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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quận Tân Bình là một trong 24 quận, huyện của Thành phố Hồ Chí 

Minh có diện tích khoảng 22,38 km², bao gồm 15 phường (từ 1–15) với 

khoảng 455.276 người. Nằm phía tây của sông Sài Gòn, địa bàn quận giáp 

liền với các Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 12, quận Tân Phú, quận Gò 

Vấp và quận Phú Nhuận là những địa bàn phát triển mạnh về kinh tế, xã hội. 

Quận Tân Bình là một trong những quận có nền kinh tế mạnh và tích cực, có 

nhiều xu hướng phát triển cao và luôn đáp ứng mọi nhu cầu phát triển của các 

thành phần kinh tế cần thiết. Từ nhiều năm qua, quận Tân Bình đã và đang tạo 

nhiều điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn tham gia đầu tư xây dựng, 

điển hình là các trung tâm thương mại và khu vui chơi lớn như Parkson Plaza, 

Trung tâm Thương mại – Văn hóa Lạc Hồng... Quận còn thúc đẩy mạnh các 

dịch vụ du lịch để thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, chính sự phát triển mạnh về mặt kinh tế cùng với những 

mặt chưa hoàn thiện trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, bên cạnh đó là sự 

tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường đã làm cho tình hình trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn quận phát sinh nhiều vấn đề. Cũng vì thế, tình hình 

tội phạm và vi phạm pháp luật ngày càng diễn biến phức tạp, có chiều hướng 

gia tăng, tính chất ngày càng nguy hiểm và tinh vi hơn, trong đó có nhóm tội 

XPSH gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước, công dân 

và gây mất an ninh trật tự. 

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận để người dân yên tâm 

công tác và học tập các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn quận Tân 

Bình đã đề ra nhiều kế hoạch chỉ đạo, tập trung lực lượng, áp dụng nhiều biện 

pháp nghiệp vụ và tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội 

phạm. Song, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà tình hình tội XPSH trên địa 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_S%C3%A0i_G%C3%B2n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%ADn_3,_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%ADn_10,_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%ADn_11,_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%ADn_12,_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2n_Ph%C3%BA,_th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_V%E1%BA%A5p
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_V%E1%BA%A5p
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%B2_V%E1%BA%A5p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Nhu%E1%BA%ADn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_t%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch
https://vi.wikipedia.org/wiki/Du_l%E1%BB%8Bch
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bàn vẫn không giảm, thậm chí có một số tội phạm tiếp tục gia tăng, gây ảnh 

hưởng đến quyền sở hữu về tài sản của các cá nhân, cơ quan, tổ chức; làm cho 

tình hình trật tự an toàn xã hội hết sức phức tạp, tác động xấu đến khả năng 

thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng, 

chống loại tội phạm này của các cơ quan chức năng còn có nhiều bất cập, 

chưa có sự phối hợp chặt chẽ, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân còn chưa 

tích cực, nên hiệu quả công tác phòng, chống tội XPSH trên địa bàn quận còn 

nhiều hạn chế. 

Trên phương diện thực tiễn, các cơ quan tiến hành tố tụng tại quận 

Tân Bình từ lâu đã chú trọng sử dụng các đặc điểm nhân thân người phạm tội 

trong quá trình giải quyết các vụ án XPSH, định tội, định khung, quyết định 

hình phạt một cách chính xác, cũng như đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm 

giáo dục, cải tạo người phạm tội XPSH. Tuy nhiên, việc nghiên cứu chỉ dừng 

lại ở mức độ cá nhân. Yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội XPSH đòi hỏi phải 

nghiên cứu nhân thân người phạm tội XPSH ở mức độ khái quát hơn là mức 

độ nhóm và mức độ tình hình tội phạm. Nhằm hoàn thiện hệ thống lý luận về 

nhân thân người phạm tội XPSH, cũng như phục vụ công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm này trên địa bàn quận Tân Bình, học viên đã lựa chọn 

đề tài: “Nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn thạc sĩ. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Trong những năm gần đây, đã có một số công trình nghiên cứu được 

thực hiện liên quan đến nhân thân người phạm tội đã công bố, tiêu biểu như: 

- Luận án Tiến sĩ Luật học: Nhân thân người phạm tội trong trong luật 

hình sự Việt Nam của Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trường Đại học Luật Hà 

Nội, năm 2005; 
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- Bài viết “Nhân thân người phạm tội: Một số vấn đề lý luận cơ bản”, 

Tạp chí Tòa án, số 10/2001 và số 11/2001 của GS.TSKH Lê Văn Cảm 

- Luận văn thạc sĩ Luật học: Nhân thân người phạm tội xâm phạm sở 

hữu từ thực tiễn quận Bình Tân của Lê Thành Công (2016), Học viện khoa 

học xã hội. 

- Luận văn Thạc sĩ luật học: Nhân thân người phạm tội cướp giật tài 

sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của Lê Ngô Phương Thanh (2017), 

Học viện khoa học xã hội;  

- Luận văn Thạc sĩ luật học: Nhân thân người phạm tội cướp giật tài 

sản trên địa bàn quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh của Phan Thị 

Phương Thảo (2017), Học viện khoa học xã hội; 

- Luận văn Thạc sĩ luật học: Nhân thân người phạm tội cướp tài sản 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Lê Đình Toàn (2017), Học viện 

khoa học xã hội;  

Ngoài ra còn có các bài viết được đăng trên các tạp chí như: Tạp chí 

Nghề luật, Tạp chí Luật học, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, Tạp chí Tòa 

án… có nội dung liên quan đến nhân thân người phạm tội trong tội phạm học. 

Các công trình nghiên cứu trên đã tập trung làm rõ những vấn đề lý 

luận cơ bản về nhân thân người phạm tội, bao gồm khái niệm nhân thân người 

phạm tội, phân biệt khái niệm nhân thân người phạm tội với một số khái niệm 

khác có liên quan, các đặc điểm của nhân thân người phạm tội, vai trò của 

nhân thân người phạm tội trong cơ chế hành vi phạm. Trong đó, có những 

luận văn đã làm rõ các đặc điểm nhân thân người phạm tội trên một số địa bàn 

của Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chưa có đề tài nào nghiên cứu cụ thể 

về nhân thân người phạm tội XPSH trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh. Do đó, đề tài “Nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu trên 
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địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh” mà tác giả đã chọn làm luận 

văn không trùng với bất kỳ công trình khoa học nào đã được công bố. 

3.3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở làm rõ những đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH 

trên địa bàn quận Tân Bình, nghiên cứu phân tích các yếu tố tác động đến sự 

hình thành các đặc điểm nhân thân người phạm tội, luận văn đề xuất các giải 

pháp tăng cường phòng ngừa tình hình tội XPSH trên địa bàn quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh từ góc độ nhân thân người phạm tội. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu nêu trên, đề tài đi sâu giải quyết các nhiệm vụ 

cơ bản sau: 

Thứ nhất, nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về nhân thân người 

phạm tội XPSH; 

Thứ hai, nghiên cứu phân tích làm rõ các đặc điểm nhân thân người 

phạm tội XPSH và các yếu tố tác động đến sự hình thành nhân thân người 

phạm tội XPSH trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2013- 2017; 

Thứ ba, kiến nghị các giải pháp phòng ngừa các tội XPSH trên địa bàn 

quận Tân Bình từ góc độ nhân thân người phạm tội. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lí luận và thực tiễn nhân 

thân người phạm tội XPSH trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2013-2017. Để 

nghiên cứu về nhân thân người phạm tội XPSH trên địa bàn quận, tác giả dựa 

trên các số liệu thống kê xét xử hình sự của Tòa án nhân dân quận Tân Bình giai 

đoạn 2013 - 2017 được thu thập một cách ngẫu nhiên và tiến hành nghiên cứu 

nhằm đánh giá vai trò của trình độ học vấn trong việc nhận thức pháp luật. 
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4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi về không gian: Đề tài nghiên cứu nhân thân người phạm tội 

XPSH dưới góc độ tội phạm học và phòng ngừa tội phạm trên địa bàn quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phạm vi về thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2017. 

Phạm vi về tội danh: Đề tài nghiên cứu các tội về XPSH quy định tại 

chương XVI của BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017, gồm: Tội cướp tài sản 

(Điều 168), Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169), Tội cưỡng đoạt 

tài sản (Điều 170), Tội cướp giật tài sản (Điều 171), Tội công nhiên chiếm 

đoạt tài sản (Điều 173), Tội trộm cắp tài sản (Điều 174), Tội lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản (Điều 175), Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 

176), Tội chiếm giữ trái phép tài sản (Điều 177), Tội sử dụng trái phép tài sản 

(Điều 178), Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 179), Tội thiếu 

trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp 

(Điều 180), Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 181). 

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cơ sở lý luận 

Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy 

vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, xem xét nhân thân người phạm 

tội trong mối liên hệ với xã hội. Vận dụng quy luật mâu thuẫn để lý giải xung 

đột giữa lợi ích và sử dụng các phương tiện không hợp pháp để đạt được lợi 

ích; về mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội XPSH với quá trình hình 

thành nhân cách người phạm tội; vận dụng phạm trù khả năng và hiện thực để 

xác định tính khả thi của các biện pháp phòng ngừa tội XPSH từ góc độ các 

đặc điểm nhân thân người phạm tội. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: 
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- Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng để làm rõ những vấn 

đề lý luận chung về nhân thân người phạm tội và đặc điểm nhân thân người 

phạm tội XPSH; 

- Phương pháp thống kê được sử dụng để làm rõ cấu trúc của các số 

liệu thống kê tội phạm, từ đó đánh giá tình hình tội phạm và nhân thân người 

phạm tội XPSH; 

- Phương pháp hệ thống được sử dụng để làm rõ các yếu tố tác động 

đến sự hình thành nhân cách người phạm tội, từ các yếu tố vĩ mô đến các yếu 

tố vi mô; 

- Phương pháp phân tích thứ cấp dữ liệu để tạo ra dữ liệu mới, thông 

qua các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đến đề tài; 

- Phương pháp suy luận lôgic được sử dụng để đưa ra kiến nghị các giải 

pháp phòng ngừa tình hình tội XPSH từ góc độ nhân thân người phạm tội. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận 

tội phạm học nói chung và lý luận phòng, chống tội XPSH nói riêng, đồng 

thời dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, học tập của các cơ sở đào 

tạo luật học. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được vận dụng vào thực tiễn 

công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội XPSH nói riêng trên địa bàn 

quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 

Những điểm mới của đề tài: Luận văn là công trình khoa học đầu tiên 

đi sâu nghiên cứu nhân thân người phạm tội XPSH từ thực tiễn quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017, làm rõ các đặc điểm 

nhân thân người phạm tội XPSH và các yếu tố tác động đến sự hình thành 
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nhân thân người phạm tội XPSH trên địa bàn quận một cách có hệ thống, toàn 

diện và sâu sắc, từ đó đưa ra một số giải pháp có tính khả thi nhằm tăng 

cường đấu tranh phòng, chống tội XPSH trên địa bàn quận. 

7. Kết cấu của luận văn 

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

dung của luận văn được cấu trúc thành ba chương: 

Chương 1. Những vấn đề lý luận về nhân thân người phạm tội xâm 

phạm sở hữu 

Chương 2. Đặc điểm nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu trên 

địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Chương 3. Các giải pháp phòng ngừa các tội xâm phạm sở hữu trên 

địa bàn quận Tân Bình từ góc độ nhân thân người phạm tội. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

VỀ NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 

1.1. Khái niệm nhân thân người phạm tội và nhân thân người 

phạm tội xâm phạm sở hữu 

1.1.1. Khái niệm nhân thân người phạm tội 

Xét về mặt ngôn ngữ, khái niệm nhân thân người phạm tội được hình 

thành từ khái niệm “nhân thân” và khái niệm “người phạm tội” [48, tr.147]. 

Do vậy, để làm sáng tỏ khái niệm nhân thân người phạm tội, phải dựa vào và 

xuất phát từ các luận điểm của triết học Mác – Lênin về bản chất của con 

người nói chung với tư cách là một phạm trù lịch sử - xã hội [49, tr.129]. 

Bản chất của con người bao gồm những nội dung về sinh học và xã 

hội. Con người là sản phẩm của tự nhiên nên trước hết mang đặc tính sinh 

học. Đặc tính sinh học trong con người quyết định sự hình thành những hiện 

tượng, quá trình tâm, sinh lý của con người. Mặt khác, con người muốn tồn 

tại đòi hỏi phải có quá trình hoạt động để phục vụ nhu cầu sinh học của mình 

như ăn, uống, nghỉ ngơi,... Đồng thời, trong bất kỳ xã hội nào, con người 

không bao giờ sống tách rời, riêng lẻ mà luôn luôn có mối quan hệ với nhau 

trong quá trình sản xuất cũng như trong quá trình sinh hoạt khác. Vì thế, con 

người luôn mang đặc tính xã hội. Nhân thân con người là sự thống nhất giữa 

các đặc tính xã hội và đặc tính sinh học, trong đó đặc tính xã hội có ý nghĩa 

quyết định, nhưng đặc tính sinh học cũng có ý nghĩa riêng. “Chính quá trình 

thỏa mãn các nhu cầu sinh học chiếm vị trí quan trọng trong ý thức và quy 

định lợi ích cũng như khuynh hướng phát triển của con người” [49, tr.97]. 

Nhân thân con người là tất cả các đặc điểm sinh học, tâm lý và xã hội có liên 

quan đến một con người, thể hiện bản chất riêng của họ. Nói cách khác, nhân 

thân con người là tổng hợp những đặc điểm, dấu hiệu thể hiện bản chất của 
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con người tham gia vào các mối quan hệ xã hội. 

“Đối tượng nghiên cứu của tội phạm học là con người phạm tội chứ 

không phải là con người nói chung. Người phạm tội là người thực hiện hành 

vi nguy hiểm cho xã hội mà luật hình sự quy định là tội phạm” [48, tr.149]. 

Người phạm tội cũng là con người của xã hội, cho dù tội phạm mà họ thực 

hiện có nghiêm trọng đến đâu. Vì vậy, khi đề cập đến nhân thân người phạm 

tội là nói đến các đặc điểm của nhân thân con người nói chung và cả những 

đặc điểm đặc trưng của nhân thân người phạm tội, chính những đặc điểm, dấu 

hiệu này thể hiện tính nguy hiểm cho xã hội của họ. Dấu hiệu đặc trưng trong 

nhân thân người phạm tội khác với nhân thân con người bình thường trước 

hết ở chỗ trong nhân thân của họ bao gồm tất cả các dấu hiệu mà luật hình sự 

quy định về chủ thể của tội phạm nói chung. Có nghĩa rằng, tại thời điểm thực 

hiện tội phạm họ có năng lực trách nhiệm hình sự, đạt độ tuổi theo luật định 

và đặc biệt là họ đã thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, nhân 

thân người phạm tội còn có dấu hiệu, đặc điểm liên quan đến sự việc phạm tội 

như tâm lý, tính cách, thói quen, sở thích, quan điểm, thái độ đối với xã hội, ý 

thức pháp luật…[48, tr.151]. 

Cũng như nhân thân con người, nhân thân người phạm tội bao gồm 

toàn bộ các đặc điểm tâm, sinh lý. Các đặc điểm tâm, sinh lý phụ thuộc 

vào những điều kiện sống, của sự giáo dục, của những mối quan hệ… 

nhất định. Chính các đặc điểm đó dưới sự tác động của các điều kiện và 

hoàn cảnh bên ngoài, của tình huống cụ thể, tạo thành động lực thúc đẩy 

việc thực hiện tội phạm. 

Như vậy, nhân thân người phạm tội là tổng hợp những đặc điểm, dấu 

hiệu thể hiện bản chất xã hội của con người và các đặc điểm, dấu hiệu này kết 

hợp với các điều kiện, hoàn cảnh nhất định đã dẫn đến con người đó thực hiện 

hành vi phạm tội [49, tr.131]. 
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1.1.2. Khái niệm nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu 

1.1.2.1. Các tội xâm phạm sở hữu trong Luật hình sự Việt Nam 

Các tội xâm phạm sở hữu là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được 

quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự 

thực hiện một cách cố ý và vô ý xâm phạm chế độ sở hữu tài sản của Nhà 

nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân. Xâm phạm vào quyền sở hữu đối với tài 

sản có nghĩa là làm mất đi quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, hoặc quyền định 

đoạt đối với tài sản. Đối tượng tác động của nhóm tội này là tài sản, quyền sở 

hữu ở đây là sở hữu về tài sản. Các tội phạm cụ thể XPSH được quy định tại 

chương XIV BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và chương XVI 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nghiên cứu về cấu 

thành tội phạm của các tội XPSH, có thể chỉ ra một số dấu hiệu pháp lý chung 

như sau: 

- Khách thể của các tội XPSH là các quan hệ sở hữu đối với tài sản. 

Nội dung của quan hệ sở hữu thể hiện quyền của chủ sở hữu về tài sản, bao 

gồm quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản và được quy định trong 

Luật Dân sự. Đối tượng tác động của các tội XPSH: Theo quy định tại Điều 

105 Bộ luật Dân Sự năm 2015, thì tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và 

các quyền tài sản. Trong đó, giấy tờ có giá là giấy tờ được xác định mệnh giá 

và có thể lưu thông dân sự được (mua bán). Quyền tài sản là quyền trị giá 

được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ 

và quyền tài sản khác. Tài sản với tư cách là đối tượng tác động của các tội 

XPSH bao gồm vật, tiền và giấy tờ có giá. Trong các loại tài sản thì một số tài 

sản đặc biệt không phải là đối tượng của tội XPSH mà là đối tượng của một 

số tội phạm khác. Ví dụ: Công trình, phương tiện giao thông vận tải, thông tin 

liên lạc, các loại vũ khí quân dụng… 

- Mặt khách quan của các tội XPSH thể hiện ở các hành vi: 
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+ Hành vi chiếm đoạt tài sản: người phạm tội cố ý chuyển dịch một 

cách trái pháp luật tài sản đang thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác thành tài 

sản “của mình”… Hành vi chiếm đoạt bao giờ cũng thực hiện bằng hành động 

tích cực, cụ thể và luôn là cố ý trực tiếp: Mong muốn biến tài sản của người 

khác thành tài sản của mình. 

+ Hành vi chiếm giữ trái phép tài sản: Một hình thức thấp hơn, cũng 

được thể hiện bằng sự chuyển dịch tài sản từ chủ thể khác, chủ thể quản lý tài 

sản đã mất khả năng thực tế thực hiện quyền chiếm hữu đối với tài sản. Ở đây 

chủ thể phạm tội khẳng định sự mong muốn chiếm hữu tài sản không phải của 

mình bằng cách tỏ những thái độ định đoạt đối với tài sản kể trên. 

+ Hành vi sử dụng trái phép tài sản: Đó là việc khai thác giá trị, giá trị 

sử dụng các tài sản mà không được phép, không được sự đồng ý của chủ sở 

hữu hoặc người có chức năng quản lý về nghiệp vụ đối với loại tài sản bị khai 

thác trái phép đó. 

+ Hành vi hủy hoại, làm hư hỏng tài sản, làm mất mát, lãng phí tài sản: 

Đó là những hành vi được thể hiện thông qua đối tượng tác động làm mất 

hoàn toàn giá trị, giá trị sử dụng của tài sản (hủy hoại), làm mất giá trị từng 

phần có thể khôi phục được (làm hư hỏng), làm thất thoát gây thiệt hại cho 

chủ sở hữu… Hậu quả tài sản bị chiếm đoạt, bị hủy hoại xảy ra là dấu hiệu bắt 

buộc của một số cấu thành tội phạm như: trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản…. 

Các tội cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài 

sản, cướp giật tài sản là những tội phạm có cấu thành hình thức, nên dấu hiệu 

về mặt khách quan của các tội phạm này chỉ bao gồm một yếu tố là hành vi 

phạm tội mà không gồm hậu quả của tội phạm và mối quan hệ giữa hành vi 

phạm tội với hậu quả do tội phạm gây ra. Về thời điểm hoàn thành của tội 
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phạm, tùy thuộc vào từng cấu thành tội phạm cụ thể mà thời điểm hoàn thành 

tội phạm có thể khác nhau. 

- Chủ thể của tội phạm XPSH 

Người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự là chủ thể 

của tất cả các tội XPSH quy định tại các Điều từ 168 đến 180 BLHS năm 

2015. Người từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi có năng lực trách 

nhiệm hình sự chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cướp tài sản, tội bắt 

cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; về tội rất nghiêm trọng và tội đặc biệt nghiêm 

trọng quy định tại: khoản 2, 3 Điều 170 (tội cưỡng đoạt tài sản; khoản 2, 3, 4 

Điều 171 (tội cướp giật tài sản); khoản 3, 4 của các Điều 173 (tội trộm cắp tài 

sản), Điều 178 (tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản BLHS. Ngoài hai 

dấu hiệu (năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự) 

nêu trên, chủ thể của tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài 

sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp còn đòi hỏi dấu hiệu đặc 

biệt là “Người có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà 

nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”. 

- Mặt chủ quan của tội phạm XPSH: Về lỗi, các tội XPSH sau đây được 

thực hiện do lỗi cố ý như: Tội cướp tài sản; Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài 

sản; Tội cưỡng đoạt tài sản; Tội cướp giật tài sản; Tội công nhiên chiếm đoạt 

tài sản; Tội trộm cắp tài sản; Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tội lạm dụng tín 

nhiệm chiếm đoạt tài sản; Tội chiếm giữ trái phép tài sản; Tội sử dụng trái 

phép tài sản; Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. 

