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TÓM TẮT
Báo cáo nghiên cứu pháp luật về phòng ngừa, xử lý, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên vi
phạm pháp luật và tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại Việt Nam (2019) được thực hiện nhằm đánh giá
những thay đổi trong hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến người chưa thành niên vi phạm pháp luật (NCTNVPPL),
tình hình NCTNVPPL và thực tiễn áp dụng pháp luật về tư pháp người chưa thành niên trong giai đoạn 2006-2018, trên
cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa, xử lý, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho
người chưa thành niên (NCTN) trong thời gian tới. Dưới đây là một số phát hiện chính của Báo cáo1.
Hệ thống pháp luật về phòng ngừa, xử lý, phục hồi, và tái hòa nhập cộng đồng đối với NCTNVPPL
Trong gần một thập kỷ rưỡi vừa qua, nhất là từ 2012 đến nay, Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc hoàn thiện
hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến phòng ngừa, xử lý, phục hồi tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL. Những
tiến bộ nêu trên đã tiếp tục đưa hệ thống chính sách, pháp luật của Việt Nam tiệm cận hơn nữa với các chuẩn mực quốc
tế về quyền trẻ em nói chung và tư pháp trẻ em nói riêng.
Thành tựu
Trước hết, Luật trẻ em (LTE), Bộ luật Hình sự (BLHS), Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS), Luật xử lý vi phạm hành chính
(LXLVPHC) đã quy định những nguyên tắc định hướng, những yêu cầu cơ bản trong việc phòng ngừa, xử lý, giáo dục,
phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL.
Bên cạnh đó, LTE yêu cầu việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi VPPL và tái phạm của trẻ em thông qua việc
cung cấp các giải pháp can thiệp một cách an toàn, liên tục, linh hoạt, phù hợp, cá thể hóa, có sự tham gia để giải quyết
các nguyên nhân, điều kiện VPPL, giúp NCTN phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng.
Các văn bản pháp luật nêu trên cũng yêu cầu ưu tiên áp dụng các biện pháp xử lý không chính thức, thay thế cho xử lý vi
phạm hành chính (VPHC) và truy cứu trách nhiệm hình sự (xử lý chuyển hướng). Luật hòa giải cơ sở (LHGCS), LXLVPHC đã
quy định cụ thể hơn về phạm vi và cách thức áp dụng các biện pháp thay thế đối với NCTN thực hiện những VPHC nhỏ.
Cả LXLVPHC và BLHS đều yêu cầu hạn chế áp dụng các chế tài hạn chế tự do đối với NCTNVPPL, cụ thể là biện pháp đưa
vào trường giáo dưỡng và hình phạt tù có thời hạn. BLTTHS 2015 giảm đáng kể thời hạn tạm giam đối với NCTN. Ví dụ, thời
hạn tạm giam tối đa đối với tội đặc biệt nghiêm trọng đã giảm 45% từ 22 tháng xuống còn 12 tháng.
Một thành tựu nữa là việc Luật tổ chức tòa án nhân dân (LTCTAND) quy định việc hình thành tòa gia đình và người chưa
thành niên trong hệ thống tòa án nhân dân với tư cách là tòa chuyên trách về các vấn đề của NCTN và gia đình.
Các văn bản pháp luật nêu trên đã tạo cơ sở pháp lý để tăng cường các dịch vụ phòng ngừa, hỗ trợ, phục hồi, tái hòa
nhập cộng đồng phù hợp với độ tuổi, điều kiện, hoàn cảnh cá nhân của NCTN, bảo đảm tính linh hoạt nhằm giải quyết
các nguyên nhân và điều kiện VPPL. Nổi bật nhất là việc Luật trợ giúp pháp lý (LTGPL) mở rộng phạm vi trợ giúp pháp lý đối
với toàn bộ trẻ em và NCTN phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. LTE lần đầu tiên quy định vai trò, trách nhiệm của cán
bộ làm công tác bảo vệ trẻ em tại cấp xã trong quá trình tố tụng, xử lý Vi phạm hành chính (VPHC), phục hồi, tái hòa nhập
cộng đồng đối với NCTNVPPL. Nghị định 37/2018/NĐ-CP quy định vai trò của cán bộ tư pháp trẻ em bán chuyên nghiệp
trong việc cung cấp dịch vụ quản lý trường hợp cho những NCTN phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự để giáo dục,
phục hồi tại cộng đồng.
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Trong báo cáo này, trẻ em được hiểu là người dưới 16 tuổi, theo quy định của Luật trẻ em năm 2016 (Điều 1), NCTN là người dưới 18 tuổi, theo quy định
của Bộ luật dân sự năm 2015 (Điều 21). Tuy nhiên, trong những phần đề cập đến chuẩn mực quốc tế, thuật ngữ trẻ em sẽ được dùng để chỉ người dưới 18
tuổi, theo quy định của CƯQTE.
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BLTTHS, LXLVPHC và nhiều văn bản dưới luật đã có các quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ pháp lý đối với NCTNVPPL
và thủ tục tố tụng, xử lý thân thiện đối với NCTN, cho phép NCTNVPPL và gia đình được tham gia đầy đủ hơn vào quá
trình xử lý, được bảo vệ sự riêng tư tốt hơn. Đặc biệt, LXLVPHC chuyển thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào
trường giáo dưỡng từ cơ quan hành chính sang cho cơ quan tư pháp đã thể hiện cải cách pháp luật to lớn để bảo đảm
các quyền tố tụng và một số quyền hợp pháp của NCTN.
Hệ thống báo cáo, quản lý số liệu về NCTNVPPL cũng đã được tăng cường một bước với việc ban hành Thông tư liên tịch số
02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về NCTNVPPL
và Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý
VPHC và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Hạn chế
Mặc dù có nhiều thành tựu như đã nêu trên, hệ thống chính sách, luật pháp của Việt Nam vẫn còn một số hạn chế, cần
được tiếp tục khắc phục:
Trước hết, hiện chưa có một kế hoạch dài hạn về tư pháp NCTN và cơ chế điều phối, phối hợp liên ngành hiệu quả. Do
vậy, việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến NCTNVPPL trong thời gian qua mặc dù thể hiện một xu
hướng cải cách mạnh mẽ nhưng còn thiếu một tầm nhìn tổng thể, mang tính chiến lược nhằm bảo đảm sự nhất quán và
đồng bộ của hệ thống chính sách, pháp luật. Việc triển khai thi hành các quy định mới của pháp luật được tiến hành theo
ngành dọc mà thiếu sự điều phối chung.
Bên cạnh đó, hệ thống chính sách, pháp luật về tư pháp NCTN vẫn còn tản mạn và khiếm khuyết. Việt Nam vẫn chưa
có một luật tư pháp NCTN toàn diện để tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho một hệ thống tư pháp cho NCTN riêng biệt
và đặc thù. Đặc biệt, việc xử lý NCTNVPPL được thực hiện theo hai hệ thống pháp luật hành chính và hình sự với sự độc
lập nhất định dẫn đến tình trạng không nhất quán trong chính sách xử lý. Đồng thời, các văn bản pháp luật mới được ban
hành, sửa đổi, bổ sung tuy có nhiều điểm tiến bộ nhưng vẫn còn một số khiếm khuyết.
Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình phát triển một đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp để hỗ trợ các
đối tượng yếu thế trong xã hội. Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa có một đạo luật khung quy định vai trò và nhiệm vụ của
nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên xã hội trong các lĩnh vực, kể cả lĩnh vực tư pháp. Đặc biệt, Việt Nam không
có một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp được đào tạo và hưởng thù lao để có trách nhiệm hỗ trợ, phục hồi cho NCTNVPPL
tại cộng đồng.
Việt Nam cũng còn thiếu các cơ quan và một đội ngũ cán bộ chuyên trách về tư pháp người chưa thành niên. Việc hình
thành Tòa gia đình và NCTN trong hệ thống tòa án nhân dân là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy cách thức tiếp cận
chuyên môn hóa trong việc xử lý các vụ án của NCTN. Tuy nhiên, ở các cơ quan công an, kiểm sát, luật sư thì vẫn chưa có
các cán bộ chuyên trách được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc có hiệu quả với NCTN.
Thực trạng NCTN vi phạm pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật
Thực trạng NCTNVPPL
Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một hệ thống thống kê thống nhất, với các số liệu đáng tin cậy về tình hình NCTNVPPL,
bao gồm cả VPHC và phạm tội hình sự để làm cơ sở đánh giá một cách chính xác thực trạng NCTNVPPL. Hiện nay, nguồn
số liệu do Cục cảnh sát hình sự (CCSHS), Bộ Công an (BCA) thu thập là nguồn số liệu được thu thập ổn định từ 2006 đến
nay và sử dụng để xuất bản rộng rãi và định kỳ trong cuốn Chỉ tiêu trẻ em Việt Nam của Bộ Lao động, thương binh và xã
hội. Theo nguồn số liệu này, trong hơn một thập kỷ rưỡi vừa qua, trung bình mỗi năm có ít nhất 13.000 NCTNVPPL. Phần
lớn vi phạm pháp luật (VPPL) do NCTN thực hiện là vi phạm hành chính (VPHC), trung bình chiếm gần 63% trong tổng số
vụ VPPL do NCTN thực hiện. Tình hình NCTNVPPL được cải thiện đáng kể trong giai đoạn này. Số NCTNVPPL, cả VPHC lẫn
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phạm tội hình sự, đã giảm hơn 60%, từ 16.446 em trong năm 2006 xuống còn 6.632 em năm 2018. Trong giai đoạn 20062018, số vụ VPHC do NCTN thực hiện giảm mạnh (66%), trong khi số vụ phạm tội hình sự giảm với tốc độ chậm hơn nhiều
(gần 35%). Điều đó khiến cho tỷ trọng các vụ phạm tội hình sự trên tổng số VPPL do NCTN thực hiện lại tăng lên.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số liệu nêu trên chưa phản ảnh đầy đủ tình hình NCTNVPPL bị xử lý VPHC. Từ năm 2014 đến nay,
việc theo dõi tình hình xử lý VPHC đã được cải thiện. Nếu tích hợp những số liệu do Cục quản lý xử lý VPHC và theo dõi
thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (BTP), thu thập thời gian qua thì số NCTNVPPL trung bình mỗi năm có thể lên đến 18.000
người. Trong thời gian tới, nguồn số liệu này cần được chính thức tích hợp với các số liệu NCTN phạm tội hình sự để có thể
đánh giá chuẩn xác về tình hình NCTNVPPL.
Trong số VPPL do NCTN thực hiện, các hành vi xâm phạm sở hữu là phổ biến nhất (gần 46%) đặc biệt là trộm cắp tài sản
(gần 38%). Các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác chiếm hơn 18% trên tổng số
vi phạm. Đi sâu vào nghiên cứu số liệu phạm tội hình sự, gần 71% bị can chưa thành niên bị khởi tố về một trong bốn tội
danh sau: trộm cắp tài sản (34%), cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (16,8%), cướp tài sản
(11,9%), và cướp giật tài sản (8,1%). Trong giai đoạn 2011-2015, tổng số bị can NCTN giảm hơn 23%. Trong số 10 tội danh
phổ biến nhất do NCTN thực hiện, trừ các tội trộm cắp và tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất
ma túy tăng, số bị can chưa thành niên bị khởi tố về các tội danh còn lại đều giảm, giữ ở mức ổn định, hoặc tăng không
đáng kể.
Khoảng 96% NCTNVPPL là nam. Đa số NCTNVPPL thuộc nhóm tuổi 16 đến dưới 18. Trái với những nhận định từ các
phương tiện thông tin đại chúng và nhiều diễn đàn cho rằng NCTNVPPL ngày càng trẻ hóa, số NCTNVPPL dưới 14 tuổi
chiếm tỷ lệ nhỏ và có xu hướng giảm từ gần 9% vào năm 2006 xuống còn gần 5% vào năm 2018.
Khoảng 85% NCTN bị khởi tố là dân tộc Kinh, còn lại khoảng hơn 15% thuộc các dân tộc ít người. Tuy nhiên, điều này không
đáng ngạc nhiên vì dân tộc Kinh chiếm gần 86% tổng dân số. Tỷ trọng NCTN thuộc dân tộc ít người trên tổng số NCTN bị
khởi tố có xu hướng tăng nhẹ trong những năm vừa qua. Gần 24% NCTNVPPL không biết chữ hoặc chỉ học tiểu học. Gần 48%
NCTNVPPL đã thôi học. Tỷ lệ này là rất cao so với tỉ lệ không đi học của NCTN ở bậc trung học cơ sở là 7,2% và bậc trung học
phổ thông là 27,7%.
Đa số NCTNVPPL là vi phạm lần đầu. Trong giai đoạn 2011-2018, số NCTNVPPL từ hai lần trở lên giảm rất mạnh so với giai
đoạn 2006-2010. Nhiều NCTN vi phạm pháp luật do đồng phạm với người đã thành niên, kể cả với chính cha mẹ mình.
Gần 21% NCTN bị khởi tố có hoàn cảnh gia đình không thuận lợi như có bố hoặc mẹ đã bị phạt tù hoặc đang bị giam giữ,
cải tạo, bố mẹ ly dị, không có bố hoặc có mẹ, hoặc đi lang thang.
Thực tiễn thi hành pháp luật
Thành tựu
Cùng với việc hoàn thiện chính sách, luật pháp, thời gian qua, công tác thi hành pháp luật đã được chú trọng và đẩy
mạnh hơn. Lần đầu tiên, Chính phủ đã ban hành một đề án của quốc gia về đổi mới và nâng cao hiệu quả thi hành pháp
luật (Quyết định 242/QĐ-TThg ngày 26/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ).
Công tác theo dõi thi hành pháp luật đã được tăng cường, bao gồm theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến NCTNVPPL,
với việc ban hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP. BTP được giao trách nhiệm chủ trì công tác theo dõi thi hành pháp luật trên
phạm vi cả nước. Đặc biệt, ngoài các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, BTP còn có nhiệm vụ theo dõi thi hành
pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi
hành.
Để triển khai thi hành pháp luật liên quan đến NCTNVPPL, từ năm 2013 đến nay, hơn 20 văn bản dưới luật đã được ban
hành để hướng dẫn thi hành các luật mới có liên quan đến phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi NCTNVPPL.
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Công tác tập huấn, nâng cao năng lực để triển khai thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật mới cũng được đẩy mạnh,
đặc biệt thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức các cuộc tập huấn trực tuyến trên phạm vi toàn quốc2.
Một trong những thành tựu nổi bật nhất trong giai đoạn vừa qua là việc hình thành các tòa chuyên trách về gia đình và
người chưa thành niên trong hệ thống tòa án nhân dân, với hai Tòa gia đình và người chưa thành niên ở thành phố Hồ Chí
Minh và tỉnh Đồng Tháp ra đời năm 2014 và 2016, và 34 tòa đang trong quá trình hình thành ở các tỉnh, thành phố khác.
Báo cáo cũng cho thấy một xu hướng giảm mạnh việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với NCTNVPPL.
Trong giai đoạn 2006 đến 2017, NCTNVPPL bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng giảm gần 8 lần. Kết quả là
một trong bốn trường giáo dưỡng không còn hoạt động và hiện nay cả nước chỉ còn 3 trường giáo dưỡng.
Cùng với việc thi hành Luật đặc xá 2007, việc trả tự do trước thời hạn cho người chưa phạm tội nói chung và NCTN phạm
tội nói riêng được đẩy mạnh. Trong giai đoạn 2010-2018, số phạm nhân chưa thành niên đã giảm 84%.
Hạn chế
Từ năm 2016, các quy định của BLHS 2015 về tăng cường miễn trách nhiệm hình sự đối với NCTN phạm tội để giám sát
giáo dục tại cộng đồng cũng như nguyên tắc hạn chế áp dụng hình phạt tù có thời hạn đã có hiệu lực pháp luật. Tuy
nhiên, tỷ lệ NCTN phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự hoặc áp dụng biện pháp tư pháp vẫn còn thấp (chưa đến
1%). Đồng thời, hình phạt tù có thời hạn vẫn được áp dụng phổ biến (hơn 91%) tuy có giảm so với giai đoạn 2011-2015.
Các dịch vụ giáo dục, phục hồi cho NCTNVPPL tại cộng đồng còn thiếu, chất lượng chưa cao để có thể hỗ trợ NCTN khắc
phục các nguyên nhân và điều kiện vi phạm pháp luật như tham vấn, giáo dục kỹ năng sống và dạy nghề. Bên cạnh đó, sự
tham gia của gia đình, các cơ quan và tổ chức trong quá trình này vẫn còn mang tính hình thức. NCTNVPPL trong các trường
giáo dưỡng và trại giam có quyền được học tập, học nghề và giúp đỡ để chuẩn bị tái hòa nhập. Tuy nhiên, các chương trình
giáo dục, dạy nghề và các chương trình khác được xây dựng nhằm chuẩn bị cho trẻ em tái hòa nhập ở một số cơ sở vẫn còn
hạn chế về chất lượng và chưa đa dạng.
Mặc dù có tiến bộ, việc thống kê, báo cáo, phân tích số liệu về NCTNVPPL còn chưa được thực hiện đầy đủ và có hệ
thống. Hiện còn thiếu nghiên cứu sâu rộng về các yếu tố dẫn đến vi phạm pháp luật của NCTN và những biện pháp có
hiệu quả nhất để giáo dục, phục hồi NCTNVPPL, ngăn ngừa tái phạm nhằm hỗ trợ cho công tác hoạch định chính sách
và lập kế hoạch dựa trên bằng chứng.
Khuyến nghị
Trên cơ sở phân tích thực trạng NCTNVPPL trong thời gian qua, những tiến bộ và thách thức trong việc hoàn thiện chính
sách, pháp luật cũng như thi hành pháp luật, Báo cáo nghiên cứu đã đưa ra nhiều khuyến nghị, với các bước đi ngắn hạn
và trung hạn cụ thể để tăng cường hiệu quả phòng ngừa, xử lý, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL trong
thời gian tới.
Trước hết, cần xây dựng một kế hoạch dài hạn phát triển tư pháp người chưa thành niên trong đó xác định rõ định
hướng xây dựng một hệ thống tư pháp người chưa thành niên toàn diện, với các bước đi có lộ trình hợp lý và khả thi nhằm
phòng ngừa và ứng phó hiệu quả, đồng bộ đối với VPPL của NCTN.
Báo cáo cũng khuyến nghị tăng cường điều phối về tư pháp người chưa thành niên và phối hợp liên ngành. Việc xác
định một cơ quan đầu mối, có trách nhiệm điều phối về tư pháp NCTN là hết sức cần thiết nhằm thúc đẩy việc hoàn thiện
chính sách, pháp luật và phương pháp tiếp cận thống nhất về tư pháp NCTN. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm bảo đảm
2

Ví dụ, ngày 17/4/2019, VKSNDTC tổ chức hội nghị trực tuyến trong toàn ngành kiểm sát để triển khai thực hiện các Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành
BLTTHS, trong đó có Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa
án nhân dân tối cao, BCA, BTP và Bộ Lao động, Thương binh và xã hội về phối hợp thực hiện quy định của BLTTHS về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18
tuổi.
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phối hợp liên ngành chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan tư pháp với nhau và giữa các cơ quan tư pháp với các cơ quan
phúc lợi, giáo dục, y tế và các chủ thể khác trong việc phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho
NCTNVPPL. Bên cạnh đó, cơ quan này có chức năng theo dõi, giám sát tổng thể hiệu quả của hệ thống tư pháp NCTN và
việc thực thi chính sách, pháp luật về tư pháp NCTN.
Báo cáo đưa ra nhiều khuyến nghị để tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tư pháp người chưa thành niên, đặc
biệt là nghiên cứu, đề xuất xây dựng một đạo luật về tư pháp người chưa thành niên toàn diện.
Nâng cao năng lực và từng bước chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên cũng
là giải pháp hết sức cần thiết, cần khẩn trương hình thành Tòa gia đình và người chưa thành niên trên toàn quốc, đặc biệt
là cấp huyện, nghiên cứu tính khả thi, tiến tới thành lập các đơn vị/đội điều tra chuyên trách về NCTN.
Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự tham gia của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống
tư pháp người chưa thành niên. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện Đề án quốc gia về phát triển nghề công tác xã hội
giai đoạn 2011-2020. Trong thời gian tới, cần quy định rõ trong LTE, BLHS, BLTTHS, LXLVPHC và các văn bản dưới luật về vai
trò, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong trong việc phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi và tái hòa
nhập cộng đồng cho NCTNVPPL.
Tăng cường áp dụng các biện pháp giáo dục, phục hồi tại cộng đồng, thay cho xử lý VPHC và truy cứu trách nhiệm hình sự,
các chương trình tư pháp phục hồi cho NCTNVPPL, đặc biệt từng bước tăng cường sự đa dạng và chất lượng của các chương
trình giáo dục, phục hồi tại cộng đồng, với sự tham gia chủ động, tích cực của gia đình, nhà trường, cộng đồng, khu vực kinh
tế tư nhân, các cơ sở cung cấp dịch vụ và các chủ thể khác.
Song song với việc tăng cường giáo dục, phục hồi tại cộng đồng, cần tiếp tục giảm dần việc áp dụng các chế tài giam giữ,
đặc biệt hạn chế phạm vi áp dụng của hình phạt tù có thời hạn và rút ngắn thời hạn tối đa của hình phạt tù có thời hạn đối
với NCTN phạm tội. Cần nghiên cứu và đề xuất chỉ áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng như một chế tài hình
sự thay vì biện pháp xử lý hành chính.
Cần xây dựng một hệ thống dữ liệu tích hợp về tư pháp NCTN để có thể thu thập, phân tích, quản lý dữ liệu một cách tập
trung, hệ thống, ổn định, được bổ trợ bằng các nghiên cứu định kỳ. Hệ thống này sẽ cho phép nắm rõ tình hình NCTNVPPL
trong cả hệ thống hành chính và hình sự, đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp can thiệp. Cần thường xuyên theo
dõi, đánh giá việc áp dụng các biện pháp và chương trình để bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tiếp tục hoàn
thiện các biện pháp can thiệp.
Báo cáo cũng khuyến nghị tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức nhằm thúc đẩy sự ủng hộ và tham gia của
đông đảo các cơ quan, tổ chức, và mọi người dân trong việc thực hiện những giải pháp hiệu quả trong phòng ngừa, xử
lý, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL, đồng thời mở đường tiếp tục hoàn thiện chính sách, luật
pháp về tư pháp người chưa thành niên trong thời gian tới.
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PHẦN I. TỔNG QUAN
Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (CƯQTE) được Việt Nam phê chuẩn vào năm 1990 yêu
cầu các quốc gia thành viên phải thiết lập hệ thống luật pháp, các thủ tục, cơ quan và cơ chế đặc
biệt áp dụng cho trẻ em vi phạm pháp luật3. Hệ thống này phải bảo đảm rằng việc đối xử với trẻ em
phải trên cơ sở tôn trọng nhân phẩm và phẩm giá của các em, phù hợp với độ tuổi và mức độ trưởng
thành của từng em, thúc đẩy các em tái hòa nhập cộng đồng thành công.
Để làm được điều đó, các quốc gia thành viên cần thường xuyên rà soát hệ thống chính sách, pháp
luật về tư pháp NCTN cũng như thực tiễn phòng ngừa, xử lý, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho
NCTNVPPL, xác định những điểm tương thích và chưa tương thích với CƯQTE cũng như các chuẩn
mực quốc tế khác về tư pháp NCTN.
Báo cáo đầu tiên Phân tích thực trạng NCTNVPPL và hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên do
Viện khoa học pháp lý, BTP phối hợp với UNICEF Việt Nam thực hiện vào năm 2005. Trên cơ sở phân
tích thực trạng NCTNVPPL trong giai đoạn 2000-2005 và hệ thống chính sách, pháp luật về tư pháp
NCTN, Báo cáo này đã đưa ra nhiều khuyến nghị hữu ích về sửa đổi chính sách, pháp luật và thi hành
pháp luật trong lĩnh vực này. Cho đến nay, đây vẫn là báo cáo duy nhất, phân tích một cách tổng thể
về thực trạng NCTNVPPL và hệ thống chính sách, pháp luật có liên quan. Những nghiên cứu khác
chủ yếu tập trung vào những vấn đề chuyên sâu trong phòng ngừa, xử lý NCTNVPPL (xem Phụ lục III).
Từ khi Báo cáo này ra đời cho đến nay đã gần 15 năm. Trong thời gian đó, Việt Nam đã có rất nhiều
nỗ lực để tăng cường bảo vệ, chăm sóc, giáo dục NCTN và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Trong
bối cảnh đó, tình hình NCTNVPPL cũng được cải thiện. Số liệu báo cáo hàng năm cho thấy số lượng
vụ việc cũng như số NCTNVPPL có xu hướng giảm rõ rệt trong những năm vừa qua. Mặc dù vậy, các
phương tiện thông tin đại chúng vẫn liên tục bày tỏ sự quan ngại rằng số NCTNVPPL ngày càng gia
tăng, NCTNVPPL có xu hướng ngày càng trẻ hóa, hiện tượng NCTN tụ tập và gây rối trật tự công cộng
đã và đang trở nên ngày càng nghiêm trọng ở nhiều địa phương, cũng như về một số vụ việc phạm
tội đặc biệt nghiêm trọng do NCTN thực hiện.
Cũng từ năm 2005, Việt Nam bắt đầu thực hiện chiến lược Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ
thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, và Chiến lược cải cách tư pháp
đến năm 2020. Một trong những mục tiêu chủ đạo của hai chiến lược này là tăng cường thực hiện
quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân, với nhiều giải pháp đặc biệt là “phát huy cao
độ nội lực, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế”, tiếp thu có
chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật phù hợp với bối cảnh của
Việt Nam4. Đặc biệt, Chiến lược cải cách tư pháp yêu cầu “Tổ chức các cơ quan tư pháp và các chế
định bổ trợ tư pháp hợp lý, khoa học và hiện đại về cơ cấu tổ chức và điều kiện, phương tiện làm việc,
trong đó, xác định toà án có vị trí trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm”. Chiến lược này cũng
yêu cầu “coi trọng việc hoàn thiện chính sách hình sự và thủ tục tố tụng tư pháp, đề cao hiệu quả
3

CƯQTE, Điều 40(3).

4

Nghị quyết của Bộ Chính trị số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt
Nam đến năm 2010, số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
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phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội”. Chiến lược cải cách tư pháp đưa ra
định hướng rất rõ ràng về việc hạn chế các biện pháp giam giữ như tạm giam, phạt tù, tăng cường
áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm. Chiến lược
cũng đòi hòi tăng cường tính chủ động trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập và chịu trách
nhiệm trước pháp luật của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, tăng cường tính công khai, minh
bạch trong hoạt động xét xử thông qua việc từng bước thực hiện việc công khai hoá các bản án, trừ
những bản án hình sự về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc liên quan đến thuần phong mỹ tục5.
Trong tiến trình thực hiện hai chiến lược tổng thể này, hàng loạt văn bản pháp luật cốt lõi của hệ thống
pháp luật, từ Hiến pháp cho đến các luật tổ chức nhà nước và các văn bản pháp luật khác trong các lĩnh
vực, đã được ban hành mới hoặc được sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện. Trong số đó có rất nhiều văn
bản liên quan đến việc phòng ngừa, xử lý, phục hồi NCTNVPPL, như LXLVPHC 2012, LTCTAND 2014, BLHS
2015 (sửa đổi 2017), BLTTHS 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, LTE 2016, LTGPL 2017, Luật đặc
xá 2018, cùng các văn bản luật khác và văn bản dưới luật. Các văn bản pháp lý này đã có nhiều quy định
mới nhằm thúc đẩy việc phòng ngừa, xử lý, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL.
Trong bối cảnh đó, việc biên soạn một báo cáo mới nhằm cung cấp những thông tin cập nhật, toàn
diện về thực trạng NCTNVPPL, phân tích những thay đổi của hệ thống tư pháp người chưa thành
niên trong một thập kỷ rưỡi vừa qua là hết sức cần thiết.

1. Mục tiêu và phạm vi của nghiên cứu
Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với
UNICEF thuộc Dự án “Tăng cường tiếp cận tư pháp và bảo vệ người chưa thành niên có liên quan đến
pháp luật 2018-2021” do BTP là cơ quan chủ quản.
Mục tiêu của Báo cáo này là đánh giá những thay đổi trong hệ thống chính sách, pháp luật liên quan
đến NCTNVPPL, tình hình NCTNVPPL và thực tiễn áp dụng pháp luật về tư pháp người chưa thành
niên trong giai đoạn 2006-2018, trên cơ sở đó đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả
phòng ngừa, xử lý, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho NCTN trong thời gian tới.
Ngoài phần khái lược các chuẩn mực quốc tế về tư pháp người chưa thành niên, Báo cáo tập trung
vào những nội dung chủ yếu sau đây:
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•

Khung chính sách, pháp luật về phòng ngừa, xử lý, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng đối
với NCTNVPPL, đặc biệt là những quy định mới của pháp luật;

•

Thực trạng NCTN vi phạm pháp luật từ năm 2006 đến năm 2018, bao gồm mức độ phổ biến,
xu hướng tăng/giảm trong thời gian vừa qua, các loại hành vi vi phạm phổ biến, và một số
đặc điểm nhân thân của NCTNCPPL;

•

Thực tiễn thi hành pháp luật; và

•

Nhận xét, khuyến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường thực
thi pháp luật để tăng cường phòng ngừa, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng đối
với NCTNVPPL theo tinh thần của Hiến pháp 2013 và các cam kết quốc tế có liên quan của
Việt Nam.

Nghị quyết của Bộ Chính trị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
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Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở tiếp nối Báo cáo Phân tích thực trạng NCTNVPPL và hệ thống tư
pháp cho người chưa thành niên (2005) nêu trên. Cùng với Báo cáo 2005, Báo cáo này sẽ tạo ra một bức
tranh tổng thể về tình hình NCTNVPPL và khung chính sách, pháp luật về tư pháp NCTN từ 2001 đến nay.

2. Phương pháp tiến hành
Báo cáo này được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia, với sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn quốc
tế của UNICEF, chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu tại chỗ thông qua việc thu thập và phân
tích các nguồn số liệu sẵn có về tình hình NCTNVPPL và thực tiễn xử lý của các cơ quan có thẩm
quyền thuộc BCA, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), và
Bộ Lao động, thương binh và xã hội (BLĐTBXH) từ năm 2006 đến nay. Việc giới thiệu và đánh giá hệ
thống chính sách, pháp luật liên quan đến NCTNVPPL được thực hiện trên cơ sở rà soát, phân tích
các văn bản pháp luật hiện hành về phòng ngừa, xử lý, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng đối với
NCTNVPPL, đặc biệt tập trung phân tích những quy định mới của các văn bản pháp luật được ban
hành từ năm 2006 đến nay. Nhóm tác giả cũng tham khảo các báo cáo, tài liệu nghiên cứu liên quan
đến tư pháp người chưa thành niên được xuất bản trong giai đoạn 2006-2018, báo cáo công tác của
các bộ, ngành hữu quan. Dự thảo Báo cáo đã được chia sẻ trong các hội thảo tham vấn nhằm thu
thập ý kiến của đại diện các cơ quan có liên quan như Công an, Kiểm sát, Tòa án, Lao động, Thương
binh và Xã hội, Hội luật gia Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên
hiệp phụ nữ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan khác. Bản dự thảo báo cáo cuối cùng đã
được gửi lấy ý kiến chính thức của các cơ quan hữu quan, đồng thời đã được Hội đồng thẩm định
của Viện khoa học pháp lý, BTP thẩm định về nội dung và chất lượng.
Báo cáo này có một số hạn chế, đặc biệt liên quan đến các nguồn số liệu về tư pháp người chưa
thành niên. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một hệ thống thống kê thống nhất, với các số liệu
đáng tin cậy về tình hình NCTNVPPL, bao gồm cả vi phạm hành chính và phạm tội hình sự. Thay vào
đó, các cơ quan tham gia vào quá trình xử lý NCTNVPPL thu thập số liệu theo chức năng và báo cáo
theo hệ thống riêng của mình. Trong quá trình thực hiện Báo cáo, nhóm nghiên cứu đã cố gắng
khai thác tối đa các nguồn số liệu sẵn có để đưa ra một bức tranh tổng thể về thực trạng NCTNVPPL.
Trong Báo cáo này, nguồn số liệu do CCSHS, BCA cung cấp được sử dụng là nguồn số liệu chính để
phân tích chung về tình hình NCTNVPPL vì cho đến nay, đây là nguồn số liệu tích hợp duy nhất về
NCTNVPPL, cả trong hệ thống hành chính lẫn hình sự, được thu thập ổn định từ 2006 đến nay và
sử dụng để xuất bản rộng rãi và định kỳ cho công chúng. Tuy nhiên, số liệu thống kê này chỉ phản
ảnh số vụ việc và đối tượng do lực lượng cảnh sát hình sự xử lý. Nhận thức được vấn đề này, nhóm
nghiên cứu đã sử dụng thêm số liệu về xử lý vi phạm hành chính đối với NCTNVPL của Cục quản lý
xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, BTP, được thu thập từ 2014 cho đến nay để
giúp người đọc có được hình dung đầy đủ hơn về thực trạng NCTNVPP. Nguồn số liệu của VKSNDTC
và TANDTC được sử dụng để phân tích tình hình NCTN phạm tội bị xử lý hình sự. Các số liệu của Cục
cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, BCA, được sử dụng khi phân
tích tình hình giáo dục, phục hồi cho NCTNVPPL trong trường giáo dưỡng, trại giam. Mặc dù vậy, việc
tổng hợp và phân tích thông tin gặp rất nhiều khó khăn do cách thức thu thập số liệu của các cơ
quan thường không thống nhất, tiêu chí phân tổ, phân nhóm số liệu, thời điểm báo cáo cũng như
kỳ báo cáo cũng khác nhau. Do vậy, trong nhiều trường hợp các số liệu có thể bị vênh, một số thông
tin không có số liệu đầy đủ cho cả giai đoạn 2006-2018.
Bên cạnh đó, do Báo cáo được biên soạn chủ yếu theo phương pháp nghiên cứu tại chỗ nên các
thông tin về thực tiễn thi hành pháp luật, đặc biệt là thực tiễn thi hành một số biện pháp xử lý hành
chính chủ yếu được thu thập thông qua các báo cáo, tài liệu nghiên cứu sẵn có. Do đó, nhiều phân
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tích, đánh giá trong Báo cáo chưa toàn diện và sâu sắc như mong muốn. Báo cáo cũng không có điều
kiện tìm hiểu, phân tích nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật của NCTN.
Một vấn đề nữa cũng cần lưu ý là trong bối cảnh cải cách tư pháp vừa qua, rất nhiều đạo luật liên
quan đến tư pháp người chưa thành niên đã được sửa đổi và ban hành mới. Trong số đó có những
luật mới có hiệu lực thi hành từ 2016 trở lại đây như BLTTHS, BLHS, LTGPL, LTE, do vậy cho đến nay vẫn
chưa có sơ kết thực tiễn thi hành. Trong phạm vi số liệu sẵn có, Báo cáo đã chú trọng phân tích thực
tiễn thi hành pháp luật trong giai đoạn trước 2016 và từ 2016 trở lại đây. Mặc dù vậy, những phân tích
này mới chỉ là những điểm chấm phá mà chưa mang tính toàn diện.
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PHẦN II. CHUẨN MỰC
QUỐC TẾ VỀ TƯ PHÁP NGƯỜI
CHƯA THÀNH NIÊN
CƯQTE là văn kiện pháp lý quốc tế chính quy định các quyền cơ bản của trẻ em nói chung và
của NCTNVPPL nói riêng. Việt Nam ký Công ước này năm 1989 và phê chuẩn năm 1990. Cùng với
CƯQTE còn có các công ước quốc tế khác được áp dụng chung cho cả người thành niên cũng như
NCTNVPPL, như Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị6, Công ước chống tra tấn và
những hành động đối xử hoặc trừng phạt khác mang tính độc ác, vô nhân đạo hay hạ nhục7.
Bên cạnh các điều ước quốc tế có tính ràng buộc này còn có một tập hợp các quy tắc, hướng dẫn
liên quan đến tư pháp người chưa thành niên, mặc dù không có hiệu lực ràng buộc về mặt pháp lý
với các quốc gia, nhưng được xây dựng trên cơ sở pháp luật quốc tế và được nhiều nước trên thế
giới đồng tình ủng hộ trong đó hướng dẫn các vấn đề phòng ngừa đến can thiệp sớm, xử lý, các điều
kiện giam giữ và tái hòa nhập cộng đồng đối với NCTNVPPL. Những văn bản này rất được coi trọng
và có giá trị hướng dẫn để các quốc gia tham khảo nhằm thực hiện tốt nhất các quy định của CƯQTE
và các điều ước quốc tế có tính chất ràng buộc khác. Cùng với CƯQTE, các quy tắc và hướng dẫn này
tạo nên một khung chuẩn mực quốc tế toàn diện về tư pháp NCTN.

Bảng 1. Chuẩn mực quốc tế liên quan đến tư pháp người chưa thành niên
Chuẩn mực quốc tế về tư pháp người chưa
thành niên
•
•
•
•
•
•
•
•

CƯQTE
Hướng dẫn của Liên hợp quốc về phòng ngừa
phạm pháp ở nguời chưa thành niên (Hướng dẫn
Riát)
Quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc
về áp dụng pháp luật với người chưa thành niên
(Quy tắc Bắc Kinh)
Quy tắc của Liên hợp quốc về bảo vệ người chưa
thành niên bị tước quyền tự do (JDL)
Hướng dẫn của Liêp hợp quốc về hành động đối
với trẻ em trong hệ thống tư pháp hình sự (Hướng
dẫn Viên)
Hướng dẫn về cách tiếp cận của Liên hợp quốc về
tư pháp cho trẻ em
Bình luận chung số 10 của Ủy ban quyền Trẻ em
của LHQ về quyền trẻ em trong tư pháp người
chưa thành niên
Nghị quyết của Hội đồng nhân quyền của LHQ
về Chiến lược mẫu và các biện pháp thiết thực
để loại trừ bạo lực đối với trẻ em trong lĩnh vực
phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự

6

Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982.

