC là quyền Hiến  ịnh thì   ơng nhiên 

những ng ời bị  ặt trong vòng tố tụng phải   ợc tiếp cận với NBC,  ồng 

thời NBC phải   ợc quyền tiếp cận với   ơng sự ngay từ  ầu và trong 

suốt  á  gi i  oạn tố tụng.  

Việ  làm khó NBC là  iều không thể chấp nhận   ợc, bởi chính sự 

làm khó  ó  ã hạn chế QBC của bị can, bị cáo, xâm phạm  ến nguyên 

tắc củ  TTHS. Theo Thông t  70/2011/TT-BCA của Bộ Công an ngày 

10-10-2011 thì  iều tra viên phải giải thí h  ho ng ời bị bắt quyền có 

luật s  và  ho phép ng ời nhà của họ   ợc yêu cầu luật s . Nh ng trên 

thực tế,  ó b o nhiêu  iều tra viên thực hiện  ầy  ủ trách nhiệm này, có 

bao nhiêu vụ án mà luật s    ợc ngồi nghe  iều tra viên lấy lời khai từ 

buổi làm việ   ầu tiên?  

Để  ảm bảo QBC của bị can, bị  áo,  ảm bảo nguyên tắc pháp 

quyền,  á   ơ qu n  ó thẩm quyền phải b n hành  á  quy  ịnh về các 

vấn  ề sau:  

- Một là, thể chế hóa quyền im lặng của nghi can: ngay từ lúc bắt 

 ầu, ng ời bị tạm giữ, tạm giam phải   ợ   ơ qu n THTT giải thích rõ 

“ông (bà), em ( ối với ng ời  h   thành niên)  ó quyền giữ im lặng và 

không  ó nghĩ  vụ kh i báo  iều gì tr ớ  khi ng ời bào chữa có mặt”. 

Nếu nghi can không yêu cầu luật s  hoặ   h   mời luật s  thì  ơ qu n 

THTT phải yêu cầu Đoàn luật s  phân  ông luật s   ho họ;  

- Hai là, thể chế hó  thái  ộ và quy tắc ứng xử củ   ơ quan THTT: 

một trong các thủ tụ   ầu tiên là cho nghi can ký vào biên bản, trong  ó 

ghi rõ quyền và nghĩ  vụ của nghi can trong quá trình tố tụng  ũng nh  

trách nhiệm phát sinh trong tr ờng hợp nghi can khai báo mà không có 

NBC. Nên  ho nghi   n   ợc gọi  iện thoại gặp ng ời thân  ể tr o  ổi 

việc bị tạm giữ, tạm giam và thống nhất việc mời NBC;  
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- Ba là, nâng cao vị thế của luật s , quyền hành nghề của luật s  

cần phải   ợc tôn trọng triệt  ể. Chỉ cần nghi can hoặ  ng ời thân của 

họ ký giấy mời luật s  thì   ơng nhiên luật s   ó   ợc tham dự ngay lập 

tức các buổi làm việc củ  CQĐT với thân chủ. Luật s  th m gi  trong 

TTHS là quyền hành nghề, không cần phải “xin”  ấp giấy chứng nhận 

NBC nh  hiện nay;  

- Bốn là, phải có chế tài những ng ời THTT cản trở QBC của nghi 

can, quyền hành nghề của luật s . Trên thực tế,  ũng  h   thấy vụ nào 

mà ng ời THTT bị xử lý nghiêm túc, công khai về hành vi này cả, cùng 

lắm chỉ là “nhắc nhở, rút kinh nghiệm nội bộ”. Do  ó,  ần phải có chế 

tài xử lý nghiêm vi phạm củ  ng ời THTT. 