Chỉ có hai tội là tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài 

sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tội vô ý gây thiệt hại 

nghiêm trọng đến tài sản là những tội phạm được thực hiện do lỗi vô ý. Về 

động cơ phạm tội, thì chỉ có tội sử dụng trái phép tài sản được quy định tại 

Điều 177 BLHS đòi hỏi dấu hiệu động cơ vụ lợi là dấu hiệu bắt buộc. Còn ở 
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tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản quy định tại Điều 178 BLHS, dấu 

hiệu động cơ “vì lý do công vụ của người bị hại” được phản ánh cấu thành 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về mục đích phạm tội, thì chỉ có các tội 

XPSH đươc quy định tại các Điều 168,169, 170 BLHS đòi hỏi dấu hiệu mục 

đích “chiếm đoạt tài sản” là yếu tố bắt buộc của cấu thành tội phạm. Còn tội 

hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản quy định tại Điều178 BLHS, dấu hiệu 

mục đích “để che giấu tội phạm khác” được phản ánh trong cấu thành tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. 

- Đường lối xử lý đối với các tội XPSH Các hình phạt được quy định 

tại Chương XVI “Các tội xâm phạm sở hữu” của BLHS năm 2015 là cảnh 

cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, tù chung thân, không có 

tội nào quy định hình phạt tử hình. Tội cướp tài sản trong Điều 133 BLHS 

năm 1999 có quy định hình phạt cao nhất đến tử hình, đến nay BLHS năm 

2015 đã bỏ hình phạt này trong tội cướp tài sản. 

1.1.2.2. Khái niệm và ý nghĩa của việc nghiên cứu nhân thân người 

phạm tội xâm phạm sở hữu 

Trên cơ sở khái niệm nhân thân người phạm tội đã trình bày ở mục 

1.1.1 có thể rút ra định nghĩa nhân thân người phạm tội XPSH như sau: Nhân 

thân người phạm tội XPSH là tổng hợp những đặc điểm, dấu hiệu thể hiện 

bản chất xã hội của con người và các đặc điểm, dấu hiệu này kết hợp với các 

điều kiện, hoàn cảnh nhất định đã dẫn đến người đó thực hiện hành vi phạm 

tội xâm phạm sở hữu được quy định tại chương XVI của BLHS 2015. 

Việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội XPSH có nhiều ý nghĩa, 

trước hết: 

- Nghiên cứu làm rõ nhân thân người phạm tội XPSH, góp phần làm 

cho quá trình định tội, định khung và quyết định hình phạt được chính xác. 
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Nhân thân người phạm tội tuy không phải là một trong những yếu tố 

cấu thành tội phạm nhưng các đặc điểm của nhân thân người phạm tội có ý 

nghĩa quan trọng trong việc xác định các vấn đề: Truy cứu trách nhiệm hình 

sự, định tội danh hoặc định khung hình phạt, quyết định hình phạt… Theo 

khoa học luật hình sự, nhân thân người phạm tội được hiểu là tổng thể tất cả 

các đặc điểm có ý nghĩa về mặt xã hội của người thực hiện tội phạm được cân 

nhắc để giải quyết những vấn đề của trách nhiệm hình sự (cá thể hóa hình 

phạt, miễn trách nhiệm hình sự, miễn và giảm hình phạt). Chính vì vậy, pháp 

luật tố tụng hình sự quy định, các đặc điểm nhân thân người phạm tội phải 

được các cơ quan tiến hành tố tụng thu thập đầy đủ trong hồ sơ vụ án và phải 

được thể hiện trong bản Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra, bản Cáo trạng 

của Viện kiểm sát và Bản án của Tòa án. 

Các đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH có ý nghĩa trong việc 

định tội và định khung hình phạt đối với các tội XPSH, như: Động cơ và mục 

đích tư lợi là yếu tố định tội của hầu hết các tội XPSH tại Chương XVI của 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); đặc điểm tái phạm 

nguy hiểm là yếu tố định khung một số tội XPSH (điểm h khoản 2 của các 

Điều 168, điểm k khoản 2 Điều 169, điểm e khoản 2 Điều 170, điểm i khoản 

2 Điều 171, điểm c khoản 2 Điều 172, điểm g khoản 2 Điều 173, điểm d 

khoản 2 Điều 174, điểm e khoản 2 Điều 175, điểm đ khoản 2 Điều 177, điểm 

h khoản 2 Điều 178 của BLHS); đặc điểm “tái phạm tội” là yếu tố định tội 

được quy định tại khoản 1 của các Điều 172, Điều 173, Điều 174, Điều 175 

của BLHS 2015. Khi đã định tội và định khung một cách chính xác sẽ giúp 

cho việc quyết định hình phạt đối với người phạm tội XPSH đúng đắn, phù 

hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội gây ra, từ đó góp 

phần giáo dục và cải tạo có hiệu quả người phạm tội XPSH, ngăn ngừa phạm 

tội mới và giáo dục người khác. 
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- Nghiên cứu làm rõ nhân thân người phạm tội XPSH, giúp xác định 

nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội XPSH (nguyên nhân từ phía người 

phạm tội và nguyên nhân từ phía xã hội). 

Việc nhận thức, phân tích các nguyên nhân và điều kiện của tình hình 

tội XPSH không thể thiếu việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội XPSH, 

bản chất, các đặc điểm và quá trình hình thành nó. Việc phân tích các nguyên 

nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể chỉ ra rằng không thể nhận thức, hiểu 

biết được các nguyên nhân và điều kiện đó nếu thiếu việc cân nhắc nhân thân 

người phạm tội. Nhân thân người phạm tội XPSH với tổng thể các đặc điểm 

có tác động chi phối hành vi phạm tội và cũng chính là kết quả của sự tác 

động qua lại giữa người phạm tội và môi trường xã hội của người phạm tội 

XPSH. Bằng những nghiên cứu tổng quát về nhân thân người phạm tội XPSH 

và những số liệu về các loại tội XPSH góp phần làm rõ những tác động tiêu 

cực của môi trường gia đình, nhà trường, môi trường kinh tế, văn hóa, xã hội 

vĩ mô đến sự hình thành các đặc điểm nhân thân tiêu cực của người phạm tội 

xâm phạm sở hữu. Nghiên cứu cụ thể về các đặc điểm và những yếu tố tác 

động đến quá trình hình thành các đặc điểm tiêu cực của nhân thân người 

phạm tội XPSH sẽ cho thấy rõ những nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh 

hành vi phạm tội XPSH. 

- Nghiên cứu làm rõ nhân thân người phạm tội XPSH, giúp đề ra các 

biện pháp phòng ngừa tội XPSH nói riêng và tội phạm nói chung. 

Hành vi phạm tội là kết quả không mong đợi của quá trình tương tác 

giữa các yếu tố tiêu cực thuộc môi trường sống với các yếu tố tâm – sinh lý 

tiêu cực bên trong cá nhân chủ thể hành vi đã dẫn tới việc thực hiện hành 

động hoặc không hành động mà pháp luật hình sự xem là phạm tội. Nghiên 

cứu nhân thân người phạm tội XPSH có thể xác định được những yếu tố tiêu 

cực từ phía người phạm tội và những yếu tố tiêu cực từ môi trường xã hội 
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trong sự tác động qua lại với nhau hình thành nguyên nhân của tội XPSH. Từ 

đó, có những giải pháp phòng ngừa tội XPSH hiệu quả bằng cách tác động 

làm hạn chế hoặc loại trừ các tác động tiêu cực từ môi trường sống, qua đó 

góp phần hạn chế hay loại trừ sự hình thành các đặc điểm nhân thân tiêu cực 

của con người, góp phần quan trọng trong phòng ngừa tội phạm. 

- Nghiên cứu làm rõ nhân thân người phạm tội XPSH, giúp đề ra các 

biện pháp giáo dục, cải tạo người phạm tội XPSH. 

Nghiên cứu nhân thân người phạm tội XPSH để có các hình thức, 

phương pháp giáo dục, quản lý người phạm tội XPSH… một cách phù hợp và 

hiệu quả. Cần phải dựa vào đặc điểm nhân thân của người phạm tội XPSH để 

phân loại người phạm tội XPSH nhằm áp dụng các biện pháp giáo dục, cải tạo 

phù hợp với từng nhóm người với các đặc điểm nhân thân khác nhau nhằm 

cải thiện hoặc loại trừ các đặc điểm nhân thân tiêu cực có vai trò quan trọng 

đối với việc phát sinh tội XPSH, từ đó có thể giáo dục, cải tạo họ thành người 

tốt, không tái phạm tội. Nghiên cứu các đặc điểm nhân thân người phạm tội 

cũng giúp cho việc tư vấn cho phạm nhân việc học nghề, chuẩn bị tốt nhất 

cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng. 

- Nghiên cứu làm rõ nhân thân người phạm tội XPSH còn góp phần 

cung cấp những thông tin hữu ích cho các ngành khoa học pháp lý khác: Khoa 

học luật tố tụng hình sự, khoa học điều tra hình sự. 

Khoa học luật tố tụng hình sự dựa vào những thông tin phản ánh về 

nhân thân người phạm tội XPSH như độ tuổi, giới tính, dân tộc, tiền án, tiền 

sự, nghề nghiệp, trình độ học vấn,... để nghiên cứu hoàn thiện các quy định 

pháp luật về trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, 

thi hành án đối với người phạm tội XPSH. 

Khoa học điều tra hình sự dựa trên những thông tin về nhân thân 

người phạm tội XPSH như một trong những căn cứ để đề ra, xác định phương 
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pháp, phương hướng, chiến thuật điều tra nhằm thu thập chứng cứ, chứng 

minh tội phạm và người phạm tội. Trong hoạt động điều tra vụ án, thông tin 

phản ánh về nhân thân người phạm tội XPSH giúp cho việc sàng lọc đối 

tượng, phát hiện nhanh chóng, chính xác tội phạm và người phạm tội, áp dụng 

các biện pháp ngăn chặn cho phù hợp với từng đối tượng phạm tội. 

1.2. Các đặc điểm của nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu 

Nhân thân người phạm tội nói chung bao gồm nhiều đặc điểm, dấu 

hiệu. Mỗi đặc điểm dấu hiệu lại có hình thức biểu hiện khác nhau, vai trò 

khác nhau nhưng chúng có mối quan hệ qua lại, gắn bó với nhau. Khi nghiên 

cứu về nhân thân người phạm tội, mục đích của tội phạm học là tìm hiểu rõ 

những đặc điểm đặc trưng của người phạm tội, xác định được các yếu tố, điều 

kiện, môi trường hình thành nên các đặc điểm đó. Nhân thân người phạm tội 

nói chung có những đặc điểm đặc thù trong sự phân biệt với người không 

phạm tội. Trong khi đó, nhân thân người phạm tội XPSH lại có những điểm 

đặc thù riêng không những chỉ để phân biệt với người không phạm tội mà còn 

phân biệt với những người phạm các tội khác trong BLHS. Chính vì vậy, 

ngoài ba dạng đặc điểm sinh học, tâm lý và xã hội nêu trên, luận văn còn đề 

cập đến một dạng đặc điểm thứ tư, đó là dạng đặc điểm pháp luật hình sự. 

1.2.1. Các đặc điểm nhân chủng học - xã hội 

Các đặc điểm nhân chủng học xã hội của người phạm tội XPSH, bao 

gồm: Giới tính, lứa tuổi, nơi cư trú, dân tộc, địa vị xã hội, nghề nghiệp, quốc 

tịch, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn…[48, tr.144]. Những đặc điểm này 

bản thân chúng không đặc trưng cho con người với tư cách là người phạm tội, 

bởi chúng tồn tại trong nhân thân bất kỳ người nào. Tuy nhiên, các đặc điểm 

nhân chủng học xã hội tác động qua lại với các điều kiện hình thành nhân 

cách con người, với nhu cầu và lợi ích, vị trí và mối quan hệ giao tiếp của 

người đó trong xã hội nên nó cung cấp thông tin để chúng ta hiểu trọn vẹn về 
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nhân thân người phạm tội và có ý nghĩa quan trọng trong việc đề ra và thực 

hiện các biện pháp quản lý, giáo dục, cải tạo người phạm tội nói chung và tội 

XPSH nói riêng. 

- Đặc điểm lứa tuổi 

Nghiên cứu đặc điểm lứa tuổi của người phạm tội XPSH cho phép xác 

định tính chất, mức độ, đặc điểm tội phạm của từng lứa tuổi và ảnh hưởng của 

lứa tuổi đến việc thực hiện tội phạm. Mỗi lứa tuổi có những đặc điểm riêng về 

sự phát triển thể chất, tinh thần, tâm, sinh lý, hiểu biết xã hội… Có thể chia 

người phạm tội XPSH thành 03 nhóm: Dưới 18 tuổi, từ 18 đến 30 tuổi, từ trên 

30 tuổi. Nhóm tội XPSH là nhóm tội không có những đòi hỏi đặc biệt về độ 

tuổi, nhất là các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản... Những năm gần đây, những người phạm nhóm tội XPSH đang có xu 

hướng trẻ hóa về độ tuổi. Nhóm người phạm tội có độ tuổi dưới 18 đang có 

xu hướng gia tăng. Nghiên cứu đặc điểm lứa tuổi giúp ích cho việc sắp xếp 

thứ tự ưu tiên trong đấu tranh phòng chống tội XPSH đối với từng lứa tuổi 

cho phù hợp. [48, tr.106] 

- Giới tính 

Nghiên cứu đặc điểm giới tính của người phạm tội XPSH giúp chúng 

ta xác định tỷ lệ người phạm tội XPSH giữa nam và nữ, ảnh hưởng của giới 

tính đến việc thực hiện các tội XPSH. Trong thực tế hiện nay, thông thường tỷ 

lệ nam giới phạm tội XPSH cao hơn so với nữ giới. Điều này cho thấy nam 

giới dễ bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực của môi trường sống và dễ phát 

sinh tâm lý tiêu cực hơn nữ giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây số liệu 

về cơ cấu giới tính của người phạm tội XPSH đang có sự thay đổi. Tỷ lệ nữ 

giới phạm tội XPSH trong tổng số tội XPSH đang có khuynh hướng tăng lên 

và các loại tội XPSH do họ thực hiện ngày càng đa dạng. [48, tr.155] 
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- Trình độ học vấn 

Mỗi người có một trình độ học vấn khác nhau, trình độ học vấn là một 

yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của con người, đến khả năng ứng xử 

của con người trong các mối quan hệ xã hội nói chung và hành vi phạm tội 

nói riêng. Thực tế cho thấy những người có trình độ cao thì khả năng nhận 

thức, hiểu biết càng cao dẫn đến việc lựa chọn cách thức ứng xử trước những 

vấn đề xã hội của cuộc sống thường rất linh hoạt và thông minh từ đó sẽ kiểm 

soát được các hành vi của mình, tránh thực hiện hành vi phạm tội và ngược lại 

đối với những người có trình độ học vấn thấp thì khả năng hiểu biết các vấn 

đề xã hội, đặc biệt là nhận thức pháp luật còn thấp, dẫn đến nguy cơ phạm tội 

rất cao. Tuy vậy mức độ ảnh hưởng của trình độ học vấn đối với từng loại tội, 

từng nhóm tội cũng khác nhau, có những nhóm tội đòi hỏi phải có học vấn 

nhất định mới thực hiện được hành vi phạm tội, như nhóm tội phạm công 

nghệ cao, nhóm tội phạm tham nhũng,… 

Đối với nhóm tội XPSH, người phạm tội không cần phải có trình độ 

học vấn cao mới có thể thực hiện được tội phạm. Nhiều nghiên cứu tội phạm 

học cho thấy, những người phạm tội XPSH đa phần đều có trình độ học vấn 

tương đối thấp và ứng với mỗi tội XPSH khác nhau thì người phạm tội cũng 

có trình độ học vấn khác nhau. Dựa vào đặc điểm trình độ học vấn, người 

phạm tội XPSH được chia thành 05 nhóm: (1) Người không biết chữ và người 

có trình độ tiểu học, (2) Người có trình độ trung học cơ sở, (3) Người có trình 

độ trung học phổ thông, (4) Người có trình độ trung cấp, cao đẳng, (5) Người 

có trình độ đại học trở lên. 

- Địa vị xã hội và nghề nghiệp 

Địa vị xã hội và nghề nghiệp là một trong những đặc điểm trong nhân 

thân người phạm tội. Nghiên cứu địa vị xã hội và nghề nghiệp cho chúng ta 

biết được nhóm người làm việc ở những ngành, lĩnh vực nào trong xã hội dễ 
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thực hiện tội phạm và loại tội phạm họ thực hiện [48, tr.145]. Một số nhóm 

tội, như nhóm tội phạm tham nhũng, nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh 

tế... các đặc điểm nghề nghiệp và địa vị xã hội có ảnh hưởng khá lớn đến hành 

vi phạm tội. Tuy nhiên, nhóm tội XPSH, địa vị xã hội cũng có ảnh hưởng 

nhưng mức độ ảnh hưởng không nhiều. Theo số liệu thống kê tội phạm thì đa 

số người phạm tội XPSH là người không có nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp 

không ổn định, do đó vị trí trong xã hội của họ rất thấp. Đặc biệt các trường 

hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm thì tỷ lệ này thường rất cao. Dựa vào đặc 

điểm nghề nghiệp, người phạm tội XPSH được chia thành 03 nhóm: Không 

nghề nghiệp, nghề nghiệp không ổn định, nghề nghiệp ổn định. Dựa vào địa 

vị xã hội, có thể chia thành người có địa vị xã hội cao (giữ các vị trí, chức vụ 

cao), người có địa vị xã hội thấp… 

- Hoàn cảnh gia đình 

Những đặc điểm và sự thay đổi của hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng 

sâu sắc đến sự hình thành nhân cách của con người, ở một mức nhất định 

chúng cũng tác động đến tính định hướng và sự kiên định thực hiện tội phạm 

[48, tr.146]. Nghiên cứu đặc điểm hoàn cảnh gia đình trong nhân thân người 

phạm tội XPSH là nghiên cứu ở các góc độ: Quan hệ gia đình và hoàn cảnh 

kinh tế gia đình với những tác động của chúng tới người phạm tội XPSH. 

Quan hệ gia đình là những thông tin phản ánh về tình trạng hôn nhân 

của người phạm tội (chưa kết hôn, đã kết hôn, ly hôn…) và các thành viên 

khác trong gia đình (ông, bà, cha, mẹ, anh chị em, con…). Kết quả nghiên 

cứu cho thấy những người đã kết hôn và sống trong gia đình có cơ cấu hoàn 

thiện, gia đình hòa thuận, hạnh phúc thường ít phạm tội XPSH hơn những 

người chưa kết hôn và sống trong gia đình có cơ cấu không hoàn thiện (cha 

hoặc mẹ chết, ly hôn…) hoặc không hạnh phúc. Mối quan hệ giữa các thành 

viên trong gia đình có tác động tích cực đến cách thức xử sự, giữ vai trò kiểm 
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soát, định hướng hành vi của các thành viên, đồng thời gia đình cũng hạn chế 

đến mức thấp nhất các hiện tượng tiêu cực của họ. Phần lớn người phạm tội 

XPSH thường xuất phát từ những gia đình có cuộc sống không hòa thuận, các 

thành viên sống không có trách nhiệm, thiếu sự quan tâm chăm sóc lẫn 

nhau… Dựa vào đặc điểm quan hệ gia đình, người phạm tội XPSH được chia 

thành: Chưa kết hôn và đã kết hôn; hoặc gia đình đầy đủ cha mẹ và gia đình 

thiếu cha, mẹ hoặc thiếu cả cha và mẹ... 

Hoàn cảnh kinh tế gia đình là những thông tin về tình trạng kinh tế gia 

đình của người phạm tội bao gồm: Mức thu nhập, điều kiện nhà ở, tiện nghi 

sinh hoạt, phương tiện đi lại… Hoàn cảnh kinh tế có ý nghĩa rất lớn đối với 

việc hình thành động cơ, mục đích phạm tội XPSH và tác động trực tiếp đến 

cách thức xử sự của con người. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn là lý do khiến 

cho con người dao động, quẫn bách, dễ làm nảy sinh tâm lý tiêu cực. Nhiều 

tội phạm đặc biệt là các loại tội XPSH được thực hiện nhằm thỏa mãn nhu 

cầu vật chất của người phạm tội. Dựa vào đặc điểm hoàn cảnh kinh tế gia 

đình, người phạm tội XPSH được chia thành hai nhóm: Người phạm tội sống 

trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khá giả, người phạm tội sống trong gia 

đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nghèo đói. 

Ngoài các đặc điểm nhân chủng học xã hội của nhân thân người phạm 

tội XPSH nói trên, các đặc điểm khác như: Dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú, nơi 

sinh… cũng có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách con 

người. Dựa vào đặc điểm dân tộc, người phạm tội XPSH được chia thành 02 

nhóm: người  dân tộc kinh, người dân tộc thiểu số. Dựa vào đặc điểm quốc 

tịch, người phạm tội XPSH được chia thành 03 nhóm: Người Việt Nam, 

người nước ngoài và người không quốc tịch. Dựa vào đặc điểm nơi cư trú, 

người phạm tội XPSH được chia thành 03 nhóm: Không có nơi cư trú, nơi cư 

trú không ổn định và nơi cư trú ổn định. 
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1.2.2. Các đặc điểm tâm lý học - xã hội 

Các đặc điểm tâm lý học - xã hội của người phạm tội xâm phạm sở 

hữu gồm: Quan điểm, thái độ, nhận thức đối với các giá trị đạo đức xã hội, 

pháp luật; nhu cầu, sở thích, thói quen; động cơ, mục đích phạm tội; tôn giáo, 

tín ngưỡng,… 

- Quan điểm, thái độ, nhận thức đối với các giá trị đạo đức xã hội, 

pháp luật 

Nghiên cứu quan điểm, thái độ, nhận thức đối với các giá trị đạo đức 

xã hội của con người là nghiên cứu các quan điểm, thái độ, nhận thức đối với 

tổ quốc, đối với nghĩa vụ của công dân, với lao động, đối với các mối quan hệ 

trong xã hội và với chính bản thân. Nghiên cứu quan điểm, thái độ, nhận thức 

đối với các giá trị đạo đức xã hội của người phạm tội XPSH trong chừng mực 

nhất định giúp chúng ta giải thích vì sao trong những điều kiện hoàn cảnh 

nhất định một con người lại thực hiện hành vi phạm tội XPSH. Nghiên cứu về 

người phạm tội XPSH cho thấy đa số quan niệm của họ về chân - thiện - mĩ, 

về cái tốt, cái đẹp, cái xấu, cái thiện, cái ác,… thường bị bóp méo, lệch lạc. 