7

Việt Nam ký ngày 7/11/2013 và phê chuẩn ngày 5/2/2015

Chuẩn mực quốc tế chung
•

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

•

Công ước quốc tế về các quyền văn hóa, xã hội và
kinh tế

•

Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và
những hành động đối xử hoặc trừng phạt khác
mang tính độc ác, vô nhân đạo hay hạ nhục

•

Quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về
những biện pháp không giam giữ (Quy tắc Tôkyô)

•

Quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu về đối xử với tù nhân

•

Các nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc về áp
dụng các chương trình tư pháp phục hồi trong
các vấn đề hình sự
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CƯQTE yêu cầu các quốc gia thành viên thúc đẩy việc hình thành một hệ thống tư pháp NCTN toàn
diện, gồm các đạo luật, thủ tục, các cơ quan và tổ chức riêng cho trẻ em bị coi là, bị tố cáo hay thừa
nhận là đã vi phạm pháp luật hình sự8. Quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên hợp quốc về áp dụng
pháp luật với NCTN (Quy tắc Bắc Kinh) đề ra các tiêu chuẩn tối thiểu, toàn diện về việc áp dụng pháp
luật với NCTN. Các quy tắc này hướng dẫn các quốc gia thành viên khi xây dựng các hệ thống tư
pháp riêng cho NCTN theo nghĩa vụ được quy định tại Điều 40 của Công ước về Quyền trẻ em. Nội
dung của Điều này là cơ sở để các quốc gia thành viên xây dựng và ban hành các luật, quy tắc và thể
chế để áp dụng riêng đối với NCTN vi phạm pháp luật, bảo vệ các quyền cơ bản của họ. Quy tắc Bắc
Kinh quy định hệ thống tư pháp NCTN cần chú trọng đến quyền và lợi ích của NCTN và đảm bảo mọi
quyết định xử lý NCTN phải phù hợp với hoàn cảnh và tương xứng với tính chất, mức độ của hành
vi vi phạm. Theo những hướng dẫn này, một hệ thống tư pháp có hiệu quả cho NCTN cần có những
thành phần cốt lõi sau đây:

8
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•

Khung pháp lý toàn diện: Luật và các văn bản dưới luật cần quy định những nguyên tắc,
biện pháp và quy trình thủ tục đặc biệt để xử lý NCTNVPPL, bảo đảm trẻ em được đối xử
bình đẳng theo cách thức phù hợp với độ tuổi của trẻ em và nhằm mục đích phục hồi, tái
hòa nhập thay vì trừng phạt.

•

Phối hợp và cộng tác giữa các cơ quan chủ chốt: Hệ thống tư pháp cho NCTN cần các
giải pháp can thiệp phối hợp giữa một loạt các cơ quan và tổ chức, bao gồm công an, kiểm
sát, thẩm phán, cán bộ xã hội, cán bộ tư pháp, cán bộ trại giam và các tổ chức xã hội. Để bảo
đảm hệ thống hoạt động có hiệu quả đòi hỏi phải quy định nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng
của tất cả các cơ quan chủ chốt cũng như những cơ chế để bảo đảm phối hợp và cộng tác
có hiệu quả giữa các ngành.

•

Cơ cấu tổ chức và cán bộ chuyên trách: Để bảo đảm đối xử đặc thù với NCTN, khác biệt
với cách xử lý người đã thành niên phạm tội cần thành lập những tòa án chuyên trách, các
đơn vị công an chuyên trách và/hoặc bổ nhiệm các cán bộ chuyên trách (công an, kiểm sát
viên, thẩm phán, luật sư, cán bộ xã hội) là những người được đào tạo để làm việc hiệu quả
với NCTNVPPL.

•

Các biện pháp thay thế cho xử lý vi phạm hành chính hoặc hình sự (xử lý chuyển
hướng): Hệ thống tư pháp NCTN cũng phải có những biện pháp thay thế cho xử lý vi phạm
hành chính hoặc hình sự để giải quyết các tội phạm hoặc hành vi VPPL do NCTN gây ra,
chẳng hạn như biện pháp hòa giải, giám sát hoặc các cơ chế giáo dục khác tại cộng đồng.

•

Các dịch vụ hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập cho NCTNVPPL: Một hệ thống tư pháp có
hiệu quả cho NCTN phải bảo đảm rằng các biện pháp áp dụng với NCTN là nhằm mục đích
giải quyết những nguyên nhân sâu xa của hành vi vi phạm pháp luật, tương xứng với tính
chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm, điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến
vi phạm và nhân thân của NCTN. Việc này đòi hỏi phải có các dịch vụ hiệu quả và được bảo
đảm nguồn lực đầy đủ để giám sát, phục hồi, tái hòa nhập cho NCTN nhằm giúp các em
phục hồi, có thể đóng góp tích cực cho xã hội trong tương lai.

•

Chú trọng phòng ngừa: Các biện pháp phòng ngừa nhằm khắc phục, giảm thiểu những
yếu tố nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật của NCTN là hết sức cần thiết. Cần có một kế
hoạch tổng thể để giải quyết những yếu tố xã hội tiềm tàng dẫn tới việc NCTNVPPL, hỗ trợ
NCTN có nguy cơ VPPL và gia đình của các em.
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•

Sử dụng số liệu và các bằng chứng khoa học trong quá trình lập kế hoạch và hoàn
thiện chính sách, pháp luật: Luật pháp, các chính sách và chương trình tư pháp NCTN cần
dựa trên những dữ liệu toàn diện, nghiên cứu liên tục, có chất lượng về những cách thức có
hiệu quả và không hiệu quả trong việc phòng ngừa và xử lý NCTNVPPL.

CƯQTE quy định những nguyên tắc chung cần được áp dụng đối với mọi hành động liên quan đến
trẻ em. Những nguyên tắc này cũng phải được tuân thủ trong việc phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục
hồi, và tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL. Các nguyên tắc này bao gồm:
•

Điều 3(1): lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là mối quan tâm hàng đầu;

•

Điều 2: không phân biệt đối xử;

•

Điều 6: trẻ em có quyền tồn tại và phát triển; và

•

Điều 12: trẻ em có quyền bày tỏ quan điểm của mình; quan điểm của trẻ em phải được cân
nhắc trong mọi quyết định có ảnh hưởng đến trẻ.

Bên cạnh những nguyên tắc chung nêu trên, CƯQTE và các chuẩn mực quốc tế khác còn đưa ra
những yêu cầu và hướng dẫn cụ thể khác về phòng ngừa, xử lý, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng
cho NCTNVPPL.
2.1. Phòng ngừa NCTNVPPL
Mục tiêu hàng đầu của hệ thống tư pháp NCTN và việc xử lý đối với NCTNVPPL là nhằm phòng ngừa
tội phạm NCTN và phục hồi, tái hòa nhập cho các em9. Để làm được điều đó, việc xử lý đối với mỗi
NCTNVPPL cần tương xứng, phù hợp với hoàn cảnh riêng của em đó cũng như những thiệt hại do
hành vi vi phạm gây ra, có nghĩa là việc xử lý phải trên cơ sở cân nhắc hoàn cảnh của trẻ và hoàn
cảnh VPPL cũng như tính chất của VPPL chứ không chỉ cân nhắc mức độ nghiêm trọng của hành vi vi
phạm pháp luật10. Khi xem xét xử lý một NCTN cũng cần cân nhắc đến vấn đề an sinh của người đó ở
mọi thời điểm, trong đó có việc xem xét nhu cầu đặc biệt hay khả năng bị tổn thương của người đó.
Hướng dẫn của Liên hợp quốc về phòng ngừa phạm pháp ở người chưa thành niên (Hướng dẫn
Riát) đã hướng dẫn một cách tiếp cận phòng ngừa tội phạm tích cực và toàn diện, trong đó NCTN
được coi là trung tâm. Cách tiếp cận này hướng tới giải quyết các nguyên nhân xã hội căn bản dẫn
đến hành vi phạm tội của NCTN. Phòng ngừa không chỉ đơn thuần là giải quyết các tình trạng tiêu
cực thông qua các cơ quan chức năng và các cơ chế kiểm soát xã hội, mà thay vào đó, cần thúc đẩy
sự phát triển và phúc lợi của NCTN ngay từ khi các em còn nhỏ. Chiến lược phòng ngừa NCTN phạm
tội tốt nhất là chiến lược phòng ngừa có nhiều biện pháp để thúc đẩy quyền trẻ em và tăng cường
sự phát triển cộng đồng, nhằm giải quyết vấn đề đói nghèo và sự cách ly các em với xã hội. Để làm
được điều này, cần đầu tư vào giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho NCTN một cách phù hợp với kinh
tế thị trường và sở thích cá nhân của các em. Việc này cũng đỏi hỏi phải có sự hợp tác giữa các cơ
quan nhà nước và cơ quan ngoài nhà nước, trong đó bao gồm: cơ quan hoạt động trong lĩnh vực
phúc lợi xã hội, y tế, sức khỏe, giáo dục, lao động và việc làm, tư pháp, các tổ chức phi chính phủ và
các tổ chức xã hội khác.
Hướng dẫn Riát khuyến nghị việc phòng ngừa phạm tội ở NCTN cần được chính thức hóa ở mọi cấp
chính quyền. Hoạt động phòng ngừa bao gồm phân tích sâu vấn đề, xác định rõ trách nhiệm của
9
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các cơ quan, sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và cơ quan ngoài nhà nước, sự tham gia của
cộng đồng thông qua một loạt các dịch vụ và chương trình, hợp tác liên ngành giữa các cơ quan nhà
nước và cơ quan ngoài nhà nước, và sự tham gia của NCTN vào quá trình xây dựng tất cả các chính
sách phòng ngừa tội phạm. Cần xây dựng các chương trình phòng ngừa tội phạm dựa trên các kết
quả nghiên cứu khoa học và đáng tin cậy, và phải theo dõi, đánh giá và điều chỉnh định kỳ. Cần chú
trọng đến các chính sách phòng ngừa hướng tới việc thúc đẩy quá trình xã hội hóa và tái hòa nhập
thành công cho mọi trẻ em thông qua gia đình, cộng đồng, nhóm đồng đẳng, trường học, các hoạt
động dạy nghề và tạo việc làm.
2.2. Xử lý NCTNVPPL
Điều 40 của CƯQTE yêu cầu mọi quốc gia thành viên phải công nhận “quyền của mọi trẻ em bị coi là,
bị tố cáo hay bị công nhận là đã vi phạm luật hình sự được đối xử theo cách thức phù hợp với việc cổ
vũ ý thức của trẻ em về phẩm cách và phẩm giá, tăng cường sự tôn trọng của trẻ em đối với những
quyền con người và tự do cơ bản của người khác, có tính đến lứa tuổi của trẻ em và mong muốn
thúc đẩy trẻ em tái hoà nhập cộng đồng và đảm đương một vai trò tích cực trong xã hội.”11
Nhằm bảo đảm rằng NCTN không bị xử lý bằng hệ thống hình sự trừ trường hợp thực sự cần thiết,
Điều 40(3) của CƯQTE yêu cầu các quốc gia xác lập “một độ tuổi tối thiểu mà những trẻ em ở dưới
tuổi đó được coi như là không có khả năng phạm tội”, đồng thời phát triển “các biện pháp để xử lý
trẻ em vi phạm pháp luật mà không phải viện đến quá trình tố tụng tư pháp, miễn là các quyền con
người và những điều kiện bảo vệ hợp pháp được tôn trọng đầy đủ”12. Các biện pháp này có thể bao
gồm chăm sóc, hướng dẫn và lệnh giám sát, tư vấn, tạm tha, chăm nuôi thay thế, các chương trình
giáo dục và dạy nghề và những biện pháp thay thế khác ngoài việc chăm sóc tập trung, nhằm đảm
bảo cho trẻ em được đối xử một cách phù hợp với phúc lợi của các em, tương xứng với hoàn cảnh
và tội phạm của các em.
Điều 40 cũng yêu cầu các quốc gia thành viên phải đảm bảo các quyền của NCTNVPPL, bao gồm:
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•

Được suy đoán vô tội cho tới khi bị chứng minh rằng đã phạm tội theo luật pháp;

•

Được thông báo nhanh chóng và trực tiếp về những điều bị buộc tội và nếu thích hợp
thông báo qua cha mẹ hay người giám hộ pháp lý, được giúp đỡ về pháp lý hoặc những
giúp đỡ thích hợp khác để chuẩn bị và trình bày sự bảo vệ của mình.

•

Vấn đề có phạm tội hay không phải được xác định không trì hoãn bởi một nhà chức trách,
hoặc một cơ quan có thẩm quyền, độc lập và vô tư trong một cuộc tường trình công bằng
theo pháp luật có sự giúp đỡ về pháp lý hay giúp đỡ thích hợp khác, trừ trường hợp làm như
vậy không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, đặc biệt xét đến độ tuổi và tình hình của trẻ em, của
cha mẹ hay những người giám hộ pháp lý.

•

Không bị ép buộc phải làm chứng hoặc nhận tội, được thẩm vấn hoặc nhờ người thẩm vấn
những người làm chứng chống lại mình, được tham gia và thẩm vấn của những người làm
chứng cho mình trong những điều kiện bình đẳng.

•

Nếu bị coi là đã vi phạm luật hình sự thì có quyền đòi hỏi quyết định về việc vi phạm pháp
luật và những biện pháp được áp dụng do việc bị kết luận là đã vi phạm pháp luật, được

11
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đưa ra cho một nhà chức trách hoặc một cơ quan tư pháp có thẩm quyền cao hơn, độc lập
và vô tư xem xét lại theo pháp luật.
•

Được giúp đỡ phiên dịch miễn phí nếu trẻ em không hiểu hay không nói được ngôn ngữ sử
dụng.

•

Mọi điều riêng tư của trẻ em được tôn trọng đầy đủ trong tất cả các giai đoạn tố tụng.

Điều 37 CƯQTE khẳng định rõ việc cấm tra tấn, đối xử hay trừng phạt tàn tệ, vô nhân đạo hay làm mất
phẩm giá đối với trẻ em, đồng thời yêu cầu “không được áp dụng hình phạt tử hình hay tù chung
thân không có khả năng phóng thích đối với những hành vi phạm pháp luật do người dưới 18 tuổi
gây ra”.13 Điều 37 cũng đề ra các nguyên tắc cho việc xử lý người chưa thành niên bị tước quyền tự
do, cụ thể là:
•

Không trẻ em nào bị tước quyền tự do một cách bất hợp pháp hoặc tuỳ tiện. Việc bắt, giam
giữ hay bỏ tù trẻ em phải được tiến hành theo luật pháp và chỉ được dùng đến như một
biện pháp cuối cùng và trong thời hạn thích hợp ngắn nhất.

•

Mọi trẻ em bị tước quyền tự do phải được đối xử nhân đạo và tôn trọng phẩm giá cố hữu
của con người, có tính đến các nhu cầu của lứa tuổi các em. Đặc biệt mọi trẻ em bị tước
quyền tự do phải được cách li với người lớn, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của các em.
Các em phải được duy trì sự tiếp xúc với gia đình của mình qua thư từ, thăm nom, trừ những
trường hợp ngoại lệ.

•

Mọi trẻ em bị tước quyền tự do có quyền nhanh chóng được tiếp cận trợ giúp pháp lý
những sự hỗ trợ thích hợp khác, cũng như quyền yêu cầu xem xét tính hợp pháp của việc
tước tự do của các em trước một toà án hay cơ quan khác có thẩm quyền, độc lập, vô tư, và
có quyền đòi hỏi một quyết định nhanh chóng về yêu cầu này.

Bình luận chung số 10 của Ủy ban Quyền trẻ em của Liên hợp quốc (LHQ) khuyến nghị rằng bất cứ
trẻ em nào bị bắt và bị tước tự do cũng cần được đưa ra tòa hoặc một cơ quan có thẩm quyền để
xem xét tính hợp pháp của việc tước tự do trong vòng 24 tiếng kể từ khi bị bắt. Ủy ban cũng khuyến
nghị các quốc gia thành viên đưa vào luật những điều khoản cần thiết để bảo đảm rằng trong vòng
6 tháng kể từ khi trẻ em được đưa ra tòa hay trước một cơ quan có thẩm quyền như nêu trên, tòa án
hoặc cơ quan có thẩm quyền này sẽ ra quyết định cuối cùng về hành vi vi phạm của NCTN.
2.3. Giáo dục, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng đối với NCTNVPPL
2.3.1. Giáo dục, phục hồi đối với NCTNVPPL tại cộng đồng
Vấn đề giáo dục, phục hồi đối với NCTN tại cộng động được hướng dẫn khá cụ thể trong Quy tắc
tiêu chuẩn tối thiểu của LHQ về những biện pháp không giam giữ (Quy tắc Tokyo). Quy tắc này được
áp dụng đối với cả người phạm tội chưa thành niên và thành niên. Quy tắc này đòi hỏi bảo vệ nhân
phẩm của người phạm tội được áp dụng biện pháp xử lý không tước tự do ở mọi thời điểm.
Quy tắc này yêu cầu trong quá trình thi hành biện pháp không giam giữ, không được hạn chế quyền
của người phạm tội nhiều hơn mức mà cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp không giam giữ
đã đề ra.
13

Điều 37(a) CƯQTE.
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Nếu biện pháp không giam giữ mà bao gồm việc giám sát thì việc giám sát phải do một cơ quan có
thẩm quyền thực hiện theo những điều kiện luât định. Mục đích của việc giám sát là nhằm giảm tái
phạm, hỗ trợ người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng.
Thời hạn giám sát không được dài hơn thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy
định của luật. Nếu người phạm tội có tiến bộ thì có thể được chấm dứt biện pháp không giam giữ
trước thời hạn.
Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp giam giữ thấy cần đặt ra một số điều
kiện mà người phạm tội phải tuân thủ thì cơ quan này cân nhắc các nhu cầu của xã hội, nhu cầu của
người phạm tội cũng như của nạn nhân. Các điều kiện này phải thiết thực, rõ ràng, và càng ít càng
tốt, với mục tiêu giảm khả năng tái phạm, tăng cường khả năng tái hòa nhập cộng đồng. Trong quá
trình thi hành biện pháp không giam giữ, cơ quan có thẩm quyền có thể thay đổi những điều kiện
này tùy thuộc vào sự tiến bộ của người phạm tội.
Trong khuôn khổ của biện pháp không giam giữ, tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu của người phạm
tội, có thể áp dụng các biện pháp giáo dục, phục hồi khác nhau như quản lý trường hợp, trị liệu
nhóm, các chương trình cư trú, trị liệu đặc biệt. Việc trị liệu phải do các nhà chuyên môn thực hiện là
những người đã được đào tạo và có kinh nghiệm thực tiễn phù hợp. Khi xét thấy trị liệu là cần thiết
thì phải tìm hiểu hoàn cảnh, tính cách, quan điểm, nhận thức, giá trị của người phạm tội, đặc biệt là
hoàn cảnh dẫn đến vi phạm pháp luật.
Cơ quan có thẩm quyền có thể huy động sự tham gia của cộng đồng và hệ thống hỗ trợ xã hội trong
quá trình này. Khối lượng công việc phân công cho mỗi cán bộ giám sát phải được duy trì ở mức khả
thi để bảo đảm hiệu quả phục hồi. Mỗi người phạm tội cần được cơ quan có thẩm quyền lập và lưu
giữ hồ sơ.
Trong trường hợp người vi phạm pháp luật vi phạm những điều kiện giám sát giáo dục tại cộng
đồng thì cơ quan có thẩm quyền có thể thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định giám sát, giáo dục tại cộng
đồng, sau khi đã kiểm tra cẩn thận các chứng cứ do việc vi phạm và do cả người vi phạm lẫn người
giám sát xuất trình. Khi thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định giám sát, giáo dục tại cộng đồng, thì cơ
quan sẽ thẩm quyền cần ưu tiên áp dụng một biện pháp giáo dục khác cũng tại cộng đồng. Chỉ áp
dụng hình phạt tù khi không tìm được biện pháp giám sát, giáo dục khác thích hợp tại cộng đồng.
Người vi phạm pháp luật có quyền kháng cáo lên cơ quan tư pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền
khác về việc sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định giám sát, giáo dục tại cộng đồng.
2.3.2. Giáo dục, phục hồi đối với NCTNVPPL trong cơ sở giam giữ
Quy tắc của Liên hợp quốc về việc bảo vệ người chưa thành niên bị tước quyền tự do (JDL) đưa ra các
nguyên tắc hướng dẫn về điều kiện và việc đối xử với NCTN bị tước quyền tự do một cách đầy đủ và
toàn diện. Các quy tắc này được áp dụng với tất cả NCTN bị đưa vào các cơ sở quản lý giáo dục tập
trung (trại giam, trại cải tạo, trung tâm giáo dục, bảo vệ hoặc phục hồi) theo lệnh của bất kỳ cơ quan
tư pháp, hành chính hoặc cơ quan công quyền nào.
Trọng tâm của Quy tắc này là nhằm bảo đảm việc tước quyền tự do không dẫn đến việc vi phạm
hoặc tước các quyền khác mà những người dưới 18 tuổi được hưởng theo CƯQTE. Các quy tắc này
nhấn mạnh:
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•

NCTN bị tước quyền tự do có quyền sử dụng những phương tiện và dịch vụ đáp ứng tất cả
các yêu cầu về sức khỏe và phẩm giá con người;

•

NCTN có quyền được cung cấp đầy đủ thực phẩm, nước uống sạch, chỗ ngủ sạch, quần áo
phù hợp với thời tiết, cũng như việc phòng bệnh và chữa bệnh;

•

NCTN được tiếp cận với các chương trình, hoạt động và các hoạt động vui chơi giải trí có ý
nghĩa cho việc phục hồi, tái hòa nhập và phát triển của họ;

•

NCTN đều có quyền hưởng sự giáo dục và được đào tạo nghề để chuẩn bị cho mình có việc
làm trong tương lai. Tại bất cứ nơi nào có điều kiện, sự giáo dục đó cần được thực hiện ở các
trường thuộc cộng đồng nằm ngoài cơ sở giam giữ. Trong bất kỳ trường hợp nào, NCTN có
quyền lựa chọn ngành nghề mà các em học, và công tác đào tạo nghề cần được thiết kế để
chuẩn bị cho các loại hình công việc mà cộng đồng đang có nhu cầu;

•

Nhân viên ở các cơ sở quản lý giáo dục tập trung cần được đào tạo về việc đối xử với NCTN
sao cho phù hợp. Nghiêm cấm việc sử dụng vũ lực hoặc các hình thức trừng phạt, truy bức,
nhục hình. Cán bộ, nhân viên cần bảo vệ NCTN tránh khỏi mọi hình thức lạm dụng hoặc bóc
lột;

•

NCTN cần được hỗ trợ khi các em trở về với gia đình và xã hội, được ưu tiên đi học và tìm
việc làm sau khi chấp hành xong biện pháp giáo dục. Nên áp dụng việc giảm thời hạn hoặc
miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại các cơ sở quản lý giáo dục tập trung, hỗ trợ và
giám sát NCTN ở cộng đồng sau khi chấp hành xong biện pháp này. Chính quyền các cấp
phải cung cấp và đảm bảo các dịch vụ hỗ trợ cho NCTN khi trở về cộng đồng và giảm bớt
các định kiến đối với các em. Đại diện của cơ quan cung cấp các dịch vụ này cần được tiếp
cận với NCTN khi các em bị giam giữ nhằm hỗ trợ các em khi trở về cộng đồng. Theo Quy
tắc Bắc Kinh, NCTN sau khi hoàn thành thời gian giáo dục ở các cơ sở quản lý giáo dục tập
trung cần được một cơ quan chức năng phù hợp và cộng đồng hỗ trợ, giúp đỡ đầy đủ trong
quá trình các em tái hòa nhập.

Bên cạnh đó, Hướng dẫn Quốc tế của Liên hợp quốc về HIV/AIDS nêu bật nhu cầu của các cơ sở quản
lý giáo dục tập trung phải có các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của HIV/AIDS, và điều trị cho NCTN
có HIV dương tính. Hướng dẫn nhấn mạnh việc nghiêm cấm xét nghiệm HIV bắt buộc cho NCTN ở
trường giáo dưỡng, trại giam, các trung tâm chữa bệnh hoặc cai nghiện. Tất cả NCTN cần được tiếp
cận với việc xét nghiệm, tham vấn tự nguyện, và được thông báo kết quả xét nghiệm. Không được
tiến hành bất kỳ xét nghiệm nào khi chưa có sự đồng ý của NCTN sau khi đã thông báo cho họ. Cán
bộ quản lý của các cơ sở giáo dục tập trung cũng cần tạo điều kiện cho NCTN tiếp cận với thông tin
phòng ngừa HIV, giáo dục, xét nghiệm và tham vấn tự nguyện, các biện pháp phòng ngừa, điều trị
và chăm sóc. Những cán bộ quản lý này cần đảm bảo tính bảo mật thông tin và cấm cách ly phạm
nhân có HIV dương tính.
Hướng dẫn cũng nêu rõ rằng, cán bộ ở các cơ sở quản lý giáo dục tập trung cần thực hiện tất cả các
biện pháp cần thiết như bố trí đủ nhân viên, áp dụng các biện pháp kỷ luật phù hợp và theo dõi hiệu
quả để bảo vệ NCTN tránh khỏi bị hiếp dâm, cưỡng ép và bạo lực tình dục.
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PHẦN III. HỆ THỐNG
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG NGỪA,
XỬ LÝ, GIÁO DỤC, PHỤC HỒI
NCTNVPPL
1. Tổng quan về hệ thống xử lý NCTNVPPL ở Việt Nam
NCTNVPPL, tùy theo tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm, nhân thân của
NCTN, và nhu cầu phòng ngừa vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý VPHC hoặc bị truy cứu trách nhiệm
hình sự.
Xử lý VPHC được áp dụng đối với NCTN từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện hành vi VPHC, và NCTN từ đủ
12 tuổi trở lên vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, theo
quy định của pháp luật xử lý VPHC. NCTN từ đủ 14 tuổi trở lên thực hiện một tội phạm được quy định
trong BLHS thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp luật Việt Nam yêu cầu chỉ xử lý VPHC hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với NCTN trong
trường hợp cần thiết. NCTN vi phạm hành chính có thể được nhắc nhở hoặc quản lý tại gia đình thay
cho xử lý VPHC. NCTN phạm tội có thể được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự để áp dụng các biện
pháp giám sát, giáo dục tại cộng đồng như khiển trách, hòa giải tại cộng đồng hay giáo dục tại xã,
phường, thị trấn. NCTNVPPL mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý vi phạm
hành chính, hoặc tuy hành vi đã cấu thành tội phạm nhưng không bị khởi tố theo quy định của pháp
luật thì có thể được hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở14.
Việt Nam không có một đạo luật riêng về tư pháp NCTN. Thay vào đó, vấn đề phòng ngừa, xử lý, giáo
dục, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL được quy định rải rác ở nhiều văn bản pháp
luật khác nhau như LTE, LXLVPHC, BLHS, BLTTHS, LTGPL. Trừ LTE là đạo luật dành riêng cho trẻ em,
những văn bản pháp luật còn lại được áp dụng chung cho NCTN cũng như người thành niên, nhưng
có thể có chương riêng hoặc một số điều khoản riêng quy định những biện pháp hoặc thủ tục đặc
thù áp dụng đối với NCTNVPPL.
Các đạo luật chủ yếu, liên quan trực tiếp đến việc phòng ngừa, giám sát, giáo dục, phục hồi, tái hòa
nhập cộng đồng cho NCTNVPPL bao gồm:
Luật trẻ em 2016: Luật này định nghĩa trẻ em là người dưới 16 tuổi. Luật quy định quyền, bổn phận
của trẻ em, nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em và trách nhiệm của các cơ
quan, tổ chức, cá nhân hữu quan. Đặc biệt, LTE quy định quyền của trẻ em được bảo vệ trong quá
trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính. Luật cũng quy định những yêu cầu cơ bản trong việc
phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL.
14
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Xem chi tiết tại Điều 5, Nghị định 15/2014/NĐ-CP ngày 27/2/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật
Hòa giải cơ sở
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Luật hòa giải cơ sở 2015: Quy định hòa giải ở cơ sở đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp
luật, kể cả vi phạm pháp luật do NNCTN thực hiện thuộc trường hợp Luật quy định.
LXLVPHC 2012: Quy định tuổi chịu trách nhiệm hành chính, các hình thức xử phạt và biện pháp xử
lý hành chính, thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng các hình phạt và biện pháp xử lý hành chính.
Luật này được ban hành để thay thế cho Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002. Đối với NCTN vi
phạm hành chính, Luật quy định những nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử lý đặc thù. Đặc biệt, Luật có
quy định hai biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính được áp dụng đối với NCTN là nhắc nhở
và quản lý tại gia đình.
Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi năm 2017): Quy định tuổi chịu trách nhiệm hình sự, tội phạm và hình
phạt. Luật quy định những nguyên tắc xử lý đặc thù đối với NCTN phạm tội. BLHS 2015 được ban
hành thay thế cho BLHS 1999 đã có nhiều quy định mới nhằm hạn chế việc xử lý hình sự và áp dụng
hình phạt tù có thời hạn để tăng cường giáo dục, phục hồi đối tại cộng đồng đối với NCTNVPPL.
Bộ luật tố tụng hình sự 2015: Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về
tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, và một số thủ tục thi hành án hình sự, cơ quan, người tiến hành tố
tụng và người tham gia tố tụng. Quy định thủ tục tố tụng đặc biệt đối với NCTN, kể cả NCTN bị buộc
tội và NCTN là người bị hại, người làm chứng.
Luật trợ giúp pháp lý 2017: Quy định việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ
giúp pháp lý, trong đó có trẻ em, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, và người từ đủ 16
tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014: Luật quy định việc hình thành tòa gia đình và người chưa thành
niên với tư cách là một tòa chuyên trách về gia đình và NCTN trong hệ thống tòa án nhân dân.
Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015: Quy định trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam, tổ
chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, cũng như quyền, nghĩa
vụ của người bị tạm giữ, tạm giam. Luật yêu cầu giam giữ riêng đối với NCTN phạm tội.
Luật thi hành án hình sự 2010: Quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn
của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành hình phạt và biện pháp tư pháp trong các bản án, quyết
định hình sự, trong đó có việc thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với NCTN
phạm tội.
Luật đặc xá 2017: Luật này được ban hành thay cho Luật đặc xá 2007. Luật quy định điều kiện,
trình tự, thủ tục đặc xá để tha tù trước thời hạn theo quyết định của Chủ tịch nước cho người bị kết
án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong
trường hợp đặc biệt. Theo quy định của Luật, người phạm tội nếu cải tạo tốt và đã chấp hành hình
phạt tù được một thời gian nhất định thì được xét đặc xá. Đối với người phạm tội khi chưa thành niên
thì thời hạn chấp hành hình phạt tù để được xét đặc xá ngắn hơn so với người phạm tội thành niên.
Ngoài ra còn nhiều văn bản dưới luật quy định cụ thể việc phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi đối
với NCTNVPPL (xem Phụ lục II).
Các đạo luật này đều được ban hành từ năm 2010 trở lại đây thay thế cho các văn bản pháp luật được
ban hành trong những thập niên trước. Các đạo luật này đã đưa ra nhiều quy định mới nhằm tăng
cường phòng ngừa, xử lý, phục hồi tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL, thể hiện một xu hướng
cải cách rõ rệt nhằm xây dựng một hệ thống tư pháp NCTN toàn diện, hiệu quả, thân thiện, có thể
đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của NCTNVPPL.
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Hình 1. Các biện pháp xử lý NCTNVPPL15

NCTNVPPL
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phường,
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cộng
dồng

2. Quản
lý tại gia
đình
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trường
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dục
tại xã,
phường,
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1. Cảnh
cáo

2. Phạt
tiền
2. Phạt
tiền

15

Hình
phạt

Để dễ theo dõi, Hình 1 chỉ mô tả đơn giản các hình thức xử lý NCTNVPPL. Để có thông tin cụ thể và đầy đủ hơn, xem các mục
4-6 Phần này. Mũi tên giữa biện pháp nhắc nhở và hình thức phạt cảnh cáo thể hiện rằng nhắc nhở là biện pháp thay thế
cho hình thức phạt cảnh cáo. Mũi tên hai chiều giữa biện pháp quản lý tại gia đình và biện pháp xử lý hành chính giáo dục
tại xã, phường thị trấn có nghĩa là quản lý tại gia đình là biện pháp có thể áp dụng thay cho giáo dục tại xã phường, thị trấn.
Tuy nhiên, nếu NCTN vi phạm cam kết hoặc có hành vi vi phạm pháp luật trong thời hạn quản lý tại gia đình thì biện pháp
này sẽ chấm dứt và người đó sẽ bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
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3. Cải tạo
không
giam giữ

4. Tù có
thời hạn

Ở Việt Nam, có rất nhiều cơ quan, tổ chức tham gia vào việc phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi
cho NCTNVPPL. Các cơ quan này có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng và có trách nhiệm phối
hợp với nhau để bảo đảm việc phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi cho NCTNVPPL được hiệu quả.
Pháp luật không quy định cơ quan nào chịu trách nhiệm chính hay có vai trò điều phối trong lĩnh
vực này.
Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính được pháp luật giao cho rất nhiều cơ quan, cá nhân, bao gồm
chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp, công an các cấp, và nhiều cơ quan hành chính nhà nước
khác. Riêng thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính mang tính chất tước tự do,
trong đó có biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, thuộc về tòa án nhân dân. Trong hệ thống hình
sự, các cơ quan chính tham gia vào quá trình xử lý hình sự đối với NCTNVPPL gồm có cơ quan điều
tra, viện kiểm sát nhân dân, và tòa án nhân dân.
•

BCA: Chịu trách nhiệm chủ trì các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, quản lý, giáo dục
NCTNVPPL, tham gia xử lý NCTNVPPL hành chính, điều tra, khởi tố các vụ án hình sự có bị
can là NCTN, tham gia giáo dục, phục hồi đối với NCTNVPPL tại cộng đồng, quản lý việc giáo
dục, phục hồi NCTNVPPL trong các trường giáo dưỡng và trại giam.

•

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND): Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo
pháp luật trong tố tụng hình sự, trong đó có các vụ án có bị can, bị cáo là NCTN.

•

Tòa án nhân dân (TAND): Xét xử các vụ án có bị cáo là NCTN và xem xét, quyết định việc
áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với NCTNVPPL. Tòa gia
đình và người chưa thành niên là tòa chuyên trách trong hệ thống tòa án nhân dân, có thẩm
quyền giải quyết những vụ án/vụ việc nêu trên.

•

BTP: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật,
hướng dẫn và kiểm tra tổ chức hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật, hòa giải cơ sở, quản lý
và chỉ đạo thực hiện trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đặc biệt,
từ năm 2013, BTP được giao nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính, trong đó có nhiệm vụ thống kê, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử
lý vi phạm hành chính.

•

BLĐTBXH: Quản lý nhà nước về trẻ em, điều phối việc thực hiện quyền trẻ em, chủ trì thực
hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có trẻ em vi
phạm pháp luật.

•

UBND các cấp: Thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa
phương, thực thi các chính sách, chương trình, kế hoạch và mục tiêu quốc gia liên quan tới
trẻ em, bao gồm việc phòng ngừa, giáo dục và tái hòa nhập cho NCTNVPPL, áp dụng các
biện pháp xử lý hành chính đối với NCTNVPPL trong phạm vi thẩm quyền của mình.

•

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận như Hội Liên hiệp phụ
nữ Việt Nam, Đoàn thanh niên: tham gia thực hiện các chương trình và cung cấp các dịch
vụ cho trẻ em, bao gồm phòng ngừa, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL.
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2. Nguyên tắc chung về xử lý NCTNVPPL
Việc xử lý NCTNVPPL trước hết phải tuân thủ những quy định về bảo vệ quyền con người của Hiến
pháp 2013, đặc biệt là những quy định sau:
•

Mọi người đều có quyền bất khả xâm phạm về thân thể;

•

Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn
của Viện Kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang;

•

Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật
định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

•

Người bị buộc tội phải được xét xử kịp thời, trong thời hạn luật định, công bằng, công khai.
Trường hợp xét xử kín theo quy định của luật thì việc tuyên án phải được công khai;

•

Không ai bị kết tội hai lần về một tội phạm;

•

Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ
luật sư hoặc người khác bào chữa.

Luật Trẻ em quy định các nguyên tắc chung về bảo đảm quyền của trẻ em (Điều 5), bao gồm:
•

Không phân biệt đối xử với trẻ em (khoản 2)

•

Bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em trong các quyết định liên quan đến trẻ em (khoản 3)

•

Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến, nguyện vọng của trẻ em (khoản 4)

Việc phòng ngừa, xử lý, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng đối với NCTNVPPL trước hết phải tuân thủ
các nguyên tắc này. Quyền được bảo vệ trong tố tụng (gồm tố tụng hình sự, dân sự, hành chính) và
xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Điều 30 của LTE, theo đó, trẻ em có quyền được bảo vệ
trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm quyền được bào chữa và tự bào chữa,
được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; được trợ giúp pháp lý, được trình bày ý kiến, không bị tước
quyền tự do trái pháp luật; không bị tra tấn, truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm
phạm thân thể, gây áp lực về tâm lý và các hình thức xâm hại khác.
Bên cạnh đó, Điều 70 của LTE còn quy định 10 yêu cầu để bảo vệ mọi trẻ em16 trong quá trình tố
tụng, xử lý VPHC, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng, bao gồm trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em
tham gia tố tụng với tư cách là người bị hại, người làm chứng hoặc vì những lý do khác như chăm
sóc, cấp dưỡng, v.v... Những yêu cầu này bao gồm:
1. Bảo đảm trẻ em được đối xử công bằng, bình đẳng, tôn trọng, phù hợp với độ tuổi và mức độ
trưởng thành của trẻ em;
2. Ưu tiên giải quyết nhanh chóng các vụ việc liên quan đến trẻ em để giảm thiểu tổn hại đến
thể chất và tinh thần của trẻ em;
16
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Gồm trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em tham gia tố tụng với tư cách là người bị hại, người làm chứng hoặc vì những lý do
khác như chăm sóc, cấp dưỡng, v.v.
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3. Bảo đảm sự hỗ trợ của cha mẹ, người giám hộ, người đại diện hợp pháp khác đối với trẻ em
trong suốt quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
trẻ em;
4. Người tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền xử lý VPHC, luật sư, trợ giúp viên pháp lý phải
có hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa học giáo dục đối với trẻ em, sử dụng ngôn ngữ thân
thiện, dễ hiểu với trẻ em;
5. Bảo đảm quyền được bào chữa, trợ giúp pháp lý cho trẻ em;
6. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi VPPL và tái phạm của trẻ em thông qua việc kịp
thời hỗ trợ, can thiệp để giải quyết các nguyên nhân, điều kiện VPPL, giúp trẻ em phục hồi, tái
hòa nhập cộng đồng;
7. Bảo đảm kịp thời cung cấp các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp an toàn, liên tục, đầy
đủ, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh, độ tuổi, đặc điểm tâm lý, sinh lý của từng trẻ em
trên cơ sở xem xét và tôn trọng ý kiến, nguyện vọng, tình cảm và thái độ của trẻ em;
8. Bảo đảm sự liên kết chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ
trẻ em, gia đình, cơ sở giáo dục với các cơ quan tiến hành tố tụng, xử lý VPHC;
9. Ưu tiên áp dụng các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp hoặc biện pháp giáo dục tại xã,
phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý VPHC đối với trẻ em VPPL; biện pháp cưỡng chế và hạn
chế tự do chỉ được áp dụng sau khi các biện pháp ngăn chặn, giáo dục khác không phù hợp;
10. Bảo đảm bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế
trẻ em phải xuất hiện trước công chúng trong quá trình tố tụng.
Việc quy định những nguyên tắc và yêu cầu tổng quát về bảo vệ trẻ em có liên quan đến pháp luật
là một bước tiến quan trọng của LTE 2016, nhằm bảo đảm trẻ em VPHC, phạm tội hình sự cũng như
mọi trẻ em khác có liên quan đến pháp luật đều được bảo vệ ở một mức độ tối thiểu. Tuy nhiên, do
đối tượng bảo vệ của LTE là người dưới 16 tuổi, những nguyên tắc này không được áp dụng đối với
NCTNVPPL từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.
Ngoài những nguyên tắc và yêu cầu nêu trên, LXLVPHC, BLHS, BLTTHS còn quy định những nguyên
tắc riêng đối với việc xử lý NCTNVPPL trong hệ thống hành chính và hệ thống hình sự. Những nguyên
tắc này sẽ được giới thiệu cụ thể hơn trong những phần sau.