3.2.2. Các gi i pháp về tổ ch c và th c hi n 

* Xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án, nhất là Thẩm phán，Hội 

thẩm nhân dân có đủ trình độ chuyên môn năng lực xét xử và có đạo 

đức phẩm chất nghê nghiệp 

Nhiệm vụ củ  Tò  án   ợ   ề ra trong Nghị quyết 08-NQ/TW phải 

 ảm bảo chứ  năng  ộc lập xét xử, tính công khai rõ ràng minh bạch 

trong tranh tụng  ể ra phán quyết cuối cùng có sức thuyết phụ ,   ợc 

nhân dân  ồng tình ủng hộ và  hính xá . Để  ạt   ợc yêu cầu nêu trên 

cần có những biện pháp sau: 

Thứ nhất: Ngoài việ   ổi mới hệ thống ngành Tòa án cần phải xem 

xét lựa chọn  ội ngũ  án bộ Tò  án,  ặc biệt là Thẩm phán  ủ về số 

l ợng,  ó  ức, có tài và có tâm huyết với nghề,  ó năng lự  trình  ộ 

phục vụ theo trách nhiệm vụ   ợ  gi o. Ng ời cán bộ Tòa án nói chung 

phải rèn luyện  ạo  ức nghề nghiệp, tài năng, phải có bản lĩnh  ả về 

chuyên môn, chính trị, xã hội, song lại rất cần  ến l ơng tâm, sự thủy 

chung và sự trong sạch trong hoạt  ộng nghề nghiệp. 

Hoạt  ộng l o  ộng của Thẩm phán là hoạt  ộng mang tính quyền 

lực nhân danh nhà n ớc và chỉ tuân theo pháp luật, là ng ời trực tiếp xét 
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xử các vụ án,   ợc pháp luật trao quyền tự do  ánh giá  hứng cứ trên  ơ 

sở niềm tin nội tâm. Do vậy  ội ngũ Thẩm phán cần phải  ó trình  ộ 

hiểu biết nắm vững pháp luật. Bản án do Thẩm phán nhân d nh nhà n ớc 

công bố   ợ  ng ời dân  ồng tình ủng hộ bởi sự  úng  ắn củ  nó. Nh  

Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị  ã nêu "…phái thực sự là 

chỗ dựa của dân trong việc bảo vệ công lý quyền  on ng ời  ồng thời 

phải là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp chế xã hội  chủ nghĩ ,  ấu tranh có 

hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vỉ phạm. 

 Nhất là khi xét xử các vụ án hình sự  òi hỏi ng ời Thẩm phán 

phải có trách nhiệm   o hơn vì nó quyết  ịnh  ến tính mạng, danh dự 

nhân phẩm củ   on ng ời, bắt buộc họ phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, tạo mọi 

 iều kiện  ể giải thích quyền và nghĩ  vụ của bị  áo tr ớc và trong quá 

trình xét xử tại phiên tòa, giải thích quyền   ợc nhờ ng ời bào chữa, 

phải h ớng dẫn thủ tục cho bị cáo về thủ tục nhờ ng ời bào chữa, cung 

cấp  ịa chỉ văn phòng nơi thực hiện chứ  năng bào  hữa. Pháp luật tố 

tụng hình sự cần quy  ịnh cụ thể việc giải thích quyền tự bào chữa và 

nhờ ng ời bào chữa cho bị  áo tr ớc khi xét xử là yêu cầu bắt buộc. Nếu 

 h   giải thích cho bị cáo quyền này là vi phạm tố tụng. 

Thứ hai: Tiêu chuẩn tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán là ng ời có 

phẩm chất  ạo  ứ , trình  ộ, kinh nghiệm nghề nghiệp và năng lực thực 

tiễn, hiểu biết rộng và khả năng  áp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi 

tình huống và phải cần kiệm liêm  hính,  hí  ông vô t , tạn tụy phục vụ 

nhân dân; bên cạnh  ó  ũng phải  hú ý  ến cả sức khỏe, ngoại hình, tính 

cách, phong cách ứng xử, năng lực sở tr ờng công tác củ  ng ời Thẩm 

phán và phải có bản lĩnh, dũng  ảm chống lại những cám dỗ vật chất, 

v ợt qua những hành vi cản trở, bao che, can thiệp,  e dọ   ể bảo vệ 

pháp luật vì công bằng xã hội. 