Đối với họ lợi ích cá nhân là trên hết, không quan tâm đến lợi ích của xã hội, 

của người khác. Vì vậy, họ chỉ lựa chọn những biện pháp có thể đem lại lợi 

ích cho bản thân, nhất là các lợi ích vật chất, kể cả điều đó có thể xâm phạm 

đến lợi ích hợp pháp của người khác. [48, tr.156] 

Đặc điểm tâm lý - pháp luật của người phạm tội XPSH là quan điểm, 

thái độ, nhận thức riêng của người đó đối với pháp luật, thực tiễn áp dụng 

pháp luật, đối với cơ quan bảo vệ pháp luật,… Nhìn chung, người phạm tội 

xâm phạm sở hữu có hiểu biết rất ít về pháp luật, có thái độ thờ ơ, coi thường 

pháp luật và các cơ quan bảo vệ pháp luật, tâm lý hám lợi, đua đòi, sống gấp, 

lười lao động, thích hưởng thụ, mong muốn kiếm tiền bằng mọi giá... Một số 

người tin vào khả năng trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật hoặc họ 
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hy vọng rằng hành vi phạm tội của mình không bị phát hiện. Trường hợp đặc 

biệt, người phạm tội xâm phạm sở hữu còn có xu hướng chống đối xã hội và 

chống đối pháp luật (nhất là những người phạm tội cướp tài sản, cướp giật tài 

sản...) [48, tr.111]. 

- Nhu cầu, sở thích, thói quen 

Những đặc điểm nhu cầu, sở thích, thói quen tồn tại ở bất kỳ con 

người nào trong xã hội, nhưng ở những người phạm tội XPSH thì phần đông 

họ có nhu cầu, sở thích, thói quen tiêu cực, không lành mạnh và họ sẵn sàng 

thực hiện mọi biện pháp kể cả là phạm tội để thoả mãn nhu cầu, sở thích đó. 

Nhu cầu, sở thích, thói quen tác động trực tiếp đến việc hình thành động cơ, 

mục đích phạm tội và sự kiên định thực hiện tội phạm. Đối với mỗi loại tội 

phạm khác nhau thì người phạm tội cũng xuất phát từ nhu cầu, sở thích, thói 

quen khác nhau. Người phạm tội XPSH thường có nhu cầu, sở thích vật chất 

không chính đáng, coi trọng vật chất, có thái độ lười lao động, tư tưởng làm ít 

hưởng nhiều, dùng tiền để đáp ứng nhu cầu, sở thích không chính đáng, sống 

gấp, thói quen rượu chè, cờ bạc, sử dụng ma túy… 

- Động cơ, mục đích phạm tội 

Động cơ, mục đích phạm tội thể hiện trạng thái tâm lý của người 

phạm tội đối với hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi đó gây ra. Động cơ 

phạm tội được quyết định bởi các nhu cầu và sở thích đã được nhận thức thúc 

đẩy người phạm tội thực hiện tội phạm. Mục đích phạm tội là mục tiêu được 

đặt ra và quyết định ý chí của người phạm tội, hướng ý chí đó đến việc thực 

hiện tội phạm. 

Khi thực hiện hành vi phạm tội, nếu động cơ phạm tội càng mãnh liệt, 

mục đích phạm tội càng rõ ràng thì tính chất của tội phạm càng nguy hiểm và 

hậu quả của tội phạm càng nghiêm trọng. Vì vậy, nghiên cứu động cơ, mục 

đích phạm tội XPSH vừa góp phần làm rõ nguyên nhân thực hiện tội phạm 
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XPSH, đồng thời cũng giúp cho việc đánh giá chính xác tính chất, mức độ 

nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, từ đó giúp cho việc tìm ra những 

biện pháp tác động tích cực nhằm loại trừ động cơ phạm tội, ngăn cản mục 

đích tội phạm, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả mà người phạm tội XPSH 

có thể gây ra cho xã hội. Những người phạm tội XPSH đại đa số xuất phát từ 

động cơ vụ lợi, mục đích nhằm thỏa mãn nhu cầu, lợi ích cá nhân, hẹp hòi, 

ích kỉ, hưởng thụ.. 

Ngoài ra, các đặc điểm về tôn giáo, tín ngưỡng cũng có ý nghĩa quan 

trọng trong quá trình hình thành nhân cách con người. Dựa vào đặc điểm tôn 

giáo, người phạm tội XPSH được chia thành: Người theo tôn giáo, người 

không theo tôn giáo. 

1.2.3. Các đặc điểm pháp lý hình sự 

Các đặc điểm pháp lý hình sự của người phạm tội XPSH bao gồm 

những đặc điểm của nhân thân người phạm tội XPSH và có ý nghĩa trong việc 

định tội, định khung và quyết định hình phạt. Các đặc điểm pháp lý hình sự 

trong nhân thân người phạm tội XPSH bao gồm: 

- Phạm tội lần đầu, tái phạm, tái phạm nguy hiểm. 

Nghiên cứu nhân thân người phạm tội là nghiên cứu nhân thân của 

con người ít nhất đã một lần phạm tội. Hành vi phạm tội do người có nhiều 

tiền án, tiền sự thực hiện bao giờ cũng có tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã 

hội cao hơn nhiều so với người mới phạm tội lần đầu, ở họ đã có kinh nghiệm 

trong việc thực hiện tội phạm cũng như đối phó với các cơ quan bảo vệ pháp 

luật, cho nên trách nhiệm hình sự mà họ phải chịu cũng phải nặng hơn người 

mới phạm tội lần đầu. Tiền án, tiền sự, tái phạm, tái phạm nguy hiểm là 

những dấu hiệu thể hiện xu hướng chống đối xã hội, coi thường pháp luật, sự 

cố ý xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể và của cá nhân… Vì vậy, 

nghiên cứu các đặc điểm tái phạm, tái phạm nguy hiểm không chỉ giúp nhận 
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thức đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà còn giúp 

hiểu rõ nguyên nhân phát sinh tội phạm cũng như có cơ sở trong việc đề ra 

các giải pháp phòng ngừa hữu hiệu. Nhà làm luật đã cân nhắc quy định đặc 

điểm tái phạm nguy hiểm là yếu tố định khung một số tội XPSH (điểm h 

khoản 2 của các Điều 168, điểm k khoản 2 Điều 169, điểm e khoản 2 Điều 

170, điểm i khoản 2 Điều 171, điểm c khoản 2 Điều 172, điểm g khoản 2 

Điều 173, điểm d khoản 2 Điều 174, điểm e khoản 2 Điều 175, điểm đ khoản 

2 Điều 177, điểm h khoản 2 Điều 178 của BLHS); đặc điểm “tái phạm tội” là 

yếu tố định tội được quy định tại khoản 1 của các Điều 172, Điều 173, Điều 

174, Điều 175 của BLHS 2015. 

- Một số đặc điểm pháp lý hình sự trong nhân thân người phạm tội 

XPSH như phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn xảo quyệt, 

mục đích che dấu tội phạm khác cũng được nhà làm luật cân nhắc quy định là 

yếu tố định khung một số tội XPSH, đặc điểm phạm tội có tính chất chuyên 

nghiệp quy định tại khoản 2 của các Điều 168, Điều 169, Điều 170, Điều 171, 

Điều 173, Điều 174 và Điều 175 của BLHS 2015 

Các đặc điểm nêu trên đều thể hiện ý thức phạm tội của người phạm 

tội. Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là người phạm tội cố ý phạm tội từ 

năm lần trở lên về cùng một tội phạm (nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách 

nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích) và người phạm tội đều lấy các lần 

phạm tội làm nghề sinh sống, lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống 

chính. Mục đích che dấu tội phạm khác là trường hợp người phạm tội hủy 

hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản nhằm mục đích che dấu một tội phạm mà 

người phạm tội đã thực hiện trước đó nhưng chưa bị phát hiện, hoặc có nguy 

cơ bị phát hiện và họ hy vọng rằng tội phạm mà họ thực hiện sẽ không bị phát 

hiện. Vì vậy, nghiên cứu các đặc điểm này giúp hiểu rõ được ý thức phạm tội 

của người phạm tội và nguyên nhân phát sinh tội phạm, trên cơ sở đó đề ra 
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các giải pháp phòng ngừa hữu hiệu. 

Tóm lại, nghiên cứu các đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH 

phải nghiên cứu cả ba nhóm đặc điểm nêu trên trong mối quan hệ hữu cơ để 

giúp cho chúng ta có cái nhìn tổng thể, hệ thống về nhân thân người phạm tội 

XPSH. Từ đó đề ra các giải pháp phòng ngừa tội phạm nói chung và tội 

XPSH đồng bộ, rõ ràng, hợp lý và đạt hiệu quả cao. 

1.3. Những yếu tố tác động đến sự hình thành nhân thân người 

phạm tội xâm phạm sở hữu 

Sự hình thành các đặc điểm nhân thân con người là một quá trình 

tương tác lâu dài giữa các yếu tố khách quan thuộc môi trường sống với các 

yếu tố chủ quan của con người trong quá trình nhận thức. Quá trình hình 

thành và phát triển nhân thân con người trong bất cứ xã hội nào cũng luôn tồn 

tại hai xu hướng: Tích cực và tiêu cực. Những yếu tố tích cực thuộc môi 

trường sống sẽ tác động để hình thành các đặc điểm nhân thân tốt. Ngược lại, 

những yếu tố tiêu cực thuộc môi trường sống sẽ tác động để hình thành các đặc 

điểm nhân thân xấu. Chính các đặc điểm nhân thân tiêu cực trong sự kết hợp với 

các tình huống, hoàn cảnh cụ thể sẽ dễ làm phát sinh hành vi phạm tội. 

1.3.1. Các yếu tố khách quan thuộc môi trường sống 

1.3.1.1. Môi trường gia đình 

Gia đình là tế bào của xã hội, cái nôi nuôi dưỡng và là môi trường 

quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của con người. Nhân cách của 

con người được hình thành qua một quá trình giáo dục từ gia đình đến nhà 

trường và xã hội, trong đó vai trò của gia đình là vô cùng quan trọng vì gia 

đình là cái nôi văn hóa đầu tiên hình thành nhân cách con người. Quá trình 

hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người là khác nhau. Môi trường 

gia đình hòa thuận, gắn bó, yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, có lối 

sống lành mạnh, văn hóa… thì sẽ hình thành các đặc điểm nhân thân tích cực 
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đối với mỗi cá nhân. Ngược lại, môi trường gia đình khuyết thiếu, quá nuông 

chiều hay quá nghiêm khắc, thường xuyên đánh, chửi nhau, gia đình có thành 

viên vi phạm pháp luật, phạm tội, các thành viên thiếu sự quan tâm nhau,… sẽ 

hình thành các đặc điểm nhân thân tiêu cực đối với mỗi thành viên trong gia 

đình, đặc biệt là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Các yếu tố tiêu cực từ môi 

trường gia đình tác động đến hình thành đặc điểm nhân thân người phạm tội 

XPSH bao gồm: 

Thứ nhất, gia đình quá nghiêm khắc hoặc gia đình thiếu sự quan tâm 

chăm sóc và giáo dục. Có nhiều trường hợp cha mẹ có đủ kiến thức, điều kiện 

nhưng không chú ý đúng mức đến việc giáo dục con cái, bận làm việc không 

gần gũi trẻ, phải đi công tác trong thời gian dài hoặc chú ý đến việc giáo dục 

trẻ nhưng chưa có phương pháp giáo dục đúng đắn. Điều này dẫn đến làm cho 

trẻ không muốn gần gũi cha mẹ mình, tâm lý sợ hãi, cô đơn, thiếu sự chia sẻ, 

ngại giao tiếp, chán nản, thấy bất công, đối phó và luôn tìm cách che đậy 

khuyết điểm, nói dối để tránh sự trừng phạt, xa lánh mọi người và căm ghét 

cha mẹ, các em cảm thấy thiếu nơi nương tựa, tâm lý căng thẳng và thường 

tìm đến bạn bè để chia sẻ. Sự nghiêm khắc của cha mẹ nhiều khi làm cho trẻ 

không dám đòi hỏi vật chất, từ đó dần hình thành những khát khao về vật 

chất, như khát khao có đồ chơi mới, có quần áo mới, có đồ ăn ngon, có đồ 

dùng mới, xe đạp, xe máy, điện thoại... Nếu gặp những tình huống thuận lợi, 

những khát vọng này rất dễ nảy sinh hành vi phạm tội XPSH, như trộm cắp. 

Nhiều trường hợp còn tụ tập bạn bè, rủ nhau đi trộm, cướp, cướp giật để thỏa 

mãn nhu cầu vật chất. 

Thứ hai, gia đình quá nuông chiều, bao bọc, thỏa mãn mọi nhu cầu 

của con cái. Hành vi ứng xử này của cha mẹ hay người lớn trong gia đình sẽ 

hình thành ở trẻ những đặc điểm nhân thân xấu như tính ỷ lại, hẹp hòi, dựa 

dẫm, sống ích kỷ, lười nhác, không ý thức về trách nhiệm, quen được phục 
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vụ, hưởng thụ, có thói quen đòi hỏi, coi thường giá trị lao động, quá đề cao lợi 

ích cá nhân, thiếu động cơ phấn đấu… Đến một lúc nào đó, khi gia đình 

không thỏa mãn được hoặc không có điều kiện phục vụ trẻ em trở nên bất 

mãn, thậm chí thù ghét bố mẹ, chúng thường bỏ nhà đi bụi, tụ tập với bạn bè 

hư. Nhiều trẻ em trộm cắp tài sản của chính bố mẹ mình hoặc của người khác 

để thỏa mãn những nhu cầu không chính đáng như đua đòi ăn diện, đánh bạc, 

hút chích… 

Thứ ba, gia đình có kinh tế khó khăn cũng tác động lớn đến việc hình 

thành nhân cách của trẻ. Trẻ sống trong gia đình có kinh tế khó khăn, nếu 

không được giáo dục cẩn thận sẽ dễ làm phát sinh tâm lý mặc cảm, buồn 

chán, tự ti, thất vọng, luôn khát khao có tiền, khát khao đổi đời, mong muốn 

nhanh chóng có tiền, mong muốn kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả vi phạm pháp 

luật để trở nên giàu có, thoát khỏi đói nghèo... 

Trên đây là ba loại hình gia đình tiêu biểu thường hình thành các đặc 

điểm nhân thân xấu đặc trưng cho nhân thân người phạm tội xâm phạm sở 

hữu. Ngoài ra, một số loại hình gia đình với những yếu tố tiêu cực, như gia 

đình khuyết thiếu, gia đình không hạnh phúc, gia đình quan chức, gia đình 

đông con… cũng có  những tác động nhất định đến sự hình thành một số đặc 

điểm nhân thân xấu của người phạm tội XPSH. 

1.3.1.2. Môi trường giáo dục 

Nếu gia đình là chiếc nôi thứ nhất thì nhà trường và môi trường giáo 

dục được coi là chiếc nôi thứ hai trong việc giáo dục và rèn luyện nhân cách 

con người. Nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức cho học sinh mà 

còn có vai trò quan trọng để rèn luyện đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống và 

giáo dục thế hệ trẻ trở thành những con người sống có hoài bão, có lý tưởng 

tốt đẹp… Nhà trường khi làm tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ đào tạo được 

những thế hệ trẻ tương lai có đủ tài và đức để giúp ích cho đất nước. Ngược 
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lại, khi nhà trường không hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục sẽ hình thành ở 

trẻ em các đặc điểm nhân thân xấu, từ đó khi gặp tình huống tiêu cực họ dễ vi 

phạm pháp luật. Các yếu tố tiêu cực từ môi trường giáo dục tác động đến hình 

thành đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH bao gồm: 

Thứ nhất, nhà trường chưa chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật và 

kỹ năng sống; chưa chú trọng giáo dục sự tôn trọng tài sản, tính mạng, coi 

trọng sở hữu của người khác. Không được giáo dục tốt, trẻ dễ hình thành đặc 

điểm nhân thân xấu như coi thường đạo đức, pháp luật, coi thường tài sản, 

tính mạng của người khác… và khi gặp những tình huống thuận lợi, trẻ sẽ lựa 

chọn cách thức xử sự trái đạo đức, trái pháp luật. 

Thứ hai, sự thiếu quan tâm, quản lí sát sao của thầy cô giáo; sự phối 

hợp thiếu hiệu quả giữa gia đình và nhà trường, dẫn đến trẻ bỏ học, trốn học, 

tụ tập bạn bè xấu và nghe theo sự lôi kéo của bạn bè tham gia vào các tệ nạn 

xã hội như ma túy, cờ bạc, chơi game … và để có tiền thỏa mãn các sở thích 

lệch lạc đó, họ dễ thực hiện hành vi phạm tội XPSH. 

1.3.1.3. Môi trường bạn bè 

Cùng với gia đình, nhà trường, bạn bè cũng có ảnh hưởng vô cùng 

quan trọng trong việc hình thành các đặc điểm nhân thân người phạm tội 

XPSH. Đặc biệt là bạn bè đồng trang lứa là những người gần gũi, thường 

xuyên tâm sự, có những đặc điểm về tâm sinh lí lứa tuổi giống nhau, vì vậy, 

có ảnh hưởng vô cùng lớn đến các quan điểm, quan niệm, nhận thức lối sống, 

thậm chí đến thói quen, cách cư xử của trẻ. Nếu kết bạn với bạn bè tốt, trẻ sẽ 

dễ hình thành các đặc điểm nhân thân tích cực như chăm chỉ học tập, biết 

quan tâm, lo lắng, chia sẻ với người khác, lễ phép, có nhiều kỹ năng sống… 

Nhưng khi chơi với những người bạn xấu, trẻ rất dễ nhiễm những thói hư, tật 

xấu của bạn bè như lười học, uống rượu, hút thuốc lá, đua đòi, chơi bời, 

hưởng thụ, chơi game... hay thậm chí là nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện 
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game, cờ bạc... và để có tiền để thỏa mãn sở thích lệch lạc đó họ sẵn sàng 

phạm các tội XPSH, đặc biệt là tội trộm cắp, tội cướp tài sản… 

1.3.1.4. Môi trường kinh tế, xã hội 

Mặt trái của kinh tế thị trường dần hình thành lối sống hưởng thụ, lười 

lao động, mong muốn có tiền nhanh chóng; Sự yếu kém trong quản lí, giám 

sát và bảo vệ các thành quả lao động đã làm phát sinh nhiều kẽ hở kích thích 

lòng tham của con người và mong muốn chiếm đoạt tài sản của người khác về 

làm tài sản của mình. Môi trường xã hội phát triển có nhiều cám dỗ luôn thôi 

thúc con người tìm mọi cách để làm giàu, có nhiều tiền để sở hữu được những 

sản phẩm tiên tiến, hiện đại. Một số người thiếu khả năng kiềm chế, kiểm 

soát, với lòng tham, mong muốn có tiền bằng mọi giá đã thực hiện các hành 

vi phạm tội XPSH để có tiền thỏa mãn mong muốn, khát khao của mình. 

Xã hội phát triển thì kéo theo cũng là sự gia tăng của các tệ nạn xã 

hội, như rượu chè, cờ bạc, nghiện trò chơi điện tử, mại dâm, ma túy…rất 

nhiều người với nhiều lí do khác nhau đã sa vào các tệ nạn xã hội này. Khi đó, 

để có tiền thỏa mãn các nhu cầu này, nhiều người đã không ngần ngại thực 

hiện các hành vi phạm tội XPSH. 

1.3.2. Các yếu tố chủ quan thuộc về người phạm tội xâm phạm sở hữu 

“Môi trường bên ngoài tác động đến các cá nhân nhưng các cá nhân 

với tư cách là chủ thể của xã hội luôn nhận thức các hiện tượng, quá trình xã 

hội phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của mình để hình thành những quan 

niệm, quan điểm, tính cách hay lối sống riêng của mình. Điều đó lí giải cho 

việc trong những môi trường sống tiêu cực tương tự nhau nhưng không phải 

ai cũng hình thành các đặc điểm nhân thân xấu. Đó là vì các đặc điểm nhân 

thân được hình thành thông qua một quá trình lâu dài và phức tạp, hơn nữa 

lại phụ thuộc vào nhận thức, hiểu biết của từng cá nhân cụ thể” [50, tr.49]. 

Những đặc điểm nhân thân tiêu cực được hình thành là do sự tác động 
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qua lại lẫn nhau giữa các yếu tố tiêu cực thuộc môi trường sống và các yếu tố 

tiêu cực thuộc cá nhân con người. Vì vậy, cần phải hướng đến việc hạn chế 

hay loại trừ các yếu tố tiêu cực thuộc môi trường sống cũng như các yếu tố 

tiêu cực thuộc về cá nhân có vai trò quyết định đến việc hình thành các đặc 

điểm nhân cách lệch lạc. Đây là biện pháp phòng ngừa tội phạm từ gốc, có tác 

dụng loại bỏ những nguyên nhân hình thành tội phạm, từ đó góp phần làm 

giảm đáng kể số lượng tội phạm xảy ra trong xã hội, đảm bảo tốt nhất an ninh, 

trật tự an toàn xã hội. 

Các yếu tố chủ quan thuộc về người phạm tội XPSH gồm: Trí tuệ và 

sai lệch về nhu cầu, sở thích, thói quen. 