3. Phòng ngừa vi phạm pháp luật của NCTN
LTE yêu cầu việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành vi VPPL và tái phạm của trẻ em thông qua
việc kịp thời hỗ trợ, can thiệp để giải quyết các nguyên nhân, điều kiện VPPL, giúp trẻ em phục hồi, tái
hòa nhập cộng đồng. Luật này cũng đòi hỏi các cơ quan phải cung cấp các biện pháp phòng ngừa
NCTNVPPL một cách kịp thời, liên tục, đầy đủ và linh hoạt.
Theo quy định của LTE, trẻ em VPPL là một trong các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Luật quy
định việc áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em thuộc ba cấp độ phòng ngừa, hỗ trợ, và can thiệp để
giảm thiểu nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt VPPL, giảm thiểu nguy cơ gây tổn hại, và phục
hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em.
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Các biện pháp bảo vệ trẻ em ở cấp độ phòng ngừa có thể được áp dụng chung cho cộng đồng, gia
đình và mọi trẻ em, ngăn ngừa trẻ em VPPL thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức, cung cấp
thông tin, trang bị kiến thức và kỹ năng về bảo vệ trẻ em, giáo dục kỹ năng sống, và xây dựng môi
trường an toàn, phù hợp cho trẻ em.
Các biện pháp bảo vệ trẻ em ở cấp độ hỗ trợ được áp dụng đối với trẻ em có nguy cơ VPPL nhằm
kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ VPPL của trẻ em. Những biện pháp này có thể
bao gồm cảnh báo về nguy cơ VPPL, tư vấn kiến thức, kỹ năng, biện pháp khắc phục nguyên nhân và
điều kiện VPPL, tiếp nhận thông tin, đánh giá nguy cơ VPPL, áp dụng các biện pháp hỗ trợ cần thiết
để giải quyết các nguyên nhân và điều kiện VPPL, kể cả hỗ trợ tiếp cận các chính sách trợ giúp xã hội,
giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.
Các biện pháp bảo vệ trẻ em ở cấp độ can thiệp được áp dụng với trẻ em VPPL và gia đình nhằm
khắc phục nguyên nhân và điều kiện VPPL, phục hồi, tránh tái phạm. Những biện pháp này bao gồm
chăm sóc y tế, trị liệu tâm lý, phục hồi thể chất và tinh thần, tìm kiếm, đoàn tụ gia đình, tư vấn, cung
cấp kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý, tiếp cận các chế độ hỗ trợ dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt, kể cả các chính sách trợ giúp xã hội.
Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia
phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030, yêu cầu chủ động phòng
ngừa tội phạm, trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội từ cộng đồng, gia đình với các
biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ của lực lượng công an. Chiến lược yêu cầu xác định nguyên nhân,
điều kiện phát sinh tội phạm, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật nhằm nâng
cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật, tích cực, tự giác tham gia đấu tranh phòng,
chống tội phạm.
Yêu cầu phải đẩy mạnh công tác phòng ngừa NCTNVPPL cũng được nhấn mạnh trong Dự án Phòng
chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, vi phạm pháp luật và
phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người giai đoạn 2018-2020 của BCA. Dự án đưa ra nhiều
biện pháp để tăng cường phòng ngừa NCTNVPPL, bao gồm các biện pháp phòng ngừa xã hội như
xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, hỗ trợ trẻ em có nguy cơ. Dự án thúc đẩy
việc xây dựng và thực hiện các mô hình phòng ngừa dựa vào cộng đồng, với chỉ tiêu xây dựng và
triển khai mô hình phòng ngừa, trợ giúp NCTNVPPL dựa vào cộng đồng ở trên 80% quận, huyện và
20% xã, phường trọng điểm trên cả nước. Dự án cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp liên
ngành để phòng ngừa NCTNVPPL, huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ
chức phi chính phủ trong nước và quốc tế và mọi cá nhân. Đặc biệt, Dự án định hướng nghiên cứu,
bố trí lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và NCTNVPPL, phòng chống
bạo lực gia đình, mua bán người ở cấp trung ương và cấp tỉnh tại các địa bàn trọng điểm.
Giáo dục, phổ biến pháp luật là một trong những biện pháp để nâng cao nhận thức, kiến thức, thay
đổi hành vi nhằm phòng ngừa vi phạm pháp luật nói chung và vi phạm pháp luật của NCTN nói
riêng. Chiến lược phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2016-2025 đặt ra yêu cầu tăng cường phổ
biến giáo dục pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật, đặc biệt ưu tiên những địa bàn nóng,
thường xảy ra vi phạm pháp luật. Chiến lược đề ra nhiệm vụ đa dạng hóa các hình thức phổ biến,
giáo dục pháp luật, khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp
luật.
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4. Hòa giải cơ sở và các biện pháp thay thế cho xử lý hành chính và hình sự đối với
NCTNVPPL
CƯQTE yêu cầu các quốc gia thành viên thúc đẩy áp dụng các biện pháp xử lý NCTNVPPL mà không
cần phải viện đến các thủ tục tư pháp, miễn là quyền con người của trẻ em cũng như các bảo đảm
pháp lý vẫn được tôn trọng đầy đủ17. Thực hiện yêu cầu này, các quốc gia trên thế giới đã phát triển
và áp dụng nhiều biện pháp xử lý tại cộng đồng để xử lý VPPL nhỏ trong gia đình, tại nhà trường
hoặc cộng đồng mà không cần viện đến các cơ quan tiến hành tố tụng, cũng như các biện pháp xử
lý chuyển hướng để chuyển NCTNVPPL ra khỏi hệ thống xử lý chính thức và hỗ trợ họ nhìn nhận lại
hành vi của bản thân, nhận thức sai lầm, chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình, và phục hồi tại
cộng đồng.
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, NCTNVPPL mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hoặc xử lý VPHC, hoặc tuy hành vi đã cấu thành tội phạm nhưng không bị khởi tố theo quy định của
pháp luật thì có thể được hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở18. Về nguyên
tắc, pháp luật Việt Nam khuyến khích hạn chế việc xử lý hành chính hoặc hình sự đối với NCTNVPPL
nếu không thực sự cần thiết. LXLVPHC nêu rõ “việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính chỉ
được thực hiện trong trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành
mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội” (Điều 134 khoản 1). BLHS cũng quy định “việc truy cứu
trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong những trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào
những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu
của việc phòng ngừa tội phạm” (Điều 91 khoản 3).
4.1. Hòa giải cơ sở
Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện
giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, VPPL. Việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với
các mâu thuẫn, tranh chấp, VPPL, trừ các trường hợp như mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích
của Nhà nước và lợi ích công cộng; VPPL về hôn nhân và gia đình mà theo quy định của pháp luật
tố tụng dân sự không được hòa giải; và VPPL mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hoặc bị xử lý VPHC. Hoạt động hòa giải cơ sở chủ yếu chịu sự điều chỉnh của LHGCS 2013 và Nghị
định số 15/2014/NĐ-CP.
Đối với NCTNVPPL, hòa giải cơ sở được áp dụng trong trường hợp sau:
•

Thực hiện VPPL nhỏ, chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý VPHC;

•

Thực hiện vi phạm pháp luật hình sự nhưng không bị khởi tố theo quy định của BLTTHS và
cũng không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý VPHC, ví dụ như do chưa đến tuổi
chịu trách nhiệm hình sự, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự;

•

Thực hiện VPPL hình sự thuộc trường hợp chỉ bị khởi tố theo yêu cầu của người bị hại nhưng
người bị hại không yêu cầu khởi tố, hoặc đã rút yêu cầu khởi tố và cũng không bị cơ quan
có thẩm quyền xử lý VPHC theo quy định của pháp luật;

•

Được miễn trách nhiệm hình sự vì hành vi phạm tội hoặc bản thân không còn nguy hiểm

17

CƯQTE, Điều 40(3).

18

Ví dụ trong trường hợp pháp luật quy định chỉ khởi tố theo yêu cầu của người bị hại nhưng người bị hại không yêu cầu khởi
tố và không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính teho quy định của pháp luật. Xem chi tiết tại Điều
5, Nghị định 15/2014/NĐ-CP ngày 27/2/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải cơ sở.
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cho xã hội nữa do sự chuyển biến của tình hình và không bị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi
phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
•

Được miễn trách nhiệm hình sự do trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội
đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố
gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và không bị cơ quan có thẩm quyền
xử lý VPHC theo quy định của pháp luật;

•

Được miễn trách nhiệm hình sự do được đại xá, và không bị cơ quan có thẩm quyền xử lý
VPHC theo quy định của pháp luật;

•

Được miễn trách nhiệm hình sự do phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng, gây hại
không lớn, được gia đình, tổ chức nhận giám sát, giáo dục, không bị cơ quan có thẩm quyền
xử lý VPHC theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hòa giải cơ sở cũng có thể được tiến hành đối với người thực hiện VPPL bị áp dụng biện
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc có đủ điều kiện để áp dụng biện pháp thay thế xử lý
VPHC.
LHGCS quy định việc hình thành một mạng lưới các tổ chức hòa giải cơ sở ở các thôn, làng, tổ dân
phố. Hòa giải viên phải là người thường trú ngay tại thôn, làng, bản, tổ dân phố và được các hộ gia
đình của thôn, làng, tổ dân phố bầu lên. Hòa giải viên phải có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong
cộng đồng dân cư, có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân, và có hiểu biết pháp luật. Nhà
nước hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải cơ sở để trang trải chi phí văn phòng phẩm, các cuộc
họp của tổ, thù lao cho hòa giải viên theo vụ việc.
Hoạt động hòa giải phải trên cơ sở tôn trọng sự tự nguyện của các bên, khách quan, công bằng, kịp
thời, có lý, có tình. LHGCS yêu cầu giữ bí mật thông tin đời tư của các bên, tôn trọng ý chí, quyền và
lợi ích hợp pháp của các bên, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, không xâm phạm lợi ích
của Nhà nước, lợi ích công cộng, bảo đảm bình đẳng giới cũng như các nguyên tắc khác do LHGCS
quy định.
Đặc biệt, LHGCS yêu cầu phải quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em trong hoạt động hòa
giải cơ sở. Mặc dù vậy, pháp luật hòa giải không có quy định nào đặc thù nhằm bảo đảm các nhu cầu
đặc thù và tính dễ bị tổn thương của NCTNVPPL được nhìn nhận và đáp ứng trong quá trình hòa giải.
4.2. Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính
LXLVPHC quy định hai biện pháp thay thế xử lý VPHC đối với NCTN là nhắc nhở và quản lý tại gia đình.
Đây là hai biện pháp mới, lần đầu tiên được quy định trong Luật. NCTNVPPL được áp dụng các biện
pháp này sẽ không bị coi là đã bị xử lý VPHC.
1) Nhắc nhở là biện pháp thay thế cho hình thức xử phạt cảnh cáo, được áp dụng đối với NCTN đã
tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình. Biện pháp này do người có thẩm
quyền xử phạt quyết định áp dụng trong quá trình xem xét ra quyết định xử phạt VPHC, được thực
hiện bằng lời nói, ngay tại chỗ.
2) Quản lý tại gia đình là biện pháp thay thế cho biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, được
áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi hai lần trở lên trong sáu tháng có hành vi trộm
cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Biện
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pháp này được áp dụng đối với NCTN khi có đủ các điều kiện sau:
•

Tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình;

•

Có môi trường sống thuận lợi cho việc thực hiện biện pháp này; và

•

Cha mẹ hoặc người giám hộ có đủ điều kiện thực hiện việc quản lý và tự nguyện nhận trách
nhiệm quản lý tại gia đình.

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình trong thời hạn từ ba tháng
đến sáu tháng. Chủ thể có trách nhiệm chính trong việc quản lý NCTN bị áp dụng biện pháp là gia
đình, tổ chức hoặc cá nhân nơi NCTN cư trú được phân công phối hợp với gia đình để quản lý NCTN
và giám sát thực hiện. Trong quá trình thi hành biện pháp, NCTN được đi học hoặc tham gia các
chương trình học tập hoặc dạy nghề khác, tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng
sống tại cộng đồng.
4.3. Miễn trách nhiệm hình sự đối với NCTN phạm tội
BLHS quy định chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với NCTN trong trường hợp cần thiết và cho
phép miễn trách nhiệm hình sự đối với NCTN phạm tội đáp ứng đủ ba điều kiện sau:
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•

Có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;

•

Tự nguyện khắc phục phần lớn hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; và

•

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau:
º

Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng,
trừ trường hợp thực hiện một trong 08 tội phạm sau: tội cố ý gây thương tích hoặc gây
tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm, tội cướp giật tài sản, tội sản xuất trái
phép chất ma túy, tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tội vận chuyển trái phép chất ma
túy, tội mua bán trái phép chất ma túy, hoặc tội chiếm đoạt chất ma túy;

º

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng19, trừ trường hợp phạm
tội giết người, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác,
tội hiếp dâm), tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến
dưới 16 tuổi, tội mua bán người, tội mua bán người dưới 16 tuổi), tội cướp tài sản, tội
cướp giật tài sản, tội sản xuất trái phép chất ma túy, tội tàng trữ trái phép chất ma túy,
tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tội mua bán trái phép chất ma túy, và tội chiếm
đoạt chất ma túy, hoặc

º

Là người đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án.

Cần lưu ý rằng, theo quy định của BLHS 2015, NCTN phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình
sự đối khi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng quy định tại 28 điều luật quy định tại khoản 2, Điều
12 BLHS. Sau khi đã loại trừ các điều luật nêu trên thì NCTN thuộc nhóm tuổi này có thể được miễn trách nhiệm hình sự khi
phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại các điều luật sau: 143 (tội cưỡng dâm), 169 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài
sản), 170 (tội cưỡng đoạt tài sản), 265 (tội tổ chức đua xe trái phép), 266 (tội đua xe trái phép), 286 (Tội phát tán chương trình
tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử), 287 (Tội cản trở hoặc gây rối loạn
hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử), 289 (Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính,
mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác), 290 (Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện
điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản), 299 (tội khủng bố), 303 (tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng
về an ninh quốc gia) và 304 (tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng,
phương tiện kỹ thuật quân sự) của BLHS.
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Cùng với việc miễn trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án sẽ áp dụng một
trong ba biện pháp (1) khiển trách, (2) hòa giải tại cộng đồng hoặc (3) giáo dục tại xã, phường, thị
trấn đối với NCTN phạm tội. BLHS quy định một điều kiện nữa là NCTN chỉ được miễn trách nhiệm
hình sự nếu người đó hoặc người đại diện hợp pháp của họ đồng ý với việc áp dụng một trong các
biện pháp này.
Trước khi BLHS 2015 được ban hành, BLHS 1999 đã quy định việc miễn trách nhiệm hình sự đối với
NCTN phạm tội ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng, gây hại không lớn, được gia đình, cơ quan, hoặc
tổ chức giám sát, giáo dục. Quy định này không áp dụng đối với người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến
dưới 16 tuổi vì những người này chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi phạm tội rất nghiêm trọng do
cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. BLHS 2015 đã mở rộng phạm vi miễn trách nhiệm hình sự đối
với cả những trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng, đồng phạm với vai trò không đáng kể, do vậy,
người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi cũng được hưởng quy định này của Bộ luật.
Việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục có thể được thực hiện ở bất
kỳ thời điểm nào trong quá trình tố tụng, cho dù là điều tra, truy tố hay xét xử, và do cơ quan tiến
hành tố tụng đang thụ lý vụ án có thẩm quyền quyết định.
Ngoài những trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục
như đã nêu trên, BLHS 2015 còn cho phép miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội, kể cả NCTN
trong những trường hợp sau nhằm khuyến khích họ lập công chuộc tội cũng như thúc đẩy việc hòa
giải giữa người phạm tội và người bị hại:
•

Người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra
tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc
có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.

•

Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt
hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người
bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm
hình sự.

Ngoài ra, nếu trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không
còn nguy hiểm cho xã hội nữa vì nhiều lý do, hoặc trong trường hợp đại xá, thì người phạm tội cũng
có thể được miễn trách nhiệm hình sự20.

5. Xử lý vi phạm hành chính đối với NCTNVPPL
NCTNVPPL có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý VPHC thông qua việc xử phạt VPHC hoặc áp dụng
các biện pháp xử lý hành chính tùy theo mức độ của hành vi vi phạm. Trước khi LXLVPHC có hiệu lực,
việc xử lý VPHC được thực hiện theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002 (sửa đổi, bổ sung năm
2008). LXLVPHC 2012 ra đời thay thế cho Pháp lệnh này đã dành một phần riêng với những quy định
đặc thù về nguyên tắc xử lý, các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, biện pháp xử lý
hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên.
Xử phạt vi phạm hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên thực hiện các hành vi vi phạm
hành chính được quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý
nhà nước. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử phạt được thực hiện theo quy định của LXLVPHC và các
20
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Xem Điều 29 BLHS 2015
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nghị định quy định chi tiết thi hành Luật có liên quan. Các biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối
với người chưa thành niên gồm biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và giáo dục tại xã, phường, thị
trấn. Thẩm quyền, trình tự áp dụng được quy định tại LXLVPHC, Pháp lệnh trình tự, thủ tục áp dụng
các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, Nghị định số 111/3013/NĐ-CP quy định chi tiết
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP, Nghị định số 02/2014/
NĐ-CP quy định chi tiết biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
(xem Phụ lục 1).
5.1. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với NCTN
Việc xử lý VPHC đối với NCTN trước hết phải tuân thủ những nguyên tắc chung về xử lý VPHC quy
định tại Điều 3 của LXLVPHC, trong đó có những nguyên tắc nhằm bảo đảm bảo vệ pháp lý đối với
người VPPL như:
•

Chỉ xử phạt VPHC khi có hành vi VPHC do pháp luật quy định, chỉ áp dụng các biện pháp xử
lý hành chính nếu đối tượng áp dụng quy định tại Luật;

•

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần;

•

Việc xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính
phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ,
tình tiết tăng nặng;

•

Người có thẩm quyền xử phạt hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm
chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm chính có quyền tự mình
hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính.

Ngoài những nguyên tắc nói trên, LXLVPHC còn quy định những nguyên tắc riêng, đặc thù để người
có thẩm quyền xem xét áp dụng trong quá trình xử lý hành vi vi phạm hành chính do NCTN thực
hiện. Theo những nguyên tắc này việc xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính chỉ được
thực hiện trong trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành
mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Luật cũng yêu cầu bảo đảm lợi ích tốt nhất cho
NCTN trong quá trình xem xét xử lý vi phạm hành chính. Đặc biệt, Luật yêu cầu phải hạn chế việc áp
dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng với quy định chỉ được áp dụng biện pháp này khi xét
thấy không có biện pháp xử lý nào khác phù hợp hơn. Nguyên tắc tương thích trong quá trình xử
lý NCTNVPPL cũng được đưa ra, theo đó người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải căn
cứ vào khả năng nhận thức của người đó về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi vi phạm,
nguyên nhân và hoàn cảnh vi phạm để quyết định việc xử phạt hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành
chính phù hợp. Theo quy định của Luật, việc áp dụng hình thức xử phạt, quyết định mức xử phạt đối
với NCTN vi phạm hành chính phải nhẹ hơn so với người thành niên có cùng hành vi vi phạm hành
chính. Trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi vi phạm hành chính thì không áp dụng hình
thức phạt tiền. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi VPHC bị phạt tiền thì mức tiền phạt không quá
1/2 mức tiền phạt áp dụng đối với người thành niên; nếu không có tiền nộp phạt hoặc không có khả
năng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải thực hiện thay.
Theo quy định của Luật, trong quá trình xử lý NCTN vi phạm hành chính, bí mật riêng tư của người
đó phải được tôn trọng và bảo vệ.
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5.2. Xử phạt vi phạm hành chính đối với NCTN
a. Về đối tượng xử phạt
Xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên, trong đó, người từ đủ
14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ bị xử phạt khi thực hiện vi phạm hành chính với lỗi cố ý. Người từ đủ 16
tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.
b. Về các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Luật XLVPHC quy định 03 hình thức xử phạt hành chính được áp dụng đối với NCTN là cảnh cáo, phạt
tiền và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
Cảnh cáo
Cảnh cáo là hình thức xử phạt chính được áp dụng đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do NCTN
từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. Như đã nêu ở phần trên, NCTN bị quyết định áp dụng hình
thức xử phạt cảnh cáo có thể được chuyển sang áp dụng biện pháp nhắc nhở - là biện pháp thay thế
xử lý vi phạm hành chính, nếu họ đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của
mình. Để thúc đẩy việc áp dụng các biện pháp thay thế, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định rõ
người có thẩm quyền xử phạt hành chính chỉ ra quyết định xử phạt cảnh cáo đối với NCTN khi không
đủ các điều kiện áp dụng biện pháp nhắc nhở.
Phạt tiền
Phạt tiền cũng là một hình thức xử phạt chính áp dụng đối với NCTN từ đủ 16 tuổi trở lên. Khi áp
dụng hình thức xử phạt tiền tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản
lý nhà nước, người có thẩm quyền phải xác định mức tiền phạt áp dụng đối với NCTN không quá
1/2 mức tiền phạt mà pháp luật quy định. Nếu NCTN không có tiền nộp phạt thì cha mẹ hoặc người
giám hộ phải thực hiện thay.
Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính
Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính được áp dụng đối với vi phạm
hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của NCTN để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền,
hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính. Hình thức xử phạt này có thể
được áp dụng độc lập, với tư cách là một hình thức xử phạt chính, hoặc kèm theo hình thức phạt
cảnh cáo hoặc phạt tiền, với tư cách là hình thức xử phạt bổ sung.
Việc áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với NCTN chỉ
được thực hiện khi nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý
nhà nước có quy định hình thức xử phạt này đối với hành vi vi phạm hành chính do NCTN thực hiện.
Pháp luật cũng quy định khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên,
trường hợp không xác định được chính xác tuổi để áp dụng hình thức xử phạt, thì người có thẩm
quyền xử phạt lựa chọn áp dụng hình thức xử phạt có lợi nhất cho người vi phạm21.

21
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Điều 14 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành LXLVPHC.
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Các biện pháp khắc phục hậu quả
Ngoài việc bị áp dụng các hình thức xử phạt nêu trên, NCTNVPPL còn có thể bị áp dụng một hoặc
nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau:
•

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

•

Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

•

Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và
môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

•

Buộc nộp lại khoản thu bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hoặc buộc nộp
lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái với quy định
của pháp luật.

Đối với các biện pháp khắc phục hậu quả này, LXLVPHC quy định nếu NCTN không có khả năng thực
hiện thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải thực hiện thay.
c. Về thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt
Việc xử phạt hành chính đối với NCTN được thực hiện theo thủ tục xử phạt chung được quy định
trong LXLVPHC.
Trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng, người có thẩm quyền xử phạt
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Quyết định xử phạt cảnh cáo, phạt tiền đối với
NCTN phải được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.
Đối với những trường hợp khác, việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành qua các bước:
(1) Lập biên bản vi phạm hành chính. Biên bản phải được gửi cả cho NCTN lẫn cha mẹ hoặc
người giám hộ của người đó;
(2) Xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính, kể cả giá trị tang vật vi phạm hành chính;
(3) Giải trình;
(4) Quyết định xử phạt/không xử phạt vi phạm hành chính, hoặc chuyển hồ sơ để truy cứu
trách nhiệm hình sự. Quyết định xử phạt phải được gửi cho cha mẹ, người giám hộ của
NCTN;
(5) Thi hành quyết định xử phạt.
Về nguyên tắc, nếu NCTN không có tiền nộp phạt hoặc không có khả năng thực hiện biện pháp khắc
phục hậu quả thì cha mẹ hoặc người giám hộ phải thực hiện thay. Nếu không thực hiện quyết định
thì sẽ bị cưỡng chế thi hành. Luật không quy định quy trình thực hiện quyết định xử phạt riêng đối
với NCTN.
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5.3. Các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên
NCTN thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm hình sự nhưng chưa đến tuổi chịu trách nhiệm
hình sự hoặc NCTN thực hiện nhiều lần vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội
thì có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. LXLVPHC quy định hai biện pháp xử lý hành
chính có thể được áp dụng đối với NCTNVPPL gồm có biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và
biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng22.
Cần lưu ý là trước khi LXLVPHC được ban hành năm 2012, theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính,
ngoài hai biện pháp xử lý hành chính nêu trên người bán dâm từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi còn có thể
bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. Tuy nhiên, LXLVPHC đã bãi bỏ biện pháp đưa vào cơ
sở chữa bệnh đối với người bán dâm, bao gồm cả người từ 16-18 tuổi.
a. Giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người vi phạm pháp
luật để giáo dục, quản lý họ tại nơi cư trú trong trường hợp nhận thấy không cần thiết phải cách ly
họ khỏi cộng đồng.
Đối tượng áp dụng
NCTN thuộc đối tượng áp dụng của biện pháp này bao gồm:
•

Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất
nghiêm trọng do cố ý quy định tại BLHS;

•

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm
nghiêm trọng do cố ý quy định tại BLHS;

•

Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa
đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy
nhiên, trong trường hợp này, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể được áp dụng biện
pháp thay thế xử lý hành chính là quản lý tại gia đình.

Riêng NCTN thuộc đối tượng nêu trên mà không có nơi cư trú ổn định, thì được giao cho cơ sở bảo
trợ xã hội hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em để quản lý, giáo dục trong thời hạn chấp hành biện pháp giáo
dục tại xã, phường, thị trấn thay vì đưa vào trường giáo dưỡng như Pháp lệnh xử lý vi phạm hành
chính trước đây.
Thời hạn áp dụng
Thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn là từ ba đến sáu tháng, tùy thuộc vào tính chất, mức độ
nghiêm trọng và hậu quả của vi phạm hành chính, hoàn cảnh bản thân của người chưa thành niên
và các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ.
22
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LXLVPHC quy định 04 biện pháp xử lý hành chính, bao gồm: (1) giáo dục tại xã, phường, thị trấn, (2) Đưa vào trường giáo
dưỡng; (3) Đưa vào cở giáo dục; và (4) Đưa vào cơ sở cai nghiện. Trong số các biện pháp nói trên, chỉ có hai biện pháp đầu
được áp dụng đối với NCTNVPPL. Cũng cần lưu ý rằng mặc dù NCTN không bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ
sở cai nghiện, theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, NCTN từ 12 đến dưới 18 tuổi vẫn có thể bị đưa vào các trung tâm
cai nghiện bắt buộc trong các trường hợp sau: (i) đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều
lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định; hoặc (ii) người đó tự nguyện hoặc được
gia đình làm đơn xin cai nghiện. Việc cai nghiện ma tuý đối với người nghiện chưa thành niên không bị coi là xử lý vi phạm
hành chính.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ, PHỤC HỒI, TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM
PHÁP LUẬT VÀ TÌNH HÌNH NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

Thẩm quyền quyết định
Chủ tịch UBND cấp xã xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
Thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với NCTNVPPL được tiến hành qua 5
bước bao gồm:

Hình 2. Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với NCTNVPPL
BƯỚC 1- LẬP HỒ SƠ
Do cơ quan công an tiến hành, thu thập cả thông tin về hành vỉ vi phạm, nhân thân NCTN, ý kiến
của cha mẹ, nhà trường, tổ chức nơi NCTN làm việc, cán bộ phụ trách công tác trẻ em. Nôi dung
của hồ sơ được bảo mật.

BƯỚC 2 - GỬI HỒ SƠ, THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ
Hồ sơ được chuyển cho Chủ tịch UBND cấp xã. Việc lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn
phải được thông báo cho cha mẹ hoặc người giám hộ của NCTN

BƯỚC 3 - KIẾM TRA TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỒ SƠ
Công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Cha mẹ hoặc người giám hộ được
đọc, ghi chép và sao chụp những nội dung cần thiết trong hồ sơ.

BƯỚC 4 - HỌP TƯ VẤN
Thảo luận sự cân thiết của việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và khả năng
áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình thay thế cho xử lý VPHC. Do Chủ tịch UBND xã chủ trì, với
sự tham gia của công an, đại diện tổ chức xã hội, cộng tác viên trẻ em, NCTN và cha mẹ.

BƯỚC 5 — RA QUYẾT ĐỊNH
Chủ tịch UBND xã ra quyết định áp dụng biện pháp và giao trách nhiệm giám sát, giáo dục NCTN.
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So với Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường
thị trấn theo quy định của LXLVPHC đã được cải tiến đáng kể theo hướng công khai, minh bạch, và
dân chủ hơn, với sự tham gia đầy đủ hơn của NCTN và cha mẹ. Đại diện nhà trường, tổ chức xã hội,
cán bộ bảo vệ trẻ em cũng được tham dự vào quá trình này để cung cấp thông tin liên quan về trẻ
em và bảo đảm quá trình xem xét, ra quyết định có tính đến các nhu cầu của trẻ em.
b. Đưa vào trường giáo dưỡng
Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người VPPL nhằm mục
đích giúp họ học văn hóa, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường.
Đối tượng áp dụng
NCTN thuộc đối tượng áp dụng của biện pháp này bao gồm:
•

NCTN từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc
biệt nghiêm trọng do cố ý quy định tại BLHS;

•

NCTN từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất
nghiêm trọng do vô ý quy định tại BLHS;23

•

NCTN từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm
nghiêm trọng do cố ý quy định tại BLHS mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại
xã, phường, thị trấn;24

•

NCTN từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng thực hiện hành vi trộm
cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm
hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

LXLVPHC yêu cầu chỉ áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng khi không còn bất kỳ biện pháp
nào khác thích hợp hơn, nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho NCTN. So với Pháp lệnh xử lý vi phạm
hành chính, LXLVPHC đã thu hẹp đáng kể phạm vi áp dụng của biện pháp đưa vào trường giáo
dưỡng. Ví dụ, theo PLXLVPHC, NCTNVPPL không có nơi cư trú ổn định có thể bị đưa vào trường giáo
dưỡng khi thực hiện một số hành vi mà nếu do người có nơi cư trú ổn định thì chỉ bị áp dụng biện
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. LXLVPHC đã bãi bỏ quy định này, theo đó, NCTNVPPL không
có nơi cư trú ổn định vẫn chỉ bị xử lý bằng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và sẽ được bố
trí nơi cư trú tại một cơ sở bảo trợ xã hội trong khi chấp hành biện pháp này.
Thời hạn áp dụng
Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ 06 tháng đến 24 tháng, tùy thuộc vào
tính chất, mức độ nghiêm trọng và hậu quả của vi phạm hành chính, hoàn cảnh bản thân của NCTN
và các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ.
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Cần lưu ý rằng, theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thì người từ đủ 12 tuổi thực hiện hành vi nói trên là đã có thể bị đưa
vào trường giáo dưỡng

24

Tương tự như trên, theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thì người từ đủ 12 tuổi thực hiện hành vi nói trên là đã có thể bị
đưa vào trường giáo dưỡng
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Thẩm quyền áp dụng
Toà nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp đưa vào
trường giáo dưỡng. Thẩm phán giải quyết những vụ việc này phải là người có hiểu biết cần thiết
về tâm lý học, khoa học giáo dục và hoạt động phòng ngừa NCTN vi phạm pháp luật. Từ ngày
11/3/2016, tòa gia đình và người chưa thành niên thuộc tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền
xem xét quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng25.
Trước khi LXLVPHC được ban hành, thẩm quyền áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
thuộc Chủ tịch UBND cấp huyện. Việc chuyển giao thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp này
từ cơ quan hành chính sang cơ quan tư pháp là một sự thay đổi thể chế lớn nhằm tăng cường bảo
vệ pháp lý đối với NCTNVPPL, phù hợp với CƯQTE và các chuẩn mực quốc tế về quyền trẻ em.
Thủ tục áp dụng
Việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng đối với NCTNVPPL được thực hiện qua 5 bước
bao gồm (1) lập hồ sơ, (2) thông báo về việc lập hồ sơ và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, (3) chuyển
hồ sơ cho TAND cấp huyện, và (4) quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.
So với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính trước đây, thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo
dưỡng theo quy định của LXLVPHC có nhiều điểm tiến bộ nhằm bảo đảm quyền của NCTN, tăng
cường sự công khai, minh bạch của việc áp dụng biện pháp này.
Theo quy định của Luật, cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp của NCTN được tham gia đầy đủ vào
quá trình này. Cha mẹ/người đại diện hợp pháp của NCTN phải được thông báo về việc lập hồ sơ,
được có ý kiến về việc lập hồ sơ, được đọc hồ sơ và ghi chép các thông tin cần thiết. Cha mẹ/người
đại diện hợp pháp của NCTN cũng được mời tham dự và phát biểu ý kiến tại phiên họp của tòa án
nhân dân cấp huyện để xem xét, quyết định việc áp dụng biện pháp này.
Để thẩm phán có những thông tin cần thiết về nhân thân, hoàn cảnh, quan hệ xã hội của NCTN
trong quá trình ra quyết định, Luật cũng quy định việc thu thập ý kiến của nhà trường nơi NCTN học
tập hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, và sự tham gia của những người này, đại diện cơ
quan lao động-thương binh và xã hội cấp huyện, người giám định, người phiên dịch, chuyên gia y
tế, giáo dục, tâm lý, tại phiên họp quyết định biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng khi xét thấy cần
thiết.
Hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng phải được cơ quan tư pháp cấp huyện kiểm tra tính pháp lý để
bảo đảm các tài liệu, giấy tờ đã đầy đủ, đối tượng và thời hiệu, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập hồ
sơ đều tuân thủ pháp luật.
Việc xem xét, quyết định tại tòa án nhân dân cấp huyện theo quy định của Pháp lệnh 09/2014/
UBTVQH13. NCTN hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người chưa thành niên
có quyền tự mình hoặc nhờ luật sư, người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nếu
người đó không có người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì Tòa án yêu cầu Đoàn luật sư phân
công Văn phòng luật sư cử người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.

25

Thông tư 01/2016/TT-CA ngày 21/1/2016 của Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức các tòa chuyên trách tại tòa
án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tòa án nhân dân huyện, quyện, thị xã thuộc tỉnh và tương đương. Tuy
nhiên, cho đến thời điểm báo cáo này được hoàn thiện thì tòa gia đình và người chưa thành niên mới chỉ được hình thành ở
cấp tỉnh ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
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5.4. Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính
Trong quá trình xem xét, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, NCTN có thể bị áp dụng một hoặc
một số biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính, bao gồm 1) tạm giữ người; 2)
áp giải người vi phạm; 3) tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 4) khám người; 5) khám
phương tiện vận tải, đồ vật; 6) khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 7) quản
lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất (biện pháp này
chỉ áp dụng trong xử phạt VPHC đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật hành chính) 8) giao cho
gia đình, tổ chức quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm
thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính; 9) truy tìm đối tượng phải chấp hành quyết định đưa
vào trường giáo dưỡng trong trường hợp bỏ trốn.
Về cơ bản, việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn này không có sự khác biệt đối với người VPPL đã
thành niên và chưa thành niên, trừ biện pháp tạm giữ. LXLVPHC yêu cầu ghi rõ họ, tên bố, mẹ hoặc
người giám hộ của người bị tạm giữ. Trong trường hợp tạm giữ NCTN vi phạm hành chính vào ban
đêm hoặc trên 6 giờ thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo ngay cho cha, mẹ hoặc người
giám hộ của họ biết. Trường hợp không xác định được cha, mẹ, người giám hộ hoặc vì lý do khách
quan mà không thể thông báo được thì phải báo ngay cho người bị tạm giữ biết và phải ghi rõ lý
do vào sổ theo dõi người bị tạm giữ hành chính. Pháp luật cũng yêu cầu bố trí nơi tạm giữ riêng cho
NCTN và phải có cán bộ chuyên trách quản lý, bảo vệ.

6. Xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
Việc xử lý hình sự đối với NCTN phạm tội chủ yếu được quy định trong BLHS, BLTTHS, Luật thi hành
án hình sự, Luật thi hành án dân sự (liên quan đến việc thi hành hình phạt tiền) và các văn bản dưới
luật khác (xem Phụ lục II).
Trong giai đoạn vừa qua, pháp luật liên quan đến xử lý hình sự đối với NCTN đã có những thay đổi
quan trọng. Đặc biệt, BLHS 2015 (sửa đổi năm 2017), BLTTHS 2015, LTCTAND 2014, LTGPL 2017 đã
đẩy mạnh việc giáo dục, phục hồi NCTN phạm tội tại cộng đồng thay thế cho giam giữ, tăng cường
bảo vệ, hỗ trợ NCTN phạm tội thông qua thủ tục tố tụng thân thiện và các dịch vụ hỗ trợ cho NCTN.
6.1. Phạm vi trách nhiệm hình sự của người dưới 18 tuổi
Theo quy định của BLHS, người chưa thành niên bị xử lý hình sự trong các trường hợp sau:
•

Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý
hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng;

Nhằm hạn chế việc xử lý hình sự đối với NCTN, BLHS 2015 đã thu hẹp đáng kể phạm vi trách nhiệm
hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cụ thể, NCTN thuộc nhóm tội này chỉ phải chịu
trách nhiệm hình sự đối với 28/314 tội danh được quy định trong BLHS thuộc 04 nhóm tội phạm: (1)
các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người; (2) các tội xâm phạm sở hữu;
(3) các tội phạm về ma túy; (4) các tội xâm phạm an toàn công cộng.
•

Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội quy
định trong BLHS, trừ những tội phạm mà Bộ luật có quy định khác.