Thứ ba: Hiện nay, hầu hết lự  l ợng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

 ều  ó trình  ộ cử nhân luật nh ng khoảng 70% Thẩm phán   ơng 
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nhiệm không   ợ   ào tạo cử nhân luật chính quy, nên muốn nâng cao 

chất l ợng xét xử  áp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế góp phần 

vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện  ại hó   ất n ớ  thì ngoài trình  ộ 

cử nhân luật cần phải có học hàm học vị   o hơn (thạ  sĩ, tiến sĩ luật...), 

có kiến thức về kinh tế, văn hó , trình  ộ ngoại ngữ, tin học thông thạo 

và trình  ộ lý luận chính trị chuyên sâu. Vì vậy, chiến l ợc cải  á h t  

pháp trong thời gian tới cần bổ sung thêm kế hoạ h  ào tạo, bồi d-  ỡng 

chuyên sâu về chuyên ngành xét xử, kiến thức kinh tế, văn hó , trình  ộ 

ngoại ngữ, tin họ  và trình  ộ lý luận chính trị  ho  ội ngũ Thẩm phán. 

Tổ chứ  tò  án không phân theo  ị  giói hành  hính nh  hiện nay mà 

phân theo thẩm quyền của từng tòa, tòa án cấp trên còn có nhiệm vụ 

h ớng dẫn   ờng lối xét xử cho tòa án cấp d ới. Do  ó  ần bổ sung tiêu 

chuẩn về học hàm, học vị, trình  ộ chính trị  ối với Thẩm phán các cấp 

khi   ợc bổ nhiệm. 

Thứ t :  Để việc xét xử của Thẩm phán  ạt hiệu quả   o hơn trong 

gi i  oạn hiện nay, tránh tình trạng văn bản này chồng chéo với văn bản 

kia làm cho Thẩm phán không biết áp dụng văn bản nào  ể xét xử cho 

 úng thì hệ thống pháp luật, văn bản luật, pháp lệnh, văn bản h ớng dẫn 

thi hành phải  ồng bộ,  ủ  ể  iều chỉnh mọi lĩnh vự   ời sống, kinh tế, 

chính trị, văn hó , xã hội, quố  phòng,  n ninh,  ối ngoại. Nội dung văn 

bản quy phạm phải  ảm bảo tính thứ bậ   ồng bộ thống nhất và minh 

bạch. 

Thứ năm: Để  ảm bảo pháp lý cao trong việc xây dựng  ội ngũ 

Thẩm phán chính quy tinh nhuệ, hiện  ại cần nghiên cứu ’’nâng  ấp11 

Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân hiện hành thành 

’’Luật Thẩm phán’’ nhằm nâng   o hơn nữa vị trí, v i trò  ũng nh  trá h 

nhiệm củ   ội ngũ Thẩm phán trong hoạt  ộng xét xử,  ảm bảo tốt hơn 

 á   iều kiện tiêu chuẩn,  ũng nh   á  trình tự tuyển chọn, bổ nhiệm 

miễn nhiệm cách chứ ,  iều  ộng biệt phái, thống nhất hóa việ  quy  ịnh 
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các quyền và nghĩ  vụ  ơ bản của Thẩm phán hiện   ng   ợ  quy  ịnh 

rải rác ở  á  văn bản pháp luật khác. 

Để nâng   o năng lực và trách nhiệm của Thẩm phán,  ảm bảo 

Thẩm phán, HTND  ó  ủ trình  ộ và bản lĩnh  ể xét xử  ộc lập, chỉ tuân 

theo pháp luật, mọi  ơ qu n tổ chứ   á nhân không   ợc can thiệp vào 

quá trình ra quyết  ịnh, bản án của Tòa án thì cần xóa bỏ tình trạng ’’án 

bỏ túi", ’’duyệt án”. 

* Tăng cường đội ngũ luật sư, người bào chữa 

Bảo  ảm QBC của bị can, bị  áo   ợc Bộ luật TTHS 1988 ghi 

nhận và Bộ luật TTHS 2003 kế thừa.  