Trí tuệ hay sự thông minh của mỗi cá nhân cụ thể sẽ có sự khác nhau, 

điều này tùy thuộc về giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, yếu tố di truyền, 

môi trường sống… Một người có trình độ học vấn cao, hiểu biết tốt thì sẽ có 

khả năng đánh giá, phân tích các yếu tố của môi trường sống một cách chính 

xác, từ đó chọn lọc được các yếu tố tích cực để tiếp thu, học hỏi và loại bỏ 

hay có sức phản kháng lại các yếu tố tiêu cực. Đa số người phạm tội XPSH có 

trình độ học vấn thấp nên khả năng nhận biết, đánh giá và phân tích các tình 

huống xảy ra rất hạn chế, cộng thêm sự lười biếng, hám lợi, lòng tham, mong 

muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng mà không phải bỏ công sức lao động 

và để thỏa mãn nhu cầu vật chất của bản thân mà các đối tượng đã thực hiện 

hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. 

Sở thích là những hoạt động thường xuyên hoặc thói quen đem lại cho 

con người niềm vui, sự phấn khởi trong cuộc sống; nhu cầu là những đòi hỏi 

của bản thân cần được đáp ứng. Nếu cá nhân có những nhu cầu, sở thích lành 

mạnh như đọc sách, xem băng đĩa, vui chơi lành mạnh thì hình thành ở người 

đó nhân cách đúng đắn. Ngược lại, cá nhân có nhu cầu, sở thích không lành 

mạnh, tiêu cực như tụ tập ăn chơi, ăn diện, rượu chè, ma túy,… sẽ hình thành 
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ở cá nhân đó nhân cách lệch lạc như sống thực dụng, coi trọng vật chất, 

hưởng thụ, sống nhanh, sống gấp, sống buông thả, không có hoài bão, không 

có định hướng, coi thường chuẩn mực đạo đức,... Khi đó, để thỏa mãn nhu 

cầu, sở thích, thói quen thiếu lành mạnh của bản thân, họ sẵn sàng lựa chọn 

cách xử sự không đúng đắn, là thực hiện hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu 

của người khác. 

Tiểu kết Chương 1 

Chương 1 của luận văn đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận 

chung về nhân thân người phạm tội XPSH. Trên cơ sở nghiên cứu, tác giả đã 

phân tích làm rõ các đặc điểm của nhân thân người phạm tội XPSH cũng như 

các yếu tố tác động đến sự hình thành nhân thân người phạm tội XPSH. 

Những nội dung được trình bày trong Chương 1 sẽ là cơ sở để tiếp tục nghiên 

cứu Chương 2 của luận văn, xác định chính xác những đặc điểm nhân thân 

người phạm tội XPSH trên địa bàn cụ thể là Quận Tân Bình. 
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Chương 2 

ĐẶC ĐIỂM NHÂN THÂN NGƯỜI PHẠM TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

         

2.1. Tình hình các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn quận Tân 

Bình 

2.1.1. Thực trạng của tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa 

bàn quận Tân Bình giai đoạn 2013-2017 

Thực trạng của tình hình tội phạm trên địa bàn quận Tân Bình trong 

giai đoạn 2013-2017 được xác định thông qua số liệu thống kê tổng số tội 

XPSH và số người thực hiện hành vi phạm tội XPSH. Trong luận văn này, tác 

giả chỉ nghiên cứu phần hiện của thực trạng thông qua tổng hợp số liệu thống 

kê của Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình và Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì, có những tội XPSH trên địa bàn quận Tân 

Bình đã thực hiện nhưng cho đến thời điểm nghiên cứu vẫn không bị phát 

hiện nên không thể hiện trong các báo cáo thống kê hình sự. 

Bảng 2.1. Thống kê so sánh tình hình các tội XPSH với tình hình 

tội phạm nói chung trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2013-2017 

Năm 

Tình hình tội phạm 

nói chung 
Tình hình tội XPSH 

Tỷ lệ (%) giữa tội 

XPSH/tội phạm chung 

Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo 

2013 150 198 95 126 63,33 63,64 

2014 179 267 94 128 52,51 47,94 

2015 117 168 82 104 70,09 61,90 

2016 86 135 51 62 59,30 45,93 

2017 103 126 56 60 54,37 47,62 

Tổng 635 894 378 480 59,53 53,69 

Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND Thành phố Hồ Chí Minh 
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Số liệu thống kê trong bảng 2.1 cho thấy, trong thời gian từ năm 2013 

đến 2017 (05 năm), trên địa bàn quận Tân Bình đã xét xử tổng cộng 635 vụ án 

hình sự với 894 bị cáo. Bình quân mỗi năm xét xử 127 vụ với hơn 178 bị cáo. 

Đối với nhóm tội phạm XPSH đã đưa ra xét xử 378 vụ với 480 bị cáo, chiếm 

tỷ lệ 59,53% trong tổng số vụ án hình sự và chiếm 53,69% trong tổng số bị 

cáo bị đưa ra xét xử. Trong năm 2013, số vụ án phạm tội XPSH là 95 vụ/126 

bị cáo, năm 2014 số vụ án XPSH là 94 vụ/128 bị cáo. Như vậy, so với năm 

2013 thì số vụ án năm 2014 giảm 01 vụ, tuy nhiên số bị cáo tăng lên 02 bị 

cáo; năm 2015 số vụ án XPSH là 82 vụ/104 bị cáo, so với năm 2014 thì số vụ 

án XPSH năm 2015 đã giảm 12 vụ, số bị cáo giảm 24 bị cáo; năm 2016 số vụ 

án XPSH là 51 vụ/62 bị cáo, so với năm 2015 thì số vụ án XPSH giảm 31 vụ, 

số bị cáo giảm 42 bị cáo; năm 2017 số vụ án XPSH là 56 vụ/60 bị cáo, so với 

năm 2016 thì số vụ án tăng lên 05 vụ, tuy nhiên số bị cáo giảm 02 bị cáo. 

Năm xảy ra nhiều vụ án phạm tội XPSH nhất là năm 2013 (95 vụ, 126 bị cáo) 

và năm ít vụ án XPSH nhất là năm 2016 (51 vụ, 62 bị cáo). 

Qua phân tích ở trên cho thấy, số vụ án phạm tội XPSH từ năm 2013 

đến năm 2016 đã giảm rõ rệt (năm 2013: 95 vụ, năm 2016: 51 vụ, giảm đến 

46,31%). Tuy nhiên, đến năm 2017 thì số vụ án lại tăng lên 05 vụ, điều đó 

cho thấy tình hình tội phạm XPSH xảy ra có diễn biến phức tạp hơn. 

Bảng 2.2. Thống kê so sánh tình hình các tội XPSH trên địa bàn 

quận Tân Bình với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2017 

Năm 
TP Hồ Chí Minh Quận Tân Bình Tỷ lệ (%) 

Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo Số vụ án Số bị cáo 

2013 3.306 4.787 95 126 2,87 2,63 

2014 3.464 4.791 94 128 2,71 2,67 

2015 3.288 4.423 82 104 2,49 2,35 
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2016 3.292 4.670 51 62 1,55 1,33 

2017 2.753 3.928 56 60 2,03 1,53 

Tổng 16.103 22.599 378 480 2,35 2,12 

Nguồn: Số liệu thống kê của VKSND Thành phố Hồ Chí Minh 

Tỷ lệ tội phạm xâm phạm sở hữu xảy ra trên địa bàn quận Tân Bình so 

với toàn Thành phố Hồ Chí Minh không nhiều, chiếm tỷ lệ tương đối thấp, cụ 

thể: số vụ án chiếm 2,35 %, số bị cáo chiếm 2,12% trong tổng số 24 quận, 

huyện trên toàn Thành phố. Tuy nhiên, có nhiều vụ án phạm tội xâm phạm sở 

hữu với tính chất nguy hiểm rất cao, các bị cáo sử dụng phương thức, thủ 

đoạn tinh vi, xảo quyệt. 

2.1.2. Diễn biến của tình hình tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn quận 

Tân Bình giai đoạn 2013-2017 

Qua hai bảng số liệu trên (bảng 2.1 và bảng 2.2) cho thấy diễn biến số 

vụ án, số bị cáo phạm tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn quận Tân Bình đã có 

xu hướng giảm cả về số vụ án lẫn bị cáo trong thời gian từ năm 2013 đến năm 

2016. Trong năm 2013 số vụ án xâm phạm sở hữu là 95 vụ/126 bị cáo, đến 

năm 2016 thì số vụ án xâm phạm sở hữu chỉ còn lại 51 vụ/62 bị cáo. Nếu lấy 

năm 2013 làm mốc và số vụ án phạm tội xâm phạm sở hữu được xét xử trên 

địa bàn quận Tân Bình là 100%, thì từ năm 2013 đến năm 2016 số vụ án giảm 

đáng kể, cụ thể: năm 2014 giảm còn 98,95%, năm 2015 giảm còn 86,32%, 

năm 2016 giảm còn 53,68%. Như vậy, năm 2014 và năm 2015 tình hình tội 

xâm phạm sở hữu có diễn biến khá ổn định, nhưng đến năm 2016 thì số vụ án 

tội xâm phạm sở hữu giảm một cách đáng kể (giảm đến 46,32%). Tuy nhiên, 

đến năm 2017 thì số vụ án xâm phạm sở hữu lại có chiều hướng tăng (tăng 05 

vụ so với 2016, chiếm tỷ lệ 58,95% so với năm 2013). Nếu so sánh tổng số vụ 

án nói chung với các tội phạm xâm phạm sở hữu xảy ra trên địa bàn quận Tân 

Bình trong giai đoạn 2013 - 2017 thì tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn chiếm tỷ 
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lệ cao. Đặc biệt là các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản xảy ra nhiều với 

thủ đoạn tinh vi, diễn biến phức tạp. 

2.2. Nhận diện các đặc điểm nhân thân người phạm tội xâm phạm 

sở hữu trên địa bàn quận Tân Bình 

2.2.1. Các đặc điểm nhân chủng học xã hội của người phạm tội xâm 

phạm sở hữu trên địa bàn quận Tân Bình 

Qua nghiên cứu trong 115 vụ án với 180 bị cáo phạm tội XPSH trên 

địa bàn quận Tân Bình từ năm 2013-2017 cho thấy đặc điểm nhân thân người 

phạm tội XPSH như sau: 

2.2.1.1. Giới tính 

Bảng 2.3. Thực trạng theo giới tính của nhân thân người phạm tội 

XPSH trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2013-2017 

Năm 
Số bị 

cáo 

Giới tính Tỷ lệ (%) 

Nam Nữ Nam Nữ 

2013 55 48 7 87,27 12,73 

2014 36 32 4 88,89 11,11 

2015 34 33 1 97,06 2,94 

2016 24 22 2 91,67 8,33 

2017 31 29 2 93,55 6,45 

Tổng 180 164 16 91,11 8,89 

Nguồn: 115 bản án xét xử sơ thẩm của TAND quận Tân Bình 
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Qua bảng số liệu trên cho thấy người phạm tội xâm phạm sở hữu chủ 

yếu là nam giới với 164/180 bị cáo, chiếm tỷ lệ 91,11%. Riêng đối với nữ giới 

chỉ chiếm 16/180 bị cáo, chiếm tỷ lệ 8,89%. Nếu lấy năm 2013 làm mốc và số 

bị cáo phạm tội xâm phạm sở hữu được xét xử trên địa bàn quận Tân Bình là 

100%, thì tỷ lệ tăng, giảm mỗi năm tiếp theo thể hiện như sau: năm 2014 so 

với năm 2013, số bị cáo giảm 19 bị cáo (giảm còn 65,45%); năm 2015 so với 

năm 2014, số bị cáo giảm 02 bị cáo (giảm còn 61,82%); năm 2016 so với năm 

2015 số bị cáo giảm 10 bị cáo (giảm còn 43,64%); năm 2017 so với năm 2016 

số bị cáo tăng lên 07 bị cáo (chiếm 56,36%). 

Còn nếu lấy năm 2013 làm mốc và số bị cáo nam, nữ phạm tội xâm 

phạm sở hữu được xét xử trên địa bàn quận Tân Bình là 100%, thì tỷ lệ tăng, 

giảm mỗi năm tiếp theo thể hiện như sau: năm 2014 so với năm 2013, nam 

giới phạm tội giảm 16 bị cáo (giảm còn 66,67%), nữ giới giảm 3 bị cáo (giảm 

còn 57,14%); năm 2015 so với năm 2014, nam giới phạm tội tăng 01 bị cáo 

(chiếm 68,75%), nữ giới giảm 03 bị cáo (giảm còn 14,29%); năm 2016 so với 

năm 2015, nam giới phạm tội giảm 11 bị cáo (giảm còn 45,83%), nữ giới tăng 

01 bị cáo (chiếm 28,57%); năm 2017 so với năm 2016, nam giới phạm tội 

tăng 07 bị cáo (chiếm 60,42%), nữ giới bằng năm 2017 (chiếm 28,57%). 

Tỷ lệ phạm tội xâm phạm sở hữu giữa nam và nữ có sự tăng giảm ở 

mỗi năm. Mặt khác, có sự chênh lệch lớn về tỷ lệ phạm tội giữa nam và nữ. 

Điều này xuất phát từ đặc điểm tâm - sinh lý - xã hội học giữa hai giới. Nam 

giới thường có khí chất nóng nảy, manh động và bộc trực hơn nữ giới. Họ có 

sức mạnh thể chất, tính cách liều lĩnh, táo bạo, dễ bị nhiễm thói hư tật xấu, 

đua đòi ăn chơi, nghiện ngập vào các tệ nạn xã hội (cờ bạc, rượu chè, ma túy, 

trò chơi điện tử…), thích thể hiện bản thân nên dễ phát sinh tâm lý tiêu cực, 

do vậy họ phạm tội xâm phạm sở hữu nhiều hơn nữ giới. Đây là nhóm đối 

tượng mà công tác giáo dục, phòng ngừa cần hướng tới. 
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2.2.1.2. Độ tuổi 

Bảng 2.4. Thực trạng theo độ tuổi của nhân thân người phạm tội 

XPSH trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2013-2017 

Năm 
Số bị 

cáo 

Độ tuổi 

Dưới 18 

tuổi 

Từ đủ 18 tuổi 

đến 30 tuổi 

Từ đủ 30 

đến 45 tuổi 

Từ đủ 45 tuổi 

trở lên 

2013 55 9 40 5 1 

2014 36 2 27 7 0 

2015 34 1 30 3 0 

2016 24 4 18 2 0 

2017 31 3 25 3 0 

Tổng 180 19 140 20 1 

Tỷ lệ % 100 10,56 77,78 11,11 0,56 

Nguồn: 115 bản án xét xử sơ thẩm của TAND quận Tân Bình 

Căn cứ vào bảng 2.4 ở trên cho thấy bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 

XPSH có độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi có 140/180 bị cáo, chiếm tỷ lệ 77,78%; độ 

tuổi từ 30 đến 45 có 20/180 bị cáo, chiếm 11,11%; độ tuổi dưới 18 tuổi có 

19/180 bị cáo, chiếm tỷ lệ 10,56%; độ tuổi trên 45 tuổi có 01/180 bị cáo, 

chiếm tỷ lệ 0,56%. Như vậy, số bị cáo thực hiện hành vi phạm tội XPSH có 

độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Đây là độ tuổi bắt đầu trưởng 

thành, thích cuộc sống tự lập, thích tự thể hiện mình, muốn khẳng định bản 

thân, dễ bị lôi kéo, kích động, có kiến thức xã hội… Còn đối với người phạm 

tội từ 45 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ rất thấp (0,56%) do họ biết suy nghĩ chín 

chắn hơn, khả năng biết tự kiềm chế cao, nhận thức hoàn thiện nên thực hiện 
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hành vi phạm tội XPSH ít hơn. Riêng đối với người phạm tội dưới 18 tuổi (vị 

thành niên) thì có tính bốc đồng, thiếu kinh nghiệm cuộc sống, kiến thức thực 

tế, bắt đầu đua đòi, ăn chơi, bắt chước người lớn và muốn thể hiện mình, thích 

tụ tập băng nhóm và có xu hướng xa rời khỏi tầm quản lý của gia đình, nhà 

trường. Vì vậy, tuổi này dễ phạm tội do nhận thức chưa đầy đủ và rất dễ bị 

kích động, lôi kéo. Như vậy, về độ tuổi của người phạm tội XPSH cũng rất đa 

dạng, bất kể lứa tuổi nào khi có động cơ, mục đích và điều kiện thuận lợi là có 

thể gây án. Tuy nhiên, các đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 30 vẫn chiếm tỷ lệ 

cao nhất. 

2.2.1.3. Trình độ học vấn 

Bảng 2.5. Thực trạng về trình độ học vấn của nhân thân người 

phạm tội XPSH trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2013-2017 

Năm 
Số bị 

cáo 

Trình độ học vấn 

Không biết 

chữ hoặc có 

trình độ tiểu 

học 

Trung 

học cơ 

sở 

Trung 

học phổ 

thông 

Trung 

cấp, cao 

đẳng 

Đại học 

trở lên 

2013 55 20 20 11 3 1 

2014 36 14 11 8 3 0 

2015 34 17 12 5 0 0 

2016 24 9 9 6 0 0 

2017 31 15 7 8 1 0 

Tổng 180 75 59 38 7 1 

Tỷ lệ % 100 41,67 78,67 64,41 18,42 14,29 

Nguồn: 115 bản án xét xử sơ thẩm của TAND quận Tân Bình 
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Việc phân tích trình độ học vấn của người phạm tội XPSH trên địa 

bàn quận Tân Bình từ năm 2013 đến năm 2017 thể hiện ở bảng 2.5, cho thấy 

số bị cáo không biết chữ hoặc có trình độ tiểu học là 75/180 bị cáo (chiếm tỷ 

lệ 41,67%); số bị cáo có trình độ trung học cơ sở là 59/180 bị cáo (chiếm tỷ lệ 

32,78%); số bị cáo có trình độ trung học phổ thông là 38/180 bị cáo (chiếm tỷ 

lệ 21,11%); số bị cáo có trình độ trung cấp, cao đẳng là 7/180 bị cáo (chiếm tỷ 

lệ 3,89%); số bị cáo có trình độ đại học trở lên là 01/180 bị cáo (chiếm tỷ lệ 

0,56%). Như vậy, số bị cáo không biết chữ hoặc có trình độ tiểu học chiếm tỷ 

lệ cao nhất (41,67%), bị cáo có trình độ từ đại học trở lên chiếm tỷ lệ rất thấp 

(0,56%). Điều đó cho thấy trình độ học vấn tác động đến cách ứng xử của con 

người. Người có trình độ học vấn thấp thì nguy cơ phạm tội XPSH sẽ cao hơn 

nhiều so với người có trình độ học vấn từ trung học chuyên nghiệp trở lên. 

2.2.1.4. Địa vị xã hội và nghề nghiệp 

Bảng 2.6. Thực trạng về nghề nghiệp của nhân thân người phạm 

tội XPSH trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn 2013-2017 

Năm 
Số bị 

cáo 

Nghề nghiệp 

Không nghề 

nghiệp 

Nghề nghiệp 

không ổn định 

Nghề nghiệp 

ổn định 

2013 55 26 24 5 

2014 36 20 12 4 

2015 34 17 15 2 

2016 24 12 10 2 

2017 31 18 11 2 

Tổng 180 93 72 15 

Tỷ lệ % 100 51,67 40,00 8,33 

Nguồn: 115 bản án xét xử sơ thẩm của TAND quận Tân Bình 
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Số liệu trong bảng 2.6 cho thấy, các bị cáo không có nghề nghiệp 

phạm tội XPSH là 93/180 bị cáo; tiếp theo là bị cáo có nghề nghiệp không ổn 

định là 72/180 bị cáo; bị cáo có nghề nghiệp ổn định là 15/180 bị cáo. Như 

vậy, số bị cáo không có nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất (51,67%); số bị cáo 

có nghề nghiệp ổn định chiếm tỷ lệ thấp nhất (8,33%). Kết quả nghiên cứu 

trên chỉ ra rằng chính những người không có việc làm hoặc có việc làm nhưng 

không ổn định, hoàn cảnh kinh tế không đáp ứng được nhu cầu chi tiêu cho 

bản thân thì dễ dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội. 

2.2.1.5. Hoàn cảnh gia đình 

Như đã phân tích ở Chương 1, hoàn cảnh gia đình có ảnh hưởng rất 

lớn đến sự hình thành, phát triển nhân cách con người. Nếu con người sống 

trong gia đình không có hạnh phúc, có khó khăn về kinh tế, cha mẹ không 

gương mẫu, không quan tâm đến con thì những người con dễ bị sai lệch về 

nhân cách, sai lệch về nhu cầu, sở thích, sai lệch về phương pháp thỏa mãn 

nhu cầu…  

Nghiên cứu ngẫu nhiên 115 vụ án với 180 bị cáo phạm tội XPSH trên 

địa bàn quận Tân Bình giai đoạn từ năm 2013 đến 2017, số liệu tổng hợp về 

hoàn cảnh gia đình thể hiện như sau: 

- Số bị cáo chưa có gia đình (chưa kết hôn) là 137/180 bị cáo, chiếm 

tỷ lệ 76,11 %; 

- Số bị cáo đã kết hôn có 43/180 bị cáo, chiếm tỷ lệ 23,89%. Trong số 

bị cáo đã kết hôn có 37/43 bị cáo đang duy trì hôn nhân, có 06/43 bị cáo thì 

vợ chồng đã ly hôn. 

Số bị cáo được sống trong gia đình hoàn thiện có đầy đủ cha mẹ là 

131/180 bị cáo, chiếm tỷ lệ 72,78%; số bị cáo sống trong gia đình khiếm 

khuyết (chỉ có cha hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc không rõ cha, 

mẹ là ai) là 49/180 bị cáo, chiếm tỷ lệ 27,22%. 
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Về điều kiện kinh tế: số bị cáo có điều kiện kinh tế gia đình thuận lợi 

là 38/180 bị cáo, chiếm tỷ lệ 21,11%; số bị cáo có hoàn cảnh kinh tế gia đình 

không thuận lợi có 142/180 bị cáo, chiếm tỷ lệ 78,89%. 