BLHS 2015 cũng thu hẹp phạm vi trách nhiệm hình sự đối với NCTN trong trường hợp chuẩn bị
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phạm tội. Cụ thể, NCTN từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi thực
hiện hành vi chuẩn bị phạm tội đối với hai tội là giết người và cướp tài sản; NCTN từ đủ 16 tuổi đến
dưới 18 tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong 25 tội
phạm cụ thể quy định tại khoản 2 Điều 14 BLHS.
6.2. Chính sách xử lý NCTN phạm tội
Việc xử lý NCTN phạm tội được quy định trong một chương riêng trong BLHS. BLHS quy định rõ mục
đích của việc xử lý NCTN phạm tội là nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành
mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. BLHS yêu cầu bảo đảm lợi ích tốt nhất của NCTN phạm
tội trong quá trình xử lý cùng với những chính sách hình sự đặc thù như sau:
•

Việc xử lý NCTN phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất
nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm;

•

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự NCTN phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết, căn cứ
vào nhân thân của NCTN, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, và yêu cầu
phòng ngừa tội phạm;

BLHS quy định việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục đối với NCTN
phạm tội. Đây chính là một cơ chế xử lý chuyển hướng để cho phép chuyển NCTN phạm tội ra khỏi
hệ thống tư pháp hình sự để giám sát, giáo dục tại cộng đồng. Đặc biệt, so với BLHS 1999, BLHS 2015
đã: i) mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp miễn trách nhiệm hình sự đối với cả người từ đủ 14 tuổi
đến dưới 16 tuổi phạm tội; ii) quy định rõ hơn các điều kiện miễn trách nhiệm hình sự; iii) quy định cụ
thể 03 biện pháp giám sát, giáo dục bao gồm: khiển trách, hòa giải tại cộng đồng và biện pháp giáo
dục tại xã, phường, thị trấn đối với người được miễn trách nhiệm hình sự.
•

Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với NCTN phạm tội;

•

Chỉ áp dụng hình phạt đối với NCTN phạm tội nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và
áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục tại cộng đồng hoặc biện pháp tư pháp giáo dục
tại trường giáo dưỡng không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa. Trong trường hợp
cần áp dụng hình phạt thì hình phạt tù có thời hạn phải là lựa chọn cuối cùng với mức ngắn
nhất phù hợp;

•

Không áp dụng dụng hình phạt bổ sung đối với NCTN phạm tội;

•

Án đã tuyên đối với người dưới 16 tuổi thì không tính để xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

6.3. Các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với NCTNPT
Theo quy định của BLHS, các chế tài áp dụng đối NCTN phạm tội có những điểm đặc thù, khác với
người thành niên phạm tội. BLHS quy định NCTN phạm tội có thể bị áp dụng một trong các hình
phạt hoặc biện pháp tư pháp sau đây:
•

Các hình phạt: BLHS quy định 4 loại hình phạt có thể áp dụng đối với NCTN phạm tội, bao
gồm (1) cảnh cáo; (2) phạt tiền; (3) cải tạo không giam giữ; và (4) tù có thời hạn. Trong số đó,
chỉ có hình phạt tù có thời hạn là hình phạt giam giữ.

•

Biện pháp tư pháp: Giáo dục tại trường giáo dưỡng.
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6.3.1. Các hình phạt
Người chưa thành niên phạm tội, căn cứ đặc điểm nhân thân, độ tuổi, khả năng nhận thức về tính
chất nguy hiểm của hành vi, tính chất và mức độ nghiêm trọng của tội phạm và các tình tiết tăng
nặng và giảm nhẹ và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm, có thể bị áp dụng một trong các hình
phạt sau đây:
Cảnh cáo: được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ,
nhưng chưa đến mức miễn hình phạt. Vì NCTN từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách
nhiệm hình sự về các tội ít nghiêm trọng nên hình phạt này chỉ áp dụng với NCTN từ đủ 16 tuổi đến
dưới 18 tuổi.
Phạt tiền: được áp dụng là hình phạt chính đối với NCTN từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội
ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng hoặc tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi
trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do BLHS quy định, nếu người
đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng. Mức phạt tiền được Tòa án quyết định tuỳ theo tính chất và
mức độ nghiêm trọng của tội phạm. Mức phạt tiền đối với NCTN không quá 1/2 mức tiền phạt mà
điều luật quy định đối với người đã thành niên, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của NCTN
phạm tội.
Cải tạo không giam giữ: được áp dụng đối với NCTN từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất
nghiêm trọng do vô ý hoặc phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc người từ đủ
14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi
thường trú rõ ràng, nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội. So với quy
định của BLHS 1999, BLHS 2015 đã mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối
với cả người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện tội rất nghiêm trọng do lỗi vô ý và người từ đủ
14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc một trong 28 tội danh liệt kê tại khoản 2
Điều 12 BLHS 2015. Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với NCTN phạm tội không quá một phần hai
thời hạn mà điều luật quy định đối với người đã thành niên (tức là tối đa là 18 tháng). Khi áp dụng
hình phạt này, Tòa án giao NCTN phạm tội cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính
quyền địa phương nơi người đó thường trú để giám sát, giáo dục với sự phối hợp chặt chẽ của gia
đình NCTN. NCTN phải thực hiện một số nghĩa vụ theo quy định, bao gồm việc tuân thủ nghiêm
ngặt chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập; không vi phạm các nội quy, quy định
của nhà trường; thường xuyên báo cáo và tự đánh giá về việc học tập với cơ quan hoặc tổ chức chịu
trách nhiệm giám sát, giáo dục. NCTN không bị khấu trừ thu nhập khi bị áp dụng hình phạt này.
Tù có thời hạn: là hình phạt nghiêm trọng nhất áp dụng cho NCTN phạm tội, song BLHS quy định
mức phạt tù phải nhẹ hơn so với người đã thành niên. So với BLHS 1999, BLHS 2015 bổ sung nguyên
tắc áp dụng hình phạt tù có thời hạn chỉ khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không
có tác dụng răn đe, phòng ngừa. Thời hạn cụ thể được quyết định dựa trên độ tuổi của NCTN và tính
chất của tội phạm thực hiện theo nguyên tắc sau đây:
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•

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: mức hình phạt cao nhất được áp dụng
không quá 18 năm tù (nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc
tử hình), hoặc không quá ba phần tư mức phạt tù có thời hạn mà điều luật quy định.

•

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16: mức hình phạt cao nhất được áp dụng không
quá mười hai năm tù (nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc
tử hình) hoặc không quá một phần hai mức phạt tù có thời hạn mà điều luật quy định.
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Án treo: Án treo không phải là hình phạt là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều
kiện. Tòa án có thể cho NCTN bị xử phạt tù không quá ba năm hưởng án treo và ấn định thời gian
thử thách từ một năm đến năm năm nếu người đó có nhân thân tốt, có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở
lên, có nơi cư trú hoặc nơi làm việc rõ ràng, ổn định, và xét thấy việc cho họ hưởng án treo không gây
nguy hiểm cho xã hội hay gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong thời gian thử
thách, Toà án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính
quyền địa phương nơi người đó thường trú để giám sát và giáo dục.
Ngoài ra, BLHS 2015 cũng quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 66 và Điều 106) nhằm
tạo cho NCTN đang chấp hành hình phạt tù có cơ hội được trở về cải tạo tại cộng đồng. NCTN đang
chấp hành án phạt tù có thể được Tòa án quyết định tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện (a)
phạm tội lần đầu; b) có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; c) đã chấp hành được một phần ba thời
hạn phạt tù; và d) có nơi cư trú rõ ràng.
6.3.2. Các biện pháp tư pháp
BLHS quy định, khi xét xử NCTN thì Tòa án phải ưu tiên áp dụng việc miễn trách nhiệm hình sự hoặc
biện pháp tư pháp với tính chất là biện pháp giáo dục, phòng ngừa thay thế cho hình phạt.
BLHS 2015 quy định một biện pháp tư pháp đối với NCTNPT là biện pháp giáo dục tại trường giáo
dưỡng26. Biện pháp này được Tòa án áp dụng đối với NCTN từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu xét
thấy do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của người
đó mà cần đưa người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ (Điều 96). Thời hạn áp dụng
biện pháp này là từ một năm đến hai năm. NCTN phạm tội bị áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục
tại trường giáo dưỡng thì không bị coi là có án tích.
6.4. Thủ tục xử lý NCTN phạm tội
BLTTHS 2015 dành một chương riêng quy định thủ tục tố tụng đặc biệt đối với NCTN, trong đó có
NCTN phạm tội (Chương 32). Những quy định này đã được cụ thể hóa trong Thông tư liên tịch số
06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH (TTLT 06/2018).
Hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử NCTN phạm tội phải tuân thủ các nguyên tắc tố tụng hình
sự cơ bản mà BLTTHS quy định, trong đó có nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền
và lợi ích hợp pháp của cá nhân, bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật, bảo đảm quyền bất
khả xâm phạm về thân thể, bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm tài sản của cá nhân;
suy đoán vô tội, không ai bị kết tội hai lần về một tội phạm, và các nguyên tắc khác nhằm bảo đảm
những bảo vệ pháp lý cơ bản đối với người bị bắt, bị can, bị cáo27. Bên cạnh đó việc xử lý NCTN phạm
tội còn phải tuân thủ những nguyên tắc tố tụng đặc thù sau:
•

Bảo đảm thủ tục tố tụng thân thiện, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, mức độ trưởng thành, khả
năng nhận thức của NCTN;

•

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp và lợi ích tốt nhất của NCTN;

•

Bảo đảm giữ bí mật cá nhân của NCTN;

26

BLHS 1999 quy định hai biện pháp tư pháp có thể áp dụng đối với NCTN phạm tội là giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa
vào trường giáo dưỡng. BLHS 2005 đã chuyển biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thành một biện pháp giám sát, giáo
dục dành cho NCTN được miễn trách nhiệm hình sự (điểm b khoản 1 Điều 95).

27

Xem Chương 2 BLTTHS.
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•

Bảo đảm quyền tham gia tố tụng của người đại diện của NCTN, nhà trường, Đoàn thanh
niên, người có kinh nghiệm, hiểu biết về tâm lý, xã hội, tổ chức khác nơi NCTN học tập, lao
động và sinh hoạt;

•

Tôn trọng quyền được tham gia, trình bày ý kiến của NCTN;

•

Bảo đảm quyền bào chữa, quyền được trợ giúp pháp lý của NCTN;

•

Giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vụ án liên quan đến NCTN.

Người tiến hành tố tụng
Theo quy định của BLTTHS, điều tra viên/cán bộ điều tra, kiểm sát viên, thẩm phán được giao tiến
hành tiến hành tố tụng đối với NCTN phạm tội phải là người đã được đào tạo hoặc có kinh nghiệm
điều tra, truy tố, xét xử vụ án có liên quan đến NCTN, có những hiểu biết cần thiết về tâm lý học, khoa
học giáo dục về NCTN. BLTTHS yêu cầu trong thành phần Hội đồng xét xử phải có một Hội thẩm là
giáo viên hoặc là cán bộ Đoàn thanh niên hoặc người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý NCTN.
Các vấn đề cần xác định trong quá trình tố tụng
BLTTHS yêu cầu trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, phải xác định rõ: 1) tuổi, trình độ phát triển
về thể chất và tinh thần, mức độ nhận thức về hành vi phạm tội của NCTN; 2) điều kiện sinh sống
và giáo dục; 3) có hay không có người thành niên xúi giục; 4) nguyên nhân và điều kiện phạm tội.
Áp dụng biện pháp ngăn chặn
BLTTHS 2015 quy định nhiều biện pháp ngăn chặn có thể được áp dụng nhằm ngăn ngừa người
phạm tội thực hiện tội phạm, bỏ trốn, hoặc cản trở hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Trong số đó có
những biện pháp hạn chế tự do, như bắt, tạm giữ, tạm giam, hoặc không hạn chế tự do như bảo lĩnh,
đặt tiền để bảo đảm, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo quy định của BLTTHS 2015, các biện pháp ngăn chặn, biện pháp áp giải đối với NCTN phạm tội
chỉ được áp dụng trong trường hợp thật cần thiết. Các biện pháp ngăn chặn mang tính hạn chế tự
do như tạm giữ, tạm giam chỉ được áp dụng khi có căn cứ cho rằng việc áp dụng biện pháp giám
sát hoặc ngăn chặn khác không hiệu quả. Trong trường hợp bắt, tạm giữ, tạm giam NCTN thì trong
vòng 24 tiếng, người ra lệnh bắt, tạm giữ, tạm giam phải thông báo ngay cho gia đình, người đại diện
hợp pháp của họ biết. Theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, NCTN phải được giam giữ
trong khu riêng.
BLTTHS 2003 bị phê phán là quy định thời hạn tạm giam quá dài đối với cả người thành niên lẫn
NCTN. Đặc biệt, thời hạn tạm giam có thể được gia hạn trong quá trình tố tụng, thậm chí trong giai
đoạn điều tra có thể được gia hạn đến ba lần đối với trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Do
vậy, NCTN phạm tội đặc biệt nghiêm trọng có thể bị tạm giam đến 22 tháng trong khi chờ xét xử. Để
từng bước khắc phục hạn chế này, BLTTHS 2015 đã có nhiều quy định mới nhằm giảm thời hạn tạm
giam thông qua việc hạn chế gia hạn tạm giam, đồng thời quy định thời hạn tạm giam đối với NCTN
bằng 2/3 thời hạn tạm giam đối với người đủ 18 tuổi trở lên. Những quy định này đã khiến cho thời
hạn tạm giam đối với NCTN phạm tội đã được giảm đáng kể đối với tất cả các loại tội phạm. Cụ thể,
thời hạn tạm giam tối đa đối với tội ít nghiêm trọng giảm 33% từ 5 tháng 15 ngày xuống còn 3 tháng
20 ngày; đối với tội nghiêm trọng giảm gần 41% từ 9 tháng xuống còn 5 tháng 10 ngày; đối với tội rất
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nghiêm trọng giảm 43% từ 13 tháng 15 ngày xuống còn 7 tháng 20 ngày, đối với tội đặc biệt nghiêm
trọng giảm 45% từ 22 tháng xuống còn 12 tháng28.

Bảng 2. So sánh thời hạn tạm giam theo quy định của BLTTHS 2003 và BLTTHS 2015
Ngày 29
Tội ít nghiêm trọng
BLTTHS
2003

Tội nghiêm trọng

BLTTHS 2015

BLTTHS
2003

Tội rất nghiêm trọng

BLTTHS 2015

BLTTHS
2003

Tội đặc biệt nghiêm
trọng

BLTTHS 2015

BLTTHS
2003

BLTTHS 2015

Người
thành
niên và
chưa
thành
niên

Người
thành
niên

Người
chưa
thành
niên

Người
thành
niên và
chưa
thành
niên

Người
thành
niên

Người
chưa
thành
niên

Người
thành
niên và
chưa
thành
niên

Người
thành
niên

Người
chưa
thành
niên

Người
thành
niên và
chưa
thành
niên

Người
thành
niên

Người
chưa
thành
niên

Thông thường

60

60

40

90

90

60

120

120

80

120

120

80

Gia hạn lần 1

30

30

20

60

60

40

90

90

60

120

120

80

Gia hạn lần 2

0

0

0

30

0

0

60

0

0

120

120

80

Gia hạn lần 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

0

0

Tống cộng

90

90

60

180

150

100

270

210

140

480

360

240

Thời hạn
tạm giam
để truy
tố

Thông thường

20

20

14.5

20

20

14.5

30

30

20

30

30

20

Gia hạn

10

10

3.5

10

10

3.5

15

15

10

30

30

20

Tổng cộng

30

30

18

30

30

18

45

45

30

60

60

40

Thời hạn
tạm giam
để xét xử
sơ thẩm

Thông thường

30

30

20

45

45

30

60

60

40

90

90

60

Gia hạn

15

15

10

15

15

10

30

30

20

30

30

20

Tổng cộng

45

45

30

60

60

40

90

90

60

120

120

80

165

165

108

270

240

158

405

345

230

660

540

360

Thời hạn
tạm giam
để điều
tra

TỔNG CỘNG

Sự tham gia của cha mẹ, người giám hộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác
BLTTHS có nhiều quy định để thúc đẩy sự tham gia của cha mẹ và các cơ quan, tổ chức liên quan để
bảo vệ và hỗ trợ NCTN trong quá trình tố tụng. Đại diện của gia đình NCTN, nhà trường, Đoàn thanh
niên, cơ quan, tổ chức khác có quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng. Người đại diện của NCTN được
tham gia việc lấy lời khai, hỏi cung NCTN; đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu, khiếu nại, tố cáo;
đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu liên quan đến việc buộc tội người dưới 18 tuổi trong hồ sơ vụ án sau
khi kết thúc điều tra.
TTLT 06/2018 yêu cầu Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em, cơ quan, tổ chức có liên quan nơi bắt giữ,
nơi xảy ra tội phạm hoặc nơi có thẩm quyền điều tra cử người đại diện cho người tham gia tố tụng
là người dưới 18 tuổi trong trường hợp họ không có nơi cư trú rõ ràng, không xác định được lý lịch
28

Cần lưu ý rằng thời hạn trên chưa tính đến việc gia hạn tạm giam trong giai đoạn điều tra trong những trường hợp hết sức
đặc biệt theo quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng như thời hạn tạm giam trong trường hợp bản
án bị xét xử lại theo trình tự phúc thẩm.

29

Xem các điều 120, 166 và 177, BLTTHS 2003 và các điều 173, 241 và 278, BLTTHS 2015. Về đơn vị tính thời gian, cả BLTTHS 2003
và 2015 đều quy định không nhất quán, có lúc sử dụng đơn vị tháng, có lúc sử dụng đơn vị ngày. Để tiện cho việc so sánh,
chúng tội tạm quy đổi ra ngày, trong đó 1 tháng tạm tính là 30 ngày. Thời hạn tạm giam đối với NCTN được tính tương đối,
bằng 2/3 thời hạn tạm giam áp dụng với người thành niên theo quy định của BLTTHS 2015.
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hoặc có người đại diện nhưng họ cố ý vắng mặt hoặc từ chối tham gia tố tụng.
LTE quy định trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong quá trình tố tụng (Điều
72), cụ thể:
•

Tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn trẻ em và cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em tiếp cận
dịch vụ bảo vệ trẻ em, trợ giúp pháp lý, xã hội, y tế, giáo dục và các nguồn trợ giúp khác;

•

Tìm hiểu, cung cấp thông tin về hoàn cảnh cá nhân và gia đình của trẻ em cho người có
thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính để áp dụng
các biện pháp xử lý, giáo dục và ra quyết định khác phù hợp;

•

Tham gia vào quá trình tố tụng có liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật hoặc
theo yêu cầu của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Bào chữa
NCTN phạm tội có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người bào chữa. Người bào chữa có thể là luật sư,
người đại diện hợp pháp của NCTN hoặc bào chữa viên nhân dân, hoặc trợ giúp viên pháp lý. Trong
trường hợp NCTN hoặc người đại diện hợp pháp của họ không lựa chọn được người bào chữa thì
Đoàn luật sư hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải cử người bào chữa cho họ. LTGPL 2016 quy
định NCTN phạm tội được quyền trợ giúp pháp lý miễn phí.
Lấy lời khai, hỏi cung
BLTTHS 2015 yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải thông báo trước thời gian, địa
điểm lấy lời khai, hỏi cung NCTN cho người bào chữa, cha mẹ, người giám hộ, người bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của người đó.
Việc lấy lời khai NCTN bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, NCTN bị bắt, bị tạm giữ, hỏi cung bị can phải
có mặt người bào chữa hoặc cha mẹ, người giám hộ của người đó.
BLTTHS 2015 yêu cầu không được hỏi cung NCTN quá hai lần trong một ngày và mỗi ngày không
quá hai giờ, trừ một số trường hợp luật định.
TTLT 06/2018 yêu cầu người tiến hành tố tụng khi hỏi cung NCTN phải có thái độ thân thiện, nhẹ
nhàng, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp với độ tuổi, giới tính, khả năng nhận thức của họ. Người
tiến hành tố tụng cũng cần xem xét áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm giảm đến mức thấp nhất
thời gian, số lượng lần lấy lời khai, hỏi cung và phải tạm dừng ngay việc hỏi cung khi NCTN có biểu
hiện mệt mỏi, ảnh hưởng đến khả năng khai báo chính xác, đầy đủ.
Xét xử
LTCTAND 2014 quy định việc hình thành tòa chuyên trách về gia đình và người chưa thành niên
trong hệ thống tòa án nhân dân. Tòa gia đình và người chưa thành niên có thẩm quyền xét xử tất cả
các vụ hình sự mà bị cáo là người dưới 18 tuổi.
Pháp luật quy định đa số vụ án hình sự có bị cáo là NCTN sẽ được xét xử tại phòng xử án thân thiện
của Tòa gia đình và NCTN, trừ một số vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng có bị cáo chưa
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thành niên vẫn được xét xử tại phòng xử án của tòa hình sự30. Tại phòng xử án thân thiện, vị trí của
những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa, phiên họp trong
phòng xử án được bố trí trên cùng một mặt phẳng, sắp xếp theo hình thức bàn tròn. NCTN tham gia
tố tụng tại phiên tòa được ngồi cạnh người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của họ. Đối với các Tòa án chưa có Phòng xét xử thân thiện thì phòng xử án phải được bố
trí theo cách thức thân thiện nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho NCTN.
Pháp luật cũng yêu cầu thẩm phán xét xử các vụ án liên quan đến NCTN phải là người có kinh
nghiệm hoặc đã được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự có người
tham gia tố tụng là NCTN hoặc đã được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về tâm lý học, khoa học giáo
dục đối với NCTN. Hội đồng xét xử phải có một hội thẩm là giáo viên, cán bộ Đoàn thanh niên hoặc
người có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý NCTN.
BLTTHS 2015 yêu cầu việc xét hỏi, tranh luận với bị cáo chưa thành niên tại phiên tòa phải được tiến
hành phù hợp với lứa tuổi, mức độ phát triển của họ. Theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao,
khi xét xử, thẩm phán mặc trang phục làm việc hành chính của Tòa án nhân dân mà không mặc áo
choàng.
Tòa án có thể quyết định xét xử kín nếu có yêu cầu của NCTN hoặc người đại diện của họ hoặc để giữ
bí mật đời tư, bảo vệ NCTN, tuy nhiên, việc tuyên án phải công khai. Những vụ án có người tham gia
tố tụng là NCTN, trong đó có bị cáo chưa thành niên, sẽ không được phép xét xử lưu động.

7. Giáo dục, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL
7.1. Giáo dục, phục hồi tại cộng đồng cho NCTNVPPL
NCTNVPPL cần được giáo dục, phục hồi tại cộng đồng gồm nhiều đối tượng:
•

Người được áp dụng biện pháp thay thế xử lý VPHC quản lý tại gia đình;

•

Người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường thị trấn;

•

Người phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng các biện pháp giám sát, giáo
dục tại cộng đồng;

•

Người phạm tội được hưởng án treo hoặc được tha tù trước thời hạn có điều kiện; và

•

Người bị xử phạt cải tạo không giam giữ.

Việc giám sát, giáo dục, phục hồi cho NCTNVPPL tại cộng đồng được quy định rải rác trong nhiều văn
bản pháp luật mà không được điều chỉnh trong một văn bản pháp luật chung.
Tuy chế độ giáo dục, phục hồi đối với từng loại đối tượng có sự khác nhau nhưng nhìn chung đều
được thực hiện thông qua việc Chủ tịch UBND xã giao NCTN cho một cá nhân trực tiếp giám sát,
giáo dục. Người này có thể là công an xã, cán bộ một tổ chức xã hội ở địa phương như Đoàn thanh
niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh hoặc có thể là tổ trưởng tổ dân phố. Những người này làm việc
30

Những vụ án này gồm: (1) Vụ án hình sự có bị cáo là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố
ý và tội đặc biệt nghiêm trọng; (2) Vụ án hình sự có bị cáo là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm một trong một số tội
đặc biệt nghiêm trọng luật định, ví dụ giết người, hiếp dâm có tình tiết tăng nặng; (3) Vụ án hình sự vừa có bị cáo là người
dưới 18 tuổi vừa có bị cáo là người từ đủ 18 tuổi trở lên (xem Thông tư 02/2018/TT-TANDTC).
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trên tinh thần tình nguyện. Họ cũng không được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm
việc với NCTN mà chủ yếu dựa vào lòng nhiệt tình, sử dụng uy tín và kinh nghiệm của bản thân để
cảm hóa, giáo dục NCTN.
Về phần mình, NCTN phải làm bản cam kết về việc tuân thủ pháp luật và sửa chữa sai phạm. Hàng
tháng NCTNVPPL phải viết kiểm điểm, tự đánh giá quá trình sửa chữa sai phạm, trình diện tại UBND.
NCTN không được tự ý đi khỏi nơi cư trú nếu không được phép.
Từ sau năm 2013, khung pháp luật về giáo dục, phục hồi NCTNVPPL tại cộng đồng đã có nhiều thay
đổi, đặc biệt là với sự ra đời của Nghị định 111/2013/NĐ-CP và Nghị định 37/2018/NĐ-CP. Hai Nghị
định này đã tạo cơ sở pháp lý để hỗ trợ NCTNVPPL phục hồi trên cơ sở áp dụng phương pháp quản
lý trường hợp để cung cấp các biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp để giải quyết các nguyên nhân,
điều kiện VPPL của từng cá nhân NCTNVPPL. Phần dưới đây sẽ tập trung giới thiệu về việc giám sát,
giáo dục phục hồi đối với NCTN được áp dụng biện pháp thay thế cho xử lý vi phạm hành chính
quản lý tại gia đình và biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định
111/2013/NĐ-CP và giáo dục, phục hồi cho NCTN phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự theo
Nghị định 37/2018/NĐ-CP.
Giám sát giáo dục, phục hồi đối với NCTNVPPL được áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình và
biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Việc giám sát giáo dục, phục hồi đối với NCTNVPPL được áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình
và biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn được thực hiện theo quy định của
LXLVPHC và Nghị định 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP.
Đối với người được áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình, trách nhiệm giám sát, giáo dục thuộc về
gia đình của người đó. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã sẽ giao cho một cơ quan, tổ chức phối hợp với
gia đình quản lý, giám sát NCTN. Cơ quan, tổ chức này sẽ cử người trực tiếp cùng với gia đình lập kế
hoạch quản lý, giáo dục NCTN trong đó có các biện pháp hỗ trợ cụ thể, giới thiệu NCTN tham gia các
chương trình học tập, hướng nghiệp, dạy nghề, tìm việc làm, các chương trình tham vấn, phát triển
kỹ năng sống tại địa phương. Người này cũng thường xuyên gặp gỡ để giúp đỡ, động viên NCTN
sửa chữa sai phạm. Gia đình NCTN có trách nhiệm tạo điều kiện để NCTN tham gia các chương trình
học văn hóa, học nghề, tham vấn, kỹ năng sống và các chương trình khác để giúp NCTN phục hồi,
tránh tái phạm.
Đối với trường hợp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức được giao giáo dục, quản lý
người chưa thành niên có trách nhiệm phân công người trực tiếp giúp đỡ NCTN. Người trực tiếp giúp
đỡ NCTN có thể là cộng tác viên công tác xã hội, cộng tác viên trẻ em, hoặc người có uy tín trong
dòng họ, cộng đồng dân cư. Đối với NCTN trong cơ sở bảo trợ, cơ sở trợ giúp trẻ em, thì người được
phân công phải là người có kinh nghiệm quản lý, giáo dục NCTN. Những người này phải có điều kiện,
năng lực và kinh nghiệm giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục.
Người được phân công giúp đỡ phải xây dựng kế hoạch quản lý, giáo dục, giúp đỡ NCTN, trong đó
xác định rõ các biện pháp cụ thể giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ người được giáo dục, thời gian thực
hiện, việc phối hợp với gia đình và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
NCTN bị áp dụng biện pháp này phải viết bản cam kết chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nghiêm
túc sửa chữa sai phạm; thực hiện tốt nghĩa vụ học tập, tu dưỡng, rèn luyện; tham gia các chương
trình học tập hoặc dạy nghề phù hợp; tham gia lao động với hình thức phù hợp; tham gia các
chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương; và đối với
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người nghiện ma túy, phải có nội dung cam kết tham gia chương trình cai nghiện ma túy đã đăng ký.
Nghị định số 111/2013/NĐ-CP cũng quy định Nhà nước hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho
hoạt động này. Ngân sách trung ương chi bổ sung cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân
sách cho hoạt động này.
Người được phân công giúp đỡ được hưởng khoản kinh phí hỗ trợ cho việc quản lý, giáo dục, giúp
đỡ người được giáo dục. Mức hỗ trợ một tháng tối thiểu là 25% mức lương cơ sở đối với mỗi người
được giáo dục, tương đương với khoảng 350.000đ/tháng (khoảng 15 USD)31. Căn cứ vào tình hình
thực tiễn ở địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thể quyết định mức hỗ trợ cao hơn.
Giám sát, giáo dục tại cộng đồng đối với NCTN phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Việc giám sát, giáo dục tại cộng đồng đối với NCTN phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự được
thực hiện theo quy định của Nghị định 37/2018/NĐ-CP. Nghị định này đề cao mục tiêu phục hồi cho
NCTN phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự và phòng ngừa tái phạm, trên cơ sở áp dụng các biện
pháp giám sát, giáo dục phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, độ tuổi, giới tính, nhu cầu cá nhân và vì
lợi ích tốt nhất của người được giám sát, giáo dục, bảo đảm sự tham gia của gia đình, nhà trường và
các cơ quan, tổ chức, cá nhân vào việc thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục.
Nghị định yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã, căn cứ vào tình hình vi phạm pháp luật của NCTN, năng
lực cán bộ và các điều kiện khác ở địa phương lựa chọn từ 3 đến 5 người để cử làm người giám sát,
giáo dục NCTNVPPL ở địa phương mình. Những người này có thể là công an xã, cán bộ văn hóa - xã
hội, tư pháp, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên công tác xã hội cấp xã, hoặc đại
diện các tổ chức xã hội ở địa phương, thậm chí là người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Những
người này phải có đạo đức tốt, có điều kiện, khả năng và kinh nghiệm trong việc giáo dục, giúp đỡ
NCTNVPPL. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn cho những người được lựa
chọn để thực hiện nhiệm vụ.
Chủ tịch UBND xã giao NCTN phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự cho một trong những người
nêu trên để giám sát, giáo dục. Người giám sát, giáo dục NCTN có trách nhiệm thu thập thông tin về
cá nhân, hoàn cảnh gia đình, bạn bè, môi trường sống và học tập của NCTN, nguyên nhân và điều
kiện vi phạm pháp luật của NCTN và nhu cầu hỗ trợ của NCTN để khắc phục những nguyên nhân
đó. Trên cơ sở đó, người này sẽ đề xuất kế hoạch giám sát, giáo dục NCTN trong đó xác định rõ các
biện pháp hỗ trợ, giám sát, giáo dục, lộ trình thực hiện, trách nhiệm cụ thể của cơ quan, tổ chức, cá
nhân liên quan trong việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, phòng ngừa tái phạm. Trong quá trình xây
dựng dự thảo Kế hoạch, người trực tiếp giám sát, giáo dục phải tham khảo ý kiến, nguyện vọng của
người được giám sát, giáo dục và cha, mẹ hoặc người giám hộ của người đó, đồng thời chủ động
liên hệ với các cơ sở cung cấp dịch vụ sẵn có ở địa phương, trao đổi với Trung tâm công tác xã hội
và các cơ quan, tổ chức liên quan để bảo đảm tính phù hợp và khả thi của Kế hoạch. Kế hoạch giám
sát, giáo dục được thảo luận tại cuộc họp liên ngành ở xã, phường và trình Chủ tịch UBND cấp xã ký
thông qua.
Người giám sát, giáo dục có trách nhiệm thường xuyên gặp gỡ, giáo dục, động viên NCTN phục
hồi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của người đó để có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Đồng
thời, người giám sát, giáo dục liên hệ với các cơ quan, tổ chức liên quan để cung cấp các dịch vụ hỗ
trợ cho NCTN theo kế hoạch như học văn hóa, học nghề, tham gia lao động phù hợp, ổn định cuộc
sống, tham gia các lớp kỹ năng sống, các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao sẵn có tại địa phương.
31

Mức lương cơ bản hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
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Trong quá trình thực hiện Kế hoạch giám sát, giáo dục, nếu xét thấy biện pháp giám sát, giáo dục
không phù hợp hoặc việc thực hiện gặp khó khăn thì người trực tiếp giám sát, giáo dục đề xuất
hướng giải quyết hoặc điều chỉnh Kế hoạch, báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.
Theo quy định của Nghị định 37/2018/NĐ-CP, người giám sát, giáo dục NCTN phạm tội được miễn
trách nhiệm hình sự cũng được hưởng kinh phí hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ với mức hỗ trợ
một tháng tối thiểu là 25% mức lương cơ sở đối với mỗi người được giám sát, giáo dục, tức là vào
khoảng 350.000đ/tháng.
Giám sát, giáo dục, phục hồi đối với NCTN phạm tội bị xử phạt cải tạo không giam giữ, áp dụng án
treo, tha tù có thời hạn có điều kiện: được thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự (từ
Điều 61 đến Điều 70 về thi hành án treo; từ Điều 72 đến 81 về thi hành hình phạt cải tạo không giam
giữ). Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC có một số quy định về giám sát,
giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Theo những quy định này, UBND cấp xã có
trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục NCTN.
Như đã nêu trên theo Nghị định 111/2013/NĐ-CP và Nghị định 37/2018/NĐ-CP, người giám sát,
giáo dục NCTNVPPL đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn,
và NCTN phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự để giáo dục, phục hồi tại cộng đồng được hưởng
thù lao. Tuy nhiên, những quy định này không áp dụng đối với người giám sát, giáo dục NCTN phạm
tội được hưởng án treo, hoặc đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, hoặc được tha tù
trước thời hạn có điều kiện.
7.2. Trường giáo dưỡng
Các trường giáo dưỡng do BCA quản lý và hoạt động theo quy định của Luật thi hành án hình sự
2010 và Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/1/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp
xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc và các văn bản dưới luật
khác.
Luật thi hành án hình sự và Nghị định số 02/2014/NĐ-CP quy định các trường giáo dưỡng có trách
nhiệm tổ chức học văn hóa và học nghề cho học sinh. Đối với học sinh chưa đạt trình độ phổ cập
giáo dục tiểu học, trung học cơ sở thì việc học văn hoá là bắt buộc. Đối với học sinh khác thì tuỳ khả
năng, điều kiện thực tế mà tổ chức cho họ học tập phù hợp. Bộ Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm
phối hợp với BCA xây dựng chương trình giáo dục cho trường giáo dưỡng. Văn bằng, chứng chỉ học
văn hóa, học nghề trong trường giáo dưỡng có giá trị như văn bằng, chứng chỉ của các trường phổ
thông.
Ngoài giáo dục phổ thông, học sinh còn phải được tham gia các chương trình giáo dục đạo đức và
hành vi, giáo dục nghề và dạy nghề. BLĐTBXH phải phối hợp với BCA trong việc xây dựng chương
trình giáo dục hướng nghiệp, hướng dẫn, tổ chức dạy nghề và hỗ trợ máy móc, trang thiết bị cần
thiết cho việc dạy nghề cho học sinh.
Ngoài giờ học tập, học sinh phải tham gia lao động do trường tổ chức. Trường có trách nhiệm sắp
xếp công việc phù hợp với lứa tuổi và sức khoẻ của học sinh để bảo đảm sự phát triển bình thường
về thể chất; không bố trí những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại. Thời gian lao động của
học sinh không được quá 02 giờ trong 01 ngày. Thời gian học tập và lao động không quá 07 giờ trong
01 ngày và không quá 35 giờ trong 01 tuần. Kết quả lao động của học sinh được sử dụng phục vụ cải
thiện đời sống, sinh hoạt và học tập của học sinh.
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Học sinh trong các trường giáo dưỡng được giữ liên lạc với gia đình mình thông qua thăm hỏi trực
tiếp và thư từ. Học sinh được gửi và nhận thư, nhận quà và tiền. Trường hợp có tang của thân nhân
trong gia đình hoặc có trường hợp cấp thiết khác và có đơn xin bảo lãnh của gia đình hoặc người
giám hộ, được UBND cấp xã xác nhận thì học sinh có thể về nhà không quá 5 ngày không kể thời
gian đi đường. Thời gian về gia đình được tính vào thời gian chấp hành tại trường.
7.3. Trại giam
Những điều kiện giam giữ NCTN bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn chủ yếu được quy định trong
Luật Thi hành án hình sự 2010 và các văn bản dưới luật. Những văn bản quy phạm pháp luật này có
một số quy định liên quan đến việc đối xử đặc biệt với NCTN là phạm nhân trong các trại giam nhằm
thúc đẩy sự phục hồi và tái hòa nhập của họ.
•

Điều 51 của Luật thi hành án hình sự quy định trại giam có trách nhiệm giáo dục phạm nhân
là NCTN về văn hoá, pháp luật và dạy nghề phù hợp với độ tuổi, trình độ văn hoá, giới tính
và sức khoẻ. Thực hiện bắt buộc học chương trình tiểu học, phổ cập trung học cơ sở và học
nghề. Căn cứ yêu cầu quản lý, giáo dục phạm nhân và thời hạn chấp hành án, trại giam có
trách nhiệm tổ chức dạy học cho phạm nhân theo chương trình, nội dung do Bộ Giáo dục
và đào tạo, BTP, BCA và Bộ Quốc phòng quy định. Phạm nhân được cung cấp thông tin về
thời sự, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

•

Phạm nhân là NCTN được gặp thân nhân không quá ba lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp
không quá 03 giờ, trường hợp đặc biệt được gặp không quá 24 giờ. Phạm nhân được khen
thưởng thì được gặp thân nhân thêm một lần trong 01 tháng. Phạm nhân được liên lạc với
thân nhân qua điện thoại mỗi tháng không quá bốn lần, mỗi lần không quá 10 phút, có sự
giám sát của cán bộ trại giam và tự chịu chi phí.

•

Hai tháng trước khi NCTN hết hạn chấp hành án phạt tù, trại giam thông báo cho cơ quan
thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành xong
án phạt tù về cư trú. Vào ngày cuối cùng của thời hạn chấp hành án phạt tù, trại giam hoàn
chỉnh thủ tục theo quy định của pháp luật để trả tự do cho NCTN; cấp giấy chứng nhận đã
chấp hành xong án phạt tù, cấp khoản tiền từ quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, cấp tiền tàu
xe, tiền ăn trong thời gian đi đường trở về nơi cư trú; trả lại đầy đủ giấy tờ, đồ vật, tiền, tài sản
khác của phạm nhân. Trường hợp người đó không có quần áo thì được cấp một bộ quần áo
để về nơi cư trú.

•

Đối với NCTN ở độ tuổi lao động, có sức khỏe tốt, đạt kết quả rèn luyện tốt, có thời hạn chấp
hành hình phạt tù còn lại ít hơn 36 tháng, và đã nộp đơn xin học nghề thì được phép tham
gia các khóa dạy nghề cao hơn. Sau khi hoàn thành khóa học, NCTN tham gia thi tốt nghiệp,
thi kỹ năng và được cấp chứng chỉ có liên quan theo quy định chung.