Bảo  ảm   ợc quyền tự bào chữa và quyền nhờ ng ời khác bào 

chữa cho mình khi tham gia TTHS là thể hiện   ợc sự văn minh, dân 

chủ trong quá trình tố tụng. Trong  iều kiện  ất n ớ  b ớc vào thời kỳ 

 ổi mới toàn diện, theo  ịnh h ớng XHCN, Đảng và Nhà n ớ  t   ã 

khẳng  ịnh vai trò của NBC nói chung và luật s  nói riêng trong hệ 

thống  á   ơ qu n t  pháp,  ề ra nhiều biện pháp quan trọng nhằm phát 

huy vai trò của luật s .  

Trong  ó, vấn  ề  ó ý nghĩ  quyết  ịnh  ến hiệu quả hoạt  ộng 

bào chữa phải là việ  nâng   o năng lực trách nhiệm của những ng ời 

làm công tác bào chữ . Để  ạt   ợc mục tiêu nói trên, theo chúng tôi, 

cần phải quán triệt các yêu cầu sau:  

Xây dựng  ội ngũ những ng ời làm công tác bào chữa thực sự có 

năng lực, không chỉ thỏ  mãn  á   iều kiện về tiêu chuẩn pháp luật mà 

cái chính ở  ây là phải  áp ứng   ợc những yêu cầu của thực tiễn tố 

tụng. Bởi lẽ  ó,  ội ngũ những ng ời làm công tác bào chữa phải   ợc 

 ào tạo chuyên sâu về ng ời d ới 18 tuổi (giống nh  xây dựng  ội ngũ 

những ng ời THTT chuyên trách), bồi d ỡng về chuyên môn nghiệp vụ, 

kỹ năng hành nghề.   
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* Đảm bảo chính sách, chế độ đối với cán bộ Tòa án và cơ sở 

vật chất tạo điều kiện cho cán bộ Tòa án hoạt động xét xử án hình sự 

đạt hiệu quả 

Công tác xét xử là một nghề nghiệp  ặc biệt. Chỉ có Thẩm phán và 

HTND mới   ợ  Nhà n ớc giao cho trọng trá h nhân d nh Nhà n ớc 

tiến hành hoạt  ộng xét xử. L o  ộng của Thẩm phán là l o  ộng có tính 

 ặc thù nghề nghiệp   o. Do  ó, Nhà n ớc cần có chế  ộ  ãi ngộ hợp lý, 

chính sách hỗ trợ thỏ   áng  ho Thẩm phán nhất là những cán bộ làm ở 

những huyện miền núi, xa xôi, hẻo lánh  ể tạo  iều kiện cho họ hăng s y 

với nghề nghiệp. Nh   ải  á h  ơ bản chế  ộ tiền l ơng, phụ cấp l ơng 

và  á   iều kiện vật chất khác cho Thẩm phán, cán bộ Tòa án. Kinh 

nghiệm ở nhiều n ớc cho thấy  ể chất l ợng xét xử   ợ  nâng   o  ũng 

nh  tính  ộc lập của Thẩm phán phải  ó 2  iều kiện là: bổ nhiệm Thẩm 

phán với nhiệm kỳ lâu dài và  ảm bảo  ầy  ủ  ời sống cho các Thẩm 

phán. 

Hiện  ại hóa từng b ớc các hoạt  ộng xét xử, tạo lập  ơ sở vật 

chất,  iều kiện làm việ . Nh  toàn bộ tang vật vụ án thu   ợc cần quay 

chụp theo từng gó   ộ có sự giám sát của KSV,  ể tránh tình trạng  iều 

tr  viên l ợc bỏ hoặ  th y  ổi tang vật  ũng nh  nội dung vụ án. Tại 

phiên tòa các vật chứng phải   ợc công bố công khai bằng hình ảnh  ể 

bị cáo và những ng ời tham gia tố tụng khác xác nhận. Còn tình trạng 

hiện nay khi xét xử các vụ án hình sự hầu hết tang vật không   ợc xem 

xét, trừ những vụ án  ó ng ời bào chữa tham gia yêu cầu xem xét vật 

chứng hoặc vụ án   ợ       i xét xử l u  ộng.  