Như vậy kết quả nghiên cứu trên đã cho thấy: những người chưa kết 

hôn và những người sống trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế không thuận lợi 

(kinh tế khó khăn) dễ phạm tội XPSH hơn những người đã kết hôn, người có 

kinh tế thuận lợi. 

2.2.2. Các đặc điểm tâm lý học - xã hội 

Trong thực tiễn đời sống xã hội, những người có thái độ, quan điểm 

sống tích cực thường ít khi phạm tội; ngược lại những người có thái độ, tâm 

lý bi quan, chán nản, quan điểm sống tiêu cực, không biết khắc phục khó 

khăn, vượt lên chính mình, khi rơi vào trạng thái không như mong muốn của 

mình, hay gặp biến cố gì về tài chính hoặc tình cảm… khi đó, họ dễ rơi vào 

quan điểm sống sai lệch, sống tiêu cực, dễ bị sa ngã vào các tệ nạn (ma túy, 

game online, cờ bạc…) và vướng vào con đường phạm tội 

Đối với nhóm đặc điểm này, qua nghiên cứu 115 bản án cho thấy: 

phần lớn các bị cáo phạm tội XPSH đều nhằm mục đích có tiền tiêu xài, hám 

lợi, thỏa mãn nhu cầu tiều xài cá nhân, chiếm tỷ lệ cao nhất (159/180 bị cáo, 

chiếm 88,33%), còn mục đích khác (như chơi game, nghiện ma túy…) chiếm 

tỷ lệ thấp (21/180 bị cáo, chiếm 11,67%). Điển hình như vụ án Nguyễn Văn 

Hiền sinh năm 1987, thường trú ở phường Tân Thới Nhất, Quận 12 và Trần 

Hoàng Anh Khoa sinh năm 1984, thường trú ở Phường 15, quận Tân Bình 

cùng phạm tội trộm cắp tài sản. Nội dung vụ án được tổng hợp như sau: Vào 

khoảng 11 giờ 25 phút ngày 14/01/2016, đối tượng tên Cường (không rõ nhân 

thân, lai lịch) gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Hiền bảo Hiền qua cổng khu 

công nghiệp Tân Bình đón Cường để cả hai cùng đi trộm cắp tài sản. Hiền 

đồng ý và sử dụng xe gắn máy đi đến điểm hẹn đón Cường. Khi Hiền đi đến 
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hẻm 42 Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn thì gặp Trần Hoàng 

Anh Khoa. Khoa nhờ Hiền chở Khoa xuống đường Lạc Long Quân, Phường 

9, quận Tân Bình để đi làm thợ sơn. Hiền đồng ý và chở Khoa cùng đi. Khi đi 

đến cổng khu công nghiệp Tân Bình thì Hiền chở thêm Cường. Lúc này, Hiền 

giao xe cho Khoa chở Cường và Hiền. Trên đường đi, Cường rủ Khoa cùng 

tham gia với Cường và Hiền đi trộm cắp tài sản. Khoa đồng ý. Khi cả ba 

người chạy xe máy đến trước số nhà 760/8C Lạc Long Quân, Phường 9, quận 

Tân Bình, thì Cường kêu Khoa dừng xe lại để Cường và Hiền mở khóa vào 

nhà 760/8C Lạc Long Quân lấy trộm tài sản. Cường kêu Khoa ra đầu hẻm 

760 Lạc Long Quân đứng chờ. Còn Cường lấy dụng cụ đã mang theo sẵn để 

bẻ khóa rồi Cường và Hiền đi vào trong nhà lấy trộm tài sản. Khi đang lấy 

trộm tài sản thì thấy lực lượng dân quân đến nên Cường và Hiền chạy ra 

ngoài cùng với Khoa thì bị lực lượng dân quân và người dân xung quanh vây 

bắt. Hiền và Khoa dùng bình xịt hơi cay để chống trả lực lượng dân quân 

nhưng cả hai đều bị bắt giữ. Riêng Cường dùng roi điện chống trả lực lượng 

dân quân rồi chạy thoát (trích bản án số 64/2016/HSST ngày 22/8/2016 của 

Tòa án nhân dân quận Tân Bình). 

Qua nghiên cứu các tài liệu trong hồ sơ vụ án này cho thấy, cả hai bị 

cáo Cường và Khoa đều có tiền án về các tội XPSH mà chưa được xóa án thì 

nay lại tiếp tục phạm tội. Bị cáo Khoa làm thợ hồ, còn bị cáo Hiền làm thợ 

sơn nước cho các công trình xây dựng nhỏ lẻ, nguồn thu nhập từ lao động 

chân chính của bị cáo Hiền và Khoa không ổn định, không đáp ứng được các 

nhu cầu chi tiêu cho bản thân các bị cáo, khi chấp hành xong hình phạt tù trở 

về tái hòa nhập cộng đồng, các bị cáo lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, sai 

lệch trong nhân cách, nhất là sai lệch trong ý thức pháp luật. Các bị cáo là 

những người có ý thức kém, trình độ học vấn thấp nhưng lại không chịu lao 

động chân tay, làm những công việc nặng nhọc. Chính vì bản tính lười lao 
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động, muốn nhanh chóng có nhiều tiền mà không phải bỏ công sức lao động, 

những nhu cầu và đòi hỏi của họ mang tính thực dụng và cực đoan, trái với 

đạo đức xã hội và pháp luật. Ngoài ra, cách đánh giá của họ về các giá trị 

trong cuộc sống có phần sai lệch, chỉ tập trung vào các giá trị thực dụng trước 

mắt, nhất thời. Ý thức đạo đức của người phạm tội XPSH thường là những 

người mắc phải hạn chế trong việc tiếp nhận các giá trị đạo đức dẫn tới lệch 

chuẩn trong nhân cách, có sự đánh giá sai lệch về các chuẩn mực xã hội . 

2.2.3. Các đặc điểm pháp lý hình sự 

2.2.3.1. Về tiền án, tiền sự 

Kết quả nghiên cứu 115 bản án và 180 bị cáo cho thấy: số bị cáo phạm 

tội chưa có tiền án, tiền sự là 139/180 bị cáo, chiếm 77,22%; tái phạm là 

21/180 bị cáo, chiếm 11,67%, tái phạm nguy hiểm là 20/180 bị cáo, chiếm 

11,11%. Đa số các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội thuộc nhóm tội XPSH 

mà thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm thì đều đã từng sử dụng 

ma túy hoặc đang nghiện ma túy khi thực hiện hành vi phạm tội. Họ muốn có 

một khoản tiền để mua ma túy sử dụng nhưng nguồn thu nhập chính đáng của 

họ không thể có đủ tiền để mua. Các bị cáo phạm tội là người tái phạm, tái 

phạm nguy hiểm mặc dù chiếm tỷ lệ thấp hơn so với số bị cáo chưa có tiền án 

tiền sự nhưng khi họ thực hiện hành vi phạm tội thì tính chất, mức độ nguy 

hiểm cho xã hội bao giờ cũng cao hơn bị cáo mới lần đầu phạm tội. Họ 

thường sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, thể hiện sự 

chống đối, tìm cách che giấu hành vi phạm tội nhằm gây khó khăn cho các cơ 

quan tiến hành tố tụng trong việc xác định sự thật của vụ án. 

2.2.3.2. Hình thức gây án 

Trong tổng số 115 bản án với 180 bị cáo về nhóm tội XPSH mà tác 

giả đã nghiên cứu thì số vụ án có đồng phạm là 35/115 vụ án, chiếm 30,44%, 

còn 80/120 vụ phạm tội đơn lẻ, chiếm 69,56%. Như vậy, số vụ án mà các bị 
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cáo thực hiện dưới hình thức đồng phạm mặc dù ít hơn so với tội phạm thực 

hiện đơn lẻ nhưng tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội lại cao hơn. Các 

vụ phạm tội XPSH dưới hình thức đồng phạm thường thực hiện với nhiều 

người cùng tham gia, đều là những người bạn chơi chung và quen biết nhau, 

cùng nhiễm những thói hư tật xấu của nhau, các đối tượng này muốn có nhiều 

tiền để phục vụ bản thân nhưng không muốn bỏ công sức lao động chân chính 

của mình. Trong 35 vụ án có đồng phạm thì chỉ có 01/35 vụ án (chiếm tỷ lệ 

2,86%) là đồng phạm có tính tổ chức, có sự phân công vai trò, chuẩn bị kế 

hoạch để thực hiện hành vi phạm tội, và giữa các bị cáo có sự câu kết chặt chẽ 

với nhau. Còn 34/35 vụ án (chiếm tỷ lệ 97,14%) là đồng phạm mang tính giản 

đơn nghĩa là sự cấu kết giữa các đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội 

không chặt chẽ, không có sự phân công, bàn bạc cụ thể mà chủ yếu phạm tội 

mang tính nhất thời, bộc phát. 

2.2.3.3. Thái độ thành khẩn khai báo 

Trong số 180 bị cáo mà tác giả nghiên cứu qua 115 hồ sơ vụ án phạm 

tội XPSH trong giai đoạn năm 2013-2017 thì có 177/180 bị cáo (chiếm tỷ lệ  

98,33%) khai báo thành khẩn, thể hiện được sự ăn năn hối cải. Lời khai của 

các bị cáo này tại phiên tòa đều phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra, lời khai của người làm chứng, người bị hại… có trong hồ sơ vụ án. 

Chỉ có 03/180 bị cáo (chiếm tỷ lệ 1,67%) tại phiên tòa khai báo quanh co, lời 

khai có sự mâu thuẫn với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra. Mục 

đích bị cáo khai báo quanh co là chỉ để giảm nhẹ mức độ thực hiện hành vi 

phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, các biên 

bản hoạt động điều tra đã được thu thập đầy đủ, khách quan cho thấy việc 

điều tra, truy tố và xét xử là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Người phạm tội có thái độ thành khẩn khai báo là một tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự khi xem xét quyết định hình phạt. Nghĩa là trong quá 
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trình điều tra, truy tố và xét xử họ đã khai đầy đủ và đúng sự thật tất cả những 

gì liên quan đến hành vi phạm tội mà họ đã thực hiện. 

2.3. Những yếu tố tác động đến sự hình thành nhân thân người 

phạm tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn quận Tân Bình 

2.3.1. Các yếu tố khách quan thuộc về môi trường sống 

2.3.1.1. Môi trường gia đình 

- Gia đình có khiếm khuyết (hay còn gọi là gia đình thiếu hoàn thiện, 

không có đủ cha hoặc mẹ) 

Qua nghiên cứu 115 hồ sơ vụ án phạm tội XPSH trong giai đoạn 

2013-2017 trên địa bàn quận Tân Bình thì có đến 49/180 bị cáo (chiếm 

27,22%) phạm tội xuất thân từ gia đình thiếu hoàn thiện, không có đủ cha mẹ 

do cha mẹ bỏ nhau hoặc mất sớm dẫn đến việc suy nghĩ lệch chuẩn vì thiếu sự 

bảo ban, dạy dỗ của cha mẹ. Điển hình như trong vụ án Ngô Văn Hảo và 

Đồng Đăng Khoa phạm tội trộm cắp tài sản. Ngô Văn Hảo (sinh năm 1994) 

thì không rõ cha ruột là ai, trình độ học vấn 4/12. Năm 2013, bị cáo Hảo đã 

phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; còn Đồng Đăng Khoa (sinh năm 1999) 

thực hiện hành vi phạm tội khi chưa thành niên, trình độ học vấn 5/12. Cha 

mẹ bị cáo ly hôn, cha bị cáo đi đâu không rõ, còn mẹ bị cáo là một đối tượng 

nghiện ma túy. Tại thời điểm Khoa thực hiện hành vi phạm tội thì mẹ của 

Khoa đang đi cai nghiện ma túy, bị cáo phải ở nhờ nhà bác họ. Do không có 

sự chăm sóc, quan tâm của gia đình nên bị cáo Khoa thường sống lang thang 

ở khu vực công viên Hoàng Văn Thụ. Vào khoảng 20 giờ ngày 18/4/2016, 

Đồng Đăng Khoa gặp Ngô Văn Hảo tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, 

Khoa rủ Hảo vào Công viên Hoàng Văn Thụ lấy trộm máy bơm nước, Hảo 

đồng ý. Hảo và Khoa đi bộ vào công viên Hoàng Văn Thụ (thuộc Phường 2, 

quận Tân Bình), Hảo dùng xà beng đập ổ khóa thùng chứa máy bơm và đập 

bể ống nước gắn vào máy bơm nước, còn Khoa đứng canh cho Hảo đập. Khi 
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Hảo đập xong ống nước thì Khoa bỏ máy bơm vào túi xách rồi ôm chạy đi, 

Hảo chạy sau bảo vệ cho Khoa. Khi cả hai chạy được khoảng 50 mét thì bị 

bảo vệ công viên Hoàng Văn Thụ phát hiện và bắt giữ cùng vật chứng giao 

Công an giải quyết (trích bản án số 71/2016/HSST ngày 18/9/2016 của 

TAND quận Tân Bình). 

Qua nghiên cứu các hồ sơ vụ án phạm tội XPSH xảy ra trên địa bàn 

quận Tân Bình cho thấy: các bị cáo là người không có chỗ dựa về mặt tinh 

thần, mất đi điểm tựa vững chắc, thiếu sự đùm bọc yêu thương, chăm sóc và 

giáo dục từ gia đình. Các bị cáo này sống trong gia đình tan vỡ vì bố mẹ ly 

hôn hoặc vì một lý do nào đó mà thiếu cha, thiếu mẹ hoặc thiếu cả cha lẫn mẹ. 

Khi đó, người phạm tội luôn sống trong trạng thái buồn tủi, dễ mặc cảm, tự ti, 

dần mất niềm tin vào cuộc sống, sinh ra tâm lý tiêu cực, dễ bị lôi kéo, dụ dỗ 

vào việc thực hiện hành vi phạm tội. 

- Gia đình không hạnh phúc, thường xuyên cãi, chửi, đánh nhau 

Qua nghiên cứu 115 hồ sơ vụ án phạm tội XPSH trong giai đoạn 

2013-2017 trên địa bàn quận Tân Bình thì có đến 36/180 bị cáo (chiếm tỷ lệ 

20%) phạm tội xuất thân từ gia đình không hạnh phúc, có sự xung đột, mâu 

thuẫn thường xuyên giữa các thành viên trong gia đình dẫn đến người phạm 

tội có tâm lý chản nản, suy nghĩ tiêu cực, bỏ nhà đi tụ tập đám bạn bè xấu, sa 

vào các tệ nạn xã hội rồi dẫn đến việc thực hiện hành vi phạm tội. Như vụ án 

Trần Thanh Hòa (sinh năm 1996) phạm tội “Cướp giật tài sản”, nội dung vụ 

án thể hiện như sau: Vào khoảng 04 giờ 40 phút ngày 24/5/2013, Trần Thanh 

Hòa điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Trường Chinh thì phát hiện 

ông Nguyễn Văn Thanh đang đứng trên vỉa hè sử dụng điện thoại di động. 

Hòa nảy sinh ý định cướp giật điện thoại trên nên Hòa liền quay đầu xe lại 

chạy ngược chiều trên đường Trường Chinh rồi áp sát dùng tay trái giật điện 

thoại của ông Thanh, liền sau đó tăng ga bỏ chạy. Ông Thanh đến Công an 
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Phường 13, quận Tân Bình trình báo sự việc. Tiến hành truy xét, Công an 

quận Tân Bình kiểm tra hành chính khách sạn Vinh Lan phát hiện đối tượng 

nghi vấn là Trần Thanh Hòa nên yêu cầu về trụ sở Công an giải quyết (trích 

bản án số 15/2014/HSST ngày 23/01/2014 của TAND quận Tân Bình). 

Qua xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án cho thấy Hòa sinh ra trong một gia 

đình có cuộc sống không hạnh phúc, bố làm nghề chạy xe honda ôm nhưng 

nghiện ma túy, kinh tế gia đình khó khăn, cha mẹ thường cãi nhau, đánh nhau. 

Do thường xuyên chứng kiến xung đột trong gia đình nên Hòa sinh ra chán 

nản, rồi bỏ bê công việc, thường xuyên tụ tập bạn bè xấu ăn nhậu, dần dần 

sống lang thang ở ngoài nhiều hơn ở nhà rồi thực hiện hành vi phạm tội. 

- Gia đình có người thân vi phạm pháp luật 

Nghiên cứu 115 hồ sơ vụ án phạm tội XPSH xảy ra trên địa bàn quận 

Tân Bình trong giai đoạn 2013-2017 với 180 bị cáo cho thấy có 21/180 bị cáo 

(chiếm 11,67%) phạm tội xuất thân từ gia đình có người thân vi phạm pháp 

luật. Như vụ án Trần Văn Thành sinh năm 1975 và Trần Văn Phương sinh 

năm 1978 phạm tội trộm cắp tài sản. Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 

24/02/2013, Trần Văn Thành điều khiển xe máy chở em ruột là Trần Văn 

Phương đi đến trước công trình đang xây dựng ở số 321 Hoàng Văn Thụ, 

Phường 2, quận Tân Bình. Phương nhìn thấy có 01 máy hàn điện màu đỏ hiệu 

ARC-210 không người trông coi nên lấy trộm máy đem ra ngoài rồi lên xe 

Thành đợi sẵn. Lấy xong cả hai định đem đi bán, tuy nhiên mới đi được một 

đoạn thì bị Công an tuần tra theo dõi bắt giữ cùng tang vật (trích bản án số 

75/2013/HSST ngày 13/7/2013 của TAND quận Tân Bình). Nghiên cứu hồ sơ 

vụ án cho thấy Trần Văn Thành và Trần Văn Phương là hai anh em ruột, đã 

từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, đã từng bị phạt tù về 

tội chống người thi hành công vụ, tội mua bán trái phép chất ma túy. Bố ruột 

của Thành và Phương là ông Trần Văn Nam (sinh năm 1949) vào năm 2005 
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từng bị bắt về tội đánh bạc và bị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xử phạt 

02 năm tù. 

Qua đây cho thấy quá trình hình thành và phát triển nhân cách của con 

người chịu sự ảnh hưởng, tác động rất lớn từ phía những người thân trong gia 

đình, đặc biệt là người cha, người mẹ. Cha mẹ có hành vi vi phạm pháp luật, 

sống không gương mẫu, có nhiều thói hư tật xấu… thì các thành viên trong 

gia đình sẽ hình thành nhân cách xấu, có lối sống tiêu cực, lệch chuẩn và 

không xác định được hành vi nào là đúng, hành vi nào là trái pháp luật. 

- Gia đình quá nuông chiều con cái 

Nghiên cứu 115 bản án XPSH trên địa bàn quận Tân Bình giai đoạn từ 

năm 2013 đến 2017 thì thấy rằng có 38/180 bị cáo (chiếm tỷ lệ 21,11%) sống 

trong gia đình có kinh tế thuận lợi, trong số đó có 11/38 bị cáo (chiếm tỷ lệ 

28,95%) được cha mẹ quá nuông chiều. Con muốn gì cũng được, từ đó hình 

thành ở người con lối sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ mà không ý thức được 

trách nhiệm lao động của bản thân. Khi cha mẹ không đủ khả năng đáp ứng 

được các nhu cầu xa xỉ, chi tiêu quá mức cần thiết, kết hợp với những yếu tố 

tiêu cực từ bên ngoài tác động, người phạm tội có những suy nghĩ lệch lạc, 

lệch chuẩn khiến họ dễ vi phạm pháp luật. Như vụ án Nguyễn Minh Thân 

(sinh năm 1998) phạm tội cướp giật tài sản. Khoảng 12 giờ ngày 13/9/2016, 

Thân điều khiển xe máy để đi mua ma túy về sử dụng. Khi Thân đi đến trước 

số nhà 179 Độc Lập, Phường 4, quận Tân Bình thì thấy ông Trương Triệu 

Thiên đang ngồi trên xe gắn máy bên lề đường để nghe điện thoại. Thân liền 

nảy sinh ý định cướp giật điện thoại của ông Thiên để bán lấy tiền mua ma 

túy. Thân cho xe chạy áp sát vào bên phải ông Thiên rồi nhanh chóng dùng 

tay phải giật điện thoại và bỏ chạy. Khi đến trước số nhà 1073 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 7, quận Tân Bình thì bị ông Thiên và trinh sát hình sự 

đuổi theo bắt giữ (trích bản án số 24/2017/HSST ngày 18/02/2017 của TAND 
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quận Tân Bình). 

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án cho thấy Thân được sinh ra và lớn lên 

trong gia đình có kinh tế khá giả, Nhân là con một, cha mẹ của bị cáo là người 

có chức vụ trong xã hội. Tuy nhiên, do làm kinh tế nên cha mẹ của Thân 

không có nhiều thời gian gần gũi, chăm sóc con, không quan tâm đến việc 

học hành cũng như những tâm tư nguyện vọng của con. Duy chỉ có một điều 

khi nào Thân xin tiền dù ít hay nhiều thì cha mẹ cũng đáp ứng đầy đủ, thậm 

chí cha mẹ còn cho Thân những khoản tiền lớn mà không tìm hiểu khoản tiền 

đó được Thân sử dụng vào mục đích gì. Khi thấy việc xin tiền của cha mẹ quá 

dễ dàng, lại thiếu đi sự quản lý của gia đình, Thân thường xuyên tụ tập đám 

bạn bè xấu ăn chơi, nhậu nhẹt, bỏ bê việc học hành, tiêm nhiễm những thói hư 

tật xấu rồi từ đó đi đến thực hiện hành vi phạm tội. 