7.4. Tái hòa nhập cho người chưa thành niên sau khi ra khỏi các cơ sở giam giữ
Để tạo điều kiện cho NCTN phạm tội nhanh chóng phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp
hành xong hình phạt, pháp luật quy định theo hướng hạn chế tối đa các trường hợp bị xem là có án
tích. Cụ thể là BLHS 2015 chỉ quy định NCTN từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có án tích trong trường
hợp bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và sẽ được
đương nhiên xóa án tích trong thời hạn ngắn hơn rất nhiều so với người đã thành niên. Các trường
hợp NCTN bị kết án khác được coi là không có án tích.
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LTE và Luật thi hành án hình sự cùng các văn bản dưới luật liên quan đã có những quy định cụ thể
nhằm thúc đẩy việc phục hồi và tái hòa nhập xã hội cho NCTNVPPL phạm tội sau khi trở về từ các
trường giáo dưỡng hoặc trại giam.
LTE quy định trách nhiệm của cơ sở giam giữ, trường giáo dưỡng trong việc phối hợp với UBND cấp
xã nơi trẻ em cư trú để thực hiện các biện pháp sau đây nhằm chuẩn bị và thúc đẩy việc tái hòa nhập
cộng đồng cho trẻ em vi phạm pháp luật:
•

Duy trì mối liên hệ giữa trẻ em với gia đình;

•

Tổ chức học văn hóa, học nghề, kỹ năng sống cho trẻ em;

•

Xem xét, đánh giá quá trình chấp hành việc học tập, rèn luyện của trẻ em tại cơ sở giam giữ,
trường giáo dưỡng để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giảm thời hạn chấp hành hình
phạt tù hoặc chấm dứt biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo quy định của pháp
luật.

LTE và Luật thi hành án hình sự yêu cầu trường giáo dưỡng hoặc trại giam thông báo và cung cấp
thông tin có liên quan cho UBND cấp xã nơi trẻ em về cư trú để chuẩn bị việc tiếp nhận và tái hòa
nhập cộng đồng cho trẻ em trong thời gian chậm nhất là 02 tháng trước khi trẻ em chấp hành xong
hình phạt tù, 01 tháng trước khi trẻ em chấp hành xong biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.
Nghị định 56/2017/NĐ-CP đã quy định cụ thể quy trình hỗ trợ, can thiệp, cung cấp các dịch vụ bảo
vệ trẻ em cụ thể, phù hợp, giúp trẻ em VPPL tái hòa nhập cộng đồng.
Hướng dẫn chi tiết về hỗ trợ tái hòa nhập cho người chưa thành niên sau khi ra khỏi trường giáo
dưỡng được quy định trong Nghị định số 02/2014/NĐ-CP. Theo Nghị định này, người chưa thành
niên chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng được ưu tiên học văn hóa, học nghề,
giải quyết việc làm, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ vay vốn để học tập, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc
sống. LTE quy định trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp xã trong việc chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện
kế hoạch can thiệp, hỗ trợ và áp dụng biện pháp bảo vệ đối với trẻ em VPPL để giúp các em tái hòa
nhập cộng đồng. Nghị định 80/2011/NĐ-CP yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã: (i) tổ chức thực hiện
công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên trở về tái hòa nhập cộng đồng;
(ii) phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên;
kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và vận động nhân dân trong khu vực dân cư phối hợp chặt chẽ với
gia đình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên; và (iii) vận động và tạo điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho
người chấp hành xong án phạt tù.
Trại giam và trường giáo dưỡng có trách nhiệm lập Quỹ hòa nhập cộng đồng từ nguồn kinh phí thu
được do kết quả lao động của phạm nhân trại giam, học sinh trường giáo dưỡng để hỗ trợ hoạt động
hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, trong đó có phạm nhân chưa thành niên, và NCTN là học sinh
trường giáo dưỡng khi chấp hành xong hình phạt hoặc quyết định đưa vào trường giáo dưỡng.

8. Nhận xét, đánh giá
Trong gần một thập kỷ rưỡi vừa qua (kể từ năm 2005), nhất là từ năm 2012 đến nay, Việt Nam đã có
những tiến bộ vượt bậc trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến phòng
ngừa, xử lý, phục hồi tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL. Tổng hòa những quy định mới này của
pháp luật đã cho thấy một xu hướng cải cách rõ rệt nhằm xây dựng một hệ thống tư pháp người
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chưa thành niên toàn diện, hiệu quả, thân thiện, có thể đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của NCTNVPPL.
Những tiến bộ nêu trên đã tiếp tục đưa hệ thống chính sách, pháp luật của Việt Nam tiệm cận hơn
nữa với các chuẩn mực quốc tế về quyền trẻ em nói chung và tư pháp trẻ em nói riêng, mặc dù vậy
vẫn chưa đạt tới mức cần thiết để xây dựng một hệ thống tư pháp toàn diện cho NCTN ở Việt Nam.
Phản hồi về Báo cáo của Việt Nam về việc thực hiện CƯQTE, Ủy ban của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ
em đã bày tỏ mối quan ngại của mình về việc “còn thiếu một hệ thống tư pháp toàn diện cho người
chưa thành niên …” đồng thời cũng lưu ý rằng Việt Nam vẫn còn duy trì một “hệ thống xử lý người
chưa thành niên phạm tội vẫn nặng về trừng phạt”, “các biện pháp thay thế giam giữ cho NCTN còn ít
và vẫn chưa có các chương trình phục hồi và tái hòa nhập.”32 Ủy ban kêu gọi Việt Nam tiếp tục hoàn
thiện hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên của mình để phù hợp hoàn toàn với CƯQTE, đặc
biệt là các điều 37, 39 và 40 của Công ước, và với các chuẩn mực quốc tế khác có liên quan.
Phần dưới đây tóm tắt một số thành tựu nổi bật và hạn chế của hệ thống tư pháp người chưa thành
niên ở Việt Nam.
Thành tựu
Trước hết, LTE, BLHS, BLTTHS, LXLVPHC đã quy định những nguyên tắc định hướng, những yêu cầu
cơ bản trong việc phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL.
Những nguyên tắc này yêu cầu bảo đảm lợi ích tốt nhất của NCTN, đối xử với NCTN một cách bình
đẳng, công bằng, tôn trọng, phù hợp với độ tuổi, tăng cường xử lý tại cộng đồng, hạn chế giam giữ,
xử lý nhanh chóng NCTNVPPL.
Bên cạnh đó, LTE yêu cầu việc cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hành
vi VPPL và tái phạm của trẻ em thông qua việc cung cấp các giải pháp can thiệp một cách an toàn,
liên tục, linh hoạt, phù hợp, cá thể hóa, có sự tham gia của tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết
các nguyên nhân, điều kiện VPPL, giúp trẻ em phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng.
Các văn bản pháp luật nêu trên cũng yêu cầu ưu tiên áp dụng các biện pháp xử lý không chính
thức, thay thế cho xử lý vi phạm hành chính và truy cứu trách nhiệm hình sự (xử lý chuyển hướng).
LXLVPHC quy định hai biện pháp thay thế cho xử lý vi phạm hành chính, còn BLHS đã quy định miễn
trách nhiệm hình sự và ba biện pháp giám sát, giáo dục tại cộng đồng có thể được áp dụng đối với
NCTN phạm tội trong một số trường hợp.
Cả LXLVPHC và BLHS đều yêu cầu hạn chế áp dụng các chế tài hạn chế tự do đối với NCTNVPPL, cụ
thể là biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và hình phạt tù có thời hạn. BLTTHS 2015 giảm đáng kể
thời hạn tạm giam đối với NCTN. Ví dụ, thời hạn tạm giam tối đa đối với tội đặc biệt nghiêm trọng đã
giảm 45% từ 22 tháng xuống còn 12 tháng.
Một thành tựu nổi bật nữa là việc LTCTAND 2014 quy định hình thành tòa gia đình và người chưa
thành niên trong hệ thống tòa án nhân dân với tư cách là tòa chuyên trách về các vấn đề của người
chưa thành niên và gia đình. Đây là bước tiến hết sức mạnh mẽ trong việc chuyên môn hóa các thiết
chế tư pháp người chưa thành niên, trên cơ sở thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em của
Liên hợp quốc.
Các văn bản pháp luật trên cũng đã tạo cơ sở pháp lý để tăng cường các dịch vụ phòng ngừa, hỗ
trợ, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với độ tuổi, điều kiện, hoàn cảnh cá nhân của người
chưa thành niên, mang tính linh hoạt nhằm giải quyết các nguyên nhân và điều kiện vi phạm pháp
32

Những nhận xét kết luận của Ủy ban về Quyền Trẻ em, Việt Nam, Tài liệu của LHQ số CRC/C/VNM/CO/3-4 (2012).
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luật. Nổi bật nhất là việc LTGPL mở rộng phạm vi trợ giúp pháp lý đối với toàn bộ trẻ em và người
chưa thành niên phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định
37/2018/NĐ-CP quy định cụ thể hơn về việc áp dụng biện pháp thay thế xử lý hành chính và hình sự,
và biện pháp xử lý vi phạm hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đồng thời thúc đẩy việc áp
dụng phương pháp quản lý ca để quản lý và giáo dục người chưa thành niên vi phạm hành chính.
Bên cạnh đó, LTE lần đầu tiên quy định vai trò, trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em tại
cấp xã trong quá trình tố tụng, xử lý VPHC, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định 37/2018/NĐCP quy định việc hình thành nhóm cán bộ tư pháp trẻ em bán chuyên nghiệp trong việc giám sát,
giáo dục NCTN phạm tội được miễn TNHS để giáo dục, phục hồi tại cộng đồng. Nghị định 56/2017/
NĐ-CP đã quy định cụ thể quy trình hỗ trợ, can thiệp, cung cấp các dịch vụ bảo vệ trẻ em cụ thể, phù
hợp, giúp trẻ em VPPL tái hòa nhập cộng đồng.
BLTTHS, LXLVPHC và nhiều văn bản dưới luật đã có các quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ
pháp lý đối với NCTNVPPL và thủ tục tố tụng, xử lý thân thiện đối với NCTN, cho phép NCTNVPPL
và gia đình được tham gia đầy đủ hơn vào quá trình xử lý, được bảo vệ sự riêng tư tốt hơn. Đặc biệt,
LXLVPHC chuyển thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ cơ quan
hành chính sang cho cơ quan tư pháp đã thể hiện tinh thần đổi mới quan trọng trong việc bảo đảm
các quyền tố tụng và một số quyền hợp pháp của người chưa thành niên.
Hệ thống báo cáo, quản lý số liệu về NCTNVPPL cũng đã được tăng cường một bước với việc ban
hành Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thu thập,
quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về NCTNVPPL và Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018
quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và
theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Hạn chế
Thiếu kế hoạch chiến lược về tư pháp NCTN và cơ chế điều phối, phối hợp liên ngành hiệu quả
Như đã phân tích ở trên, ở Việt Nam có rất nhiều cơ quan, tổ chức tham gia vào việc phòng ngừa, xử lý,
giáo dục và phục hồi cho NCTNVPPL. Tuy nhiên, hiện chưa có một cơ quan nào được giao trách nhiệm
điều phối các hoạt động liên quan đến tư pháp người chưa thành niên, hoặc một cơ chế khác để bảo
đảm sự hợp tác, phối hợp liên ngành hiệu quả trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung các
văn bản pháp luật liên quan đến NCTNVPPL trong thời gian qua mặc dù thể hiện một xu hướng cải cách
mạnh mẽ nhưng còn thiếu một tầm nhìn tổng thể, mang tính chiến lược nhằm bảo đảm sự nhất quán
và đồng bộ của hệ thống chính sách, pháp luật. Việc triển khai thi hành các quy định mới của pháp luật
được tiến hành theo ngành dọc mà thiếu sự điều phối chung, do đó dễ gây ra phân tán, thiếu sự phối
hợp, cộng tác và làm giảm hiệu quả phòng ngừa, xử lý, giáo dục và phục hồi cho NCTNVPPL.
Hệ thống chính sách, pháp luật về tư pháp NCTN vẫn còn tản mạn và khiếm khuyết
Hiện vẫn chưa có một đạo luật về tư pháp NCTN tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho một hệ thống tư
pháp cho NCTN riêng biệt và đặc thù. Việc phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập cộng
đồng đối với NCTNVPPL được thực hiện thông qua một loạt các luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư
và các chương trình, chính sách khác nhau. Trong thập kỷ vừa qua, các đạo luật cơ bản liên quan đến
tư pháp người chưa thành niên đều lần lượt được sửa đổi, bổ sung, nhưng lại không theo một định
hướng chiến lược nên chưa hỗ trợ, bổ sung đầy đủ được cho nhau để tạo thành một khung pháp lý
hoàn chỉnh điều chỉnh cả quá trình phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng
cho NCTNVPPL. Ví dụ: BLHS giới hạn trách nhiệm hình sự của NCTN từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi ở 28
loại tội do luật quy định, nhưng LXLVPHC và các đạo luật khác chưa quy định biện pháp xử lý, giáo
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dục, phục hồi đối với NCTN thực hiện những hành vi có dấu hiệu của tội phạm không thuộc 28 tội
này. Đặc biệt, việc xử lý NCTNVPPL được thực hiện theo hai hệ thống pháp luật hành chính và hình sự
với sự độc lập nhất định dẫn đến tình trạng không nhất quán trong chính sách xử lý. Ví dụ, theo quy
định của BLHS thì án đã tuyên đối với người từ từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì không được tính để
xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm, nhưng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì không có
quy định tương tự. Theo quy định của LXLVPHC, NCTN bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, nếu
trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà
không tái phạm thì được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (Điều 7).
Bên cạnh đó còn phải kể đến sự chồng lấn giữa các chế tài hành chính và hình sự, cụ thể là sự chồng
lấn giữa biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng với biện pháp tư pháp giáo dục tại
trường giáo dưỡng, biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, với biện pháp giáo
dục tại xã, phường, thị trấn quy định trong BLHS.
Các văn bản pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung tuy có nhiều điểm tiến bộ nhưng vẫn
còn một số khiếm khuyết, chẳng hạn:
•

Trong khi Bộ luật Dân sự quy định tuổi thành niên là 18 tuổi, LTE định nghĩa trẻ em là người
dưới 16 tuổi. Định nghĩa trẻ em như vậy chưa phù hợp với CƯQTE theo đó “trẻ em có nghĩa
là mọi người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp áp dụng quy định tuổi thành niên sớm
hơn” (Điều 1). Kết quả là những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng,
phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cũng như các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp
đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt quy định tại Điều 70 LTE không được áp dụng đối với
NCTNVPPL ở độ tuổi 16 đến dưới 18.

•

LXLVPHC lẫn BLHS đều quy định rằng các chế tài giam giữ (đưa vào trường giáo dưỡng, phạt
tù có thời hạn) chỉ được áp dụng sau cùng, khi xét thấy các biện pháp giáo dục, phục hồi
khác không đủ bảo đảm hiệu quả răn đe, phòng ngừa. Mặc dù vậy, cả hai đạo luật này đều
quy định chỉ được áp dụng các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính và miễn trách
nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể thay vì cho phép người có thẩm quyền xử lý
vi phạm hành chính và thẩm phán dựa vào niềm tin nội tâm của mình mà cân nhắc, quyết
định, căn cứ vào nhân thân người vi phạm, hoàn cảnh sống, môi trường gia đình, nhà trường
cũng như sự cần thiết phải cách ly NCTN khỏi gia đình, cộng đồng. LXLVPHC chỉ có một biện
pháp thay thế duy nhất cho biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà không có biện
pháp thay thế cho chế tài hạn chế tự do là biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

•

Phạm vi miễn trách nhiệm hình sự đối với NCTN phạm tội còn hẹp, chẳng hạn NCTN phạm tội
từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thực hiện tội rất nghiêm trọng thì không được miễn TNHS
kể cả do lỗi vô ý. Một số tội phạm được thực hiện khá phổ biến của NCTN như cố ý gây thương
tích, cướp giật, kể cả thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng, thì lại bị loại trừ
khỏi phạm vi miễn trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, BLHS cho phép người đại diện của NCTN
đồng ý áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục để được miễn trách nhiệm thay cho NCTN, điều
này không hoàn toàn phù hợp với Bình luận chung số 10 của Ủy ban quyền trẻ em, theo đó
mọi trường hợp xử lý chuyển hướng đối với NCTN đều phải có sự đồng ý của người đó.

•

Thời hạn tạm giam đối với NCTN phạm tội đã được giảm đáng kể theo quy định của BLTTHS
2015, mặc dù vậy vẫn còn rất dài. Trong trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, NCTN
có thể bị tạm giam đến 12 tháng, thậm chí dài hơn trong những trường hợp ngoại lệ theo
quyết định của Viện trưởng VKSNDTC. Thời hạn này là quá dài, so với khuyến nghị của Ủy ban
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Quyền trẻ em của LHQ trong Bình luận chung số 10 là thời hạn tạm giam đối với NCTN phạm tội
không nên quá 6 tháng.
•

Thời hạn tối đa của hình phạt tù có thời hạn đối với NCTN là 18 năm đối với NCTN phạm tội từ
16 tuổi trở lên, và 12 năm đối với NCTN phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. So với các chuẩn
mực quốc tế, thời hạn này cũng là quá dài.

•

BLTTHS quy định việc xét xử kín đối với NCTN phạm tội nếu có yêu cầu của NCTN hoặc người đại
diện của họ hoặc để giữ bí mật đời tư, bảo vệ NCTN, nhưng lại yêu cầu tuyên án phải công khai.
Quy định này chưa đủ để bảo đảm sự riêng tư của NCTN theo hướng dẫn của Quy tắc Bắc kinh.
Quy tắc Bắc Kinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không tiết lộ danh tính của NCTNVPPL
nhằm ngăn ngừa sự miệt thị và cản trở quá trình phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng của NCTN.

•

LTGPL mặc dù đã mở rộng đáng kể phạm vi trợ giúp pháp lý miễn phí đối với trẻ em và NCTN,
NCTNVPPL từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị xử lý vi phạm hành chính lại không thuộc đối tượng
được trợ giúp pháp lý miễn phí, kể cả các em thuộc đối tượng bị đưa vào trường giáo dưỡng là
một loại chế tài hạn chế tự do.

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình phát triển một đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên
nghiệp để hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội. Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa có một đạo luật khung
quy định vai trò và nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong các lĩnh vực, kể cả lĩnh vực tư pháp.
LTE đã quy định trách nhiệm của người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong việc tìm hiểu, cung cấp
thông tin về hoàn cảnh cá nhân và gia đình của trẻ em cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng,
người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính để áp dụng các biện pháp xử lý, giáo dục và ra quyết
định khác phù hợp. Điều này phù hợp với hướng dẫn của Quy tắc Bắc Kinh theo đó để có thể ra quyết
định phù hợp thì tòa án cần có thông tin chi tiết về hoàn cảnh gia đình, xã hội của NCTN. Những thông
tin này cần đưa vào một báo cáo điều tra xã hội do một nhân viên công tác xã hội chuẩn bị và đệ trình
ra tòa. Tuy nhiên, do LTE quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi nên quy định nêu trên sẽ không áp dụng
đối với NCTNVPPL từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Bên cạnh đó, cũng chưa có một đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp được đào tạo và hưởng thù lao để có
trách nhiệm hỗ trợ, phục hồi cho NCTNVPPL tại cộng đồng và điều này sẽ gây trở ngại cho việc bảo
đảm hiệu quả giáo dục, phục hồi cho NCTNVPPL theo hướng dẫn Tokyo. Nghị định 111/2013/NĐ-CP
và Nghị định 37/2018/NĐ-CP quy định việc thù lao cho người giám sát, giáo dục NCTNVPPL đang chấp
hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, và NCTN phạm tội được miễn trách
nhiệm hình sự để giáo dục, phục hồi tại cộng đồng. Quy định này không áp dụng đối với người giám
sát, giáo dục NCTN phạm tội được hưởng án treo, hoặc đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam
giữ, hoặc được tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Thiếu đội ngũ chuyên trách để giải quyết các vụ việc liên quan đến NCTN: Việc hình thành Tòa gia đình
và người chưa thành niên trong hệ thống tòa án nhân dân là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy
cách thức tiếp cận chuyên môn hóa trong việc xử lý các vụ án của NCTN. Tuy nhiên, ở các cơ quan công
an, kiểm sát, luật sư thì vẫn chưa có các cán bộ chuyên trách được trang bị các kiến thức và kỹ năng cần
thiết để làm việc có hiệu quả với NCTN. Một trong những khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em của
Liên hợp quốc sau khi xem xét báo cáo của Việt Nam về tình hình thực hiện CƯQTE là cần hình thành các
đơn vị hoặc nhóm điều tra viên chuyên trách để điều tra các vụ án liên quan đến NCTN. Bên cạnh đó, Tòa
gia đình và người chưa thành niên hiện nay mới chỉ được hình thành ở 36 tỉnh và thành phố trực thuộc
trung ương. Ở những tỉnh thành còn lại cũng như ở cấp huyện hiện nay vẫn chưa có thẩm phán chuyên
trách để giải quyết những vụ án liên quan đến NCTN như theo hướng dẫn của Thông tư 01/2016/TT-CA.
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PHẦN IV. THỰC TRẠNG NGƯỜI
CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM
PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN XỬ LÝ
1. Hệ thống dữ liệu về tư pháp NCTN
Cho đến nay Việt Nam vẫn chưa có một hệ thống thống kê thống nhất, với các số liệu đáng tin cậy về
tình hình NCTNVPPL, bao gồm cả vi phạm hành chính và phạm tội hình sự. Thay vào đó, các cơ quan
tham gia vào quá trình xử lý NCTNVPPL thu thập số liệu theo chức năng và báo cáo theo hệ thống
riêng của mình. Dưới đây là một số nguồn số liệu nổi trội:
Số liệu NCTNVPPL bao gồm cả NCTNVPPL hành chính và NCTN bị xử lý hình sự của CCSHS,
BCA
Thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi thanh
thiếu niên giai đoạn 2006-2010 thuộc Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, CCSHS của
BCA đã tiến hành định kỳ thu thập và báo cáo số liệu về NCTNVPPL, bao gồm cả NCTNVPPL hành
chính và NCTN bị xử lý hình sự. Số liệu này được cung cấp cho BLĐTBXH để tổng hợp cùng các số
liệu khác về tình hình trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để đưa vào cuốn Chỉ tiêu trẻ
em Việt Nam xuất bản gần như hàng năm. Tuy nhiên, số liệu thống kê này chỉ phản ảnh số vụ việc và
đối tượng vi phạm do lực lượng cảnh sát hình sự xử lý, chưa bao gồm số liệu về NCTN vi phạm hành
chính bị các cơ quan khác xử lý, do vậy chưa phản ảnh chính xác bức tranh về NCTNVPPL ở Việt Nam.
Số liệu thống kê tội phạm của VKSNDTC
VKSNDTC là cơ quan có chức năng thống kê tội phạm, định kỳ thu thập số liệu tội phạm do cả người
thành niên lẫn người chưa thành niên thực hiện. VKSNDTC có hệ thống thu thập và báo cáo thống
kê khá phát triển, quy củ và có độ chính xác cao. Các số liệu do VKSNDTC thu thập bao gồm số liệu
khởi tố, truy tố và xét xử, được phân tổ theo nhóm tuổi, giới tính, vùng miền, loại tội phạm. Tuy nhiên,
nguồn số liệu này hiện nay chưa được định kỳ công bố rộng rãi cho công chúng.
Số liệu xét xử NCTN phạm tội
Song song với hệ thống thống kê tội phạm của VKSNDTC, TANDTC cũng thu thập và báo cáo số liệu
xét xử, trong đó có số liệu liên quan đến NCTN. Nguồn số liệu này cũng chưa được định kỳ công bố
rộng rãi cho công chúng.
Số liệu NCTNVPPL bị xử lý vi phạm hành chính
LXLVPHC 2012 giao cho BTP trách nhiệm thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính, trong đó có nhiệm vụ thống kê, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm
hành chính. Thực hiện nhiệm vụ này, Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp
luật, BTP đang tiến hành xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu này. Đặc biệt, năm 2018, BTP đã ban hành
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Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong đó yêu cầu tách
riêng số liệu NCTN bị xử lý vi phạm hành chính, phân tổ theo giới tính. Từ năm 2014, các số liệu về xử
lý vi phạm hành chính đối với NCTNVPPL đã được thu thập và báo cáo đầy đủ hơn, đặc biệt là NCTN
bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Mặc dù vậy, việc thu thập và báo cáo số liệu NCTN bị xử
phạt hành chính và áp dụng các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính vẫn còn gặp khó khăn.
Đặc biệt, việc phân tổ theo giới tính, nhóm tuổi, loại vi phạm và các tiêu chí khác còn hạn chế. Nguồn
số liệu này chưa được tích hợp vào số liệu NCTNVPPL nói chung, và cũng chưa được công bố rộng rãi,
định kỳ cho công chúng.
Số liệu thi hành biện pháp giáo dưỡng và hình phạt
Cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, BCA thường xuyên thu
thập và báo cáo số liệu về tình hình giám sát, giáo dục đối với NCTN trong trường giáo dưỡng và trại
giam. Tuy nhiên, các số liệu này cũng không được công bố rộng rãi và có hệ thống.
Với mong muốn hình thành một hệ thống thu thập và quản lý thống nhất số liệu về NCTNVPPL, năm
2013, liên ngành lao động, Thương binh và xã hội, công an, kiểm sát, và tòa án, đã ban hành Thông tư
liên tịch số 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung
cấp và sử dụng số liệu về NCTNVPPL. Thông tư này quy định việc thu thập và báo cáo số liệu về
NCTNVPPL, cả vi phạm pháp luật hành chính lẫn tội phạm hình sự, dựa trên 21 chỉ số tư pháp người
chưa thành niên thuộc 6 nhóm:
(1) Thống kê chung về NCTNVPPL;
(2) Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với NCTNVPPL để giao gia đình, tổ chức giám sát, giáo dục;
(3) Tạm giữ, tạm giam;
(4) Nhân thân của NCTN phạm tội;
(5) Áp dụng chế tài; và
(6) Tái hòa nhập cộng đồng
Thông tư này giao trách nhiệm cho BCA, VKSNDTC, TANDTC, và BLĐTBXH thu thập số liệu theo những
chỉ số cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và định kỳ báo cáo cho BLĐTBXH
để tổng hợp.
Mặc dù vậy, việc thực hiện Thông tư này hiện đang gặp khó khăn, đặc biệt là việc thu thập thông
tin liên quan đến NCTNVPPL được tái hòa nhập cộng đồng, cũng như việc tổng hợp số liệu do các
ngành công an, kiểm sát, tòa án thu thập.

2. Thực trạng NCTNVPPL
Phần này phân tích thực trạng NCTNVPPL, bao gồm NCTN vi phạm pháp luật hành chính và NCTN
phạm tội hình sự trong giai đoạn 2006-2018.
Mức độ phổ biến, xu hướng biến động
Theo thống kê của CCSHS, BCA, trong hơn một thập kỷ vừa qua, mỗi năm trung bình có khoảng
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8.300 vụ vi phạm pháp luật do NCTN thực hiện, khoảng 13.000 NCTN bị xử lý vi phạm hành chính
và hình sự mỗi năm. Năm 2017, tỷ lệ NCTNVPPL là khoảng 26 em trên 100.000 dân số dưới 18 tuổi33.
Cũng theo nguồn số liệu này, tình hình NCTNVPPL trong thập kỷ qua nhìn chung đã được cải thiện.
Số NCTNVPPL, cả vi phạm hành chính lẫn phạm tội hình sự, đã giảm gần 60% từ 16.446 em trong
năm 2006 xuống còn 6.632 em năm 2018. Tương tự như vậy, trong giai đoạn này số vụ vi phạm pháp
luật có người vi phạm là NCTN đã giảm hơn 57%, từ 10.468 vụ năm 2006 còn 4.441 vụ năm 2018.
Số vụ vi phạm hành chính do NCTN thực hiện giảm mạnh (66%), còn số vụ phạm pháp hình sự của
NCTN giảm với tốc độ chậm hơn nhiều (35%).

Hình 3: Số vụ và số NCTN vi phạm pháp luật (2006-2018)
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Tuy nhiên, số liệu nêu trên chưa phản ảnh hết tình hình NCTNPPL bị xử lý vi phạm hành chính, và
do đó cũng chưa đưa ra được bức tranh đầy đủ về tình hình NCTNVPPL. Đó là vì thẩm quyền xử lý
vi phạm hành chính được pháp luật giao cho rất nhiều cơ quan, cá nhân, bao gồm chủ tịch ủy ban
nhân dân cách cấp, công an các cấp, và nhiều cơ quan hành chính nhà nước khác. Riêng thẩm quyền
áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính mang tính chất tước tự do, trong đó có biện pháp
đưa vào trường giáo dưỡng, thuộc về tòa án nhân dân. Do có quá nhiều cơ quan có thẩm quyền xử
lý vi phạm hành chính như vậy, việc thống kê, tổng hợp, báo cáo, số liệu về xử lý vi phạm hành chính
luôn luôn gặp rất nhiều khó khăn và khó bảo đảm đầy đủ, toàn diện. Thực hiện LXLVPHC, từ năm
2014 các số liệu về xử lý vi phạm hành chính đối với NCTNVPPL đã được thu thập và báo cáo đầy
đủ hơn, đặc biệt là NCTN bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Số liệu do Cục quản lý xử lý vi
phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, BTP, đưa ra cho thấy số NCTNVPPL bị xử lý vi phạm
hành chính lớn hơn rất nhiều. Cụ thể là trong giai đoạn 2014-2017, trung bình mỗi năm có khoảng
12.000 NCTN bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường thị trấn và đưa vào
trường giáo dưỡng. Tạm kết hợp với số liệu trên của CCSHS thì có thể ước tính mỗi năm có ít nhất

33

6.818 NCTNVPPL năm 2017 (CCSHS, BCA) tính trên tổng dân số dưới 18 tuổi là 26.224.704 người (Tổng cục thống kê, Điều tra
biến động dân số và nhà ở 2017).
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khoảng 18.000 NCTNVPPL34.
Nguồn số liệu từ Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật cũng cho thấy một
sự tăng vọt về số NCTNVPPL áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong hai năm 2015-201635. Tuy
nhiên, theo chúng tôi điều đó không có nghĩa là tình hình NCTN vi phạm pháp luật hành chính trong
giai đoạn này gia tăng. Cần lưu ý rằng trong năm 2014, việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành
chính bị chững lại do LXLVPHC 2012 đã đưa ra nhiều quy định mới liên quan đến xử lý vi phạm hành
chính đối với NCTNVPPL, đặc biệt về thẩm quyền và thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo
dục tại xã, phường thị trấn và đưa vào trường giáo dưỡng. Việc chuyển đổi thẩm quyền, làm quen với các
thủ tục mới đã khiến cho việc áp dụng các biện pháp này chững lại trong năm 2014, và nhiều hồ sơ xử
lý bị dồn lại thực hiện trong các năm sau đó. Cần tiếp tục theo dõi trong những năm tới thì mới có thể
đánh giá chính xác về xu hướng tăng giảm trong vi phạm pháp luật hành chính của NCTN.
Những phân tích trên cho thấy một nhu cầu cấp thiết phải có một hệ thống thống kê về tư pháp
người chưa thành niên thống nhất, tích hợp các số liệu NCTNVPPL hành chính lẫn NCTN phạm tội từ
những nguồn số liệu ổn định và đáng tin cậy.
Loại vi phạm
Phần lớn vi phạm pháp luật do NCTN thực hiện là vi phạm hành chính, trung bình chiếm gần 63%
trong tổng số vụ vi phạm pháp luật do NCTN thực hiện trong giai đoạn từ năm 2006-2018. Trong giai
đoạn này, số vụ VPHC do NCTN thực hiện giảm mạnh (66%), trong khi số vụ phạm tội hình sự của NCTN
giảm với tốc độ chậm hơn nhiều (gần 35%). Điều đó khiến cho tỷ trọng các vụ phạm tội hình sự trên
tổng số VPPL do NCTN thực hiện lại tăng lên. Nếu như năm 2006, gần 73% vi phạm pháp luật của NCTN
là VPHC, 27% là phạm tội hình sự, thì đến năm 2018, tỷ lệ này là 58% VPHC và 42% phạm tội hình sự.

Hình 4. Số vụ vi phạm pháp luật do NCTN thực hiện theo hình thức xử lý (2006-2018)
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Xem cụ thể hơn ở mục 2, tiểu mục 3.2 của Phần này.

35

Đặng Thanh Sơn- Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL, BTP (2018), Kỷ yếu Hội thảo Một số đề xuất hoàn thiện hệ thống tư
pháp người chưa thành niên tại Việt Nam do BTP phối hợp với Konrad Adenauer Stiftung tổ chức
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Về loại vi phạm do NCTN thực hiện, cũng theo CCSHS, BCA, các hành vi xâm phạm sở hữu là phổ biến
nhất (gần 46%) đặc biệt là trộm cắp tài sản (gần 38%). Các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe,
danh dự, nhân phẩm của người khác chiếm hơn 18% trên tổng số vi phạm. Các loại hành vi đặc biệt
nghiêm trọng, thường thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, như giết người
chiếm 1,4%, hiếp dâm, cưỡng dâm chiếm 2%, cướp tài sản 3%, cướp giật tài sản chiếm 3.6%36.
Đi sâu vào nghiên cứu số liệu phạm tội hình sự, theo số liệu của Cục thống kê tội phạm và công nghệ
thông tin (CTKTP&CNTT), VKSNDTC, trong giai đoạn 2011-2015, gần 71% bị can chưa thành niên bị khởi
tố về một trong bốn tội danh sau: trộm cắp tài sản (34%), cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
khỏe của người khác (16,8%), cướp tài sản (11,9%), và cướp giật tài sản (8,1%). Ngoài ra còn sáu tội danh
khác cũng phổ biến nhưng ở mức độ thấp hơn rất nhiều, bao gồm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái
phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (4,8%), giết người (4,6%), vi phạm các quy định về điều khiển giao
thông đường bộ (3,2%), đánh bạc (2,6%), hiếp dâm trẻ em 2,6%, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
(1,7%).
Trong giai đoạn 2011-2015, tổng số NCTN bị khởi tố giảm hơn 23%. Phân tích cơ cấu 10 tội danh phổ
biến nhất do NCTN thực hiện trong giai đoạn này cho thấy tỷ lệ NCTN phạm các tội trộm cắp tài sản
và tàng trữ, vận chuyển, mua bán, chiếm đoạt trái phép chất ma túy, tính trên tổng số NCTN bị khởi
tố có xu hướng tăng. Tỷ lệ NCTN bị khởi tố về 8 tội danh còn lại trên tổng số NCTN bị khởi tố nhìn
chung giảm, giữ nguyên hoặc tăng không đáng kể.

Hình 5. Tỷ lệ NCTN bị khởi tố theo 4 tội danh phổ biến nhất và các tội danh khác (2011-2015)
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CCSHS, BCA, Số liệu VPPL của NCTN trong ba năm 2016-2018.
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Hình 6. Tỷ lệ NCTN bị khởi tố theo 6 loại tội danh phổ biến tiếp theo (2011-2015)
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Khu vực địa lý
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung có đông NCTNVPPL
nhất. Tuy nhiên, Tây nguyên lại là vùng có tỷ lệ NCTNVPPL cao nhất, khoảng 45 em trên 100.000
dân số chưa thành niên37. Trong giai đoạn 2012-2018, trừ vùng Trung du và miền núi phía Bắc, số
NNCTNVPPL nhìn chung giảm ở tất cả các vùng miền trên cả nước, mặc dù với tỷ lệ không đồng
đều. Ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc, số NCTNVPPL tăng nhẹ năm 2013, giảm trong hai năm
2016-2017 nhưng đến năm 2018 lại tăng lên gần bằng với số NCTNVPPL năm 2012.
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Hiếp dâm trẻ em
Tàng trữ, VC, MB trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy

886 NCTNVPPL (CCSHS, BCA) năm 2017 trên 1.963.139 dân số dưới 18 tuổi ở Tây Nguyên (Tổng cục thống kê, Điều tra biến
động dân số và nhà ở 2017).

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ, PHỤC HỒI, TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM
PHÁP LUẬT VÀ TÌNH HÌNH NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

Hình 7. Tỷ lệ NCTNVPPL trên 100.000 dân số chưa thành niên theo vùng miền, so sánh với tỷ lệ
chung của cả nước (2017)
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Bảng 3. NCTNVPPL theo vùng, miền (2012-2013, 2016-2018)
2012

2013

2016

2017

2018

Đồng bằng sông Hồng

1.606

1.286

905

820

820

Trung du và miền núi phía Bắc

1.105

1.196

706

761

1.050

Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung

3.394

2.983

2.576

2.184

1.998

Tây Nguyên

1.191

1.039

967

886

673

Đông Nam bộ

2.448

2.234

1.081

1.184

1.051

Đồng bằng sông Cửu Long

1.931

1.865

1.082

983

1.040

Nguồn: BLĐTBXH, BCA39

Nghiên cứu số liệu NCTN bị khởi tố trong giai đoạn 2011-2018 cho thấy vùng Bắc Trung bộ và duyên
hải miền Trung là khu vực có nhiều bị can là NCTN nhất trên cả nước, tiếp đến là Đông Nam bộ. Tuy
nhiên, Tây Nguyên mới là nơi có tỷ lệ NCTN bị khởi tố cao nhất (29 người trên 100.000 NCTN), tiếp
đến là vùng Đông Nam bộ (18 người trên 100.000 NCTN). Vùng Trung du và miền núi phía Bắc là nơi
có số lượng cũng như tỷ lệ NCTN bị khởi tố thấp nhất.

38

Tổng cục thống kê, Điều tra biến động dân số và nhà ở 2017

39

BLĐTBXH, Chỉ tiêu trẻ em Việt Nam 2012-2013, 2013-2014. Số liệu NCTNVPPL 2016-2018 do CCSHS, BCA cung cấp
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Bảng 4. NCTN bị khởi tố theo vùng miền (2011-2018)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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1.439

1.376

1.171

934

793

587

618

603

7.521
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690
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574
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401

406

4.095

1.655

1.805

1.483

1.486

1.269
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928
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10.639
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756

667

428
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1.392
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Nguồn: VKSNDTC

Hình 8. Tỷ lệ NCTN bị khởi tố theo vùng miền (2011-2018)
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Nguồn: VKSNDTC

Các tỉnh có số bị can chưa thành niên thường xuyên ở mức cao (trung bình trên 150 bị can một năm)
gồm có thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Ðồng Nai, Gia Lai, Đắc Lắc, Bình Dương, Bình Định, và Bình
Phước40. Tuy nhiên, để có thể đánh giá chính xác thực trạng VPPL của NCTN thì cần phải tính tỉ lệ trên
tổng dân số chưa thành niên ở từng địa phương cụ thể. Ví dụ, trong giai đoạn 2011-2018, trong số
tám tỉnh/thành phố nói trên, thì thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu với 3.377 bị can NCTN (trung bình
422 người/năm), và Gia Lai đứng thứ tư với 1.771 bị can (trung bình 221 người/năm). Tuy nhiên, năm
2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ bị can NCTN trên 100.000 dân số dưới 18 tuổi chỉ là 13 em, còn
40
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Theo số liệu NCTN bị khởi tố trong ba năm 2016-2018 của CTKTP&CNTT, VKSNDTC.
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ở Gia Lai, tỷ lệ này là 43 em cao gấp hơn ba lần so với thành phố Hồ Chí Minh41.