Ngoài ra, cần cung cấp  ầy  ủ  á  văn bản pháp luật và tài liệu 

h ớng dẫn áp dụng pháp luật cho cán bộ, Thẩm phán tạo  iều kiện cho 

họ nghiên cứu chuyên sâu nghiệp vụ phục vụ công tác xét xử. 

Với HTND cần  ó  hính sá h  ãi ngộ cho họ thỏ   áng nh  tr ng 

phục xét xử, khen th ởng, bồi d ỡng nghiệp vụ và ngày công xét xử tại 
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phiên tòa cần   ợc nâng cao hơn lên mứ  200.000 /l ngày so với hiện 

tại. Để họ có trách nhiệm và hăng s y với công việc. 

* Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc đảm bảo quyền 

bào chữa 

Quyền bào chữa là quyền  ơ bản củ   on ng ời,   ợc pháp luật 

ghi nhận và bảo  ảm thực hiện. Để nguyên tắc bảo  ảm quyền bào chữa 

  ợc áp dụng có hiệu quả thì bên cạnh việc ghi nhận  ầy  ủ các nội 

dung của nguyên tắc thì cần  ó  ơ  hế pháp lý  ể bảo  ảm cho quyền 

bào chữ    ợc thực thi hữu hiệu trên thực tế; bảo  ảm sự công khai, 

minh bạch, dân chủ. Theo PGS.TS. Nguyễn Đăng Dung thì: Những 

quyền vốn có củ   on ng ời một cách tự nhiên, không cần thiết  ến sự 

ban phát, hay thừa nhận, hay mặc cả từ bất kể chủ thể nào, kể cả từ phía 

nhà n ớc... một trong những chủ thể quan trọng  ó nguy  ơ   o hơn  ả 

hay vi phạm  ến những quyền tự nhiên ấy là  á   ơ qu n nhà n ớ   ại 

diện cho quyền lự  nhà n ớc... Vì vậy bên cạnh việ    ợ  lĩnh trá h 

nhiệm bảo vệ nhân quyền, là việ  nhà n ớc phải có những biện pháp 

ngăn  hặn ngay sự vi phạm nhân quyền từ  hính  ơ qu n nhà n ớc. 

Cá   ơ qu n tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố tụng là ng ời  ại 

diện cho quyền lự  nhà n ớ ,   ợ  nhà n ớc giao nhiệm vụ trong hoạt 

 ộng tố tụng, bảo vệ pháp luật, bảo  ảm cho hoạt  ộng tố tụng  úng 

pháp luật. Họ là ng ời   ợ  nhà n ớc giao quyền nhất  ịnh, trực tiếp áp 

dụng  á  quy  ịnh về quyền bào chữa. Với quyền lực trong khả năng  ủa 

mình, họ lại chính là chủ thể có khả năng   o dễ vi phạm các quyền co 

ng ời nói  hung trong  ó  ó quyền bào chữ . Do  ó  ần thiết  ặt ra các 

 ơ  hế nhằm bảo  ảm cho quyền bào chữ    ợc thực thi hiệu quả nh   ơ 

chế kiểm tra, giám sát việc thực thi và xử lý các vi phạm quyền bào chữa 

củ  ng ời bị tạm giữ, bị can, bị cáo.  