2.3.1.2. Môi trường giáo dục 

Môi trường gia đình và giáo dục giữ một vai trò rất quan trọng trong 

việc hình thành nhân cách con người. Nếu gia đình và nhà trường có những 

hạn chế, bất cập, thiếu sót trong việc nuôi dưỡng, dạy dỗ, giáo dục, đào tạo sẽ 

ảnh hưởng đến quá trình hình thành phẩm chất cá nhân của con người. 

- Thiếu sự quản lý và phối hợp giữa gia đình và nhà trường 

Hiện nay việc quản lý học sinh chưa được nhà trường quan tâm đúng 

mức. Nhiều học sinh có những biểu hiện lệch chuẩn như thường xuyên bỏ 

học, thích đua đòi, nghiện game… nhưng không được gia đình và thầy cô 

phát hiện để giáo dục, uốn nắn kịp thời. Qua trao đổi với một số bị cáo là vị 

thành niên phạm tội XPSH thì họ đều cho rằng nhà trường chưa có những giải 

pháp hữu hiệu trong việc giáo dục và giúp đỡ đối với những học sinh cá biệt, 

học lực, hạnh kiểm yếu kém. Từ đó, dễ làm phát sinh tâm lý tiêu cực như 

chán nản, bất cần. Ngoài ra, gia đình và nhà trường còn thiếu quan tâm, phối 

hợp, giáo dục các em. Như vụ án Nguyễn Tấn Tài và đồng bọn phạm tội trộm 
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cắp tài sản. Bị cáo Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Tấn Thế Sang, Lê Thái Quang, 

Nguyễn Minh Trung và Huỳnh Minh Phúc là bạn học và thường xuyên tụ tập 

chơi chung với nhau ở chợ Trần Hữu Trang, Phường 14, quận Tân Bình. 

Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 08/4/2013, Tài rủ cả nhóm đi bộ chơi. Cả bọn đi 

lòng vòng đến 3 giờ cùng ngày khi qua trước quán ăn số 152 Trương Công 

Định, Phường 14, quận Tân Bình thì Sang rủ cả nhóm leo vào lấy trộm tài sản 

do quán này khóa của ngoài, tất cả đồng ý. Trung leo lên dùng chân đạp song 

sắt, sau đó dùng tay bẻ gãy song sắt rồi chui vào bên trong lấy trộm đồ gồm 

điện thoại di động, 06 thùng bia, loa máy tính… Khi cả nhóm mang bia đi 

được một đoạn thì bảo vệ của quán phát hiện và bắt giữ (trích bản án số 

118/2013/HSST ngày 30/10/2013 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình). Qua 

nghiên cứu hồ sơ vụ án trên cho thấy: các bị cáo hầu hết đang ở tuổi ăn học, 

các bị cáo thường xuyên nói dối với gia đình là đi học, nhưng thực tế lại trốn 

học tụ tập đám bạn bè xấu đi chơi. Trong một thời gian dài sự phối hợp trao 

đổi thông tin giữa nhà trường với gia đình chưa thật chặt chẽ dẫn đến các bị 

cáo có lối sống tự do, vô kỷ luật. 

- Nhà trường chưa chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, pháp luật 

Nền giáo dục hiện nay mặc dù có nhiều cải cách, đổi mới tuy nhiên 

vẫn còn mang nặng tính hình thức, lý thuyết, chạy theo thành tích mà chưa 

chú trọng đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, tuyên truyền pháp luật, kỹ 

năng sống cho các học sinh, sinh viên. Các kiến thức thực tế, kỹ năng xử lý 

tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề xảy ra trong cuộc sống hầu như đang 

còn mơ hồ với các em học sinh. Do vậy, khi gặp khó khăn hay vấp ngã các 

em sẽ không định hình, tự mình xử lý được, dễ mất phương hướng và dễ đi 

vào con đường phạm tội. Như vụ án Nguyễn Anh Việt, sinh ngày 15/8/1997 

đang là học sinh nhưng đã phạm tội cướp giật tài sản. Chỉ vì muốn mua được 

món quà tặng có giá trị để tặng bạn nữ trong lớp mà Việt có cảm tình nhân 
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ngày sinh nhật của bạn đó mà Việt đã suy nghĩ thiếu chín chắn, nông nổi khi 

thực hiện hành vi cướp giật tài sản là sợi dây chuyền của chị Diễm vào lúc 14 

giờ ngày 17/6/2015 tại trước số nhà 163 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân 

Bình, (trích bản án số 92/2015/HSST ngày 27/11/2015 của Tòa án nhân dân 

quận Tân Bình). 

2.3.1.3. Môi trường bạn bè 

Ông bà chúng ta ngày xưa có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” 

chứa đựng một kinh nghiệm sống, cách sống đúng đắn. Con người ta sinh ra 

tính vốn thiện và lành; nhờ sự dạy dỗ, giáo dục, học tập mà trở thành người 

hữu ích. Nếu sống trong một môi trường xấu thì dễ trở nên hình thành nhân 

cách xấu. Ngược lại, nếu sống trong một môi trường tốt, có quan hệ xã hội tốt 

thì sẽ trở thành người tốt. 

Qua nghiên cứu hồ sơ các vụ án phạm tội XPSH trên địa bàn quận 

Tân Bình cho thấy, trong các vụ án có đồng phạm (35/115 vụ án, chiếm 

30,44%) thì giữa các bị cáo đều có mối quan hệ bạn bè, chơi chung với nhau 

một thời gian dài, khi gặp yếu tố tiêu cực từ môi trường dễ phát sinh hành vi 

phạm tội. Điển hình như vụ án Nguyễn Văn Hậu và Trương Văn Chánh phạm 

tội trộm cắp tài sản. Hậu và Chánh là bạn bè chơi thân với nhau, khoảng 21 

giờ ngày 25/5/2017, Hậu và Chánh cùng gặp nhau ở tiệm Internet trên đường 

Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, Hậu rủ Chánh đi trộm cắp xe gắn máy bán lấy 

tiền tiêu xài, Chánh đồng ý. Hậu mang theo dụng cụ phá khóa xe và điều 

khiển xe gắn máy chở Chánh, cả hai đi đến trước số 50B Hoa Cau, Phường 1, 

quận Tân Bình thì Hậu thấy 03 chiếc xe (gồm 01 xe đạp, 01 xe máy số và 01 

xe máy hiệu Honda PCX) dựng trước cửa, Hậu chỉ cho Chánh thấy xe Honda 

PCX. Hậu quay xe lại rồi chạy lên dừng xe cách chỗ để xe Honda PCX 

khoảng 5 mét, Hậu đi bộ đến chỗ dựng xe, đứng bên hông xe và lấy cây đoản 

ở túi quần sau ra phá khóa chiếc xe Honda PCX. Phá xong khóa xe, Hậu khởi 
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động nổ máy và chuẩn bị chạy thì bị ông Nguyễn Văn Buôn (là chủ sở hữu 

chiếc xe này) phát hiện tri hô. Hậu bỏ xe chạy ra xe Chánh chờ sẵn để chạy 

tẩu thoát thì bị ông Buôn đuổi kịp và kéo ngã xe (trích bản án số 

84/2017/HSST ngày 20/9/2017 của TAND quận Tân Bình). Trong vụ án này 

bị cáo Chánh là người có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập đủ nuôi sống 

bản thân, nhưng chỉ vì nghe lời Hậu là kẻ không có nghề nghiệp, lười lao 

động rủ rê đi trộm cắp tài sản mà Chánh đã sa vào con đường phạm tội. 

2.3.1.4. Môi trường làm việc, công tác 

Nghiên cứu 115 bản án XPSH xảy ra trên địa bàn quận Tân Bình 

trong giai đoạn 2013-2017 cho thấy tác động của yếu tố môi trường làm việc 

đến sự hình thành đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH không nhiều. 

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án thì chỉ có 04/180 bị cáo (chiếm 2,22%) phạm tội 

được thực hiện trong môi trường làm việc. Điển hình như vụ án Dương Phú 

Bảnh phạm tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Tuấn An phạm tội Chứa chấp tài 

sản do người khác phạm tội mà có. Nội dung vụ án như sau: tháng 2/2013, 

Bảnh xin vào làm việc bán hàng quần áo cho chị Vũ Thúy Hạnh. Bảnh được 

phân công bán hàng tại 02 cửa hàng quần áo số 138 Lý Tự Trọng, phường 

Bến Thành, Quận 1 và cửa hàng Đăng Huy số 202B Nguyễn Thái Bình, 

Phường 4, quận Tân Bình. Tại đây, Bảnh có quen thân với Nguyễn Tuấn Anh 

cũng là nhân viên bán hàng cho chị Hạnh. Đến tháng 6/2013, chị Hạnh phát 

hiện mất nhiều quần áo tại 02 cửa hàng trên với tổng trị giá khoảng 

11.000.000 đồng nên đã đến Công an trình báo. Quá trình điều tra xác định 

thể hiện trong thời gian làm việc tại cửa hàng Đăng Huy, Bảnh phát hiện chủ 

cửa hàng có sơ hở trong công tác quản lý tài sản nên Bảnh nổi lòng tham và 

nhiều lần lén lút lấy trộm quần áo. Lấy xong, Bảnh đưa cho Anh cất giấu. 

Bảnh có nói với Anh là tất cả số quần áo này là do Anh lấy trộm ở 02 cửa 

hàng của chị Hạnh (trích bản án số 125/2013/HSST ngày 26/11/2013 của 
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TAND quận Tân Bình). Qua vụ án này cho thấy, vì sự hám lợi, lợi dụng sự tin 

tưởng của người chủ cửa hàng mà Bảnh đã nhiều lần thực hiện hành vi vi 

phạm pháp luật để mưu lợi cho bản thân, còn Anh mặc dù biết rõ tài sản mà 

Bảnh nhờ mình cất là do Bảnh lấy trộm mà có nhưng vì lòng tham, làm theo 

lời Bảnh mà đi đến con đường phạm tội. 

2.3.1.5. Môi trường kinh tế, xã hội vĩ mô 

Mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tạo ra sự phân hóa giàu nghèo 

ngày càng rõ rệt, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, tỷ lệ thất nghiệp 

ngày càng nhiều. Đó cũng chính là một trong những yếu tố tác động đến sự 

hình thành nhân thân người phạm tội XPSH. Qua nghiên cứu 115 bản án 

XPSH với 180 bị cáo trong giai đoạn 2013-2017 cho thấy: số bị cáo phạm tội 

XPSH thuộc trường hợp không có việc làm (93/180 bị cáo, chiếm 51,67%) 

hoặc có việc làm không ổn định (72/180 bị cáo, chiếm 40%) hoặc có hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn (142/180 bị cáo, chiếm 78,89%) chiếm tỷ lệ cao. Điều 

này cho thấy, khi nguồn thu nhập chính đáng không đủ để nuôi sống bản thân, 

khi cuộc sống thiếu thốn, không có công ăn việc làm ổn định, nếu gặp yếu tố 

môi trường, hoàn cảnh xấu tác động họ sẵn sàng thực hiện hành vi phạm tội. 

2.3.1.6. Môi trường tư tưởng, văn hóa, đạo đức 

Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Nhà nước, xã hội chăm lo xây 

dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, 

tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại”. Khi đời sống vật chất con người 

được nâng cao, các giá trị truyền thống của dân tộc được phát huy thì bên 

cạnh đó cũng phát sinh một số vấn đề chưa phù hợp trong quản lý các loại 

hình văn hóa, dịch vụ chưa thật chặt chẽ. Các sản phẩm văn hóa có nội dung 

đồi trụy, bạo lực; các loại băng, đĩa, sách báo mang tính kích dục, bạo lực tràn 

lan trên mạng xã hội mà chưa được cơ quan chức năng kiểm duyệt, quản lý 

một cách kỹ càng; điều này ảnh hưởng xấu đến một bộ phận dân cư, nhất là 
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giới trẻ. Điển hình như vụ án Nguyễn Văn Tài phạm tội trộm cắp tài sản. 

Nguyễn Văn Tài và Nguyễn Ly Sa là anh em họ, cùng sống chung một nhà. 

Vào 13 giờ 40 phút ngày 26/8/2016, lợi dụng lúc Ly Sa đi làm, Tài xuống 

tầng trệt tháo dây điện camera quan sát trong nhà ra để trộm cắp tài sản trong 

phòng của Ly Sa. Tài lấy trộm được 02 máy tính xách tay. Sau đó, Tài đến 

tiệm Internet mượn điện thoại của người chơi kế bên chụp ảnh 02 máy tính 

xách tay rồi đăng lên facebook rao bán hai máy tính xách tay với giá 

5.000.000 đồng. Bán máy xong Tài đi biển Vũng Tàu chơi và tiêu xài hết số 

tiền trên (trích bản án số 29/2017/HSST ngày 09/3/2017 của TAND quận Tân 

Bình). Qua tìm hiểu cho thấy Tài là một đối tượng xấu ở địa phương, bỏ học 

sớm, là đối tượng nghiện game bạo lực, ăn ngủ hầu như ở tiệm Internet, chỉ 

khi không còn tiền chơi game mới trở về nhà. Tài sống chung với bà nội và 

anh chị em họ, khi không có tiền để chơi game, Tài liền thực hiện trộm cắp tài 

sản của những người thân trong gia đình mang đi bán nhằm mục đích có tiền 

phục vụ cho những thú vui lệch lạc của bản thân. 

2.3.2. Các yếu tố chủ quan thuộc về người phạm tội 

Khi nghiên cứu đến những yếu tố tác động đến sự hình thành nhân 

thân người phạm tội XPSH trên địa bàn quận Tân Bình thì bên cạnh những 

yếu tố khách quan thuộc về môi trường sống như đã phân tích ở phần trên, tác 

giả cũng phân tích làm rõ những yếu tố chủ quan của người phạm tội, đó là 

những yếu tố tiêu cực như sai lệch về sở thích, sai lệch về nhu cầu và cách 

thức thỏa mãn nhu cầu, những hạn chế thuộc về ý thức pháp luật cá nhân, hạn 

chế trong năng lực trí tuệ. 

2.3.2.1. Sai lệch về sở thích 

Kết quả thống kê 115 vụ án và 180 bị cáo phạm tội XPSH trên địa bàn 

quận Tân Bình giai đoạn 2013-2017 cho thấy có 37/180 bị cáo (chiếm 

10,95%) thực hiện hành vi phạm tội là xuất phát từ những sở thích lệch lạc 
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như nghiện game, ma túy, cá độ bóng đá, cờ bạc…  Như vụ án Phan Hữu 

Tâm phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 19/3/2016, Tâm vào trang 

Web www.5giay.vn để tìm mua điện thoại di động thì thấy anh Lê Thanh 

Tình có rao bán 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S với giá 12.500.000 

đồng. Tâm chủ động liên hệ với anh Tình để mua chiếc máy này. Tâm yêu 

cầu anh Tình giao máy tại Tòa nhà Gala Center ở địa chỉ số 415 Hoàng Văn 

Thụ, Phường 4, quận Tân Bình và đề nghị anh Tình cung cấp số tài khoản để 

Tâm thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. Sau khi có số 

tài khoản, Tâm đến Ngân hàng TMCP Á Châu lấy một phiếu ủy nhiệm chi rồi 

ghi thông tin vào và tự Tâm ký vào chỗ nhân viên giao dịch. Sau đó, Tâm 

dùng con dấu “ĐÃ THU TIỀN” và dấu tên “Phạm Thị Hồng Thủy” mà Tâm 

đã chuẩn bị trước đóng vào liên 2 (màu vàng, liên giao cho khách hàng), còn 

liên 1 thì Tâm xé bỏ. Sau khi làm xong giấy ủy nhiệm chi giả, Tâm đến nơi 

hẹn để gặp anh Tình. Tâm yêu cầu anh Tình đưa máy cho Tâm, đồng thời 

Tâm đưa cho anh Tình tờ giấy ủy nhiệm chi mà Tâm đã làm giả trước đó. Sau 

đó, Tâm đi bán được 9.500.000 đồng và tiêu xài hết. Anh Tình đến Ngân hàng 

ACB để kiểm tra thông tin giao dịch trên phiếu ủy nhiệm chi thì được biết là 

giao dịch này không có thật nên đã trình báo Công an bắt giữ Tâm (trích bản 

án số 42/2017/HSST ngày 09/5/2017 của TAND quận Tân Bình). 

Qua nghiên cứu hồ sơ thể hiện Tâm là đối tượng thường xuyên cá độ 

bóng đá. Đã nhiều lần thua độ bóng đá và gia đình phải đứng ra để trả nợ thay 

cho Tâm vì bọn xã hội đen đến nhà hăm dọa và gây áp lực cho gia đình. Cha 

mẹ, vợ con Tâm đã nhiều lần khuyên nhủ Tâm nhưng Tâm vẫn chứng nào tật 

đó, không tu chí làm ăn. Khi con người đã có những sở thích lệch lạc như 

thường xuyên tụ tập, uống rượu bia, chất kích thích, nghiện các phim ảnh bạo 

lực, đồi trụy, cờ bạc, cá độ bóng đá… dẫn đến nợ nần, mâu thuẫn, gặp những 

điều kiện hoàn cảnh tiêu cực thì sẽ dễ dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội nói 
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chung và phạm tội XPSH nói riêng nhằm mục đích thỏa mãn cho nhu cầu, sở 

thích lệch lạc của mình, đi ngược lại với những lợi ích chung của xã hội. 

2.3.2.2. Sai lệch về nhu cầu và cách thức thỏa mãn nhu cầu 

Nhu cầu là yếu tố thúc đẩy con người hoạt động, nhu cầu càng cấp 

bách thì khả năng chi phối con người càng cao, nhu cầu đúng đắn, lành mạnh 

thúc đẩy con người hành động đúng. Ngược lại nhu cầu lệch lạc chi phối tâm 

lý, hướng con ngươi đến nhận thức, hành động nhằm thỏa mãn những lợi ích 

không chính đáng. Khi khả năng về tài chính của người phạm tội không đủ để 

tự đáp ứng, thỏa mãn được nhu cầu không chính đáng của họ, khi gặp điều 

kiện, tình huống tiêu cực thì họ sẽ phạm tội, nhất là các tội XPSH. 

Qua nghiên cứu 115 vụ án, 180 bị cáo thì có đến 161/180 bị cáo 

(chiếm 89,44%) là thỏa mãn nhu cầu, hám lợi, cần tiền tiêu xài... mà dẫn đến 

những hành vi trộm cắp, cướp giật, lừa đảo...  Điển hình như vụ án Nguyễn 

Hoàng Dũng cùng lúc phạm 02 tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản. Nội dung vụ án: Vụ thứ nhất: Vào khoảng 17 giờ ngày 05/9/2014 

Nguyễn Hoàng Dũng nhờ bạn là Phan Tuấn Tú chở Dũng đến nhà người bạn 

của Dũng để lấy đồ. Khi đi đến đầu hẻm 54 Đào Duy Anh, Phường 2, quận 

Tân Bình, Dũng giả vờ nói với Tú đưa xe máy để chạy vào nhà của bạn trong 

hẻm để lấy đồ rồi quay ra, còn Tú đứng ở ngoài chờ. Tú tin tưởng giao xe 

máy cho Dũng, ngồi chờ không thấy Dũng quay ra. Chiếm đoạt được xe, 

Dũng bán xe cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 1.500.000 đồng 

và tiêu xài hết. Vụ thứ hai: Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 07/9/2014, Dũng 

đi xe ôm đến hẻm 30 Lê Bình, Phường 4, quận Tân Bình để tìm ai có tài sản 

sơ hở để trộm cắp. Khi đến đây Dũng nhìn thấy bà Vũ Thị Tuấn đang dựng 

chiếc xe hon da hiệu SH màu nâu trước cửa nhà số 30/53A Lê Bình, Phường 

4, quận Tân Bình. Dũng đến gần dùng đoản bẻ khóa xe lấy trộm và mang xe 

đi bán cho một người đàn ông được 50.000.000 đồng rồi lấy tiền tiêu xài hết 
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(trích bản án số 22/2015/HSST ngày 30/3/2015 của TAND quận Tân Bình).  

Trong vụ án này, bị cáo Dũng muốn có khoản tiền để mua xe máy làm 

phương tiện đi giao hàng, nhưng lại thực hiện cách thức thỏa mãn nhu cầu 

một cách sai lệch, liên tiếp thực hiện những hành vi trái pháp luật. 

2.3.2.3. Hạn chế trong nhận thức pháp luật của cá nhân 

Kết quả nghiên cứu 115 bản án về nhóm tội XPSH xảy ra trên địa bàn 

quận Tân Bình từ năm 2013 đến năm 2017 cho thấy đa số các bị cáo ở độ tuổi 

từ 18 đến 30 với trình độ học vấn chỉ cấp 1, thậm chí là không biết chữ phạm 

tội chiếm tỷ lệ cao nhất (75/180 bị cáo, chiếm 41,67%). Với trình độ thấp thì 

cách nhìn nhận, hiểu biết về các vấn đề xã hội, về cuộc sống còn nhiều hạn 

chế, suy nghĩ nông cạn, thiếu sự chín chắn. Thậm chí khi thực hiện hành vi 

phạm tội họ còn không biết đó là hành vi vi phạm pháp luật hình sự. 

Điển hình như vụ án Đào Thị Dung phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản. Vì nghe lời một người quen nhờ cạo sửa số nhà, số chứng minh nhân dân 

của mình rồi đứng tên làm thủ tục mua xe dùm cho họ thì họ sẽ cho Dung một 

khoản tiền tiêu xài. Dung đã thiếu suy nghĩ và làm theo sự hướng dẫn của 

người quen mà cuối cùng đã thực hiện hành vi phạm tội. Dung đã dùng thủ 

đoạn gian dối là sửa số nhà trong sổ hộ khẩu của mình từ số 35/39A Phú Thọ 

thành số 339/35A Phú Thọ, Phường 1, Quận 11 và photo chứng minh nhân 

dân từ số 024607223 thành số 024647210. Sau đó, Dung đem chứng minh 

nhân dân và sổ hộ khẩu đã sửa đổi đến cửa hàng bán xe máy gặp nhân viên 

Công ty tài chính PPF Việt Nam để ký hợp đồng tín dụng vay tiền trả góp. 