Hình 9. Tỷ lệ NCTN bị khởi tố trên 100.000 dân số chưa thành niên theo vùng miền, so sánh với tỷ lệ
chung của cả nước (2017)
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Giới tính
Đa số NCTNVPPL là nam, chiếm khoảng 96% - tỷ lệ này hầu như không thay đổi từ năm 2006 đến nay.
Năm 2008, số em gái VPPL có sự tăng nhẹ, chiếm khoảng 5% trên tổng số NCTNVPPL. Trong những
năm khác, số NCTNVPPL là nữ dao động trong khoảng 3-4%.

41

Số bị can chưa thành niên ở TPHCM năm 2017 là 266, tính trên 2.066.743 dân số dưới 18 tuổi; Số bị can chưa thành niên ở Gia
Lai năm 2017 là 208, tính trên 487.368 dân số dưới 18 tuổi. Nguồn CTKTP&CNTT, VKSNDTC và Tổng cục thống kê, Điều tra biến
động dân số và nhà ở 2017.
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Hình 10. NCTNVPPL theo giới tính (2006-2018)

15.945

2006

501

15.140

2007

449
15.398

2008

2011

14.019
12.372
13.062

2012

12.781

2009
2010

2013

506
538
508

10.211

392

8.877

2014

279
8.148

2015

257

7.114

2016

203
6.549

2017
2018
92%

818
446

93%

6.425
94%

269
207
95%

Nam

96%

97%

98%

Nữ

Nguồn: BCA

Số liệu thống kê tội phạm của VKSNDTC cũng phản ánh tình hình tương tự, theo đó NCTN bị khởi tố
là nữ trung bình chiếm khoảng 4% trên tổng số bị can chưa thành niên. Tỷ lệ bị can chưa thành niên
là nữ cao nhất năm 2014, chiếm khoảng 5,3%.
Nhóm tuổi
Đa số NCTNVPPL thuộc nhóm tuổi từ đủ 16 đến dưới 18. Trong giai đoạn 2006-2018, tỷ trọng
NCTNVPPL thuộc nhóm tuổi này có xu hướng gia tăng, từ hơn 56% vào năm 2006 lên 71% vào năm
2018. Trái với những nhận định từ các phương tiện thông tin đại chúng và nhiều diễn đàn cho rằng
NCTNPPL ngày càng trẻ hóa, số NCTNVPPL dưới 14 tuổi chiếm tỷ lệ nhỏ nhất và có xu hướng giảm
từ gần 9% vào năm 2006 xuống còn gần 5% vào năm 2018. Nhóm tuổi 14 đến dưới 16 cũng giảm từ
34,8% năm 2006 xuống còn 24% năm 2018.
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Hình 11. NCTN vi phạm pháp luật theo nhóm tuổi (2006-2018)
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Trong hệ thống hình sự, NCTN thuộc nhóm tuổi 16 đến dưới 18 tuổi chiếm khoảng trên 90% tổng số
bị can chưa thành niên. Tỷ lệ bị can chưa thành niên thuộc nhóm tuổi từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi dao
động trong khoảng 10% tổng số bị can chưa thành niên và cũng có xu hướng giảm.

Hình 12. NCTN bị khởi tố theo nhóm tuổi (2011-2018)
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Dân tộc
Trong năm năm từ 2014-2018, khoảng 85% NCTN bị khởi tố là dân tộc Kinh, còn lại khoảng gần 15%
thuộc các dân tộc ít người. Tuy nhiên, điều này không đáng ngạc nhiên vì dân tộc Kinh chiếm gần
86% tổng dân số. Tỷ trọng NCTN thuộc dân tộc ít người trên tổng số NCTN bị khởi tố có xu hướng
tăng trong giai đoạn này nhưng không đáng kể.

Hình 13. NCTN bị khởi tố theo nhóm dân tộc (2014-2018)
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Nguồn: VKSNDTC

Nghiên cứu các tội danh cụ thể thì thấy tỷ lệ NCTN là dân tộc Kinh cao hơn so với tỷ lệ chung đối với
tội giết người, cướp giật tài sản và đánh bạc. Trong khi đó, tỷ lệ người chưa thành niên thuộc các dân
tộc ít người lại cao hơn so với tỷ lệ chung đối với các tội danh hiếp dâm trẻ em, hủy hoại hoặc cố ý
làm hư hỏng tài sản, vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
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Hình 14. NCTN bị khởi tố theo nhóm dân tộc và loại tội (2014-2015)
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Trình độ văn hóa
Gần 24% NCTNVPPL không biết chữ hoặc chỉ học tiểu học. Trong số NCTNVPPL, gần 48% đã thôi
học42. Tỷ lệ này là rất cao so với tỉ lệ không đi học của người chưa thành niên ở bậc trung học cơ sở
là 7,2% và bậc trung học phổ thông là 27,7%43.

42

Số liệu NCTNVPPL do C45, BCA cung cấp 2011-2018.

43

Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương, Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm
2019 - Tổ chức thực hiện và kết quả sơ bộ
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Hình 15. NCTNVPPL theo trình độ văn hóa (2011-2018)
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Nguồn: BCA

Số liệu bị can chưa thành niên đã bỏ học cũng tương tự, vào khoảng 49%. Tỷ lệ NCTN bị khởi tố đã
thôi học ở cả Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long là 59,7%, cao nhất trên cả nước. Một số tỉnh,
thành phố có tỷ lệ NCTN bị khởi tố đã thôi học rất cao, như Gia Lai (65%), Đồng Tháp (66%), Điện Biên
(69%), Kon Tum (70%), Dak Lak (71%)44.

Hình 16. NCTN bị khởi tố theo trình độ văn hóa và vùng miền (2018)
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Tính dựa trên số liệu NCTN bị khởi tố trong ba năm 2011-2013 do CTKTP&CNTT, VKSNDTC cung cấp.
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Hình 17. NCTN bị khởi tố đã bỏ học theo vùng miền (2011-2013)
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Các yếu tố nhân thân khác của NCTNVPPL
•

Đa số NCTNVPPL là vi phạm lần đầu. Trong giai đoạn 2011-2018, tính trung bình số NCTN vi
phạm pháp luật từ hai lần trở lên chiếm khoảng hơn 22%, giảm rất mạnh so với giai đoạn
2006-2010 (44,8%)45. Trong số NCTN bị khởi tố hình sự, tỷ lệ NCTN tái phạm không nhiều, chỉ
chiếm 2,2%46.

•

Hơn 34% NCTN bị khởi tố thuộc trường hợp đồng phạm với người đã thành niên. Nhiều
trường hợp đồng phạm với chính cha mẹ mình47.

•

Nhiều NCTNVPPL thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Báo cáo của Ban chủ nhiệm
Đề án đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi thanh
thiếu niên giai đoạn 2006-2010 cho biết phân tích 7.861 vụ phạm tội do NCTN thực hiện có
đến hơn 80% NCTN thuộc gia đình có khó khăn về kinh tế, cha mẹ phạm tội, nghiện rượu,
cờ bạc, gia đình thường xuyên xảy ra bạo lực, cha mẹ ly dị hoặc ly thân48. Số liệu NCTN bị
khởi tố năm 2009 do VKSNDTC cung cấp cho biết gần 21% NCTN bị khởi tố có hoàn cảnh
gia đình không thuận lợi như có bố hoặc mẹ đã bị phạt tù hoặc đang bị giam giữ (0.6%), cải
tạo, bố mẹ ly dị (2.57%), không có bố hoặc mẹ (13.8%), đi lang thang (3.6%)49.

45

CCSHS, BCA.

46

Tính dựa trên số liệu NCTN bị khởi tố trong ba năm 2011-2013, CTKTP&CNTT, VKSNDTC cung cấp.

47

Tính dựa trên số liệu NCTN bị khởi tố trong 2011-2015, CTKTP&CNTT, VKSNDTC cung cấp.

48

Ban chỉ đạo 138/CP, Ban chủ nhiệm Đề án IV, Báo cáo số 311/C45-BCNĐAIV ngày 12/3/2011 Tổng kết thực hiện Đề án IV “Đấu
tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên” CTQGPCTP giai đoạn 2006-2010.

49

BLĐTBXH, Chỉ tiêu trẻ em Việt Nam 2009-2010
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3. Thực tiễn xử lý NCTNVPPL
3.1. Hòa giải cơ sở và các biện pháp thay thế cho xử lý hành chính và hình sự đối với NCTNVPPL
Hòa giải cơ sở
Theo số liệu của BTP, tính đến tháng 12/2016, trên toàn quốc có 111.649 tổ hòa giải với 661.183 hòa
giải viên. Tính trung bình, cứ 1.000 dân số thì có 7 hòa giải viên. Hơn 66% hòa giải viên đã được tập
huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải, tuy nhiên không có kiến thức và kỹ năng hòa giải
chuyên sâu đối với những vụ việc liên quan đến NCTN. Trong giai đoạn 2014-2016, tổng số vụ việc
nhận hòa giải là 447.032 vụ, trong đó số vụ hòa giải thành là 363.440, chiếm khoảng 81,4%. Các vụ,
việc hòa giải chủ yếu thuộc các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình và đất đai, các mâu thuẫn phát
sinh trong sinh hoạt tại cộng đồng dân cư50. Không có số liệu phân tách về số vụ việc hòa giải có liên
quan đến NCTN, kể cả NCTNVPPL.
Một nghiên cứu về xử lý chuyển hướng và tư pháp phục hồi ở Việt Nam năm 2012 cho thấy biện
pháp hòa giải tại các cấp cơ sở (ở thời điểm đó được quy định trong Pháp lệnh về tổ chức và hoạt
động hòa giải ở cơ sở) chủ yếu được áp dụng để xử lý những vi phạm pháp luật rất nhỏ và những
tranh chấp ở cộng đồng, trong đó có những vi phạm do người chưa thành niên gây ra. Tuy nhiên,
không có số liệu thống kê về số trường hợp hòa giải liên quan đến vi phạm pháp luật do người chưa
thành niên gây ra51.
Nghiên cứu cho thấy, nhìn chung khi một vụ việc được chuyển cho tổ hòa giải cơ sở, tổ trưởng tổ hòa
giải hoặc người đứng đầu tổ dân cư sẽ tổ chức một cuộc họp và mời hai gia đình (người chưa thành
niên, gia đình người chưa thành niên và người bị hại, gia đình người đó), những người đứng đầu khu
dân cư, cán bộ công an địa phương, những người lớn tuổi trong cộng đồng và đại diện của Đoàn
Thanh niên, Hội phụ nữ và các tổ chức xã hội khác. Tại cuộc họp, hòa giải viên sẽ trình bày hành vi của
người chưa thành niên và yêu cầu người chưa thành niên thừa nhận lỗi lầm của mình. Những người
lớn tuổi sẽ khuyên người chưa thành niên cách sửa sai và cố gắng thuyết phục người bị hại tha thứ
cho người chưa thành niên vì lỗi lầm của người đó. Sau đó, các bên thảo luận và quyết định mức bồi
thường phù hợp cho người bị hại và yêu cầu người chưa thành niên viết bản cam kết sẽ không tiếp
tục vi phạm. Hai gia đình và các tổ chức xã hội sẽ phối hợp với nhau để giám sát người chưa thành
niên. Buổi hòa giải kết thúc và biên bản hòa giải được tất cả những người tham gia ký.
Theo báo cáo sơ kết thực hiện LHGCS của BTP, hoạt động hòa giải cơ sở trong thời gian qua đã góp
phần tích cực trong việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hạn chế
mâu thuẫn, xích mích xảy ra kéo dài, hạn chế các vụ việc phải đưa ra giải quyết tại các cơ quan nhà
nước, các cơ quan tư pháp, nhờ đó giảm tải công việc cho các cơ quan này, giảm gánh nặng chi tiêu
ngân sách nhà nước. Mặc dù vậy, hoạt động hòa giải cơ sở vẫn còn còn gặp một số khó khăn đặc biệt
liên quan đến năng lực của đội ngũ hòa giải viên do việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chưa
đầy đủ, thiếu kỹ năng hòa giải các vụ việc liên quan đến NCTN, kinh phí hỗ trợ chưa được thường
xuyên và kịp thời khiến cho nhiều hòa giải viên không nhiệt tình và không tiếp tục đảm đương công
việc, gây ra sự mất ổn định cho đội ngũ hòa giải viên.
Các biện pháp thay thế xử lý VPHC
Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính mới được quy định trong LXLVPHC 2012. Số liệu
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BTP, Báo cáo số 101/BC-BTP ngày 03/4/2017 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Luật hòa giải cơ sở

51

BTP, Đánh giá luật pháp và thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý chuyển hướng, tư pháp phục hồi đối với NCTNVPPL, 2010.
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thống kê của Cục quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, BTP cho biết trong
giai đoạn 2014-2017, mỗi năm trung bình có khoảng 1.560 NCTNVPPL bị áp dụng biện pháp quản
lý tại gia đình thay cho biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Những thông
tin ban đầu của Cục QLXLVPHC&TDTHPL cho biết do đây là biện pháp mới được quy định trong luật
nên việc áp dụng biện pháp này trong thực tiễn còn lúng túng trừ những địa bàn có dự án thí điểm,
cán bộ được tập huấn kỹ. Nhiều người còn có tâm lý ngại áp dụng biện pháp này do chưa có đủ các
kiến thức và kỹ năng cần thiết, lo ngại nguy cơ áp dụng biện pháp này đối với NCTN không đủ điều
kiện để trốn tránh việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn52.

Hình 18. NCTNVPPL bị quản lý tại gia đình (2014-2017)
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Nguồn: Cục QLXLVPHC&TDTHPL (BTP)

Số liệu thống kê cho biết biện pháp nhắc nhở thay cho hình thức phạt cảnh cáo rất ít được áp dụng.
Một số ý kiến cho rằng biện pháp này quá nhẹ, không có ý nghĩa trong thực tế, do vậy người có thẩm
quyền xử phạt không muốn áp dụng53. Tuy nhiên cũng có thể do biện pháp này được áp dụng tại
chỗ và không cần lập biên bản nên người có thẩm quyền xử phạt thường không ghi lại thông tin về
việc áp dụng biện pháp.
Miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục tại cộng đồng
Trước khi BLHS 2015 được ban hành, việc miễn trách nhiệm hình sự cho NCTN phạm tội để giao cho
gia đình, cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục được thực hiện theo quy định tại Điều 69(2) của BLHS
1999, tuy nhiên rất hiếm. Báo cáo về xử lý chuyển hướng và tư pháp phục hồi ở Việt Nam (2012) cho
biết trong ba năm 2006-2009, số bị can chưa thành niên được miễn trách nhiệm hình sự để giao cho
gia đình, tổ chức giám sát giáo dục theo quyết định của cơ quan điều tra là 2,7%, theo quyết định của
viện kiểm sát là 1,4%. Chỉ có 0,05% bị cáo chưa thành niên được tòa án miễn trách nhiệm hình sự để
giao cho gia đình, tổ chức giám sát giáo dục trong giai đoạn này. Hầu hết những trường hợp được
52

Đặng Thanh Sơn- Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL (2018), Thực tiễn áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với
NCTN-Một số đề xuất hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý, Kỷ yếu Hội thảo Một số đề xuất hoàn thiện hệ
thống tư pháp người chưa thành niên tại Việt Nam do BTP phối hợp với Konrad Adenauer Stiftung tổ chức, 2018
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Như trên
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miễn trách nhiệm hình sự là những người phạm các tội ít nghiêm trọng như trộm cắp, cướp giật, cố
ý gây thương tích, cố ý phá hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc54.
Nghiên cứu này cho biết việc ít áp dụng biện pháp này chủ yếu do thiếu quy định cụ thể và hướng
dẫn chi tiết để thực hiện biện pháp này, thiếu cơ chế để giám sát, và thiếu một mạng lưới các dịch
vụ xã hội toàn diện cho trẻ em trong cộng đồng. Do đó, các cơ quan tiến hành tố tụng nhìn chung
không tin tưởng vào hiệu quả của biện pháp này và ngần ngại áp dụng. Tất cả những trường hợp xử
lý chuyển hướng ở các địa phương tham gia nghiên cứu đều được áp dụng mà không có các dịch
vụ hỗ trợ đi kèm. Ngoài một vài lần đến thăm của cán bộ công an cơ sở, đoàn thanh niên, hội phụ
nữ, tổ dân phố, v.v. thì không có những biện pháp hỗ trợ và giúp đỡ NCTN quay trở lại trường học,
các chương trình tư vấn và đào tạo kỹ năng sống nhằm tăng cường kiến thức, sự tôn trọng bản thân,
thái độ đối với cuộc sống và quyết tâm vượt qua khó khăn55.
Những người tham gia nghiên cứu nhìn chung đều ủng hộ việc xử lý chuyển hướng và coi đây là một
cách thức xử lý đặc biệt phù hợp trong các trường hợp phạm tội lần đầu, không cố ý hoặc ít nghiêm
trọng. Hầu hết những người được hỏi đều đồng ý rằng giải pháp tốt nhất đối với NCTNVPPL là giáo
dục và hỗ trợ tại cộng đồng, do đó nên hạn chế đến mức thấp nhất việc cách ly NCTNVPPL khỏi cộng
đồng, chỉ giam giữ NCTN trong những trường hợp thực sự cần thiết. Nhiều ý kiến cho rằng xử lý vi
phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với NCTN tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực.
Tuy nhiên, có một số người được hỏi cho biết theo pháp luật hiện hành, các cơ quan tiến hành tố
tụng không có đủ sự linh hoạt và quyền quyết định để chuyển hướng một vụ vi phạm hành chính
hoặc hình sự sang xử lý bằng hệ thống không chính thức. Hơn nữa, các dịch vụ tại cộng đồng có thể
dành cho NCTNVPPL vẫn còn rất hạn chế cả về chất lượng và sự đa dạng56.
Những quy định mới về xử lý chuyển hướng người chưa thành niên theo BLHS 2015 mới chỉ có hiệu
lực từ khi Bộ luật được thông qua và cho đến nay chưa có sơ kết, đánh giá nào về việc thực hiện trong
thực tiễn. Mặc dù vậy, hy vọng rằng những quy định này sẽ được áp dụng nhiều hơn trong thực tiễn,
đặc biệt với sự ra đời của Nghị định 37/2018/NĐ-CP của Chính phủ với nhiều hướng dẫn cụ thể về
phục hồi tại cộng đồng cho NCTNVPPL.
3.2. Xử lý vi phạm hành chính đối với NCTNVPPL
Thống kê, theo dõi thực tiễn xử lý vi phạm hành chính nói chung và đối với NCTN nói riêng là một
công việc phức tạp do có rất nhiều cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xử lý phạm hành chính. Cho
đến trước khi LXLVPHC được ban hành, không có cơ quan nào được giao trách nhiệm làm đầu mối
thống kê và báo cáo số liệu xử lý vi phạm hành chính. Thực hiện Đề án đấu tranh phòng, chống tội
phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên giai đoạn 2006-2010 thuộc Chương
trình quốc gia về phòng chống tội phạm, CCSHS của BCA đã tiến hành thu thập và báo cáo số liệu về
xử lý vi phạm hành chính đối với NCTNVPPL, được tổng hợp vào tài liệu Chỉ tiêu trẻ em Việt Nam do
BLĐTBXH phát hành hàng năm. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng số liệu này chưa đầy đủ.
LXLVPHC giao cho BTP trách nhiệm thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính, trong đó có nhiệm vụ thống kê, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm
hành chính. Hiện nay, cơ sở dữ liệu này đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện và bước đầu các
số liệu về xử lý vi phạm hành chính, kể cả xử lý vi phạm hành chính đối với NCTNVPPL đã được thu
thập và báo cáo đầy đủ hơn. Mặc dù vậy, cho đến nay vẫn chưa thể thu thập và báo cáo về số liệu áp
dụng các hình thức xử phạt đối với NCTNVPPL.
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BTP, Đánh giá luật pháp và thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý chuyển hướng, tư pháp phục hồi đối với NCTNVPPL, 2010.
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Các số liệu thống kê dưới đây là do CCSHS của BCA cung cấp, phản ảnh thực tiễn áp dụng biện pháp
giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 2006-2010. Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được áp
dụng phổ biến hơn biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Đó là bởi vì biện pháp đưa vào trường
giáo dưỡng được áp dụng đối với những hành vi nghiêm trọng hơn, mà những hành vi này thường
chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong số các VPPL của NCTN. Như biểu đồ dưới đây cho thấy, trong giai đoạn
này, việc áp dụng cả hai biện pháp này đều trong xu hướng giảm. Cụ thể, biện pháp giáo dục tại xã,
phường, thị trấn giảm 43%, còn biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng giảm 47%.

Hình 19. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với NCTNVPPL (2006-2010)
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Nguồn: BCA

Đánh giá thực tiễn áp dụng của cả biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn lẫn biện pháp đưa
vào trường giáo dưỡng trước khi LXLVPHC ra đời cho thấy một số quan ngại về tính công khai, minh
bạch trong quá trình áp dụng. Đặc biệt, cả người bị áp dụng biện pháp này cũng như người đại diện
hợp pháp của họ còn chưa được tham gia đầy đủ và phát biểu ý kiến trong quá trình này57. Cũng có
những ý kiến quan ngại cho rằng thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng còn dài.
Một nghiên cứu do BLĐTBXH phối hợp với BCA, BTP thực hiện cho biết trong khi NCTNVPPL bị đưa
vào trường giáo dưỡng chủ yếu là do thực hiện các hành vi xâm phạm sở hữu, không mang tính bạo
lực như trộm cắp (61.5%), gây rối trật tự công cộng (22.9%), khoảng 90% bị áp dụng thời hạn 18-24
tháng58.

57

Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính, BTP, Báo cáo số 35/PL HSHC ngày 18/01/2010 tổng kết tình hình thực hiện 08 năm Pháp
lệnh XLVPHC năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

58

Vụ Pháp chế, BLĐTBXH, Báo cáo kết quả khảo sát tình hình NCTNVPPL không có nơi cư trú ổn định trong trường giáo dưỡng
(2014).
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Hình 20. Thời hạn đưa vào trường giáo dưỡng (2014)
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Từ sau khi LXLVPHC ra đời với nhiều đổi mới về đối tượng và thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý
hành chính, đã làm thay đổi đáng kể thực tiễn áp dụng các biện pháp này theo chiều hướng tích cực.
Thực hiện quy định của LXLVPHC, công tác thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính từ năm
2014 cũng được đẩy mạnh, cho thấy một bức tranh đầy đủ hơn về thực tiễn áp dụng các biện pháp
xử lý hành chính đối với NCTN.
Hình 21 dưới đây phản ảnh thực tiễn áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong giai đoạn 20142017 theo số liệu thống kê của BTP. Theo biểu đồ này, số lượng NCTNVPPL bị áp dụng biện pháp giáo
dục tại xã, phường, thị trấn cao hơn rất nhiều so với số liệu thống kê trong giai đoạn trước. Tuy nhiên,
điều đó nhiều khả năng là do số liệu được thu thập và báo cáo đầy đủ hơn theo yêu cầu của LXLVPHC
về thống kê, xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, chứ không phải
là do tình hình NCTNVPPL gia tăng hoặc tăng cường áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị
trấn. Để có thể khẳng định giả định này, cần có nghiên cứu sâu hơn.
Năm 2015-2016 có sự gia tăng nhảy vọt về việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Tuy nhiên,
hiện tượng này nhiều khả năng là do trong năm 2014, việc áp dụng các biện pháp này, đặc biệt là
biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, bị chững lại, do các cơ quan, cá nhân tham gia vào quá trình
xem xét, quyết định làm các biện pháp xử lý hành chính cần có thời gian để làm quen với các quy
định mới của Luật và điều chỉnh cách thức làm việc của mình. Do vậy rất có thể trong hai năm 20152016, nhiều hồ sơ tồn đọng trong năm 2014 được đưa ra giải quyết khiến cho số lượng NCTN bị áp
dụng các biện pháp này tăng vọt.
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Hình 21. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với NCTNVPPL (2014-2017)
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Nguồn: BTP

Trong giai đoạn này, số bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng giảm đáng kể. Tính trung
bình, mỗi năm chỉ có hơn 486 NCTN bị đưa vào trường giáo dưỡng, giảm 63% so với giai đoạn 20062010. Do số lượng NCTNVPPL giảm mạnh, trường giáo dưỡng ở Long An đã đóng cửa và hiện nay
cả nước chỉ còn ba trường giáo dưỡng ở Ninh Bình, Đà Nẵng và Đồng Nai. Điều này có thể do việc
LXLVPHC đã hạn chế đáng kể những nhóm đối tượng NCTN bị áp dụng biện đưa vào trường giáo
dưỡng, đồng thời quy định thủ tục lập hồ sơ chặt chẽ hơn, cùng với việc chuyển giao thẩm quyền
áp dụng biện pháp này từ Chủ tịch UBND cấp huyện sang cho Tòa án. Tuy nhiên, xu hướng giảm áp
dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng thực ra đã diễn ra từ trước khi LXLVPHC được ra đời.
Nếu như trong giai đoạn từ 1995 đến 2003, số NCTNVPPL bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo
dưỡng tăng gần 10 lần từ 233 em vào năm 1995 lên 2.203 em vào năm 200359, thì từ 2006 đến 2017,
con số này giảm gần 8 lần, thể hiện một xu hướng đảo ngược mạnh mẽ nhằm hạn chế áp dụng các
biện pháp tước tự do đối với NCTNVPPL.
3.3. Xử lý hình sự đối với NCTN phạm tội
Theo số liệu của TANDTC, trong giai đoạn 2011-2015 có 22.956 NCTN bị xét xử sơ thẩm hình sự và
bị kết án, trung bình 4.591 em một năm. Tuyệt đại đa số bị áp dụng hình phạt (gần 99,6%). Số NCTN
được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt và áp dụng các biện pháp tư pháp chiếm chưa
đến 0.5% trên tổng số NCTN bị kết án.
Mặc dù trong số 4 loại hình phạt có thể được áp dụng đối với NCTN phạm tội theo quy định của
BLHS 1999 có tới 3 loại hình phạt không tước tự do là cảnh cáo, phạt tiền và cải tạo không giam giữ,
số liệu thống kê cho thấy số NCTN phạm tội được áp dụng các hình phạt không tước tự do chỉ chiếm
chưa đến 6%. Pháp luật cũng quy định chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn trong trường hợp cần
thiết, tuy nhiên hơn 93% NCTN phạm tội bị xử phạt tù có thời hạn, trong đó phổ biến nhất là tù có
thời hạn dưới 3 năm (49%). Khoảng gần một phần ba NCTN bị xử phạt tù có thời hạn được hưởng án
treo để thử thách, giám sát tại cộng đồng.
59

Phân tích thực trạng Hệ thống tư pháp người chưa thành niên ở Việt Nam, 2005.
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Hình 22. Áp dụng hình phạt đối với NCTN phạm tội (2011-2015)
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Nguổn: TANDTC

Nhìn chung, trừ năm 2012 có sự gia tăng, số NCTN phạm tội bị kết án và áp dụng tất cả các loại hình
phạt đều giảm trong giai đoạn này.
Trong giai đoạn 2016-2018 có 8.085 NCTN bị xét xử sơ thẩm hình sự và bị kết án. Số NCTN bị xét xử
và kết án trung bình mỗi năm trong giai đoạn này là 2.695, giảm 41% so với giai đoạn 2011-2015. Từ
năm 2016, các quy định của BLHS 2015 về tăng cường miễn trách nhiệm hình sự đối với NCTN phạm
tội để giám sát giáo dục tại cộng đồng cũng như nguyên tắc hạn chế áp dụng hình phạt tù có thời
hạn đã có hiệu lực pháp luật. Thống kê của TANDTC cho thấy trong giai đoạn này, tỷ lệ NCTN phạm
tội được miễn trách nhiệm hình sự hoặc áp dụng biện pháp tư pháp có tăng hơn, nhưng cũng chưa
đến 1%. Đồng thời, hình phạt tù có thời hạn vẫn được áp dụng hết sức phổ biến (hơn 91%) tuy có
giảm so với giai đoạn 2011-2015.

Hình 23. Áp dụng hình phạt đối với NCTN phạm tội (2016-2018)
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Nguồn: TANDTC
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Nghiên cứu cơ cấu hình phạt áp dụng đối với NCTN phạm tội trong từng năm trong cả giai đoạn
2011-2018 cho thấy tỷ lệ NCTN được áp dụng các hình phạt không tước tự do tăng hơn gấp đôi,
từ 4,7% lên 10%. Tỷ lệ áp dụng các loại tội phạm khác giao động giữa các năm và chưa thể hiện xu
hướng tăng hay giảm rõ rệt.

Bảng 5. Tỷ lệ áp dụng hình phạt đối với NCTN phạm tội (2011-2018) (%)
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Cơ quan và người tiến hành tố tụng
Bước tiến nổi bật nhất trong giai đoạn vừa qua là việc hình thành hai tòa gia đình và người chưa
thành niên đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp, cùng với tiến trình hình thành các
tòa gia đình và người chưa thành niên ở 34 tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Mặc dù vậy, ở các cơ
quan điều tra và kiểm sát vẫn chưa có đơn vị hoặc cán bộ chuyên trách để xử lý các vụ án liên quan
đến NCTN.
Mặc dù pháp luật yêu cầu người tiến hành tố tụng các vụ án liên quan đến NCTN phải có các kiến
thức cần thiết về sự phát triển của NCTN, tâm lý học, khoa học sư phạm, cũng như các kinh nghiệm
và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc hiệu quả với NCTN, không phải các cán bộ tiến hành tố tụng
nào tham gia xử lý các vụ án NCTN cũng có đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết. Nhiều cán bộ tiến
hành tố tụng cho biết đã được tham gia một số đợt tập huấn chung về tư pháp với người chưa thành
niên tuy nhiên chưa chuyên sâu về kỹ năng tố tụng thân thiện với NCTN và nhạy cảm giới60. Bên
cạnh đó, việc thường xuyên luân chuyển cán bộ khiến cho các nỗ lực nâng cao năng lực về tư pháp
người chưa thành niên không bền vững.
Áp dụng các biện pháp ngăn chặn
Số liệu của VKSNDTC cho biết khoảng 35% bị can NCTN bị tạm giam trong quá trình xử lý. Hầu hết
người chưa thành niên chỉ bị áp dụng các biện pháp này trong trường hợp cần thiết khi có đủ cơ
sở pháp lý theo quy định của pháp luật và họ được giam giữ ở khu vực riêng dành cho NCTN. Trong
trường hợp có thông tin rõ ràng về nơi cư trú, địa chỉ và người bảo lãnh của NCTN, biện pháp thường
được áp dụng là bảo lãnh hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong một số trường hợp, NCTN phạm tội
được bảo lãnh hoặc bị cấm đi khỏi nơi cư trú lại không thể ra trình diện khi được triệu tập, bỏ trốn
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VKSNDTC, UNICEF, Đánh giá tính tương thích các điều khoản của BLTTHS về người vi phạm pháp luật hình sự, người bị hại,
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hoặc tiếp tục phạm tội khác. Trong những trường hợp này, các cơ quan tiến hành tố tụng buộc phải
tạm giam, tạm giữ họ để bảo đảm tiến độ điều tra, truy tố, xét xử.
Sự tham gia của cha mẹ, người giám hộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác
Việc thi hành các quy định của BLTTHS liên quan đến sự tham gia của cha mẹ, người giám hộ của
NCTN, đại diện nhà trường, tổ chức đoàn thể trong quá trình tố tụng còn gặp một số khó khăn.
Nghiên cứu của VKSNDTC cho biết điều đó một phần là do BLTTHS 2003 chưa quy định rõ vai trò cụ
thể của đại diện nhà trường, tổ chức đoàn thể trong quá trình tố tụng của việc tham gia này là gì,
trong khi đó sự tham gia này là không bắt buộc61.
Đối với NCTN không có nơi cư trú ổn định, việc xác định gia đình hoặc người giám hộ theo quy định
của luật là một thách thức. Trong nhiều trường hợp, NCTN không muốn gia đình hoặc nhà trường
biết về việc phạm tội của mình, vì vậy họ không khai báo tên, gia đình và nơi cư trú. Điều này gây ra
nhiều khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc thực hiện nghĩa vụ thông báo cho gia
đình, người đại diện hợp pháp của NCTN phạm tội ngay sau khi họ bị bắt, bị tạm giam, tạm giữ62.
Bào chữa
Một nghiên cứu của TANDTC và UNICEF thực hiện năm 2007 cho biết tất cả những NCTN tham gia
nghiên cứu này đều có người bào chữa trong đó một số ít có luật sư riêng còn phần lớn là người
bào chữa do tòa án chỉ định. Tuy nhiên, không có em nào có người bào chữa ngay ở giai đoạn điều
tra, thậm chí một số em chưa từng gặp người bào chữa cho tới ngày xét xử. Điều đó phần nào là do
số lượng luật sư có trình độ, có kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc với NCTN còn chưa nhiều.
Bên cạnh đó, các luật sư được chỉ định làm người bào chữa có khối lượng công việc quá lớn. Điều đó
khiến cho các luật sư không thể tham gia tố tụng ở giai đoạn đầu mà chỉ tham gia ở giai đoạn kết
luận điều tra và chuyển vụ án cho Viện Kiểm sát hoặc trong giai đoạn tố tụng tại tòa án63.
Theo số liệu thống kê của BTP, trong năm 2018 có 5.211 NCTN được trợ giúp pháp lý. Trong số đó
có 2.383 NCTN phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi được trợ giúp pháp lý, gần 79% các em này
được đại diện trong quá trình tố tụng. Ngoài ra còn nhiều NCTN phạm tội ở độ tuổi 14 đến dưới 16
cũng được trợ giúp pháp lý.
Lấy lời khai, hỏi cung
Nghiên cứu của TANDTC và UNICEF thực hiện năm 2007 cho biết điều tra viên không phải lúc nào
cũng sử dụng những phương pháp lấy lời khai, hỏi cung phù hợp với trẻ em, khiến cho một số em
cảm thấy sợ hãi. Trong khuôn khổ hợp tác giữa UNICEF và Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy thủ
tục tố tụng thân thiện với NCTN và nhạy cảm giới, 11 phòng lấy lời khai thân thiện với NCTN đã được
thành lập và đưa vào vận hành ở Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, thành phố Hồ Chí Minh, An
Giang, Đồng Tháp, Gia Lai và Kon Tum. Trừ tỉnh Đồng Tháp có 3 phòng lấy lời khai thân thiện, trong
đó 1 phòng đặt ở công an tỉnh, 2 phòng còn lại đặt ở huyện Hồng Ngự và huyện Lai Vung, ở những
tỉnh còn lại mỗi tỉnh có một phòng đặt ở công an tỉnh. Ngoài ra còn có 1 phòng lấy lời khai thân thiện
được xây dựng tại Học viện cảnh sát nhân dân để phục vụ công tác giảng dạy.
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VKSNDTC, UNICEF, Đánh giá tính tương thích các điều khoản của BLTTHS về người vi phạm pháp luật hình sự, người bị hại,
người làm chứng là người chưa thành niên với các chuẩn mực quốc tế, 2011.

62

TANDTC và UNICEF,Thủ tục điều tra và xét xử liên quan đến trẻ em và người chưa thành niên: Đánh giá Thủ tục tố tụng thân
thiện với trẻ em, 2007.

63

TANDTC và UNICEF,Thủ tục điều tra và xét xử liên quan đến trẻ em và người chưa thành niên: Đánh giá Thủ tục tố tụng thân
thiện với trẻ em, 2007.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ, PHỤC HỒI, TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM
PHÁP LUẬT VÀ TÌNH HÌNH NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

Các phòng lấy lời khai thân thiện được thiết kế đặc biệt để lấy lời khai người bị hại, người làm chứng
chưa thành niên cũng như hỏi cung NCTN phạm tội, bao gồm cả các thiết bị để ghi âm, ghi hình
việc lấy lời khai và hỏi cung. Việc lấy lời khai và hỏi cung tại phòng lấy lời khai thân thiện do điều tra
viên đã được tập huấn về kỹ năng lấy lời khai/hỏi cung thân thiện với NCTN tiến hành, với sự tham
gia của cha mẹ hoặc người giám hộ của NCTN, sự hỗ trợ của cán bộ bảo vệ trẻ em và cán bộ trợ giúp
pháp lý. Trên cơ sở mô hình thí điểm này, Cục cảnh sát hình sự của BCA đã ban hành hướng dẫn kỹ
thuật về quy trình lấy lời khai thân thiện với NCTN cũng như hướng dẫn thành lập phòng lấy lời khai
thân thiện với NCTN64.
Xét xử
Về tố tụng tại tòa án, trước năm 2016, Việt Nam không có tòa chuyên trách cho người chưa thành
niên hoặc chưa có các phòng xét xử đặc biệt dành cho bị cáo là người chưa thành niên. Nghiên cứu
về điều tra và tố tụng tại tòa án liên quan đến người chưa thành niên cho thấy ngoài thành phần đặc
biệt của hội đồng xét xử thì môi trường và các thủ tục tại tòa án đối với bị cáo là người chưa thành
niên về cơ bản vẫn giống với thủ tục đối với người đã thành niên. Những người giám hộ, thẩm phán,
kiểm sát viên và luật sư tham gia nghiên cứu này đều có ý kiến cho rằng không khí nghiêm trang
của tòa án có ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng người chưa thành niên cung cấp lời khai có hiệu quả
và tham gia đầy đủ vào quá trình tố tụng. Nhiều người cho biết người chưa thành niên thường quá
sợ hãi nên không thể trả lời tốt các câu hỏi. Những người chưa thành niên tham gia nghiên cứu cho
biết những yếu tố gây ra sự căng thẳng cho họ bao gồm: sợ bị trừng phạt; không khí trang nghiêm
của phòng xét xử; phải đứng trước vành móng ngựa; sự có mặt của nhiều người/công chúng; bị gọi
là “bị cáo”, và bị còng tay. Ngoài ra, những vụ án có bị cáo là người chưa thành niên không phải luôn
được xử kín và việc này có ảnh hưởng tiêu cực tới người chưa thành niên. BLTTHS năm 2015, đặc biệt
là Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 của TANDTC đã tạo khuôn khổ pháp lý cần thiết
để tăng cường bảo vệ bí mật đời tư của NCTN trong quá trình xét xử. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có
đánh giá về thực tiễn thực hiện những quy định này.
Hiện nay, Tòa gia đình và người chưa thành niên đã được quy định tại Luật tổ chức tòa án 2014. Hai
tòa gia đình và người chưa thành niên đầu tiên đã được hình thành tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh
Đồng Tháp. 34 tỉnh, thành phố khác cũng vừa mới thành lập tòa gia đình và người chưa thành niên.
Tòa gia đình và người chưa thành niên thành phố Hồ Chí Minh có 12 thẩm phán và 17 thư ký. Các
thẩm phán được lựa chọn là những người có kiến thức cần thiết về tâm lý trẻ em và khoa học giáo
dục đối với NCTN cũng như kinh nghiệm giải quyết các vụ án liên quan đến NCTN. Tòa gia đình và
người chưa thành niên có một phòng xử án hôn nhân gia đình, một phòng xử án hình sự, và các
phòng chức năng gồm phòng trẻ em, phòng giám sát tâm lý trẻ em, phòng tư vấn-hòa giải, và
phòng trợ giúp y tế.
Thông tin ban đầu về hoạt động của Tòa gia đình và người chưa thành niên tại thành phố Hồ Chí
Minh cho biết trong quá trình xét xử các vụ án có bị cáo là NCTN, các nguyên tắc lợi ích tốt nhất của
trẻ em, hạn chế áp dụng các chế tài giam giữ đã được tăng cường nhằm bảo đảm mục đích giáo dục,
giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, để trở thành công dân có ích cho xã hội. Tòa ưu
tiên áp dụng các biện pháp xử lý không giam giữ như miễn trách nhiệm hình sự, án treo, để tạo điều
kiện cho NCTN phục hồi tại cộng đồng. Phiên tòa được tổ chức thân thiện. NCTN được tiếp xúc với
cha mẹ, người giám hộ và người bào chữa.
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Hướng dẫn số 2177/C45(P6) của Cục cảnh sát hình sự ngày 13/12/2012 Hướng dẫn xây dựng và sử dụng phòng lấy lời khai
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Hiện nay 34 tỉnh, thành phố khác đang trong quá trình hình thành tòa gia đình và người chưa thành
niên theo quyết định của Chánh án TANDTC.
3.4. Phục hồi và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL trong cơ sở giam giữ
Trường giáo dưỡng
Trước 2014, cả nước có bốn trường giáo dưỡng do BCA quản lý, gồm Trường giáo dưỡng số 2 đặt tại
Ninh Bình, Trường giáo dưỡng số 3 tại Đà Nẵng, Trường giáo dưỡng số 4 tại Đồng Nai và Trường giáo
dưỡng số 5 tại Long An65. Số liệu thống kê của BCA cho thấy số NCTN phạm tội bị áp dụng biện pháp
đưa vào trường giáo dưỡng đã giảm từ 4.110 em vào năm 2006 xuống còn 2.798 em vào năm 2010.
Số NCTN phạm tội chỉ chiếm khoảng 2% trong tổng số học sinh trường giáo dưỡng.