 Ban pháp chế Hội  ồng nhân dân tỉnh  ã   ợc kiện toàn và thực 

hiện việc giám sát hoạt  ộng củ   á   ơ qu n t  pháp (Tò  án nhân dân 
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tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp  ã thực hiện giám sát hoạt  ộng thông qua hoạt  ộng tuyển chọn 

Thẩm phán, Kiểm sát viên; giới thiệu Hội thẩm nhân dân, cử Bào chữa 

viên nhân dân. Ngoài ra Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên còn thực hiện giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 

góp phần hạn chế những sai sót, khuyết  iểm và vi phạm trong việc giải 

quyết các vụ án nói chung và giải quyết vụ án hình sự nói riêng, góp 

phần bảo vệ quyền của bị can, bị cáo. Tuy nhiên việc giám sát hiện nay 

còn mang tính hình thức, cồng kềnh,  h   thật sự hiệu quả;  á   ại biểu 

Hội  ồng nhân dân hiện nay hầu hết là kiêm nhiệm,   ợc bầu theo  ơ 

cấu nên khó  ó  iều kiện thực hiện tốt việ  giám sát  ông tá  t  pháp. 

Cá  quy  ịnh về giám sát hoạt  ộng t  pháp  h    ụ thể,  h   khuyển 

khí h   ợc nhân dân cùng tham gia công tác giám sát và có ý kiến  ể 

nâng cao hiệu quả  ông tá  này. Ch   xây dựng   ợ   ơ  hế cụ thể cho 

hoạt  ộng giám sát của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên nên 

 h   phát huy hiệu quả quyền làm chủ củ  nhân dân  ối với hoạt  ộng t  

pháp nên hiệu quả  h     o.  

Cá  ph ơng tiện thông tin truyền thông  ã  hủ  ộng trong việ      

thông tin về hoạt  ộng t  pháp qu   ó tuyên truyền giáo dục pháp luật 

trong nhân dân;  ồng thời     tin làm sáng tỏ những sai phạm, thiếu sót 

trong hoạt  ộng t  pháp, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của công dân trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên cần tăng 

  ờng hơn nữa công tác này, nâng cao vai trò củ   á  ph ơng tiện thông 

tin  ại chúng trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về hoạt  ộng t  

pháp... “Có  hính sá h  ầu t , hỗ trợ kinh phí  ể  á  ph ơng tiện thông 

tin  ại  húng và  á   ơ qu n t  pháp     tin th ờng xuyên,  ầy  ủ, kịp 

thời các hoạt  ộng t  pháp  ến mọi tầng lớp nhân dân; góp phần minh 

bạch hóa các hoạt  ộng t  pháp, nâng   o nhận thức, ý thức chấp hành 
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pháp luật của nhân dân, tạo  iều kiện  ể nhân dân tham gia giám sát các 

hoạt  ộng t  pháp”. 

 

Tiểu kết chương 

Bảo  ảm quyền bào chữa của bị  áo là ng ời d ới 18 tuổi  ã góp 

phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng  ất n ớ ,  ảm bảo pháp chế 

XHCN phù hợp với   ờng lối xây  ựng Nhà n ớc pháp quyền XHCN  ã 

  ợ  Đảng, Nhà n ớ  xá   ịnh rõ trong  á  văn bản quan trọng nhất và 

  ợ  nhân dân  ồng tình ủng hộ. Đó là yêu  ầu xây dựng nhà n ớc pháp 

quyền  òi hỏi phải thiết lập   ợc một nền t  pháp trong sạch, vững 

mạnh, kiểm soát và phòng chống các vi phạm pháp luật một cách hiệu 

quả, duy trì và bảo vệ công lý. 

Tố tụng hình sự là hoạt  ộng  ặc thù củ  nhà n ớc nhằm phát hiện 

chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm 

tội, không  ể lọt tội phạm, không làm o n ng ời vô tội với  òi hỏi bảo 

 ảm tính công bằng của pháp luật; bảo  ảm quyền con ng ời, quyền 

công dân trong quá trình giải quyết vụ án hình sự ngày càng cao.  