Dung làm hợp đồng tín dụng mua xe máy trị giá 35.200.000 đồng, Dung chỉ 

trả trước 10.260.000 đồng cho cửa hàng, còn lại Dung vay của Công ty PPF 

số tiền 26.380.000 đồng. Do quá thời gian thanh toán được quy định trong 

hợp đồng nhưng không thấy Dung trả tiền, Công ty PPF Việt Nam tiến hành 

xác minh và phát hiện hồ sơ vay tiền của Dung có dấu hiệu giả mạo nên làm 
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đơn trình báo đến Cơ quan Công an (trích bản án số 43/2015/HSST ngày 

29/5/2015 của TAND Tân Bình). 

Qua nghiên cứu hồ sơ và các lời khai của bị cáo Dung thể hiện bị cáo 

Dung chỉ suy nghĩ đơn giản hành vi cạo sửa số nhà, số chứng minh nhân dân 

để làm hồ sơ vay tín dụng trả góp bằng hình thức tín chấp thì không có gì vi 

phạm pháp luật; qua vụ án trên cho thấy, sự hiểu biết, nhận thức pháp luật của 

người phạm tội còn hạn chế, mặc dù họ có sự hiểu biết nhất định về các quy 

định của pháp luật nhưng sự hiểu biết ấy chưa đúng, chưa đủ, chưa hoàn thiện 

dẫn đến việc thực hiện hành vi phạm tội. 

Mặt khác, người thực hiện hành vi phạm tội XPSH ngoài việc không 

hiểu biết pháp luật hoặc hiểu biết pháp luật còn hạn chế thì còn có tâm lý coi 

thường pháp luật. Điều này thể hiện qua việc xem xét đặc điểm tái phạm, tái 

phạm nguy hiểm của người phạm tội. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét 

xử của mỗi lần phạm tội, mỗi vụ án thì những đối tượng này đều đã được 

những người tiến hành tố tụng phân tích, giải thích về hành vi phạm tội mà họ 

thực hiện, vì thế họ đã có sự hiểu biết về pháp luật nhưng khi ra tù lại tiếp tục 

phạm tội, điều đó thể hiện thái độ rất coi thường pháp luật. Như vụ án 

Nguyễn Văn Thảo phạm tội cướp giật tài sản, nội dung vụ án được tóm tắt 

như sau, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 09/3/2017, Nguyễn Văn Thảo điều khiển 

xe mô tô đi từ nhà trọ ở Quận 12 đến quận Tân Bình, khi chạy đến bên hông 

nhà số 186 Đồng Đen, Phường 14, quận Tân Bình thì thấy ông Nguyễn Mạnh 

Dũng đang ngồi, trên tay có cầm điện thoại hiệu Iphone 6. Lúc này, Thảo nảy 

sinh ý định cướp giật điện thoại nên Thảo rẽ xe vào hẻm 184 Đồng Đen chạy 

khoảng 10 mét rồi vòng trở ra đầu hẻm chạy sát vào ông Dũng và dùng tay 

trái giật điện thoại cất vào túi áo rồi tăng ga bỏ chạy về nhà. Khi về đến nhà, 

Thảo mở điện thoại không được do bị khóa bằng mật khẩu. Sau đó, Thảo đưa 

điện thoại cho một người bạn tên Phong (không rõ lai lịch) mang đi nhờ 
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người mở mật khẩu nhưng Phong cầm điện thoại luôn, không mang lại trả cho 

Thảo. Qua truy xét, ngày 11/3/2017, cơ quan Công an điều tra quận Tân Bình 

tiến hành bắt khẩn cấp Thảo (trích bản án số 83/2017/HSST ngày 19/9/2017 

của TAND quận Tân Bình). 

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án cho thấy Thảo đã từng có 04 tiền án về 

phạm tội XPSH, điều đó cho thấy bị cáo thể hiện thái độ rất coi thường pháp 

luật. Nghiên cứu thực tế cho thấy, nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp 

luật là trình độ hiểu biết pháp luật, ý thức pháp luật, sự tôn trọng pháp luật 

của một bộ phận người dân còn hạn chế. Công tác tái hòa nhập cộng đồng cho 

các đối tượng từng phạm tội, để khi hết thời gian chấp hành hình phạt tù trở 

thành một công dân bình thường chưa thực sự tốt, họ vẫn còn mặc cảm về 

những lỗi lầm, quá khứ của mình, chưa có việc làm ổn định để tránh xa được 

những môi trường tiêu cực, những tác động xấu. 

Tiểu kết Chương 2 

Chương 2 của luận văn đã tập trung phân tích làm rõ các đặc điểm của 

nhân thân người phạm tội XPSH trên địa bàn quận Tân Bình trong giai đoạn 

2013-2017 cũng như các yếu tố tác động đến sự hình thành nhân thân người 

phạm tội XPSH. Xác định được cơ chế hành vi phạm tội xảy ra trên thực tế 

luôn là kết quả của sự tác động qua lại giữa các yếu tố khách quan và chủ 

quan, những yếu tố tiêu cực thuộc về môi trường xã hội, môi trường gia đình, 

nhà trường… tác động một cách trực tiếp đến sự hình thành nhân cách, nhân 

thân người phạm tội. 

Với những đặc điểm trên sẽ làm cơ sở để tác giả đi sâu vào nghiên 

cứu, đưa ra những dự báo, tìm ra những giải pháp phòng ngừa tình hình tội 

phạm XPSH trên địa bàn quận Tân Bình từ góc độ nhân thân người phạm tội 

trong thời gian tới một cách hiệu quả và chính xác sẽ được trình bày tại 

chương 3 của luận văn. 
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Chương 3 

CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH TỪ GÓC ĐỘ NHÂN THÂN 

NGƯỜI PHẠM TỘI 

3.1.  Dự báo tình hình các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn quận 

Tân Bình 

3.1.1. Cơ sở khoa học của dự báo 

Dự báo tình hình tội phạm là một hoạt động dựa trên cơ sở lý luận và 

thực tiễn để đưa ra những nhận định mang tính phán đoán về tình hình tội 

phạm trong tương lai, về các yếu tố tác động đến tội phạm (nguyên nhân và 

điều kiện), những thay đổi về nhân thân người phạm tội, những yếu tố có ảnh 

hưởng trực tiếp đến tình hình tội phạm và khả năng phòng, chống tội phạm 

của các chủ thể trong tương lai, từ đó kiến nghị các phương hướng để phòng 

ngừa tội phạm. Dự báo tình hình tội phạm là sự phán đoán về thực trạng, diễn 

biến, tính chất của tình hình tội phạm có thể xảy ra trong tương lai, về nguyên 

nhân và điều kiện, về khả năng phòng, chống nó [34, tr.183]. Trong nghiên 

cứu khoa học về đấu tranh phòng, chống tội phạm, người nghiên cứu có 

nhiệm vụ đưa ra những dự báo để từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác đấu tranh. 

Tội phạm học đã xác định: “Dự báo là việc đưa ra những phán đoán 

khoa học về khả năng diễn biến của tình hình tội phạm (xu hướng, mức độ, cơ 

cấu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm…) sẽ diễn ra trong tương 

lai nhằm đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình hình đó” [34, tr.135]. 

Dự báo tình hình tội phạm nói chung và nhóm tội XPSH nói riêng sẽ tạo sự 

chủ động cho các chủ thể khi tiến hành hoạt động phòng ngừa tội phạm nhằm 

đạt đạt được hiệu quả cao. 
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Những căn cứ để đưa ra các dự báo về tình hình tội XPSH trên địa bàn 

quận Tân Bình trong những năm tiếp theo đó là: Quận Tân Bình là một quận 

trung tâm phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi năm đóng góp 

cho ngân sách Thành phố trên 1000 tỷ; là cửa ngõ giao thông, trục giao thông 

chính ra vào trung tâm thành phố, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch 

ngày càng phát triển. Cùng với sự phát triển nhanh về mọi mặt, đạt được 

những thành tựu to lớn, nhưng cũng là nguy cơ tiềm ẩn những yếu tố tiêu cực 

dễ phát sinh tội phạm, đó là sự chênh lệch giàu nghèo, sự phát triển không 

đồng đều giữa các địa bàn phường trong quận, các tệ nạn xã hội… vẫn còn 

tồn tại. 

Quận Tân Bình là một địa bàn có diện tích nhỏ nhưng dân số rất đông. 

Trong số này có một lượng không nhỏ người dân nhập cư đến đây học tập, 

thuê trọ, tìm kiếm việc làm. Họ thiếu sự quản lý của gia đình, thiếu kinh 

nghiệm, bản lĩnh sống nên dễ dàng sa ngã, lây nhiễm những thói hư tật xấu 

như: nghiện ma túy, cờ bạc, game... từ đó dễ nảy sinh ra hành vi phạm tội 

XPSH. Ngành khoa học phát triển, đặc biệt là công nghệ thông tin với việc 

truy cập mạng internet ngày càng phổ biến. Sự bùng nổ của các phương tiện 

truyền thông, các văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực sẽ tác động làm ảnh hưởng 

đến nhân cách, lối sống của một bộ phận dân cư, nhất là giới trẻ. Diễn biến 

tình hình tội phạm XPSH trên địa bàn quận Tân Bình có sự phức tạp, tăng 

giảm không theo quy luật. Báo cáo của ngành công an cho thấy những năm 

trở lại đây tội phạm có xu hướng manh động, phức tạp và biến tướng nhiều 

hơn. Loại tội phạm chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, gây bức xúc nhất 

trong quần chúng là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản … Không chỉ 

trong phạm vi quận Tân Bình, mà trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh trong 

những năm gần đây cũng xảy ra nhiều vụ với tính chất phức tạp, nghiêm 

trọng. Thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn 



63 
 

quận Tân Bình vẫn còn hạn chế. Sự phối hợp của các cơ quan chức năng, của 

các cấp, ngành chưa thật đồng bộ, linh hoạt nên chưa đạt hiệu quả cao. Hoạt 

động phòng ngừa, điều tra của các lực lượng chuyên trách tuy đã được chú ý, 

cải tiến, đổi mới nhưng chưa thể đáp ứng hoàn toàn những yêu cầu của cuộc 

đấu tranh phòng, chống tội phạm trong xã hội hiện đại 

Đây chính là những cơ sở để công tác dự báo tình hình tội phạm 

XPSH trên địa bàn quận Tân Bình trong thời gian tới được chính xác, góp 

phần hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa tình hình tội phạm. 

3.1.2. Nội dung của dự báo 

- Về mức độ, diễn biến cơ cấu của tình hình tội phạm XPSH 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, diễn biến tình hình tội phạm XPSH 

trên địa bàn quận Tân Bình, cũng như từ cơ sở của dự báo cho thấy trong 

những năm tới, trong cơ cấu tình hình tội phạm XPSH vẫn chiếm tỷ lệ cao 

trong tổng số vụ án hình sự và bị cáo phạm tội. Phương thức, thủ đoạn và 

những đặc điểm về đối tượng phạm tội sẽ có sự biến đổi đa dạng, táo bạo và 

liều lĩnh, hậu quả gây ra đó là những thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài 

sản.. của người dân. Đặc biệt là các vụ án cướp giật tài sản, các đối tượng sử 

dụng xe gắn máy là nguồn nguy hiểm cao độ khi thực hiện hành vi phạm tội. 

- Về đặc điểm của nhân thân người phạm tội xâm phạm sở hữu 

+ Các đặc điểm xã hội - nhân khẩu: 

Về độ tuổi, giới tính: Theo kết quả nghiên cứu về người phạm tội 

XPSH cho thấy: về độ tuổi, người phạm tội XPSH có độ tuổi từ 18 đến 30 

tuổi chiếm tỷ lệ cao (chiếm 77,78%); về giới tính, người phạm tội XPSH là 

nam giới chiếm tỷ lệ cao (91,11%). Cùng với việc phân tích sự biến động về 

độ tuổi, giới tính từng năm, có thể dự báo trong thời gian tới, độ tuổi và giới 

tính của người phạm tội XPSH vẫn tập trung chủ yếu là nam giới, ở độ tuổi từ 

18 đến 30 tuổi. 
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Về trình độ học vấn, người phạm tội tiếp tục chiếm đa số là các đối 

tượng có trình độ học vấn thấp, đa số chỉ mới có trình độ cấp 1 hoặc cấp 2, 

thậm chí không biết chữ. Cần tập trung theo dõi, quản lý những đối tượng 

trốn, bỏ học, học yếu hoặc sa sút trong học tập, rèn luyện, các đối tượng có 

nhân thân xấu. 

Về nghề nghiệp, trong thời gian tới đối tượng phạm tội XPSH vẫn chủ 

yếu là đối tượng có nghề nghiệp không ổn định hoặc không nghề nghiệp. 

Về hoàn cảnh gia đình, người phạm tội thường là các đối tượng sống 

trong gia đình khuyết thiếu, không hoàn hảo, hay cãi chửi nhau, trong gia 

đình có thành viên có hành vi vi phạm pháp luật hoặc gia đình có kinh tế 

không thuận lợi. 

Về nơi cư trú: Người phạm tội XPSH vẫn chủ yếu là các đối tượng có 

hộ khẩu thường trú tại các địa bàn quận, huyện khác của Thành phố Hồ Chí 

Minh và hộ khẩu ở các tỉnh thành khác. 

+ Các đặc điểm đạo đức, tâm lý, người phạm tội phần lớn vẫn là 

những người có đặc điểm tâm lý tiêu cực, phạm tội nhằm thỏa mãn nhu cầu 

vật chất, hám lợi, tiều xài cá nhân là chính, là những người không hiểu biết 

pháp luật hoặc hiểu biết hạn chế. 

+ Các đặc điểm pháp lý hình sự: Người phạm tội đa số vẫn là người 

phạm tội lần đầu, phạm tội đơn lẻ chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý 

đối với các đối tượng thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm, có tiền 

án tiền sự, có nhân thân xấu; trường hợp phạm tội đồng phạm. 

Trên đây là một số dự báo về tình hình tội phạm và đặc điểm nhân 

thân người phạm tội XPSH trên địa bàn quận Tân Bình trong tương lai, là 

những nhận định được xuất phát từ thực tiễn, mang tính khái quát, là ý kiến 

chủ quan của tác giả làm cơ sở để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công 

tác phòng ngừa tội phạm XPSH trong thời gian tới. 
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Trong quá trình phòng ngừa tình hình tội phạm XPSH, chúng ta cần 

tập trung chú ý đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công lực lượng, trang bị 

những phương tiện cần thiết cũng như chủ động phối, kết hợp với các lực 

lượng khác để phục vụ công tác phòng ngừa đạt hiệu quả cao. 

 3.2.  Các giải pháp phòng ngừa tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn 

quận Tân Bình 

Trên cơ sở các dự báo, phân tích về những yếu tố tiêu cực tác động 

đến sự hình thành các đặc điểm nhân thân xấu của con người, tác giả đề xuất 

các giải pháp nhằm hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường gia đình, nhà 

trường, xã hội… nhằm loại bỏ các nguyên nhân hình thành các đặc điểm nhân 

thân xấu, phát huy các yếu tố hình thành các đặc điểm nhân thân tốt. Qua đó, 

tăng cường phòng ngừa tình hình tội phạm nói chung cũng như tội phạm 

XPSH nói riêng trên địa bàn quận Tân Bình trong thời gian tới, đó chính là 

những giải pháp loại trừ những tác động tiêu cực từ chính các yếu tố khách 

quan và yếu tố chủ quan. Có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa sau: 

3.2.1. Hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường gia đình 

Để hình thành được một thế hệ trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, có nhân 

cách trong sáng, hạn chế những trường hợp bị lệch chuẩn đạo đức dẫn đến 

phạm tội nói chung và phạm tội XPSH nói riêng, việc đưa ra các biện pháp 

phòng ngừa từ môi trường gia đình có ý nghĩa rất lớn và mang lại nhiều hiệu 

quả cao, để phát huy hiệu quả môi trường gia đình, cụ thể cần tập trung vào 

những nội dung sau: 

- Gia đình phải thật sự là nơi ấm áp, là chỗ dựa tinh thần cho mỗi 

thành viên. Cha mẹ phải luôn là những tấm gương mẫu mực trong cuộc sống 

hàng ngày, đẩy mạnh giáo dục lối sống cao đẹp, đúng đắn của các thành viên 

trong gia đình, có thể vận dụng các hình thức như: Giải thích cho trẻ những 

quy định của pháp luật, giá trị của những nét văn hóa, đạo đức truyền thống 
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của dân tộc. Song song với việc giải thích, có thể tổ chức các hoạt động văn 

hóa trong gia đình dưới các hình thức như: Tham quan, du lịch, bình luận 

những việc làm, những tấm gương tốt…, hoạt động này nếu được quan tâm, 

tổ chức tốt sẽ là một giải pháp tốt cho việc giáo dục trẻ. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức làm cho các bậc cha mẹ thấy rõ 

tầm quan trọng của việc giáo dục trong gia đình. Cha mẹ cần chú ý giáo dục 

kỹ năng sống cho trẻ, bởi vì kỹ năng sống là cần thiết cho mọi người, nhất là 

trẻ em, giúp trẻ biết tự kiềm chế hành vi, tự điều chỉnh thái độ phù hợp với 

chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội. Mặt khác, khi trẻ em có được kỹ năng 

sống tốt sẽ giúp các em tự tin hơn, bản lĩnh hơn để có thể đáp ứng với mọi 

tình huống nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày. Giáo dục kỹ năng sống là 

giáo dục các kỹ năng tự nhận thức, tự quyết định giải quyết, tự xây dựng kế 

hoạch rèn luyện cho bản thân…, khi trẻ được rèn luyện kỹ năng sống, sẽ là 

điều kiện tốt để tránh bị sa vào các hành vi tiêu cực. Các bậc cha mẹ cần được 

trang bị những kỹ năng, những kiến thức về luật bình đẳng giới, luật hôn nhân 

và gia đình, luật phòng, chống bạo lực gia đình... thông qua các hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục nhằm phục vụ cho việc giáo dục con trẻ đúng cách, 

đúng hướng. 

- Tuyên truyền để quần chúng nhân dân thấy rõ ý nghĩa của một gia 

đình hạnh phúc; đồng thời kịp thời phát hiện, giúp đỡ các gia đình có biểu 

hiện rạn nứt, kịp thời hòa giải, hàn gắn tình cảm vợ chồng, hạn chế việc ly 

hôn, ly thân. 

- Chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể, tổ chức cần phối hợp 

cùng gia đình để tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh, nhân rộng các gương 

điển hình.., động viên khích lệ những gương tốt, người tốt việc tốt, cần tuyên 

truyền đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống 

văn minh, khu phố văn hóa. 
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- Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương cần quan tâm, chú ý 

đến vấn đề bạo lực gia đình, cần lưu tâm đến các gia đình ở địa phương 

thường xuyên có xung đột, bạo lực, có thành viên trong gia đình vi phạm 

pháp luật, để từ đó có sự tuyên truyền, giáo dục kịp thời, hợp lý. Ngoài ra, 

cũng cần chú ý đến các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có 

công ăn việc làm, thu nhập thấp... kịp thời xây dựng các chính sách hỗ trợ 

phát triển kinh tế, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội tìm 

kiếm việc làm ổn định, giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội cho người dân 

để họ ổn định cuộc sống. 

3.2.2. Hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường giáo dục 

Nếu như gia đình là nền tảng, tạo nên cơ sở đầu tiên cho sự hình thành 

nhân cách của mỗi cá nhân ngay từ khi còn bé, thì khi đến một độ tuổi nhất 

định, giáo dục - môi trường trường học chính là nơi rèn luyện tri thức, nền 

tảng đạo đức, giúp hình thành nhân cách của mỗi con người. Thực tế hiện nay 

trong môi trường trường học tồn tại nhiều nhân tố không tốt thì cũng có thể 

ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách lệch lạc của cá 

nhân. Do vậy, để hạn chế tác động tiêu cực từ môi trường giáo dục, cần tập 

trung những vấn đề sau: 

- Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, pháp luật và kỹ năng sống 

cho học sinh. Để ngăn chặn hành vi sai trái của học sinh thì nhà trường cần 

phải tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, giáo dục giá trị cuộc sống tích 

cực cho học sinh, sinh viên bằng những việc làm thực tiễn như nêu gương 

người tốt việc tốt, nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy các 

môn học. 

Nhà trường giáo dục pháp luật cho học sinh giúp các em có thái độ và 

hành động đúng đắn trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, 

biết cách phòng chống tội phạm và tránh xa tệ nạn xã hội. Việc giáo dục pháp 
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luật cần được thực hiện theo nhiều hình thức và phương pháp khác nhau, có 

sự cộng tác chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, kết hợp giữa lồng 

ghép vào giáo dục chính khóa và các hoạt động ngoại khóa, việc giáo dục 

pháp luật đòi hỏi không chỉ có giáo viên của trường mà cần huy động sự tham 

gia của những người làm công tác thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật, các tổ 

chức đoàn thể… 

Kỹ năng sống chính là nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành 

thái độ, hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh, việc giáo dục kỹ năng sống 

được thể hiện qua các môn học chính khóa, đồng thời còn được thể hiện qua 

nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, phong phú như: hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật, hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, hoạt động tham quan, dã 

ngoại; qua các hoạt động Đoàn, Đội. Nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh cần tập trung vào các kỹ năng cần thiết như: kỹ năng tự nhận thức, kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tự tin …. 