Hình 24. NCTNVPPL trong trường giáo dưỡng (2006-2010)
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Như đã nêu ở trên, việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng tiếp tục đáng kể trong những
năm gần đây, do vậy gần đây trường giáo dưỡng số 5 ở Long An đã đóng cửa. Phần lớn NCTN trong
trường giáo dưỡng (trên 97%) là các em trai. Khoảng hơn một nửa học sinh trường giáo dưỡng là
thuộc nhóm tuổi 14-16. Hành vi vi phạm pháp luật phổ biến nhất mà học sinh trường giáo dưỡng
gây ra là trộm cắp (gần 80%). Một số ít NCTN bị đưa vào trường giáo dưỡng do thực hiện những tội
phạm nghiêm trọng hơn như hiếp dâm và giết người.
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Trường giáo dưỡng số 1 tại hà Nội đã được đóng cửa từ giai đoạn trước.
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Hình 25. NCTNVPPL trong trường giáo dưỡng theo nhóm tuổi (2016-2018)
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Về cơ bản, chế độ chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trường giáo dưỡng như nhau, hầu như không
có sự phân biệt giữa học sinh vào trường giáo dưỡng theo quyết định áp dụng biện pháp XLHC hay
biện pháp tư pháp. Báo cáo về tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL của BTP xuất bản năm 2010
66
cho thấy các trường giáo dưỡng đều có nhiều nỗ lực để giáo dục, phục hồi NCTNVPPL, giúp các
em tái hòa nhập cộng đồng thành công, không tái phạm sau khi ra trường. Nhằm giúp NCTN duy trì
quan hệ với gia đình, các trường giáo dưỡng tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được tiếp xúc với gia
đình thông qua các cuộc thăm viếng, thư từ, điện thoại và nhận quà. Những học sinh tiến bộ được
về thăm gia đình một vài ngày vào dịp nghỉ hè hoặc dịp Tết. Hàng năm, các trường tổ chức Họp phụ
huynh để thông báo cho cha mẹ của các em và giúp học sinh trong quá trình học tập tại trường
cũng như chuẩn bị kế hoạch tái hòa nhập cho các em.
Theo Báo cáo của BCA, các hoạt động dạy và học ở các trường giáo dưỡng đã được cải thiện trong
những năm gần đây. Học sinh được học văn hóa, học nghề và giáo dục thể chất phù hợp với khả
năng và độ tuổi của mình. Tùy vào điều kiện cụ thể của trường và nhu cầu của học sinh, các trường
giáo dưỡng đã mở các lớp phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.
Ngoài ra, từ năm 2008 đến năm 2010, các trường giáo dưỡng đã mở 109 lớp dạy nghề cho 2.104 học
sinh, trong đó Trường Giáo dưỡng số 2 ở Ninh Bình mở 13 lớp cho 340 học sinh; Trường Giáo dưỡng
số 3 ở Đà Nẵng mở 21 lớp cho 413 học sinh; Trường Giáo dưỡng số 4 ở Đồng Nai mở 35 lớp cho 622
học sinh, và Trường Giáo dưỡng số 5 ở Long An mở 40 lớp cho 729 học sinh. Học sinh được đào tạo
những nghề cơ bản như xây dựng, cơ khí, kỹ thuật hàn, nghề mộc, thợ may, cắt tóc, sửa chữa xe gắn
máy, pha chế đồ uống, sơn, điện dân dụng, may công nghiệp, sửa chữa máy móc chạy xăng và dầu,
v.v. Trong giai đoạn này, 1.611 học sinh đã được cấp chứng chỉ học nghề.
Cùng với việc dạy nghề, các trường giáo dưỡng còn tổ chức cho học sinh lao động dưới các hình
thức trồng rau, chăn nuôi lợn, gà, bò, làm vệ sinh nhà trường và ký túc xá của học sinh. Một số trường
66

BTP, Báo cáo Tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL, 2010
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giáo dưỡng tổ chức cho học sinh thêu, dán giấy nhôm, đan ghế, làm móc treo quần áo và trồng rừng,
v.v. với tần suất làm việc phù hợp với độ tuổi của các em và chủ yếu phục vụ đời sống hàng ngày
của các em.
Báo cáo Tái hòa nhập cho thấy nhìn chung các trường giáo dưỡng đã quan tâm tới việc chăm sóc
sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh. Các trường giáo dưỡng tổ chức tư vấn tâm lý và kỹ
năng sống với những chủ đề như nghề nghiệp, sức khỏe sinh sản, gia đình, tư vấn tâm lý, và tổ chức
các lớp dạy kỹ năng sống cho những học sinh mới vào và những học sinh chuẩn bị rời khỏi trường.
Những học sinh mới được phân thành nhóm riêng và được dạy kỹ năng sống để giúp các em ổn
định tinh thần, ứng phó với căng thẳng.
Các trường giáo dưỡng cũng đã có các quy trình cụ thể hơn để giúp người chưa thành niên chuẩn
bị tái hòa nhập sau khi được ra khỏi trường. Việc dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục kỹ năng sống nêu
trên cũng chính là nằm mục đích hỗ trợ cho học sinh tái hòa nhập thuận lợi khi ra trường. Bên cạnh
đó, các trường còn tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho học sinh trước khi ra trường. Ngoài ra, các trường
giáo dưỡng cũng chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để nhờ họ hỗ trợ tạo việc làm cho những
học sinh đã được học nghề.
Mặc dù có những nỗ lực như đã nêu trên, các trường giáo dưỡng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, làm
ảnh hưởng tới hiệu quả giáo dục phục hồi đối với NCTNVPPL, cụ thể như sau:
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•

Mặc dù đã có nhiều cải thiện song tiêu chuẩn về nơi ở, bữa ăn và quần áo của học sinh vẫn
còn thấp so với mức sống trung bình của xã hội.

•

Việc dạy văn hóa cho NCTN theo chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiểu học liên tục gặp
phải nhiều khó khăn do thiếu chương trình giảng dạy cho tất cả các lớp học, thiếu sách
chuẩn bị bài giảng và giáo viên gặp nhiều khó khăn khi chuẩn bị bài giảng dựa trên kiến
thức chuẩn hóa. Lượng kiến thức trong một tiết học quá sâu rộng so với khả năng nhận thức
của học sinh, lại không được tổ chức một cách có hệ thống, nội dung bài học không phù
hợp với diễn biến tâm lý của học sinh. Học sinh cũng gặp nhiều khó khăn khi sử dụng sách
giáo khoa do thiếu kỹ năng tự đọc và suy nghĩ tích cực. Chương trình giáo dục áp dụng tại
trường giáo dưỡng là chương trình giáo dục thường xuyên với ít môn hơn so với hệ thống
giáo dục chính quy. Vì vậy, sau khi ra khỏi trường giáo dưỡng, học sinh thường không được
nhận vào các trường chính quy hoặc nếu được nhận thì các em không có khả năng theo kịp
các chương trình của các trường chính quy.

•

Hiện nay một số trường giáo dưỡng chỉ có thể tổ chức học văn hóa cho đến hết lớp 9. Học
sinh học xong lớp 9 phải chuyển sang học nghề. Sau khi được ra khỏi trường giáo dưỡng,
những học sinh này quên gần như toàn bộ kiến thức giáo dục phổ thông mà các em học
được ở trường, kết quả là rất khó tiếp tục học lên cao.

•

Các hoạt động dạy nghề vẫn còn chưa hiệu quả. Ngân sách cho hoạt động dạy nghề còn
hạn hẹp. Các chương trình dạy nghề chủ yếu tập trung vào các nghề đơn giản, thủ công và
được trả công thấp, kết quả là khi ra trường NCTN thường không làm những nghề này, từ đó
dẫn tới lãng phí các nguồn lực. Số học sinh có thể tham gia các lớp học nghề còn thấp so với
nhu cầu của học sinh. Chẳng hạn, ở Trường Giáo dưỡng số 4, chỉ có khoảng 10%-13% học
sinh được tham gia các khóa học nghề. Ở Trường Giáo dưỡng số 2, hàng năm trung bình có
khoảng 25-30% tổng số học sinh được tham gia các khóa học nghề chính quy có cấp chứng
chỉ như nghề cơ khí, xây dựng, điện, nghề mộc, thợ may và vi tính văn phòng.
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•

Lao động trong các trường giáo dưỡng chủ yếu là những công việc đơn giản có tính chất
“giáo dục” như thủ công mỹ nghệ, khâu vá, thêu thùa, bóc hạt điều, hàn, trồng rau, chăn nuôi
gia cầm, v.v. và các loại công việc khác đặc trưng của vùng, miền.

•

Các dịch vụ tư vấn ngày càng được hỗ trợ nhiều hơn song dịch vụ này vẫn còn thiếu so với
nhu cầu của người chưa thành niên chủ yếu do thiếu các tư vấn viên đủ năng lực. Dịch vụ
này rất cần thiết để giúp học sinh giải quyết vấn đề tâm lý để hỗ trợ việc tái hòa nhập cộng
đồng trong tương lai.

Trại giam
Trong giai đoạn 2006-2010, số phạm nhân chưa thành niên trong trại giam dao động trong khoảng
4.000 cho đến 5.300 người, trong đó khoảng 97% là các em trai. Số phạm nhân chưa thành niên đạt
mức cao nhất là 5.332 em trong năm 2008 nhưng từ những năm sau bắt đầu giảm. Số phạm nhân
chưa thành niên đặc biệt giảm mạnh trong những năm gần đây, theo đó số phạm nhân năm 2018 là
662 em, gồm 640 em trai và 22 em gái, giảm 84% so với số liệu năm 201067. Xu hướng giảm này xảy ra
từ khi Luật đặc xá 2007 được thi hành. Theo báo cáo của BCA, từ năm 2009 đến 2016 đã có 7 đợt đặc
xá, 85.897 phạm nhân và 1.123 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã được
đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước68. Tính trung bình hơn 12.000 phạm nhân được trả tự do
trong mỗi đợt đặc xá. Mặc dù không có số liệu về số phạm nhân chưa thành niên được đặc xá, trong
bối cảnh số NCTN phạm tội bị xử phạt tù có thời hạn được giữ ở mức khá ổn định trong những năm
qua thì có thể suy luận rằng đặc xá là nguyên nhân chính dẫn đến việc giảm mạnh số người chưa
thành niên trong trại giam thời gian qua.

Hình 26. NCTN trong trại giam theo giới tính (2006-2010)
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Nguồn: BCA
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Số liệu NCTN phạm tội trong trại giam do Tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) (nay đã giải
thể), và Cục cảnh sát quản lí trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), BCA cung cấp.
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http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Quoc-hoi-nghe-bao-cao-ve-du-an-Luat-Dac-xa-sua-doi/336959.vgp, truy cập ngày
11/4/2019
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Hình 27. NCTN trong trại giam theo giới tính (2016-2018)
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Số liệu phân nhóm tội phạm cho biết NCTN phạm tội cướp và cướp giật là nhóm đông nhất trong
tổng số phạm nhân chưa thành niên, tiếp đó là những người phạm tội cố ý gây thương tích, trộm
cắp tài sản và tội phạm liên quan đến ma túy.

Hình 28. NCTN trong trại giam theo loại tội (2016-2018)

8%
Giết người

14%

Cướp, cướp giật tài sản
26%

14%

Các tội liên quan đến ma túy
Trộm cắp tài sản
Hiếp dâm
Cố ý gây thương tích

10%
14%
14%

Khác

Nguồn: BCA

90

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ, PHỤC HỒI, TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM
PHÁP LUẬT VÀ TÌNH HÌNH NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

Hiện nay chưa có trại giam chuyên biệt nào dành cho NCTN. NCTN bị áp dụng hình phạt tù có thời
hạn sẽ được giam giữ trong trại giam chung nhưng ở một khu vực riêng và ở đó NCTN được quản lý
và giáo dục theo các quy định đặc biệt phù hợp với độ tuổi của người đó.
Các trại giam phối hợp với gia đình người chưa thành niên, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ
chức, cá nhân động viên phạm nhân là người chưa thành niên tích cực học tập, lao động, rèn luyện
để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước; hỗ trợ việc học văn hóa và học nghề của
người chưa thành niên, và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để người chưa thành niên phục hồi
sau khi chấp hành xong hình phạt. Hàng năm, các trại giam tổ chức Họp với gia đình của phạm nhân
để cùng phối hợp nhằm quản lý, giáo dục, định hướng nghề nghiệp và dạy nghề tốt hơn cho phạm
nhân là người chưa thành niên.
Sau khi tiếp nhận phạm nhân mới là người chưa thành niên Ban Giám thị đánh giá và xác định những
ai cần tham gia các lớp học văn hóa để xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học cho người chưa
thành niên. Ở những nơi không có giáo viên, Ban Giám thị chủ động mở các lớp học cho phạm nhân
và giao việc quản lý các lớp học cho các cán bộ trại giam phụ trách. Ngoài ra, các phạm nhân có trình
độ cũng được tham gia giảng dạy các lớp theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi được
trang bị phương pháp giảng dạy. Trên thực tế, 100% số phạm nhân là NCTN chưa học xong tiểu học
trước khi vào tù đều đã được tham gia các lớp học và đủ điều kiện cấp chứng chỉ hoàn thành chương
trình của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Các trại giam được phép thành lập “Trung tâm Dạy nghề” để tổ chức dạy và hướng dẫn nghề cho các
phạm nhân, trong đó có phạm nhân là NCTN. Việc dạy nghề là bắt buộc và thời gian dạy nghề phụ
thuộc vào từng nghề cũng như phụ thuộc vào khả năng của trại giam. Hoạt động và ngân sách dùng
cho các trang thiết bị dạy nghề được quy định, xem xét và cung cấp theo đề nghị của trại giam. Trại
giam khuyến khích phạm nhân và gia đình đóng góp tài chính của mình để mua các trang thiết bị
dạy nghề cho phạm nhân. Trại giam có thể bố trí để phạm nhân có thể tham gia học nghề và tạo ra
các sản phẩm cùng lúc. Những người dạy nghề có thể là cán bộ trại giam có kỹ năng nghề, những
người khác có kỹ năng hoặc những phạm nhân có kỹ năng và thái độ tốt. Giáo viên các trường dạy
nghề, các trung tâm kỹ thuật và định hướng nghề nghiệp, v.v. cũng được mời đến dạy nghề. Sau khi
học xong, các phạm nhân sẽ tham gia thi và được cấp chứng chỉ theo quy định chung của Bộ Giáo
dục và đào tạo.
Trong quá trình chấp hành hình phạt trong trại giam, ngoài việc học tập, NCTN cũng được học
những quy tắc đạo đức và ứng xử, được trang bị kiến thức cơ bản về HIV/AIDS, ma túy và các quy
định của pháp luật về phòng chống ma túy, v.v. Trước khi ra tù, phạm nhân được tập hợp lại để trang
bị một số nội dung về quy tắc đạo đức và ứng xử của phạm nhân như: các quyền và nghĩa vụ cơ bản
của người chấp hành xong hình phạt tù, hiểu biết cơ bản về pháp luật, kỹ năng sống, v.v. để hỗ trợ
họ tái hòa nhập.
Nhìn chung, NCTN bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn được hưởng các điều kiện thuận lợi và đối
xử tốt hơn so với người đã thành niên và nhiều hoạt động đã được thực hiện để giáo dục, đào tạo
và chuẩn bị cho họ trở thành những người công dân có ích sau khi ra tù. Tuy nhiên, Báo cáo Tái hòa
nhập thực hiện năm 2010 đã chỉ ra một số thách thức sau đây:
•

Trại giam có các chương trình dạy nghề, xóa mù chữ, giáo dục công dân, dạy viết, nghệ
thuật và thể dục thể thao. Tuy nhiên, các chương trình giáo dục ở một số trại giam còn khá
hạn chế và một số trại giam chỉ tổ chức một chương trình xóa mù chữ cho những phạm
nhân mù chữ và tổ chức vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.
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•

Trong một số trường hợp, loại hình đào tạo và lao động không phù hợp với yêu cầu của thị
trường lao động và không thể giúp NCTN tìm được việc làm sau khi ra tù.

•

Chỗ ở ở một số trại giam còn chật hẹp và cuộc sống trong trại giam thiếu thốn cả về vật
chất lẫn tinh thần. Ở một số trại giam, mặc dù NCTN được giam trong phòng riêng, nhưng lại
trong cùng khu vực giam người thành niên, có cùng cổng ra vào và sân chung, do đó không
tránh được sự tiếp xúc giữa NCTN với phạm nhân là người thành niên.

•

Người chưa thành niên trong các trại giam được tiếp cận với các dịch vụ y tế đầy đủ song lại
không có dịch vụ tư vấn. Dịch vụ này rất cần thiết để giúp học sinh giải quyết vấn đề tình cảm
và lập kế hoạch tốt hơn cho việc tái hòa nhập cộng đồng trong tương lai của mình.

•

Phân tích khảo sát về việc chuẩn bị tái hòa nhập xã hội cho người chưa thành niên ở một trại
giam cho thấy người chưa thành niên chưa được chuẩn bị đầy đủ về tâm lý để tái hòa nhập
xã hội và phần lớn trong số các em không biết phải làm gì sau khi ra tù. Nhiều em cho biết
các em không được trao đổi với bất kỳ ai về việc các em nên làm gì sau khi ra tù để có thể giải
quyết thành công những vấn đề của mình và tái hòa nhập cộng đồng. Một số em có nhận
được lời khuyên và sự động viên của gia đình và cán bộ ở đây song không cụ thể. Phần lớn
NCTN đều không có kế hoạch cụ thể để tái hòa nhập thành công. Không ai nói với các em
về việc cần phải có kế hoạch hay không ai hướng dẫn các em lập kế hoạch.

4. Nhận xét, đánh giá
Thành tựu
Cùng với việc hoàn thiện chính sách, luật pháp, thời gian qua, công tác thi hành pháp luật đã được
chú trọng và đẩy mạnh hơn. Lần đầu tiên, Chính phủ đã ban hành một Đề án của quốc gia về đổi
mới và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật (Quyết định 242/QĐ-TTg ngày 26/2/2018 của Thủ tướng
Chính phủ). Trong số rất nhiều những nhiệm vụ và giải pháp mà Đề án đề ra có giải pháp nghiên cứu,
xây dựng các tiêu chí cụ thể, định lượng để xác định được mức độ thực thi pháp luật, cũng như đánh
giá được chính xác, toàn diện hiệu quả tác động của văn bản quy phạm pháp luật trong thực tiễn. Đề
án cũng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp
luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật.
Công tác theo dõi thi hành pháp luật đã được tăng cường, bao gồm theo dõi thi hành pháp luật
liên quan đến NCTNVPPL. Với việc ban hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP, BTP được giao trách nhiệm
chủ trì công tác theo dõi thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, ngoài các lĩnh vực
thuộc phạm vi quản lý của ngành, BTP còn có nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh
vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi
hành.
Trong lĩnh vực liên quan đến NCTNVPPL, để triển khai thi hành các luật mới có liên quan đến phòng
ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi người chưa thành niên vi phạm pháp, từ năm 2013 đến nay hơn 20
văn bản dưới luật đã được ban hành.
Công tác tập huấn, nâng cao năng lực để triển khai thi hành hiệu quả các văn bản pháp luật mới
cũng được đẩy mạnh, đặc biệt thông qua việc sử dụng công nghệ thông tin để tổ chức các cuộc tập
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huấn trực tuyến trên phạm vi toàn quốc69. Các cơ quan như VKSNDTC, TANDTC đã biên soạn các tài
liệu tập huấn về BLHS, BLTTHS, trong có những nội dung liên quan đến xử lý NCTN phạm tội, đăng
tải trên trang thông tin điện tử của ngành, đồng thời tổ chức các buổi tập huấn trực tuyến cho toàn
ngành.
Một trong những thành tựu nổi bật nhất trong giai đoạn vừa qua là việc hình thành các tòa chuyên
trách về gia đình và người chưa thành niên trong hệ thống tòa án nhân dân, với hai Tòa gia đình và
người chưa thành niên ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp ra đời năm 2014 và 2016, và 34
tòa đang trong quá trình hình thành ở các tỉnh, thành phố khác.
Báo cáo cũng cho thấy một xu hướng giảm mạnh việc áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo
dưỡng đối với NCTNVPPL. Trong giai đoạn 2006 đến 2017, NCTNVPPL bị áp dụng biện pháp đưa vào
trường giáo dưỡng giảm gần 8 lần. Kết quả là hiện nay cả nước chỉ còn 3 trường giáo dưỡng, giảm
01 trường so với trước đây.
Cùng với việc thi hành Luật đặc xá 2007, việc trả tự do trước thời hạn cho người chưa phạm tội nói
chung và NCTN phạm tội nói riêng được đẩy mạnh. Trong giai đoạn 2010-2018, số phạm nhân chưa
thành niên đã giảm 84%.
Hạn chế
Tỷ lệ áp dụng hình phạt tù có thời hạn còn cao. Trong thời gian qua, số NCTN phạm tội bị xử phạt
tù có thời hạn vẫn còn rất cao. Từ 2011 đến 2015, hơn 93% NCTN phạm tội bị xử phạt tù có thời hạn,
trong đó phổ biến nhất là tù có thời hạn dưới 3 năm (49%). Từ năm 2016, các quy định của BLHS 2015
về tăng cường miễn trách nhiệm hình sự đối với NCTN phạm tội để giám sát giáo dục tại cộng đồng
cũng như nguyên tắc hạn chế áp dụng hình phạt tù có thời hạn đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên,
tỷ lệ NCTN phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự hoặc áp dụng biện pháp tư pháp vẫn còn thấp
(chưa đến 1%). Đồng thời, hình phạt tù có thời hạn vẫn được áp dụng phổ biến (hơn 91%) tuy có
giảm so với giai đoạn 2011-2015.
Các dịch vụ giáo dục, phục hồi cho NCTNVPPL tại cộng đồng còn thiếu, chất lượng chưa cao: Để
những quy định mới của LXLVPHC và BLHS về tăng cường xử lý tại cộng đồng đối với NCTNVPPL đi
vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, cần có những dịch vụ giám sát, phục hồi đa dạng, có chất lượng
tại cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay các chương trình và dịch vụ hỗ trợ, phục hồi, tái hòa nhập cộng
đồng dành cho NCTNVPPL còn rất hạn chế, cả về chất lượng và sự đa dạng của các dịch vụ sẵn có.
Chưa có nhiều dịch vụ hỗ trợ nhằm giải quyết các nguyên nhân và điều kiện vi phạm pháp luật như
tham vấn, giáo dục kỹ năng sống, và dạy nghề. Bên cạnh đó, sự tham gia của gia đình, các cơ quan
và tổ chức trong quá trình này vẫn còn mang tính hình thức. Chính vì vậy, việc giám sát và hỗ trợ
những trẻ em được quản lý tại cộng đồng nhìn chung chưa được thực hiện một cách hiệu quả và có
hệ thống. Đặc biệt, số lượng NCTNVPPL là nữ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong số NCTNVPPL khiến cho
việc phát triển các dịch vụ phục hồi, hỗ trợ phù hợp đối với các em gái chưa được chú trọng đúng
mức và còn gặp nhiều hạn chế.
Thiếu các dịch vụ nhằm giám sát, giáo dục và tái hòa nhập có hiệu quả cho NCTNVPPL
Trẻ em trong các trường giáo dưỡng và các cơ sở giam giữ có quyền được học tập, học nghề và giúp
đỡ để chuẩn bị tái hòa nhập. Tuy nhiên, ở một số cơ sở vẫn còn hạn chế về chất lượng và sự đa dạng
69

Ví dụ, ngày 17/4/2019, VKSNDTC tổ chức hội nghịtrực tuyến trong toàn ngành kiểm sát để triển khai thực hiện các Thông tư
liên tịch hướng dẫn thi hành BLTTHS, trong đó có Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH
ngày 21/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, BCA, BTP, và Bộ Lao động, thương binh và xã
hội về phối hợp thực hiện quy định của BLTTHS về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ, PHỤC HỒI, TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM
PHÁP LUẬT VÀ TÌNH HÌNH NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

93

của các chương trình giáo dục, dạy nghề và các chương trình khác được xây dựng nhằm chuẩn bị
cho trẻ em tái hòa nhập.
Mặc dù đã có rất nhiều tiến bộ, nhìn chung việc thống kê, báo cáo, phân tích số liệu về NCTNVPPL
còn chưa được thực hiện đầy đủ và có hệ thống. Hiện nay Việt Nam còn thiếu một hệ thống thu
thập và quản lý số liệu toàn diện về NCTNVPPL, bao gồm cả số liệu về NCTNVPPL hành chính lẫn
NCTN phạm tội hình sự. Thay vào đó, các cơ quan tham gia vào quá trình xử lý NCTNVPPL thu thập
số liệu theo chức năng và báo cáo theo hệ thống riêng của mình. Tuy nhiên, cách thức thu thập số
liệu của các cơ quan thường không thống nhất, tiêu chí phân tổ, phân nhóm số liệu, thời điểm báo
cáo cũng như kỳ báo cáo cũng khác nhau, nên các số liệu thường không khớp nhau. Nhiều số liệu
hiện chưa được thu thập và báo cáo đầy đủ. Số liệu về NCTNVPPL cũng chưa được công bố định kỳ,
hệ thống để có thể nhìn nhận một cách chuẩn xác về thực trạng NCTNVPPL. Việc hoạch định chính
sách và lập kế hoạch dựa trên bằng chứng đang bị cản trở do những hạn chế nêu trên, đồng thời
thiếu những nghiên cứu định tính, có chất lượng về những vấn đề khác, chẳng hạn về các yếu tố
dẫn đến vi phạm pháp luật của NCTN và những biện pháp có hiệu quả nhất để giáo dục, phục hồi
NCTNVPPL, ngăn ngừa tái phạm.
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PHẦN V. KHUYẾN NGHỊ
Ủy ban của LHQ về Quyền Trẻ em đã nhấn mạnh rằng các Quốc gia thành viên cần áp dụng một
phương pháp tiếp cận toàn diện đối với tư pháp người chưa thành niên và quyết tâm thực hiện
những cải cách rộng rãi cần thiết về tư pháp hình sự cũng như các ứng phó xã hội đối với NCTNVPPL70.
Để giải quyết vấn đề NCTNVPPL một cách thích hợp và hiệu quả, cần có một hướng tiếp cận riêng và
đặc thù trong đó có xét tới những quyền và nhu cầu đặc biệt cũng như khả năng phục hồi cao của
NCTN. Điều đó sẽ đòi hỏi phải đổi mới toàn diện hệ thống xử lý hành chính và hình sự truyền thống
dành cho người thành niên. Nhưng như vậy không có nghĩa là cần phải hình thành bộ máy và thủ
tục hoàn toàn riêng biệt để xử lý các vụ việc của NCTN. Thay vào đó, việc xử lý NCTN cần dựa trên
những nguyên tắc, mục tiêu, quy trình thủ tục riêng với các dịch vụ chuyên biệt được điều chỉnh đặc
biệt dành cho NCTN.
Tư pháp cho người chưa thành niên toàn diện liên quan tới nhiều cơ quan, tổ chức và ban ngành
khác nhau, bao gồm cơ quan thực thi pháp luật, tòa án, kiểm sát, các cơ quan phúc lợi xã hội, giáo
dục và y tế. Nó cũng gắn kết không tách rời với hệ thống bảo vệ trẻ em là hệ thống cung cấp các
dịch vụ phòng ngừa và ứng phó với NCTN có nguy cơ. Vì vậy, việc tăng cường bảo vệ toàn diện NCTN
trong hệ thống tư pháp đòi hỏi sự kết hợp của các chính sách, chương trình và dịch vụ của tất cả các
cơ quan có liên quan và cách thức xử lý NCTNVPPL.
Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã tiến được những bước rất dài trong việc hoàn thiện chính sách,
pháp luật cũng như các thiết chế tư pháp liên quan đến NCTNVPPL. Trong thời gian tới, để những cải
cách này được đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho NCTN, đồng thời nâng lên một tầm
cao mới hướng tới việc xây dựng một hệ thống tư pháp người chưa thành niên toàn diện, cần tiến
hành một số giải pháp ngắn hạn và trung hạn như sau:

1. Xây dựng kế hoạch tổng thể về tư pháp người chưa thành niên
Trước hết, cần xây dựng một kế hoạch tổng thể về phát triển tư pháp người chưa thành niên trong
đó xác định rõ định hướng xây dựng một hệ thống tư pháp người chưa thành niên toàn diện, với các
bước đi ngắn, trung, dài hạn hợp lý và khả thi, nhằm phòng ngừa và ứng phó hiệu quả, đồng bộ đối
với vi phạm pháp luật của NCTN.
Kế hoạch này cần được xây dựng nhằm hướng tới việc bảo đảm các nguyên tắc chủ đạo sau đây
trong toàn bộ hệ thống tư pháp người chưa thành niên, từ phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi, cho
đến tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL, chứ không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận những nguyên
tắc này trong quá trình xử lý hành chính và hình sự như hiện nay:
Lợi ích tốt nhất của trẻ em: Hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên cần bảo đảm lợi ích tốt
nhất của NCTN phải là mối quan tâm hàng đầu trong bất kỳ hoạt động hành chính hay tư pháp nào
có liên quan tới NCTN.
70
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Xử lý riêng biệt và khác biệt đối với NCTNVPPL: Hệ thống tư pháp người chưa thành niên toàn
diện cần được thiết kế sao cho có thể bảo đảm rằng NCTN được xử lý riêng biệt với người thành niên
ở mọi giai đoạn trong quá trình xử lý vi phạm hành chính hoặc tố tụng hình sự xuất phát từ việc nhận
thức rõ nhu cầu đặc thù và khả năng dễ bị tổn thương vốn có của NCTN.
Phục hồi và tái hòa nhập là mục tiêu chính: Hệ thống tư pháp người chưa thành niên cần hướng
tới mục tiêu chủ yếu là thúc đẩy sự phục hồi của NCTN thay vì trừng phạt đơn thuần. Kinh nghiệm
quốc tế đã chỉ ra rằng cách thức có hiệu quả nhất để giảm VPPL của NCTN và bảo đảm an toàn của
cộng đồng là thực hiện các biện pháp can thiệp thích hợp, có hiệu quả để giúp NCTN nhận thức
được lỗi lầm của mình và đi theo con đường trở thành công dân có ích, tuân thủ pháp luật. Cần tập
trung xác định và giải quyết những nguyên nhân dẫn đến VPPL tiềm ẩn trong gia đình, nhà trường
và cộng đồng, đằng sau hành vi của NCTN.
Áp dụng tối đa các biện pháp xử lý không chính thức (xử lý chuyển hướng): Hệ thống tư pháp
người chưa thành niên cần quy định những biện pháp xử lý không chính thức để giải quyết các tội
phạm hoặc hành vi vi phạm pháp luật do NCTN thực hiện, như hòa giải, giáo dục tại cộng đồng, thay
thế cho thủ tục xử lý chính thức.
Xử lý NCTN một cách công bằng, hiệu quả và thân thiện: Hệ thống tư pháp người chưa thành
niên cần bảo đảm rằng NCTN được đối xử một cách phù hợp với độ tuổi và khả năng dễ bị tổn
thương đặc biệt của các em ở tất cả các giai đoạn tố tụng hành chính và hình sự. Nên giảm bớt tính
trang trọng, chính thống của các thủ tục xử lý bất cứ khi nào có thể, nhưng vẫn phải tôn trọng các
bảo vệ pháp lý đối với NCTN. Các vụ án có liên quan tới NCTN cần được hoàn thành càng nhanh càng
tốt và tránh mọi sự trì hoãn không cần thiết.
Tước đoạt hoặc hạn chế sự tự do chỉ là giải pháp sau cùng: Hệ thống tư pháp cho người chưa
thành niên cần bảo đảm rằng các biện pháp tước tự do của NCTN như tạm giữ, tạm giam, đưa vào
trường giáo dưỡng và phạt tù có thời hạn, là biện pháp cuối cùng và chỉ áp dụng với những trẻ em
phạm tội nghiêm trọng mang tính bạo lực hoặc liên tục phạm các tội nghiêm trọng khác71.
Phối hợp giữa các cơ quan tư pháp người chưa thành niên với cơ quan bảo vệ trẻ em: Hệ thống
tư pháp người chưa thành niên cần bảo đảm sự điều phối và phối hợp giữa các cơ quan tư pháp
với các dịch vụ bảo vệ trẻ em. Các nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng nhiều NCTNVPPL bản thân lại
chính là nạn nhân trong các gia đình không hạnh phúc, có bạo lực (về tinh thần, thể chất hoặc xâm
hại tình dục) hoặc có điều kiện kinh tế khó khăn. Do đó, công tác phòng ngừa và ứng phó với hành
vi phạm tội của NCTN phải có sự liên kết chặt chẽ với các dịch vụ phúc lợi xã hội có hiệu quả nhằm
ngăn ngừa, hỗ trợ NCTN và gia đình có nguy cơ xã hội. Các biện pháp xử lý NCTNVPPL chỉ có hiệu
quả nhất khi hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực cho cha mẹ và gia đình của NCTN, thay vì đơn
giản chỉ là áp dụng các biện pháp kiểm soát xã hội đối với NCTN.

2. Tăng cường điều phối về tư pháp người chưa thành niên và phối hợp liên ngành
Hệ thống tư pháp người chưa thành niên bao gồm nhiều cơ quan và tổ chức có liên kết với nhau và
phụ thuộc lẫn nhau. Để hệ thống này hoạt động có hiệu quả cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và
trách nhiệm của từng cơ quan, cũng như cơ chế bảo đảm điều phối, phối hợp có hiệu quả và nhất
quán trong định hướng hoạt động của tất cả các bên tham gia.
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Ở Việt Nam có rất nhiều cơ quan, tổ chức tham gia vào việc phòng ngừa, xử lý, giáo dục và phục hồi
cho NCTNVPPL với các chức năng và nhiệm vụ riêng. Các cơ quan này cần phối hợp hoạt động với
nhau với sự điều hành của một cơ quan chủ trì. Có như vậy mới có thể bảo đảm sự nhất quán khi lập
kế hoạch chiến lược và xây dựng chính sách và chương trình, giám sát, đánh giá trên toàn hệ thống,
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cũng như xóa bỏ sự chồng chéo.
Việc xác định một cơ quan đầu mối, có trách nhiệm điều phối về tư pháp người chưa thành niên là
hết sức cần thiết. Cơ quan này có nhiệm vụ:
•

Phối hợp xây dựng kế hoạch dài hạn về tư pháp người chưa thành niên toàn diện và thúc
đẩy các chính sách, nguyên tắc và phương pháp tiếp cận thống nhất về phòng ngừa, xử lý,
giáo dục, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL;

•

Bảo đảm hợp tác và cộng tác chặt chẽ giữa người có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật
hành chính của NCTN, các cán bộ tiến hành tố tụng, với các cán bộ của các cơ quan phúc
lợi xã hội, giáo dục, y tế và các nhà chuyên môn khác;

•

Theo dõi, giám sát chung về hoạt động phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập
cộng đồng cho NCTNVPPL và việc thực thi luật pháp, các chính sách về tư pháp người chưa
thành niên;

•

Chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp, phân tích, báo cáo số liệu về tư pháp người chưa
thành niên, và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu về hệ thống tư pháp người chưa thành niên.

Cơ quan chủ trì này cần có năng lực để thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước và giám sát; có mối
quan hệ chặt chẽ và khả năng phối hợp với công an, viện kiểm sát và tòa án; có khả năng thúc đẩy
sự phối hợp và cộng tác của các cơ quan không thuộc ngành tư pháp nhưng có liên quan tới việc
phòng ngừa và giải quyết, như giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao, v.v., có đủ nhân sự và nguồn lực
để bố trí một nhóm hoặc một bộ phận nhỏ chịu trách nhiệm phối hợp về tư pháp cho người chưa
thành niên.
Để tiến tới việc xác định một cơ quan điều phối về tư pháp người chưa thành niên, trong thời gian
tới, cần tiến hành những công việc sau:
Giải pháp ngắn hạn (2019-2020)
•

Thực hiện một nghiên cứu khả thi và quyết định xem cơ quan nào là cơ quan chủ trì phù
hợp nhất đối với tư pháp cho người chưa thành niên.