Vấn  ề bảo  ảm quyền bào chữ   ã   ợc Luật Tố tụng hình sự 

Việt Nam ghi nhận là nguyên tắ   ơ bản trong tố tụng hình sự và ngày 

 àng   ợc hoàn thiện  ã bảo  ảm tốt hơn quyền con ng ời trong  ó  ó 

quyền bào chữa củ  ng ời bị tạm giữ, bị can, bị  áo. Đồng thời với việc 

bảo vệ quyền củ  ng ời yếu thế, việc bảo  ảm thực hiện tốt quyền bào 

chữ   ó ý nghĩ  qu n trọng  ối với hoạt  ộng củ   ơ qu n tiến hành tố 

tụng. Nó buộ   á   ơ qu n này phải thật sự cẩn trọng, có trách nhiệm 

trong việc thực hiện nhiệm vụ, qu   ó giảm thiểu sai lầm, giúp cho việc 

giải quyết vụ án   ợc khách quan, công bằng, hiệu quả;  úng ng ời, 

 úng tội,  úng pháp luật; không làm o n ng ời không có tội hoặc bỏ lọt 

tội phạm. Cá   ơ qu n này sẽ phải không ngừng nâng cao, hoàn thiện 

năng lực chuyên môn nghiệp vụ củ   ội ngũ  án bộ, công chức nhằm  áp 
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ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong  ấu tranh phòng chống tội 

phạm và bảo vệ quyền  on ng ời trong tố tụng hình sự. 
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KẾT LUẬN 

Quyền bào chữa của bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi là một trong 

những quyền quan trọng   ợc pháp luật tố tụng hình sự quy  ịnh nhằm 

chống lại sự buộc tội củ   ơ qu n  ó thẩm quyền buộc tội,  ể bảo vệ các 

quyền lợi í h  hính  áng  ủa bị cáo. Quyền bào chữa không chỉ thể hiện 

tính dân chủ trong hoạt  ộng tố tụng mà còn là yếu tố bảo  ảm cho hoạt 

 ộng  iều tra, truy tố, xét xử  úng ng ời  úng tội, tránh những vi phạm 

có thể xảy ra từ phí   ơ qu n tiến hành tố tụng và ng ời tiến hành tố 

tụng. 

Nâng cao quyền bào chữa của bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi giúp 

hoạt  ộng xét xử án hình sự  ạt chất l ợng cao, tỷ lệ án o n s i  ã giảm 

mạnh, việc xét xử diễn ra công khai minh bạ h hơn, yếu tố tranh tụng  ã 

từng b ớ    ợc nâng lên. Song bên cạnh  ó việc bảo  ảm quyền bào 

chữa của bị cáo còn nhiều bất cập do nhiều nguyên nhân khách quan và 

chủ quan khách quan khác nhau. Những tồn tại, thiếu sót này ảnh h ởng 

nhiều  ến hiệu quả xét xử nói chung và giảm niềm tin củ  nhân dân  ối 

với hoạt  ộng xét xử của Tòa án các cấp. 

Bảo  ảm quyền bào chữa của bị cáo là ng ời d ới 18 tuổi  ã góp 

phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng  ất n ớ ,  ảm bảo pháp chế 

XHCN phù hợp với   ờng lối xây  ựng Nhà n ớc pháp quyền XHCN  ã 

  ợ  Đảng, Nhà n ớ  xá   ịnh rõ trong  á  văn bản quan trọng nhất và 

  ợ  nhân dân  ồng tình ủng hộ. Đó là yêu  ầu xây dựng nhà n ớc pháp 

quyền  òi hỏi phải thiết lập   ợc một nền t  pháp trong sạch, vững 

mạnh, kiểm soát và phòng chống các vi phạm pháp luật một cách hiệu 

quả, duy trì và bảo vệ công lý. 

Do vậy  ể công cuộc cải  á h t  pháp trong  iều kiện xây dựng 

Nhà n ớc pháp quyền cần  ổi mới hệ thống t  pháp, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật, nâng cao quyền bào chữa của bị cáo và các hoạt  ộng t  pháp 

liên qu n  ảm bảo cho bị cáo thực hiện quyền bào chữa một cách tốt 
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nhất  ể hoạt  ộng xét xử thực sự  ạt chất l ợng và hiệu quả  áp ứng yêu 

cầu của nền t  pháp dân  hủ nghiêm minh. 
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