- Tăng cường xây dựng các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh 

trong nhà trường, nhà trường cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để 

học sinh rèn đức, luyện tài, đấu tranh chống lại những cái xấu, cái độc hại 

xâm nhập từ bên ngoài. Gắn xây dựng môi trường văn hóa với các phong trào 

thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Gia đình văn hóa”… Nhà 

trường cần phối hợp với các tổ chức Đoàn, Đội, Ban đại diện cha, mẹ học 

sinh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giao lưu, sinh 

hoạt tập thể … để học sinh có nhiều điều kiện gặp gỡ vui chơi giải trí cùng 

nhau sau những giờ học trên lớp, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh, bổ 

ích, giúp học sinh tránh xa cái xấu. Bên cạnh đó, nhà trường cần chủ động 

kiến nghị với chính quyền địa phương trong việc quản lý các hoạt động dịch 

vụ văn hóa, các hàng quán xung quanh trường, ngăn chặn văn hóa phẩm độc 

hại và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. 
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- Tăng cường quản lý học sinh, chống lại bạo lực học đường, tăng 

cường quản lý học sinh nhằm kịp thời phát hiện những mâu thuẫn trong sinh 

hoạt, học tập để giám sát, giáo dục học sinh. Kiểm soát bạo lực học đường, 

nâng cao nhận thức cho học sinh về công tác phòng, chống tội phạm. Nhà 

trường phải thường xuyên nắm bắt kịp thời số học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn, học sinh cá biệt, học sinh học lực yếu, kém từ đó để biết được diễn biến 

tâm lý, ý thức chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường đối với các học sinh 

diễn ra như thế nào. Nhà trường triển khai công tác tư vấn tâm lý cho học sinh 

nhằm tư vấn, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, mâu thuẫn của học sinh nảy 

sinh trong cuộc sống; nâng cao trách nhiệm của giáo viên, đặc biệt là giáo 

viên chủ nhiệm trong việc nắm bắt diễn biến tâm lý của học sinh, phát hiện 

những mâu thuẫn trong học sinh để kịp thời tư vấn, chia sẻ, phối hợp tháo gỡ 

mâu thuẫn, giảm triệt để tình trạng bạo lực học đường. Nhà trường xây dựng 

mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với gia đình trong công tác quản lý, giáo dục, 

đặc biệt đối với những học sinh cá biệt, chưa ngoan, học sinh có hoàn cảnh 

gia đình khó khăn, gia đình khiếm khuyết. 

- Nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương triển 

khai công tác phổ cập giáo dục, huy động trẻ em đến trường, hạn chế lưu ban, 

bỏ học, chủ động cùng chính quyền và gia đình tạo điều kiện cho trẻ được 

hưởng quyền học tập theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cần phải tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trật tự an toàn giao thông, nếp sống văn 

hóa, giáo dục về sức khoẻ sinh sản vị thành niên, an toàn vệ sinh thực phẩm, 

môi trường cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào các phong 

trào, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí trên địa bàn. 

- Phải tạo ra mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội thật sự 

chặt chẽ, coi sự phối hợp này là việc thực hiện thường xuyên, liên tục ở mọi 
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thời điểm và quá trình giáo dục là quá trình mang tính chiến lược. Việc giáo dục 

cho học sinh là nhiệm vụ chung của nhà trường, gia đình và xã hội. 

3.2.3. Hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường bạn bè 

Những tác động tiêu cực từ môi trường bạn bè ảnh hưởng rất lớn đến 

quá trình hình thành đặc điểm nhân thân người phạm tội. Hàng ngày, mỗi 

người tiếp xúc, giao lưu với rất nhiều mối quan hệ, nhất là quan hệ với bạn bè 

cùng trang lứa. Có nhiều việc trẻ em chỉ thích trao đổi với bạn bè, nghe lời 

bạn bè cùng lứa tuổi vì giữa chúng giống nhau về tâm sinh lý, dễ đồng cảm, 

dễ sẻ chia, tâm sự. Sự ảnh hưởng trong mối quan hệ bạn bè cũng sẽ hình 

thành những tính cách của cá nhân con người. Khi giao tiếp với những người 

bạn bè có tính cách, đặc điểm tâm lý tiêu cực thì sẽ bị tiêm nhiễm những thói 

hư, tật xấu, trong một số vụ án có đồng phạm phạm tội XPSH, thì các bị cáo 

trong vụ án đều có mối quan hệ bạn bè, dụ dỗ, lôi kéo nhau cùng phạm tội, do 

vậy, để hạn chế những tiêu cực từ môi trường này cần phải chú trọng đến các 

vấn đề sau: 

- Cha mẹ cần quan tâm, tìm hiểu, giành thời gian thích đáng đến 

những mối quan hệ bạn bè của con, khuyên bảo con chọn bạn mà chơi, kịp 

thời uốn nắn, ngăn chặn, phát hiện những suy nghĩ sai trái, những hành động, 

việc làm thiếu suy nghĩ của trẻ. Cha mẹ phải thật sự là những là những người 

bạn của con để qua đó con được tâm sự, được chia sẻ, được nghe những lời 

khuyên bảo tận tình, được trình bày những xung đột, vướng mắc khó khăn... 

tạo cho con trẻ cảm giác gần gũi hơn, tạo được lòng tin, niềm tin của trẻ đối 

với cha mẹ. Từ đó, hướng cho trẻ tham gia vào các hoạt động bổ ích, lành 

mạnh, giúp trẻ hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức tốt... là hành trang để 

thế hệ trẻ tương lai của đất nước trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, góp phần 

giúp trẻ tự bảo vệ mình, tránh xa các tệ nạn xã hội và nguy cơ tiềm ẩn vi 

phạm pháp luật. 
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- Cha mẹ phải quản lý, định hướng cho trẻ trong việc tham gia vào các 

trang mạng, nhằm hạn chế không cho trẻ kết bạn với những bạn bè xấu, để 

phát huy được tác dụng của việc sử dụng công nghệ thông tin phục vụ cho 

những mục đích tốt đẹp và có ý nghĩa. 

- Cần tạo cho trẻ sân chơi cộng đồng lành mạnh để trẻ có điều kiện 

tiếp xúc với những người bạn tốt, qua đó giúp trẻ phát triển đời sống tinh thần 

một cách lành mạnh, vui vẻ, hòa đồng với mọi người. 

3.2.4. Hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường làm việc, đồng 

nghiệp 

Theo thực tế nghiên cứu các bản án XPSH xảy ra trên địa bàn quận 

Tân Bình cho thấy, các tác động tiêu cực từ môi trường làm việc, từ đồng 

nghiệp đối với người phạm tội XPSH xảy ra ít. Để hạn chế tiêu cực từ môi 

trường này làm ảnh hưởng đến việc hình thành các đặc điểm nhân thân xấu 

của người phạm tội XPSH, cần chú trọng những nội dung sau: 

- Tuyên truyền, giáo dục cho người lao động những kiến thức pháp 

luật, những nội quy quy chế của cơ quan, đơn vị nơi làm việc. Nâng cao ý 

thức bảo vệ tài sản của tập thể, của cá nhân, đề cao cảnh giác trước những 

biểu hiện tiêu cực của đồng nghiệp. 

- Tạo môi trường làm việc thuận lợi, lành mạnh, an toàn, mọi người 

biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, không có tệ nạn xã hội, mọi người biết chí 

thú làm ăn, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. 

- Khuyến khích tuyên dương khen thưởng những cá nhân, tập thể hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, chấp hành tốt các quy định, nội quy quy chế của cơ quan, 

tổ chức. Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế 

cơ quan, kỷ luật lao động, xâm phạm tài sản của tập thể, của đồng nghiệp 
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3.2.5. Hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường kinh tế, xã hội vĩ 

mô 

Giải pháp kinh tế - xã hội là một trong những giải pháp quan trọng 

được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục nhằm hạn chế nguồn gốc phát 

sinh các loại tội phạm nói chung và tội phạm XPSH nói riêng. Do đó, cần chú 

trọng những nội dung sau: 

- Phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo. Việc 

làm là một trong những nhu cầu cơ bản của con người để đảm bảo cuộc sống 

và sự phát triển toàn diện; giải quyết việc làm cho người lao động là một 

trong những ưu tiên hàng đầu trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội 

của nước ta nhằm bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội 

có việc làm, góp phần đảm bảo an toàn, ổn định và phát triển xã hội, góp phần 

giảm tỷ lệ thất nghiệp. 

- Tăng cường quản lý, hỗ trợ và nâng cao chất lượng các trung tâm 

dạy nghề, tạo điều kiện cho những người có trình độ lao động thấp, có hoàn 

cảnh khó khăn để họ có điều kiện tiếp cận với các công việc có tay nghề và 

chuyên môn cao. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức cần có chính sách hỗ trợ 

kinh phí đào tạo nghề cho những người có điều kiện hoàn cảnh khó khăn. Đây 

cũng là biện pháp mà từ đó giúp những người có thu nhập thấp, người không 

có công ăn việc làm tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và nhà 

nước ta. 

- Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận phải tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, về hoạt động kinh doanh các 

ngành nghề, dịch vụ... nâng cao ý thức người dân về ý thức bảo vệ tài sản, bảo 

vệ khu dân cư, xây dựng lối sống văn hóa, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa 

nhằm loại trừ các tệ nạn xã hội. 
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- Tăng cường bảo đảm phúc lợi xã hội, thực hiện tốt chính sách an 

sinh xã hội, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần chỉ đạo các 

cơ quan tổ chức đóng trên địa bàn tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt, vui chơi 

gỉải trí, tích cực vận động người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên 

tham gia; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi 

người dân, phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với phát triển văn hóa, giáo dục. 

Nâng cao phúc lợi xã hội góp phần làm tăng sự hài lòng cho mỗi con người. 

Từ đó hình thành nhân cách tốt, giảm đi những đặc điểm tiêu cực trong tính 

cách mỗi con người. 

3.2.6. Hạn chế các tác động tiêu cực từ môi trường văn hóa 

Để hạn chế các yếu tố tác động tiêu cực từ môi trường văn hóa cần 

thực hiện các giải pháp sau: 

- Phải quản lý chặt chẽ các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, ngăn 

chặn sự xâm nhập của các luồng văn hóa phẩm độc hại, không phù hợp, tác 

động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận 

người dân, nhất là thanh thiếu niên. 

- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Phòng văn hóa thông tin, 

cán bộ phụ trách văn hóa ở phường phối hợp với các phòng ban liên quan 

tăng cường công tác quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra các loại hình 

dịch vụ văn hóa, nhất là việc quản lý, cấp phép, đăng ký kinh doanh đối với 

các dịch vụ Internet, các ấn phẩm sách, báo, văn hóa phẩm mang tính nhạy 

cảm, đồng thời ngăn chặn các loại phim ảnh bạo lực, đồi trụy, độc hại xâm 

nhập tràn lan trên các trang mạng, ảnh hưởng tiêu cực đến việc hình thành 

nhân cách và lối sống buông thả, lệch chuẩn của người chưa thành niên. 

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành 

đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật, vận động người dân tham gia 
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phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung 

thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa nhằm nâng cao ý 

thức tự giác của các thành viên trong gia đình; phát hiện, tuyên dương những 

gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống bài trừ các văn hóa 

phẩm độc hại, đồi trụy. 

- Các chi bộ, đảng bộ, chính quyền trên địa bàn Quận cần chú trọng 

phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Việc phát 

động phải thường xuyên, liên tục, đồng bộ, bám sát tình hình thực tiễn để đạt 

hiệu quả thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về chủ 

trương, chính sách, pháp luật, giải pháp của Đảng, Nhà nước. Đây là hình 

thức cơ bản để tập hợp thu hút đông đảo quần chúng phát huy quyền làm chủ 

của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. 

- Huy động sức mạnh của nhân dân để phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự 

an toàn xã hội. 

- Vận động toàn dân tích cực tham gia chương trình quốc gia phòng, 

chống tội phạm, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh chống các loại 

tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa bàn. Vận động 

nhân dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người cần phải giáo dục 

tại cộng đồng dân cư, như: các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng đi cơ 

sở giáo dục, trung tâm cai nghiện về còn có biểu hiện hoạt động phạm pháp. 

3.2.7. Tăng cường hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm 

phạm sở hữu của các cơ quan bảo vệ pháp luật 

Lực lượng Công an cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đảm 

bảo an ninh trật tự trên địa bàn Quận, cần tăng cường công tác phòng, chống 

tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Đồng thời 

kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, 
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ngành trên địa bàn quận, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 

trị và các quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội 

phạm và các tệ nạn xã hội, chung tay xây dựng và đẩy mạnh phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm, thiết lập và duy trì hoạt động của các đường dây 

nóng” (điện thoại, Email), hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp 

thời mọi thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm. Cần nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ cho những người thực thi pháp luật trong công tác 

phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, không bỏ sót tội phạm, 

không làm oan người vô tội; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

làm việc cho các cơ quan bảo vệ pháp luật. 

3.2.8. Tăng cường tuyên truyền nhằm khắc phục sự sai lệch về sở 

thích, sai lệch về nhu cầu và cách thức thỏa mãn nhu cầu, hạn chế về ý thức 

pháp luật 

Qua nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm XPSH trên 

địa bàn quận Tân Bình có một phần nguyên nhân do các bị cáo hạn chế về ý 

thức pháp luật, có những sở thích lệch lạc, sai lệch về nhu cầu và cách thức 

thỏa mãn nhu cầu. Điều này cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền giáo 

dục mang lại chưa cao. Do vậy, đòi hỏi cần phải chú trọng đến công tác tuyên 

truyền giáo dục pháp luật theo hướng đổi mới và đa dạng hóa các hình thức 

tuyên truyền thông qua các tình huống giả định, các hội thi, hội diễn văn 

nghệ. Phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho mọi người dân tham gia, 

qua đó lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các hoạt động tư vấn 

pháp luật, trợ giúp pháp lý. Đối với những đối tượng có những sở thích, nhu 

cầu lệch chuẩn như nghiện game, ma túy, cờ bạc... hoặc đối tượng từng có 
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tiền án, tiền sự thì cần có sự giám sát chặt chẽ, áp dụng các biện pháp tác 

động vừa có tính chất răn đe, giáo dục phòng ngừa. Các cơ quan, tổ chức 

đoàn thể, chính quyền các cấp cần quan tâm sâu sát các đối tượng này hướng 

họ vào các hoạt động mang tính cộng đồng từ đó giúp họ nhận thức được 

những lỗi lầm, sai trái giúp họ sửa chữa, loại bỏ dần các thói quen, sở thích 

xấu, những suy nghĩ và hành động tiêu cực trong con người họ. 

- Chú trọng, tăng cường tuyên truyền giáo dục để khắc phục các thói 

quen, sở thích xấu đối với người chưa thành niên phạm tội, nhằm giáo dục, 

giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, hòa nhập cộng đồng và trở thành những công 

dân có ích cho xã hội. 

- Cung cấp đầy đủ, có hệ thống thông tin pháp luật trong từng lĩnh vực 

để phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bên cạnh việc thực hiện 

có hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống, cần quan 

tâm khai thác có hiệu quả các văn bản pháp luật cập nhật, lưu trữ trên mạng 

tin học diện rộng của Chính phủ, mạng Internet. 

- Nâng cao hiệu quả phối hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức làm công 

tác thông tin pháp luật tạo thành mạng lưới thông tin pháp luật thống nhất từ 

Trung ương đến địa phương thực hiện việc tổ chức, quản lý và cung cấp 

thông tin pháp luật. 

- Thực hiện việc kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn áp 

dụng pháp luật; trong các hoạt động, các quyết định thuộc phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ và thẩm quyền của mình, các cơ quan nhà nước mà trực tiếp là các 

cán bộ, công chức nhà nước là người tổ chức thực hiện các quy định pháp 

luật, xử lý vi phạm pháp luật đồng thời, thông qua thực thi công vụ kết hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm giúp cho đối tượng được áp dụng pháp luật 

hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của các quy định pháp luật được áp dụng hoặc các 

quy định có liên quan, hiểu và ý thức được về quyền và nghĩa vụ pháp lý của 
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mình, từ đó tự nguyện chấp hành nghiêm túc các quyết định áp dụng pháp 

luật nói riêng và chấp hành pháp luật nói chung, hình thành niềm tin pháp 

luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. 

- Thực hiện việc kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với trợ giúp 

pháp lý, tư vấn pháp luật và hoà giải ở cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ 

giúp pháp lý, tư vấn pháp luật và hoà giải ở cơ sở có mối quan hệ mật thiết 

trong việc xây dựng ý thức pháp luật, tăng cường sự hiểu biết pháp luật, 

khuyến khích thói quen ứng xử xã hội bằng pháp luật trong nhân dân. Bằng 

những hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú như trên, pháp luật sẽ 

thật sự đi vào cuộc sống, mỗi người dân sẽ dần hình thành nên ý thức sống và 

làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Tuyên truyền giáo dục sẽ mang lại hiệu 

quả cao, góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách tốt của mỗi con 

người, dần loại bỏ các đặc điểm nhân thân xấu. Đây là giải pháp thiết thực 

trong hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và loại trừ tình hình tội phạm có thể 

xảy ra trên địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tiểu kết Chương 3 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu được ở chương 2, dựa trên những 

dự báo, những phân tích về các yếu tố tiêu cực tác động đến sự hình thành các 

đặc điểm nhân thân xấu của người phạm tội XPSH trên địa bàn Quận Tân 

Bình, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm hạn chế những tác động tiêu cực 

từ các môi trường nhằm loại bỏ các nguyên nhân hình thành các đặc điểm 

nhân thân xấu, đồng thời nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để hình thành 

các đặc điểm nhân thân tốt. Qua đó góp phần tăng cường hiệu quả của công 

tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm XPSH nói riêng 

trên địa bàn Quận Tân Bình trong thời gian tới. 
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KẾT LUẬN 

Tình hình tội phạm XPSH trên địa bàn quận Tân Bình trong những 

năm gần đây có diễn biến phức tạp, việc tăng giảm số vụ án, số bị cáo trong 

thời gian gần đây không theo quy luật nào. Số vụ án phạm tội XPSH luôn 

chiếm tỷ lệ cao trong tổng các vụ án mà các cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, 

giải quyết. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm XPSH ngày càng 

tinh vi, manh động. Nổi bật là các vụ án trộm cắp tài sản, các bị cáo thường 

theo dõi, tìm hiểu quy luật sinh hoạt rồi chờ thời cơ đến để thực hiện hành vi 

phạm tội. Đối với các vụ án cướp giật tài sản hầu hết các bị cáo dùng thủ đoạn 

nguy hiểm, sử dụng xe gắn máy là nguồn nguy hiểm cao độ đang lưu thông 

trên đường rồi ra tay cướp giật và nhanh chóng tẩu thoát, gây nguy hiểm đến 

tính mạng cho người đi đường. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Quận, 

bảo vệ tài sản và cuộc sống bình yên của người dân, các cấp chính quyền trên 

địa bàn Quận đã tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, hình 

thành nhiều mô hình đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội mang 

lại hiệu quả thiết thực như mô hình “camera phòng chống tội phạm”, “nhóm 

hộ tự quản về an ninh trật tự”… Các nội dung chỉ đạo, phát động của các cấp 

chính quyền sâu sát với thực tế, huy động được sức mạnh to lớn của quần 

chúng nhân dân và cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội 

phạm nói chung và tội phạm XPSH nói riêng trên địa bàn quận Tân Bình, góp 

phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, kéo giảm phạm pháp hình sự.  

Để công tác dự báo và đưa ra các giải pháp phòng ngừa tội phạm 

XPSH đạt được hiệu quả cao nhất cũng như để việc thực hiện có hiệu quả, 

mang tính thiết thực thì cần chú trọng đến góc độ nhân thân của người phạm 

tội XPSH. Bởi lẽ, nhân thân người phạm tội là tổng hợp các đặc điểm, những 

dấu hiệu quan trọng thể hiện rõ nhất bản chất xã hội của con người thực hiện 

hành vi phạm tội. Nghiên cứu nhân thân người phạm tội là nghiên cứu nguyên 
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nhân và điều kiện của tình hình tội phạm thuộc yếu tố về chủ thể người thực 

hiện hành vi phạm tội, làm rõ các yếu tố liên quan tới việc hình thành và thúc 

đẩy các phẩm chất tiêu cực của con người, khiến họ có hành động đi ngược 

lại với các chuẩn mực, các lợi ích xã hội. Nhân thân người phạm tội có vai trò 

đặc biệt quan trọng trong cơ chế hành vi phạm tội XPSH. Trong luận văn tác 

giả đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về nhân thân người phạm tội 

XPSH như khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm nhân thân người phạm tội XPSH, các 

yếu tố tác động đến sự hình thành nhân thân người phạm tội XPSH. Từ những 

vấn đề lý luận, tác giả đã tập trung đi sâu nghiên cứu các đặc điểm nhân thân 

người phạm tội XPSH trên địa bàn quận Tân Bình trong giai đoạn 2013-2017. 

Đó là các đặc điểm xã hội - nhân khẩu, các đặc điểm đạo đức - tâm lý và các 

đặc điểm pháp lý hình sự. Đồng thời làm rõ các yếu tố tác động đến sự hình 

thành nhân thân người phạm tội XPSH gồm các yếu tố khách quan (như gia 

đình, nhà trường, xã hội, học vấn, nghề nghiệp...) và yếu tố chủ quan (như ý 

thức, thái độ, sai lệch sở thích, nhu cầu...). Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các 

dự báo tình hình tội XPSH và giải pháp phòng ngừa tội XPSH trên địa bàn 

quận Tân Bình từ góc độ nhân thân người phạm tội trong thời gian tới.  

Trong phạm vi luận văn, tác giả chưa giải quyết hết được những vấn 

đề liên quan đến phòng ngừa tội phạm XPSH từ góc độ nhân thân người 

phạm tội. Quá trình thực hiện cũng có sai sót nhất định. Do đó, rất mong nhận 

được sự đóng góp của Quý thầy cô, anh, chị và các bạn. 
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