Giải pháp trung hạn (2021-2025)
•

Giao trách nhiệm điều phối tư pháp người chưa thành niên trong một văn bản pháp luật, với
các chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

•

Thành lập một bộ phận điều phối về tư pháp với người chưa thành niên nằm trong cơ quan
được chỉ định và phân bổ đầy đủ nguồn nhân lực và tài chính để bộ phận này thực hiện vai
trò điều phối của mình.
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3. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tư pháp người chưa thành niên
Việt Nam hiện đã có nhiều quy định đặc biệt phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập
cộng đồng đối với NCTNVPPL. Tuy nhiên, những quy định này nằm rải rác ở nhiều văn bản luật, văn
bản dưới luật khác nhau và chưa hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực quốc tế cũng như với những
thực tiễn tốt nhất.
Một số nước trên thế giới và trong khu vực châu Á Thái Bình dương (như Thái Lan, Singapo, Philipin,
Myanmar, CHDCND Lào, Indonexia, Malayxia, Ấn Độ, Băng-la-đét, Úc, Niu-zi-lân, Papua-Niu-Ghi nê,
Fi-zi) đã xây dựng các đạo luật toàn diện về tư pháp cho người chưa thành niên trong đó quy định
những nguyên tắc và thủ tục xử lý NCTNVPPL. Phương pháp tiếp cận này mang lại một khung pháp
lý thống nhất hơn cho hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên, thúc đẩy phương pháp tiếp cận
chuyên biệt trong xử lý NCTN, và thúc đẩy sự gắn kết tốt hơn giữa việc xây dựng hệ thống tư pháp
với người chưa thành niên và hệ thống bảo vệ trẻ em.
Giải pháp ngắn hạn (2019-2020)
•

Tiến hành pháp điển hóa các quy định về phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi và tái hòa
nhập cộng đồng cho NCTNVPPL; từng bước nghiên cứu, đánh giá và đề xuất xây dựng một
đạo luật về tư pháp người chưa thành niên toàn diện hoặc cả hai phương án nêu trên.

Giải pháp trung hạn (2020-2025)
•

Dựa vào kết quả nghiên cứu nêu trên, đề xuất xây dựng một đạo luật riêng về tư pháp người
chưa thành niên hoặc tiếp tục pháp điển hóa các quy định về phòng ngừa, xử lý, giáo dục,
phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho NCTNVPPL, hoặc cả hai phương án nêu trên.

4. Nâng cao năng lực và từng bước chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực
tư pháp người chưa thành niên
Để có thể phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi hiệu quả đối với NCTNVPPL đòi hỏi các cán bộ và
các nhà chuyên môn tham gia vào quá trình này phải có những kiến thức và kỹ năng nhất định. Bên
cạnh đó, để thúc đẩy một hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên, cần tăng cường chuyên
môn hóa trong các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ cho
NCTNVPPL.
Có hai phương pháp tiếp cận chính mà các quốc gia sử dụng để thúc đẩy chuyên môn hóa cao hơn
về người chưa thành niên trong hệ thống tư pháp:
Phương án 1: Thành lập một đơn vị hoặc bộ phận chuyên trách toàn thời gian trực thuộc các
cơ quan tiến hành tố tụng để xử lý tất cả những vụ án của NCTN: đó có thể là một phòng công
an chuyên trách/phòng dành cho NCTN, bộ phận NCTN trực thuộc viện kiểm sát, và một tòa án riêng
của NCTN hoạt động toàn thời gian hoặc vào một số ngày được lựa chọn trong tuần. Phương án này
thường được sử dụng ở các khu vực thành thị nơi có số lượng án NCTN đủ lớn để bảo đảm có các
cán bộ chuyên trách toàn thời gian.
Phương án 2: Phân công cán bộ công an, kiểm sát viên và thẩm phán chuyên trách được tập
huấn để xét xử các vụ án của NCTN: toàn bộ những trẻ em vi phạm pháp luật sẽ được giao cho cán
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bộ chuyên trách này xử lý theo thủ tục tố tụng và sử dụng những kỹ thuật chuyên biệt. Khi không
phải giải quyết những vụ án của NCTN, các cán bộ này sẽ tiếp tục xử lý những vụ án của người thành
niên. Phương án này thường được sử dụng ở những nơi có số lượng NCTNVPPL không đủ lớn để bảo
đảm có được một bộ phận hoặc đơn vị chuyên trách chỉ làm về các vụ án của NCTN.
Nhiều nước sử dụng kết hợp hai phương án này bằng cách thiết lập một phòng điều tra chuyên
trách về NCTN và tòa án cho NCTN toàn thời gian ở những thành phố lớn và phân công các cán bộ
chuyên trách kiêm nhiệm về NCTN ở những khu vực ít dân cư hơn và có ít NCTN vi phạm pháp luật
hơn.
Giải pháp ngắn hạn (2019-2020):
•

Khẩn trương hình thành tòa gia đình và người chưa thành niên trên toàn quốc, đặc biệt là
cấp huyện. Ở những địa phương không đáp ứng được điều kiện về số lượng án và nhân
sự theo hướng dẫn của Thông tư 01/2016/TT-CA, cần bổ nhiệm thẩm phán chuyên trách.
Đồng thời, cần tập huấn cơ bản về tư pháp người chưa thành niên cho toàn bộ thẩm phán
chịu trách nhiệm giải quyết các vụ án liên quan đến NCTNVPPL.

•

Rà soát và sửa đổi, nâng cao chất lượng của các chương trình đào tạo cho các cán bộ công
an, viện kiểm sát, thẩm phán, luật sư bào chữa, cán bộ thi hành án và nhân viên công tác xã
hội để trang bị các kiến thức cơ bản tư pháp người chưa thành niên. Những nội dung tập
huấn sẽ bao gồm pháp luật liên quan tới NCTN, những kỹ năng và kỹ thuật cần thiết để xử
lý có hiệu quả NCTNVPPL cũng như sự phát triển, tâm lý và giao tiếp của NCTN.

•

Ở cấp quận/huyện, phân công các điều tra viên, kiểm sát viên, và luật sư chuyên trách để
xử lý tất cả những vụ án liên quan tới NCTNVPPL. Có thể ưu tiên thực hiện trước tại những
quận/huyện lớn có nhiều NCTNVPPL, và dần dần mở rộng trên cả nước.

•

Xây dựng và thực hiện các chương trình tập huấn nâng cao, chuyên sâu cho điều tra viên,
kiểm sát viên, thẩm phán và luật sư bào chữa sẽ được phân công chuyên xử lý NCTNVPPL.

•

Nghiên cứu tính khả thi của việc thành lập một tổ điều tra chuyên trách hoặc điều tra viên
chuyên trách về NCTN quận/huyện, và thí điểm mô hình ở một hoặc hai thành phố lớn (như
Hà Nội và Hồ Chí Minh) là nơi có nhiều NCTNVPPL.

•

Điều chỉnh hệ thống quản lý hồ sơ vụ án để bảo đảm tất cả những vụ án của NCTN đều
được giao cho Tòa Gia đình và Người chưa thành niên hoặc kiểm sát viên và thẩm phán
chuyên trách để xử lý và lên kế hoạch vào những ngày cụ thể trong tuần và/hoặc tại phòng
xét xử tách riêng với những vụ án hình sự của người thành niên.

Giải pháp trung hạn (2020-2025)
•

Từng bước hình thành các tổ/nhóm công an chuyên trách về NCTN ở những quận/huyện
lớn trên cả nước.

•

Tiếp tục tổ chức tập huấn có chất lượng để bảo đảm tất cả các cán bộ chuyên trách về người
chưa thành niên và những cán bộ khác tham gia xử lý NCTNVPPL - bao gồm công an, kiểm
sát viên, thẩm phán, luật sư bào chữa, cán bộ cải huấn, nhân viên công tác xã hội – được tập
huấn chuyên môn thường xuyên và liên tục.

5. Sự tham gia của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp người chưa
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thành niên
Trên thế giới, nhân viên công tác xã hội đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tư pháp người chưa
thành niên. Có nhiều nguyên nhân khiến cho NCTN thực hiện hành vi VPPL, chẳng hạn như nghèo
đói, bạo lực gia đình, tình trạng lạm dụng rượu hoặc ma túy, các khó khăn trong học tập, ảnh hưởng
tiêu cực từ bạn bè. Thông thường, điều tra viên, kiểm sát viên, và thẩm phán thường không được
trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để xác định chính xác và đầy đủ những yếu tố nguy cơ
sâu xa góp phần gây ra VPPL của NCTN cũng như không có chức năng giải quyết những vấn đề này.
Ở nhiều nước trên thế giới, nhân viên công tác xã hội có thể thực hiện các nhiệm vụ sau:
Hỗ trợ NCTN trong lần tiếp xúc đầu tiên với công an: Nhân viên công tác xã hội cần tham gia khi
hỏi cung NCTN để hỗ trợ tâm lý cho người đó, đặc biệt khi cha mẹ NCTN không thể có mặt để hỗ trợ
tinh thần cho các em. Nhân viên công tác xã hội cũng có thể tư vấn cho cơ quan tiến hành tố tụng
về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn thích hợp tại cộng đồng thay thế cho tạm giam.
Giám sát NCTN bị áp dụng biện pháp ngăn chặn không giam giữ: Khi việc giao NCTN phạm tội
cho cha mẹ hoặc người đại diện pháp luật giám sát trong khi chờ xét xử sẽ gây ra những quan ngại
rằng cha mẹ sẽ không thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ của mình thì nhân viên công tác xã hội có
thể được giao giám sát NCTN.
Chuẩn bị báo cáo điều tra xã hội về hoàn cảnh và đặc điểm của trẻ em: Để có thể đưa ra quyết
định vì lợi ích tốt nhất của NCTN, thẩm phán hay kiểm sát viên phải có đầy đủ thông tin về hoàn
cảnh xã hội của người đó – bao gồm nhân thân, các đặc điểm cá nhân và hành vi của NCTN, hoàn
cảnh gia đình, tình hình học tập, bạn bè, môi trường sống. Nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp
là những người trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên môn phù hợp để thực hiện những điều
tra xã hội này. Báo cáo điều tra xã hội về NCTNVPPL do nhân viên công tác xã hội thực hiện sẽ đánh
giá toàn diện hoàn cảnh cá nhân và hoàn cảnh gia đình của NCTN, xác định những yếu tố xã hội góp
phần dẫn tới hành vi phạm tội của NCTN, đề xuất các biện pháp hỗ trợ, can thiệp cần thiết để giải
quyết các nguyên nhân và điều kiện phạm tội, cũng như các dịch vụ hiện có tại nơi NCTN sinh sống.
Báo cáo điều tra xã hội sẽ được đưa vào hồ sơ để thẩm phán xem xét trong quá trình ra quyết định.
Giám sát và quản lý NCTN được giáo dục, phục hồi tại cộng đồng: Nhân viên công tác xã hội
cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, giáo dục, phục hồi cho NCTNVPPL tại cộng đồng.
Những nhân viên này sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác để bảo đảm NCTN và gia
đình nhận được sự hỗ trợ xã hội và hướng dẫn cần thiết để phòng ngừa tái phạm. Ở một số nước,
nhân viên công tác xã hội cũng phải nộp báo cáo định kỳ về sự tiến bộ của NCTN cho chính quyền
địa phương hoặc thẩm phán.
Chuẩn bị cho NCTN trước khi được trả tự do: Nhân viên công tác xã hội phối hợp với các trường
giáo dưỡng và trại giam để chuẩn bị cho các em trước khi được trả tự do, giúp các em tiếp tục học
văn hóa, học nghề, tìm việc làm. Nhân viên công tác xã hội còn làm việc với các gia đình, hỗ trợ cha
mẹ tạo ra môi trường gia đình thuận lợi cho NCTN khi được trả tự do.
Hiện nay Việt Nam đang thực hiện Đề án quốc gia về phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn
2011-2020. Đề án này có đề ra giải pháp xây dựng Luật công tác xã hội. BLĐTBXH đang xây dựng một
mạng lưới nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội có trình độ ở tất cả các cấp.
Việc này sẽ mang lại một đội ngũ cán bộ chuyên môn và cán bộ nghiệp dư về công tác xã hội được
đào tạo trên cả nước với những kỹ năng tốt hơn để giám sát, quản lý việc giáo dục và tái hòa nhập
cho NCTNVPPL. Đồng thời, BLĐTBXH cũng đang tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em và cải thiện các
biện pháp nhằm ngăn ngừa, hỗ trợ trẻ em có nguy cơ và trẻ em cần bảo vệ đặc biệt, trong đó có trẻ
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em vi phạm pháp luật.
Giải pháp ngắn hạn (2019-2020)
•

Quy định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp
người chưa thành niên LTE, BLHS, BLTTHS, LXLVPHC và xây dựng hướng dẫn chi tiết về vai trò
của nhân viên công tác xã hội trong việc phòng ngừa, xử lý, giáo dục, phục hồi, tái hòa nhập
cộng đồng cho NCTNVPPL.

•

Nghiên cứu tính khả thi của các mô hình cơ cấu và tổ chức khác nhau cho nhân viên công
tác xã hội trong hệ thống tư pháp người chưa thành niên và đề xuất cơ quan chịu trách
nhiệm quản lý nhà nước đối với nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp.

•

Đưa nội dung tập huấn chuyên môn về xử lý NCTNVPPL vào các chương trình nâng cao
năng lực hiện có dành cho nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên công tác xã hội.

Giải pháp trung hạn (2020-2025)
•

Thí điểm mô hình nhân viên công tác xã hội tham gia trong lĩnh vực tư pháp người chưa
thành niên ở một số địa phương được lựa chọn. Trong mô hình này, nhân viên công tác xã
hội tham gia vào tất cả các giai đoạn tố tụng, và nhân viên công tác xã hội hoặc cộng tác
viên được tập huấn sẽ quản lý và giám sát NCTN bị áp dụng các biện pháp không giam giữ.

•

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu khả thi nêu trên, giao cho một cơ quan thuộc chính phủ chịu
trách nhiệm phát triển và quản lý đội ngũ nhân viên công tác xã hội trong hệ thống tư pháp
và quản lý nhà nước đối với các chương trình giám sát, giáo dục, phục hồi đối với NCTNVPPL
tại cộng đồng.

•

Từng bước mở rộng sự tham gia của nhân viên công tác xã hội vào hệ thống tư pháp cho
người chưa thành niên trên cả nước, bắt đầu ở những khu vực có số lượng NCTNVPPL cao
nhất.

•

Dần dần tăng cường số lượng nhân viên công tác xã hội có trình độ ở cấp huyện và cấp xã.

•

Tổ chức tập huấn chuyên môn liên tục và có chất lượng cho nhân viên công tác xã hội và
cộng tác viên làm việc với NCTNVPPL.

6. Tăng cường áp dụng các biện pháp không chính thức (xử lý chuyển hướng) và tư
pháp phục hồi và các dịch vụ giáo dục, phục hồi tại cộng đồng cho NCTNVPPL
Các biện pháp xử lý không chính thức hay còn gọi là xử lý chuyển hướng là các biện pháp thay thế
cho xử lý hình sự hoặc xử lý hành chính để giáo dục, phục hồi đối với NCTNVPPL tại cộng đồng. Trên
thế giới, các biện pháp này được sử dụng: 1) trước hết để giải quyết những vi phạm nhỏ trong gia
đình hoặc cộng đồng mà không phải thông báo cho các cơ quan tiến hành tố tụng; 2) như một cách
để chuyển NCTNVPPL ra xử lý bên ngoài hệ thống xử lý hành chính hoặc hình sự khi công an, kiểm
sát viên hoặc tòa án xét thấy việc giáo dục, phục hồi tại cộng đồng sẽ mang lại hiệu quả mà không
cần phải xử lý hành chính hoặc hình sự. Các biện pháp này thường bao gồm cả những biện pháp tư
pháp phục hồi, tức là những biện pháp có sự tham gia của NCTNVPPL, người bị hại, và trong những
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trường hợp thích hợp cả cộng đồng và gia đình, để các bên cùng bàn bạc, đối thoại và thống nhất
phương án giúp trẻ thực sự nhận thức được sai lầm, khắc phục những nguyên nhân, điều kiện vi
phạm pháp luật, khắc phục thiệt hại do hành vi VPPL gây ra.
Tiếp theo việc tăng cường xử lý không chính thức và xử lý chuyển hướng trong LXLVPHC và BLHS,
cần tiến hành những biện pháp sau để đẩy mạnh việc giáo dục phục hồi cho NCTNVPPL tại cộng
đồng, thay cho xử lý vi phạm hành chính và xử lý hình sự.
Giải pháp ngắn hạn (2019-2020):
•

Hình thành đội ngũ cán bộ tư pháp bán chuyên trách tại cấp xã theo quy định của Nghị định
37/2018/NĐ-CP, tập huấn các kiến thức và kỹ năng cần thiết và cấp kinh phí cho đội ngũ này
để giám sát, giáo dục, phục hồi NCTNVPPL tại cộng đồng.

•

Xây dựng hướng dẫn chi tiết về thủ tục hòa giải đặc biệt để giải quyết những tranh chấp liên
quan đến trẻ em. Thiết kế và tổ chức chương trình tập huấn cho các hòa giải viên tại cơ sở
về những kỹ năng đặc biệt, thủ tục và phương pháp để hòa giải liên quan đến NCTN.

•

Ban hành hướng dẫn chi tiết để khuyến khích sử dụng hòa giải tại cơ sở đối với NCTN bị áp
dụng biện pháp thay thế xử lý hình sự hoặc được miễn trách nhiệm hình sự.

•

Thiết kế và tổ chức thực hiện một chương trình tập huấn cho các cán bộ/cộng tác viên cấp
huyện về các kỹ năng quản lý ca công tác xã hội cho NCTNVPPL, bắt đầu ở các địa phương
thí điểm và mở rộng dần dần.

•

Xây dựng hướng dẫn chi tiết về các dịch vụ giám sát và hỗ trợ tại cộng đồng, bao gồm các
hệ thống chuyển tuyến rõ ràng, các cơ chế giám sát và tiêu chuẩn tối thiểu cho các dịch vụ.

Giải pháp trung hạn (2020-2025)
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•

Đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về hòa giải tại cơ sở để quy định phạm vi hòa
giải rộng hơn cho các vụ án và hành vi vi phạm pháp luật nhỏ và ít nghiêm trọng do NCTN
gây ra.

•

Từng bước tăng cường sự đa dạng và chất lượng của các chương trình tại cộng đồng dành
cho NCTN đã được chuyển hướng xử lý, đặc biệt trên cơ sở kết hợp chặt chẽ với khuyến nghị
mục 5 ở trên về việc phát triển nghề công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp.

•

Dựa trên kết quả thí điểm, từng bước mở rộng mô hình mới về quản lý và giám sát người
chưa thành niên phạm tội tại cộng đồng, bắt đầu ở những quận, huyện có tỉ lệ NCTNVPPL
cao nhất và dần dần mở rộng ra cả nước.

•

Xây dựng và từng bước giới thiệu các chương trình chuyên nghiệp hơn để giải quyết hành vi
VPPL của NCTN (như tư vấn, các chương trình kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, và tư vấn, v.v.).

•

Tiếp tục tổ chức tập huấn có chất lượng để nâng cao năng lực cho nhân viên công tác xã
hội, cộng tác viên, cán bộ trường giáo dưỡng và trại giam nhằm hỗ trợ sự tái hòa nhập và
phục hồi cho NCTN.
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•

Từng bước tăng đầu tư và tài trợ của chính phủ cho các chương trình và dịch vụ tại cộng
đồng dành cho NCTNVPPL và kết nối lại với các quỹ tiết kiệm được từ việc giảm áp dụng
hình phạt tù

7. Giảm áp dụng các chế tài giam giữ
Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng việc sử dụng các biện pháp tước tự do như hình phạt
tù và đưa vào trường giáo dưỡng đối với NCTN có hành vi vi phạm nhỏ, không mang tính bạo lực,
không cần thiết phải cách ly khỏi cộng đồng không phải là giải pháp hiệu quả trong việc giáo dục,
phục hồi đối với NCTNVPPL. Mặc dù khá tốn kém, nhưng chế tài tước tự do không giải quyết được
những nguyên nhân và điều kiện VPPL nằm trong môi trường sống, gia đình, bạn bè của NCTN. Trái
lại, việc đưa NCTN vào một môi trường toàn những người vi phạm pháp luật sẽ làm phát triển những
nguy cơ vi phạm pháp luật mới, có thể làm tăng tỷ lệ tái phạm của người chưa thành niên. Nói như
vậy không có nghĩa rằng cần xóa bỏ các chế tài tước tự do vì những chế tài này vẫn cần áp dụng đối
với một số ít NCTN phạm tội có nguy cơ cao, cần được cách ly khỏi cộng đồng trong một thời gian
vì sự an toàn của chính họ và của cộng đồng. Tuy nhiên, nhìn chung đa số NCTNVPPL đều có thể xử
lý có hiệu quả và an toàn hơn tại cộng đồng. Cùng với việc thực hiện các giải pháp nêu trên về tăng
cường xử lý chuyển hướng cũng như các biện pháp giáo dục, phục hồi tại cộng đồng, việc giảm áp
dụng các chế tài giam giữ là cần thiết.
Giải pháp ngắn hạn (2019-2020)
•

Tập huấn nâng cao năng lực cho các thẩm phán trên toàn quốc để tăng cường tuân thủ các
nguyên tắc của LXLVPHC và BLHS nhằm bảo đảm các chế tài giam giữ chỉ được áp dụng sau
cùng, trong thời gian ngắn nhất có thể.

•

Thực hiện nghiên cứu và xây dựng một kế hoạch chuyển đổi để định hướng lại các trường
giáo dưỡng để ngày càng chú trọng vào những trẻ em bị áp dụng biện pháp đưa vào trường
giáo dưỡng như một hình phạt hình sự thay vì biện pháp xử lý hành chính.

Giải pháp trung hạn (2020-2025)
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định về tư pháp người chưa thành niên, trong đó có tính đến
khả năng xây dựng một đạo luật riêng về tư pháp người chưa thành niên, hoặc trong trường hợp
chưa ban hành Luật này thì tiếp tục sửa đổi pháp luật về xử lý VPHC và pháp luật hình sự theo hướng:
•

Giới hạn việc áp dụng hình phạt tù đối với NCTN ở những tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt
nghiêm trọng, với lỗi cố ý, mang tính chất bạo lực.

•

Cùng với việc đẩy mạnh các cơ chế giám sát, giáo dục NCTNVPPL tại cộng đồng, rút ngắn
thời gian tối đa của hình phạt tù có thời hạn đối với NCTN phạm các tội.

•

Giới hạn phạm vi áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
trong các trường hợp vi phạm pháp luật mang tính bạo lực mà xét thấy không thể quản lý
NCTN tại cộng đồng do tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm và hoàn cảnh bản thân
của các em.
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8. Tăng cường theo dõi, giám sát, cơ sở khoa học về tư pháp người chưa thành niên
Để xây dựng một hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên có hiệu quả đòi hỏi phải hiểu biết
đầy đủ về tính chất và mức độ VPPL của NCTN, thực tiễn xử lý NCTNVPPL và những biện pháp và
phương pháp nào đã được chứng minh là có hiệu quả nhất để phòng ngừa tái phạm. Điều này đòi
hỏi tất cả các cơ quan tiến hành tố tụng phải thu thập, chia sẻ và phân tích các dữ liệu tổng hợp về
NCTNVPPL, bao gồm số lượng và loại VPPL, độ tuổi, giới tính và đặc điểm nhân thân của NCTNVPPL,
những biện pháp, hình phạt đã áp dụng, và tỷ lệ tái phạm. Thông tin này cần được thu thập, phân
tích tập trung, hệ thống, ổn định và được bổ trợ bằng những nghiên cứu định kỳ để hiểu rõ hơn
những xu hướng VPPL và đo lường tính hiệu quả của các biện pháp khác nhau. Việc thường xuyên
giám sát, đánh giá các biện pháp và chương trình đang áp dụng sẽ bảo đảm sử dụng có hiệu quả
các nguồn lực và liên tục cải thiện các giải pháp can thiệp.
Giải pháp ngắn hạn (2019-2020)
•

Hợp nhất các dữ liệu hiện có về NCTNVPPL bị xử lý hành chính và hình sự.

•

Xây dựng các chỉ số về tư pháp cho người chưa thành niên để đo lường sự tiến bộ trong
việc cải cách tư pháp cho cho người chưa thành niên.

•

Xuất bản các báo cáo định kỳ về hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên để cung cấp
cho các cơ quan tiến hành tố tụng và cộng đồng những thông tin cập nhật về tính chất và
mức độ VPPL của NCTN, tác động và ảnh hưởng của các mô hình, chương trình khác nhau
nhằm quản lý NCTNVPPL, giảm tỷ lệ tái phạm.

•

Xây dựng và thực hiện một chiến lược thu hút sự tham gia và cung cấp thông tin cho cộng
đồng để tăng cường nhận thức của công chúng về tất cả những thành tố của hệ thống tư
pháp cho người chưa thành niên và khuyến khích trao đổi, thảo luận về những biện pháp
nào sẽ mang lại những kết quả lâu dài tốt nhất cho cộng đồng.

Giải pháp trung hạn (2020-2025)

104

•

Cùng với việc phân công một cơ quan đầu mối để điều phối tư pháp người chưa thành
niên, cần giao trách nhiệm cho cơ quan này trong việc tăng cường xây dựng một hệ thống
hợp nhất và tập trung để thu thập và tổng hợp các số liệu về tư pháp cho người chưa thành
niên, thúc đẩy việc phân tích và nghiên cứu về hệ thống tư pháp cho người chưa thành
niên.

•

Đánh giá hiệu quả các cải cách tư pháp cho người chưa thành niên đã được thí điểm và
thực hiện trong giai đoạn 2015-2020 và sử dụng các kết quả này để xây dựng các chính
sách, chương trình, phân bổ nguồn lực.

•

Tiếp tục tăng cường các cơ chế nhằm thu thập, phân tích có hệ thống và nhất quán các dữ
liệu về hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên.
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9. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về tư pháp người chưa thành niên
Như đã phân tích ở trên, trong thời gian qua, Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc hoàn
thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến NCTNVPPL. Tuy nhiên, để những quy định này đi
vào thực tiễn đòi hỏi phải có sự chung tay và góp sức của rất nhiều ban, ngành, cơ quan, tổ chức
nhiều cơ quan, tổ chức tham gia vào việc phòng ngừa, xử lý, giáo dục và phục hồi cho NCTNVPPL
cũng như của gia đình, cộng đồng và đông đảo người dân. Bên cạnh đó, như đã phân tích ở trên, hệ
thống chính sách, pháp luật hiện vẫn cần được tiếp tục hoàn thiện. Trong bối cảnh hiện chưa có một
cơ quan đầu mối để điều phối và thúc đẩy tư pháp người chưa thành niên, việc thường xuyên chia
sẻ thông tin, đối thoại chính sách, truyền thông nâng cao nhận thức là hết cần thiết để tạo sự ủng
hộ, đồng thuận và sự tham gia của tất cả các chủ thể có liên quan nhằm tiếp tục hoàn thiện và bảo
đảm thi hành hiệu quả chính sách, luật pháp về tư pháp người chưa thành niên.
Giải pháp ngắn hạn (2019-2020)
•

Xây dựng và thực hiện các chiến dịch truyền thông có hiệu quả nhằm thúc đẩy sự ủng hộ,
tham gia, và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cộng đồng và đông đảo người
dân trong việc thực hiện các quy định mới, tiến bộ của pháp luật về phòng ngừa, xử lý, giáo
dục và phục hồi cho NCTNVPPL. Đặc biệt những hoạt động này cần được lồng ghép thực
hiện trong các chương trình, chiến lược, đề án hiện hành như Chương trình phổ biến, báo
dục pháp luật 2017-2021, Chương trình bảo vệ trẻ em 2016-2020, Dự án đấu tranh phòng
chống tội phạm xâm hại trẻ em và NCTNVPPL và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán
người.

•

Huy động sự vào cuộc của các phương tiện truyền thông đại chúng để nâng cao nhận thức
về các giải pháp phòng ngừa, phục hồi bền vững đối với NCTNVPPL, phổ biến những mô
hình điểm, những cách làm tốt trong việc phòng ngừa NCTNVPPL, xử lý tại cộng đồng đối
với NCTN, áp dụng thủ tục xử lý thân thiện đối với NCTN và nhạy cảm giới, cũng như hỗ trợ
NCTN tái hòa nhập cộng đồng.

•

Thường xuyên tổ chức những cuộc đối thoại chính sách, các diễn đàn pháp luật, các hoạt
động rà soát thi hành pháp luật ở nhiều cấp độ và quy mô khác nhau, với sự tham gia của
các cơ quan ban hành pháp luật, thi hành pháp luật và các cơ quan tư pháp, các tổ chức,
đoàn thể, các nhà cung cấp dịch vụ cũng như gia đình, cộng đồng, và NCTN là những đối
tượng trực tiếp chịu tác động của luật pháp, chính sách. Những diễn đàn như vậy sẽ là cơ
hội để trao đổi và thống nhất những biện pháp hữu hiệu nhằm thi hành hiệu quả và đồng
bộ các quy định của pháp luật liên quan đến NCTNVPPL đồng thời định hướng hoàn thiện
luật pháp, chính sách trong tương lai.

Giải pháp trung hạn (2020-2025)
•

Cùng với việc xác định trách nhiệm điều phối tư pháp người chưa thành niên cho một cơ
quan cụ thể, cần giao cho cơ quan này chức năng chủ trì, điều phối hoạt động truyền thông,
phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng ngừa, xử lý, giáo dục và phục hồi cho
NCTNVPPL.
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PHỤ LỤC I: CHÚ GIẢI CÁC THUẬT NGỮ QUỐC TẾ VỀ TƯ PHÁP NGƯỜI CHƯA THÀNH
NIÊN
Trẻ em: theo Công ước về Quyền Trẻ em là người dưới 18 tuổi.
Trẻ em vi phạm pháp luật: là người dưới 18 tuổi bị buộc tội hoặc kết tội gây ra một tội phạm hoặc
thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật khác. Theo pháp luật Việt Nam, những người dưới 18 tuổi vi
phạm pháp luật được gọi là “người chưa thành niên” vì “trẻ em” được định nghĩa là người dưới 16 tuổi.
Quản lý ca: Bao gồm một loạt các bước theo lôgic để cung cấp một loạt các dịch vụ cho trẻ em
vi phạm pháp luật và gia đình các em một cách hỗ trợ, thân thiện với trẻ em và kịp thời. Đó là một
phương pháp đa ngành để phối hợp cung cấp các dịch vụ với sự tham gia của nhiều cơ quan và
tổ chức. Trong phương pháp này, mỗi trẻ em được giao cho một người quản lý là người chịu trách
nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch riêng cùng với trẻ em vi phạm pháp luật, gia đình các em và
các đơn vị cung cấp dịch vụ khác. Người quản lý ca có thể trực tiếp cung cấp một số dịch vụ (như
tư vấn) và cũng bố trí, kết nối để trẻ em được cung cấp các dịch vụ khác của các cơ quan, tổ chức
trong cộng đồng.
Lao động công ích: Một biện pháp đòi hỏi người phạm tội phải làm việc trong một khoảng thời
gian nhất định mà không được trả công để phục vụ lợi ích của cộng đồng. Mục tiêu là cho trẻ em có
cơ hội sửa chữa hành vi vi phạm của mình bằng việc đóng góp một số việc mang lại giá trị hoặc là
trực tiếp cho nạn nhân hoặc là cho cộng đồng nói chung.
Xử lý chuyển hướng: là một quy trình thay thế, không chính thức để xử lý một hành vi vi phạm do
trẻ em thực hiện mà không phải xử phạt chính thống, với điều kiện phải tôn trọng các quyền con
người và bảo vệ hợp pháp.
Tước đoạt sự tự do: là bất kỳ hình thức giam giữ hay phạt tù nào hoặc đưa một người vào một môi
trường giam giữ chung hoặc riêng, ở đó người đó không được phép tự ý ra ngoài. Việc áp dụng hình
thức này được quyết định theo lệnh của cơ quan tư pháp, hành chính hay cơ quan có thẩm quyền
khác. Việc này bao gồm đưa vào bất kỳ công trình khép kín nào như đồn công an, trung tâm điều trị,
trung tâm giáo dục và tái giáo dục, trung tâm phục hồi người chưa thành niên, và nhà tù.
Các hình thức xử phạt (chế tài) không giam giữ: là các hình phạt hoặc biện pháp (hành chính
hoặc hình sự) áp dụng đối với trẻ em mà không phải tước đoạt sự tự do (như các biện pháp cảnh
cáo, phạt tiền, giám sát và giáo dục tại cộng đồng).
Phục hồi: Là các hoạt động được thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề sâu xa góp phần dẫn tới
hành vi phạm tội của người chưa thành niên, như các hoạt động tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy
hoặc nghiện rượu.
Tái hòa nhập: là các chương trình và hoạt động nhằm giúp đỡ trẻ em vi phạm pháp luật sau khi
được trả lại sự tự do và gặp nhiều khó khăn khi trở về cộng đồng. Đó có thể là các chương trình nhằm
chuẩn bị cho trẻ em phạm tội để hòa nhập trở lại khi còn đang bị giam giữ, cũng có thể là sự hỗ trợ
và giúp đỡ sau khi trẻ em trở về với cộng đồng.
Tư pháp phục hồi: là một phương pháp tiếp cận với hoạt động tư pháp ở đó nạn nhân và người
phạm tội, và trong một vài trường hợp có cả những người khác bị ảnh hưởng bởi tội phạm, chủ động
tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh từ tội phạm, thường có sự trợ giúp của một hòa giải viên.
Đây là một cách để xử lý hành vi phạm tội tập trung vào việc khắc phục những thiệt hại do tội phạm

106

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ, PHỤC HỒI, TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM
PHÁP LUẬT VÀ TÌNH HÌNH NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

gây ra và khôi phục mối quan hệ hòa hợp giữa người phạm tội, nạn nhân và xã hội. Nó chủ yếu liên
quan tới một số hình thức hòa giải.
Báo cáo điều tra xã hội: là một báo cáo có chứa thông tin về điều kiện, hoàn cảnh của trẻ em và
điều kiện dẫn tới hành vi phạm tội. Báo cáo này được gửi cho cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ việc
xét xử. Báo cáo này thường do một nhân viên công tác xã hội hoặc một cộng tác viên có trình độ
khác chuẩn bị và bao gồm một bản đánh giá về hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình của trẻ em,
quá trình học tập, trình độ học vấn, nhu cầu và động lực của các em.
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PHỤ LỤC II. DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỦ YẾU LIÊN QUAN ĐẾN
PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ, GIÁO DỤC, PHỤC HỒI ĐỐI VỚI NCTNVPPL
1.

Hiến pháp năm 2013

2.

Luật trợ giúp pháp lý 2017

3.

Luật đặc xá 2018

4.

Luật trẻ em 2016

5.

Bộ luật hình sự 2015, (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

6.

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

7.

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

8.

Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

9.

Luật hòa giải cơ sở 2013

10. LXLVPHC 2012
11. Luật thi hành án hình sự 2010
12. Luật thi hành án dân sự (liên quan đến thi hành hình phạt tiền) 2008
13. Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 1/1/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình
tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân
14. Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các
biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
15. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật trẻ em
16. Nghị định 56/2016/NĐ-CP ngày 29/06/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định chế
độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
17. Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/2/2014 qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật hòa giải ở cơ sở
18. Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/1/2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện
pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
19. Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (được sửa đổi, bổ sung một
số điều theo Nghị định số Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ
20. Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt trục
xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý
người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
21. Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo
quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
22. Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng
biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
23. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp
thi hành LXLVPHC
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24. Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018
của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, BCA, BTP, và Bộ Lao động,
thương binh và xã hội về phối hợp thực hiện quy định của bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục
tố tụng đối với người dưới 18 tuổi
25. Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018
của BTP, BCA, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân
tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
26. Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/02/2013 của
Bộ Lao động, thương binh và xã hội, BCA, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân
tối cao hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về NCTNVPPL
27. Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi
tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm
quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên
28. Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao quy định về
phòng xử án
29. Thông tư 01/2016/TT-CA ngày 21/1/2016 của Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức
các tòa chuyên trách tại tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tòa án nhân
dân huyện, quyện, thị xã thuộc tỉnh và tương đương
30. Thông tư số 20/2015/TT-BCA ngày 14/5/2015 của BCA ban hành nội quy trường giáo dưỡng
31. Thông tư số 48/2014/TT-BCA ngày 17/10/2014 của BCA quy định chi tiết một số điều của
Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý
hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
32. Thông tư số 43/2014/TT-BCA ngày 8/10/2014 của BCA quy định chi tiết thi hành Nghị định
số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý
hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
33. Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân
tối cao hướng dẫn áp dụng điều 65 của BLHS về án treo
34. Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ”Đề án đổi
mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2020
35. Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương
trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021
36. Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược
quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
37. Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương
trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020
38. Quyết định số 2468/QĐ-BCA-C41 ngày 28/5/2018 của BCA phê duyệt ”Dự án đấu tranh
phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và NCTNVPPL và phòng, chống bạo lực gia đình, mua
bán người
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PHỤ LỤC III. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ, Ban chủ nhiệm Đề án IV (2011) Báo cáo số 311/C45-BCNĐAIV Tổng kết thực
hiện Đề án IV “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên”
CTQGPCTP giai đoạn 2006-2010.
Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương (2019) Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày
1 tháng 4 năm 2019 - Tổ chức thực hiện và kết quả sơ bộ
Bộ Lao động, thương binh và xã hội (2010) Chỉ tiêu trẻ em Việt Nam 2009-2010
Bộ Lao động, thương binh và xã hội (2013) Chỉ tiêu trẻ em Việt Nam 2012-2013
Bộ Lao động, thương binh và xã hội (2016) Chỉ tiêu trẻ em Việt Nam 2015-2016
BTP (2012) Báo cáo đánh giá pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý chuyển hướng, tư pháp phục hồi
đối với NCTNVPPL.
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Đặng Thanh Sơn (2018) Thực tiễn áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên - Một
số đề xuất hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý, Kỷ yếu Hội thảo Một số đề xuất hoàn thiện hệ
thống tư pháp người chưa thành niên tại Việt Nam do BTP phối hợp với Konrad Adenauer Stiftung tổ chức.
Nghị quyết của Bộ Chính trị số 48/NQ-TƯ ngày 24/5/2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp
luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
Nghị quyết của Bộ Chính trị số 49/NQ-TƯ ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.
Những nhận xét kết luật của Ủy ban về Quyền Trẻ em, Việt Nam, Tài liệu của LHQ số CRC/C/VNM/CO/3-4 (2012).
Tòa án nhân dân tối cao (2016) Kỷ yếu Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng hoạt động của Tòa gia đình và người
chưa thành niên.
Tòa án nhân dân tối cao và UNICEF (2007), Thủ tục điều tra và xét xử liên quan đến trẻ em và người chưa thành
niên: Đánh giá Sự phù hợp với Trẻ em của các Thủ tục Tố tụng.
Tổng cục thống kê (2018) Điều tra biến động dân số và nhà ở 2017.
Viện Khoa học pháp lý, BTP (2005) Báo cáo phân tích thực trạng NCTNVPPL và hệ thống tư pháp cho người chưa
thành niên.
VKSNDTC và UNICEF (2011) Đánh giá tính tương thích các điều khoản của BLTTHS về người vi phạm pháp luật
hình sự, người bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên với các chuẩn mực quốc tế.
Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, thương binh và xã hội (2014) Báo cáo kết quả khảo sát tình hình NCTNVPPL không có
nơi cư trú ổn định trong trường giáo dưỡng.
Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, BTP (2010) Báo cáo số 35/PL HSHC tổng kết tình hình thực hiện 08 năm Pháp
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110

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ, PHỤC HỒI, TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM
PHÁP LUẬT VÀ TÌNH HÌNH NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TẠI VIỆT NAM

